Figyelő / Tallózó / Sajtószemle ● 2016. június - július
Mátraszentimrén tartották a Magyarországi Szlovákok Napját - „A szlovák-magyar határon vannak a legnagyobb terveink” - Lászik Mihály büszke szlovákságára - „A magyar kormány integrálni, nem asszimilálni szeretné a nemzeti kisebbségeket” - Pitvaros 200 - A nemzetiségek bizottsága jogszabály-módosítást javasol - Trianonra emlékeztek - Kövér László: Komolyabban kellene venni a nemzetiségi sorsközösséget - Nem nőtt a szlovák tannyelvű intézmények száma / Téves adatokkal villogott Balog Zoltán - Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Együttesek Találkozója - Pálos települések találkozója Pilisszentlászlón - Aranypáva díjas a békéscsabai Orgován Népdalkör - Hagyományőrzés a mezőberényi szlovákoknál - Bánki Szlovák Folklórfesztivál ötvenedszer - Hattinger-Klebasko Gábor (1958-2016)
Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2016/Imr16H03.rtf
oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Hová utazik a legtöbb magyar turista?
Ausztriába, Szlovákiába és Németországba
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/meglepo-hogy-hova-utazik-a-legtobb-magyar-turista-677555
Szlovákiába jártál át vásárolni? Felejtsd el!
A visegrádi négyek közül Szlovákiában a legmagasabbak az élelmiszerek árai
http://privatbankar.hu/vasarlo/szlovakiaba-jartal-at-vasarolni-felejtsd-el-295998
Elkezdik a munkát a szlovák rendőrök a déli határon
http://mno.hu/belfold/elkezdik-a-munkat-a-szlovak-rendorok-a-deli-hataron-1354542
Pozsonyban estek egymásnak a Budapesten kitűzött szivárványos zászló miatt
http://nol.hu/kulfold/pozsonyi-koalicios-vita-a-budapesten-kituzott-szivarvanyos-zaszlo-miatt-1625925
Tusványos: A kisebbségi jogok terén Vajdaságban a legbiztatóbb a helyzet
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20382/Tusvanyos-A-kisebbsegi-jogok-teren-Vajdasagban-a-legbiztatobb-a-helyzet.html
Orbán szerint az Európai Unió elvesztette globális szerepét
http://ujszo.com/online/kulfold/2016/07/21/orban-az-eu-elvesztette-globalis-szerepet
Brüsszelnek és a bevándorlásnak mennek neki Orbánék Varsóban
http://mno.hu/kulfold/brusszelnek-es-a-bevandorlasnak-mennek-neki-orbanek-varsoban-1352918
Fico kötéltánca
Orbán egyik legjobb tanítványa
http://nol.hu/velemeny/fico-tanca-1624481
Még pár év, és euróval fizetünk?
http://hvg.hu/gazdasag/20160719_Meg_par_ev_es_euroval_fizetunk
Magyarország csatlakozása az euróövezethez
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_csatlakoz%C3%A1sa_az_eur%C3%B3%C3%B6vezethez
Új gyülekezési törvényt készít elő a kormány
http://index.hu/belfold/2016/07/12/gyulekezesi_torveny_trocsanyi_pinter/
Több mint kétszázan igényelték eddig vissza a szlovák állampolgárságukat
http://felvidek.ma/2016/07/tobb-mint-ketszazan-igenyeltek-eddig-vissza-a-szlovak-allampolgarsagukat/
Leállították a Paksi Atomerőmű 1. blokkját
A műszaki hiba és annak elhárítása a másik három blokk üzemelését nem befolyásolja.
http://hvg.hu/gazdasag/20160714_leallt_paksi_atomeromu_hiba
Betöltetlen álláshelyek - Varrónőt sem találni az országban
http://magyaridok.hu/gazdasag/varronot-sem-talalni-az-orszagban-829732/
Kivonul az Uber Magyarországról
Az EU szerint nem rossz dolog
http://index.hu/gazdasag/2016/07/13/kicsinaltak_az_ubert_kivonul_magyarorszagrol_a_ceg/
Meddig lesznek a szlovákiai magyarok politikai sarlatánok, harmadrangú szélhámosok bazári majmai?
http://parameter.sk/meddig-lesznek-szlovakiai-magyarok-politikai-sarlatanok-harmadrangu-szelhamosok-bazari-majmai
A Főnix és az MKP
„Csendben dolgozunk” / Kincs, ami nincs
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/07/11/kincs-ami-nincs-a-fonix-tamogatas
Nem probléma?
Az MKP elnöke a Főnix-ügyről: „Olyan állításokkal találkoztunk, melyek feltételes módban lettek megfogalmazva”
http://felvidek.ma/2016/07/menyhart-jozsef-a-fonixrol-olyan-allitasokkal-talalkoztunk-melyek-felteteles-modban-lettek-megfogalmazva/
A galántai Főnix 290 millió forintot kapott - Mire?
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/07/11/egy-kepzavar-es-egyeb-zavarok-avagy-a-fonix-egyenlet
A magyarok, a melegek, az emigránsok...
Én vagyok a normális! - A szlovák írónő műve egy 44 éves, törpe növésű, szellemi fogyatékos elbeszélő szerzeménye...
http://nol.hu/kultura/en-vagyok-a-normalis-1623437
Szlovák őseik letelepedéséről emlékeztek meg a kései utódok Sámsonházán
http://www.evangelikus.hu/cikk/27-szlovak-nemzetisegi-samsonhaza
J. K. Viktorin viharos élete
http://archeologia.hu/content/archeologia/93/j-k-viktorin-viharos-elete.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/posts/981739315258378
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
2016. július 6. - (mti)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1356-medzinarodne-palacove-hry-vo-vyehrade-2016
Lovagi tornák, solymászbemutatók, régizenei koncertek, valamint középkori főzőshow... / Az 1335-ös hármas királytalálkozónak emléket állító Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok (2016. július 8.-10.) - A Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője Cseke László: - Az idén új helyszínnel bővült a rendezvény, mert a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma is bekapcsolódott a fesztiválba, az újkori visegrádi együttműködés létrejöttének 25. évfordulója alkalmából pedig a V4-ek utcájává vált a Fő utca egy része. A háromnapos történelmi hagyományőrző és kulturális fesztivál elsősorban a magyar és közép-európai történelemben kiemelkedő 14-15. századot mutatta be történelmi környezetben. A rendezvény központi elemét ezúttal is a nemzetközi lovagi tornák adták. A nézők Kázmér lengyel, Károly Róbert magyar és János cseh király lovagi tornáját láthatták a 14. századi események eredeti helyszínén, a királyi palota lovagitorna-pályáján. A fellépők között volt Kassai Lajos lovasíjász világbajnok, aki a modern kori lovasíjászat megteremtője. A lovagi tornák, bajvívó és solymászbemutatók, régizenei koncertek és kézműves vásár mellett ezúttal „középkori főzőshow” is várta az érdeklődőket. A Mátyás Király Múzeum reneszánsz konyhai bemutatóján a kísérleti régészet eszköztárának felhasználásával a korabeli étkezési kultúrát ismerhették meg a vendégek, az egykor Mátyás király konyhájául szolgáló helyiségben szakavatott régészek készítették el az ételeket autentikus konyhai eszközök segítségével, hiteles forrásból származó, több száz éves receptúrák felhasználásával. Idén ünneplik a Visegrádi Együttműködés - Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia - aláírásának 25. évfordulóját, az esemény előtt a történelmi rendezvény is tisztelgett. A nyitónapot megelőzően, július 7-én megemlékezést tartottak a királyi palotában Európai örökség címmel, és megkoszorúzták a Kőtár bejáratánál található emléktáblát, a fesztivál három napjára pedig V4-ek utcájává változott a Fő utca egy része, ahol az egyes országok bemutatták kultúrájukat, elsősorban népművészeti és gasztronómiai attrakciókon keresztül. Európa egyik legnagyobb középkori történelmi fesztiválja nemzetközi szinten is fontos szerepet tölt be a középkori hagyományok őrzésével foglalkozó csoportok életében. A több száz magyarországi szereplő mellett Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Olaszországból, Németországból, Szerbiából, Szlovéniából, Ausztriából, Erdélyből és Oroszországból érkeztek hagyományőrző csoportok.
Nyilasi Tibor emlékkiállítás
http://kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/galeria-182/
„Kesztölc az én szülőhelyem, őseim földje…”
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1332-elhunyt-kesztolc-szulotte-nyilasi-tibor-festomuvesz
Akademický maliar Tibor Nyilasi (1936-2015): „Kestúc je moje rodisko, moja dedovizeň...“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1058-zomrel-akademick-maliar-tibor-nyilasi
Magyarországi Szlovákok Napja
2016. július 2-án Mátraszentimrén
https://www.facebook.com/oslovma/posts/965339313565045
Mátraszentimrén tartották a Magyarországi Szlovákok Napját
2016. július 2. - (mti)
oSlovMa-képgaléria:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=976781039087539
A magyar állam az elmúlt években igyekezett felerősíteni a nemzetiségek kulturális autonómiájának teljes körű megélhetését lehetővé tevő jogokat és támogatásokat - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Magyarországi Szlovákok Napján 2016. július 2-án a Heves megyei Mátraszentimrén. Az Országos Szlovák Önkormányzat szervezte rendezvényen a helyettes államtitkár ismertette: a 2017-es költségvetésben a nemzetiségekre szánt keret 8,7 milliárd forint. Hozzátette, hogy ez az összeg 2010-ben még alig haladta meg a 3 milliárd forintot. Emlékeztetett: már működik a szószólói intézményrendszer, emellett a közel 120 szlovák önkormányzat, illetve az általuk fenntartott iskolák is biztosítják a kulturális autonómiát. Szavai szerint a nemzetiségi politikában csak úgy lehet jövőt építeni, ha a múlt talapzatán állunk. A Kárpát-medencei múlt és történelem megtanította, hogy vagy közösen összefogva és egymást segítve megyünk előre, vagy az itt élő kis nemzetek eltűnnek - tette hozzá. A politikus arról is beszélt, hogy a magyarországi nemzetiségek egyházhoz, valláshoz kötődése az átlagosnál sokkal erősebb, ezért is tudták túlélni a történelem viharait. Fülöp Attila kifejtette: az elmúlt időszak közbeszédét Európa-szerte a délről, dél-keletről a keresztény civilizációtól teljesen eltérő kultúra helyenként erőszakos beáramlása határozza meg. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor Közép-Kelet-Európában, a szomszédos államokban az elmúlt évtizedeket tekintve példa nélküli összefogás zajlik. Azt mondta: ez az összefogás a térség államaiban élő nemzetiségek között is megjelenik, erősítve ezzel a nemzetiségek jogait.
http://www.hirado.hu/galeriak/a-magyarorszagi-szlovakok-napja/#
https://www.facebook.com/oslovma/posts/976602589105384
A Szlovák Intézet 2016. júliusi - augusztusi rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf
Interjú Závada Pállal
„Mintha nagyon elszoktunk volna egymás elfogadásától, befogadásától - mondom ezt úgy is, mint XVIII. századi szlovák migránsok utóda. Akkoriban százezerszámra jöttünk-mentünk mi, tótok, svábok, zsidók, rácok, oláhok, cigányok...”
http://nol.hu/kultura/tessek-ezt-a-mai-hatalmat-levaltani-aztan-majd-meglatjuk-1623091
Fico, az unió új barátja
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/07/09/fico-az-unio-uj-baratja
Szlovák, magyar - két jó barát
http://mno.hu/kulfold/fico-meg-sosem-voltunk-ilyen-joban-a-magyarokkal-1350668
Szlovák-magyar autópálya épül Kassától Miskolcig
http://www.mon.hu/alapkoletetellel-megkezdodott-az-m30-as-autopalya-tovabb-epitese/3100706
Budapest Pride 2016 atrocitások nélkül
http://index.hu/belfold/2016/07/02/pride_2016_budapest/
Az Európai Unió soros elnöksége
Magyarország akarta a pozíciót, de Észtország mellett döntött az Európai Tanács
http://pestisracok.hu/magyarorszag-akarta-poziciot-de-esztorszag-mellett-dontott-az-europai-tanacs/
Szlovákia az Európai Unió soros elnöke
http://gondola.hu/cikkek/101651-Pentektol_Szlovakia_az_Europai_Unio_soros_elnoke.html
Nézőpont: A DK majdnem beérte az MSZP-t
http://www.atv.hu/belfold/20160629-nezopont-a-dk-majdnem-beerte-az-mszp-t
Évadértékelő sajtótájékoztató a kassai Thália Színházban
http://felvidek.ma/2016/06/evadertekelo-sajtotajekoztato-a-kassai-thalia-szinhazban/
Magyar-szlovák mezőgazdasági munkacsoportülés Budapesten
http://www.agrotrend.hu/piac/agrarpiac/magyar-szlovak-mezogazdasagi-munkacsoportules-budapesten
A honvédelmi miniszter szerint elérkezett az ideje, hogy a szlovák és a magyar nemzet összefogjon
A magyar és a szlovák tábori püspökségek, valamint a Fővárosi Szlovák Önkormányzat által szervezett Szent Cirill és Szent Metód ünnepi megemlékezés a zalavári emlékparkban
http://www.honvedelem.hu/cikk/57819
Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok
http://bacsmegye.hu/megye/2016/08/kiskoroson-szuretelunk-az-osz-elso-napjaiban
Az Albertirsai és Pilisi Baptista Gyülekezet látogatása Pozsonyban
http://www.baptist.hu/az-albertirsai-es-pilisi-baptista-gyulekezet-latogatasa-pozsonyban/
Tavasz a bakonycsernyei temetőben
Sztanó, Cseplák, Nochta, Szkok, Trenka / Szlovákok Trencsén, Szepes és Liptó vármegyéből
http://www.evangelikus.hu/tavasz-bakonycsernye-temeto
Felszentelték a felújított lucfalvai templomot
http://www.evangelikus.hu/felujitott-lucfalvai-templom-szenteles
Nemzetközi szlovák evangélikus találkozó Békéscsabán
http://www.behir.hu/2016/07/06/nemzetkozi-szlovak-evangelikus-talalkozo-bekescsaban
Folytatódott a szlovák evangélikus találkozó
http://www.behir.hu/2016/07/08/folytatodott-szlovak-evangelikus-talalkozo-bekescsaban
Közép-európai Keresztény Találkozó
2016. július 7. - (mti)
Ünnepi istentisztelettel megkezdődött csütörtök este a Föld sója Közép-európai Keresztény Találkozó a budapesti Tüskecsarnokban. A négynapos ökumenikus rendezvény házigazdája idén a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE). Gáncs Péter az MEE elnök-püspöke igehirdetésében hangsúlyozta: a Föld sója-találkozó középpontjában nem egy fűszer, hanem maga Jézus áll, aki „teremtő szavával sónak nevezi egykori és mai tanítványait”. Jézus szava - „Ti vagytok a Föld sója” - nem kívánság és nem is parancs, hanem ajándék, olyan „küldetés, amit betölthetünk, megélhetünk e néhány napban, és amit tovább is adhatunk” Európa különböző országaiba hazatérve - fogalmazott az evangélikus püspök. A keresztény ember küldetése, hogy „sószóróvá váljon Isten kezében”, hogy szétszórja a világban a jézusi örömhírt. E küldetés jegyében pedig fontos lenne „kinyitni templomainkat és közösségeinket”, amelyek Európában többnyire meglehetősen zártak - mutatott rá. Gáncs Péter kitért arra is, ma az egész európai közösséget kiégés fenyegeti: a kereszténység őrzi „üres műemléktemplomait” és „kiüresedett tradícióit”, de „kiégett belőlünk Krisztus örömhíre”. Jézus azonban „ma is előttünk jár, ma is vissza tudja adni küldetéstudatunkat, ahogy megtette az emmausi tanítványokkal, az őt háromszor is megtagadó Simon Péterrel vagy Tamással”. A találkozó végén pedig - akárcsak egykori tanítványait - Jézus „bennünket is szétszór Európa tájaira, hogy ez a sok tekintetben kiégett föld új zamatot kapjon” - fogalmazott az evangélikus püspök. Az idén tízedik alkalommal megrendezett ökumenikus találkozót először 1991-ben a kelet-németországi Görlitzben, legutóbb 2014-ben a lengyelországi Boroszlóban tartották meg. A négynapos rendezvényre Erdélyből, Lengyelországból, Szlovákiából, Németországból, Csehországból, Romániából, Ausztriából, Ukrajnából, Finnországból, Oroszországból, Fehéroroszországból és Amerikából is érkeztek. A Föld sója-találkozó programjai között szerepelnek előadások, pódiumbeszélgetések, mint például Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára pénteki előadása a világban zajló keresztényüldözésekről vagy Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombati eszmecseréje Heinrich Bedford-Strohm bajor evangélikus tartományi püspökkel a reformáció és az egyházak európai jövőjéről. Lesznek tematikus elmélkedések, városnézések, filmvetítések, kórus- és zenekari koncertek, valamint számos sportesemény is.
Tőszavaink 9,36 százaléka szláv eredetű
Szláv jövevényszavaink mennyisége messze meghaladja minden más ismert nyelvből átvett szavaink számát. - Zoltán András: A magyar nyelv régi szláv jövevényszavai és a szláv nyelvtörténet
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2004_04/cikk.php?id=1298
Klobásza és szlanyina - Ki, kitől, mikor, mennyit?
Mamlaszok, korhelyek és suhancok - Bevezetés a közös magyar-szlovák szókincs szövevényes birodalmába.
http://www.nyest.hu/hirek/mamlaszok-korhelyek-es-suhancok
Nem kell bezárni a kis létszámú, nemzetiségi oktatási nyelvű általános iskolákat Szlovákiában
2016. június 16. - (mti)
Jóváhagyta a pozsonyi parlament a közoktatási törvény azon módosítását, amely kiveszi a jogszabály kötelező osztálylétszámokat bevezető szakasza alól a nemzetiségi oktatási nyelvű általános iskolákat, s így a kvótát nem teljesítő intézményeket nem kell majd bezárni. A jogszabály eredeti változata közel száz szlovákiai magyar iskola létét veszélyeztette. A jogszabály hasonló - de az iskoláknak a most jóváhagyottnál csak szűkebb körének enyhítést hozó - módosítását közel három héttel ezelőtt hagyta jóvá a pozsonyi kormány. Azonban míg az akkor jóváhagyott változat csupán az alsó tagozattal működő általános iskolákat vonta volna ki az osztálylétszám-kvóta hatálya alól, a parlamenti vita során véglegesített változat - a Most-Híd egyik képviselőjének javaslatára - úgy egészült ki, hogy a kivételt kiterjesztette a teljes szervezettségű - vagyis alsó és felső tagozatot egyaránt működtető - nemzetiségi oktatási nyelvű általános iskolákra is. A módosítás ugyan sok - a közoktatási törvény minimális osztálylétszámai miatt szeptembertől bezárással fenyegetett - magyar oktatási nyelvű általános iskolának a megmenekülést jelenti, mégsem minősíthető teljes megoldásnak, mivel nem terjed ki a középiskolákra, amelyeket a törvény rendelkezései ugyancsak veszélyeztetnek. A 150 fős pozsonyi parlamentben 108 vokssal jóváhagyott jogszabály-módosítás elfogadását a Most-Híd szlovák-magyar párt közleményében egy hároméves bizonytalanság végeként jellemezte. A parlamenten kívüli Magyar Közösség Pártja (MKP) a módosítást örvendetesnek minősítette, ugyanakkor rámutatott: a kivétel megadásával nem rendszerszintű és főként nem teljes körű megoldás született, mivel nem tér ki a középiskolákra, amelyeknél a 17 fős minimális osztálylétszám - néhány nagy, központi magyar iskolát kivéve - már szinte sehol sem reális.
Részmegoldást fogadott el a szlovák kormány a bezárással fenyegetett kis létszámú iskolák ügyében
2016. május 25. - (mti)
A minimális osztálylétszámok szeptembertől esedékes bevezetése miatt bezárással fenyegetett kis létszámú iskolák - köztük mintegy száz magyar oktatási nyelvű intézmény - helyzetében változtatást eszközlő, de részmegoldást is alig jelentő módosítási javaslatot fogadott el a szlovák kormány 2016. május 25-én. A javaslat a közoktatási törvénynek még 2013 decemberében megváltoztatott, de csak idén szeptemberben hatályba lépő részét érinti. A közoktatási reform keretében két és fél éve jóváhagyott jogszabály egyebek mellett bevezeti az oktatási intézmények osztályalapú finanszírozását, s ezzel összefüggésben minimális osztálylétszámokat állapít meg. Ezek a rendelkezések közel hatszáz alacsony létszámú általános iskolát, köztük csaknem száz magyar oktatási intézményt sodornak veszélybe, amelyekben a gyereklétszám várhatóan nem éri el a törvényben megszabott minimumot. A jogszabály megváltoztatásáért már évek óta küzdenek különböző szlovákiai magyar szakmai, politikai és civil szervezetek, eddig érdemi eredmény nélkül. Ebben a törvényben eszközölne részleges változtatásokat az oktatásügyi tárca által beterjesztett módosítás, amelyet szerdán hagyott jóvá a kormány. A módosítás lényege, hogy az intézkedés hatálya - konkrétan a kötelező osztálylétszámokat bevezető rész - alól kivonja a csupán alsó tagozattal működő általános iskolákat. A kivétel országos szinten mintegy 60 általános iskolát, köztük 29 magyar oktatási nyelvű intézményt érint. A módosítást sem a szlovákiai magyar pedagógus szakma, sem a helyi magyarság politikai érdekképviselete nem tartja elégségesnek, már csak ezért sem, mivel csupán a bezárással fenyegetett iskolák szűk csoportja számára jelent könnyítést. „Nem elégséges, még részmegoldásnak is alig nevezhető” - mondta a kormány által elfogadott javaslatról az MTI-nek nyilatkozva Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke. Rámutatott: a szaktárcával folytatott egyeztetés során egyértelművé tették, hogy elfogadható megoldásnak azt tartanák, ha a szeptembertől hatályba lépő jogszabályból teljesen - azaz az alsó és felső tagozatot is működtető és a csak alsó tagozattal működő általános iskolák esetében egyaránt - kikerülnének a minimális osztálylétszámokra vonatkozó korlátozások. Jókai elmondta: bár kérésüket a kormány figyelmen kívül hagyta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jogszabályt még a parlamentben sikerüljön megváltoztatni. Ez ügyben már a jövő héten ismételten találkoznak a szaktárca államtitkárával. Hozzátette: a tét nem csekély, hiszen a módosítás mostani formája csak a kizárólag alsó tagozattal működő kisiskolák számára jelentene megoldást. Kifejtette: ilyen magyar oktatási nyelvű intézmény 116 van Szlovákiában, s közülük 29-et veszélyeztetne a minimális osztálylétszám bevezetése, ha a mostani módosítás nem tenne velük kivételt. Az alsó és felső tagozatot egyaránt működtető magyar általános iskolákból 142 van, esetükben a jelenlegi adatok alapján mintegy 60 kerülhetne bezárásra.
KÜKÜM: „A szlovák-magyar határon vannak a legnagyobb terveink”
http://www.bumm.sk/belfold/2016/06/22/kukum-a-szlovak-magyar-hataron-vannak-a-legnagyobb-terveink
Párkányban nyitott új irodát a Magyar Nemzeti Kereskedőház
2016. június 16. - (mti)
A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) közép-európai kereskedelemfejlesztési hálózatának új irodáját nyitották meg 2016. június 16-án a szlovákiai Párkányban. A most megnyitott iroda már a hatodik, a Szlovákiában megnyitni tervezett hétből. Az MNKH irodáinak feladatai között olyan célok elérése szerepel, mint a kereskedelem ösztönzése, a magyar vállalatok exporttevékenységének bővítése, a kereskedelmi kapcsolatok becsatornázása a határ két oldalán lévő kis- és középvállalkozások együttműködésébe és a határ menti régiók foglalkoztatottságának növelése. Az új iroda - szakmai előadásokkal egybekötött - megnyitóján mondott köszöntőjében Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete rámutatott: a magyar kormány kiemelt célja, hogy növelje a gazdasági jelenlétet a kereskedelem és a befektetések terén is, hogy ezáltal szorosabbra fűzze a Magyarország és a szomszédos országok magyarlakta területei közti kapcsolatot. Hozzátette: az elmúlt időszakban eddig nem tapasztalt mértékben fejlődtek a magyar-szlovák gazdasági kapcsolatok, ami a gyakorlatban is megmutatkozott, hiszen Szlovákia Magyarország harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere lett Németország és Ausztria után. Kifejtette: tavaly 97 millió eurós aktívummá javult a két ország közti kereskedelem mérlege, s a magyar export az idén tovább bővült, az első két hónap adatai szerint éves szinten 9 százalékkal, az élelmiszer kivitel tekintetében pedig még karakteresebben, 26 százalékkal. Hangsúlyozta: ennek alapján elmondható, Szlovákia meghatározó, stratégiai partnere Magyarországnak a régióban, a gazdasági együttműködés terén elért eredmények pedig nagyban hozzájárulnak a nemzetgazdaság legfontosabb célkitűzéseinek megvalósításához. Kiss-Parciu Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium határmenti gazdaságfejlesztési főosztályának vezetője a megnyitón mondott beszédében rámutatott: a szaktárca politikájában kiemelt szerepet kapott az elszigeteltségük miatt sok esetben hátrányos helyzetben lévő határ menti térségek fejlesztése. Hozzátette: a fejlesztés egyik eszköze az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása is, amelyekből a kormány már sokat megvalósított, s ez a folyamat folytatódni fog, hiszen a közeljövőben számos új infrastrukturális kapcsolatot hoznak majd létre, ezek jelentős részét a magyar-szlovák határtérségben. Ezektől az érintett régiók gazdasági fejlődésének dinamikusabbá válását várják, hasonlóképpen, mint a most megnyitott párkányi irodától, amelyet a hálózat fontos bástyájának szánnak, s amelynek elsősorban a kis- és középvállalkozások együttműködésének elősegítése lesz a feladata. Farkas Iván a Magyar Közösség Pártjának (MKP) gazdasági alelnöke, aki emellett a párkányi régió egyik településének polgármestere is, az iroda megnyitásával kapcsolatban azt mondta: örömteli, hogy a gazdasági kapcsolatokat ebben a régióban is ilyen intézményes formában lehet fejleszteni. Rámutatott: a párkányi ugyan nem a legjobb helyzetben lévő szlovákiai régió, de itt is van mire építeni, van vállalkozói potenciál, amivel meg lehet találni az érvényesülést. Az MNKH Szlovákiában hét iroda megnyitásával számol, a most megnyitott párkányi mellett már Dunaszerdahelyen, Érsekújvárban, Rimaszombatban, Királyhelmecen és Kassán is működik ilyen, a hetediket a jövő héten Ipolyságon adják át. Az MNKH-nak összesen 22 irodája van a Kárpát-medencében.
„Szívemben hordom a magyarságot”
Cséfalvay Katalin önazonosságról, Dél-Szlovákia fejlesztéséről és a nemzetiségi iskolákról
http://mno.hu/kulfold/szivemben-hordom-a-magyarsagot-1347263
Szelektív nemzetpolitika
A magyar kormány „jottányit sem enged”, továbbra is csak az MKP-t tekinti magyar pártnak, Bugárék „vegyes pártja” kiközösített marad.
http://nepszava.hu/cikk/1096758-szelektiv-nemzetpolitika/
A Fidesznek nem partner a legszimpatikusabb szlovákiai politikus, aki magyar
http://www.168ora.hu/globusz/bugar-bela-hid-part-hid-most-part-szlovakia-magyar-kozosseg-partja-146627.html
Szlovák testvérvárosában is kapós Nyíregyháza
http://www.turizmusonline.hu/cikk/szlovak_testvervarosaban_is_kapos_nyiregyhaza
Magyarokat csábítanak
Szlovákiában 100 ezer, képzett munkaerőt igénylő munkahely nincs betöltve
http://magyaridok.hu/kulfold/magyarokat-csabitanak-szlovakiaba-750559/
Már Szlovákia szívja el a magyar munkaerőt, nem fordítva
Jó munkásember kerestetik / Egy Szlovákiában dolgozó munkavállaló durván 47 ezerrel többet visz haza havonta, mint itthon...
http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/jo_munkasember_kerestetik_sz_k
Bemutatták a szlovákok repülő autóját
2017-től bárki rendelhet belőle
http://hvg.hu/cegauto/20160718_aeromobil_szlovak_repulo_auto
Magyar-szlovák tolmácsokat toboroznak a nagyszombati autógyárba
http://www.bumm.sk/belfold/2016/06/14/magyar-szlovak-tolmacsokat-toboroznak-a-nagyszombati-autogyarba
Zarábajte ako tlmočník s maďarčinou až 884€!
http://praca.sme.sk/praca/express-people/O2594553
A Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta meg a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségén Kraszlán István. Az elismerést Roman Kowalski nagykövet adta át. - Kraszlán István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelés-irányítási főosztályának főtanácsadója nagy odaadással és szakértelemmel végzi feladatát, a magyarországi nemzetiségek oktatásának megszervezését. Munkájában kiemelt figyelmet kap a nemzetiségi nyelvek oktatása, így a lengyel mint idegen nyelv oktatása is. Részt vett a kisebbségi oktatási rendszer kidolgozásában. Neki köszönhető, hogy a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat mellett működő Országos Lengyel Iskola teljesítheti a lengyelség számára kiemelten fontos, egész országra kiterjedő oktatási feladatát - írta közleményében a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetsége. (oSlovMa-fotó)
Négyen vehettek át rangos lengyel kitüntetést
2016. június 2. - (mti)
Kraszlán István - A Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta meg a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségén Kraszlán István. Az elismerést Roman Kowalski nagykövet adta át. Kraszlán István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelés-irányítási főosztályának főtanácsadója „nagy odaadással és szakértelemmel végzi feladatát, a magyarországi nemzetiségek oktatásának megszervezését”. Munkájában kiemelt figyelmet kap a nemzetiségi nyelvek oktatása, így a lengyel mint idegen nyelv oktatása is. Részt vett a kisebbségi oktatási rendszer kidolgozásában. Neki köszönhető, hogy a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat mellett működő Országos Lengyel Iskola teljesítheti a lengyelség számára kiemelten fontos, egész országra kiterjedő oktatási feladatát - írta közleményében a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetsége. - oSlovMa-fotó:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/966187973480179
https://www.facebook.com/oslovma/posts/967867579978885
A Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta meg 2016. június 2-án a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségén Budai László, Kraszlán István és Tircsi Richárd, Bese György Gergő pedig az Érdemrend Arany Keresztje kitüntetésben részesült. Az elismeréseket Roman Kowalski nagykövet adta át - tájékoztatta a diplomáciai képviselet az MTI-t. Budai László Misszió Tours nevű utazási irodájának vezetését sikeresen kapcsolja össze a Lengyelország iránti rokonszenvvel. Hosszú évek óta szervez autóbuszos és vonatos zarándoklatokat Lengyelországba, az elsőszámú lengyelországi Mária-kegyhely, Czestochowa mellett olyan, a közös lengyel-magyar történelmi múltra visszatekintő városokba is, mint Krakkó, Nowy Sacz és Stary Sacz, Tarnów és Przemysl. Az Országgyűlés elnöke is több esetben védnökséget vállalt e programok felett, amelyek „nagyszerűen szolgálják nemcsak Lengyelország népszerűsítését, hanem a két ország közötti civil kapcsolatok erősítését is” - írják a közleményben. Tircsi Richárd, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkársága nemzetiségi kapcsolatokért felelős osztályvezetője a közlemény szerint évek óta szívén viseli és segíti a magyarországi lengyel kisebbség ügyeit. Rendszeresen részt vesz a lengyel nemzetiségi találkozókon és rendezvényeken, szinte nincs olyan köztük, amely az ő támogatása és jelenléte nélkül zajlana. Tevékenysége pótolhatatlan a magyarországi lengyel önkormányzatok számára. Bese Gergő katolikus pap „a lengyel-magyar barátság elkötelezett híve, Lengyelország fáradhatatlan népszerűsítője a magyar fiatalok körében”. A 2011-es Lengyel-Magyar Összetartozás Évéhez kapcsolódó számtalan rendezvény társszervezője, többek között rajz- és irodalmi versenyek, a közös lengyel-magyar szentekről szóló konferencia, több, Czestochowába szervezett zarándoklat és a Fekete Madonna-kegykép másolatának hazahozása fűződik a nevéhez. Rendszeresen szervez kirándulásokat Lengyelországba, az idén Krakkóban rendezendő Világifjúsági Találkozóra is visz magyar csoportot. „Tevékenysége kiváló példája annak, hogy a lengyel-magyar barátság eszméje az elvégzett munkában, a fiatal nemzedékeknek e hagyományba való bevonásában nyer igazi értelmet” - írta közleményében a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetsége.
Lászik Mihály büszke szlovákságára
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/buszke-szlovaksagara-a-het-embere-672548
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/975620405870269/?type=3&theater
Ünnepeltek a szlovákok, hatvanéves lett Lászik Mihály
2016. június 5. - (L. B. - beol.hu)
Hatvanéves lett nemrég Lászik Mihály, a békéscsabai szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke, a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatóhelyettese, akinek ebből az alkalomból szerveztek barátai, ismerősei bulit. Az ünnepségen jelent volt és köszöntötte a születésnapost Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, illetve Igor Furdík békéscsabai szlovák főkonzul. Igor Furdík a Határon Túli Szlovákok Hivatalánál egy elismerésre, mondhatni életműdíjra terjesztette fel Lászik Mihályt, amit ki is érdemelt a születésnapos, így a békéscsabai szlovák főkonzul az ünnepségen átadta a jutalmat, az oklevelet és az emlékérmet. Kiemelte, hogy ez csak kivételes esetekben adható, de Lászik Mihály megérdemelte, Szlovákia határain túl kevés annyira szlovák emberrel találkozott, mint ő. Lászik Mihályt teljesen meglepte az ünnepség, mivel egy „kamu megbeszélésre” volt hivatalos, ezért, mint mondta, nem is öltözött az alkalomhoz méltóan. Hangsúlyozta, hogy szlováknak született, mindig is annak vallotta magát, és az lesz a jövőben is. Hozzátette, egész életében a szlovákságért dolgozott; a származás, a család és a pedagógia határozza meg az életét. - oSlovMa-Video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/966005700165073/
https://www.facebook.com/oslovma/videos/966101893488787/
Meglepetés partit szervezett a szlovákság a hatvanéves Lászik Mihálynak
2016. június 4. - (Mikóczy Erika - behir.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/960518997380410
Igen csak meglepődött Lászik Mihály, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnöke, amikor szombaton dél tájban, a beharangozott megbeszélés helyett ünneplők gyűrűjében találta magát. A szlovákság helyi és országos képviselői, valamint barátai és jó ismerősei jöttek össze Békéscsabán, a Szlovák Tájház Áchim termében, hogy hatvanadik születésnapján köszöntsék őt. - Régóta ismerem Lászik Mihályt, hajdan a tanítványa is voltam, igaz, csak egy évig. 1979-ben érkezett a szlovák iskolába filozófia szakos tanárként. Nagyon kedvelt volt a diákok körében már akkor is, színes egyéniségű, nagy tudású emberként. Az elmúlt évtizedek alatt olyan elkötelezett, hiteles, szlovák embert ismertem meg benne, aki rendkívül harmonikusan éli meg a szlovákságát. Mindig oda kell figyelni a meglátásaira, a nézeteire és arra, ahogyan a folyamatokat, a körülötte zajló történéseket értelmezi - mondta Pecsenya Edit, a szlovák iskola igazgatója, amíg várakoztunk. Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat és az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke is részese volt a meglepetés partinak. Az ő feladata volt, hogy szombaton, a déli órákban a tájházba csalogassa Lászik Mihályt. A küldetés sikerült, az ünnepelt mit sem sejtve érkezett az Áchim terembe, ahol először a pedagógus, filozófus, szívvel-lélekkel szlovák ember életútját ismertették. Lászik Mihály tótkomlósi, szlovák, paraszti szülők első gyermekeként született. Szlovák iskolákba járt, Szlovákiában végezte el az egyetemet. Lényegében egész életét a szlovákságnak szentelte: a magyarországi szlovákság felemelkedéséért, megmaradásáért munkálkodott és munkálkodik ma is, tankönyvszerzőként, tanárként és szervezetek vezetőjeként. Igor Furdík főkonzul a bensőséges hangulatú kis ünnepségen kiemelte: ahhoz, hogy valaki Szlovákián kívül ennyire megélje a szlovákságát, duplán kell dolgoznia. Lászik Mihály tevékenysége e tekintetben is példa értékű. - Lászik Mihály személye, szinte egész élete a szlovákság körül forog. Ján Varšonak, a Határon Túli Szlovákok Hivatala elnökének javasoltam, hogy ennek elismeréseként a szlovákság érdekében végzett munkájáért kitüntetést kapjon - mondta a főkonzul, majd életművéért egy dicsérő oklevelet és egy emlékérmet nyújtott át az ünnepeltnek. Krajcsovics Hajnalka a helyi szlovák önkormányzat nevében adott személyre szóló ajándékot Lászik Mihálynak, akit még kolbásztortával is megleptek, hiszen egyesek szerint köztudott, hogy a „legjobb sütemény a kolbász”. - Ilyen kellemes meglepetésben talán még soha életemben nem volt részem. Semmit sem tudtam arról, ami itt készült. Boldogsággal tölt el, hogy a főkonzul úr és az elnök asszony is köszöntött, és hogy itt vannak a kollégáim, barátaim, tanítványaim is, akik emlékezetessé tették számomra a hatvanadik születésnapot. Ha belegondol az ember, nem kellemes tudomásul venni, hogy az idő rohan, viszont pozitívum, hogy közben az élet gazdagodik. Az én életemet ma is olyan alapok határozzák meg, mint a származásom, szlovák családi környezetem, a földművelés szeretete, a tanítás szeretete, és az, hogy segítsem nemzetiségem szerveződéseit, mint a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője, de például az országos szlovák önkormányzat munkájából is kiveszem a részem. Mert szlováknak születtem, és mert mindig is szlovák maradok - jegyezte meg a hatvanadik születésnapját ünneplő Lászik Mihály.
Pitvaros 200
„Legyünk készek számot adni reménységünkről!” / A lakosságcsere során kitelepített szlovákok és leszármazottjaik a mai pitvarosiakkal közös sátor alatt szeretetben...
http://www.evangelikus.hu/pitvaros-200
Pitvaros 200 éves (árnyjáték)
https://youtu.be/LnY_6V982L4
„A magyar kormány integrálni, nem asszimilálni szeretné a nemzeti kisebbségeket”
2016. június 9. - (mti)
A magyar kormány integrálni és nem asszimilálni szeretné a Magyarországon élő nemzeti kisebbségeket - emelte ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár 2016. június 9-én Budapesten. Az államtitkár a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kétnapos konferenciájának zárónapján rámutatott: az a szándékuk, hogy a nemzetiségi mozaikok bekapcsolódjanak a magyar nemzet egészébe, s együtt teljes képet alkothassanak. Eközben meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezek a darabok ne veszítsék el saját, önálló formájukat, színüket. A közös múlt arra tanított többek között, hogy ha „meg tudjuk becsülni a velünk élő nemzetiségeket, akkor hatalmas eredményekre vagyunk képesek együtt”, a nemzeti és etnikai kisebbségek pedig a magyarság ügyének élharcosai lesznek - mondta az államtitkár, aki a 13 nemzetiséget anyanyelvén köszöntötte. Megjegyezte: ugyanakkor voltak olyan időszakok a magyar történelemben, amikor külső és belső erők megpróbálták elhitetni, hogy a más nemzetiségekhez tartozó honfitársaink ellenségek. Kitért arra is: jelenleg 13 nemzetiségi szószóló hallathatja hangját az Országgyűlésben a közösségét érintő ügyekben, illetve előterjeszthet a nemzetiségek számára fontos törvénymódosításokat. A szószólói rendszer bevezetése óta számtalan elismerés érkezett külföldi politikusoktól és szakértőktől. Bízik benne, ez azt jelenti, hogy a kisebbségek önazonosságát, megtartását elősegítő modellt sikerült kidolgozni. Abban is bízik, hogy a nemzeti kisebbségek „valódi országgyűlési képviselőket tudnak eljuttatni a parlamentbe a következő választás alkalmával”. Az államtitkár kiemelte: hisznek abban, hogy a magyarországi nemzetiségek felkarolásával valódi, garantált nemzetiségi jogok biztosításával olyan példát állíthatnak, amely követendő lehet a szomszédos országok számára is a magyar kisebbségekkel való viszony kialakításában. Joggal várják el azt, hogy a határon túli magyarok megkapják a többségi nemzettől a nekik kijáró tiszteletet és jogokat - közölte. Hozzátette: szeretnék, ha a magyarországihoz hasonló széles, számarányuknak megfelelő jogok illessék meg őket mindenütt, saját szülőföldjükön. Bíznak benne, hogy idővel a környező államok mindegyikében az asszimilációs politikát végre az integrációs politika váltja fel - mondta. Potápi Árpád János megjegyezte: a legnagyobb szerepe a kisebbségek megtartásában a közösségek tagjainak van, nekik kell kiharcolniuk az őket megillető jogokat, fenntartani a megmaradás kereteit. Szólt arról is, hogy a nemzetiségek évszázados küzdelemben harcoltak meg jogaikért, azokért, amiket most mindenféle küzdelem nélkül megkaphatnak azok, akik a legújabb migrációs hullámmal érkeztek a kontinensre. Ezen jogok védelmében is ki kell mondani: a magyarság és a nemzetiségek közös érdeke, hogy az elmúlt évszázadok során kialakult etnikai viszonyok ránk erőltetve ne változhassanak meg. Szász Jenő, a kutatóintézet elnöke azt mondta, fontos, hogy a magyarországi jó példát meg tudják mutatni a külvilágnak a külhoni magyar közösségek érdekében. Úgy fogalmazott: a közös múltra, a közös gyökerekre kell építeni a közös jövőt. Európa modernkori kihívásaira tekintve pedig különösen fontosak a keresztény gyökerek - tette hozzá. Szász Jenő szerint felelősséggel, hűséggel kell szolgálnia mindenkinek közösségét, s azt gyarapítva kell átadnia unokáinak. Turgyán Tamás, örmény szószóló szerint „létszükséglet”, hogy ne külön-külön, hanem együtt tervezzék a jövőt, s úgy érzi, ezt a munkát elkezdték.
A kisebbségek és a pártok
Beszélő-Anno-1990 - Imrich Fuhl: Akikről megfeledkeztek / A szószólók / „Majd mi képviselünk benneteket” / A delegálás kijelöléses módszere antidemokratikus
http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-magyarorszagi-nemzeti-kisebbsegek-parlamenti-kepviselete
A nemzetiségek bizottsága jogszabály-módosítást javasol
2016. június 8. - (mti)
Folytatta az Állami Számvevőszék tavalyi munkájáról szóló beszámoló és az annak elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat megvitatását szerdai ülésén a parlament. Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló a Magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében arra hívta fel a figyelmet, hogy a települési önkormányzatok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közti jogviszony jelenlegi szabályozása nem ideális, ezért jogszabály-módosításra lenne szükség. Kritikáit ismertetve rámutatott, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági működése sok esetben a települési jegyző hozzáállásán, szakértelmén múlik. A szószóló jelezte egyúttal, hogy továbbra is igényt tartanak az ÁSZ ellenőrzéseire. Hasonlóan nyilatkozott Ritter Imre német nemzetiségi szószóló is, aki jelezte: az ÁSZ-megállapítások döntő többségével egyetértenek, de kérte a számvevőszék elnökét, hogy a nemzetiségi önkormányzatok következő átfogó ellenőrzésekor a sajtónak küldött tájékoztatók pontosabban tükrözzék a részletes jelentések tartalmát „a lényeges és a lényegtelen megkülönböztetésében”.
Kassai kincsek - Válogatás a kassai múzeum gyűjteményéből a Vigadóban
2016. június 6. - (mti)
Kassai kincsek címen mutat be válogatást az őskortól a középkoron át a 19. századig a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum gyűjteményéből a Pesti Vigadó keddtől. A Kelet-szlovákiai Múzeum évszázadok közös kultúrájának műkincseit őrzi - hangsúlyozta a tárlat hétfői megnyitóján a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Fekete György emlékeztetett arra, hogy Kassa 2013-ban Európa Kulturális Fővárosaként megkülönböztetett szeretettel fogadta a Magyarországról érkezett kulturális eseményeket. A politika sok mindenbe beleszól, a művészetre azonban a mostani „viharos körülmények” között is lehet alapozni - jegyezte meg. Az MMA elnöke hozzátette, nemcsak Kassa városa, hanem a Kelet-szlovákiai Múzeum is szoros kapcsolatokat tart fenn Magyarországgal, tavaly például a kortárs magyar képzőművészet mutatkozhatott be az intézményben. Pollák Róbert, a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum igazgatója hangsúlyozta, hogy csaknem félmillió tárgyat számláló gyűjteményükből keddtől „az egyik legszebb budapesti épületben” látható keresztmetszet. Ezek a műtárgyak történeteket mesélnek: korok, tárgyak, emberek, gyűjtemények történetét - mondta a múzeumvezető, majd reményét fejezte ki: a kiállítás látogatóit kedvet kapnak Kassa felkeresésére is. Zakariás István, a Kassai Megyei Önkormányzat alelnöke arról szólt, hogy a most kiállított műtárgyak Budapesten nem idegenek: „Annak a közös történelemnek a tárgyai, amelyre a határ mindkét oldalon büszkék lehetünk” - fogalmazott. Marosi Ernő művészettörténész megnyitóbeszédében jelezte: a kiállítás valódi teljességgel mutatja be a Kelet-szlovákiai Múzeum gyűjteményét. A szakember szerint kivételes alkalom az, ha egy kiállításon a különlegesen érzékeny faszobrok és táblaképek is megszokott környezetükön kívül szerepelnek, mint hozzátette azonban, a keresztmetszetben nagy szerepet játszanak a helytörténeti vonatkozások is: többek között a dóm faragványtöredékei, a város látképei vagy a kassai polgári otthonok kerámiái - szólt Marosi Ernő a július 3-ig megtekinthető tárlatról.
Felvonulással emlékezett Trianonra a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom a fővárosban
2016. június 4. - (mti)
Június negyedike a megemlékezés, a számvetés és az erőgyűjtés napja - mondta a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a nemzeti összetartozás napján.
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/ez-a-megemlekezes-a-szamvetes-es-az-erogyujtes-napja
A budapesti Hősök teréről induló és a szerb, román és szlovák nagykövetségek épületeit érintő Trianon-ellenes felvonulást tartott június 4-én a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) a Magyarország területeinek nagy részét elcsatoló párizsi békediktátum 96. évfordulója alkalmából. A rendezvény kezdetén Toroczkai László, a HVIM alapítója, a Jobbik alelnöke néhány száz ember előtt arról beszélt, hogy a környező országok mellett Magyarországon is üldözik a trianoni igazságtalanság ellen harcolókat. Ezt mutatja szerinte, hogy a román hatóságok a közelmúltban börtönbe vetették a HVIM két székelyföldi vezetőjét, akiket életfogytig tartó börtönbüntetéssel fenyegetnek. Toroczkai László az esettel kapcsolatban a magyar kormány és társadalom „bajtársi kiállását” is hiányolta a „Bukarestből irányított állami terrorral” szemben. Egyetlen magyar embertől sem várható el a „mérhetetlenül igazságtalan trianoni diktátum elfogadása” - fejtette ki, majd hozzátette, a Jobbik alelnökeként szerzett nagyobb politikai hatalmát arra használja majd, hogy még intenzívebben fellépjen ezen igazságtalanság ellen. A jobbikos politikus felszólalását „Vesszen Trianon!” felkiáltással zárta. Volner János, a Jobbik alelnöke olyan radikálisokként jellemezte közösségük tagjait, akiknek a hétköznapokban is meg kell mutatniuk, bármit megtesznek országuk boldogsága érdekében. Fülöp Erik, Tiszavasvári polgármestere, a Jobbik alelnöke beszédében a HVIM tagjait arra kérte, hogy a jövőben is ugyanilyen elánnal küzdjenek igazukért, „ha kell szavakkal, ha kell az utcán”. Zagyva György Gyula, a HVIM társelnöke a román nagykövetség Thököly úti épülete előtt azt mondta, Románia az autonómiatörekvést támogatók megfélemlítésére olyan jogsértéseket követ el magyar nemzetiségűekkel szemben, amelyek szerinte az 1989 előtti Ceausescu-rendszerre emlékeztetnek. Kiemelte, szervezetük a jövőben ereje nagy részét arra fordítja majd, hogy felhívja a figyelmet a román kormány jogsértéseire, amelyekre szintén példaként említette két társuk bebörtönzését. Zagyva György Gyula beszéde végén arra kérte a felvonulás részvevőit, hogy egy percre üljenek le a nagykövetség elé, ezzel is kifejezve, nem tudják őket eltántorítani céljaiktól. A HVIM felvonulását egy irredenta dalokat játszó kisteherautó vezette fel, ezt követően pedig egy Igazságot Magyarországnak feliratú molinót feszítettek ki. A részvevők a vonulás alatt „Vesszen Trianon!” és „Székelyföld nem Románia” rigmusokat skandáltak. Nagy részük fekete pólót viselve, egy kisebb csoportjuk pedig katonai mintázatú ruhában járta végig a demonstráció helyszíneit. A tömegben nemzeti és árpádsávos zászlók is feltűntek a HVIM lobogói mellett.
Szlovák-magyar embercsempész bűnszervezetet lepleztek le
http://www.bumm.sk/krimi/2016/06/02/szlovak-magyar-embercsempesz-bunszervezetet-lepleztek-le
Az Eperjesi Egyetemmel is együttműködik a Miskolci Egyetem
http://minap.hu/cikkek/felvideki-eperjesi-egyetemmel-egyuttmukodik-miskolci-egyetem
Bemutatkozott a „szlovák Róma”
http://www.turizmusonline.hu/cikk/bemutatkozott_a_____szlovak_roma
Válogatás a Dél-Szlovákiai Szakrális Kisemlékek Archívumából
című kiállítás nyílt május 31-én Pilisszentkereszten, a Pilisi Szlovákok Központjában.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/957777807654529
Dobogókő Együttes  Rockcsontok Zenekar
2016. június 24-én a szentendrei Sörfesztiválon - oSlovMa-fotó:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/972705606161749
Rockcsontok próba: https://www.youtube.com/watch?v=GjFY3fOichA
Hagyományőrző programok, koncertek a szentendrei Ister Napokon
2016. július 22. - (mti)
Egyebek mellett hagyományőrző programokkal, koncertekkel, a település nemzetiségeinek bemutatkozásával és gyertyaúsztatással ünnepli a Dunát Szentendre a hétvégén - mondta el az MTI-nek a fesztivál igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetője. Solymosi Heléna kiemelte: a Duna-parti város szombati és vasárnapi programjainak középpontjában a folyó és az itt élő nemzetiségek hagyományai állnak. Míg a Dunán a vízi sportokkal ismerkedhetnek az érdeklődők, a parton és a korzón a vízhez és az itt élők tradícióihoz kötődő ingyenes programok várják a vendégeket. Az ügyvezető elmondta: a 12. Ister Napok látványos felvonulással veszi kezdetét szombaton, s estig, a Babra zenekar koncertjéig, a fél tízkor kezdődő gyertyaúsztatásig, valamint az azt követő Bagossy Brothers Company koncertjéig folyamatosan kínálják a programokat, egyebek mellett méhkeréki táncokat, erdélyi népzenét, valamint népi játékokat és gyerekelőadásokat. Vasárnap a halak és vízi lények szépségversenye mellett a többi között gyerekszínház, görög táncház, Borbély Mihály Ister Quartettje és a Góbé zenekar várja a közönséget. Solymosi Heléna arra is felhívta a figyelmet, hogy a két nap során a nemzetiségi sátraknál az itt élő lengyelek, görögök, románok, horvátok művészeti és gasztronómiai bemutatóival, valamint a Szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Társaság táncelőadásával találkozhatnak az érdeklődők.
Levéltári kincsek Kesztölc történetéről
http://www.kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/galeria-166/
Piliscsabai Művészeti Fesztivál
https://www.facebook.com/oslovma/posts/995154730583503
Július elején került megrendezésre a Piliscsabai Művészeti Fesztivál, melyet második alkalommal Csaba-napon, azzal egybekötve tartott városunk. Vendégünk volt a város testvértelepülésének (Veľký Lapáš) polgármestere és községük néhány képviselője. Részesei lehettek a helyi szlovák közösségünk kulturális és gasztronómiai hagyományőrző tevékenységének, valamint a fesztivál egyéb programjainak. Megtekintették a piliscsabai Amatőr Festők Klubjának kiállítását és az ünnepi műsort, ahol fellépett a Mono Mano zenekar, az Összhang együttes gyermektáncosaikkal, a pilisszántói Mosoly együttes (Santovská nálada), az Ungarndeutsche Jungs német zenekar és még sokan mások. A rendezvény számunkra kiemelkedő eseménye volt az a pillanat, amikor Füsti Józsefné, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége piliscsabai szervezetének elnöke a szlovák hagyományok őrzésében és nyelvápolásban végzett munkájáért megkapta a város által adományozott kitüntető elismerést, a Piliscsabáért Emlékplakettet. Szlovák nemzeti ételek kóstolóján a káposztás és juhtúrós sztrapacska mellett nagy sikert aratott még a kemencében sült, kenyértésztával borított káposztás oldalas. Augusztus 13-án mindenkit szeretettel várunk az Ősök parkjába, Nemzetiségi délután c. rendezvényünkre! - Piliscsabai Szlovák Nemzetiség Önkormányzat
Piliscsév - XXI. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Együttesek Találkozója
2016. május 31. - (varkapu.info)
A megyei és a községi önkormányzat, illetve a helyi szlovák önkormányzat volt a házigazdája a XXI. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Együttesek Találkozójának május 28-án Piliscséven. A csoportok fellobogózott főutcán érkeztek a gyülekezőhelyre, a Jubileum térre. A csévi szlovákok emlékkövénél Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester és (szlovákul) Nagy Mária, a községi szlovák önkormányzat tagja, az Országos Szlovák Önkormányzat kulturális bizottságának elnöke szólt az elődökről, a hagyományok ápolóiról. Az emlékezés koszorúját a polgármester, dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke helyezte el a kőnél. A felvonulást követően a találkozó az általános iskola udvarán felállított sátorban folytatódott. A széksorokban helyet foglalókat Kosztkáné Rokolya Bernadett, Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és dr. Völner Pál köszöntötte. A találkozót megnyitó Popovics György többek közt arról szólt, hogy a festőien szép kis falu, Piliscsév méltó helyszíne a megye nagyhagyományú találkozójának. A nap során fellépő csoportok között helyett kapott többek között a Leányvári Német Nemzetiségi Néptánccsoport, a Leányvári Német Nemzetiségi Dalkör, a Leányvári Sramli, a Piliscsévi Szlovák Asszonykórus, a Trnka - Kökény Piliscsévi Néptáncegyüttes és a Pilisszentléleki Nemzetiségi Pávakör.
Völner Pál Piliscséven: Meg kell védenünk a közös értékeinket
http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/meg-kell-vedenunk-a-kozos-ertekeinket
Fotós Maraton a Novohrad-Nógrád Geoparkban
https://sg.hu/cikkek/119352/fotos-maratont-szerveznek-nogradban-es-a-felvideken
21. Ceredi Nemzetközi Kortársművészeti Szimpózium
Jozef Suchoza szlovák szobrászművész installációt készít a 21. Ceredi Nemzetközi Kortársművészeti Szimpóziumon 2016. augusztus 4-én. Az alkotótáborában kilenc ország 23 művésze vett részt. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/996802407085402/?type=3&theater
Ipolyvarbó
Mikszáth Kálmán Magyar Tannyelvű Alapiskola, Ipolyvarbó (Vrbovka) - Az alsó és felső tagozattal működő intézményben jelenleg 27 gyermek tanul. Az iskola egyike a csaknem száz magyar tannyelvű alapiskolának, melyekre nem vonatkozik a szlovák közoktatási törvény 2016. május 25-én elfogadott módosítása, azaz jövő tanévben a meghatározott minimális osztálylétszám alatt nem indíthatnak első és ötödik osztályt. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/954529097979400
Szijjártó és a Fidesz nekiment Clintonnak
http://propeller.hu/itthon/3217839-nem-volt-eleg-szijjarto-fidesz-kulon-is-nekiment
Az amerikai nagykövet szerint a korrupció nagy probléma Magyarországon
http://pestisracok.hu/az-amerikai-nagykovet-szerint-korrupcio-nagy-problema-magyarorszagon/
Magyar-szlovák kiegyezés tanúi vagyunk?
Csak szélcsend… / Közös akarat és partnerek kellenek
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/05/15/kiegyezes-felejtsuk-el-csak-szelcsend
A kiegyezésnek nincs meg a mentális alapja
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/05/15/a-kiegyezesnek-nincs-meg-a-mentalis-alapja
A magyarkártya vége?
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/05/15/szlovak-magyar-kiegyezes-avagy-a-magyarkartya-vege
Több mint félmillióval csökkent Magyarország népessége
Rekordmagas halálozási szám - alacsony születésszám
http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/tobb-mint-felmillio-magyar-tunt-el-469957
Párkányban és Ipolyságon is irodát nyit a Magyar Nemzeti Kereskedőház
http://www.bumm.sk/regio/2016/05/13/parkanyban-es-ipolysagon-is-irodat-nyit-a-magyar-nemzeti-kereskedohaz
Jobban teljesít? Abszolút sereghajtó lett a magyar gazdaság Európában
A román és a szlovák gazdaság szárnyal...
http://mfor.hu/cikkek/makro/Abszolut_sereghajto_lett_a_magyar_gazdasag_Europaban.html
Szlovák cégek hajtanak a magyar adósok lakásaira
http://hvg.hu/gazdasag/20160512_Szlovak_cegek_hajtanak_a_magyar_adosok_lakasaira
Kvótareferendum - Július közepéig dönt az Ab
http://nepszava.hu/cikk/1094046-kvotareferendum---meg-az-itelkezesi-szunet-elott-dont-az-ab/
Egyre több részlet derül ki a magyar-szlovák határnál történt incidensről
http://www.alon.hu/migransok-rendorseg/egyre-tobb-reszlet-derul-ki-magyar-szlovak-hatarnal-tortent-incidensrol
Pintér Sándor hivatalában fogadta az osztrák belügyminisztert
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/pinter-sandor-hivatalaban-fogadta-az-osztrak-belugyminisztert
Az üveges tót és a hanyatt esés
Ki is volt valójában az üveges tót, miért volt tót, és miért nem szeretett hanyatt esni?
A Hegyköz vándoriparosai - Nagyhuta, Kishuta és Vágáshuta lakói kifejezetten a drótos- és üvegesmesterségre szakosodtak.
http://www.nyest.hu/hirek/az-uveges-tot-es-a-hanyatt-eses
„Ablakot csinálni, ablakot!” - Gegus Ida: Janó az óriások között
http://posalajos.com/pdf/gegus_ida_jano_az_oriasok_kozott.pdf
Potulní remeselníci v Zemplínskych vrchoch a v Hornom Uhorsku
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1990/SLO/pages/007_potulni.htm
Esterházy Jánost is említették egy cseh megemlékezésen
http://gondola.hu/hirek/187564-Esterhazy_Janost_is_emlitettek_egy_cseh_megemlekezesen.html
Szlovákiai gyilkost fogtak el Angyalföldön
http://index.hu/belfold/2016/05/07/szlovakiai_gyilkost_fogtak_el_angyalfoldon/
Ján Figeľ lesz az unió első vallásszabadságért felelős különmegbízottja
http://www.hirek.sk/belfold/20160506144458/Jan-Figel-lesz-az-unio-elso-vallasszabadsagert-felelos-kulonmegbizottja.html
Hoki-vb: Hősiesen küzdött, de kikapott a németektől a magyar válogatott
http://24.hu/sport/2016/05/16/hoki-vb-magyarorszag-nemetorszag/
Az istenek elengedték a kezünk, de él a remény
http://www.origo.hu/sport/jegkorong/20160516-magyarorszag-nemetorszeg-sorsdonto-meccs-jegkorong-hoki-vb.html
Szlovákia-Magyarország 4-1
http://www.bumm.sk/sport/2016/05/07/szlovakia-legyozte-magyarorszagot-a-hoki-vilagbajnoksagon
Óriási bravúr a magyar csapattól
Történelmi siker a jégkorong vb-n: Magyarország-Fehéroroszország 5-2
http://www.nemzetisport.hu/jegkorong/jegkorong-vb-magyarorszag-feheroroszorszag-2501185
Komolyan vettek minket a szlovákok
http://www.origo.hu/sport/jegkorong/20160507-a-magyar-jegkorong-valogatott-tagjainak-reakcioja-a-szlovakok-elleni-vilagbajnoki-merkozes-utan.html
„Szoros lesz a szlovákok elleni nyitómérkőzés”
http://ujszo.com/online/sport/2016/05/05/szoros-lesz-a-szlovakok-elleni-nyitomerkozes
„Nincs veszítenivalónk”
http://www.blikk.hu/sport/csapat/rich-chernomaz-nincs-veszitenivalonk-ezert-kicsi-a-nyomas/psszrpf
Az olcsó szlovák tej milliárdokat húz ki a zsebünkből
http://24.hu/fn/gazdasag/2016/05/09/az-olcso-szlovak-tej-milliardokat-huz-ki-a-zsebunkbol/
Nekünk a tej, nekik a magyar nem kell
Történelmi minimum
http://privatbankar.hu/vasarlo/importhaboru-nekunk-a-tej-nekik-a-magyar-nem-kell-293000
Fülöp Attila: A ruszinok soha nem hagyták cserben a magyar nemzetet
2016. május 22. - (mti)
A ruszinok soha nem hagyták cserben a magyarokat a két nemzet közel 800 éves együttélése során - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára 2016. május 22-én Budapesten, a ruszinok nemzeti ünnepe alkalmából rendezett ünnepségen. Fülöp Attila hangsúlyozta: a történelmi Magyarországra a XIII. században betelepített ruszinok támogatták a magyarság szabadságharcait, így a Rákóczi vezette, valamint az 1848/49-es szabadságharcot is. Történelmünk során a ruszinok egy közösséget alkottak a magyar nemzettel, miközben soha nem hagyták el szülőföldjüket - hangoztatta a politikus. A helyettes államtitkár emlékeztetett arra, hogy az 1910-es népszámlálás adatai szerint az akkori államhatárokon belül félmillió ruszin élt Magyarországon. Ma a létszámuk jóval kisebb, de máig megmaradt bennük a magyar közösségben élés akarásának idénye. Ugyanakkor miközben a fejük felett folyamatosan változtak az államhatárok, teljes történelmük során megmaradtak szülőföldjükön, amihez hozzájárult a vallás megtartó ereje - fűzte hozzá Fülöp Attila. Mindennek egyik legfőbb tanulsága - emelte ki -, hogy csak egymás segítésével képesek fennmaradni a Kárpát-medence népei, és a keresztény kultúrán alapuló összefogásra minden korábbinál nagyobb szükség van. Különösen most, amikor délkeletről más kultúra képviselői mardossák Európa határait - fogalmazott a migránsválságra célozva a helyettes államtitkár. Arról is szólt, hogy a magyarországi 13 nemzetiség között a ruszinok is intézményeket tarthatnak fenn, így egyebek között saját óvodával és iskolával rendelkeznek. Fülöp Attila elmondta, hogy a magyar kormány folyamatosan növeli a nemzetiségek állami támogatását, ez az elmúlt hat évben a két és félszeresére nőtt. Az idén eddig immár 170 millió forintnyi állami támogatásban részesül a ruszin kisebbség - mondta. Az ünnepséget istentisztelet előzte meg, utána pedig kulturális műsort rendeztek a ruszin nemzeti ünnep alkalmából.
Bolgár önkormányzat elnöke: Mindig is nagyon jó volt a kapcsolat a magyarokkal
2016. május 20. - (mti)
A bolgár és a magyar nép kapcsolata mindig is nagyon jó volt - mondta a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában. Muszev Dancso azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy vasárnap lesz a közmédiában a Magyarországon élő nemzetiségek napja, amelynek célja, hogy a többség megismerje a kisebbséget. A szervezet elnöke közölte, hogy a bolgárok és a magyarok kapcsolata ősi időkre, már a honfoglalás előttre visszanyúlik. Bolgárok többször települtek be Magyarországra, jellemző volt a bolgárkertészek érkezése a 19. század végén, a 20. század elején, ami a harmadik betelepülési hullámként ismert. Muszev Dancso úgy fogalmazott: a bolgárok mindig is összetartottak a magyarokkal. Szimbolikusnak nevezte, hogy október 19-ét a bolgár-magyar barátság napjává akarják tenni. A javaslatot valószínűleg mindkét ország parlamentje támogatja - fűzte hozzá. Kiemelte: a bolgár kultúra napját is vasárnap ünneplik, ugyanis száz éve alapították a magyarországi bolgár egyházközséget.
Magyar-szlovák testvériség-barátság erősítése
http://www.evangelikus.hu/magyar-szlovak-testveriseg-baratsag-erositese
Elöregedő korfa, bővülő intézményhálózat
Hogyan éli meg kisebbségi létét a szlovák közösség Magyarországon? - Interjú Fuzik Jánossal, a magyarországi szlovákok parlamenti szószólójával a Felvidéki Magyarok c. elektronikus folyóirat idei második, nyári számában
https://www.facebook.com/oslovma/posts/985117908253852
Így hazudott Balog Zoltán
2016. május 23. - (Jabronka Richárd - Sztárklikk)
http://www.sztarklikk.hu/kozelet/igy-hazudott-balog-zoltan/265625/
Nem nőtt a szlovák tannyelvű intézmények száma, a szlovák nyelvet tanulók létszáma nem duplázódott meg, az pedig nem is 2010 utáni fejlemény, hogy egyre többen vallják magukat szlováknak.
A statisztikai adatok nem igazolják azt, amit Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője mondott a nemrégiben lezajlott budapesti könyvfesztiválon. Balog átverte a közönséget, méghozzá olyan statisztikai adatokkal, amelyeknek közük nincs a valósághoz. Hogy hazudd le az eget miniszterként? Így: Végy egy légből kapott ordenáré hülyeséget, amit hivatalos adatként prezentálsz! A fesztiválon - amelynek Szlovákia volt a díszvendége - a miniszter azt mondta: Magyarországon nemzetiségi reneszánsz zajlik, egyre többen vallják magukat szlováknak, továbbá a 2010 előtti időszakhoz képest nőtt a szlovák anyanyelvű tanintézmények száma, és több mint kétszeresére emelkedett a bennük tanulók létszáma. Ezzel szemben a valóság az, hogy nem nőtt a szlovák tannyelvű intézmények száma, a szlovák nyelvet tanulók létszáma nem duplázódott meg, az pedig nem is 2010 utáni fejlemény, hogy egyre többen vallják magukat szlováknak. Magyarországon több mint ötven éve csak egyetlen szlovák tannyelvű iskola létezik, méghozzá Budapesten. Balog azon állítása részben igaz, hogy Magyarországon egyre többen vallják magukat szlováknak, csakhogy ez a rendszerváltás után következett be. Az 1990-es népszámlálás szerint 12745-en vallották magukat szlovák anyanyelvűnek és 10459-en szlovák nemzetiségűnek. A 2001-es népszámláláskor a szlovák anyanyelvűek száma 11816 főre csökkent, csakhogy a szlovák nemzetiségűek száma 17692 főre nőtt, ami 70 százalékos emelkedés. Ennek az az oka, hogy a rendszerváltás után kisebbségi önkormányzatok alakulhattak, így - statisztikailag - a különböző nemzetiségekhez tartozók száma megugrott. Nem a Fidesz-kormány érdeke tehát, hogy megteremtette a táptalajt a szlovákság felvállalásának. Az Emmi sajtóosztályát a Népszabadság megkérdezte az esetről, és ezt a választ kapta: „miniszter úr a könyvfesztiválon elmondott beszédében a Központi Statisztikai Hivatal adataira, valamint a Közoktatási Információs Rendszer statisztikai adataira támaszkodott. Ezek alapján kijelenthető, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények száma 2010 óta megduplázódott, illetve a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények tanulólétszáma is közel duplájára nőtt.” Ez azonban nem azonos azzal, amit Balog a rendezvényen mondott. Úgy látszik, hazudni már nem ciki...
Téves adatokkal villogott Balog Zoltán
http://nol.hu/belfold/balog-zoltan-bloffolt-az-adatokkal-1616577
2016. május 23. - (Kácsor Zsolt - nol.hu)
A statisztikai adatok nem igazolják azt, amit Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője mondott a magyarországi szlovákság oktatási mutatóiról a nemrégiben lezajlott budapesti könyvfesztiválon. Balog ezt a témát is „az elmúlt nyolc év” tükrében értelmezte: azt az összevetést alkalmazta, hogy a hazai szlovák nyelvű oktatásban mi volt a helyzet 2010 előtt, s mi történt azóta. A fesztiválon - amelynek Szlovákia volt a díszvendége - a miniszter azt mondta: Magyarországon nemzetiségi reneszánsz zajlik, egyre többen vallják magukat szlováknak, továbbá a 2010 előtti időszakhoz képest nőtt a szlovák anyanyelvű tanintézmények száma, és több mint kétszeresére emelkedett a bennük tanulók létszáma. Csakhogy ez nem igaz: nem nőtt a szlovák tannyelvű intézmények száma, a szlovák nyelvet tanulók létszáma nem duplázódott meg, az pedig nem is 2010 utáni fejlemény, hogy egyre többen vallják magukat szlováknak. A pontos adatok ismertetése előtt a hazai szlovák oktatásról dióhéjban annyit kell tudni: Magyarországon több mint ötven éve csak egyetlen szlovák tannyelvű iskola létezik, méghozzá Budapesten, s további négy településen (Békéscsabán, Sátoraljaújhelyen, Szarvason, Tótkomlóson) van egy-egy két tannyelvű intézmény. Ezek adják a szlovák oktatás gerincét, rajtuk kívül vannak olyan oktatási intézmények - óvodák, általános iskolák és nyelviskolák -, ahol többek közt a szlovákot is oktatják. S most nézzük a számokat. Az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) felmérése szerint Magyarországon a 2004-2005-ös tanévben összesen 66 általános iskolában oktatták a szlovák nyelvet 3611 tanulónak. A budapesti szlovák tannyelvű általános iskolában és az említett négy vidéki város kétnyelvű iskolájában összesen 814 általános iskolás tanult, a budapesti és békéscsabai szlovák középiskolának 113 gimnazistája volt. A szlovák nyelvet oktató óvodák száma 66, ezekbe összesen 2720 gyereket írattak be. A 2011-2013-as kormánybeszámoló adatai szerint a szlovák óvodákba járó gyermekek száma 2720-ról 2275-re, a szlovák nemzetiségi óvodák száma pedig 66-ról 43-ra csökkent. A budapesti és békéscsabai szlovák gimnázium tanulóinak összlétszáma 2011-2013 között 99 volt (mint láttuk, tíz évvel korábban 113), a szlovák általános iskolák száma pedig 35 (szemben a 2005-ös 66-tal). Ám a 2011-13-as kimutatás mégis arra a következtetésre jutott, hogy az országban szlovák nyelven és szlovák nyelvet tanuló diákok létszáma 3627 volt. Azaz csak 16-tal több, mint 2005-ben. Balog azon állítása igaz, hogy Magyarországon egyre többen vallják magukat szlováknak, csakhogy ez a rendszerváltás után következett be. Az 1990-es népszámlálás szerint 12 745-en vallották magukat szlovák anyanyelvűnek és 10 459-en szlovák nemzetiségűnek. A 2001-es népszámláláskor a szlovák anyanyelvűek száma 11 816 főre csökkent, csakhogy a szlovák nemzetiségűek száma 17 692 főre nőtt, ami 70 százalékos emelkedés. Ennek az az oka, hogy a rendszerváltás után kisebbségi önkormányzatok alakulhattak, így - statisztikailag - a különböző nemzetiségekhez tartozók száma megugrott. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a szlovák anyanyelvűek száma tovább csökkent, már csak 9888 fő volt, ám a magukat a szlovák nemzetiséghez sorolók száma emelkedett: 29 647 főt tett ki. Az Emmi sajtóosztályát megkérdeztük, ezt a választ kaptuk: „Miniszter úr a könyvfesztiválon elmondott beszédében a Központi Statisztikai Hivatal adataira, valamint a Közoktatási Információs Rendszer statisztikai adataira támaszkodott. Ezek alapján kijelenthető, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények száma 2010 óta megduplázódott, illetve a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények tanulólétszáma is közel duplájára nőtt.” Ez azonban nem azonos azzal, amit Balog a rendezvényen mondott. Úgy tűnik, hogy akik felkészítették a beszédére, valószínűleg nem a  2013-as, hanem a 2005-ös kormánybeszámolóból dolgozhattak. Abban ugyanis az olvasható: „A nemzetiségi adatok alapján a hét vizsgálható kisebbség - a románok kivételével - az elmúlt két évtizedben jelentősen megerősödött, a német és a szlovák nemzetiségűek száma majdnem megduplázódott, a horvát, szerb, szlovén, cigány nemzetiségűek számának növekedése pedig szintén igen erőteljes volt.”
„Egy csónakban evezünk a nemzetiségekkel, amit megpróbálnak elsüllyeszteni…”
Kövér László: Komolyabban kellene venni a nemzetiségi sorsközösséget
2016. május 22. - (mti)
Egy csónakban evezünk a nemzetiségekkel, amit megpróbálnak elsüllyeszteni különböző erők, ezért érdemes lenne komolyabban venni ezt a sorsközösséget - mondta az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádiónak a Nemzetiségi Kultúrák Napja alkalmából adott, 2016. május 22-én reggel sugárzott interjúban. Kövér László hozzátette: szisztematikus lélektani-politikai háború folyik a világot eddig összetartó identitásokkal szemben, a tömeges migráció egyes felfogások szerint háború Európával, az európai országokkal szemben, és egy kultúráját vesztett, homogenizált európai populáció létrehozását szolgálja. Mint mondta, az erdélyi magyarságnak és az erdélyi románságnak is az elgyökértelenítés veszélyével kell szembenéznie. A Magyarországon élő nemzetiségek, és a Romániában, Szlovákiában élő magyarok támogatása európai gyökereik erősítésében akkor lesz igazán fontos, amikor ezeket a nemzeti kultúrákat még nagyobb támadásoktól kell majd megvédeni - mondta Kövér László. A politikus szerint Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerében is felértékelődött a nemzetiségi szószólók szerepe, a kormány szeretne erre támaszkodni, például a delegációk részét adják a szószólók is. A parlamentben működő nemzetiségi szószólók a Magyarországon működő befektetők, az anyaországi gazdasági csoportosulások és politikai szereplők felé is tartják a kapcsolatot, így egyfajta hitelesítői tudnak lenni a magyar kormány politikájának, egy másik nézőpontból tudják azt kritizálni vagy alátámasztani - mondta. Kövér László kitért arra, hogy a globalizáció rengeteg kárral, hátránnyal és rombolással jár a nemzeti kultúrákra nézve. Olyan homogenizált európai populáció létrehozására irányul, amelynek a világ nagyvállalatai egy brüsszeli központból tudják diktálni a törvényeket - tette hozzá. Úgy vélte, ezt bizonyítja az EU és az Egyesült Államok között tervezett transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodás (TTIP), amelynek elsősorban az amerikai, másodsorban néhány nagyobb tagállam multinacionális cégei lesznek haszonélvezői.
Nemzetiségi Kultúrák Napja
http://www.mediaklikk.hu/2016/05/20/kalandozasok-a-nemzetisegi-kulturak-napjan/
Ruszin szószóló: Az érdekképviselet, a lobbizás a szószóló feladata
2016. május 18. - (mti)
A nemzetiségi szószólónak az a feladata, hogy egyengesse egy nemzetiség útját, lobbizzon a pénzügyi támogatásért, részt vegyen az Országgyűlés plenáris ülésein és a bizottságban, tehát a nemzetiség valós érdekképviselete - mondta az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában. Giricz Vera azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy vasárnap lesz a Magyarországon élő nemzetiségek napja a közmédiában. Elmondta, hogy a 2011-es népszámláláson mintegy négyezren vallották magukat ruszinnak Magyarországon. A legnagyobb tömbben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élnek, jellemzően görög katolikusok, a népcsoport több mint fele ezt a vallást követi. A ruszin nyelv archaikus, legközelebb az egyházi szláv nyelvhez áll - tette hozzá. A nemzetiségi szószóló kiemelte, hogy a ruszinokat II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem a leghűségesebb népének nevezte, mert tömegével vonultak be a seregébe, valamint a menekülésében is segítették.
A 2017-es költségvetés vitája az Országgyűlés plenáris ülésén
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló a nemzetiségi oktatásról a 2017. évi költségvetési törvényjavaslatról szóló általános vitában az Országgyűlés plenáris ülésén elmondta: ma mintegy 50 köznevelési intézmény van nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában, a feladatra idén 1,6 milliárd forintjuk volt. Ennek 100 millió forintos emelését kérte, tekintettel az időközben átvett intézmények költségeire. Rámutatott arra is: további 552 állami fenntartású iskolában folyik nemzetiségi nevelés-oktatás, ezekben is megfelelő fedezetet kell biztosítani elsősorban a nyelv fennmaradásához, amelyet - mint mondta - egyre gyakrabban az iskolákban tanulnak meg a diákok.
Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló arról beszélt, hogy a jövő évi költségvetés nemzetiségi támogatásokra, nemzetiségi önkormányzatokra és médiára és az általuk fenntartott intézmények támogatására mindössze 40 millió forint többlettámogatást irányoz elő, ami 0,5 százalékos korrekciónak felel meg. Közölte: bíznak abban, hogy a jószándékú kormányzati partnerekkel folytatott további tárgyalásaik nyomán lesz lehetőség az országos nemzetiségi önkormányzatok beruházási igényeinek finanszírozására.
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló a nemzetiségi kulturális élet támogatását szorgalmazta, ezen belül a dokumentumfilm-készítést, a nemzetiségi színjátszást és a nemzetiségi kutatásokat említette. Hangsúlyozta: a nemzetiségi szószóló intézményének létrehozása áttörést jelentett a nemzetiségek életében, és 2015 óta a központi költségvetés már a tényleges és megalapozott igényekhez igazítja a nemzetiségek támogatását, kiszámíthatóvá teszi a nemzetiségi önkormányzatok működését.
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló azt mondta, hogy hat hozzászólás érintett nemzetiségi kérdéseket a költségvetési vitában. Ezek megállapításai reálisak voltak, hangvételük pedig pozitív, amit megköszönt. Elmondta, hogy három területen összesen 676,5 millió forintos módosítási javaslatot nyújtott be, ez 8,4 százalékos emelést jelent. Kifejtette, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik költségvetését nem növelték. (mti)
A nemzetiségek mintegy 2,5 milliárdos támogatási növekedést szeretnének elérni
2016. május 3. - (mti)
Mintegy 2,5 milliárd forintos támogatási növekedést szeretnének elérni a jövő évre vonatkozóan a nemzetiségiek, ennek érdekében módosító javaslatot nyújt majd be az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága a 2017-es költségvetéshez. Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke a testület május 3-i ülésén közölte, hogy módosító indítványt nyújtanak be, hiszen az igényeik és az elvárások „távol vannak” a kormány által benyújtott törvényjavaslatban foglaltaktól. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, a bizottság költségvetési albizottságának elnöke elmondta, eredetileg egy 3,3 milliárd forintról szóló igényt állítottak össze, de az egyeztetések során körvonalazódott, hogy a realitás mintegy 2,5 milliárd. Az összeg a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának, valamint a felújítási és beruházási pályázati önrész keretének emelését tartalmazza - tette hozzá. A módosítás elfogadásával a jövő évi költségvetésben a nemzetiségek támogatására mintegy 10,5 milliárd forint juthatna. Idén a nemzetiségi terület támogatására több mint 8 milliárd forint állt rendelkezésre.
A magyarországi nemzetiségek üdvözlik támogatásuk folyamatos emelkedését
2016. június 14. - (mti)
A magyarországi nemzetiségek üdvözlik támogatásuk, költségvetésük évek óta tartó, folyamatos emelkedését, amelynek köszönhetően kulturális autonómiájuk „kézzel fogható közelségbe” került - hangoztatta a szlovák és a német nemzetiségi parlamenti szószóló is 2016. június 14-én, amikor meglátogatta az agárdi sportiskolában nyaraló ukrajnai gyerekeket. Fuzik János szlovák nemzetiségi parlamenti szószóló, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke a jövő évi költségvetés elfogadását és az ideinek a módosítását felidézve hangsúlyozta, két évvel ezelőtt a nemzetiségekre vonatkozó fejezetek az oktatáson kívül mintegy 4 milliárd forintot tartalmaztak, ezek tavaly 50 százalékkal nőttek. Hozzátette: az idei költségvetés már nyolcmilliárd forintot tartalmaz, jövőre pedig további 700 millió forinttal nő támogatásuk. Tavaly elsősorban a helyi önkormányzatokat erősítették, beruházási keretet teremtettek, idén főként pályázatokra és gyermektáborozásokra koncentrálnak, jövőre pedig az országos önkormányzatok támogatását célozzák meg. Ritter Imre német nemzetiségi parlamenti szószóló közölte, hogy évek óta prioritásként kezelik a gyerekeket, mert ők a nemzetiségek jövőjének zálogai. Örömének adott hangot, hogy három év alatt 5,2 milliárd forinttal emelkedett a támogatásuk, a legnagyobb arányú emelés pedig az anyanyelvi diáktáborokat érintette: a 2014-es 30 millióról jövőre 360 millió forintra nő. Megjegyezte, jó úton járnak afelé, hogy minden Magyarországon élő nemzetiségi gyerek legalább egyszer eljusson anyaországbeli nyelvi diáktáborba. Szeptembertől mintegy 150 nemzetiségi fenntartású intézmény lesz az országban, ezek beruházási és felújítási munkáira a 2016-os költségvetés módosításával idén 400 millió, 2017-ben pedig 860 millió forint áll rendelkezésre. Megemlítette, hogy a feladatlapú támogatásaik nem egy, hanem akár két év alatt is felhasználhatók, ami még hatékonyabb felhasználást tesz lehetővé.
Békéscsabán elbúcsúztak az iskolától a Szlovák gimnázium végzősei
http://www.behir.hu/2016/04/29/elbucsuztak-az-iskolatol-szlovak-gimnazium-vegzosei
Gasztronómiai délután a békéscsabai szlovák tájházban
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/anyak-napi-unnepseg-gasztronomiai-delutannal-664235
Hagyományőrzés a mezőberényi szlovákoknál
2016. május 19. - (hir6.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/951248761640767
Gyermekricsaj, önfeledt gyermekkacaj, kanál csörgés és kérések hada: mákosat, káposztásat, túrosat kérek szépen. Ezt lehetett hallani 2016. május 19-én a mezőberényi szlovákoknál a haluska napon. A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat látta vendégül a Nefelejcs Óvoda óvodásait a Jeszenszky utcai klubházban. A helyszín is tökéletes a haluskafőzésre és a finom ebédre, hiszen az udvar alkalmas az üstökben főzésre és a látnivaló hozzáféréséhez. A teremben a szlovák nénik dolgoztak az alapanyagokkal bemutatva a tésztakészítés teljes folyamatát. A gyerekek is élvezettel gyúrják ilyenkor a tésztát, hozzáértő mozdulatokat utánozva és közbe-közbe kotyogva. Nem ez az első alkalom a találkozásra, hiszen sokadik éve kezdte el a szlovák nemzetiség ezt a hagyományt, ahol minden évben a szlovák óvoda minden gyermekét meghívják egy finom ebédre. „Az íze, az íze, ennek az igazi!” emlékeznek vissza a jelenlévők és mesélik el, hogy bizony a haluska régen a szombati nap ebédje volt. Szombaton készítették el, vasárnap elmentek a templomba és utána megmelegítették az előző napi finomságot a kemencében. Nem titkolják a tészta receptjét sem, hiszen ma, elmondásuk alapján ritkábban, de otthon is van, hogy gyúrják, nyújtják a tésztát. Kisebb családnak elegendő volt a három nagy marék lisztből, 3 egész tojásból, kis vízből, sóval gyúrt, nem puha tészta, amit utána sós vízben kifőztek. Régen természetesen a túros és a káposztás volt a megszokott, de ma az óvodások kedvéért az asztalra került a diós, szilvalekváros, mákos tészta is. Hagyományok ide vagy oda, a gyerekek kíváncsi arca, érdeklődő pillanata kárpótolja az egész napi munka fáradalmát. A gyerekek várják ezeket az alkalmakat, szeretettel figyelnek a nénikre és bácsikra. Emlék marad számukra, mesélnek róla és elviszik magukkal a finom szlovák ebéd ízét. Köszönet a hagyományőrzésért, a régi történetekért, az átadott emlékekért mindazoknak, akik részesei ezek megvalósulásában.
Kifizetődő lehet a természeti kincsek védelme
Az egyetlen hazai természeti Világörökségi helyszínünk, az Aggteleki-, és a Szlovák-karszt barlangjainak hazánkra eső része tavaly került veszélybe, amikor közvetlen közelében, azaz a védőterületén jelentették be egy külszíni lignitbánya tervét. Májustól azonban a helyszínt védett természeti területté nyilvánították, ami hosszú távon biztosíthatja a természeti értékek védelmét a helyi közösségek számára...
http://www.tozsdeforum.hu/uzlet/gazdasag/kifizetodo-lehet-a-termeszeti-kincsek-vedelme-67995.html
Az ügyész csaknem 20 év fegyházat kért Budaházyra
http://index.hu/belfold/2016/05/02/az_ugyesz_csaknem_20_ev_fegyhazra_itelne_budahazyt/
Matolcsy-pénz - Szlovákiai magyar szervezeteknek is jutott
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/05/03/hozzank-is-jott-matolcsy-penz
Nemzetközi Dixieland Fesztivál Salgótarjánban
Szlovák, cseh és lengyel zenekarok is lesznek
http://nol.hu/kultura/dixitol-lesz-hangos-salgotarjan-1613857
A távolság nem akadály - ingázik az ország
http://osszkep.hu/2016/04/a-tavolsag-nem-akadaly-ingazik-az-orszag/
Miroslav Lajčákot jelöli az ENSZ főtitkári posztjára Szlovákia
2016. május 25. - (mti)
Miroslav Lajčák szlovák külügyminisztert jelöli Szlovákia az ENSZ - decemberben megüresedő - főtitkári posztjára, a hivatalos jelölést 2016. május 25-i ülésén hagyta jóvá a pozsonyi kormány. Az, hogy a szlovák diplomácia vezetője indulni fog az ENSZ főtitkári posztjáért, már több mint egy éve szóbeszéd tárgyát képezte, ám a hivatalos jelölés csak most történt meg. Miroslav Lajčák jelölésének hivatalossá tételével tizenegyre emelkedett azoknak a száma, akik az idén decemberben második megbízatásának leteltével távozó Ban Ki Mun helyére pályáznak. Szlovák sajtóinformációk szerint Lajčák az esélyes jelöltek közé tartozik, márcsak azért is, mert feltételezhető, hogy a nyertes jelölt kelet-európai lesz. Ez utóbbit részben az valószínűsíti, hogy kelet-európai főtitkára még nem volt a világszervezetnek, valamint az is, hogy az ismert nevek többsége ebből a régióból való. A főtitkárválasztás folyamatának egyik első lépcsőfoka a jelöltállítás, erre minden tagállamnak lehetősége van, úgy, hogy hivatalos jelöltjük nevét elküldik az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) elnökének és az ENSZ Közgyűlése elnökének is. Az ENSZ BT előreláthatólag júniusban és júliusban foglalkozik a tagországok jelöltjeivel, majd dönt arról, hogy kit jelöl a tisztségre; a majdani főtitkárt végül a közgyűlés választja meg. A főtitkár személyének kiválasztásakor legnagyobb súllyal a BT állandó tagállamainak véleménye esik latba, s köztudomású, hogy csak olyan jelöltnek van valódi esélye, akinek személye valamilyen szinten mind az Egyesült Államoknak, mind Oroszországnak elfogadható. A hivatalát január elsejével elfoglaló új ENSZ-főtitkár személye várhatóan októberben válik ismertté. „Mindent megteszek azért, hogy Szlovákiának ne kelljen szégyenkeznie miattam” - ezekkel a szavakkal fogadta jelölésének jóváhagyását a kormányülést után a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva Miroslav Lajčák. Hozzátette: tisztában van vele, hogy nagyon igényes küzdelem vár rá egy rendkívüli helyzetben, de - mint mondta - az az uralkodó vélemény, hogy amennyiben a kelet-európai csoport színvonalas jelöltet tud állítani, akkor joga van a poszt betöltésére. Miroslav Lajčák jelölését Robert Fico kormányfő történelmi pillanatként jellemezte. Rámutatott: eddig még nem volt kelet-európai főtitkára az ENSZ-nek, ami a kilencedik főtitkár esetében megváltozhatna, s ez Lajčák esetében „elviből gyakorlativá változtatja az esélyeket.” Miroslav Lajčák a Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében (MGIMO) végezte tanulmányait, majd a pozsonyi Komensky egyetem jogi karán szerzett posztgraduális képzést. A szlovák diplomácia vezetője szakmai karrierjét 1988-ban Csehszlovákia moszkvai nagykövetének asszisztenseként kezdte, majd 1994-ben Szlovákia történetének legfiatalabb nagyköveteként Japánba küldték. Anyanyelve, a szlovák emellett angolul, oroszul, németül, franciául tud, illetve a Balkán szláv nyelveit is beszéli. Jelenleg harmadik alkalommal tölti be a szlovák külügyminiszter posztját. Arról, hogy Lajčák ENSZ-főtitkárrá választása esetén ki lehetne a szlovák diplomácia új vezetője, a külügyminisztérium nem tett közzé állásfoglalást és egyelőre érdemi információk sem szivárogtak ki.
A szlovák külügyminiszter versenybe száll az ENSZ főtitkári pozíciójáért
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/05/02/lajcak-az-ensz-fotitkari-helyere-palyazik
Hazaengedték a szívműtéten átesett szlovák kormányfőt
http://index.hu/kulfold/2016/05/01/kiengedtek_a_korhazbol_robert_ficot/
Többszörös bért kapnak a szlovák polgármesterek a magyar kollégáiknál
http://www.kisalfold.hu/dunantul/tobbszoros_bert_kapnak_a_szlovak_polgarmesterek_a_magyar_kollegaiknal/2472773/
1366-an vesztették el útlevelüket a szlovák állampolgársági törvény miatt
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2016/05/08/1366-an_vesztettek_el_utleveluket_a_szlovak_allampolgarsagi_torveny_miatt/
Nem változik a kettős állampolgársági törvény
http://www.bumm.sk/belfold/2016/04/28/nem-valtozik-a-kettos-allampolgarsagi-torveny
Nőtt a Magyarországra látogató szlovákiai turisták száma
http://vilagszam.hu/cikkek/magyar-turizmus-napja-pozsonyban-nott-a-magyarorszagra-latogato-szlovakiai-turistak-szama.html/11191/
Új logója van Szlovákiának
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2016/04/28/szlovakia-uj-logoja-good-idea-slovakia
Tavaly annyi szlovák turista jött Magyarországra, mint még soha
http://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/28/dolnek-a-szlovak-turistak-magyarorszagra/
Körkép a könyvfesztivál díszvendége, Szlovákia irodalmáról
Barátság, szerelem, erotika / Hiányzó népnemzeti vonal / A magyar szereplő már nem nevetséges
http://mno.hu/konyveshaz/a-magyar-szereplo-mar-nem-nevetseges-1339433
Bánki Szlovák Folklórfesztivál
https://www.facebook.com/events/1199415420109377/permalink/1226452004072385/
A Magyarországi Szlovákok Szövetsége és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt az 50. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozóra és a Magyarországi Szlovákok 20. Országos Folklór Fesztiváljára, amelyeket Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, valamint Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök védnökségével rendeznek meg 2016. július 30-án és 31-én Bánkon.
https://www.facebook.com/events/1199415420109377/
www.oslovma.hu/XXX/BankHU16-meghivo.pdf
oSlovMa-KépGaléria:
2015 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=804667696298875
2014 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620708814694765.1073741908.147596498672668&;type=1
2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.449368291828819.1073741850.147596498672668&;type=3
2012 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.303668526398797.64115.147596498672668&;type=1
2016. július 31-én Bánkon 50. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó és a Magyarországi Szlovákok 20. Országos Folklór Fesztiválja - Folklór istentisztelet - Lakodalmas népviseleti felvonulás - Magyarországi szlovák és szlovákiai néptáncegyüttesek, folklórcsoportok, népzenei együttesek és szólisták gálaműsora
Fuhl Imre felvételei:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.995857153846594.1073742009.147596498672668&type=3
Bánk - Eladó a szlovák menyasszony
http://nhc24.hu/2016/08/elado-a-szlovak-menyasszony/
Nemzetiségi találkozó ötvenedszer
http://www.retsag.net/nemzetisegi50.php
2016. augusztus 1. - (GiK - retsag.net)
Nógrád megyében, de különösen a rétsági járásban sok olyan település van, amelyekben meghatározó a magyartól eltérő anyanyelv használata. E sorok írója még bőven találkozott olyan személyekkel Rétság körüli településeken, akik kizárólag szlovákul, vagy svábul beszéltek. Napjainkra a nemzetiségi falvakban szinte mindenki beszéli a magyar nyelvet, de - egészen biztos vagyok benne - hogy a nyelv megőrzése, a kulturális hagyományok ápolása érdekében tett lépéseknek is köszönhető, hogy nem csak a csodálatos öltözetet vigyázták meg és viselik büszkén, de a nyelvet is aktív használattal megőrizték. Annak a gondolata, hogy legyen rendezvény a nemzetiségi kultúra ápolására, korabeli dokumentumok szerint már 1959-ben felmerült, és meg is valósult Nógrádon és Bánkon, ahol a rétsági járás együttesei léptek színpadra. Ezeket az eseményeket valójában tekinthetjük a későbbi nagyobb programok elődjének. Mert az 1966-ban rendezett esemény Megyei Nemzetiségi Találkozóként került megszervezésre, az egész megye szlovák és német (sváb) nyelvet beszélő településeinek részvételével. (Innentől indult a számozás.) A járáson kívül meghatározó értékmegőrző munka folyt Erdőkürtön, Vanyarcon, Béren, Sámsonházán és biztosan nem is soroltam fel mindet. Fontos, hogy az akkor szerveződött hagyományteremtő megyei találkozó 3 nyelvű volt, hiszen szlovák mellett a német nyelvet beszélő települések is voltak, például Szendehely, Berkenye, amelyek ma is őrzik hagyományaikat. Ezt követően minden esztendőben megrendezésre került a megyei találkozó, az első változó helyszínek után Bánkon talált otthonra az egész napos, olykor többnapos program. Az első 25 esztendő áttekintését megtaláltuk egy korabeli Nógrád-ban, érdemes fellapozni:
http://www.retsag.net/kt20162/nograd91.pdf
Fél évszázad bizony nagy idő, és ez alatt a fesztivál programja egyre gazdagodott szépült. A mostani alkalom vezérgondolata a lakodalom, hiszen ott valóban együtt szerepel a viselet, a gasztronómia, a zene, a tánc, és egyéb hagyományok. Ezért is döntöttek úgy a szervezők, hogy 50 ifjú párt, menyasszonyt és vőlegényt hívnak meg lakóhelyük viseletében. Ez valóban még eddig soha nem látott élményt jelentett minden látogatónak. Az 50. évfordulóra tekintettel akár aranylakodalom is lehetett volna az idei fesztivál címe. Ebben az esztendőben - mint az korábban is gyakran előfordult - két naposra szerveződött a bánki programsorozat. Már szombaton megtelt a színpad és a lelátó, no meg a település, hiszen más helyszínek is kínáltak kulturális értékeket. (Szlovák tájház, Kovácsműhely Múzeum, vendéglátó helyek, stb.) Vasárnap komoly gondot okozott az időjárás, mert délelőtt 11-től leszakadt az ég Bánkon és a környéken is. A csillapodó eső végül elvonult és 3 órára kisütött a nap. (A strandolók újra birtokba vették a tavat.) Ez egészen a program befejeztéig így is maradt, de utána újra jött az égi zuhany. Bánk szépen felújított evangélikus templomában volt szlovák nyelvű istentisztelet, melynek keretében - jelképesen - bemutatták a hagyományos esküvői szertartást is. Igen sokan voltak, mindenki be sem fért a templomba. Akik kívül maradtak, hangosítón keresztül követhették az elhangzottakat. Az istentisztelet követően állt össze a felvonulás, az 50 népviseletes párral, a fellépő együttesekkel. A tóparti sétány és a megközelítő útvonalak berendezése némiképp változott a korábbi évekhez képest. Mindent meg lehetett találni a kézműves árusok sátraitól a sztrapacska készítő konyháig, a büféig. A Tóparti Vendégház kerítésén régi esküvői fényképekből volt kiállítás. A sétány viszont teljes szélességben a vendégeket várta. Erre szükség is volt, hiszen olyan nagy számban érkeztek érdeklődők, hogy mindenki el sem fért a 800 fős nézőtéren. Ültek még a lépcsőn is, és álltak ahol lehetett. Becslésem szerint a fellépőkkel és vendégekkel együtt egyidőben legalább 1500 fő volt a tóparti színpad körül, az összes résztvevőt pedig egészen biztosan 2000 főnél többre lehet tenni. A pompás, színes felvonulás - végig a tóparton - megérkezett a színpadhoz, és ott kialakították a nyitó színpadképet. Itt jegyezzük meg, hogy a kerek évforduló tiszteletére - no meg a tematikához igazodva - új díszlet épült a színpadra. A Nemzetiségek Himnuszának közös eléneklése után Egyedné Baránek Ruzsenka - az fesztivál főszervezője - üdvözölte a megjelenteket, majd Ivanics András Bánk polgármestere, mint házigazda köszönte meg mindazoknak a munkáját, akik az 50 év folyamán tettek a hagyomány fenntartásáért, fejlesztéséért. Majd köszöntők következtek szlovák nyelven. A műsor megkezdése előtt emléklappal és virágcsokorral köszöntötték Srám Andrást, Alt Gyulát és Jakab Róbertnét, akik a kezdeteknél is jelen voltak a szervezésben és azt követően is hosszú évtizedeken keresztül részt vettek rendezvények megvalósítási munkáiban. A műsor egy közös rendezésbe fogta össze a műsorszámokat, hiszen egy lakodalomban a menyasszony kikérésétől a hagyományos szertatás után sokféle dal, zene, tánc jelenik meg. Így kapott egységes keretet a gálaműsor, ahol egymást követték a meghívott zenekarok, szólisták, kórusok és táncosok. A végig zsúfolt lelátó hangos tapsokkal jutalmazta a fellépőket. A fesztivál több helyszínen igen gazdag programmal zajlott. Olyannyira, hogy minden részletről nem is tudunk képpel tudósítani, de az istentisztelettől a gálaműsorig igyekeztünk pár szép fotóval dokumentálni a fontosabb mozzanatokat. Aki pedig a facebookot is lapozza, sokaknál talál más részletekről is fotókat, mert többen - a kor szellemének megfelelően - a helyszínen készült képeiket, videóikat egyből „lőtték fel” a közösségi portálra.
Az ötvenedik nemzetiségi találkozót rendezik Nógrád megyében
2016. július 26. - (mti)
Az 50. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozót és a Magyarországi Szlovákok 20. Országos Folklór Fesztiválját rendezik meg szombaton és vasárnap Bánkon; a rendezvény fővédnöke Áder János magyar és Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök - tájékoztatta az MTI-t a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke. Egyedné Baránek Ruzsenka elmondta: a nemzetiségeknek a kultúrához való kapcsolata a legerősebb, és ha azt szeretik, szeretik azt is, hogy a szlovák nemzetiséghez tartoznak. Fontos, hogy ott is bemutassák kultúrájukat, ahol otthon vannak, Magyarországon, így sikerülhet egymás megismerése, tisztelése és elfogadása - tette hozzá. A hagyományosan Bánk községben rendezett találkozó szombati napján magyarországi, szlovákiai és lengyelországi népzenei együttesek, gyermek folklórcsoportok lépnek fel a víziszínpadon, majd este táncházat rendeznek a Podpoľanec Néptáncegyüttessel. Vasárnap jubileumi lakodalmas programmal ünneplik meg a nemzetiségi találkozó ötven évét. „50 éve közösen az élet útján” címmel tartanak folklór istentiszteletet a bánki evangélikus templomban, majd ötven pár, különböző népviseletbe öltözött menyasszony és vőlegény lakodalmas népviseleti felvonulását nézhetik meg a vendégek a templomtól a víziszínpadig. Ott tartják a lakodalmat, a magyarországi szlovák és szlovákiai néptáncegyüttesek, folklórcsoportok, népzenei együttesek és szólisták gálaműsorát Anna Ostrihoňová és Juraj Matiaš forgatókönyve alapján. Este a fesztivál leghűségesebb vendégei, a mihálygergei Ipoly Néptáncegyüttes és a Tücsök Népzenei Együttes, valamint a gyetvai Podpoľanec Néptáncegyüttes szórakoztatják a közönséget. A program idején régi esküvői fotókból rendeznek kiállítást a Kerítésgalériában, menyasszony öltöztetésén lehet részt venni a bánki szlovákság életét bemutató tájházban, az érdeklődők felkereshetik a kovácsműhelyt, megkóstolhatják a szlovák ételkülönlegességeket és a lakodalmi finomságokat. A nemzetiségi találkozót és folklór fesztivált közösen szervezi a Magyarországi Szlovákok Szövetsége és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.
Kiska és Áder a fővédnöke az 50. nemzetiségi találkozónak
http://www.hirek.sk/kultura/20160726143403/Kiska-es-Ader-a-fovednoke-az-50-nemzetisegi-talalkozonak.html
Krétakör Bánk bán ACT
Berlinig kellett utazni egy élhetőbb Magyarország képéért
Nemzeti giccstől a valódi nemzeti identitásig
http://hvg.hu/kultura/20160628_bank_ban_act_kretakor_berlin_premier
Így kerülnek a békétlenkedők egy színpadra Orbán Viktorral
http://nol.hu/kultura/igy-kerulnek-a-beketlenkedok-egy-szinpadra-orban-viktorral-1621297
Magyarországon semmi sem változott a XIII. század óta?
http://hvg.hu/kultura/20160623_kretakor_bank_ban_berlini_bemutato_act_aktivistak_schilling_arpad_nemzeti_opera
Orbán mindent felforgat, két kis kormányt hoz létre
http://index.hu/belfold/2016/07/07/orban_mindent_felforgat_ket_kis_kormanyt_hoz_letre/
Csupán Pilisszentlélek legyen
Szimbolikus döntés / A kifogásolt Esztergom-Pilisszentlélek elnevezés annak köszönhető, hogy 1985-ben nem küldték meg a KSH-nak a falugyűlés névről szóló jegyzőkönyvét...
http://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:regi-uj-nevet-kapja-vissza-pilisszentlelek-2016-05-24-152835
Pilisszentlélek (szlovákul Huť, köznyelvben Huta) egykori község, 1985 óta Esztergom része. Hivatalos neve 1907-ig Szentlélek volt, de használták a Szent-Lélek, Huta-Szent-Lélek formákat is.
http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/osady/14-telepuelesek/28-hut
Pálos települések találkozója Pilisszentlászlón
„A pálosok összekötik a magyar nemzetet Európával”
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=964628863636090
2016. június 11. - (mti)
A pálosok úgy voltak jelen a nemzet életében, mint a kovász a kenyérben, de az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend Európát is gazdagította, összekötve a magyar nemzetet Európával, a világgal, a helyit az egyetemessel - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter a pálos települések ötödik országos találkozóján Pilisszentlászlón 2016. június 11-én. Úgy folytatta: a pálos települések találkozója nemes hagyományt elevenít fel, a hagyomány ápolása azonban nem lehet öncél. Hozzátette, fontosak a gyökereink, de csak azért, hogy gyümölcsöt teremthessünk: a cél a gyümölcs, a gyökerek csak a feltétel. Ha ezt elfelejtjük, langyos konzervativizmusba süllyedünk, a kereszténység nem annyira a múltunk, hanem a jövőnk kell, hogy legyen - mondta. A miniszter szólt arról, hogy a Magyarországra és Európa keleti felére évtizedekig ráerőltetett tudományos materializmus helyett ma a világban makacsul tartja magát egyfajta egzisztencialista materializmus, az anyagiasság kísértése, „mintha az anyagiak lennének egyedül igazán fontosak”. A pálosok ez ellen lázadnak a mai napig, ők a valódi radikálisok, akik mernek másképp élni - mondta. Emlékeztetett arra is, hogy az első remeteszerzetesek kivonulók voltak, kivonultak a városokból. A pálos alapítású vagy kötődésű települések üzenete, hogy ha a lélek és a szellem lakja a vidéket, akkor a vidék képes lesz nem csak el-, hanem megtartani lakóit, sőt újabbakat vonzani - emelte ki. Csóka János, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke az MTI-nek elmondta: az évenkénti találkozón a pálosok és azok a települések vesznek részt, ahol volt vagy van pálos kolostor. Rámutatott: ezeknek a településeknek az életében jelentős szerepet töltött be a pálos kolostor, múltjuk fontos részeként tartják számon, és meghatározó az identitásukban. „Ezeket a településeket összeköti a pálos múlt, amelyet meg is akarnak őrizni” - fogalmazott. Tóth Attila, Pilisszentlászló független polgármestere az MTI-vel közölte: a találkozóra 20 településről közel 200 vendég érkezett. A pálos települések országos találkozója szentmisével vette kezdetét a katolikus templomban, az ünnepi rendezvényre Lengyelországból is érkeztek vendégek.
Juraj Migaš Emléktúra - VIII. Pilis-túra
Közös utakon a barátság elmélyítése jegyében / 2016. május 8. / Szlovák mise a pilisszentkereszti templomban / Juraj Migaš (1957-2015) emléktáblájának avatása a Pilisi Szlovákok Központjában / Rövid kultúrprogram / Piknik a Pilis-hegycsúcson - Fuhl Imre felvételei
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=944809378951372
Tavasz a Pilisben
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.387104438055205.1073741825.147596498672668&type=3
A nagyobbrészt pilisi zenészekből álló formáció tagjai csak öt évet játszottak együtt, de az akkori élmények sok rajongót máig elkísérnek.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/899-z-repertoaru-rockovej-skupiny-agr-1985-90
Kürtös / Trubnik - Pilisszentlászló / Senváclav
Letölthető / Stiahnuť
2016. július: www.oslovma.hu/XXX/Kurt6Jul.pdf
2016. június: www.oslovma.hu/XXX/Kurt6Jun.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1186599264683920&id=914344848576031
2016. május: www.oslovma.hu/XXX/Kurt6Maj.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1171460382864475&id=914344848576031
Korábbi lapszámok / Staršie čísla:
https://www.facebook.com/914344848576031/photos/a.960059350671247.1073741829.914344848576031/1003500662993782/?type=3&theater
Nemzetiségi találkozó Kóspallagon
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=953297901435853
A Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kirándulása
Besztercebánya / Lőcse / Késmárk / Zakopane / Csorba-tó / Ždiar / Liptószentmiklós / Rózsahegy / Donovaly / Zólyom / 2016. április 29. - május 1. / Fuhl Imre felvételei
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=941436812621962
Csorba-tó / Štrbské Pleso
oSlovMa-videó - 01-05-2016
https://www.facebook.com/oslovma/videos/940809232684720/
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trbsk%C3%A9_Pleso
http://www.megaport.hu/videok/video.php?vid=70251b509
A Nemzetközi Sajtószabadság Napja
http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35089823
https://www.facebook.com/oslovma/posts/941561955942781
Archív fotókiállítás a 70 éve kitelepült csömöriek emlékére
Furmicska Néptánc Egyesület / XXIII. Csömöri Falunapok - Térzene: Krammer Teréz Zeneiskola
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=952775868154723
Aranypáva díjas a békéscsabai Orgován Népdalkör
2016. május 10. - (Simonné Kopanyicza Ilona - behir.hu)
Az Orgován Népdalkör a közelmúltban, a KÓTA által szervezett, Népdalkörök 18. Országos Minősítőjén vett részt. A dalkör a megmérettetésre a békéscsabai szlovákok kultúrájából merítette dalait. A minősítőről és a dalkörről Simonné Kopanyicza Ilona számolt be a behir.hu portálnak:
A tavaszhozó rituálé, a 9 asszony erős, népies hangszíne, a könnyed, játékos citeramuzsika, a magyar és szlovák kultúrában egyaránt kedvelt ugrós dallamok elbűvölték a zsűrit, mely a produkciót Aranypáva díjjal, azaz a legjobb minősítéssel jutalmazta. A verseny egy kétéves ciklus része, ahol a népdalköröket, kórusokat minősíti egy szakmai zsűri, melyet elismert és a népzenetudományban jártas szakemberek alkotnak. Orosházán a zenei ítészek elnöke Birinyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke és a KÓTA társelnöke volt, a további két tag pedig dr. Fehér Anikó, a Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézetének munkatársa, a Zeneakadémia tanára és dr. Alföldy-Boruss István, a Magyar Rádió zenei együtteseinek nyugalmazott vezetője, számos népzenei műsorának egykori szerkesztője volt. Békéscsabán az első népdalkör 1973-ban alakult az akkoriban létrejött Szlovák Klub tagjaiból. A Szlovák Pávakör dalosai, mint adatközlők járultak hozzá Krupa András Etnográfus munkáinak (Jeles napok a békéscsabai szlovákoknál, Výročné zvyky I-IV kötet) és a békéscsabai szlovákok népdalgyűjteményének (Ocsovszki Ildikó: Čabiansky spevník) megjelenéséhez. 1993-ban az akkor 20 éves dalkör arany minősítést kapott a KÓTA minősítő rendszerében. A csabai népdalkörök történetében ez volt az első országos szintű arany minősítés. A következő arany fokozatra a csabaiaknak 10 évet kellett várniuk. Ezt az elismerést 2003-ban és 2005-ben Szeghalmon kapta meg a Čabianska ružička Vegyeskar, mely a kórusművek mellett szívesen énekel csabai szlovák népdalokat is. Az Orgován Népdalkör 1998-ban alakult a jaminai nyugdíjas klub keretében. A tagok sorában a Szlovák Pávakör jaminai tagjai is megjelentek. Később a dalkör áthelyezte székhelyét a Szlovák Kultúra Házába. A Szlovák Pávakör tagjai közül már csak ketten vannak a csoportban. Az egyik köcsögdudásunk, Záhorszki Pali bácsi, aki 2015-ben töltötte be 90. életévét. Sajnos gond van a szívével, a lábaával. November óta nem jár a próbákra. A másik Stír Mátyásné, aki nemrég komoly műtéten esett át, emiatt sokat hiányzott a próbákról. Ma már jól van, az áprilisi minősítőn Orosházán teljes erőbedobással és szívvel, lélekkel énekelt. Elmondhatjuk, hogy a népdalkörben való éneklés hagyománya Békéscsabán 43 éves múltra tekint vissza. Ez időn belül 18 éve működik az Orgován Népdalkör, mely tulajdonképpen a Szlovák Pávakör munkáját folytatja. Mindhárom arany fokozatot elért csoport a Csabai Szlovákok Szervezete fenntartásában működött - működik. Hogy éppen ezek a csoportok tudnak színvonalas munkát végezni, országos szakmai zsűri elismerését elnyerni, ennek egyik oka az lehet, hogy Békéscsaba kultúrájában a szlovák népdal az autentikus. Sok csabai szeret és tud még szlovák népdalokat énekelni. A népzenészek pedig imádják az autentikát! Másik ok, hogy a csoportok fenntartója gondoskodik a megfelelő szakember biztosításáról. Mindhárom csoport ugyanannak a szakembernek - Ocsovszki Ildikó énektanárnőnek, népdalgyűjtőnek, citeraoktatónak - az irányításával érte el arany minősítését. Az Orgován Népdalkör tagjainak azt kívánjuk, hogy legyen erejük, egészségük két év múlva színvonalas műsorral megvédeni Aranypáva díjukat, megünnepelni megalakulásuk 20. évét, a népdalkörben való éneklés békéscsabai hagyományának 45. évfordulóját és a város újratelepítésének 300. évfordulóját.
Kolbászok viadala - komlósi ízek bemutatója
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/kolbaszok-viadala-komlosi-izek-bemutatoja-661911
Tótkomlósi tervező ruhakölteménye az Oscar-gálán
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/totkomlosi-tervezo-ruhakoltemenye-az-oscar-galan-662075
Egy tótkomlósi asszonyról neveznek el Bécsben utcát
http://www.behir.hu/2016/05/10/egy-totkomlosi-asszonyrol-neveznek-el-becsben-utcat
Kemény küzdelem a gól nélküli szlovák-angolon
Elhalasztott továbbjutás
http://ujszo.com/online/sport/2016/06/20/harmadikok-a-szlovakok-gol-nelkul-anglia-ellen
A szlovák labdarúgó-válogatott 2:1-re nyert Oroszország ellen
http://ujszo.com/online/sport/2016/06/15/hamsik-vezerletevel-gyoztek-a-szlovakok
Davis Kupa
https://www.facebook.com/oslovma/posts/985137978251845
Vereség párosban is, nyertek a szlovákok
http://www.ma.hu/sport/286103/Davis_Kupa__Vereseg_parosban_is_nyertek_a_szlovakok
A szlovákok legjobbja kihagyja a magyarok elleni párharcot
A világcsoport lesz a tét
http://magyarhirlap.hu/cikk/60162/Davis_Kupa_A_szlovakok_legjobbja_kihagyja_a_magyarok_elleni_parharcot
Szlovák előny / Bukóban a magyar teniszválogatott
http://www.origo.hu/sport/tenisz/20160715-bukoban-a-magyar-teniszvalogatott.html
https://www.facebook.com/oslovma/posts/984012038364439
Végső búcsút vettek Somló Tamástól
http://ujszo.com/online/kultura/2016/07/21/vegso-bucsut-vettek-somlo-tamastol
Meghalt Esterházy Péter
http://index.hu/kultur/2016/07/14/meghalt_esterhazy_peter/
Sutyinszki János: Felzúgtak az erdők
www.oslovma.hu/XXX/FelzugSJ.mp3
OsztályTalálkozOK-BpSzlovIskAnno´70é20sz+-YX-+=Psztk-2016-06-11
https://www.facebook.com/oslovma/posts/964278247004485
Rockwell: Utazás Maryvel, Egy másik világ (1981)
Ének: Matulay /Laza/ László
https://www.facebook.com/oslovma/posts/964556630309980?pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=ZIqVx0_wDug
https://www.youtube.com/watch?v=AJXCEAu8XGU
AGR± rock (1985-1990)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=408759209223061
Hattinger - Klebasko Gábor (1958-2016)
Ruszin költő, író, publicista és nemzetiség-politikus, súlyos betegség után örökre letette a tollat, amelyet egy angyal szárnyából kapott ajándékba. Hatalmas ruszin szíve volt, amelyben könnyedén elfértek a magyarok és a szlovákok is. De belefért minden jó szándékú ember is, mivel a szívét egészen átadta Jézusnak, aki személyválogatás nélkül, mindenkit meg akar menteni az örök élet számára. A költő harcedzett, megvesztegethetetlen szíve, amely magában hordozta az egész mindenséget, 2016. július 26-án végleg megszűnt dobogni. A ruszinoknak örök reménységet, harci kedvet és követendő példát hagyott örökségül. Béke poraira és verseinek soraira. (Alexander Kormoš - facebook)
Hattinger - Klebasko Gábor

Angyal vagy?

Az elme bölcsesség nélkül
önmagát emészti fel.

Ő megy, de vissza is jön,
olvasni a tekintetekben.
Csak bejárja a végtelent
és eltűnik a mélységekben.

Repül, mert neki szárnya van,
angyal ő, több az embernél.
Ennek így kell lennie,
több a költő egy tételnél.

Ha szemében csillag ragyog,
emberi könnyet hullajtson.
Legyen emberi, s feletti,
de költőnek megmaradjon.

S ha nincs sarkán a föld pora,
akkor elszakadt, ő semmi.
Hát zseni, a lábad mutasd,
angyal vagy? - por nélkül semmi.

Budaörs, 2009. február

