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Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2016/Imr16H04.rtf
oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Szlovákul tudó újságíró-szerkesztőt keres a Ľudové noviny
https://jobline.hu/allas/szlovakul_tudo_ujsagiro_szerkeszto/QG-1059
Autonómiát, a fejekben
Nem illik bírálnunk az anyaországot
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/10/13/autonomiat-a-fejekben
Drága Robert, kedves Viktor!
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/10/12/draga-robert-kedves-viktor
Andrej Kiska szlovák elnök Bukarestben
Nagylakot is felkeresi, ahol a szlovák kisebbség vezetőivel találkozik. / „A kötelező migránskvótákról szóló javaslat politikailag halott”
http://webradio.hu/hirek/kulfold/kiska_bukarestben_a_kotelezo_migranskvotakrol_szolo_javaslat_politikailag_halott-2016-10-10
Végleg kivonulnak a parlamentből a DK képviselői
http://index.hu/belfold/2016/10/10/gyurcsanyek_vegleg_kivonulnak_a_parlamentbol/
Miért szeretjük a nemzeti tragédiákat?
Történelmünk sarokkövei / Közhelyszintű igazság / Hiányzó önvédekezési mechanizmusok / Kihez is mérjük magunkat? / Sikeres talpraállások? / Hiányzik a reális önkép
http://ujszo.com/online/panorama/2016/10/09/nemzeti-tragediak-miert-szeretjuk-oket
Cseh kormányfő lenne a szlovák multimilliárdos
http://www.hirado.hu/2016/10/09/cseh-kormanyfo-lenne-a-szlovak-multimilliardos
Szlovákiában jobb a sajtó helyzete
http://nepszava.hu/cikk/1108615-szlovakiaban-jobb-a-sajto-helyzete/
Aggasztónak nevezte a Népszabadság bezárását az Európai Bizottság szóvivője
http://rtl.hu/rtlklub/hirek/europai-bizottsag-aggaszto-a-felfuggesztes
A hosszú bájtok napjai
http://gepnarancs.hu/2016/10/a-hosszu-bajtok-napjai/
Újabb szög a sajtószabadság koporsójában
Újságok betiltásával nem lehet elnyomni a szabadság hangját
http://mszp.hu/hir/a_hetvegen_ujabb_szoget_vertek_a_sajtoszabadsag_koporsojaba_-_orszaggyules
Szlovákiai médiumok is szolidárisak a népszabadságosokkal
http://hvg.hu/vilag/20161010_tamogatja_a_nepszabadsagot_tobb_szlovakiai_medium
Magyarul közölt vezércikket egy független szlovák napilap a Népszabadságról
http://444.hu/2016/10/10/magyarul-kozolt-vezercikket-egy-fuggetlen-szlovak-napilap-a-nepszabadsagrol
Egy szlovák lap teljes címlapját szenteli a Népszabadság bezárásának
http://hvg.hu/itthon/20161009_Szokatlan_modon_alltak_ki_a_Nepszabadsag_mellett
A szlovákiai magyar média képviselői aggódva figyelik a Népszabadság körül kialakult helyzetet
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/10/09/a-nepszabadsag-megjelenesenek-felfuggeszteserol
A Népszabadságot kiéheztették
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/10/09/szilvassy-jozsef-a-nepszabadsagot-kieheztettek
Teljes elbutulás
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/10/09/teljes-elbutulas
Felfüggesztették a Népszabadság nyomtatott és internetes kiadását
http://168ora.hu/mediaworks-szombattol-felfuggeszti-nepszabadsag-nyomtatott-es-internetes-kiadasat/
Nagy tömeg az Országház előtt
http://index.hu/belfold/2016/10/08/az_orszaghaz_elott_tuntetnek_a_nepszabadsag_megszuntetese_miatt/
Magyar Időket égettek a tüntetők
http://hvg.hu/itthon/20161008_kossuth_ter_tuntetes_nepszabadsag_szerkesztoseg
Van lejjebb
http://index.hu/velemeny/2016/10/08/amikor_azt_hiszed_ennel_mar_nincs_lejjebb_mindig_kiderul_hogy_van/
Szlovák újságírók csodálták Ráckeve titkait
http://www.globoport.hu/176229/jonnek-a-szlovakok-egyre-tobben/
Party házak / Halászlé és borkóstoló a dunaparti álomvilágban
http://vilagszam.hu/cikkek/ezek-igazan-party-hazak-halaszle-es-borkostolo-a-dunaparti-alomvilagban.html/12149/
Navracsics felmentését szorgalmazzák a szociáldemokraták
http://pestisracok.hu/navracsics-felmenteset-szorgalmazzak-szocialdemokratak/
A Szlovák Nemzeti Színház Szarvason
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1046858328746476/?type=3&theater
Michal Kováč exelnök temetése
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/10/13/michal-kovac-exelnok-temetese
Elhunyt Michal Kováč, az önálló Szlovákia első köztársasági elnöke
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/10/05/elhunyt-michal-kovac
81-szeres szlovák válogatott támadó igazolt Debrecenbe
https://www.dvsc.hu/kiemelt-hirek/robert-vittek-alairt-a-lokihoz
„Egyértelmű áttörés volt a 2015-ös költségvetés a nemzetiségek számára”
2016. október 14. - (mti)
A 2015-ös költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat vitáját folytatta az Országgyűlés 2016. október 14-én. Ritter Imre, német nemzetiségi szószóló, a nemzetiségeket képviselő bizottság nevében arról beszélt, hogy a 2015-ös költségvetés eredetileg egyetlen forint emelést sem tartalmazott a nemzetiségek számára, sőt csökkentette az egyedi döntésű támogatások összegét, így joggal mondhatták erre sokan, a javaslat „hosszú évek óta, a fulladás ellen egyre fáradtabban küzdő magyarországi nemzetiségeket még jobban a víz alá nyomja”. A nemzetiségek kezdeményezésére azonban egy konszenzuson alapuló módosító javaslatot fogadott el az Országgyűlés, így a kevesebb, mint 4 milliárd forintos támogatás 2 milliárd forinttal növekedett. Ezért a 2015-ös költségvetési törvényt Ritter Imre egyértelmű áttörésként értékelte, amely új fejezetet nyitott magyarországi nemzetiségek és a magyar politika kapcsolatában.
Helyettes államtitkár: Jövőre nő a nemzetiségi intézmények támogatása
2016. október 11. - (mti)
Jövőre az ideihez képest negyedével nő a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények felújítására szánt állami támogatás - mondta a nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 2016. október 11-én Szekszárdon. Fülöp Attila a szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő Wunderland Óvoda felújításáról tartott sajtótájékoztatón közölte: a 2016-os 80 millió forinttal szemben 2017-ben 100 millió forint kiegészítő támogatás jut a helyi nemzetiségi intézményeknek kisebb beruházásokra. A nemzetiségi önkormányzatok emellett 50 millió forintos támogatást kapnak az intézményfenntartás adminisztrációs terheinek ellentételezésére - tette hozzá. Elmondta azt is: a nemzetiségek összes támogatása 2017-ben 8,7 milliárd forint lesz. A politikus utalt arra, hogy az elmúlt öt évben megnégyszereződött a nemzetiségi iskolákban tanulók száma: 2010-ben 3100 gyermek tanult ilyen iskolában, a 2015/16-os tanévben pedig 12 600 volt. Idén 14 intézményt vettek át nemzetiségi önkormányzatok, köztük 13-at német önkormányzat. Arról is beszélt, hogy a nemzetiségek számára a múlt, a gyökerek megőrzésének egyik legjobb helyszíne a köznevelési intézmény. A kormány ezért a nemzetiségeket nemcsak azzal támogatja, hogy lehet parlamenti szószólójuk és önkormányzatuk, hanem azzal is, hogy közvetlenül részt tudnak vállalni az oktatásban. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta: a 250 gyermeket gondozó szekszárdi óvodában az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkárságának 5 millió forintos támogatásával gyermekbútorokat, kültéri játékokat vásároltak, a helyi német önkormányzat egymillió forintos hozzájárulásával pedig többek között felújították az intézmény játszóterét.
Kétszázmilliós forintos támogatás a fővárosi szerb Nikola Tesla iskolának
2016. október 5. - (mti)
Kétszázmillió forintos kormányzati támogatást kap intézménybővítésre a fővárosi Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára 2016. október 5-én Budapesten. Soltész Miklós az erről szóló megállapodást az intézményt fenntartó Szerb Országos Önkormányzat vezetőjével Szutor Lászlónéval írta alá. A politikus azt mondta, a két nemzet között elindult és nagyon fontos együttműködés újabb állomásához ért. A támogatás szolgálja azt a célt, amit már évek óta vallunk, hogy a két nemzet nemzetiségei - a magyarországi szerbek, a szerbiai magyarok - gazdagítják a két országot - fogalmazott. Közölte, a megállapodás aláírást megelőzően tárgyalt Nenad Ivanisevic, a határon túli szerbekért felelős államtitkárral, a Magyar-Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság szerb társelnökével. Soltész Miklós azt mondta, hogy a két ország erősíti egymást a migránsválság során felmerülő „nehézségben”, és köszönetét fejezete ki a szerb hatóságoknak azért a „határozott fellépésért”, amivel másfél éve kezelik a problémát. Nenad Ivanisevic arról beszélt: abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy tanúi lehetnek a kitűnő és magas szintű magyar-szerb kapcsolatoknak, amelyek az utóbbi időben megvalósultak. Köszönetet mondott Magyarországnak azért a támogatásért, amely Szerbiának nyújt az európai integrációs folyamat során. Nenad Ivanisevic azt mondta, hogy az szerb iskola támogatása nagyban hozzájárul a magyarországi szerb közösség megmaradásához.
Törvényjavaslat az egyházi és nemzetiségi oktatás minőségének biztosításáért
2016. október 4. - (mti)
A kormány a meglévő biztosítékok mellett további garanciákat vállal az egyházi és nemzetiségi oktatás hozzáférhetőségének és minőségének biztosítására egy 2016. október 4-én benyújtott törvénymódosító javaslatban - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-t. Az Emmi közleményében azt írta: céljuk a minőségi oktatás biztosítása, a hozzáférés megteremtése a színvonalas közneveléshez minden társadalmi rétegből érkező gyermeknek, ezért nyújtottak be javaslatot az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény módosítására. A javaslatot egyeztették az egyházak és nemzetiségek képviselőivel, arról tájékoztatták az Európai Bizottságot is. Kiemelték: nem mondanak le a szabad iskolaválasztás vívmányáról, és „maximálisan” eleget tesznek az egyenlő bánásmód követelményének. Hangsúlyozták: a kormány nem támogatja a szegregációt és határozottan fellép az olyan jelenségekkel szemben, amelyek hátráltatják a gyermekek iskolai és egyéni fejlődését. Úgy fogalmaztak: ezért is „érthetetlen” az Európai Bizottság döntése a Magyarország elleni kötelezettségszegési eljárásról, amelyet májusban indítottak a roma gyermekek „vélt elkülönítése” miatt. A tárca értékelése szerint Brüsszel nem a párbeszédet és a konstruktív megoldást választotta, a kormány tájékoztatását „érdemi vizsgálat nélkül” utasította el. Felidézték: az Európai Unióban „egyedülálló módon”, 2010-ben létrehozott társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság új, komplex, szakpolitikai megközelítéssel kezdte meg a munkát. 2011-ben a magyar EU-elnökség javaslatára született meg az Európai Roma Keretstratégia, és elsőként nyújtották be a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát, amelynek az Európai Bizottság általi jóváhagyása után indulhattak el azok a fejlesztési programok, amelyeknek eredményei már kézzelfoghatók. 2014-től megteremtették a nemzetiségek közvetlen parlamenti képviseletének lehetőségét, valamint a nemzetiségi szószólók tagjai lettek a nemzetiségeket képviselő állandó országgyűlési bizottságnak. „A nemzeti kisebbségek hasonló reprezentációja Európa-szerte egyedülálló” - fogalmaztak. Azt írták: a kormány intézkedéseink köszönhetően az elmúlt években a legtöbb vonatkozásban javultak a hátrányos helyzetű és roma közösségek életfeltételei. Egyebek mellett említették, hogy a magyarországi romák körében a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek aránya mintegy 6 százalékponttal, jövedelmi szegénységük közel 5 százalékponttal csökkent, valamint, hogy a roma fiatalok aránya a felsőoktatásban a 2010-es évek eleji 0,5 százalékról az előző tanévre 1,7 százalékra nőtt. A társadalmi felzárkózás kiemelt szerepét mutatja az is - fűzték hozzá -, hogy a Köznevelési Kerekasztalon, valamint az Antiszegregációs Kerekasztalon és több szakmai konferencián konzultálnak arról, hogyan lehet különböző társadalmi hátterű tanulókat integráltan oktatni. A hozzáférés a versenyképes tudáshoz esélyt teremthet a hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekeknek, éppen ezért támogatja a kormány a többi között az országszerte működő 112 Biztos Kezdet Gyerekházat és a hatezer hátrányos helyzetű gyermek tanulmányait javító Tanoda Hálózatot - olvasható a közleményben. A módosító javaslatot az Igazságügyi Minisztérium nyújtotta be az Országgyűlésnek. Az indoklás szerint a javaslat célja, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény és a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályait pontosítsa és kiegészítse a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló és a nemzetiségi oktatásra vonatkozóan, összhangban az egyenlő bánásmód alkotmányossági követelményével és a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló európai tanácsi irányelvvel.
Orbán éjjel lement a metróba a gyakorlatozó TEK-esekhez
http://hvg.hu/itthon/20161006_tek_gyakorlat
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1045434658888843
Danko: A parlamenti elnökök találkozója segít az EU problémáinak megoldásában
http://www.bumm.sk/belfold/2016/10/07/danko-a-parlamenti-elnokok-talalkozoja-segit-az-eu-problemainak-megoldasaban
Összedugta a fejét Orbán és Fico
http://www.tozsdeforum.hu/uzlet/gazdasag/osszedugta-a-fejet-orban-es-fico-73541.html
Nem segítettek a határon túliak Orbánnak
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/10/04/nem-segitettek-a-hataron-tuliak-orbannak
„Meg kell állítani”
http://www.atv.hu/kulfold/20161004-meg-kell-allitani-kemeny-kritikakat-kapott-orban-a-kulfoldi-sajtotol
Érvénytelen népszavazás
Elsöprő győzelem? Az ellenzék Orbán fejét követeli
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/10/02/a-fidesz-elsopro-gyozelemrol-beszel-az-ellenzek-orban-fejet-koveteli
Fidesz: Nem az eredményesség a fontos
http://hvg.hu/itthon/20161002_Veget_ert_a_nepszavazas_ervenyes_aligha_lesz_a_Fidesz_szerint_nem_ez_a_fontos__percrol_percre
Orbán győzelmet hirdetett és alkotmánymódosításra készül
http://nol.hu/kereses?cimke=kv%C3%B3tan%C3%A9pszavaz%C3%A1s
Kvótanépszavazás - Az érvényesség határán billeg a részvétel
Nincs kampánycsend / A külföldi levélszavazatok között rengeteg az érvénytelen / A közmédiában közben folyik az agymosás / Vona: Ha nem érvényes, Orbánnak le kellene mondania
http://index.hu/belfold/2016/10/02/kvota_nepszavazas_eredmenyek_oktober_2./
Magyarországon élő nemzetiségek és a kvótanépszavazás
- Ahogyan a szószólók látják
2016. szeptember 29. - (Nagy Áron - magyaridok.hu)
Jellemzően részt vesznek és nemmel szavaznak a vasárnapi kvótareferendumon a Magyarországon élő nemzetiségek - derült ki a Magyar Idők konzervatív közéleti napilap körkérdéséből, amelyet országgyűlési szószólóiknak tett fel. - A törvényben elismert tizenhárom magyarországi nemzetiségi közösség évszázadok óta él együtt a többségi magyarsággal, nyelvét és kultúráját jól ismeri, keresztény vallásában közös vele. Ha a több mint egy éve tartó és egyelőre végeláthatatlannak tűnő migránsválság a többségi társadalmunkat és a környező országokat is aggasztja, megítélésem szerint joggal, a jövőjüket, puszta létüket illetően, akkor mit várhatunk mindettől mi, nemzeti kisebbségben élők? - fogalmazott lapunk kérdésére a szlovák nemzetiségi szószóló. Fuzik János, aki egyúttal a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke is, riasztó jelnek tartja, hogy az Európai Unió egysége és stabilitása rövid idő alatt megbomlott. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy a visegrádi országok példátlan módon fogtak össze a bajban. - Az üldözötteken, menekülőkön segítenünk kell, ahogyan rajtunk is nemegyszer segítettek már - jegyezte meg Fuzik János, ám leszögezte: határozott különbséget kell tenni a gazdasági bevándorlók és az üldözöttek között. Még határozottabban foglalt állást a kényszerbetelepítés ellen az örmény szószóló. - A Magyarországon élő keresztény örmény nemzetiség az október 2-i népszavazáson ismereteim szerint részt vesz és nemmel fog szavazni. Az örménység történelme során azok elől menekült több évszázadon át, akik most bevándorlóként lepik el Európát és veszélyeztetik keresztény közösségeink biztonságát - mondta Turgyán Tamás. Hangsúlyozta: őseink is bevándorlók voltak, akik azonban tudást, új szakmai ismereteket, gazdasági fellendülést hoztak befogadóiknak. Keresztény identitásukat megtartva, ennek köszönhetően is, sikerült részévé válniuk nemcsak a befogadó nemzeteknek, de azok történelmének is. Lázár Vilmos és Kiss Ernő aradi vértanú is örmény származású volt, és az 1956-os Corvin közi hős, Pongrátz Gergely is haláláig büszke volt örménységére. Tehát elmegyünk és nemmel szavazunk. A lengyel nemzetiség szószólója, Csúcs Lászlóné ugyanakkor azt közölte: már tavaly úgy vélte, hogy a migránsok problémáját nem itt Magyarországon vagy Európán belül kell megoldani, hanem az adott országokban, ahonnan elmenekülnek az emberek. Szerinte a hírekben megjelenő állításokkal szemben a magyar emberek és Magyarország egy befogadó ország. Azt pedig el kellene fogadni, hogy nem adottak a feltételek ahhoz, hogy nagyszámú menekült és migráns hosszú távú tartózkodását, ellátását biztosítsa - fűzte hozzá. - A bolgár közösség hitének gyakorlása, hagyományainak megtartása a legfontosabb feladat ebben a gyorsan változó világban. Közösségünk Magyarországra érkezve értéket teremtve vált ismertté, s a kezdetektől jó barátságban élünk e hazában, hiszen megdolgoztunk megbecsülésünkért - ezt pedig már Varga Szimeon bolgár szószóló jelentette ki, aki szerint európai értékeinket akkor tudjuk megőrizni, ha egyetértéssel döntünk minden kérdésben, s ezért fontosnak tartja a népszavazást. Emlékezetes, a közelmúltban Lakatos Attila Borsod megyei cigány vajda - akit időközben megválasztottak az Európai Romák Egyesülete elnökének - is arra buzdított, hogy részt kell venni és nemmel kell szavazni a vasárnapi referendumon. - Fontos, hogy a migránskérdésben hallassuk a hangunkat, és egységesen lépjünk fel a bevándorlás ellen. Nem akarunk olyan országban élni, ahová sok bevándorló érkezik - szögezte le, s azt is kijelentette: félti a családjaikat, a gyermekeiket és a munkahelyeket, valamint az oktatást és az egészségügyet is a migránsoktól.
Mi a tétje a kvótanépszavazásnak?
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/25/magyar-nepszavazas-kerdeses-az-50-feletti-reszvetel
A többség szerint fölösleges
http://gepnarancs.hu/2016/09/kvotanepszavazas-a-tobbseg-szerint-folosleges/
Tudta, hogy nyomorban él?
A körömrágás tárgya, hogy komolyan veszi-e a módszeresen szegénységben tartott és politikailag lebutított nép fele azt a népszavazást, amelynek nem szabadna léteznie...
http://parameter.sk/tudta-hogy-nyomorban-el
Kvótanépszavazás: Szlovákiában minden csendes
http://kettosmerce.blog.hu/2016/09/25/kvotanepszavazas_szlovakiaban_minden_csendes
Szlovákia folytatja a menekültek befogadását
http://444.hu/2016/09/26/szlovakia-folytatja-a-menekultek-befogadasat
Európai Polgári Díjban részesült a Csemadok
http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2016/10/01/europai-polgari-dijban-reszesult-a-csemadok
Szlovákiában kétszeres a közmunkások bére
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/szlovakiaban_ketszeres_a_kozmunkasok_bere/2491404/
„Még a végén fejbe lőnek”
Félnek és üzennek a romák az Orbán-kormánynak
http://nol.hu/belfold/meg-a-vegen-fejbe-lonek-felnek-es-uzennek-az-romak-az-orban-kormanynak-1633835
Matovič új képviselője Bugáréktól jött
A 37 éves zsolnai Ján Marosz lép Daniel Lipšic helyére a parlamentbe...
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/27/matovic-uj-kepviseloje-bugarektol-jott
Kétnyelvű család szlovák közegben
http://vasarnap.ujszo.com/2016/04/12/ketnyelvu-csalad-szlovak-kozegben
A kisebbségi nyelv csak a kisebbségi gyereknek való?
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/09/26/piaci-res
Negatív identitás - Kik NEM vagyunk?
Szlovákok / Magyarországi magyarok
http://felvidek.ma/2016/09/kik-kik-nem/
Budapesti konferencia a csehszlovák-magyar lakosságcseréről
Magyarországon került életében először szlovák nyelvi környezetbe / Branislav Škripek édesapja Pilisszántóról került Szlovákiába
http://felvidek.ma/2016/09/het-evtizedes-fajdalom/
Rendőröket akartak kivégezni a budapesti robbantással
http://index.hu/belfold/2016/09/25/ki_akartak_vegezni_a_rendoroket/
Szlovákiai muzeológusok Szegeden
http://promenad.hu/cikk/szlovakiai-muzeologusok-az-emlekpontban-170641
Pénz és fapofa, így mentek be a szlovákok Londonba
Egy szlovák vállalkozás megcsinálta a lehetetlent: kelet-európaiként bejátszotta magát a londoni ingatlanpiac kellős közepébe.
http://hvg.hu/gazdasag/20160923_hb_reavis_londonban_szlovak_ingatlan_ceg
Megváltozik a Szlovákia és Magyarország közötti államhatár
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/21/rabolintott-a-kormany-a-szlovak-magyar-hatarmodositasra
Konferenciával és gálaesttel emlékeznek Benyovszky Móricra Budapesten
http://hirek.ma/hirek/konferenciaval-es-galaesttel-emlekeznek-benyovszky-moricra-budapesten
Pomázon, egy kastélyban lehet ismerkedni a szláv filológia csodálatos világával
http://444.hu/2016/09/20/pomazon-egy-kastelyban-lehet-ismerkedni-a-szlav-filologia-csodalatos-vilagaval
Senki sem maradhat éhes a Tirpák Fesztiválon
http://www.nyiregyhaza.hu/senki-sem-maradhat-ehes-a-tirpak-fesztivalon-2016-09-20
Szlovák napok Nyíregyházán - Tirpák gasztrocsata
2016. szeptember 19. - (mti)
Több mint tizenhatezer adag tájjellegű ételt készítenek el a hétvégi Tirpák Fesztivál keretében megrendezendő országos gasztrocsatán Nyíregyházán. A Szlovákiából származó, a 18. század közepétől a nyírségi nagyvárost övező bokortanyákon letelepedett tirpákok hagyományait és életmódját bemutató fesztivált immár negyedik alkalommal tartják meg. A háromnapos programsorozaton elsősorban a hagyományos tirpák főételeket és süteményeket, azaz például a sztrapacskát, a görhét, a pipiskét vagy a porlós tésztát kóstolhatják meg a látogatók - hangzott el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón. A szlovák napok nyitányaként pénteken a két ország kereskedelmi kamarái tartanak gazdasági fórumot, szombaton délelőtt pedig egy igazi „gasztrocsata” következik az ország hat régiójából érkező huszonkét főzőcsapat között. A több mint száz profi szakács összesen 16 200 adag ételt készít el, amelyből kóstolójeggyel ehetnek a látogatók. Tata és környéke rétesekkel nevez a versenyre, Debrecen a töltött káposztáját, slambucát és kemencés kapros dübbencsét készíti el, Miskolc standján a pikáns húsgombóclevest és a füstölt húsos lencsés káposztát lehet megkóstolni, a szegedi szakácsok pedig filézett szegedi hallét főznek az üstökben. Nagykanizsa dödöllével készül, Nyíregyháza pedig a hagyományos tirpák ételek mellett birkapörköltöt és süteményeket, illetve az országtortát kínálja majd a közönségnek. Az elkészített fogásokat a szakmai zsűri mellett a látogatók is értékelhetik. Vasárnap országos bogrács- és grillbajnokságot rendeznek Nyíregyháza főterén, ahol a részt vevő csapatok meghatározott alapanyagokból húsételeket és szabadon választott desszerteket készítenek. Az első helyezett indulási jogot szerez a 2017-es németországi grillbajnokságra. A rendezvény szervezői az amatőr szakácsokról sem feledkeztek meg, a szintén vasárnapra meghirdetett helyi grillbajnokságra számos egyesület és szervezet nevezett menüjével. A látogatók biztosan megízlelhetik például a harcsagombócot csuszával, a zöldséges rizses paellát, a toroskáposztát, a zöldséges-kolbászos nyársat, a csülkös babgulyást, a sertésoldalast bokortanyai párolt káposztával, a húsos lecsót, a tökös-mákos rétest vagy a megyei rendőr-főkapitányság séfjei által készített pincepörköltöt és rablóhúst is.
Soha nem látott, nagyszabású Tirpák lakodalmat szerveznek Nyíregyházán
A város alapítói, az egykori szlovák telepesek hagyományait megidézve táncosok, zenészek mutatják be a Sóstói Múzeumfaluban október 5. és 8. között, hogy nézett ki egykor egy lakodalom Nyíregyházán...
http://www.nyiregyhaza.hu/ilyen-lakodalmast-meg-nem-latott-a-vilag-2016-10-03
Huszadik Csabai Kolbászfesztivál
2016. október 7. - (mti)
Az október 28. és 31. között tartandó jubileumi, immár 20. Csabai Kolbászfesztivál a szokásosnál kicsit nagyobb lesz - mondta el az MTI-nek Hégely Sándor fesztiváligazgató október 7-én a Csabai Kolbászházban. Kifejtette: már tavaly rekordszámú csapat nevezett a kolbásztöltő-versenyre, amelyet idén 150-nel felülmúlnak, így összesen 750 csapat méri össze a tudását szombaton. A szárazkolbászok versenyére is száznál több nevezést várnak. Az idei év különlegessége lesz egy fotókiállítás, amelyet az elmúlt húsz év terméséből állítanak össze, emellett megjelentetik A csabai című könyvet. A kiadványról Ambrus Zoltán szerkesztő, a fesztivál szülőatyja az MTI-nek elmondta: egyfajta helytörténeti könyv lesz, amelyet bolti forgalomban nem, csak a fesztivál idején lehet megvenni. Az volt a cél, hogy megismertessék a fesztiválra érkezőkkel, miért éppen a békési megyeszékhelyen jöhetett létre a csabai kolbász és miért őrzik a mai napig a kolbászkészítés hagyományát a helyiek. Ambrus Zoltán elmondta: sok gasztrofesztivál jött létre az elmúlt húsz év alatt, különösen örömtelinek tartja, hogy „ebben a küzdelemben” a Csabai Kolbászfesztivál megállta a helyét. Kifejtette: véleménye szerint a két évtized alatt a csabai kolbász renoméján nem kellett javítani, „arra kellett odafigyelni, hogy a tömegessé válásával együtt ne romoljon a minősége”. Békéscsabán 50-60 kisvállalkozás abból él, hogy kolbászt gyárt. A termékből Csehországba és Szlovákia szállítanak nagyobb mennyiségben - árulta el. Szarvas Péter független polgármester elárulta: a négynapos rendezvény 90-100 ezer látogatót vonz, amelyből 40-50 százalék turistaként érkezik. Hozzátette: az önkormányzat számára azért fontos a rendezvény, mert a városhoz kötődő egyik hungarikumra, a csabai kolbászra hívja fel a figyelmet még a határon túl is. Az önkormányzat dolgozik azon, hogy prémiumtermékké fejlesszék a csabai szárazkolbászt - mondta a városvezető. Hégely Sándor és Ambrus Zoltán szerint az élelmiszerkönyv előírásainak változásai nem fogják érinteni a csabai kolbász készítésének folyamatát. Mint mondták, a termék sosem tartalmazott nem belevaló, mesterséges anyagokat, ízfokozókat, csak friss sertéshúsból, fűszerpaprikából, sóból, köménymagból és fokhagymából áll. „A változtatás sok terméket meg fog reformálni, de a csabai kolbásznak nincs rá szüksége” - fogalmazott Hégely Sándor. A fesztiváligazgató hozzátette: a huszadik rendezvény színvonalát a világhírű fellépők is emelik, Békéscsabára érkezik majd ugyanis a Modern Talkingból ismert Thomas Anders, fellép Dr. Alban, rajtuk kívül koncertet ad mások mellett Demjén Ferenc, a Neoton Família, Majka, az Ismerős Arcok vagy a Magna Cum Laude. A Csabai Kolbászfesztiválra húsz év alatt 57 országból 1,5 millió vendég érkezett; tízezer gyúrócsapat 100 tonna húsból 100 kilométernyi kolbászt készített. A fesztivál részletes programja www.csabaikolbaszfesztival.hu oldalon érhető el.
Európa Tanács: Magyarországnak többet kell tennie a romák diszkriminációja ellen
2016. szeptember 19. - (mti)
Magyarországon a nemzeti kisebbségek képviselői általánosságban kedvező helyzetről számoltak be, azonban számos probléma vár még megoldásra, a romákat például rendszerszintű diszkrimináció éri az élet minden területén - figyelmeztetett friss jelentésében az Európa Tanács (ET) kisebbségvédelmi keretegyezményének tanácsadó bizottsága. A közel 50 oldalas értékelésben kiemelték, hogy a hatóságok erőfeszítései ellenére a magyar társadalomban még mindig jelen van egyfajta idegenellenes, intoleráns hozzáállás, különösképpen a romákkal szemben. Az utóbbi években több esetben is a származásuk miatt bántalmaztak romákat Magyarországon, egyes radikális pártok és mozgalmak továbbra is gyűlöletet keltenek a népcsoport tagjai ellen. Mint írták, a romáknak hátrányos megkülönböztetésben van részük a lakhatás, a foglalkoztatás, az oktatás és az egészségügy területén is. Az utóbbi időben ráadásul egyre elterjedtebbé vált a roma gyerekek iskolai szegregációja. A dokumentumban riasztónak nevezték a roma gyermekek diszkriminációjának fokozódását, amely a szerzők szerint a hatóságok által alkalmazott „felzárkóztató célú elkülönítés” eredménye. A romák foglalkoztatottsági adatai komoly aggodalomra adnak okot, ők teszik ki a regisztrált munkanélküliek 25-30 százalékát - áll a jelentésben. Az országban a foglalkoztatottaknak mindössze 2-2,5 százaléka roma, miközben a lakossági arányuk 7 százalék körül van. Az Európai Unió alapjogi ügynökségének felmérése szerint a romák 68 százalékát érte diszkrimináció a munkakeresés során az utóbbi öt évben. A 47 államot tömörítő páneurópai szervezet szakértői aggályosnak tartják, hogy a kormány 18-ról 16 éves korra szállította le a tankötelezettségi korhatárt, minthogy a roma gyerekek körében magas az évfolyamismétlők aránya, és sokuknak 16 éves korukig nem sikerül elvégezniük az általános iskola 8. osztályát, ez pedig komoly hátrányba sodorja őket a munkaerőpiacon. A roma gyerekeknek a friss adatok szerint mindössze 1 százaléka jut el a felsőoktatásig. A romák az egészségi állapot szempontjából is hátrányos helyzetben vannak, a születéskor várható élettartamuk mintegy 10 évvel rövidebb a lakossági átlagnál. A magyarországi kisebbségek nagy részének ugyanakkor nem különbözik a társadalmi-gazdasági helyzete a többségi társadalométól. „A romák kivételével az országban élő etnikai csoportok tagjai jól integrálódtak a társadalomba, teljes mértékben részt vesznek a gazdasági, társadalmi és kulturális életben” - olvasható a jelentésben. A nemzeti kisebbségek kultúrájának megőrzését és politikai képviseletének erősítését célzó hatósági lépések elismerésre méltók. A törvények magas szintű védelmet biztosítanak a kisebbségi nyelveknek, a gyakorlatban azonban rendkívül ritkán használják ezeket a közügyekben - írta a tanácsadó bizottság. Az Európa Tanács ajánlásokat is megfogalmazott a magyar hatóságok számára, amelyek értelmében a hatóságoknak dolgozniuk kellene a romák lakhatási körülményeinek, foglalkoztatási helyzetének és egészségügyi ellátásának javításán, illetve az iskolai szegregáció sürgős felszámolásán. Utóbbinak fontos eleme lenne annak a megakadályozása, hogy a roma gyerekeket jogtalanul az értelmi fogyatékosoknak fenntartott speciális iskolákban helyezzék el. Emellett biztosítani kellene, hogy az alapvető jogok biztosa a jelenleginél hatékonyabban láthassa el a feladatát, és meg kellene erősíteni a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes jogkörét, az ugyanis a hatályos jogszabályok értelmében meglehetősen korlátozott - vélik a jelentés szerzői. A bizottság a médiában és a politikában is jelen lévő intoleráns, rasszista, idegenellenes megnyilvánulások, illetve a gyűlöletbeszéd elleni fellépés fontosságát is hangsúlyozta. A jelentésből az is kiderül, hogy a magyar hatóságok megküldték válaszukat az Európa Tanácsnak, és leszögezték benne, hogy mindent megtesznek a kisebbségek iránti tolerancia és tisztelet erősítése érdekében. Hangsúlyozták, hogy az érintettek jól érzik magukat Magyarországon, és a kedvező fejleményeket az is bizonyítja, hogy az elmúlt években emelkedni kezdett azok száma, akik valamely nemzeti kisebbség tagjának vallják magukat. Rámutattak: az utóbbi években fontos intézkedéseket hoztak annak megakadályozására, hogy a roma gyerekeket jogtalanul speciális iskolákban helyezzék el, és ezek eredményeképpen az iskolás gyerekek között kilenc év alatt 2,1 százalékról 1,5 százalékra csökkent azok aránya, akiket enyhén értelmi fogyatékosként tartanak számon. „Országunk nyitott és befogadó mindenkivel szemben, aki törvényesen, az európai jogszabályokat betartva érkezik Magyarországra” - emelték ki a levélben.
„Ez a tannyelvű iskolák lényege”
- Minden tantárgyat magyarul tanultunk... - Milyen egy magyar diák élete Szlovákiában?
http://kozepsuli.hu/milyen-egy-magyar-diak-elete-szlovakiaban-interju/
Marosz Diána szlovákiai „bevándorló magyarokról”, párkányi „tót páciensekről” és Fico elmaradt bocsánatkéréséről
A tősgyökeres budapesti lány több mint tíz éve él Zsolnán szlovák férjével és gyermekeivel. Blogjában a szlovákok magyarokkal szembeni előítéletei ellen igyekszik tenni, s úgy véli, saját portánk előtt is volna mit sepregetni.
http://mno.hu/nagyinterju_magazinban/az-osztalytarsaitol-azt-hallotta-a-magyarok-hulyek-1362115
A szlovák elnökség sikerszériája folytatódik
Uniós szinten sikeresen befejeződött a Párizsi Szerződés ratifikációs folyamata
http://www.bumm.sk/belfold/2016/10/05/a-szlovak-elnokseg-sikerszeriaja-folytatodik
Peter Sagan Európa-bajnok
http://www.bumm.sk/sport/2016/09/18/plumelec-peter-sagan-lett-az-europa-bajnok
Fico gondol a Nagy-Britanniában dolgozó magyarokra is
http://mno.hu/kulfold/fico-gondol-a-nagy-britanniaban-dolgozo-magyarokra-is-1362145
A Standard & Poor's felminősítette Magyarországot
http://nepszava.hu/cikk/1106200-felminositettek-magyarorszagot---ideje-volt-mar/
Nézz a szomszédod képébe! - a budapesti Toldi moziban
http://ujszo.com/napilap/kultura/2016/09/14/nezz-a-szomszedod-kepebe-a-budapesti-toldi-moziban
„Nem érdemes a kvótákkal foglalkozni, mert azoknak politikai szempontból végük”
http://444.hu/2016/09/26/robert-fico-szerint-nem-erdemes-a-kvotakkal-foglalkozni-mert-azoknak-politikai-szempontbol-veguk
EU-csúcs Pozsonyban
Az ellenkezője történt Pozsonyban, mint amiről Orbán beszélt
http://index.hu/belfold/2016/09/17/az_ellenkezoje_tortent_pozsonyban_mint_amirol_orban_beszelt/
Kiska keményen odaszólt Orbánnak
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/17/kiska-kemenyen-odaszolt-orbannak
Orbán Viktor nem mondott igazat?
http://nepszava.hu/cikk/1106203-orban-nem-mondott-igazat-pozsonyban/
Merkel: Együttműködés / Tusk: Megegyezés / Fico: Siker / Orbán: Kudarc
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/17/fico-szerint-siker-orban-szerint-kudarc
Orbán egy másik mozit nézett
http://444.hu/2016/09/16/orban-egy-masik-mozit-nezett-pozsonyban
Nincs visegrádi áttörés
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/16/nincs-visegradi-attores
A kisiklott Visegrád
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/09/17/a-kisiklott-visegrad
„Szolidárisabbnak kéne lennünk az Unióval”
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/16/meseznikov-szolidarisabbnak-kene-lennunk-az-unioval
Német zászló alatt
http://nol.hu/velemeny/rugalmas-1632213
„Rugalmas szolidaritást” akarnak a V4-ek
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/16/eu-csucs-rugalmas-szolidaritast-akarnak-a-v4-ek
Merkel szerint kritikus helyzetben van az unió
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/16/eu-csucs-merkel-szerint-kritikus-helyzetben-van-az-unio
Az EU jövőjéről tárgyalnak Pozsonyban
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/15/az-eu-jovojerol-targyalnak-holnap-pozsonyban
Elmarad a múzeumlátogatás a pozsonyi csúcson
Módosult a program / Szlovák bort szolgálnak fel
http://www.bumm.sk/belfold/2016/09/15/elmarad-a-muzeumlatogatas-a-pozsonyi-csucson
Sme: Fico és Orbán szállították a pozsonyi EU-csúcs legjobb viccét
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/19/sme-fico-es-orban-szallitottak-a-pozsonyi-eu-csucs-legjobb-viccet
Orbán hazudik! - Ellenzéki összefogás a „néphülyítő” népszavazás ellen
http://nepszava.hu/cikk/1106256-orban-hazudik---ellenzeki-osszefogas-a-nephulyito-nepszavazas-ellen/
Schulz adott egy interjút Orbán Viktorról
http://mno.hu/kulfold/schulz-adott-egy-interjut-orban-viktorrol-1362232
A kvótarendszer halott a szlovák és a cseh kormányfő szerint
http://pestisracok.hu/kvotarendszer-halott-szlovak-es-cseh-kormanyfo-szerint/
Magyar kettős beszéd az EU-csúcsról
http://nepszava.hu/cikk/1106317-magyar-kettos-beszed-az-eu-csucsrol/
Senkire sem erőszakolják rá a kvótákat
Szlovákia számára diplomáciai siker volt a pozsonyi EU-csúcstalálkozó
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/19/ugy-nez-ki-senkire-sem-eroszakoljak-ra-a-kvotakat
Orbán megbillent koronája
http://nepszava.hu/cikk/1106290-orban-megbillent-koronaja/
Amerikai-román diplomáciai feszültség a székely zászló miatt
Bekérették a nagykövetet / Románellenes összeesküvést vizionálnak / „Udvariasságból álltam oda”
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-felhaborodas-klemm-szekelyzaszlos-fotozkodasa-miatt
MKKSZ: Csaknem hatezren vesznek részt az egész napos sztrájkban
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/akciok/6864-mkksz-csaknem-hatezren-vesznek-reszt-az-egesz-napos-sztrajkban
Menekültek helyett inkább pénzmegvonás
Ilyen „sikereket” nem szokás nagy dobra verni - A kelet-európai tagországok vezetői inkább csendben megszavazták az országaiknak adott uniós fejlesztési pénzek alapos megnyirbálását, csak hogy ne kelljen kvóták alapján menekülteket befogadniuk...
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/09/20/menekultek-helyett-inkabb-penzmegvonas
Bokros: Tényleg teljes a kudarc, de csak Orbánnak
http://nol.hu/belfold/bokros-tenyleg-teljes-a-kudarc-de-csak-orbannak-1632601
Már nagyon nem jó magyarnak lenni
Az „önsorsrontás”elleni referendum margójára
http://www.bumm.sk/velemeny/2016/09/26/mar-nagyon-nem-jo-magyarnak-lenni
Sem a szlovákiai magyar, sem a szlovák elit nem egységes menekültügyben
http://parameter.sk/igy-hazudik-kerekasztal-szovivo-szlovakiarol
Csehországba főleg ukránok és szlovákok migrálnak
http://www.bumm.sk/kulfold/2016/09/21/foleg-ukranok-es-szlovakok-migralnak-csehorszagba
Kik Európa utolsó védelmezői?
A visegrádi vezetők groteszkké változtatják az európai álmot
http://www.mon.hu/kulfoldi-sajto-magyarorszagrol-a-sme-a-v4-ek-migracioval-kapcsolatos-allaspontjarol/3186801
Visegrád rombolása
http://nol.hu/velemeny/visegrad-rombolasa-1631749
Még nem szeretett ki a magyarok többsége az EU-ból
http://kamaraonline.hu/cikk/meg-nem-szeretett-ki-a-magyarok-tobbsege-az-eu-bol
A közép-kelet-európai püspöki konferenciák képviselőinek pozsonyi sajtóközleménye
http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-kozep-kelet-europai-puspoki-konferenciak-kepviseloinek-pozsonyi-sajtokozlemenye
Elhunyt Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/10/elhunyt-toth-karoly
Januárban mutatják be Esterházy darabját Pozsonyban
http://ujszo.com/online/kultura/2016/09/09/januarban-mutatjak-be-esterhazy-darabjat-pozsonyban
Rudolf Schuster: A nemzeti kisebbségek fennmaradása mindkét ország érdeke
2016. szeptember 11. - (mti)
Az országaink területén élő nemzeti kisebbségek - a Magyarországon élő szlovákok és a Szlovákiában élő magyarok - az országaink történelmi múltjából adódnak, ezért nyelvük, kultúrájuk, iskoláik és intézményeik támogatása, megőrzése, közösségeik fennmaradása kiemelt érdeke mindkét országnak - mondta Rudolf Schuster volt szlovák köztársasági elnök 2016. szeptember 11-én Debrecenben. A volt szlovák államfőnek Szilvássy Zoltán rektor adta át a Debreceni Egyetem legmagasabb kitüntetését, a Civis honoris causa díszdoktori címet. Rudolf Schuster beszédében méltatta két néhai magyar elnöktársa, Göncz Árpád és Mádl Ferenc, valamint Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnök szerepét a két ország kapcsolatainak elmélyítésében. Utalt arra, hogy ő maga előbb a kassai vasmű munkatársaként, majd Kassa főpolgármestereként, a kelet-szlovákiai kerület elnökeként kezdeményezett kapcsolatokat és szorosabb együttműködést Miskolccal, ezt a tevékenységét az 1990-es évek elején, a Mečiar-kormány kimondott tiltása ellenére is folytatta. Abban az időszakban megromlott a két ország kapcsolata, de - mint mondta - Göncz Árpádhoz fűződő baráti viszonya eredményeként „sikerült meggyőzni az akkori magyar politikai vezetést, hogy ne vétózza meg, hanem támogassa Szlovákia felvételét a NATO-ba”. „Így sikerült Magyarország, Csehország és Lengyelország után Szlovákiának is bejutnia a világ legerősebb katonai tömörülésébe” - tette hozzá. Rudolf Schuster, aki 1999 és 2004 között volt Szlovákia köztársasági elnöke, a két ország közötti jó kapcsolatok alakulásáért köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek is, akivel elmondása szerint akkor „ismerkedtek és barátkoztak össze”, amikor még ellenzékben volt. „Polgáraink közeledése érdekében és a két ország közötti kölcsönösen előnyös együttműködés jobb kihasználásában mindig szót értettünk egymással” - utalt a magyar kormányfőhöz fűződő viszonyára a volt szlovák elnök. Hozzátette: a szlovákok és a magyarok ezer éve élnek együtt a Kárpát-medencében, ennek szellemében jó lenne, ha „a magyar-szlovák történelmi megbékélésről nemcsak a politikusok, itt-ott a történészek beszélnének, hanem a kultúra, a tudomány, a művészetek művelői, értelmiségiek és öntudatos európai polgárok is, mert ez nemcsak Pozsony és Budapest, hanem Kassa, Miskolc, Debrecen és mindannyiunk ügye és érdeke”. Rudolf Schuster beszédében kitért arra is, hogy a korábban általuk kezdeményezett határ menti együttműködéseknek van folytatása, azokat támogatja az Európai Unió is. A volt szlovák államfő szorgalmazta e kapcsolatok fejlesztését, mert „Brüsszelt szabad és szükséges is bírálni, de az adott lehetőségeket hiba nem kihasználni” - fogalmazott.
Egymilliárd forintot költöttünk egy teherkompra
A Han Kardam 8 ezer forintért visz át egy kamiont Esztergom mellett Szlovákiába.
http://hvg.hu/gazdasag/20160912_Egymilliard_forintot_koltottunk_egy_teherkompra
Megjelent a két Komáromot összekötő új Duna-híd építésére vonatkozó közbeszerzési felhívás
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/uj_duna-hid_epul_megjelent_a_regota_vart_palyazat.621554.html
Átadták az Esztergom és Párkány közötti teherkompot
2016. szeptember 9. - (mti)
Határon átnyúló együttműködésben készült teherkompot adtak át 2016. szeptember 9-én Esztergom és Párkány között. Az 1,1 milliárd forintos beruházással megszűnt a Esztergom és Párkány közötti áruszállítás fő akadálya, mert a komp a legnagyobb kamionok átkelését is lehetővé teszi. A komp átadása újabb fontos állomása Magyarország és Szlovákia stratégiai szövetségének. Mindkét kormány azon dolgozik, hogy a következő években számos hasonló eseményre kerüljön sor - mondta köszöntőjében Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára. Érsek Árpád, a Szlovák Köztársaság közlekedési, építésügyi és régiófejlesztési minisztere magyarul és szlovákul elmondott beszédében kijelentette, hogy „jó úton járunk” majd hozzátette, „kívánatos lenne, ha minden 20 kilométeren lenne valamilyen átkelő a két ország között, amelyek közelebb hoznák egymáshoz a szomszédos régiókat”. Völner Pál, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a beruházás fellendülést hoz Esztergom és Párkány térségének. Arra kérte a térség vezetőit, hogy folytassák további átkelők építését, mert ezek mindkét országnak előnyt biztosítanak. Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója ismertette, a teherkomp napi 150-200 kamion átkelését teszi lehetővé a szlovák és a magyar oldal között. A legközelebbi - kamion átkelésére alkalmas - hidak, a komáromi Erzsébet-híd és a budapesti Megyeri-híd 40-50 kilométerre fekszenek. Az Esztergomtól mintegy 1,5 kilométerre nyugatra megépült átkelőn 15 perc alatt jutnak át a túlpartra a kamionok. Egy időben két komp közlekedik, az Árpád és a Han Kardam nevű hajók terhelhetősége 1500 tonna, rakfelületük 1800 négyzetméter , szállítási kapacitásuk 25 darab 40 tonnás kamion. A fejlesztés a magyarországi 11-es főút és a szlovákiai 63-as főút között teremt közvetlen kapcsolatot. Hozzájárulhat ahhoz, hogy a 11-es út közúti áruszállításának jelentős része egy többféle szállítási módot kombináló logisztikai központ segítségével vasútra vagy vízre terelődjön. A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében befejezett fejlesztés vezető partnere a NIF Zrt. volt és a Kolpingova rodina ¦túrovo n.o. volt a partnere a projektben.
Pitvaros a régmúlt idők tükrében
Pitvaros község fiatal település, mely az Alföld betelepítésének utolsó szakaszában keletkezett, mégpedig a kincstári kamara birtokán. 1816 márciusában 175 - a romániai Nagylak területéről érkezett - szlovák család alapította. A település szlovák jellege 1947 tavaszán megváltozott, amikor a pitvarosi családok zöme a szlovák-magyar lakosságcsere-program keretében áttelepült Csehszlovákiába. A Pitvaros a régmúlt idők tükrében című kétnyelvű kiadvány a 2007-ben és 2008-ban megjelent „Pitvaroš a Pitvarošania” (Pitvaros és a pitvarosiak) című monográfiára épít. A régmúltat idéző és tematikusan szétválogatott fényképeken látható személyek, házak és események nagyrészt beazonosíthatók, és számtalan esetben sikerült az alkotóknak azokat információkkal is kiegészíteni. A kiadvány alkotói pitvarosiak leszármazottai: Michal Kožuch, Juraj Majo, Branislav Krnáč, Sallainé Szuda Zsuzsanna, Anna Kakvicová, Miroslav Kožuch A könyvet megjelentette a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete. A kiadvány megvásárolható a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete székhelyén (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A) vagy az MSZKI tótkomlósi regionális központjában (5940 Tótkomlós, Liszt F. u. 15.), továbbá megrendelhető az uksm@slovaci.hu címen. A kiadvány és a 2 dvd melléklet ára: 7.500 forint. Amennyiben szeretné a kiadványt a könyvbemutató ideje alatt megvásárolni, úgy azt legkésőbb 2016. október 3-ig (hétfő) jelezze! Szeretettel várjuk a rendezvényen! - Katarína Király / igazgató / Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete / 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A / Mobil: + 36 30 657 1976 / E-mail: uksm@slovaci.hu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1038199829612326
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1032490366849939
Ando György: Mertünk nagyot álmodni
Ando György pályája kezdete óta a Munkácsy Mihály Múzeum munkatársa. Kutatási területe alapvetően a magyarországi és a békéscsabai szlovákság népi építészetének, valamint Békés megye népi hagyományainak vizsgálatára terjed ki. Számos kiállítás rendezője, könyv, tanulmány szerzője és kiadvány szerkesztője. Jelenleg igazgatóként irányítja a múzeumban zajló tudományos-szakmai munkát.
http://www.behir.hu/ando-gyorgy-mertunk-nagyot-almodni
Mesélő múzeum: Másfél évig szőtt 135 éves „obrus”
Békéscsabára érkezésük idején a szlovákok fejlett szövőkultúrával rendelkeztek. / A Grin Igor békéscsabai gyűjtése nyomán a Munkácsy Mihály Múzeumba került abrosz szép példája a szlovák asszonyok ügyességének.
http://www.behir.hu/meselo-muzeum-masfel-evig-szott-135-eves-obrus
Szlovák Nemzetiségi Napok Mezőberényben
http://hir6.hu/cikk/124478/szlovak_nemzetisegi_napok_mezoberenyben
Ünnepi zarándoklat Nagyszombatba
450 éve alapították az első magyarországi papnevelő intézetet
http://www.magyarkurir.hu/hirek/450-eve-alapitottak-az-elso-magyarorszagi-papnevelo-intezetet
A Fájdalmas Anya-búcsú alkalmából megállapodás született a szentkúti és a lőcsei kegyhely között
A pilisszentkereszti Éneklő Szlovák Ifjúság Kórus vallásos és nemzetiségi énekekkel mutatta be a magyarországi szlovákok énekkultúrájának gazdagságát...
http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-fajdalmas-anya-bucsu-alkalmabol-megallapodas-szuletett-szentkuti-es-locsei-kegyhely
Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó kezdődött Agárdon
2016. szeptember 9. - (mti)
Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó kezdődött 2016. szeptember 9-én a Fejér megyei Agárdon a Magyarországi Német Fiatalok Közössége és a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete rendezésében. A Velencei-tavi Vízi Sportiskolában zajló háromnapos rendezvény megnyitóján Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a hazánkban élő nemzetiségek fontos részei az egész magyar közösségnek és az anyaországok közösségének egyaránt. Örömének adott hangot amiatt, hogy a nemzetiségeket képviselő fiatalokkal közösen tudnak beszélni azok problémáiról. Rámutatott, hogy az elmúlt években a kormány és a magyarországi nemzetiségek vezetői közös munkájukkal komoly eredményeket tudnak felmutatni, azonban a jövőben ezt a feladatot az ifjúsági szervezetekben tevékenykedő fiataloknak kell majd átvenni. Úgy vélte, a találkozó lehetőséget kínál ezen ifjúsági szervezetek megerősödésére. Az államtitkár az egyházak szerepéről szólva elmondta, hogy a magyar többség 55 százaléka valamely egyházhoz tartozónak mondja magát, miközben a nemzetiségek tekintetében ez az arány 70 százalék. Éppen ezért a nemzetiségek megmaradásában fontos szerep jut a vallásnak, az egyházaknak - tette hozzá. Kiszely András, a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete vezetője közölte, hogy korábban két kisebb nemzetiségi találkozót szerveztek már, de a többi nemzetiséget nem sikerült megszólítaniuk. A minisztérium támogatásával ez most sikerült. Matoricz Tekla, a Magyarországi Német Fiatalok Közössége elnöke elmondta, hogy a találkozón szlovák, szerb, német, ruszin, roma, bolgár, román, lengyel nemzetiséget képviselő fiatalok vannak jelen. A Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó péntektől vasárnapig tart. Szombaton kerekasztal beszélgetéseket rendeznek különböző, a nemzetiségi ifjúságot érintő témákban a jelenlévő nemzetiségi felekezetek lelkészeinek irányításával. A résztvevők a további programok során megismerhetik egymás kultúráját, gasztronómiáját, múltját és jelenét.
Magyarországi alkotásokat is díjaztak a kárpátaljai kisebbségi médiafesztiválon
2016. szeptember 9. - (mti)
Bencsik János: Ismerd meg a gyökereidet - Antala Zsuzsanna: Családi kincses szótár / Käferológia
Több magyarországi produkciót is díjaztak az európai országokban élő nemzetiségi kisebbségek mindennapjait és kultúráját bemutató Szülőföldem szép határa nevű háromnapos nemzetközi televíziós és rádiós fesztiválon, amely 2016. szeptember 9-én zárult az Ungvár melletti Börvingesen. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) anyagi támogatásával idén 18. alkalommal szervezett háromnapos seregszemlére kilenc országból - Ukrajnából, Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, Szerbiából, Montenegróból, Nagy-Britanniából, Lengyelországból és Ausztriából - 68 televíziós és 45 rádiós pályaművet neveztek be. A nemzetközi zsűri három magyarországi televíziós és két rádiós, valamint egy-egy határon túli magyar televíziós és rádiós produkciót díjazott. A fesztivál fődíját, az Arany havasi gyopárt a televíziós alkotások kategóriájában a szlovák televízió munkatársai, Silvia Kostova és Milan Reznicek nyerték el a Szíriai keresztények Szlovákiában című filmjükkel. A második helyezett az ukrán Luhanszki Állami Televízió kelet-ukrajnai konfliktusról szóló, A férfi, a nő és a háború című dokumentumfilmje lett, amelynek készítői Andrij Sapovalov, Szerhij Nascsenko, Olekszandr Seleszt és Julija Gudkovszka. A harmadik helyezést a román televízió rendezője, Maria Cinar-Jiga Fel a hegytetőre című, birkatenyésztésről szóló filmje nyerte el.
A nemzetközi zsűri legjobb alkotói munka díját Bencsik János kapta az Ismerd meg a gyökereidet című, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének erdei iskolájáról készített riportfilmjéért. A legjobb portréfilm kategória különdíját Antala Zsuzsannának ítélték oda a Családi kincses szótár című alkotásért, amely a Tatabánya-Bánhidán élő egyetlen szlovák család sarjának, Forisek Annának, az egyházi szlovák irodalom és nyelv tudójának és őrzőjének az életéről szól. Ugyancsak különdíjban részesült Antala Zsuzsanna Käferológia című, a magyar-szlovák kapcsolatok kutatójának, Käfer István irodalomtörténésznek a munkásságát bemutató portréfilmje.
A legjobb operatőri munka díját az ungvári rádió és televízió magyar szerkesztőségének munkatársai, Iváncsik Attila és Nyíri-Iváncsik Katalin Nefelejcs című filmje kapta, amelyet Vass Tamás operatőr forgatott a beregszászi Mezőváriban működő fogyatékos gyermekek rehabilitációs központjáról. A rádiós alkotások kategóriájában második helyezést ért el és Ezüst havasi gyopár díjat kapott Lang János, a Magyar Rádió szerkesztő-riportere a Magyarországon élő románok hagyományőrző zenei életéről készített műsorért. A legjobb zenei rendező díját Liber Endre kapta. A zsűri különdíjában részesült Bartha Csaba, a Temesvári Rádió magyar szerkesztőségének riportere. A kárpátaljai médiamegmérettetés magyarországi díjazottainak nevében a kitüntetéseket a nemzetközi zsűri tagja, Siklósi Beatrix, az MTVA nemzetiségi, külhoni és kiemelt projektek főszerkesztője, valamint Pásztor Zoltán, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezető szerkesztője vette át.
GDP - Románia és Szlovákia Európa élén, Magyarország lemaradt a régiótól
http://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/romania-es-szlovakia-europa-elen-magyarorszag-lemaradt-a-regiotol-475001
Kortárs képzőművészeti kiállítás
Ján Zelinka - Simona Štulerová: Felszín alatt
www.oslovma.hu/XXX/Zelinka.pdf
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1021146527984323/?type=3&theater
Halk szavú nemzeti eposz
https://intermatrix.hu/magyarorsz%C3%A1g-halszag%C3%BA
Halszagú szabadsághimnusz
„Mindenki érezze azt, amit érezni kell“
http://444.hu/2016/08/17/halszagu-magyarorszag-hogy-mindenki-erezze-azt-amit-ereznie-kell
„Példaértékű a szlovákok és a kisebbségek közötti párbeszéd”
http://www.bumm.sk/belfold/2016/09/03/danko-peldaerteku-a-szlovakok-es-a-kisebbsegek-kozotti-parbeszed
Danko a rengetegben
Feltörekvő csillag, az új Fico, mindkét politikai oldal számára elfogadható partner. Andrej Dankora a választások utáni hónapokban ilyen jelzőket aggattak, miközben az SNS elnöke a közvélemény-kutatók adatai alapján a legnépszerűbb politikussá lépett elő.
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/09/19/danko-a-rengetegben
Surján László: Gyógyított sebek
Anton Hykisch: Csendesen és közelebb - Az érdemi szlovák-magyar párbeszéd reménye / Megbocsátunk, és bocsánatot kérünk…
http://magyaridok.hu/lugas/gyogyitott-sebek-897940/
Mennyire volt magyar Petőfi?
„Anyja nem mindig ejtette tisztán a magyar szót” / Petrovics tettleges elégtételt vett egy szlovákságán gúnyolódón / Petőfit Pesten Ján Kollár konfirmálta
http://www.avorospostakocsi.hu/2013/05/10/mennyire-volt-magyar-petofi/
Soltész Miklós: 8,7 milliárdot kapnak jövőre a nemzetiségi önkormányzatok
2016. szeptember 1. - (mti)
Jövőre 8,7 milliárd forintot kapnak a 2010-es 3,2 milliárd forinttal szemben a nemzetiségi önkormányzatok - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára 2016. szeptember 1-én a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának tanévnyitóján, Baján. Soltész Miklós a német nemzetiségi intézményekről szólva elmondta: még idén befejeződik a szekszárdi Magyarországi Német Színház felújítása, amire kétszázmillió forintot fordítottak. Több mint hatvanötmillió forintot kapott felújítási programjára huszonhárom nemzetiségi önkormányzati óvoda és iskola, és kilencvenmillió forintból megújul a városlődi Iglauer park is. Az államtitkár kiemelte: most született döntés további három intézmény felújításáról is. A véméndi német nemzetiségi óvoda 28 millió, a mecseknádasdi bölcsőde és óvoda 20 millió, a pesterzsébeti német nemzetiségi gimnázium kollégiuma 14 millió forintot fordíthat rekonstrukciós munkára. Ezen felül - a minisztérium és a nemzetiségi önkormányzatok döntése értelmében - a Baján működő, idén huszonöt éves intézmény, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja huszonöt millió forint támogatásban részesül - tette hozzá. Soltész Miklós emlékeztetett: Magyarországon a tizenhárom nemzetiség 2010-ben még csak tíz intézményt működtetett. Ezek száma azonban mára elérte a hetvennégyet, amiből a német nemzetiségi önkormányzatok negyvenötöt tartanak fenn. Tagjaik csak idén tizenhárom intézmény működtetését kezdték meg vagy vették át. A második legnagyobb nemzetiség társadalmi hatásában és erejében gyakran kerül az élre. A német nemzetiségi településeken tapasztalt rend, a német emberek munkaszeretete és precizitása példa- és iránymutató, akárcsak a keresztény értékrendjük őrzése - fogalmazott. Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke szerint jó hazafiként egyszerre kötődhetnek ezer szállal a nemzethez, az anyaországhoz és erősíthetik német identitásukat, miközben mindezekkel együtt még jó európaiak is lehetnek. Scherer Gabriella, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának főigazgatója kiemelte: intézményük feladata biztonságos környezetet teremteni a diákoknak, hiszen a mai, folyton változó világtól nem szabad félni, hanem szembe kell nézni a kihívásaival. Az intézmény nemzetiségi meggyőződéséből és identitásából is fakadó vállalása az értékek őrzése és átadása, a tanítással pedig az értékek teremtése - tette hozzá.
„A magyar kormány mindent megtesz a nemzetiségek erősítéséért”
2016. augusztus 31. - (mti)
A magyar kormány a jövőben is fenntartja nemzetiségi- és egyházpolitikáját annak érdekében, hogy erősítse a Magyarországon élő nemzetiségeket - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 31-én a Békés megyei Battonyán. Soltész Miklós az új tantermekkel bővült battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda avatóünnepségén elmondta: az elmúlt hat évben a kormány folyamatosan emelte a nemzetiségeknek nyújtott támogatásokat annak érdekében, hogy erősítse az itt élő 13 nemzetiséget. A Magyarországon élő nemzetiségek erősítik az országot, ahogyan a más országokban élő magyarság is pozitív hatással van az anyaországra - fogalmazott. Az államtitkár szerint hat éve még nem gondolták, hogy Európát olyan veszedelmek fenyegetik majd, amilyeneket most látni, és a közép-európai nemzetek még inkább egymásra lesznek szorulva. Épp ezért szerinte tisztázni kell a régi sérelmeket, és az együttműködést a barátság jegyében kell folytatni. Soltész Miklós ünnepi beszédében elmondta, a kormány kétmillió forinttal fogja támogatni a battonyai tájház megvásárlását, a gyulai Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumnak - Magyarország egyetlen román nemzetiségi kétnyelvű középiskolájának - pedig hamarosan 35 millió forintos támogatást adnak át. Felidézte: 2010-ben még csak tíz oktatási intézményt tartottak fenn nemzetiségi önkormányzatok, a mostani tanévre pedig már hetven fölé nőtt ez a szám, ami véleménye szerint jelzi a támogatások megfelelő hasznosulását is. Mindenképpen szükség van a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok összefogására, és ehhez az állam minden támogatást megad - húzta alá Soltész Miklós. Kreszta Traján, a magyarországi románok parlamenti szószólója óriási előrelépésnek nevezte a szószólói rendszer bevezetését, amely révén a Magyarországon élő nemzetiségek részt vehetnek az Országgyűlés munkájában. Kiemelte: a megemelt támogatások révén a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elindított egy iskolaátvételi folyamatot, célja, hogy valamennyi román két tannyelvű iskola a fenntartásában legyen. Az intézményekben több millió forint értékű felújításokba is belekezdtek - tette hozzá. Örömét fejezte ki, hogy az iskolákban emelkedik a tanulók létszáma. Példaként jegyezte meg, hogy a gyulai intézményben az átvételekor 320-an tanultak, most pedig már 420-nál is többen. Néhány helyen már el is kell utasítani jelentkezőket hely hiányában - mondta. Kreszta Traján közölte: szeretnék, ha az országos önkormányzat is indulhatna különböző pályázatokon, ennek érdekében létrehoztak egy egymilliárd forint értékű pályázati alapot. Jövő évben szeretnének egy román módszertani oktatási központot létrehozni 31 millió forintból, és egy színház alapítását is támogatják ötmillió forinttal. Az Országos Román Önkormányzat fenntartásában lévő battonyai iskolát 150 millió forintos költségvetési támogatásból bővítették, mivel egyre több gyerek jelentkezik oda. A 140 diákot oktató iskolát 2008-ban adták át, akkor azonban csak az épület felét, a földszintet használhatták oktatási célokra. Az emeleten most alakították ki a tantermeket. Magyarországon a románoké az egyik legnépesebb nemzetiség. Román nemzetiségi oktatás 14 településen, több mint 1700 gyermek részvételével zajlik.
Megújult a Magyarországi Német Színház
http://mizuscafe.hu/a-felujitott-epuleteben-kezdte-meg-evadat-szekszardon-a-magyarorszagi-nemet-szinhaz/
Keresztutat állítottak a nagyváradi egyházmegye szlovák hívei
http://www.magyarkurir.hu/hirek/keresztutat-allitottak-a-szlovak-hivek-nagyvaradon
Elbúcsúztatták a magyar határon szolgáló szlovák rendőröket
http://www.bumm.sk/belfold/2016/08/31/elbucsuztattak-a-magyar-hataron-szolgalo-szlovak-rendoroket
XXIV. Kiskőrösi Szüreti és Szlovák Nemzetiségi Napok
http://kiskoros.hu/xxiv-kiskorosi-szuret-es-szlovak-nemzetisegi-napok-xxiv-slovenske-narodnostne-dni
Tizenhárom év fegyházra ítélték a terrorcselekménnyel vádolt Budaházy Györgyöt
http://www.bumm.sk/kulfold/2016/08/30/tizenharom-ev-fegyhazra-iteltek-a-terrorcselekmennyel-vadolt-budahazy-gyorgyot
Elszabadultak az indulatok Budaházy tárgyalásán
http://nol.hu/belfold/budahazy-a-fidesznek-mar-megkegyelmezett-a-teljes-felmenteset-kerik-1629759
Százmilliárdos beruházást valósít meg Gödön a Samsung
http://mno.hu/gazdasag/szazmilliardos-beruhazast-valosit-meg-godon-a-samsung-1359295
Nem kérdeznek rá a nemzetiségre a 2021-es népszámláláskor Csehországban
2016. augusztus 29. - (mti)
Nem kérdeznek rá a nemzetiségre a 2021-es népszámláláskor Csehországban. A Cseh Statisztikai Hivatal ezért jutott erre az álláspontra, mert a legutóbbi népszámlálások azt mutatják, hogy a nem kötelezően, tehát önkéntesen kitöltendő nemzetiségi hovatartozás rovatot egyre kevesebben töltik ki - olvasható a csehországi nemzetiségek helyzetéről szóló 2015-ös évi jelentésben, amelyet könyv formájában a közelmúltban jelentetett meg a cseh kormányhivatal. A legutóbbi, 2011-es népszámláláskor a 10,5 milliós Csehországban a nemzetiségi hovatartozást jelölő rovatot 2,74 millió ember nem töltötte ki. Összehasonlításként: 2001-ben ez a szám 173 ezer volt. Az ugrás tehát óriási, s a szakértők máig nem találtak rá magyarázatot. A kiadvány szerint a cseh kormány 2016 januárjában foglalkozott a népszámlálás témájával, s rendeletet hozott a 2021-es népszámlálás lebonyolításának általános forgatókönyvéről, szabályairól. Ez a népszámlálás alapvetően a rendelkezésre álló adminisztratív adatbázisokat kívánja felhasználni e célra, amelyet az eddigieknél korlátozottabb mértékű terepmunka, tehát kérdőív fog kiegészíteni. „Tekintettel arra a tényre, hogy a nemzetiségi hovatartozás megjelölése önkéntes adat, és azon lakosok száma, akik ezt nem adják meg, egyre növekszik, a Cseh Statisztikai Hivatal azzal számol, hogy a 2021-es népszámláláskor erre az adatra nem kérdeznek rá” - áll a kötetben. A több mint 230 oldalas jelentés, amelyet a kilencvenes évek második felétől évente kiadnak, részletesen bemutatja, hogyan teljesíti Csehország a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásait, mit tett a kormány, az egyes minisztériumok és az önkormányzatok a nemzetiségi jogok érvényesítése terén. Az adatokban bővelkedő kiadvány felét a hivatalosan elismert kisebbségek - köztük a magyarok - szervezeteinek értékelése teszi ki. Ezekben az egyes kisebbségek saját szemszögükből értékelik az állam és az önkormányzatok vonatkozó tevékenységét, rámutatnak a problémákra és megfogalmazzák legfőbb követeléseiket is. A kisebbségi szervezetek értékeléseinek egyik visszatérő felvetése, hogy miért önkéntes, s nem kötelező a nemzeti hovatartozás rovat kitöltése a kérdőívekben. Az illetékesek szerint a nemzetiségi rovat nem kötelező jellegét az Európai Unió írja elő, s azt Csehország egyoldalúan nem tudja módosítani.
Ezért előz minket Szlovákia
Az Uber működését lehetővé tevő szabályozást készít a szlovák kormány.
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ezert-eloz-minket-szlovakia/
A szlovák Budapest
A 19. század végén a legnagyobb szlovák város / 80 000 szlovák munkás / Szlovák egyesületek, kávéházak, színi előadások
http://hg.hu/cikkek/varos/8074-a-szlovak-budapest
Hegyek, várak, kastélyok és víziparkok
Több turista érkezett Szlovákiába
http://utazz.ujszo.com/2016/08/02/tobb-turista-erkezett-szlovakiaba
Igazi csúcs: több százezer turista a Magas-Tátrában
http://sielok.hu/rovat/hirek/cikk/egyre-tobb-turistat-vonz-a-magas-tatra/
A magyar határtól nem messze: Thermal Corvinus
Óriási családbarát fürdő Komáromtól néhány kilométerre
http://www.termalfurdo.hu/furdozes/oriasi-csaladbarat-furdo-komaromtol-nehany-kilometerre-5234
A Szlovák Paradicsomban újra megnyitották az egyedi szurdokot
http://www.bumm.sk/belfold/2016/08/23/a-szlovak-paradicsomban-ujra-megnyitottak-az-egyedi-szurdokot
Hunčík is visszaküldi a lovagkeresztet
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/08/25/hatareset-huncik-is-visszakuldi-a-lovagkeresztet
A szlovákiai átlagnyugdíj jóval felülmúlja az átlagos magyar ellátást
http://www.penzcentrum.hu/nyugdij/hihetetlen_ennyi_uti_egy_szlovak_nyugdijas_markat.1051085.html
Norvégia támogatja a szlovákiai hagyományőrző és innovációs programokat
http://nol.hu/kulfold/norveg-penzbol-ujitanak-fel-szamos-felvideki-muemleket-1629021
Kényszerhelyzetben a csúcs előtt Fico
Szokatlanul komoly diplomáciai tevékenységet folytat az Európai Unió pozsonyi informális csúcstalálkozó közeledtével...
http://nepszava.hu/cikk/1105050-kenyszerhelyzetben-a-csucs-elott-fico/
Fico Párizsban ebédel és Moszkvában vacsorázik
http://nol.hu/kulfold/fico-parizsban-ebedel-es-moszkvaban-vacsorazik-1628935
Európa leginkább nélkülöző nemzetei közt vagyunk
A visegrádi országokon belül hazánk szerepel a legrosszabb mutatókkal...
http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/europa-leginkabb-nelkulozo-nemzetei-kozt-vagyunk-474458
Schöpflin: Semmit nem vonok vissza
http://mno.hu/belfold/schopflin-semmit-nem-vonok-vissza-1358189
Disznófej
http://nol.hu/velemeny/disznofej-1628849
Az elmúlt évek legjobb alkotásai mutatkoznak be a Szlovák Filmnapokon
2016. szeptember 12. - (mti)
https://www.facebook.com/events/684834618330273/
Az elmúlt két év legjobb öt alkotása mutatkozik be a magyar közönségnek szeptember 15. és 17. között a Toldi moziban tartandó Szlovák Filmnapokon. A legsikeresebb szlovák és szlovák-cseh koprodukciós alkotások között lesz látható Marko Skop Eva Nová című filmje, amelynek főszerepében Emília Vášáryovát láthatja a közönség - közölte a Budapest Film az MTI-vel. Figyelemre méltó Jaro Vojtek Gyerekek című alkotása is, amely négy epizódban és négy szemszögből mutatja be a gyermek-szülő kapcsolatot, annak felhőtlen vagy épp boldogtalan pillanatait, az elkerülhetetlen döntésekkel és következményeikkel együtt. Levetítik továbbá Peter Bebjak A takarító című díjnyertes alkotását is, amelyben az elhunyt emberek lakását takarító főszereplő bizarr kedvtelésre lel: „élő adásban” kezdi el megfigyeli a hozzátartozók életét. Ivan Ostrochovsky Koza című díjnyertes filmje szlovák-cseh koprodukcióban született, és egy egykori olimpikon bokszoló létbizonytalanságát, mindennapos küszködését és emberi döntéseit dolgozza fel valós események alapján. Záró filmként pedig Slávek Horák cseh és szlovák koprodukcióban készült alkotása lesz látható Házi gondozás címmel. A nyitófilm után „Ismét jó és eredményes pályán? avagy Milyen a kortárs szlovák film?” címmel Prikler Mátyás rendezővel és Marek Lescák forgatókönyvíróval beszélget majd Gerencsér Péter filmtörténész. A filmeket eredeti nyelven, angol felirattal és magyar szinkrontolmácsolással vetítik.
A hatalom nem vész el, csak átalakul
A Tanárnő (Učiteľka) - A cseh rendező, Jan Hřebejk és Petr Jarchovský forgatókönyvíró nagyszerű, az idei Karlovy Vary-i filmfesztiválon díjazott szlovák nyelvű filmje:
https://dunszt.sk/2016/08/19/az-elvtarsno-nem-vesz-el-csak-atalakul/
1466-an vesztették el szlovák állampolgárságukat
220-an kérvényezték szlovák útlevelük visszaadását, és ezt 159 esetben a belügyi tárca lehetővé is tette...
http://hir.ma/belfold/politika/az-uj-allampolgarsagi-torveny-alapjan-1466-an-vesztettek-el-szlovak-allampolgarsagukat/683204
1968: Bevonulás Csehszlovákiába
http://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/08/20/1968_bevonulas_csehszlovakiaba/
A szlovákiai Tokajt méltatja a New York Times
http://bor.mandiner.hu/cikk/20160819_felfedezetlen_kincs_a_szlovakiai_tokajt_meltatja_a_new_york_times
„A progresszív rockzene legendája,
a Magyarországon is nagyon ismert, de ritkán szerepelt (cseh)szlovák Collegium Musicum”
http://magyarnarancs.hu/snoblesse/tilos-szulinap-collegium-musicum-100480
Jelentés a kisebbségek nyelvhasználatának helyzetéről
http://www.bumm.sk/belfold/2016/08/15/jelentest-keszit-a-kormanyhivatal-a-nemzeti-kisebbsegek-nyelvhasznalatanak-helyzeterol
Megjelent az első pályázati felhívás az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/FECC8147EDCE9853C125800D003F846D
Kolbász és sör miatt volt bombariadó a Szigeten
http://hvg.hu/itthon/20160810_Bombariado_van_a_Szigeten#rss
Elkezdték építeni a szlovák Jaguar-gyárat
http://mno.hu/gazdasag/elkezdtek-epiteni-a-szlovak-jaguar-gyarat-1361487
Tizenötszörös a túljelentkezés a nyitrai autógyárba
http://www.vg.hu/vallalatok/ipar/tizenotszoros-a-tuljelentkezes-a-nyitrai-autogyarba-473902
Szalay Lajos és Koloman Sokol párhuzamos életművét bemutató tárlat nyílt Budapesten
A Szalay Lajos magyar és Koloman Sokol szlovák származású grafikusművész párhuzamos életművét bemutató, Pablo Picasso képeivel kiegészített tárlat november 13-ig látogatható a budapesti Várkert Bazárban. - A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Pozsonyi Városi Galéria szakmai összefogásának eredményeként létrejött tárlat főkurátora, Szabó Lilla a megnyitón arról beszélt: nem a két művész életművének monografikus feldolgozására törekedtek, inkább a közös gyökereket, a közép-európai identitást, az életrajzok jellegzetes párhuzamosságait és különbözőségeit igyekeztek megragadni. A tárlat rávilágít arra is, hogy a két grafikus milyen eltérő módokon reagált Pablo Picasso művészetére. A két emeleten és négy teremben berendezett, augusztus 19-től látogatható tárlat több mint 130 Szalay Lajos- és mintegy 70 Koloman Sokol-művet sorakoztat fel, Picasso hatásainak bemutatására a mester 13 képe szerepel a válogatásban. A Liptószentmiklóson született Koloman Sokol (1902-2003) szegény proletár környezetben nevelkedett Kassán, ebből eredeztethető nagyon kritikus, szociálisan rendkívül érzékeny, a német expresszionizmus keménységét idéző látásmódja. A gyermekkorát Tarnabodon töltő Szalay Lajost (1909-1995) egész életében elkísérte a paraszti élet bukolikus, a valódi és a nem evilági létet különös egységben ábrázoló formai és érzelmi világa, ugyanakkor líraibb hangvételű, mégis nagyon realista munkáit Sokoléhoz hasonlóan kemény társadalomkritika itatja át - fogalmazott Szabó Lilla. Gyutai Csaba, a Várkert Bazár ügyvezető igazgatója elmondta: Szalay Lajos és Koloman Sokol pályafutása ugyanabból a földrajzi és szellemi közegből indult, és bár sosem találkoztak, sorsuk számos párhuzamosságot rejt. Mindketten emigrációra kényszerültek, majd életművük legjelentősebb részét Amerikában alkották meg, miközben megőrizték közép-európai identitásukat. Példaként említette, hogy a gyerekkorában magyar királyi elemi iskolát végző Koloman Sokol egész életében minden nap magyarul és szlovákul is elmondta a Miatyánkot. Szalay Lajos a magyar és az egyetemes grafikatörténet kiemelkedő alakja volt, a mostani kiállítás az első alkalom, hogy életműve közép-európai és nemzetközi kontextusba ágyazva látható - hangsúlyozta Fertőszögi Péter, a csaknem 500 Szalay-grafikát őrző Kovács Gábor Művészeti Alapítvány kuratóriumi elnöke. Hozzátette: a budapesti kiállítás a januárban bemutatott pozsonyi Szalay-Sokol-Picasso tárlat bővített változata, amelyen minden képfelirat három nyelven, magyarul, szlovákul és angolul is olvasható. A Pozsonyi Városi Galéria igazgatója, Iván Jancar az eseményen úgy fogalmazott: Koloman Sokol a szlovák képzőművészet hatalmas legendája volt, aki alkotók több generációját ihlette meg műveivel. A november közepéig látható Szalay-Sokol-Picasso című kiállítás védnöke Áder János köztársasági elnök és Andrej Kiska, a Szlovák Köztársaság elnöke. A tárlat létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. - Fotó: Máthé Zoltán (mti):
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1007879715977671
Havazás Kékestetőn
Hólepte fák Kékestetőn 2016. október 6-án. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1045436758888633
Félárnyékos holdfogyatkozás
Félárnyékos holdfogyatkozás és a felkelő Hold Salgótarján közeléből fotózva 2016. szeptember 16-án. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1030117950420514
Szalay, Sokol, Picasso
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1005694702862839/?type=3
Három művész, sok-sok párhuzam
http://fidelio.hu/vizual/2016/08/10/szalai_sokol_picasso_-_harom_muvesz_sok-sok_parhuzam/
Tilos kitenni a szivárványos zászlót a nagykövetségeken
http://index.hu/belfold/2016/08/10/tilos_kitenni_a_szivarvanyos_zaszlot_a_magyar_nagykovetsegeken/
Megnőtt a magyar párt súlya a kormányban, csak éljék túl
http://nol.hu/kulfold/megnott-a-magyar-part-sulya-a-kormanyban-csak-eljek-tul-1630925
Bugár Béla elégedett
http://nepszava.hu/cikk/1102521-elegedett-a-magyar-partvezeto/
Szijjártó az Új Szónak: Az SNS megváltozott
A szlovák kormánnyal a nyilvánosság kizárása mellett a kényes ügyekről is tárgyalnak. A Híddal ugyanakkor a Fidesz továbbra sem kezdeményez együttműködést.
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/09/szijjarto-az-uj-szonak-az-sns-megvaltozott
A visegrádi országok összefogása
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2016/09/09/visegradban-tobb-van
V4 / TV4 - Közös visegrádi televízió létrehozását javasolta a lengyel közszolgálati tévé igazgatója
2016. szeptember 6. - (mti)
Közös angol nyelvű, TV4 elnevezésű visegrádi televízió létrehozását javasolta szeptember 6-án a krynicai nemzetközi gazdasági fórumon a visegrádi kormányfőknek a lengyel közszolgálati televízió igazgatója, Jacek Kurski. Beata Szydlo lengyel kormányfő a javaslatra reagálva úgy értékelte: a csatorna az Európai Unión belüli kommunikáció „új szintjéhez” járulna hozzá, és reményét fejezte ki, hogy a tévé „két év múlva, vagy talán korábban is” működni fog. Robert Fico szlovák miniszterelnök ehhez megjegyezte: „az ördög a részletekben rejlik”, mindazonáltal örülne - mondta -, ha a javaslat megvalósulna. Bohuslav Sobotka cseh kormányfő szerint Csehország „kész a részletek megvitatására”. Sobotka fontosnak találná, ha a kezdeményezés „mind a négy ország számára hasznos és effektív lenne”.
Krynicai fórum - Erős EU-ra van szükség
http://gepnarancs.hu/2016/09/krynicai-forum-orban-az-europai-alom-kozep-europaba-koltozott/
V4-felmérés: A magyarok a legelégedetlenebbek családjuk életszínvonalával
http://mandiner.hu/cikk/20160811_v4_felmeres_a_magyarok_a_legelegedetlenebbek_csaladjuk_eletszinvonalaval
Orbán bekerült a történelemtankönyvbe
http://168ora.hu/orban-bekerult-tortenelemtankonyvbe/
Orbán Viktor bekerült a történelemtankönyvbe
http://hvg.hu/itthon/20160902_orban_viktor_tortenelem_konyv_ofi_gyurcsany_ferenc
Indokold meg, miért van igaza Orbán Viktornak!
http://index.hu/tudomany/2016/09/06/a_baloldal_a_radikalis_az_allami_torikonyv_szerint/
Financial Times: Orbán Pozsonynak is túl radikális
„Mind nagyobb távolságot kell tartanunk Budapesttől és Varsótól...”
http://hvg.hu/itthon/20160830_financial_times_visegradi_negyek_eu_elemzes
Handelsblatt: A keleti veszedelem
„Németország és az unió keleti tagországai között ismét felépült az ellentétes érdekek fala...”
http://gazdasagportal.hu/index.php/kulfoldi-sajto-magyarorszagrol-a-keleti-veszedelem/
Az EU tagállamok külügyminisztereinek találkozója Pozsonyban
Federica Mogherini az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter az EU tagállamok külügyminisztereinek informális találkozóján, az úgynevezett Gymnich-találkozón Pozsonyban 2016. szeptember 2-án. - Fotó: (kkm)
http://hir.ma/kulfold/megkezdodott-az-eu-tagallamok-kulugyminisztereinek-talalkozoja-pozsonyban/686977
A V4-ek külügyminiszterei a budapesti misszióvezetői értekezleten
Miroslav Lajčák szlovák, Witold Waszczykowski lengyel, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Lubomír Zaorálek cseh külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztérium budapesti misszióvezetői értekezletén 2016. augusztus 29-én. - Fotó: Bruzák Noémi (mti)
http://www.fidesz.hu/hirek/2016-08-29/av4-a-legszorosabb-es-leghatekonyabb-europai-szovetseg/
Lajčák második lett az ENSZ BT nem hivatalos szavazásán
http://www.bumm.sk/belfold/2016/09/10/lajcak-masodik-lett-az-ensz-bt-nem-hivatalos-szavazasan
Lajčák még mindig versenyben van az ENSZ-főtitkári székért
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/08/30/lajcak-meg-mindig-versenyben-van-az-ensz-fotitkari-szekert
Cseh, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák és ukrán nyelven
folyik a munka a Németh László műfordítói táborban
http://www.ma.hu/kulturport.hu/289032/Kilenc_muhelyben_nyolc_nyelven_folyik_a_munka_a_Nemeth_Laszlo_muforditoi_taborban
Középső ujjukkal szavaznak a kis pártok
http://sztarklikk.hu/kozelet/kozepso-ujjukkal-szavaznak-a-kis-partok/289107
Hunčík Péter: Magyarország ugyanúgy lenézi a migránsokat, ahogyan a cigányokat
Magyarország a magyaroké, Szlovákia a szlovákoké, Románia a románoké?
http://nol.hu/velemeny/tudta-1627491
Orosz égisz alatt tárgyalnának a V4-ek a migránsokról
http://vs.hu/kozelet/osszes/orosz-egisz-alatt-targyalnanak-a-v4-ek-a-migransokrol-0809
Még legalább három vízlépcsőre lenne szükség?
Újabb dunai gátakkal kellene javítani a hajózási feltételeket
http://mno.hu/gazdasag/meg-legalabb-harom-vizlepcsore-lenne-szukseg-1355666
Magyarországra is elért Erdogan tisztogató hadjárata
http://index.hu/belfold/2016/08/04/gulenista_magyar_iskola_erdogan_bezaratas/
Hogyan látja egy magyarországi magyar a szlovákokat
Budapesten nőtt fel, dacból tanult meg szlovákul, Nyitrán töltött egyetemistaként egy szemesztert, Zsolnára ment férjhez. / Marosz Diána a Sme egyik legolvasottabb bloggere
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/08/07/nem-estek-hasra-a-szlovak-tudasatol
Bemutatkoztak Békés megye értékei a Megyenapon
Nemzetiségi ételek, kézműves termékek és hagyományőrző programok
http://www.beol.hu/bekes/kultura/bemutatkoztak-bekes-megye-ertekei-a-megyenapon-682035
Ötven érték egy helyen
http://www.behir.hu/otven-ertek-egy-helyen
Érsekújvár lesz a Csabai Kolbászfesztivál díszvendége
http://felvidek.ma/2016/09/ersekujvar-lesz-a-20-csabai-kolbaszfesztival-diszvendege/
Gyula és a Balaton-felvidéki borvidék is gyúr Csabára
http://promenad.hu/cikk/borvidekek-a-kolbaszfesztivalon-170057
http://www.csabaikolbaszfesztival.hu
Első alkalommal szerveznek Megyenapot Békésben
2016. augusztus 29. - (mti)
Hagyományteremtő jelleggel szervez Megyenapot a Békés Megyei Önkormányzat 2016. szeptember 3-án a békéscsabai főtéren Békés megye újjászervezésének 300. évfordulója alkalmából - tájékoztatta az MTI-t hétfőn Sztahovics Zsuzsa sajtóreferens. Elmondta: a rendezvény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Békés megye értékeire és erősítse az itt élőkben az összetartozás érzését. Az esemény középpontjában az itt élő nemzetiségek kultúrája, a megyei és települési értékek, a hagyományokat őrző kézművesek és élelmiszertermelők állnak. A Megyenap alkalmából megszervezik Békés megye legnagyobb kézműves vásárát és termelői piacát, ahol közel ötven helyi kézműves és termelő állít ki. A Békés Megyei Értéktárban szereplő 22 értéket és két hungarikumot külön faházakban mutatják be. A csabai és gyulai kolbász mellett a Körös-Maros Nemzeti Park, a magyar biliárd, a nyolctojásos száraztészták, a Körös Völgyi Sokadalom, a békési szilvalekváros papucs, a Tessedik Táncegyüttes, és a Hudák kézi szövőműhely is bemutatkozik majd - mondta Sztahovics Zsuzsa. A nóniusz lófajtával is megismerkedhet a közönség: a vállalkozó kedvűek mezőhegyesi nóniusz lovak húzta hintóval kocsikázhatnak Békéscsaba belvárosában. A programra várják a határon túli Maros, Hargita és Kovászna testvérmegyéket, valamint a nemrég a Békés Megyei Önkormányzat segítségével alakult Székelyföldi Értéktár is bemutatkozik szombaton. Napközben a megyében élő nemzetiségek hagyományos ételeket készítenek és kóstoltatnak az érdeklődőkkel, hagyományaikat, értékeiket, kulturális és gasztronómiai kincseiket mutatják meg. A szlovák nemzetiség herókát - más néven csörögefánkot vagy forgácsfánkot - készít, amely a farsang egyik elengedhetetlen süteménye. A roma nemzetiség cigánykáposztával és a hagyományos cigány kenyérrel, a bodaggal vagy vakaróval várja a vendégeket. A szerbek egy jellegzetes szerb süteményt kóstoltatnak, a német nemzetiség rózsafánkot süt, a románok kapros tésztával kínálják a rendezvényre érkezőket. A program fél tízkor felvonulással indul kikiáltóval, fúvószenekarral, hagyományőrzőkkel, óriásbábbal és bábszínházi bohócokkal. Délelőtt a nemzetiségek mutatkoznak be, délután többek között a Tabán Néptáncegyüttes, a szarvasi Cervinus Teátrum, a Gyulai Vonósnégyes, az orosházi Vadvirág-Esély Klub és a békéscsabai Balassi Táncegyüttes ad műsort. Este a Borsodi Blues Collective és a Deák Bill Blues Band lép színpadra - mondta Sztahovics Zsuzsa. Bár Békés megye nyolc évszázada létezik, 300 éve a török hódoltság, majd a kuruc-labanc harcok nyomán elnéptelenedett, szinte lakatlanná vált. Gyula 1566-os eleste után a nemesi vármegye szervezete gyakorlatilag megszűnt. A földek parlagon hevertek, pusztává vált a hajdan termő terület. A folyamatban azok a nemesek hoztak fordulatot, akik ahhoz, hogy megtarthassák itteni birtokaikat, újjászervezték a megyét.
Szarvasi Szilvanapok és szebbnél szebb lányok
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/szilvanapok-es-szebbnel-szebb-lanyok-683248
Szlovák fúvószenekar a ZENIT-en
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzatának meghívására a megyeszékhelyre érkezett a közelmúltban a Vágbesztercei Művészeti Szakközépiskola fúvószenekara is, amely fellépett a XXX. Zenei Ifjúsági Találkozón és Nemzetközi Fúvószenekari Versenyen. A Vágbesztercei Művészeti Szakközépiskola fúvószenekara 2016-ban ünnepli megalakulásának 40 évfordulóját. Tagjait az iskola jelenlegi és volt tanulói, valamint tanárai alkotják. Fennállása óta számtalan helyi, régiós, országos és külföldi kulturális rendezvényen és versenyen szerepelt. A fúvószenekar legjelentősebb eredményei: Pádivý Trenčín”verseny (Szlovákia) kétszeres nyertese, „Arany líra”verseny (Lengyelország) első helyezés, Ostravai verseny (Csehország) első helyezés. Repertoárja nagyon sokszínű, maximálisan átöleli a fúvószenekarok számára rendelkezésre álló zeneirodalmat. A zenekar karmestere Marian Belobrad, elnöke Mgr.art. Michal Bróska. A Szent István téren megtartott eredményhirdetésen a Varga István, Németh Ferenc, Putnoki Zsolt alkotta zsűri Békéscsaba Megyei Jogú Város különdíjával jutalmazta a zenekart. (behir.hu)
A kis csabai szlovákság
A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület tagjai „A kis csabai szlovákság” program sorozat keretében, a közelmúltban a Szlovák Kultúra Házában találkoztak, ahol megismerkedtek a szlovákház és a Csabai Szlovákok Szervezetének szakmai munkájával. A civil szervezet ügyvezetője képpel illusztrált előadást tartott a háromfunkciójú székházról, mely a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete régiós központjaként is működik. Ezután egyes szakmai és szabadidős szlovák csoportok mutatkoztak be a jelenlévőknek. A Rozmaring Hímzőkör dél-alföldi gyapjú és szűcshímzéses munkáit mutatta be mini kiállítás keretében, szakmai kommentárral, a szlovák gazdaasszonyok a csigatészta-készítés rejtelmeibe vezették be őket, majd a székház udvarán a szervezet zenei csoportjai - Csabai Rózsák énekkar és Orgován Népdalkör - adtak ízelítőt a munkájukból Ocsovszki Ildikó vezetése mellett, aki külön blokként Marcell Gergővel utalt a régi nagysikerű Boleráz citeraegyüttes újraépítésének kezdeti lépéseire is. Emellett számos más csoportvezető is jelen volt - Szlovák Klub, Szlovák Seniorok Klubja -, akik készségesen válaszoltak az érdeklődőknek. A találkozó szimbolikus köszönetnyilvánítással végződött, ahol a szervezet - utalva a több évtizedes együttműködésre - Bartolák Jánosné hímző asszony csabai szűrhímzéses terítőjével ajándékozta meg partnereit. (behir.hu)
Szlovákiai görögkatolikusok zarándokoltak Máriapócsra
http://www.magyarkurir.hu/hirek/szlovakiai-gorogkatolikusok-zarandokoltak-mariapocsra
XV. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál Kerepesen
2016. szeptember 3. / Kétnyelvű szentmise a szent Anna templomban / Zenés szüreti felvonulás / Meghívott és helyi hagyományőrző együttesek fellépései a helyi sportpályán / Táncház a Kóborzengő zenekarral - oSlovMa-Képgaléria:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1019699728129003
A kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes
a XV. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztiválon Kerepesen - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1019790124786630/
A Szlovák Intézet rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/484-spravy-slovenskeho-intitutu-v-budapeti
Karel Gott: Suite Paysanne Hongroise (1973)
https://youtu.be/YAj5KJ6k42U
Szennyezettek a pilisszentkereszti forrásvizek?
Csodatevő vízként istenítik / Csak hinni kell benne / Az ásványvíz drága / Biológiai tények / Üdítőgyárak lobbija?
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/fertozottek-lehetnek-a-legendas-magyar-forrasok/tcb71j2
Kürtös / Trubnik - Pilisszentlászló / Senváclav
Letölthető / Stiahnuť
2016. szeptember: www.oslovma.hu/XXX/Kurt6Sep.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/1263608503649662
2016. augusztus: www.oslovma.hu/XXX/Kurt6Aug.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/1235296679814178
Korábbi lapszámok / Staršie čísla:
https://www.facebook.com/senvaclav/photos/a.960059350671247.1073741829.914344848576031/1003500662993782/?type=3&theater
A piliscsévi pincefalu
https://www.youtube.com/watch?v=-aYIRPOeNMs
A Pilis Gyöngyszemei / Babicsek Bernát filmje
https://www.youtube.com/watch?v=Wu5YU5Q0wF8
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1015362418562734
Pilisi falvak találkozója
Pilisszentlélek - 2016. augusztus 27. - Szentmise után szlovák együttesek műsorai
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1013466268752349
A Pilis asztalánál - Örökségi Napok Pilisszántón
2016. szeptember 10. / Pilisszentiváni Fúvószenekar - Fotó: I. Fuhl
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1025968380835471
Hálaadó szentmise
Kesztölc újratelepítésének 300. és a Pávakör megalakulásának 45. évfordulójának ünnepségén
https://youtu.be/xD6BQ3kx7Kc
Húsz éves együttműködést erősítettek meg Búcs, Felsőkirályi és Kesztölc polgármesterei
http://kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/hir-288-1/
Ez Kesztölc - Kara István fotói
http://kesztolc.hu/v/777/
Pilisszántó fotósa
http://kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/galeria-198/
Somorjai Ede
https://www.facebook.com/ede.somorjai
A Pilis télen-nyáron, tavasszal-ősszel
Fuhl Imre fotói (kesztolc.hu-galéria)
http://kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/galeria-203/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1003833849715591
X. Pilisi Klastrom Fesztivál
Pilisszentkereszt - Klastromkert / 2016. augusztus 12.-13. - FuhlExtraFotó:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1003510269747949
Pilíšska kapela - FotOK:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1001971009901875
Neďaleko od Trenčína (oSlovMa-videó):
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1002385059860470/
Pannonia Allstars Ska Orchestra
X. Klastrom Fesztivál / Pilisszentkereszt / 2016. augusztus 13. - FotOK:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1002865833145726
Pannonia Allstars Ska Orchestra: Elhagytam magam
X. Klastrom Fesztivál / Pilisszentkereszt / 2016. augusztus 13. - oSlovMa-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1003451036420539/
Nemzetiségi délután Piliscsabán
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1003598669739109.1073742011.147596498672668&type=3
Szarvasi Szilvanapok
2016. szeptember 3. - (mti)
Szeptember 9. és 11. között tartják a Szarvasi Szilvanapok fesztivált, melynek fő célja a szarvasi szilva népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó hagyományok bemutatása. A szilvatermesztésre nemcsak mint mezőgazdasági tevékenységre, hanem mint a szarvasi közösség egyik jelentős szellemi kulturális örökségére tekintenek a békési városban. A szarvasi szilvatermesztést az 1790-es évektől írott dokumentumok igazolják, a tudást generációról generációra átörökítették - hangsúlyozták a szervezők, hozzátéve, hogy reményeik szerint hamarosan felterjesztik a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére a szarvasi termésáldást és a hozzá tartozó teljes szakmai anyagot. A termésáldás bevezetése Tessedik Sámuel evangélikus lelkész nevéhez kötődik, aki mezőgazdasági iskolát is létrehozott Szarvason. Az egyre erőteljesebb polgárosodási folyamat következtében a módosabb családoknál háttérbe szorult a gazdálkodáshoz kötődő vallási élet, ezért Tessedik igyekezett tudatosítani a gazdákban, hogy a bőséges termés eléréséhez nem elegendő a szakmai tudás, oda kell figyelni a természetre is, és köszönetet kell mondani az Úrnak a termékeny esztendőért. Ezért minden termésből vittek mutatóba a templomba, és ünnepélyes keretek között mondtak hálát érte. Ezt a Tessedik Sámuel nyomán újjáéledt hagyományt a Szilvanapok programjában napjainkban is gyakorolják a szarvasi szlovákok. A háromnapos fesztiválon különböző szilvából és szilvalekvárból készült süteményeket és ételeket lehet megkóstolni. Idén is hirdettek receptversenyt a vállalkozó kedvűeknek. Három kategóriában (hagyományőrző, egészségmegőrző és modern) lehet nevezni a szilvás süteményeket. Emellett díjazzák a legfiatalabb és a legidősebb recept beküldőjét, valamint a közönség kedvencét. Az idei év újdonsága, hogy szarvasiak összefogásából egy új, eddig a piacon hivatalosan nem fellelhető termék jött létre: a Szarvasi szilvapálinka, melynek debütálása a fesztiválon lesz - emelték ki a szervezők. A hagyományoknak megfelelően idén is lesz borudvar, látványkonyha, kézműves sörök udvara és lekvárutca az Evangélikus Ótemplom környékén. A városi és a környező települések éttermei szilvával készült ételkülönlegességekkel várják a vendégeket a rendezvény ideje alatt. Péntek este - több évtized után - Szarvason lép fel az Edda, szombaton Varga Miklós ad koncertet. Rajtuk kívül fellép mások mellett a CimbaliBand, Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor Latin Duója, a Csűrdöngölő zenekar, Aradszky László, valamint Szalonna és bandája. A részletes program a www.szilvanapok.hu oldalon érhető el.
Haluskarajongók
XIII. Haluskafesztivál Vanyarcon
http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-haluskarajongok/
Domovina: Miért haluska, nem pedig galuska? Mi a különbség? Melyik a finomabb: a juhtúrós, tehéntúrós vagy a káposztás? Melyik a legfinomabb, legideálisabb túró? Édes vagy savanyú káposztával készüljön? Kell-e a tésztába tojás vagy sem? S mi legyen az új fejlesztésű lecsóssal, kolbászossal vagy éppen a mákossal? Kézzel szaggassuk, nokedliszaggatóval vagy más módon? Miért jobb a százéves, fából készült szűrőkanál, mint modern változatai? S vajon a hazai szlovák falvakban, főleg Vanyarcon, miért jelent egy ételnél jóval többet a haluska? Milyen kulturális vonatkozásai vannak?
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1037132386385737
Vanyarci haluskafesztivál 2016
2016. szeptember 10. / Sztrapacskafőző verseny - Fuhl Imre fotói:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1026995604066082
https://www.facebook.com/events/950672698301748/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/998943793537930
Archív:
2015 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=823892667709711
2014 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=644624658969847
2013 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=469818339783814
2012 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=316232205142429
2011 - http://hu.fotoalbum.eu/fuhl/a641293/slideshow
Eleki Világtalálkozó
http://www.behir.hu/2016/08/06/negy-nemzetiseg-unnepe
Csillaghullás - minifesztivál Kesztölcön
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/999038650195111/?type=3&theater
Elhunyt Gergely László rendező, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség elnöke
http://hvg.hu/kultura/20160806_meghalt_gergely_laszlo_rendezo
Szlovákia válogatottja nyerte meg a Savaria Kupa nemzetközi női röplabdatornát
http://vaol.hu/sport/szlovakiae-a-savaria-kupa-a-magyarok-harmadikok-1784758
Szlovák arany páros szlalom kajak-kenuban
http://ujszo.com/online/sport/2016/08/12/skantarek-kileptek-az-arnyekbol-nyolc-ev-utan-ujra-szlovak-arany
Hosszú Katinka harmadik aranyérme
Kenderesi Tamás 200 pillangón bronzérmes
http://www.nemzetisport.hu/rio-2016/rio-2016-hosszu-cseh-es-kenderesi-is-eremert-uszik-2518617
Imre Géza ezüstérmes párbajtőrben
http://ujszo.com/online/sport/2016/08/09/imre-geza-ezustermes-parbajtorben
Olimpiai bajnok a kajak női négyes 500 méteren
http://index.hu/sport/2016/rio/ujabb_magyar_arany_olimpiai_bajnok_a_kajak_noi_negyes_500_meteren/
Vlčekék ezüstöt nyertek Szlovákiának
http://ujszo.com/online/sport/2016/08/20/vlcekek-ezustot-nyertek-szlovakianak
Matej Tóth halhatatlan lett
Tudatos, taktikus, tökéletes versenyzéssel győzött a vb-címvédő a szlovák atléta 50 km-es gyaloglásban a riói olimpián...
http://ujszo.com/online/sport/2016/08/19/toth-halhatatlan-lett
Az első szlovák érem: Matej Beňuš második lett
http://ujszo.com/online/sport/2016/08/09/az-elso-szlovak-erem-matej-benus-masodik-lett
Második számában második aranyérmét nyerte Hosszú Katinka a riói olimpián
http://ujszo.com/online/sport/2016/08/09/katinka-show-arany-100-haton-is
Két magyar arannyal kezdődött a riói olimpia
http://index.hu/sport/2016/rio/2016/08/07/ket_aranyat_is_szereztek_a_magyar_sportolok_a_nyitonapon/
Knézy magyarázza, miért hallgatott a menekült úszó sikeréről
http://hvg.hu/sport/20160807_Knezy_magyarazza_miert_nem_emlitette_a_menekult_uszo_sikeret
In memoriam Hattinger - Klebasko Gábor (1958-2016)
Ruszin üstökös a költészet csillagos egén
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1364-in-memoriam-hattinger-klebasko-gabor
Hattinger-Klebaško Gáborra emlékezünk
http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-2016-08-15-i-adas/
MTVA Domovina - Szlovák magazin (2016. 08. 15.) - Július 26-án elhunyt Hattinger-Klebaško Gábor a zempléni Komlóska szülötte, három nyelven alkotó költő, zenész, művész, az MTVA ruszin műsorának szerkesztője, aki három identitásúnak, ruszinnak, szlováknak és magyarnak vallotta magát. Hosszú évek keresése után, felnőtt fejjel talált rá ruszin identitására. Mindemellett sosem tagadta meg mindazt, amit a szlovákoktól kapott. Szlovák tanítási nyelvű iskolákba járt és a szlovákok közül kerültek ki legjobb barátai is. Szlovák nyelvű költészetével tagadhatatlanul gazdagabbá tette a hazai szlovákság irodalmát is.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1005296709569305
Búcsú
Matulay (Laza) László & Millennium Zenekar
www.oslovma.hu/XXX/Bucsu.mp3
Ne jöjj el sírva síromig, / Nem fekszem itt, nem alszom itt; / Ezer fúvó szélben lakom / Gyémánt vagyok fénylő havon, / Érő kalászon nyári napfény, / Szelíd esőcske őszi estén, / Ott vagyok a reggeli csendben, / A könnyed napi sietségben, / Fejed fölött körző madár, / Csillagfény sötét éjszakán, / Nyíló virág szirma vagyok, / Néma csendben nálad lakok / A daloló madár vagyok, / S minden neked kedves dolog… / Síromnál sírva meg ne állj; / Nem vagyok ott, nincs is halál. (Mary Elizabeth Frye)
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/1041776239203713

