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Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2015/Imr15H05.rtf
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
10 százalékra csökken több alapélelmiszer áfája
A szlovákok meglépték, amit a magyarok nem mernek
http://figyelo.hu/cikkek/424264-a-szlovakok-megleptek--amit-a-magyarok-nem-mernek
Felbecsülhetetlen értékű színezüst övet találtak a szlovák régészek
http://vs.hu/magazin/osszes/szinezust-ovet-talaltak-a-szlovak-regeszek-pannonia-teruleten-0923
A kormány rendezné a bősi vízmegosztás ügyét
Kihasználva a migrációs válság nyomán kialakult jó viszonyt Szlovákiával
http://nol.hu/belfold/gatmegoldas-ujratoltve-1565033
30 éves az Aggteleki Nemzeti Park
A magyar-szlovák határ két oldalán lévő térség a Világörökség része...
http://travelo.hu/tura/2015/09/23/30_eves_az_az_aggteleki-karszt/
Fontos, hogy a szlovák-magyar alkatrészek pontosan egymásba illeszkedjenek
Nemzetközi gazdasági találkozót és fórumot tartottak Miskolcon a két ország cégei és iparkamarái.
http://minap.hu/cikkek/fontos-hogy-szlovak-magyar-alkatreszek-pontosan-egymasba-illeszkedjenek
Uniós pénzügyi támogatás a Szlovákia és Magyarország közötti, határokon átnyúló együttműködéshez
2015. október 1. - (mti)
Az Európai Bizottság jóváhagyta a Szlovákia és Magyarország közötti, határokon átnyúló együttműködést támogató új cselekvési programot, és pénzügyi támogatást nyújt ahhoz - közölte csütörtökön az uniós javaslattevő-végrehajtó intézmény. A program összességében 172 millió eurót irányoz elő erre a célra a 2020-ig terjedő időszakra, és abból 146 millió eurót áll az Európai Bizottság az európai regionális fejlesztési alapból. A brüsszeli tájékoztatás szerint a program főként a mobilitás - azon belül pedig leginkább a munkaerő-mobilitás - növelésére irányul. Beruházásokat kívánnak megvalósítani a tömegközlekedésben, új kapcsolódásokat akarnak teremteni, valamint integráltabb munkaerőpiacot akarnak kialakítani határokon átnyúló jelleggel.
Javult Szlovákia versenyképessége
http://vilagszam.hu/cikkek/javult-szlovakia-versenykepessege-magyarorszag-meg-mindig-szlovakia-elott-szerepel.html/10027/
Magyar, szlovák, két jó barát?
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/09/29/magyar-szlovak-ket-jo-barat
Sagan óriási hajrával világbajnok
http://ujszo.com/online/sport/2015/09/27/sagan-oriasi-hajraval-vilagbajnok
Legyetek ti is felhőjárók! - Hódítsátok meg a Lomnici-csúcsot!
http://www.vous.hu/hir/20150926-legyetek-ti-is-felhojarok-hoditsatok-meg-a-lomnici-csucsot
https://www.facebook.com/oslovma/posts/830550517043926
Szlovákiában megtartották a szivárványos menetet
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/09/27/szlovakiaban_megtartottak_a_szivarvanyos_menetet/
Óriási prémiumok a szlovák hadseregnél
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/09/26/oriasi_premiumok_a_szlovak_hadseregnel/
Díj a magyarországi nemzetiségek kulturális tevékenységéért
http://www.nmi.hu/hu/Hirek/Megkezdodott-a-jeloles-a-PRO-CULTURA-MINORITATUM-HUNGARIAE-dijra
Balog Zoltán a felújított, bővített szlovák nemzetiségű óvoda átadásán Bükkszentkereszten
2015. szeptember 25. - (mti)
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bükkszentkereszt jó példája a vidék népességmegtartó erejének, a településen nő a gyerekek száma, így óvodára, iskolára van szükség - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a felújított, bővített szlovák nemzetiségű óvoda átadásán, 2015. szeptember 25-én. Balog Zoltán úgy fogalmazott: akkor lesz sikeres Magyarország, ha a keleti és a nyugati országrész, illetve a „központ és a periféria” között nem lesznek olyan fejlődésbeli különbségek, mint napjainkban. Bükkszentkereszt kivétel ebből a szempontból, itt megmaradnak a fiatalok. A község vezetői ugyanis felismerik a lehetőségeket, megtalálják a fejlesztési forrásokat - mondta a miniszter. Hangsúlyozta, az óvoda átadása nemcsak Bükkszentkereszt, hanem a vidék ünnepe. A magyar vidék népességmegtartó képessége ugyanis azt jelenti, „legyen gyermek és minél több”, emellett családok, bölcsődék, óvodák, valamint olyan települések, amelyek sajátjuknak érzik mindezt - fejtette ki. Az illegális bevándorlásra utalva arról beszélt: azok, akik Szíriában, Egyiptomban, Afganisztánban okostelefonokon látják, milyen jól lehet élni Európában, elindulnak, „és a mi gyerekeink is látják, milyen jól lehet élni például Németországban, Angliában, és ők is elindulnak”. Az pedig, hogy visszajönnek-e, azon is múlik, milyen volt az óvoda, az iskola és milyenek a családok - magyarázta a politikus. Jámbor Flórián (független), Bükkszentkereszt polgármestere elmondta: 95 millió forint uniós és állami forrásból készült el az óvoda, amelybe 35 gyermek jár. Az önkormányzatnak csak 5 százaléknyi saját erőt kellett hozzátenni a beruházáshoz. Beszámolt arról, hogy a felújítás mellett kialakítottak egy második csoportszobát is. Emellett kicserélték a tetőt, szigetelték a falakat, a nyílászárókat kicserélték, átalakult az épület belső szerkezete, új burkolatot raktak le, illetve korszerűsítették a víz- és villanyvezetékeket. Megjegyezte: biomasszával, faaprítékkal fűtik az épületeket. Ezt maguk állítják elő, így a fűtés összege csak töredéke a korábbinak.
Kiemelt támogatás a bolgár kisebbségnek
2015. szeptember 28. - (mti)
Kiemelten támogatja a bolgár nemzeti kisebbséget a kormány: az idén biztosított 207 millió forintos támogatásnak köszönhetően a kisebbség a többi között kutatóintézettel gazdagodik. Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn, budapesti sajtótájékoztatón elmondta: a bolgár nemzeti kisebbség támogatása 2010-hez képest több mint a kétszeresére nőtt, az akkori 93 millió forintról 207 millió forintra. Kifejtette: mintegy 150 millió forintot fordítanak az intézményi, oktatási rendszer működtetésére. A magyarországi bolgárok egyesületének támogatása, a művelődési házak rekonstrukciója és felújítása 48 milliós forintos kerettel valósul meg. Beszámolt a bolgár kutatóintézet létesítéséről is, amelyet 4 millió forinttal segítettek. Az intézet feladata a bolgárok múltjának, jelenének kutatása. Hozzátette: a kormány rendkívül fontos partnerként tekint a bolgár nemzetiségi önkormányzatra és kiemelten fontosnak tartja a szószólói intézményt. Az államtitkár köszönetet mondott a bolgár nemzetiségeknek azért a küzdelmükért, amelyet megmaradásukért folytattak. Úgy fogalmazott: óriási a felelősségük a mai világban, amikor olyan kultúrákat próbálnak összekeverni, amelyek sosem éltek egymás mellett, hogy megőrizzék azt, amiben jelenleg élnek. Soltész Miklós kiemelte a 13 nemzeti kisebbséggel közösen végzett munkát és megvalósított eredményeket, majd hozzátette: a mostani migrációs „keveredésben” még inkább fontos, hogy azok, akik a nemzetiségüket megélik, a jövőben is megtartsák ezen létüket, ragaszkodjanak ahhoz és minden területen erősítsék azt. Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló megköszönte a kormány segítségét, amelyet az a bolgár nemzeti kisebbségnek nyújt identitása megőrzéséhez, és reményének adott hangot, hogy a kapcsolatuk a jövőben is felhőtlen lesz. A kutatóintézetről szólva kiemelte: ezzel nagyon fontos lépést tesznek a bolgár hagyományok megtartásában, ápolásában és kutatásában. Elmondta: a bolgár kertészek több mint 100 éve jelen vannak Magyarországon és szeretnének hozzájárulni az ország kultúrájának színesítéséhez a jövőben is. A kutatóintézet feladata is a többi között ehhez kapcsolódik, a kertészek múltját, jelenét és jövőjét szeretnék bemutatni, s szeretnének mintakerteket is létesíteni. Kitért arra, hogy jövőre lesz tízéves a bolgár egyházközösség, ennek méltó megünnepléséről már egyeztettek az államtitkársággal. Fülöp Attila, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár elmondta: a jövő évi költségvetés alapján e terület támogatása mintegy 2 milliárd forinttal nőhet, és eléri majd a 8 milliárd forintot. A települési, területi és országos önkormányzatok és intézmények működtetésére szánt források 850 millió forinttal - 5 milliárdra - nőnek, a nemzetiségi civil szervezet különböző programjainak finanszírozására 800 millióval többet szánnak, míg az intézményfejlesztési források 400 millióval bővülnek.
Népviseletben a nagytarcsai evangélikus asszonyok
http://www.evangelikus.hu/nagytarcsai-nepviselet
Újjáéled Horná Mičiná és Cinkota kapcsolata
http://www.evangelikus.hu/ujjaeled-horn%C3%A1-micina-es-cinkota-kapcsolata
A szlovákiai magyar oktatásügyért tüntettek Révkomáromban
http://gondola.hu/cikkek/98167-A_szlovakiai_magyar_oktatasugyert_tuntettek_Revkomaromban.html
ÁSZ: Szabálytalanságok öt nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásában
2015. szeptember 24. - (mti)
Szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a bolgár, a lengyel, a német, a román és a ruszin országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásában. Az ÁSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, azonos szempontok szerint, önálló témaként első alkalommal értékelte mind a tizenhárom országos nemzetiségi önkormányzat tevékenységét. A 2010 és 2014 első fél éve közötti gazdálkodásról szóló jelentéseket az utóbbi hetekben több ütemben hozták nyilvánosságra. Az ellenőrzések során megállapították, hogy a Bolgár Országos Önkormányzatnál a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében nem volt megfelelő, emellett a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén is számos szabálytalanságot tártak fel. A költségvetési tervezési folyamat során a jogszabályi előírásokat is csak részben tartották be az ellenőrzött időszakban. Az Országos Lengyel Önkormányzatnál sem volt a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében szabályszerű, emellett a pénzügyi és vagyongazdálkodás sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak - közölte az ÁSZ, hozzátéve: az ellenőrzött időszakban nem volt vagyonkezelési szabályzat, az önkormányzat nem döntött törzsvagyona köréről és nem határozta meg vagyonleltárát, továbbá nem vezetett elkülönített nyilvántartást a központi költségvetésből kapott működési támogatásokról, illetve azok felhasználásáról. A számvevőszék megállapította, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatánál a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése csak részben volt szabályszerű, a pénzügyi és vagyongazdálkodás is részben felelt meg az előírásoknak. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatáról azt írták: a pénzügyi és vagyongazdálkodás részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében nem volt szabályszerű. Az önkormányzat az ellenőrzött időszakban az időközi költségvetési jelentéseit nem küldte meg az államkincstárnak, vagyonhasznosítási tevékenysége pedig nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az Országos Ruszin Önkormányzatról szintén azt állapították meg, hogy pénzügyi és vagyongazdálkodása csak részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése pedig összességében nem volt szabályszerű. Az államháztartás rendszeréből jogszabály, illetve megállapodás alapján kapott támogatások felhasználása és elszámolása során alapvetően betartották a jogszabályi és a szerződéses előírásokat, de a támogatásokról és azok felhasználásáról nem vezettek nyilvántartást. Az önkormányzat által, feladatai ellátása érdekében folyósított támogatások elbírálása, felhasználása és elszámoltatása összességében nem felelt meg a jogszabályi és a szerződéses követelményeknek - áll a jelentésben. Az ÁSZ a bolgár, a lengyel, a román és a ruszin országos nemzetiségi önkormányzat esetében az elnöknek és a hivatalvezetőnek, a német országos nemzetiségi önkormányzat esetében pedig a hivatalvezetőnek tett javaslatokat. A címzetteknek a törvényi előírás szerint 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük, amelyek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzések keretében értékelheti - zárul a közlemény.
Az ÁSZ szabálytalanságokat talált a görög, az örmény, az ukrán és a roma országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásában
2015. szeptember 17. - (mti)
Szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a görög, az örmény, az ukrán és a roma országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásában; vezetőiknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. Az ÁSZ a négy önkormányzat 2010 és 2014 első féléve közötti belső kontrollrendszerét, pénzügyi és vagyongazdálkodását értékelte annak az átfogó vizsgálatnak a részeként, amely mind a 13 országos nemzetiségi önkormányzatra kiterjed. Megállapítása szerint az Országos Roma Önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodása, valamint a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése csak részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A számvevőszék hiányosságokat állapított meg az államháztartás alrendszeréből kapott támogatások felhasználásában és elszámolásában, valamint az önkormányzat által nyújtott támogatások pályáztatása, elszámoltatása, felhasználásának ellenőrzése terén is. A működési támogatásokról, illetve azok felhasználásáról nem vezettek a jogszabályi előírások szerinti elkülönített nyilvántartást. A működési támogatás 2011-2012. évi felhasználásáról nem készítettek jogszabály szerinti beszámolót, míg a 2013. évi felhasználást nem az előírt tartalommal mutatták be - áll a jelentésben. A jogszabály értelmében a másik három önkormányzatnak is intézkedési tervet kell készítenie. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata ellenőrzése során egyebek mellett azt állapították meg, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében nem volt megfelelő, a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodása pedig részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az Országos Örmény Önkormányzat vizsgálatáról azt írták: pénzügyi gazdálkodása részben, vagyongazdálkodása pedig nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében nem volt szabályszerű. Az Ukrán Országos Önkormányzat ellenőrzése során azt állapították meg, hogy pénzügyi és vagyongazdálkodása részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak, míg a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében nem volt szabályszerű. Az ÁSZ egy héttel korábban, szeptember 10-én tette közzé a szlovén, a horvát, a szerb és a szlovák országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készített jelentését; ezeknél a vizsgálatok során kisebb szabálytalanságokat találtak. Domokos László, az ÁSZ elnöke akkor azt mondta, hogy a 13 országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását az elmúlt 25 évben önálló témaként egyetlen szervezet sem ellenőrizte, ez tette indokolttá 2013-ban az ellenőrzéseik megindítását.
Kisebb szabálytalanságokat talált az ÁSZ négy országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásában
2015. szeptember 10. - (mti)
A szlovén, a horvát, a szerb és a szlovák országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése során kisebb szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék, a szervezet az önkormányzatokat azonos szempontok alapján vizsgálta - mondta Domokos László, az ÁSZ elnöke budapesti sajtótájékoztatóján 2015. szeptember 10-én. Kiemelte: Magyarországon a mintegy 3200 települési önkormányzat mellett több mint 2000 települési, területi nemzetiségi önkormányzat és 13 országos nemzetiségi önkormányzat működik, a gazdálkodásukat az elmúlt 25 évben önálló témaként egyetlen szervezet sem ellenőrizte. Mindezek indokolttá tették az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek megindítását 2013-ban - tette hozzá. Az elnök elmondta: a négy vizsgált nemzetiségi önkormányzatnál a gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabálytalan volt, esetenként a költségvetési határozattervezeteket nem a jogszabályokban előírtak szerinti tartalommal és szerkezetben készítették el, valamint azokat a jogszabályban előírt határidő után nyújtották be a közgyűlésnek. Domokos László elmondta: Magyarországon a nemzetiségek - korábban nemzeti és etnikai kisebbségek - kulturális autonómiájának megteremtése és önigazgatásának biztosítása érdekében létrejött önkormányzati képviseleti rendszer a maga nemében egyedülálló intézményrendszer. Ezt tovább erősítette, hogy 2014. május 6-tól a nemzetiségi szószólók is részt vesznek a magyar Országgyűlés munkájában - fűzte hozzá. Kiemelte: 2010 és 2012 között az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő szabályozási változásokkal párhuzamosan a nemzetiségi önkormányzatok feladatait, gazdálkodását és támogatási rendszerét meghatározó jogszabályok is jelentősen megújultak, új nemzetiségi törvény és végrehajtási kormányrendeletek léptek hatályba. Rámutatott: az Állami Számvevőszék célja, hogy az ellenőrzések megállapításaival támogassa az országos nemzetiségi önkormányzatokat a gazdálkodás és a feladatellátás szabályosságának javításában, fejlesztésében, a cél nem az elmarasztalás, hanem a jó irányba való terelés. Elmondta: a számvevők idén januárban kezdték meg a 13 országos nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését, most az első négy jelentést - a Szlovák, a Szlovén, a Horvát és a Szerb Országos Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzéséről szólót - hozta nyilvánosságra az ÁSZ. Rámutatott: a nemzetiségi önkormányzatok helyzete, támogatása mind hazai, mind európai közösségi szinten kiemelt figyelmet kap, így fontos közérdek fűződik a nemzetiségi önkormányzatok támogatására szánt közpénzekkel való gazdálkodás szabályosságának ellenőrzéséhez, a jó gyakorlatok terjesztéséhez. Az ÁSZ elnöke elmondta: az elmúlt közel két esztendőben a számvevőszék közel 200 települési nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését végezte el és hozta nyilvánosságra a jelentéseket. Az elnök kifejtette: a számvevők az ellenőrzések során azonos szempontok szerint értékelték az egyes országos nemzetiségi önkormányzatok 2010. január 1. és 2014. június 30. közötti gazdálkodási tevékenységét. Domokos László rámutatott: több országos nemzetiségi önkormányzat már az ellenőrzés időszakában megkezdte a szükséges intézkedések végrehajtását, és volt olyan önkormányzati testület, például a németeké, amelyik már előre jelezte, hogy a jelentés nyilvánosságra hozatala után, a lehető leghamarabb összehívja a közgyűlését az intézkedési terv mielőbbi elfogadása érdekében.
Kisgergely István, az ÁSZ felügyeleti vezetője elmondta: a törvényi előírások szerint az ellenőrzött szervezeteknek kötelezően intézkedési tervet kell készíteniük a feltárt hiányosságok kijavítása érdekében, majd meg kell hozni a szükséges intézkedéseket. Kisgergely István kiemelte: az ellenőrzött testületek 2008-tól kerültek be az önkormányzati alrendszerbe, előtte egyesületi jelleggel működtek. Az ÁSZ által ellenőrzött időszak egy teljes önkormányzati ciklust lefedett, így a megállapítások különösen jelentős támogatást nyújthatnak az esetenként évente milliárdos összeggel gazdálkodó, intézményeket is fenntartó és gazdasági társaságokat működtető önkormányzatok számára. Az ÁSZ felügyeleti vezetője elmondta, hogy az első négy jelentés alapján a belső kontrollrendszer többi pillérének kialakítása és működtetése jellemzően nem, vagy nem teljes körűen felelt meg az előírásoknak. Jellemző szabálytalanságokat tártak fel a számvevők egyebek mellett a forgalomképtelennek minősített törzsvagyon átminősítése területén is. Ismertette, hogy a nemzetiségi feladatok ellátásához kapott támogatások felhasználása és elszámolása, a tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó tevékenységek, valamint az eredményszemléletű számvitelre áttérés és a leltározás alapvetően megfelelt az előírásoknak. Rámutatott: alapvetően fejleszteni kell többek között az átláthatóságot a nemzetiségi önkormányzatoknál.
Az ÁSZ elnöke az MTI kérdésére válaszolva elmondta: az országos nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése során az ÁSZ tíz esetben kezdeményezte más szerv, illetve hatóság eljárását, ez hét nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását érinti. Ebből három esetben a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, öt esetben a kormányhivatalhoz, további két esetben pedig nyomozóhatósághoz fordult az ÁSZ, a kezdeményezett eljárások többsége jelenleg folyamatban van - mondta Domokos László. Elmondta: a további 9 országos nemzetiségi önkormányzatról készített jelentést a következő hetekben ütemezetten hozza nyilvánosságra az ÁSZ.
Haluskával tömött teli pocakok
http://nynapok.blogspot.hu/2015/09/haluskaval-tomott-teli-pocakok.html
Haluskafesztivál (sztrapacskafőző verseny)
2015. szeptember 12. - VANYARC (Nógrád megye) - Guzsalyas gyermekcsoport, Kóborzengő Zenekar, Terényi Gyermekcsoport, Vanyarci harmonikások - Ünnepi köszöntők - Nógrád Táncegyüttes, Muzsla Néptáncegyüttes, Lipa Néptáncegyesület, Rozmarín Hagyományőrző Együttes - Népviseleti bemutató a fellépő csoportok és a főzőcsapatok beöltözött képviselőinek közreműködésével - Haluskás versek, rigmusok - Haluskaevő verseny - Haluskák találkozója - Kézműves kirakodóvásár - Háztáji piac - Kézműves foglalkozások, játszóház - Sétakocsikázás - Ajándékvásár - FotoGaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823892667709711.1073741958.147596498672668&type=1
Vanyarci haluskajárat
2015. szeptember 10. - (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/822418811190430
www.oslovma.hu/XXX/HalusFes.rtf
Haluskafesztivált és sztrapacskafőző-versenyt rendeznek szombaton a Nógrád megyei szlovák nemzetiségi településen, most első alkalommal haluskajáratot indítanak Budapestről a rendezvényre, közölte az MTI-vel a szervező. Nedeliczki Teréz, a Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesületének vezetője elmondta, hogy mivel a tömegközlekedés elég körülményes a településre, az Ötvenhatosok teréről induló úgynevezett haluskajárattal szeretnék segíteni azokat, akik nem tudnak vagy nem akarnak saját kocsival menni a fesztiválra. A főzőversenyre elsősorban Nógrád és Heves megye területéről jelentkeztek a csoportok, hiszen “úgy illik”, hogy ők jól főzzék a tót atyafiak és jó palócok kedvelt eledelét, a reszelt krumpliból, lisztből, sóból és tojásból készülő haluskát vagy sztrapacskát - mondta. A versenyzők között lesz két szlovák csapat is Besztercebányáról, ők rendszeres résztvevői a programnak - tette hozzá. Idén is lesz haluskaevő-verseny, amelyre tavaly tizenketten jelentkeztek, többek között Salgótarjánból, Debrecenből, Budapestről. A haluskás verseket, rigmusokat a főzőcsapatoktól és a vendégektől is várják. A folklórműsorokon fellép a Nógrád Táncegyüttes és a Muzsla Néptáncegyüttes is. Kézműves kirakodóvásár, háztáji piac, sétatraktorozás is várja a látogatókat, akik megnézhetik Vanyarcon a Viselettörténeti babamúzeumot, vagy a patkolt tojás kiállítást is. A Nógrád megyei szlovák nemzetiségi településen tizenkettedik alkalommal rendezik meg a haluskafesztivált. A szervezésben idén részt vesz a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete Vanyarci Régióközpontja és a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat is.
A magyar kultúra és a magyar-szlovák együttműködés hete Kassán
2015. október 23. és 29. között / Középpontban a kulturális turizmus
http://minap.hu/cikkek/magyar-szlovak-egyuttmukodes-hetet-rendezik-meg-oktoberben-kassan
Lemondott Hende Csaba honvédelmi miniszter
http://ujszo.com/online/kulfold/2015/09/07/lemondott-hende-csaba-honvedelmi-miniszter
Huszonöt éves a német nemzetiség kulturális központja
http://www.sikerado.hu/magyarorszagon/2015/09/05/Huszonot_eves_a_nemet_nemzetiseg_kulturalis_kozpontja
7,3 millió euró határon átnyúló pályázatokra
Új Európai Területi Társulás alakult a szlovák-magyar határon átnyúló kapcsolatok erősítése érdekében, melynek székhelye a Kassa Megyei Hivatal.
http://www.hirek.sk/video/20150903223216/73-millio-euro-hataron-atnyulo-palyazatokra.html
Galántai Járás - El kell távolítani a rovásírásos táblákat
http://ujszo.com/online/regio/2015/09/05/el-kell-tavolitani-a-rovasirasos-tablakat
Izrael hétköznapjai nem hétköznapi fotókon
A zsolnai születésű Martin Kollar Izraelben készült fotóiból ma nyílik kiállítás Budapesten.
http://www.bumm.sk/kultura/2015/09/04/izrael-hetkoznapjai-nem-hetkoznapi-fotokon
Szlovák hét a Gerbeaud-ban
http://www.turizmusonline.hu/cikk/sztrapacska__knedli__kaposzta__szlovak_het_a_gerbeaud_ban
A szomszédban is jól főznek
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a budapesti Gerbeaud étteremben a Szlovák hét gasztronómiai bemutatót. / A bryndzové haluskyt ismerik a magyarok, de sztrapacskának hívják. / Juhtúrós leves / Szarvascomb - Szlovákia erdős-hegyes vidék, vadban is gazdag...
http://www.utazonet.hu/a-szomszedban-is-jol-foznek-c392.html
Szüreti felvonulás Sáriban
http://rakoczidabas.hu/content/sz%C3%BCreti-felvonul%C3%A1s-s%C3%A1riban
Békéscsaba - Fogadás a szlovák alkotmány ünnepe alkalmából
2015. szeptember 3. - (Vándor Andrea - csabaimerleg.hu)
A Szlovák Alkotmány Napja alkalmából látta vendégül a dél-alföldi szlovákokat, a megye és a város vezetőit Štefan Daňo, a Szlovák Köztársaság főkonzulja a békéscsabai Fiume Szállóban. A főkonzul ünnepi beszédében méltatta az alapdokumentumot, s elmondta, hogy 1992. szeptember elseje óta ünnep ez a nap, Szlovákia alaptörvénye elfogadásának dátuma. A huszonhárom évvel ezelőtt elfogadott alkotmány 1993. január elsején lépett életbe, s ettől kezdve számítjuk az önálló Szlovák Köztársaság megszületését. Ma Szlovákia gazdaságilag, politikailag és szociális értelemben stabil nemzetközileg respektált demokrácia: „azon országok csoportjába tartozik, amelyek a leggyorsabban közelednek a nyugati demokráciák standardjához, elértük az európai integráció legmagasabb formáját” - idézte a főkonzul Robert Ficot, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökét. Szlovákia és Magyarország nemcsak fontos államai a modern, integrálódó Európának, történelmileg nagyon közeli szomszédos államok, aktív részesei a Visegrádi négyek együttműködésének, de olyan államok, amelyek között nagyon szoros és kölcsönös együttműködés van. Húsz évvel ezelőtt írta alá a Szlovák Köztársaság és Magyarország a Jószomszédságról és baráti együttműködésről szóló alapszerződést. Ez a komplex dokumentum a két ország közötti kölcsönös bizalom megszilárdításának támasza lett, lehetővé téve gyakorlati kérdések megoldását, egyértelműen hozzájárult kapcsolataink elmélyítéséhez. - A kölcsönös politikai párbeszéd következtében dinamikusan fejlődnek gazdasági és kereskedelmi kapcsolataink, energetikai kérdéseket oldunk meg, infrastruktúrát építünk, határon átívelő és ökológiai projektek valósulnak meg - mondta Štefan Daňo, aki a szlovák - magyar kapcsolatok további fejlődésére, a két ország állampolgárainak boldogságára, egészségére és sikerességére emelte poharát.
Most érdemes jelentkezni a Csabai Kolbászfesztivál versenyeire
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=11973
Jön a Csabai Kolbászfesztivál (október 22-25)
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=12202
A csabai Csabán az igazi!
www.csabaikolbaszfesztival.hu
Szlovák festőművész kiállítása nyílt meg Békéscsabán
2015. szeptember 3. - (mti)
A szlovákiai Tőketerebesen élő Štefan Bubán Festészet című kiállítása nyílt meg csütörtökön a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A művész alkotói indulása a múlt század hatvanas éveire tehető; első kiállítását 1969-ben rendezte meg lakóhelyén, majd pedig kezdeményezője volt a szlovákiai absztrakt festészet úttörőinek egyik első csoportos kiállításának szintén Tőketerebesen. Hosszú művészi pályája során alkotó és szervező munkájával hatott nemcsak szűkebb pátriájára, hanem egész Szlovákia kulturális és művészeti életére. A szlovák város művészeti iskolájában végzett pedagógusi munkásságával pedig több generáció fiatal tehetségeire gyakorolt jelentékeny hatást - közölte a múzeum az MTI-vel. Alkotói nagyságát és művészetének hatását értékelve a kiállítás megnyitóján Marek Čižmár, Tőketerebes polgármestere azt hangsúlyozta, hogy napjainkra Štefan Bubán a város élő jelképévé vált Szlovákiában. Szarvas Péter, a vendéglátó város polgármestere pedig azt emelte ki köszöntő beszédében, hogy már másfél évtizedes az együttműködés Békéscsaba és Tőketerebes között, s ennek eredményeként évente legalább egy-egy művészeti eseményre is sor került a két városban, így az évek alatt több békéscsabai festőművész is megfordult a szomszédos országban. Bubán munkásságát elsősorban sokszínűség, ezen belül törvényszerűségek és témaorientációk jellemzik, melynek hátterében a belső rendszer és szervezettség, valamint sajátos szín és formavilág áll - írja Lena Lešková művészettörténész, a kiállítás kurátora a múzeum által kiadott magyar és szlovák nyelvű prospektusban. A koncepció lényegét a kompozíciók lírai és expresszív kifejezésmódja valamint drámai hangvétele adja - áll a dokumentumban. A művész színhasználatával kapcsolatban megjegyzi: „szembetűnő, hogy Bubán előszeretettel alkalmazza a fehéret, részben önmagában, részben más színek derítésére. Sokféle lágy árnyalattal dolgozik, de telt színeket is szívesen alkalmaz, pirosakat, sárgákat, narancssárgákat és kékeket. A színépítés bravúros festőtechnikájának eredménye, amelyben az ecset az egyetlen eszköze”. A több mint 40 alkotást bemutató kiállítás október 11-ig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig tekinthető meg a múzeum téglatermében.
Csabai Szlovákok Szervezete - Békében Békésben
2015. szeptember 12. - (Vándor Andrea - csabaimerleg.hu)
Szeptember 11-én délután nyitotta meg kapuit a hagyományos Békében Békésben elnevezésű nemzetiségi fesztivál. A Csabai Szlovákok Szervezete hetedik alkalommal rendezte meg a nagyszabású nemzetiségi kulturális és gasztronómiai fesztivált a már megszokott helyszínen: az evangélikus templom mögött, illetve a Szlovák Kultúra Házában. A hivatalos megnyitó előtt Várkonyi János festőművész nyitotta meg a Szlovák Kultúra Házában a Szlovák Kortárs Galéria alkotásaiból rendezett kiállítást, majd Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezete elnöke köszöntötte a közönséget a megjelentek figyelmébe ajánlva a dél-alföldi vásárt, amely az itt élő nemzetiségek díszítőművészetéből, tárgyalkotó kultúrájából, a népi játékokból ad ízelítőt. A két nap alatt azonban az autentikus folklór, az ének, a tánc, a zene, a képzőművészet, a színház és a gasztronómia kínál különleges csemegéket a kilátogatóknak. Az idei fesztivál új elemmel is bővült: pénteken a nemzetiségi vezetők szakmai konferenciáját a Garay utcai Szlovák Tájházban rendezték meg, ahol Paulik Antal, az EMMI főosztályvezetője és Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke, Peter Prochácka, a Határon Túli Szlovákok Hivatala alelnöke mellett valamennyi nemzetiségi önkormányzat bemutatkozott, beszámolt munkájáról. Közben az Alföldiek vásárán (Jarmok) népművészeti kirakodóvásár, népi játékok és népi kismesterségek bemutatója várta a családokat, a nagyszínpadon - a helyi értékek jegyében - a Kemény Gitárklub szórakoztatta a közönséget. Az öt békési nemzetiség - a szlovák, a román, a lengyel, a német, a cigány - mellett hatodikként a főként Battonyán és környékén élő szerbek is Békéscsabára érékeztek, hogy a fesztivál másnapján ízelítőt adjanak kulturális csoportjaik mindennapjaiból, és gasztronómiai remekeikből. A két nap alatt mintegy 300 fellépő szórakoztatja a közönséget. Szombaton Štefan Daňo szlovák főkonzul és Peter Prochácka nyitották meg a rendezvényt. Érdemes tehát szombaton is kilátogatni a fesztiválra, hiszen a kulturális programok mellett ezen a napon gasztronómiai bemutatók is várják a fesztiválozókat.
A Szlovák Intézet 2015. októberi rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.rtf
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/484-spravy-slovenskeho-intitutu-v-budapeti
A Szlovák Intézet 2015. szeptemberi rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.rtf
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a budapesti Szlovák Intézet ismét indít szlovák nyelvtanfolyamot. Az őszi szemeszter 2015. október 5-én kezdődik. Első, közös óra: 2014. október 1, 16.00 - Beiratkozni 2015. szeptember hónapban lehet, személyesen (1088 Budapest, Rákóczi út 15.), írásban: si.budapest@mzv.sk vagy telefonon: 06-1-327 4000 - A Szlovák Intézet nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök: 10.00-16.00, péntek: 10.00-14.00 - Kérjük, hogy az első közös órára hozzák magukkal a kitöltött jelentkezési lapot: www.oslovma.hu/XXX/ZavPrihl.rtf
Pilisi mozaik - Irodalmi matiné
az Országos Idegennyelvű Könyvtár Nyílt Napján
https://www.facebook.com/oslovma/posts/819436961488615
2015. szeptember 25., 11:00 - OIK Rendezvényterem (1056 Budapest, Molnár u. 11.) / Ízelítő a hazai szlovák kortárs szépirodalomból Eva Fabiánová költő, Imrich Fuhl költő és Zoltán Bárkányi Valkán író műveinek tükrében - magyar és szlovák nyelven. / Társszervezők: V. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat - Szlovák Intézet, Budapest
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/825107807588197/?type=1
Anyanyelv a nemzetiségi lét alapja - „Együtt jobb”
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/640-anyanyelv-a-nemzetisegi-let-alapja-egyutt-jobb
A magyarországi szlovák irodalom, mint csoda
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/482-a-magyarorszagi-szlovak-irodalom-mint-csoda
Pilisszántói szlovák lakodalom képekben
https://www.facebook.com/mcmenemy.mark/media_set?set=a.10206535370656581&type=3
Volt egyszer egy rockzenekar: AGR±
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.408759209223061.1073741835.147596498672668&
Harminc évvel ezelőtt alakult az első és ezidáig egyetlen szlovák nemzetiségi rockzenekar Magyarországon, az AGR±. A nagyobbrészt pilisi zenészekből álló formáció tagjai csak öt évet játszottak együtt, de az akkori élmények sok rajongót máig elkísérnek. A közmédia szlovák nemzetiségi kulturális magazinja (magyar feliratozással) az együttes két emblematikus arcával - Fuhl Imre alapítóval és Hattinger Gábor énekessel - elevenítette fel a zenekar aranykorát:
http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-2015-09-14-i-adas/
Átadták az elismeréseket az ungvári nemzetközi kisebbségi médiafesztivál díjazottjainak
Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Havasi János, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) határontúli kapcsolatok különmegbízottja és Pásztor Zoltán vezető szerkesztő az ungvári nemzetközi kisebbségi médiafesztivál nyerteseinek díjkiosztóján az MTVA Kunigunda útjai székházában 2015. szeptember 29-én. Balról Hegedűs-Dányi Anita, MTV fesztivál manager, Antala Zsuzsanna rendező, László Gábor rendező-operatőr, Szél Zsolt operatőr, Vasvári Annamária szerkesztő-riporter, Éri Péter szerkesztő, műsorvezető és Násztor Róbert vágó. - Fotó: Zih Zsolt (mti)
Új, korszerű tankönyv jelent meg a magyarországi németek történetéről
2015. augusztus 29. - (mti)
Új, korszerű tankönyv jelent meg a magyarországi németek történetéről. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közleménye szerint a 220 oldalas, 9-12. osztályosoknak szóló tankönyv alapjául Gerhard Seewann történészprofesszor 2012-ben megjelent, a magyarországi németek történetét bemutató kétkötetes, átfogó munkája szolgált. A magyarországi németek megérdemlik, hogy a saját nézőpontjukból vizsgálják, értelmezzék, elemezzék és értékeljék őket - idézte a közlemény Gerhard Seewannt, aki szerint ezt az elvet szem előtt tartva folytatta sokesztendős kutatómunkáját. A grazi születésű szakember véleménye szerint a magyar nemzeti történetírásban csak elvétve kapnak helyet az országban élő nemzetiségek. Szerzőtársa, Rutsch Nóra német nemzetiségi származású történész, gyakorló középiskolai tanár az önkormányzat közleménye szerint kiemelte: égető szükség volt arra, hogy a magyarországi németek történetét valaki végre tankönyv formájában is összefoglalja. Amikor ugyanis az iskolákban ezt a tananyagot oktatták, eddig mindössze egyetlen, 1978-ban íródott, a rendszerváltás után újra kiadott kötetre támaszkodhattak, amely azonban gimnáziumi tanulók számára sem vonzó, sem pedig használható nem volt. A tankönyv és az ahhoz kapcsolódó honlap a többi között a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata támogatásával jöhetett létre, kidolgozásába német nyelven történelmet tanító tanárokat is bevontak. Rutsch Nóra jelezte: a teljes tartalom ingyen elérhető az interneten, a térképek és források szabadon felhasználhatók az oktatásban, és hamarosan már az egyes témakörökhöz kidolgozott feladatok is letölthetők lesznek a www.udgeschichte.hu oldalról.
Rákóczi Szövetség: Közel ötezernyolcszáz iskolakezdő kaphat ösztöndíjat
http://magyarhirlap.hu/cikk/34061/Rakoczi_Szovetseg_kozel_otezernyolcszaz_iskolakezdo_kaphat_osztondijat
XI. Magyar-Szlovák Vadásznap
http://www.agroinform.com/halaszat_vadaszat_program/xi-magyar-szlovak-vadasznap-24031
Szlovákia első világbajnoki aranyát szerezte Matej Tóth
http://ujszo.com/online/sport/2015/08/29/szlovakia-elso-vilagbajnoki-aranyat-szerezte-matej-toth
A szlovák felkelés
Emlékezetpolitika / Az ország hivatalos ideológiája az antifasizmusra épül
http://nepszava.hu/cikk/1067878-a-szlovak-felkeles/
Elhunyt Fejes Endre Kossuth- és József Attila-díjas író
többek között a Jó estét nyár, jó estét szerelem és a Rozsdatemető szerzője
http://hvg.hu/kultura/20150827_Elhunyt_Fejes_Endre
Szlovákiai festők kiállítása Pácinban
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=116146
A cseh EPH cégnek adja el az Enel a Szlovák Villamos Műveket
A magyar MVM konzorciuma is pályázott
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-751745
A nemzeti együttműködés rendszere működik
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/08/23/nemzeti-egyuttmukodes
Hosszú tavasz, lehangoló ősz
Negyvenhét éve, hogy a hajdani Varsói Szerződés öt tagállamának tankjai megbénították az Alexander Dubček nevével fémjelzett prágai tavaszt. Ezzel meggátolták a csehszlovákiai magyarságnak is közösségi élményt jelentő reformtörekvéseket.
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/08/21/hosszu-tavasz-lehangolo-osz-fb
12 millióan utaztak ingyen a szlovák állami vasúttársasággal
http://www.bumm.sk/belfold/2015/08/21/12-millioan-utaztak-ingyen-a-szlovak-allami-vasuttarsasaggal
A Zsolnának sikerült, ami a Messiéknek nem
http://www.bumm.sk/sport/2015/08/21/a-zsolnanak-sikerult-ami-a-messieknek-nem
Megműtötték a szlovák államfőt
http://nol.hu/kulfold/megmutottek-a-szlovak-allamfot-1558287
Légikatasztrófa Szlovákiában, összeütközött két sportrepülőgép
http://promenad.hu/cikk/legikatasztrofa-szlovakiaban-osszeutkozott-ket-repulo-157203
Az első cigány lakásétterem
„Amikor a magyar nem köp, hanem odajön”
http://hvg.hu/itthon/20150819_amikor_a_magyar_nem_kop_hanem_odajon
Egy életünk van, csak olyan dolgot csináljunk, amit szeretünk
Nem hiszem, hogy lehetne külön jász, cigány, magyar, vagy külön szlovák, vagy szerb, vagy román tündérkertet, Isten országát megcsinálni.
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/egy-eletunk-van-csak-olyan-dolgot-csinaljunk-amit-szeretunk-625658
Szívesen gyógyulnának külföldön a szlovákok
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/08/19/szivesen_gyogyulnanak_kulfoldon_a_szlovakok/
Bérleti díj növekedés várható
Közép-Európai irodapiaci előrejelzés 2015-2017
http://www.irodakereso.info/hir/Kozep-Europai-irodapiaci-elorejelzes-2015-2017/246082339
Vivat, Beňovský! / Szlovák volt-e Benyovszky?
Mind a szlávsághoz, mind Magyarországhoz erős szálak kötötték. - Van egy olyan közös örökségünk, mely feloszthatatlan, és mindkét (három, négy...) nemzet kulturális örökségében szerepet játszik...
http://www.nyest.hu/hirek/szlovak-volt-e-benyovszky
Vo Vrbovom odhalili pomník M. Beňovského
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kaleidoskop/13238-vo-vrbovom-odhalili-pomnik-m-be-ovskeho
Móric Beňovský a jeho svet
https://www.facebook.com/MoricBenovskyAJehoSvet
Vivat, Beňovský!
https://www.youtube.com/watch?v=O7HVA9NkG-M
Aggteleki- és Szlovák-karszt - Konferenciával ünneplik az UNESCO világörökségi cím elnyerésének 20. évfordulóját
Andrej Kiska és Áder János is eljön
http://www.bumm.sk/belfold/2015/08/16/aggteleki-karszt-szlovak-karszt-kozos-konferenciaval-unneplik-az-unesco-vilagoroksegi-cim-elnyereset
Eltáncolják Benyovszky Móric életét
A magyar huszárkapitány és gróf, a szlovák földbirtokos és a lengyel hazafi előbb orosz hadifogoly volt, majd francia hős, végül Madagaszkár királya lett.
http://www.nyest.hu/hirek/eltancoljak-benyovszky-moric-eletet
Szlovákiában szuper tisztaság várja a szállodákban a vendégeket
Ezzel európai listavezetők / A magyarországi hotelek a nagyon jó kategóriába tartoznak / Szállodai tisztaságban Szlovákia lenyomja Vecsést
http://kamaraonline.hu/cikk/szallodai-tisztasagban-szlovakia-lenyomja-vecsest
Bukarest adjon román igazolványt a határon túli románoknak!
A határon túli románoknak az egytizede jut annak az összegnek, amit Románia a területén élő nemzeti kisebbségekre fordít.
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/08/13/bukarest_adjon_roman_igazolvanyt_a_hataron_tuli_romanoknak/#.Vc0JA1MVQQw
Folytatódik a harmadfokú riasztás
https://www.facebook.com/oslovma/posts/809028602529451
Néhány tanács a túléléshez
http://www.bumm.sk/belfold/2015/08/12/hoseg-penteken-is-folytatodik-a-harmadfoku-riasztas-nehany-tanacs-a-tuleleshez
Egyre több szlovák turista jön Budapestre
Újságírók élvezték a Széchenyi strandját
http://vilagszam.hu/cikkek/egyre-tobb-szlovak-turista-jon-budapestre-ujsagirok-elveztek-a-szechenyi-strandjat.html/9801/
Ez a szlovák fickó 19 nyelven beszél
https://www.youtube.com/watch?v=qrDPjGHAuk0
Elképesztő tudását nem fél demonstrálni
http://www.hir24.hu/light/2015/08/12/ez-a-szlovak-ficko-igazi-zseni-video/
Multilingual recording
http://www.foreverastudent.com/p/my-multilingual-recording-in-11.html
https://www.youtube.com/watch?v=HycaGltR1wQ
Kánikulában fogy a dinnye
Magyar dinnyét akar a szlovák, a cseh, a lengyel, a német...
http://nol.hu/velemeny/csalafinta-dinnyefordulatok-1556875
A szlovák nem idegen nyelv a magyar iskolákban
http://www.bumm.sk/belfold/2015/08/14/draxler-valaszolt-erseknek-a-szlovak-nem-idegen-nyelv-a-magyar-iskolakban
Híd a nemzetiségek között
A hazai nemzetiségi oktatás hidat jelent a Kárpát-medencei magyarság és az itt élő más népek között
Van még tennivaló bőven, akár a pedagógushiányt, akár a tankönyvek kérdését nézzük. / Szükség lenne magasan képzett, a szlovák nyelvet jól beszélő pedagógusokra. / Már évek óta nem vettek fel szlovák tanári szakra senkit. / Számos szlovák nyelvet tanító iskolában csak egy szlovák pedagógus van. / A leendő diákok egyre kevésbé beszélik anyanyelvi szinten a szlovákot. / „Magyarországnak példaértékűen kell viszonyulnia a nemzetiségi iskolákhoz, legfőképpen azért, mert a határon túli magyar közösségeknek csak így lehet megkövetelni a minőségi anyanyelvi oktatást.” / Az új rendszer nem vette figyelembe a nemzetiségi iskolák sajátosságait. / Az Országos Nemzetiségi Tanács jogköreinek megcsorbítása: egyetértési helyett véleményezési jog. / Az Országos Szlovák Önkormányzat öt oktatási intézményt tart fenn, amelyek a többi szlovák nemzetiségi iskolánál jobb feltételek mellett működnek.
http://www.napigazdasag.hu/cikk/52888/
https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/869896519755079
A magyarországi német keresztnevek új gyűjteménye
http://www.zentrum.hu/hu/2015/08/megjelent-a-magyarorszagi-nemet-keresztnevek-uj-gyujtemenye/
Szlovákia kisebbségi nyelvnek ismerheti el az oroszt és a szerbet
http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/02/szlovakia-kisebbsegi-nyelvnek-ismerheti-el-az-oroszt-es-a-szerbet
Liberálisok: Orbán Viktor kövesse meg a magyar cigányságot!
„Semmi szükség arra, hogy a kormányfő az ország történelmi kisebbségeivel szemben is hadjáratot indítson.”
http://www.stop.hu/belfold/liberalisok-orban-viktor-kovesse-meg-a-magyar-ciganysagot/1358323/
A székelyföldi románok csökkenő számának hatásaira figyelmeztetett a régió ortodox püspöke
„A fiataloknak nem autonómiaelméletekre van szükségük, hanem a régió valós gazdasági potenciáljának a kihasználására...”
http://www.napigazdasag.hu/cikk/53056/
Románia a saját kisebbségvédelmi modellje alkalmazását kéri a határon túli románok esetében
http://www.vajma.info/cikk/kulfold/54035/Romania-a-sajat-kisebbsegvedelmi-modellje-alkalmazasat-keri-a-hataron-tuli-romanok-eseteben.html
A cseh, a román és a szlovák GDP is jobban nőtt a magyarnál
http://mandiner.hu/cikk/20150814_a_cseh_a_roman_es_a_szlovak_gdp_is_jobban_nott_a_magyarnal
Nagytőkebukta
Az ilyen nemzetstratégiai ügyek kizárólag politikázós-oligarcházós szemszögből értelmezhetők. - A kormányfő által hőn támogatott magyar nagytőke lemaradt a Szlovák Villamos Művekről...
http://nol.hu/velemeny/nagytokebukta-1559893
Szlovákia lekörözte Magyarországot
Európában Írország ipara nőtt a legjobban.
http://www.origo.hu/gazdasag/20150813-ipar-ksh-eurostat-szlovakia-magyarorszag-eurocsoport-europai-unio.html
Telesírhatjuk a párnánkat, hogy nem ide jön a Jaguar
Hatalmas lökést kapott volna az iparunk
Ezek a gondok lehetnek a Jaguar-gyárral
http://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/ezek_a_gondok_lehetnek_a_szlovak_jaguar-gyarral.601820.html
Szlovákia új trófeája a Jaguar
Szlovákia lassan veri a briteket a legyártott gépkocsik terén…
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/08/13/szlovakia-uj-trofeaja-a-jaguar
Magyarország nem tudja azt, amit Szlovákia
A versenyképesség és a beszállítói hálózat miatt dönthetett a Jaguar Szlovákia mellett...
http://www.origo.hu/gazdasag/20150811-tata-group-jaguar-land-rover-szlovakia-autogyar-ipar-nyitra.html
Szlovákia nem azért lesz bezzegország, mert Nyitrán épül a legújabb autógyár
http://www.vg.hu/velemeny/jegyzet/szlovakia-nem-azert-lesz-bezzegorszag-mert-nyitran-epul-a-legujabb-autogyar-455438
Magyarország helyett Szlovákiába megy a Jaguar
http://nol.hu/gazdasag/magyarorszag-helyett-szlovakiaba-megy-a-jaguar-1556689
Nőtt a szlovák ipari termelés
http://www.stop.hu/kulfold/nott-a-szlovak-ipari-termeles-juniusban/1349458/
Demjánék eladták a TriGranit jelentős részét
Teljes lengyel és szlovák portfólió
http://fn.hir24.hu/gazdasag/2015/08/10/demjanek-eladtak-a-trigranit-jelentos-reszet/
Nagy Feró Szlovákiába csalogatja a magyarokat
„Megegyeztünk, hogy nem mondjuk előttük, hogy Felvidék...”
http://hvg.hu/kultura/20150814_Nagy_Fero_Szlovakiaba_csalogatja_a_magyar
Természetet, történelmet és kalandokat kínál magyar turistáknak...
https://www.youtube.com/watch?v=8ymZnD-ggW0
http://cink.hu/az-en-hosom-nagy-fero-1724048611
Teljes holdfogyatkozás
Teljes holdfogyatkozás Salgótarján Salgóbánya városrészéből, faágak közül fotózva 2015. szeptember 28-án. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/831038593661785/?type=3
Sziget fesztivál
http://sziget.hu/fesztival
Negyvenhét országból több száz fellépő érkezik az idei programsorozatra, amely augusztus 10-én indul. Fotó: Soós Lajos (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/807629149336063
HőségRiadó
Az országos tisztifőorvos hőségriadót rendelt el augusztus 7-től. Fotó: (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/807138299385148
Budapest vihar után
Az augusztus 17-én este lecsapó vihar során egy óra alatt több eső esett a főváros belső részén, mint az augusztusi havi átlag. Fotó: (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/811786515586993
A Csaba Metál Zrt. békéscsabai üzeme
A Csaba Metál Zrt. békéscsabai telephelyén 2015. augusztus 27-én - A cég a gépjárműipar számára nagy pontosságú alkatrészektől kezdve a bútoripari és mezőgazdasági munkagép alkatrészekig közel 80 féle terméket gyárt Békéscsabán. A 100 százalékban magántulajdonban lévő vállalat a következő 3 évben több mint 15 millió euró értékű munkahelyteremtő fejlesztést kíván végrehajtani. - Fotó: Rosta Tibor (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/816193941812917
Bemutatták az új Solaris-Škoda trolibuszokat
Új Solaris-Škoda trolibuszok a jármű sajtóbemutatóján a BKV X. kerületi Zách utcai trolibuszgarázsában 2015. augusztus 27-én. - Napokon belül megkezdődik a 36 új trolibusz tesztüzeme Budapesten, amelyek „önjáróak”, akár négy kilométert is meg tudnak tenni behúzott áramszedővel. Az alacsonypadlós járművek közül a csuklós trolikon 104, a szóló járműveken 64 ember utazhat egyszerre. - Fotó: Marjai János (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/816196178479360/?type=1
Jó évet zárnak a méztermelők
Akácmézpergetés / Vízzel hígított mézet isznak a méhek egy Baj közelében lévő méhészetében 2015. augusztus 26-án. Az aszály és a rendkívül forró nyár ellenére az előző évinél mintegy ezer tonnával nagyobb az idei méztermés Magyarországon. - Fotó: Bodnár Boglárka (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/816198061812505
Évekig titkolta gyerekeit egy szlovákiai katolikus pap
http://nol.hu/mozaik/evekig-titkolta-gyerekeit-egy-katolikus-pap-1556519
Elhunyt Czeizel Endre orvos-genetikus
http://ujszo.com/online/panorama/2015/08/10/elhunyt-czeizel-endre-orvos-genetikus
Ősök napja a bugaci pusztán
Meddig tartja magát a finnugor-elmélet? Hol a határ a hagyományőrzés és a fröccsöntött sámánok között?
http://pestisracok.hu/legyunk-buszkebbek-tortenelmunkre-jovo-hetvegen-lesz-az-osok-napja-a-bugaci-pusztan-videoval/
A nagymarosi szellemlakótelep
http://index.hu/belfold/2015/08/07/hagytak_lepusztulni_a_nagymarosi_szellemlakotelepet/
Miniszteri biztos: A kisebbségi vegyes bizottságok a nemzetpolitika fontos fórumai
2015. augusztus 7. - (mti)
A kisebbségi vegyes bizottságok keretet adnak ahhoz, hogy fontos problémákat, vitatott kérdéseket meg lehessen tárgyalni a szomszédos országokkal - mondta Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztosa az M1 aktuális csatornán pénteken. Orbán Viktor miniszterelnök azon vegyes bizottságok társelnökének nevezte ki Kalmár Ferencet, amelyek a határon túli magyar kisebbségek érdekeiért küzdenek. A döntéssel újból egy kézbe kerül a szlovéniai, a horvátországi, a szerbiai, a romániai, az ukrajnai és a szlovákiai tárgyalások vezetése - hangzott el a műsorban.
Kalmár Ferenc elmondta: a kisebbségi vegyes bizottságok hat szomszédos országgal a keretszerződések, alapszerződések alapján jöttek létre. A határon túli magyarság sehol nem kér olyat, amire Európában ne lenne példa - hangsúlyozta az autonómiatörekvésekre utalva, példaként említve az olaszországi Dél-Tirolt és a finnországi Aland-szigeteket. Hozzátette: a csángók ügyében és a marosvásárhelyi orvosi egyetemmel kapcsolatban is „merev álláspontot” tapasztaltak román részről a vegyes bizottságokban, de, folytatni kell a tárgyalásokat, és remélik, hogy megoldást találnak ezekre a kérdésekre. Úgy fogalmazott: nincs más lehetőség a két ország előtt, mint a partnerség és az együttműködés, csak így oldhatók meg a problémák.
A szlovákiai romák nemsokára többen lesznek, mint a magyarok
http://nol.hu/kulfold/a-romak-nemsokara-tobben-lesznek-mint-a-magyarok-1555937
Nagyon hiányoznak az oroszok Hévízről
A cseh és a szlovák turisták számának emelkedése...
http://privatbankar.hu/vasarlo/nagyon-hianyoznak-az-oroszok-hevizrol-284437
Másfélszeresére nőtt a lakossági betétek összege a szlovákiai bankokban
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=115956
Több magyar képviselő kerülhet a szlovák parlamentbe
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/08/08/harmas_koalicio_is_lehet_szlovakiaban/
Kevés a magyar dinnye
https://www.facebook.com/oslovma/posts/806430066122638
A német, a lengyel, a cseh és a szlovák felvásárlók egyaránt elégedettek a magyar termékkel.
http://www.napigazdasag.hu/cikk/52620/
Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/kiskoros-lett-bacs-kiskun-megye-kozpontja.html
Nem lesz unalmas a fesztivál
http://www.luno.hu/images/stories/2015/Docs/Szureti%20fesztival%20programfuzet.pdf
Több tradicionális szlovák étel is az asztalra kerül
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/nem-lesz-unalmas-a-kiskorosi-szureti-fesztival.html
Jó hírünk van a folklór kedvelőinek
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/jo-hirunk-van-a-folkrol-kedveloinek.html
Kiskőrös lett Bács-Kiskun megye központja
Békéscsabán is bemutatták Hradište monográfiáját
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=11753
Némafilm fesztivál a Vajdaságban
Az alföldi szlovákok ambiciózus fesztivállal készülnek, amellyel szeretnének felkerülni az európai fesztivál-térképre. A fesztivált (rövidítve SOS FEST) első alkalommal egy vajdasági kisvárosban, Báčsky Petrovecben (Petrőcben) rendezik. Ez a város a Szerbiában élő szlovákok kulturális központja. A rendezvény egyedi eseménynek számít Dél- és Kelet-Európában...
http://gepnarancs.hu/2015/08/nemafilm-fesztival-a-vajdasagban/
Pilisi Klastrom Fesztivál 2015
2015. augusztus 15. - Pilisszentkereszt / Klastromkert - Játékpark / Játszóház - Pilisszentkereszti Szlovák Pávakör - Veselá kapela (Fúvószenekar / Komárno) - Budapest Bár (élő koncert)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.810724615693183.1073741953.147596498672668&type=3
Haán Lajos, Békéscsaba történetírója
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=11755
https://hu.wikipedia.org/wiki/Haan_Lajos
Haan Lajos: Békés-csaba
A város története a kezdetektől a XIX. század harmadik harmadáig
www.oslovma.hu/XXX/HaanBekC.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/810090622423249
Novohradčania Ján a Ľudovít Haan
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1127-haanovci-vyorali-hlboke-dolnozemske-brazdy
Szénégetők útján a szarvasi szlovákok
http://www.newjsag.hu/2015/08/19/szenegetok-utjan-a-szarvasi-szlovakok/
Püspökhatvan régi képeken
https://www.facebook.com/oslovma/posts/813488732083438
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/puspokhatvan/puspokhatvan_regi_kepeken/puspokhatvan_regi_kepeken.htm
Szlovák lakodalmi szokások Csanádalbertin
https://www.facebook.com/oslovma/posts/813496582082653
http://hirmagazin.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1975/pages/nsvm1975_05_janecsko.htm
Csanádalberti
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csan%C3%A1dalberti
Roma esküvő - Szlovákia, 1947 - Fotó: Robert Capa
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/813471168751861/?type=1
A Life egykori képszerkesztője Robert Capáról
http://maimanohaz.blog.hu/2014/03/11/john_g_morris_a_life_egykori_kepszerkesztoje_robert_caparol_mesel_video_magyar_felirattal
A szlovák ajkú lakosokra emlékeznek Nyíregyházán
Tirpák fesztivál és hungarikumok találkozója
2015. szeptember 15. - (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/825631320869179
Huszonnégy szakácscsapat negyven féle ételből tizenháromezer adagot készít a szombati nyíregyházi Tirpák fesztiválon és hungarikumok találkozóján - közölték a szervezők keddi sajtótájékoztatójukon a szabolcs-szatmár-beregi megyeszékhelyen. Ulrich Attila, a város alpolgármestere elmondta, hogy a rendezvénnyel a várost újratelepítő tirpákokra, a szlovák ajkú lakosokra emlékeznek, akik a török idők után szinte elnéptelenedett, akkor alig 400 lakosú településre költöztek be és hozták létre a ma is létező bokortanyák világát a környéken. A tirpákok hagyományos, kedvelt ételkülönlegességeiből mindet megfőzik, megsütik a fesztiválon. A város központjában, a Kossuth Lajos téren szombaton 10 órakor kezdődik a gasztronómiai show, melyet éjfélig tartó kulturális program egészít ki. A szórakoztatásról néptánc- és népzenei, valamint moderntánc együttesek gondoskodnak, majd a nyíregyházi születésű színművész, Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba koncertje, valamint éjfélkor retro diszkó zárja a műsort. Tóthné Medved Zsuzsa, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza és környéke regionális szervezetének elnöke arról tájékoztatott, hogy a tirpák ételek közül elkészítik például a kukoricakásából főzött görhét, a kelt tésztás pipiskét, a tirpák tarhonyát, tekercset, parasztos sztrapacskát és sütnek lapcsánkába töltött pecsenyét is. Feltálalják továbbá a paprikás krumplis és szilvalekváros lángost, a füstölt oldalasos káposztalevest, a káposztás csirkét, házi cipóban a körmös-csülköst, illetve a babos káposztát, de főznek demecseri töltött káposztát és karcagi birkapörköltet is. Sütemények számtalan változata készül, így kemencés kalács, mákos-diós kőttes, bobájka, fánk, héjas tészta, csöröge, tökös béles, óriáspalacsinta, sőt még mákos tengeri is. Az ételeket bárki megkóstolhatja, kedve szerint válogathat, csakúgy mint a hungarikumokból, az akácmézből, a csabai és gyulai kolbászból, valamint tokaji bor, eredetvédett szabolcsi alma, szilva és meggypálinka, hagyományos szíkvíz is kerül az asztalra. A kalocsai és a matyó népművészeti termékekből ugyancsak lesz bemutató, illetve kiállítják a tirpák népi háztartási eszközöket, s azok - például a tejes köcsög, a laskaszűrő, a pamnyicska, a háromlábú öntöttvas edény - használatához a Sóstói Múzeumfalu munkatársai adnak tanácsokat az érdeklődőknek.
Tisza-tó
Fuhl Imre felvételei
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821432941289017.1073741957.147596498672668&type=3
A Tisza-tó Magyarország második legnagyobb tava és legnagyobb mesterséges tava a Tiszán, az Alföld északi részén. Az Alföld északi részén, Heves megye délkeleti szélén, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán fekszik. Területe 127 km², melyen mozaikosan váltakoznak a nyílt vízfelületek, szigetek, holtágak, sekély csatornák. Hossza 27 km, átlagos mélysége 1,3 méter, legmélyebb pontján 17 méter. 43 km²-nyi sziget található benne. 1973-ban építették fel a Kiskörei Erőművet a duzzasztógáttal a tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása végett. Feltöltése az 1990-es években fejeződött be. A tónak mára kialakult az ökológiája, madárrezervátum is működik benne. 1999 óta a Hortobágyi Nemzeti Park bemutató területeként az UNESCO Világörökség része. A Tisza-tó vadvízi világa gyalog, kerékpárral, lóháton és csónakkal is bejárható. A Tisza-tavi madárrezervátum védett terület, csak vezetővel látogatható. 2012-ben nyílt meg Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum, mely interaktív módon mutatja be a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti értékeit és élővilágát.
Törökbálinti Ősz - Vásár és Kiállítás
a PMKIK Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központjában
www.oslovma.hu/XXX/TorokbaM.rtf
Felsőfokú SZLOVÁK nyelvtudással keresünk diákokat a J-COM Euro Hungary Kft. nevű cégbe telefonos vevőelégedettségi felméréshez 2015. szeptember 22-től maximum egy hónapos időtartamra. Rugalmas időbeosztás, kitűnő díjazás! Jelentkezéseket várjuk: Jackson Szilvia 06 30 9313-949, Török Éva Annamária 06 20 9134-922.
Mint albán szamár a ködben
Albánský osol / Kapcsolat a magyar és a szlovák mondás között?
http://www.nyest.hu/hirek/mint-alban-szamar-a-kodben
Bátor Harcos hadgyakorlat Magyarországon
Szlovák, ukrán, szlovén, román és horvát egységek is csatlakoztak...
http://nepszava.hu/cikk/1070210-megkezdodott-a-nato-hadgyakorlat-magyarorszagon---fotogaleria/
Magyarországon esett vissza a legjobban az építőipar
http://realista.hu/news/details/129663
Szlovák AeroMobil
Már csak kis idő és jöhetnek szériában a repülőautók
http://www.tozsdeforum.hu/extra/auto/mar-csak-kis-ido-es-johetnek-szeriaban-a-repuloautok-58083.html
Európai Nyelvi Koktélbár
Nyelvi és kulturális sokszínűség, kreativitás és játék, szórakoztató és érdekes nyelvtanulás, európai együttműködés. - Vetélkedők, játékok, nyeremények és fergeteges hangulat!
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/826707657428212/?type=1
Debrecen összefogott Kassával, Brnoval és Krakkóval
Turisztikai együttműködés a V4 országok második legnagyobb városai között
2015. szeptember 18. - (mti)
Turisztikai együttműködésről írtak alá szándéknyilatkozatot a visegrádi négyek - Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország - második legnagyobb városainak turisztikai vezetői pénteken Debrecenben. Debrecen, Brno, Kassa és Krakkó, „a fővárosok árnyékából kitörni vágyó második városok” a jövőben részt vesznek egymás utazási vásárain, összehangolják turisztikai marketingjüket, egyetemeik pedig közös kutatásokkal járulnak hozzá a négy város idegenforgalmának fejlesztéséhez - közölte az együttműködést kezdeményező Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület elnöke az aláírást megelőző sajtótájékoztatón. Halasi Csaba elmondta: egyesületük a Nemzetközi Visegrádi Alap small grants programjának keretében hatezer euró támogatást nyert el a „négyek” első turisztikai workshopjának megrendezésére, amelyet jelenleg tartanak Debrecenben. Hozzátette: megállapodtak abban, hogy bevonják egymás turisztikai szervezetét az idegenforgalom fejlesztésével kapcsolatos európai uniós pályázatokba is. Halasi Csaba megemlítette: szeretnék átvenni azt a minőségbiztosítási és -értékelési rendszert, amelyet partnerszervezetük, a Dél-morvaországi Turisztikai Hivatal az osztrákokkal együtt dolgozott ki az ágazat szereplőinek minősítésére. Szymon Gatlik, a krakkói önkormányzat turisztikai munkatársa a lengyel város és Debrecen kereskedelmi hagyományait, a zsidó kulturális örökséget és a gasztronómiát nevezte az együttműködés alapjának. Iveta Ninajova, a Kassai Turisztikai Hivatal ügyvezető igazgatója emlékezetett rá: Kassa 2013-ban Európa kulturális fővárosa volt, amely ráirányította a figyelmet a nemzetközi kapcsolatok jelentőségére. Fontosnak nevezte, hogy a V4 országok együttműködését helyi szintekre is elvigyék. Monika Perd'ochová, a Dél-morvaországi Turisztikai Hivatal projektmenedzsere reményét fejezte ki: a négy nagyváros turisztikai együttműködése is hozzájárul ahhoz, hogy Brno kilépjen Prága árnyékából. Könyves Erika, a Debreceni Egyetem tanszékvezetője a fejlesztéseket megalapozó közös egyetemi kutatásokra és a gyakorlat-orientált képzési együttműködésre hívta fel a figyelmet. A V4 országok második legnagyobb városainak turisztikai delegációi megismerkednek Debrecen és Hortobágy turisztikai kínálatával és gasztronómiájával, utóbbival egyebek mellett a workshoppal egy időben zajló debreceni zamat pálinka és pároskolbász fesztiválon.
Magyar film nyert díjat a nyitrai Nemzetközi Agrofilm Filmfesztiválon
http://magyaridok.hu/kultura/magyar-film-nyert-dijat-a-nyitrai-nemzetkozi-agrofilm-filmfesztivalon-33370/
Rengeteg pénzzel fordul a választásoknak a szlovák kormány
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/rengeteg_penzzel_vag_a_valasztasoknak_a_kormany_a_szomszedban.604003.html
A Híd a harmadik legerősebb szlovákiai párt
http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/18/a-hid-a-harmadik-legerosebb-szlovakiai-part
Mihálygerge - Különleges Hangszerek Nemzetközi Találkozója
https://www.facebook.com/oslovma/posts/828981483867496
Körbekerítenek a románok, szlovákok
Tarthatatlan lesz a helyzet áfa-fronton
http://www.szabadfold.hu/gazdanet/korbekeritenek_a_romanok_szlovakok
„Hülyét csinálnak belőlünk”
Szlovákiának és Ukrajnának nem tetszik az Északi Áramlat gázvezeték bővítése.
http://www.atv.hu/kulfold/20150911-hulyet-csinalnak-belolunk
Menekültválság
A szlovákiai Evangélikus Diakónia segítsége is megérkezett Röszkére
A tótkomlósi evangélikusok segítségével...
http://www.evangelikus.hu/cikk/szlov%C3%A1kiai-evang%C3%A9likus-diak%C3%B3nia-els%C5%91-seg%C3%ADts%C3%A9ge-meg%C3%A9rkezett-r%C3%B6szk%C3%A9re
Még nagyobb sebességre kapcsoltak az evangélikusok
Az Evangélikus Diakóniához csatlakoztak a tótkomlósi evangélikus gyülekezet és a szlovák diakónia tagjai is, akik élelmiszer- és ruhaadományt vittek a menekülteknek.
http://www.evangelikus.hu/menekult-evangelikus-seg%C3%ADtseg-20150909
Fico úgy lép fel, mint Orbán, és ez sokaknak tetszik
http://nol.hu/kulfold/fico-szamara-csak-a-gyozelem-merteke-kerdeses-1566847
A magyarok büszkék a vasfüggönyükre
http://infovilag.hu/hir-33218-magyarok_buszkek_vasfuggonyukre_nem_szeg.html
A szlovákok nem viccelnek, nekimennek a kvótarendszernek
Jóváhagyta a szlovák kormány az uniós kvóták megtámadását az EU-bíróságon
http://figyelo.hu/cikkek/424212-a-szlovakok-nem-viccelnek--nekimennek-a-kvotarendszernek
Csaknem félig megtelt a bősi menekülttábor
2015. szeptember 28. - (mti)
Csaknem félig megtelt a szlovákiai Bősön az újranyitott menekülttábor az Ausztriából ideiglenes elhelyezésre odaszállított menedékkérőkkel - jelentette belügyi forrásra hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hétfőn. A többségében magyarok lakta, csallóközi Bősön augusztusban nyitották újra a 2009-ig ott működő menekülttábort, hogy ideiglenesen elhelyezzenek 500 olyan migránst, akik Ausztriában már beadták menekültkérelmüket. Az ausztriai Traiskirchenből áttelepített menedékkérők szlovákiai elhelyezéséről júliusban írt alá megállapodást a szlovák és az osztrák belügyminiszter, a migránsok első csoportja pedig szeptember 17-én érkezett Bősre. A menedékkérők azóta kisebb csoportokban szinte folyamatosan érkeznek Bősre, hétfőre a helyi menekülttáborban elhelyezettek száma elérte a 227-et, ami a tábor kapacitásának közel a felét foglalja le - derült ki a szlovák belügyminisztérium közléséből. A Bősön elszállásolt menedékkérők már a közeljövőben folyamatosan cserélődni fognak, várhatóan egyikük sem marad a táborban három hónapnál tovább, Ausztria ugyanis legfeljebb ennyi időre becsüli az egyes menekültkérelmek elbírálásának időtartamát. A szlovák-osztrák megállapodás két éven át, egyszerre legfeljebb 500 menedékkérő elhelyezését teszi lehetővé a táborban. A bősi menekülttábor újranyitása komoly ellenérzéseket váltott ki a helyiek körében, akik augusztusban véleménynyilvánító népszavazáson elsöprő arányban elutasították a tábor újbóli üzembe helyezését. Az első menedékkérők Bősre érkezése óta a szlovák belügyminisztérium információi szerint a településen eddig semmiféle konfliktus nem robbant ki a helyiek és a tábor lakói között. Bőssel ellentétben az onnét csupán néhány kilométerre lévő szlovákiai Medvén (Medvedov) működő menekülttáborban viszont már történt atrocitás, szeptember 3-án a rendőrségnek kellett megfékeznie a táborban lakók egy részét, akik rendbontást kezdeményeztek. A rendőrségi akciót - melynek során a táborlakóktól több házilagos készítésű szúró és vágó fegyvert is elkoboztak - hétfőn a pozsonyi emberi jogi ombudsman aránytalannak, a szlovák belügy viszont szakszerűnek és a helyzethez mérten arányosnak értékelte.
Szimpátiatüntetés a magyar és a szlovák kormány migrációs politikája mellett Prágában
2015. szeptember 28. - (mti)
Európát, illetve a kereszténységen és a görög-római kultúrán alapuló európai hagyományokat védik ma a magyarok azzal, hogy megpróbálják megállítani az Európába irányuló menekülthullámot - hangzott el azon a szimpátiatüntetésen, amelyet több cseh civil szervezet tartott közösen hétfőn délután Prágában a magyar kormány migrációs ügyben tanúsított politikájának támogatására. „A magyarok a múltban már megvédték Európát a törökök ellen, és ma is az elsők voltak, akik kiálltak Európa és értékei megvédése érdekében, s megpróbálták meggátolni az illegális bevándorlók beözönlését kontinensünkre” - jelentette ki Pavel Skácel, a Szláv Stratégiai Tanulmányok Intézetének (ISSTRAS) egyik vezetője a prágai magyar nagykövetség előtti rögtönzött nagygyűlésen. Az incidensek nélkül, békésen lezajlott szimpátiatüntetés résztvevői - a rendőrség szerint mintegy 500-600 ember - magyarul és csehül a „Köszönjük, köszönjük!” jelszavakat, illetve „Orbán, Orbán!” és a „Ria, ria Hungária!” szlogent skandálták. A tömegben számosan cseh, szlovák és magyar zászlókat lengettek, a plakátokon pedig bevándorlás-, illetve EU-ellenes jelszavakat lehetett olvasni. Az akciót az ISSTRAS és a Nemzeti Demokrácia szervezte több más szervezet, például az Iszlámellenes Blokk, támogatása mellett. A szimpátiatüntetést néhány cseh politikus, parlamenti képviselő és szenátor is támogatásáról biztosította. „A meghatározó európai kultúra keresztény, amely a görög-római kultúrán nyugszik. A tét ma az, hogy ez így lesz-e a jövőben is. Az Orbán Viktor vezette magyar kormány ennek érdekében cselekszik” - fejtette ki Pavel Skácel. Beszédében bírálta Németországot és Franciaországot, illetve az Európai Uniót, mert szerinte a bevándorlás kérdésében tanúsított hibás és veszélyes magatartásukkal újabb katasztrófa felé viszik Európát. A tüntetők a magyar nagykövetség elől a prágai szlovák nagykövetséghez vonultak, ahol szintén támogatásukról biztosították a Robert Fico vezette szlovák kormány migrációval kapcsolatos magatartását.
Fico, a tanítvány
http://nol.hu/velemeny/fico-a-tanitvany-1565471
Szlovákiába csak 120-an mentek, mégis a migránsokat tartják fő gondnak
http://vs.hu/kozelet/osszes/szlovakiaba-csak-120-an-mentek-megis-a-migransokat-tartjak-fo-gondnak-0923
Mobil akadályrendszer felhúzását tervezik a szlovák-magyar határon
http://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/keritest_epitenek_a_szlovakok_rajkanal_a_hataron/2446395/
Robert Fico perre megy az Európai Bizottsággal
http://nol.hu/kulfold/robert-fico-perre-megy-az-europai-bizottsaggal-1564941
Robert Fico válik Orbán Viktor egyik legjobb szövetségesévé az Európai Unióban
a menekültválság hullámverése közepette
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/09/19/ket-jo-barat
Ma Magyarországnak Szlovákia a legfontosabb szövetségese
Inkább iszony, mint viszony
http://nol.hu/kulfold/inkabb-iszony-mint-viszony-1564059
Kotleba Bősön haknizott, cigányozott, meg Orbánnak hízelgett
http://parameter.sk/kotleba-boson-haknizott-ciganyozott-meg-orbannak-hizelgett
A menekültek összehozták a szlovák és a magyar szélsőjobbot
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/09/20/a_menekultek_osszehoztak_a_szlovak_es_a_magyar_szelsjobbot/
„Durva lejáratókampány folyik Magyarország ellen”
Mi baja van a világnak Orbán Viktor országával?
http://parameter.sk/mi-baja-van-vilagnak-orban-viktor-orszagaval
Behívják a tartalékosokat
http://www.bumm.sk/kulfold/2015/09/19/menekultvalsag-magyarorszag-behivja-a-tartalekosokat
Magyarország szitokszó lett
http://nol.hu/kulfold/magyarorszag-szitokszo-lett-1563779
A rendőrség tagadja, hogy újságírókat vert volna Röszkénél
http://propeller.hu/itthon/3154710-rendorseg-tagadja-hogy-ujsagirokat-vert-volna
Migránsok a szlovák államfőnél
http://vilagszam.hu/cikkek/migransok-a-szlovak-allamfonel-szlovakia-kepes-segitseget-nyujtani.html/9961/
Bős felbőszül - Megérkezett a Traiskirchenből áthelyezett migránsok első csoportja
http://www.ma.hu/belfold/260915/Bos_felboszul_megerkezett_a_Traiskirchenbol_athelyezett_migransok_elso_csoportja
A kocsmából már kiraknának
Emberemlékezet óta nem voltunk ilyen rosszban a szomszédainkkal / Ott van nekünk Fico / Olyan becsületsértő üzengetés megy még diplomácia szinten is, amiből igen nehéz lesz visszatalálni a normális kapcsolatokhoz...
http://444.hu/2015/09/16/maradtak-meg-baratai-orban-viktornak/
Szlovákia vasszerkezeteket helyezett el az esztergomi és a komáromi híd szlovákiai hídfőinél
2015. szeptember 16. - (mti)
Nagyméretű vasszerkezet a Magyarországot Szlovákiával összekötő esztergomi híd szlovákiai oldalán. A szerkezetet nem helyi rendőri erők, hanem a szlovák belügymisztérium egységei telepítették. Helybéliek azt feltételezik, hogy a vasszerkezettel lezárható a híd, ezt azonban szlovák hatóságok nem erősítették meg.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/826332690799042/?type=1
A Magyarországot Szlovákiával összekötő esztergomi és komáromi hidak szlovákiai oldalán nagyméretű vasszerkezeteket helyeztek el a napokban - közölte az M1 aktuális csatorna szerdán. A helyi lakosok által az MTI-nek küldött felvételeken mindkét híd szlovák hídfőjénél kamion magasságú, talpas fémszerkezetek láthatók, amelyek elemenként összekapcsolhatók. Az MTI úgy tudja, a szerkezeteket nem helyi rendőri erők, hanem a szlovák belügymisztérium egységei telepítették. Helybéliek azt feltételezik, hogy a vasszerkezetekkel lezárhatóak a hidak, ezt azonban szlovák hatóságok nem erősítették meg. A szlovák országos rendőr-főkapitányság kommunikációért felelős részlegének munkatársa szerdán az MTI pozsonyi tudósítójának erre vonatkozó kérdésére közölte: a hatályos törvények alapján a rendőrség látja el az ország határainak ellenőrzését. Martin Waldl hozzátette, „ezzel a feladattal összefüggésben a rendőrség napi szinten különböző biztonsági intézkedéseket tesz, ezek részleteiről azonban a testület nem kíván bővebb tájékoztatást nyújtani”. A szlovák belügyi tárca sajtóosztályának vezetője, Ivan Netík hétfőn jelentette be, hogy a migrációs helyzet miatt ideiglenesen szúrópróbaszerű ellenőrzéseket vezetnek be a magyar és az osztrák határon. Azt mondta, a szlovák belügyminisztérium azután hozta meg döntését, hogy Németország a migrációs válsággal összefüggésben vasárnap délutántól ideiglenesen visszaállította az ellenőrzéseket saját határain. Azt, hogy a szlovák intézkedés meddig lesz hatályos, a szóvivő nem pontosította.
Fico szerint Európa már nem biztonságos
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/09/16/fico-szerint-europa-mar-nem-biztonsagos
Menekültválság - Itt az EU-döntés - Orbán megkapta, amit akart
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/menekultvalsag_itt_az_eu-dontes_orban_megkapta_amit_akart_frissitett_.603058.html
Nincs megállapodás, csak elvben
http://www.portfolio.hu/gazdasag/menekultkrizis_nincs_megallapodas.219554.html
Megszólalt László Petra, a rugdosódó operatőr
http://mno.hu/belfold/megszolalt-a-rugdosodo-operator-laszlo-petra-1303854
Sértegették a menekülteket, letótozták a szlovákokat
a miskolci önkormányzat tulajdonában lévő minap.hu-n
http://nol.hu/belfold/sertegettek-a-menekulteket-letotoztak-a-szlovakokat-1560451
A schengeni rendszer összeomlott - mondta a szlovák külügyminiszter
http://www.hirado.hu/2015/09/02/a-schengeni-rendszer-osszeomlott-mondta-a-szlovak-kulugyminiszter
Szijjártó szlovák kollégájával egyeztetett a bevándorlásról
http://www.stop.hu/belfold/szijjarto-szlovak-kollegajaval-egyeztetett-a-bevandorlasrol/1356182/
Nem sikerült a magyar és a szlovák szélsőjobb közös akcója
http://nol.hu/kulfold/megakadalyozta-a-szlovak-rendorseg-a-bosi-tuntetest-1560509
Nyilvánosságra hozták a halálkamion áldozatain örvendezők profilját
http://www.hirhatar.hu/index_cikk.php?hh=nyilvanossagra-hoztak-a-halalkamion-aldozatain-orvendezok-profiljat
Közös szlovák-magyar rendőrjárőr ellenőrzi a nemzetközi vonatokat
http://444.hu/2015/08/26/kozos-szlovak-magyar-rendorjaror-ellenorzi-a-nemzetkozi-vonatokat/
Támogatja a szlovák kormány az önkéntes katonai szolgálat bevezetését
http://www.kisalfold.hu/kulfold_hirek/tamogatja_az_onkentes_katonai_szolgalat_bevezeteset_a_szlovak_kormany/2443082/
A szlovákoknak tetszik a magyar határzár
http://nol.hu/kulfold/a-szlovakoknak-tetszik-a-magyar-hatarzar-1559971
Fico: Szlovákia újra elutasítaná a befogadási kvótát
http://www.stop.hu/kulfold/fico-szlovakia-ujra-elutasitana-a-befogadasi-kvotat/1355641/
Fico szerint veszélyben az Európai Unió jövője
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/09/05/fico-szerint-veszelyben-az-europai-unio-jovoje
Összecsapott a szlovák elnök és a kormányfő a menekültek kapcsán
http://nol.hu/kulfold/szocsatat-viv-a-szlovak-elnok-es-a-kormanyfo-a-menekultugyrol-1561669
A kvótarendszerről vitatkoztak Pozsonyban
http://mno.hu/hirtvkulfold/a-kvotarendszerrol-vitatkoztak-pozsonyban-1303382
Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter nem ellenzi a menekültkvótákat
http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/05/lajcak-nem-ellenzi-a-menekultkvotakat
Következetlenség, képmutatás és álszentség
Isten hozott, testvéreink! - Aligha van kedve bárki menekültnek itt maradni...
http://nol.hu/velemeny/isten-hozott-testvereink-1561203
Röszkén kitört a menekültek egy csoportja
http://www.origo.hu/itthon/percrolpercre/20150908-maszkos-az-operator-rugta-fol-a-migranst.html
„Segítesz egy menekült családot? Megöllek!”
http://hvg.hu/itthon/20150905_Menekult_csaladon_segitoket_fenyegetett_e
A külföldi sajtó Magyarországról
A menekültválsággal kapcsolatos magyar kormányzati intézkedéseket bírálta a Financial Times és a The Guardian.
http://ujszo.com/online/kulfold/2015/09/04/a-kulfoldi-sajto-magyarorszagrol
Csehország és Szlovákia vasúti folyosót biztosítana a Németországba tartó menekültek számára
http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/09/csehorszag-es-szlovakia-vasuti-folyosot-biztositana-a-nemetorszagba-tarto-menekultek-szamara.html
A szlovákok is adományt gyűjtenek a menekülteknek
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/09/04/a_szlovakok_is_adomanyt_gyjtenek_a_menekulteknek/
Együtt menetel a magyar és a szlovák szélsőjobb
http://nol.hu/kulfold/magyar-es-szlovak-szelsosegesek-kozos-tuntetesre-keszulnek-boson-1559547
Kotlebával karöltve egyazon célért küzd majd Bősön a Hatvannégy Vármegye
Fenes Iván polgármester arra inti a lakosokat, hogy inkább kerüljék el ezt a két bandát...
http://parameter.sk/kotlebaval-karoltve-egyazon-celert-kuzd-majd-boson-hatvannegy-varmegye-fenes-ivan-inkabb
Zuglói cégé lehet a halott menekültekkel teli teherautó
Bukarest cáfolta, hogy román állampolgár érintett lenne a menekültek tragédiájában, szlovák források szerint magyar céghez került a teherautó. A tulajdonos lakhelye egy Kecskeméthez közeli tanya.
http://www.hir24.hu/belfold/2015/08/27/zugloi-cege-lehet-a-halott-menekultekkel-teli-teherauto/
50 halott migráns egy kisteherautóban
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/08/27/50-halott-migrans-egy-kisteherautoban
Pozsony kész segíteni az osztrákoknak a menekültek tragédiájának felderítésében
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/08/27/pozsony-kesz-segiteni-az-osztrakoknak-a-menekultek-tragediajanak-fb
Román állampolgár váltotta ki a holttesteket rejtő teherautó rendszámát
2015. augusztus 27. - (mti)
Román állampolgár váltotta ki Kecskeméten annak a teherautónak a rendszámát, amelyben számos holttestet találtak az osztrák A4-es autópályán - közölte Lázár János miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. A Miniszterelnökség vezetője hozzátette, a valószínűleg illegális bevándorlók holttestét rejtő járművet vélhetően szlovák cégtől vásárolták. Az ügyben délutánra ígért részletes rendőrségi tájékoztatást. A tárcavezető az illegális bevándorlás témájában arról is beszélt a tájékoztatón, hogy a magyar kormány szerint - az elmúlt 48 órában történtek fényében - szükség lesz a honvédségre a határ védelméhez. Az ehhez szükséges jogszabályi feltételekről zajlik a kodifikációs munka. Tudatta továbbá, hogy konzultáltak a német kormánnyal a Szíriából érkezők ügyében, amellyel kapcsolatban Berlin arról tájékoztatott, hogy a Szíriából érkező menekültek kérelmét is elbírálják a német hatóságok, ezt csak időben halasztják el.
Az Európa Tanács főtitkára szerint Szlovákia szelektálja a menekülteket
http://nepszava.hu/cikk/1067178-szelektalja-a-menekulteket-szlovakia/
Berényi József: Csaknem üresek a Szlovákiában lévő menekülttáborok
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Szerdai_migrans_hirek_-_folyamatosan_frissitve/191741/
Szlovákia még több menekültet venne át Ausztriától
http://444.hu/2015/08/10/szlovakia-meg-tobb-menekultet-venne-at-ausztriatol/
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

