http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1393-tallozo-sajtoszemle-2017-marcius-junius
Figyelő / Tallózó / Sajtószemle ● 2017. március - június
Magyar Kulturális Hét Pozsonyban - A magyarországi nemzetiségek kultúrájáért - Az online platformok felé kell fordulnia a nemzetiségi újságírásnak - Nemzetiségi kultúrák napja a közmédiában - Szószóló helyett képviselőt a parlamentbe - A Beneš-dekrétumok mai tanulságairól - „Meg kell teremteni a nemzetiségi nyelv fogadására és használatára vonatkozó képességet” - Megújuló köznevelési környezet és Pro Urbe díjak Tótkomlóson - „A hazai kisebbségeknek adott lehetőségek kihatnak a külhoni magyarság életére”
Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2017/Imr17Hu2.rtf
oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Szlovákia elhúz a szomszédok mellett?
A visegrádi országok közül egyedül Szlovákia akar egyértelműen az unió gyorsabban integrálódó magjába tartozni.
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/06/09/szlovakia-elhuz-a-szomszedok-mellett
„Minden nemzetek közt / Magunkra maradtunk”
http://nepszava.hu/cikk/1131563-magunkra-maradtunk/
Závada Pál a Könyvhéten: Pártállami prés szorításában, egy új autokráciában élünk
http://hvg.hu/kultura/20170608_Zavada_Pal_nyitja_a_Konyvhetet
Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában
http://blog.oik.hu/?p=22880
A magyar formatervezést bemutató kiállítás nyílt Pozsonyban
2017. június 6. - (mti)
A magyar kreativitást és formatervezést bemutató kiállítás nyitottak meg Pozsonyban a Magyar Kulturális Hét keretén belül. A Shaping Hungary - Design in the 21st Century című utazó kiállítás néhány tucat különböző léptékű alkotáson keresztül mutatja be a mai magyar fiatal formatervezők, feltalálók és mérnökök ötleteit, alkotásait. A kiállítás, amelyet Pozsonyban a Bratislava Design Week 2017 keretén belül rendeztek, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Magyar Formatervezési Tanács és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közös szervezésű tárlata. A vándorkiállítást, amely már nyolc európai városban járt, és legutóbb Lengyelországban láthatta a közönség, Hammerstein Judit külföldi magyar intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg. „A magyar kreativitásnak, leleményességnek, technológiai innovációnak nagy hagyományai vannak, egészen a 19. századig visszanyúlóan” - hangsúlyozta megnyitójában a helyettes államtitkár. A mostani tárlat a kortárs magyar dizájnt mutatja meg úgy, hogy közben viszonyul a magyar formatervezés hagyományaihoz - tette hozzá. A kiállítás, amely június 11-ig lesz megtekinthető a pozsonyi Erdődy-palotában lévő Zoya-galériában, a pozsonyi Magyar Kulturális Hét programsorozatának része. A kulturális hetet hagyományteremtő s egyidejűleg hiánypótló céllal hozták létre 2014-ben. A Magyarország pozsonyi külképviselete és a Pozsonyi Magyar Intézet által szervezett programsorozat mára az egyik legkedveltebb nyári nyilvános rendezvénnyé nőtte ki magát Pozsonyban. Idei évada Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész nagy sikerű koncertjével kezdődött vasárnap este. A fesztivál vasárnapig tart, bőséges programkínálata a kultúra szinte minden ágát lefedi.
Mennyit keres egy szlovák autóipari munkás?
http://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/szerinted_mennyit_keres_egy_szlovak_autoipari_munkas_igen_tobbet.252691.html
Román történész szerint nem kell bocsánatot kérni Trianonért
http://www.origo.hu/nagyvilag/20170606-iohannis-egy-napig-sem-maradhatna-roman-allamfo-ha-bocsanatot-kerne-trianonert.html
A nemzeti összetartozás napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_nemzeti_%C3%B6sszetartoz%C3%A1s_napja
Trianon - Ahány ország, annyi nézőpont
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/06/04/trianon-ahany-orszag-annyi-nezopont
Még három év, és lejár Trianon
A legismertebb tévhitek
http://24.hu/tudomany/2017/06/04/meg-harom-ev-es-lejar-trianon/
Trianon - A pártok közleményei
http://hvg.hu/itthon/20170604_Trianon_ha_nem_volt_eleg_a_nemzeti_katasztrofabol_akkor_meg_a_partok_kozlemenyeit_is_elolvashatja
Ujhelyi: Ha elszakadunk Európától, az felér a trianoni traumával
http://nepszava.hu/cikk/1131212-ujhelyi-istvan-ha-elszakadunk-europatol-az-feler-a-trianoni-traumaval/
Lázár: Mi nem felejtünk
http://nepszava.hu/cikk/1131202-lazar-mi-nem-felejtunk
Trianonok
http://parameter.sk/blog/trianonok
Fáj: Fél Békés megye lecsípve / Magyarország mint luk
http://hvg.hu/itthon/20170604_Magyarorszag_mint_luk
A Szarvasi Vízi Színház nyári évada
Magyar-szlovák kétnyelvű előadás is lesz
http://www.ma.hu/kulturport.hu/301633/Junius_kozepen_kezdodik_a_Szarvasi_Vizi_Szinhaz_nyari_evada
Domovina: Horgony nélkül
http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-horgony-nelkul/
„Isten különös rendelése, hogy engem a metodista egyházba hívott el, apámat a pravoszlávba, unokanővéremet a katolikusba, édesanyám egész családja pedig evangélikus. Azonban ez is csak azt bizonyítja, hogy a különbözőségben is létezhet egység. Az embernek pedig meg kell találnia azt a helyet, ahol hasznos és nemcsak áldott, hanem áldás is lehet a környezetének. S ha megvan, akkor ott kell dolgoznia.“ - vallja Kopas Gabriella pozsonyi metodista lelkész. Gabriella Budapesten született Hollósy Gabriellaként és a fővárosi szlovák iskola kiváló diákja volt, nem volt olyan kulturális megmozdulás, amelyben ne játszott volna meghatározó szerepet. Nem csoda, hiszen az egész Hollósy család kötelességének tekintette és tekinti a hazai szlovák kultúra ápolását. A portréfilmből kiderül, hogy Gabriella miért választotta a lelkészi hivatást, milyen utak vezérelték Pozsonyba és vajon megtalálta-e azt a küldetést, amire oly nagyon vágyott. - Szerkesztő-rendező: Antala Zsuzsanna / Operatőr: Szél Zsolt / Vágó: Raffai Csongor
http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-horgony-nelkul/
Fico: Az eurózónát szorosabbra kell fogni, Szlovákia a magjához akar tartozni
2017. június 2. - (mti)
Az eurózónát szorosabbra kell fogni, Szlovákia a magjához akar tartozni - mondta Robert Fico szlovák kormányfő pénteken Pozsonyban, a Szolidaritási és Fejlesztési Tanács ülését követően. A kormány, a szakszervezetek az egyházak és szakmai szervezetek egyeztető testületének ülésén a kormány felhatalmazást kapott partnereitől arra, hogy aktív részese legyen az integráció, az eurózónán belüli együttműködés elmélyítésének. Robert Fico kijelentette: jelen van a törekvés arra, hogy a közös fizetőeszközt használó országok szorosabban működjenek együtt. Szerinte a szorosabb integráció érzékeny döntéseket hozhat magával a szociális kérdésekben és az adókat érintően is. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta: támogatják az európai integráció elmélyítését, hiszen az eddig is rendkívül sikeres folyamatnak mutatkozott. Szlovákia részvétele az integrációban nagyon pozitív eredményekkel járt. Robert Fico szerint amennyiben az eurózónán belüli együttműködés elmélyítése az Európai Unió (EU) egyfajta magjának a kialakítását jelenti, akkor Szlovákia nem akar abból kimaradni. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ez nem lesz egyszerű, a védelmet és a biztonságot is érintő komoly döntéseket kell majd meghozni, e területeken is intenzívebb lesz az együttműködés.
Miroslav Lajčákot választották az ENSZ Közgyűlésének elnökévé
http://www.bumm.sk/belfold/2017/05/31/miroslav-lajcakot-valasztottak-az-ensz-kozgyulesenek-elnokeve
Szlovák-magyar együttműködés az első világháborús veszteség feldolgozásban
http://www.honvedelem.hu/cikk/63489
Magyarországnak és Szlovákiának is érdeke a két ország közötti infrastrukturális összeköttetések javítása
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/magyarorszagnak-es-szlovakianak-is-erdeke-a-ket-orszag-kozotti-infrastrukturalis-osszekottetesek-javitasa
Szlovákia, a lesajnált bezzegország
A kétsebességes Európában a maghoz igyekszik felzárkózni, és meg is van rá az esélye.
https://mno.hu/velemeny/szlovakia-a-lesajnalt-bezzegorszag-2400611
Patthelyzet a felvidéki magyar iskoláknál
https://mno.hu/hatarontul/patthelyzet-a-felvideki-magyar-iskolaknal-2400564
Vakvágányra terelik a fasisztákat
http://www.bumm.sk/velemeny/2017/05/27/vakvaganyra-terelik-a-fasisztakat
Behaluskázva
„Ne baszakoggyatok, palóc atyafiak!” - Kálmussal álmodtam. Talán nem kellett volna éjszakára egy egész tál brindzás sztrapacskát betermelnem. Vagy pedig a Beszterce megyei ispán magyar támogatottságáról szóló cikket elolvasnom.
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/05/28/behaluskazva
Újra tüntettek Orbánék ellen
http://hvg.hu/itthon/20170521_lex_ceu_civiltorveny_tuntetes_vago_gabor
Fordult a kocka
Magyar melósok Szlovákiában / A béremelési versenyben a szlovákok vezetnek...
https://www.penzcentrum.hu/karrier/ausztria_megtelt_szlovakiaban_kaszalnak_most_a_magyar_melosok.1055497.html
A liptószentmiklósi petíció
Szlovák nemzeti öntudatra ébredés - szűk körben
http://felvidek.ma/2017/05/szlovak-nemzeti-ontudatra-ebredes-szuk-korben/
Áder János halászlevet főzött a szlovák köztársasági elnöknek
https://mno.hu/belfold/ader-janos-halaszlevet-fozott-a-szlovak-koztarsasagi-elnoknek-2398644
Ivan Chrenko az első szlovák dollármilliárdos
Megcsinálta a brexit utáni legnagyobb üzletet Londonban
https://forbes.hu/uzlet/budapest-agora-ingatlan-hb-reavis-chrenko-london/
Így áll most a szlovák és a magyar gazdaság helyzete
http://www.bumm.sk/belfold/2017/05/06/igy-all-most-a-szlovak-es-a-magyar-gazdasag-helyzete
Szijjártó Péter megköszönte a szlovák védelmi miniszternek a segítséget
2017. május 4. - (mti)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Peter Gajdoš szlovák védelmi miniszterrel folytatott megbeszélésén köszönetet mondott azért, hogy Szlovákia segítséget nyújtott Magyarország déli határának megvédéséhez, „amikor a legnagyobb nyomás alatt voltunk” - közölte a tárca az MTI-vel. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) közleményében azt írta: a két ország szorosan együttműködik a NATO-ban. Szlovákia megkezdte a csatlakozását a magyarországi NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központhoz - tették hozzá. Arra is kitértek, hogy a magyar és a szlovák légierő együttműködését folyamatosan bővítik, a kiképzés területén - negyedéves rotációban - idén 150-150 katonát küldenek a Baltikumba, és együtt vesznek részt az afganisztáni misszióban. Hangsúlyozták: a két ország elkötelezetten támogatja a NATO bővítését és az ENSZ békefenntartó misszióit. Emellett közösen készítik elő a V4-EU harccsoport felállítását 2019 második fél évére, és kiemelt figyelmet fordítanak Nyugat-Balkán stabilitásának előmozdítására, mivel annak meghatározó a jelentősége egész Európa biztonsága szempontjából - áll a KKM közleményében. Peter Gajdoš a magyar honvédelmi miniszter, Simicskó István meghívására érkezett Budapestre, a két védelmi miniszter biztonságpolitikai kérdésekről, a visegrádi csoportról, az illegális migrációról, valamint Szlovákia és Magyarország katonai kapcsolatáról is egyeztetett.
Szlovák szobrot kap IV. Béla
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/05/05/szlovak-szobrot-kap-iv-bela
Szlovák-magyar védelmi együttműködésről egyeztettek
http://www.bumm.sk/belfold/2017/05/04/szlovak-magyar-vedelmi-egyuttmukodesrol-egyeztettek-budapesten
Magyar - Szlovák Nyugdíjtanácsadó Nap Komáromban
http://www.bumm.sk/regio/2017/05/04/magyar-szlovak-nyugdijtanacsado-nap-komaromban
Medián: Félmillió szavazó hagyta el a Fideszt, Áder és Orbán nagyot zuhant
http://hvg.hu/itthon/20170503_median_kozvelemeny_kutatas
Kibővül a csak szlovák állampolgárok által betölthető köztisztviselői munkahelyek száma
http://www.bumm.sk/belfold/2017/05/03/kibovul-a-csak-szlovak-allampolgarok-altal-betoltheto-koztisztviseloi-munkahelyek-szama
TGM: Még sokkal rosszabb lesz, mielőtt jobb lesz
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/05/01/tgm-meg-sokkal-rosszabb-lesz-mielott-jobb-lesz
Ki állíthatja meg Orbánt?
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/05/03/ki-allithatja-meg-orbant
Ma 13 éve lett Magyarország az Európai Unió tagja
http://nepszava.hu/cikk/1128074-ma-13-eve-lett-magyarorszag-az-europai-unio-tagja/
Szlovák, magyar, cseh és osztrák együttműködésben készül film Mária Teréziáról
http://www.bumm.sk/bulvar/2017/04/28/szlovak-magyar-cseh-es-osztrak-egyuttmukodesben-keszul-film-maria-tereziarol
Pozsonyban nem tudnak az Orbán által megígért útról
http://ujszo.com/online/regio/2017/05/03/egyelore-csak-terv-a-negy-sav-gyor-es-dunaszerdahely-kozott-fb
Négysávos út köti majd össze Győrt Dunaszerdahellyel (?)
http://www.bumm.sk/regio/2017/04/28/negysavos-ut-koti-majd-ossze-gyort-dunaszerdahellyel
Orbán után Ficonak is gyanúsak a civilek
http://index.hu/kulfold/2017/04/29/orban_utan_ficonak_is_gyanusak_a_civilek/
Tiltott vagy tűrt támogatás?
Szlovákiai magyar civilek Magyarországról kapnak forrásokat
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/04/28/tiltott-vagy-turt-tamogatas
„A magyar-magyar köldökzsinórt tovább erősíteni”
2018-tól a határon túli magyarok is megkaphatják a magyarországi anyasági támogatást
http://felvidek.ma/2017/04/2018-tol-a-hataron-tuli-magyarok-is-megkaphatjak-a-magyarorszagi-anyasagi-tamogatast/
Médiahelyzet: Románia kicsivel, Szlovákia messze megelőzi hazánkat
https://mno.hu/media/mediahelyzet-romania-kicsivel-szlovakia-messze-megelozi-hazankat-2397186
A sajtószabadság szempontjából Szlovákia 17., Magyarország pedig 71.
http://www.bumm.sk/belfold/2017/04/27/riporterek-hatarok-nelkul-a-sajtoszabadsag-szempontjabol-szlovakia-17-ik-magyarorszag-pedig-71-ik
Sloboda tlače sa zhoršuje / Ako je na tom Slovensko?
http://www.tvnoviny.sk/domace/1867627_sloboda-tlace-sa-podla-reporterov-bez-hranic-zhorsuje-pozrite-si-ako-je-na-tom-slovensko
Leginkább a szlovákokat, legkevésbé a romákat kedvelik a csehek
http://profitline.hu/hircentrum/hir/365885/Leginkabb-a-szlovakokat-legkevesbe-a-romakat-kedvelik-a-csehek
Világi Oszkár portréja
Magyar és konzervatív gyökerek / Itthon szlovák, ott magyar / Orbán Viktor társaságában
http://index.hu/gazdasag/2017/04/25/majd_az_oszi_elintezi
Kerülik Orbánt a vezető nyugati politikusok
http://nepszava.hu/cikk/1126963-kerulik-orbant-a-vezeto-nyugati-politikusok/
TGM: A gyűlölet
Erkölcsi és pszichológiai értelemben a gyűlölt Orbán-rezsimnek vége / A polgári társadalom kultúrája egyenlőségi kultúra
http://hvg.hu/itthon/20170414_TGM_gyulolet_tuntetesek_elegedetlenseg_Orban_rendszer
Kis János: fogyatkozik Orbán körül a levegő
http://magyarnarancs.hu/belpol/kis-janos-fogyatkozik-orban-korul-a-levego-103537
Nem maradunk csendben
Nem hagyományos tüntetés a kormány gyűlöletpolitikája ellen / 20 ezren teremtettek fesztiválhangulatot a Szabadság téren / A beszédek mellett a zenén, a táncon és a hangos véleménynyilvánításon volt a hangsúly / Mozgalmat szerveznek az arányos választási rendszer kiharcolásáért
http://hvg.hu/itthon/20170415_nem_maradunk_csendben_kormanyellenes_tuntetes
Közérdekű munkára ítélték az Áder hivatalára festéket dobó Gulyás Mártont és társát
http://hvg.hu/itthon/20170413_gulyas_marton_varga_gergo_festekszoro_itelet
Eljárás indul a lex CEU miatt Brüsszelben
http://index.hu/kulfold/eurologus/2017/04/26/eljarast_indul_brusszelben_a_ceu-torveny_miatt/
Orbánt az Európai Parlamentben saját elvbarátai is támadták, miközben a védhetetlent próbálta védeni
http://hvg.hu/itthon/20170426_orban_viktor_brusszel_europai_parlament
Tiltakozások Budapesten - Az ország dobogó szíve
Tízezres tömeg gyűlt össze szerda délután / Közel száz civil szervezet is csatlakozott
http://hvg.hu/itthon/20170412_hosok_tere_civiltorveny_tuntetes_percrol_percre
Érvek helyett hitek
Különös a magyar kormányzati kommunikáció a Közép-európai Egyetem ügyében.
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/04/10/ervek-helyett-hitek
Áder János aláírta a lex CEU-t
http://hvg.hu/itthon/20170410_ader_alairta_ceu
Több tízezres tömeg a CEU megmaradásáért / Kormányellenes tiltakozás
http://hvg.hu/itthon/20170409_Hany_tizezer_ember_tudja_meggyozni_Ader_Janost__CEUtuntetes_percrol_percre
Így fogadták a CEU megszüntetését a szlovákiai magyarok
http://www.bumm.sk/belfold/2017/04/06/igy-fogadtak-a-ceu-megszunteteset-a-szlovakiai-magyarok
Orbán Soros Esete
http://parameter.sk/blog/orban-soros-esete
„...a Soros Alapítvány ösztöndíjasa vagyok“
https://www.youtube.com/watch?v=4Zw4_fxdhoQ&feature=youtu.be
Orosz be, Soros ki
http://parameter.sk/orosz-be-soros-ki
Élőlánc volt a CEU-nál, majd dulakodás a Kossuth téren
http://hvg.hu/itthon/20170404_Elolanc_a_CEU_korul__elo
A parlament elfogadta a CEU működését a jelenlegi formájában lehetetlenné tevő törvényt
http://hvg.hu/itthon/20170404_Pontokba_szedtuk_a_CEU_lehetosegeit
Orbán nem mer nekimenni a CEU-nak - így látják Szlovákiában
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/orban_nem_mer_nekimenni_a_ceu-nak_igy_latjak_szlovakiaban.632835.html
Tízezren a CEU mellett
„Szabad ország, szabad egyetem!” / Ki a következő? / Oktatási szabadságot!
http://hvg.hu/itthon/20170402_Ezrek_a_Corvinusnal_tomeget_adnak_a_civilek_a_CEU_vedelmenek
A határon túli magyar egyetemek működését is veszélybe sodorhatja
A kormány nem kíván fellépni azon magyarországi nemzetiségi szervezetek ellen, amelyek az anyaországuktól anyagi támogatást kapnak... /?/
http://alfahir.hu/2017/04/02/jobbik_szavay_istvan_ceu_kozep_europai_egyetem_erdely
Elsőrangú felsőoktatási intézmény - Kemény hangú közlemény
http://hvg.hu/itthon/20170329_ceu_amerikai_nagykovetseg
FUEN kongresszus: Nincs általános autonómiarecept, valamennyi kisebbségnek rá szabott megoldás kell
http://www.vajma.info/cikk/karpat/11919/FUEN-kongresszus-Nincs-altalanos-autonomiarecept--valamennyi-kisebbsegnek-ra-szabott-megoldas-kell.html
Kolozsváron ülésezett az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának (FUEN) 62. kongresszusa
http://www.slovaci.hu/index.php/hu/9-blog/521-kolozsvaron-ulesezett-az-europai-nemzetisegek-foderalis-uniojanak-fuen-62-kongresszusa
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - 2017. évi nemzetiségi támogatások döntési listái
NEMZ-CISZ-17 - http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_cisz_17.pdf
NEMZ-KUL-17 - http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_kul_17.pdf
NEMZ-PED-17 - http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_ped_17.pdf
NEMZ-TAB-17 - http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_tab_17.pdf
A Ľudové noviny a magyarországi szlovákok hetilapja
1957 óta tájékoztat a hazai szlovákságot érintő eseményekről.
https://eshop.posta.hu/storefront/hirlapok/kozelet-politika-gazdasag/ludove-noviny/prodB015200.html
Kulturális, politikai, közoktatási, hitéleti, ifjúsági, irodalmi, művészeti, gazdasági, tudományos és egyéb témájú cikkek gazdag palettáját kínálja az olvasók valamennyi korosztályának szlovák nyelven. A Ľudové noviny legfontosabb célja, hogy valósághű képet adjon a hazai szlovák nemzetiség helyzetéről és életéről, nemcsak híreket, tudósításokat, riportokat és interjúkat közöl, hanem a dolgok hátterét felfedő, az összefüggésekre rávilágító elemző írásoknak is teret biztosít.
http://www.luno.hu/
A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásai
1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1392-a-kisebbsegi-vegyes-bizottsag-ajanlasai-2017
A magyarországi nemzetiségek kultúrájáért
Átadták az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat
2017. május 29. - (mti)
Átadták az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat, a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai elismerését hétfőn Budapesten. Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pesti Vigadóban tartott díjátadón köszönetet mondott a nemzetiségeknek, hogy a megmaradásukért folytatott tevékenységeiken keresztül erősítik a magyarságot, a magyar nemzetet. Elmondta, a Magyarországon élő tizenhárom őshonos nemzetiség megkapja azt a lehetőséget, amelyre óriási szüksége van egy-egy nemzetnek, országnak. Nem kell attól félnünk, hogy egy-egy nemzetiség - ahogy ezt teszik egyes országokban - a többségi társadalom ellenében dolgozik, a többségi társadalom ellenében őrzi meg kultúráját és hitét - tette hozzá. Kitért arra is, hogy több mint egymilliárd forint támogatással több mint 2100 nemzetiségi szervezetet segítettek. Soltész Miklós beszédében kérte a nemzetiségek képviselőit, hogy vigyék anyaországaikba azt a hírt, hogy a nemzetiségek, így a határon túli magyar közösségek támogatása is erősíti az adott nemzetet. Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Kodály Zoltán zeneszerzőt idézve azt mondta: „kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának”. A hazai nemzetiségek eltökéltek abban, hogy megőrizzék kultúrájukat - tette hozzá. Soltész Miklóshoz csatlakozva Fülöp Attila azt mondta, a magyar nemzetiségi politika „bátorító és példamutató” szeretne lenni, hogy a környező országok is ugyanezzel a hozzáállással próbálják a kisebbségben élő magyar nemzetiségeket kezelni. Megjegyezte, mindaddig, míg például Marosvásárhelyen félezer magyar család van bizonytalanságban, hogy gyermekeik járhatnak-e majd abba az iskolába, amelybe szeretnének, nem lehet teljes az öröm. Az eseményen díjat kapott a Biljana Néptáncegyüttes a hazai bolgárok identitástudatának erősítése és hagyományos kultúrájuk megőrzése érdekében végzett munkájáért. A Glos polonii szerkesztősége a magyarországi lengyelek történelmi és hagyományos kultúrájára vonatkozó ismeretek terjesztése, valamint a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása érdekében végzett tevékenységért. Jurinkovits József a nyugat-dunántúli horvátok érdekében a közösségi életben és kultúrában végzett tevékenysége elismeréséért. A Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Népdalkör a kis létszámú ruszin nemzetiség örökségének megőrzéséért, valamint a közösségi élet területén végzett kiemelkedő munkájáért kapta meg az elismerést. Lohn Zsuzsanna Éva a hazai német nemzetiség nyelvének megőrzéséért, a nyelvtanítás módszereinek a jövő pedagógusai számára történő átadásáért, Nedró János András a békési románság tánckultúrájának megőrzéséért és továbbadásáért, valamint pedagógusként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat. Díjat kapott a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület a pilisi szlovákok népzenéjének és táncának, énekeinek és színpadi produkcióinak megjelenítéséért. Ropos Mihály a rábavidéki szlovén közösség mindennapjait és közösségi eseményeit megörökítő fotódokumentációja elkészítéséért. A „Veseli Santovcani” Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület a Bács-Kiskun megyei szerb nemzetiség kulturális identitásának megőrzéséért, folklórhagyományainak és néptáncuk népszerűsítéséért végzett munkája elismeréseként.
Kétnyelvű feliratok a nemzetiségi településeken
http://www.slovaci.hu/index.php/hu/onkormanyzatoknak/514-ketnyelvu-feliratok-a-nemzetisegi-telepuleseken
Az Országgyűlés nemzeti kisebbségek bizottságának ülésén:
Az online média felé kell fordulni
2017. június 7. - (mti)
Az online platformok felé kell fordulni a nemzetiségi tartalomszolgáltatásnál, mivel a fiatalok kétharmada már nem a tévéből, rádióból, hanem innen tájékozódik - hangsúlyozta az Országgyűlés nemzeti kisebbségek bizottságának 2017. június 7-i ülésén a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Dobos Menyhért nagy sikernek nevezte a közmédiában május végén rendezett nemzetiségi napot, amelynek televíziós és rádiós programjai mintegy háromnegyed millió embert érték el. Arról beszélt, igyekeztek a hagyományos tematikák - mint a gasztronómia - mellett más érdekességeket a műsorba emelni, például a történelemről, táncról vagy bármilyen más művészeti formáról. Hangsúlyozta, hogy a nemzetiségek országos önkormányzataival egyeztetve rendkívül sokrétű programot sikerült összeállítani. Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke sikeresnek nevezte a műsorfolyamot, amihez „mindenki próbált hozzátenni, hogy a nap jól sikerüljön”. Azt hangsúlyozta, hogy a tematikus nap elsősorban a többségi társadalomnak szólt, megmutatva a nemzetiségi kultúrák értékeit, érdekességeit. Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló „meglepően változatosnak” és sikeresnek nevezte a május 21-i programot, míg a hazai ukránokat képviselő Hartyányi Jaroszlava - azt jelezve, jó úton jár e programmal a közmédia - azt szorgalmazta, hogy minden népcsoportnak évente legalább egy istentiszteletét anyanyelven közvetítsék. Mint mondta a fiataloknál a vallásnak jelentős közösségmegtartó ereje van. Erre reagálva Dobos Menyhért azt közölte, hogy a vallási műsorok közmédiabeli adásidejét egy 2000-ben kötött megállapodásban osztották el egymás között az egyházak.
13 nemzetiség múltja és jelene - A Nemzetiségi Kultúrák Napjának minden pillanata
http://www.mediaklikk.hu/2017/05/21/13-nemzetiseg-multja-es-jelene-a-nemzetisegi-kulturak-napjanak-minden-pillanata/
Kövér László: A 13 nemzetiség jóléte Magyarország pozícióit erősíti
2017. május 21. - (mti)
A Magyarországon élő 13 nemzetiséget pozitív közeg veszi körül, és ez erősíti az ország pozícióját nemzetközi szinten is - mondta az Országgyűlés elnöke a nemzetiségi kultúrák napja alkalmából a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.
http://www.mediaklikk.hu/video/nemzetisegi-kulturak-napja-8-resz/
Kövér László szerint a nemzetiségek jó sorsa sokat elárul Magyarországon a demokrácia helyzetéről, de az idegengyűlölet szintjéről is. „Mert hogyan lehetne bennünket hitelesen idegengyűlölettel vádolni, hogyha egyébként a saját 13 nemzetiségünk úgy érzi, hogy ők itt nem idegenek, hanem megbecsült polgárai ennek az országnak?” - tette fel a kérdést. Megjegyezte, a nemzetiségek, miközben saját kultúrájukat és nyelvüket ápolják, próbálják megtartani, integrálódnak a magyar társadalomba. A házelnök úgy látja, a 2014 utáni jogszabályi változások bővítették a nemzetiségek lehetőségeit mind a parlamentben, mind azon kívül. Ezek egyértelmű pozitív fejlődést indítottak el, és ez megfigyelhető a költségvetési támogatások növekedésében és a demográfiai mutatókban. Kifejtette, 2010-hez képest körülbelül két és félszeresére, 8,6 milliárd forintra emelkedett az idei költségvetésben a nemzetiségek előirányzata, míg 2001-hez képest a magukat valamilyen nemzetiséghez sorolók lélekszáma 2011-re 40 százalékkal emelkedett. A hivatalos statisztikák szerint Magyarország teljes lélekszámának 6,4 százaléka, vagyis mintegy 645 ezer ember vallja magát valamelyik nemzetiség tagjának - fűzte hozzá.
Nemzetiségi kultúrák napja lesz vasárnap a közmédiában
2017. május 18. - (mti)
Élő közvetítéssel, helyszíni bejelentkezésekkel és stúdióbeszélgetésekkel is várja az érdeklődőket vasárnap a közmédia a nemzetiségi kultúrák napja alkalmából. Az egész napos műsorfolyamban a 13 nemzetiség - bolgár, görög, horvát, német, lengyel, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán - kultúrája, népszokásai, gasztronómiája kerül a középpontba a Duna, a Duna World, az M5 és az M1 csatornákon, valamint a Kossuth és a Dankó rádióban. A stúdióból az ország számos pontjára kapcsolnak majd élőben, egyebek mellett a budapesti helyszínre, Kecskemétre, Beloianniszba, Turára, Pécsre, Békéscsabára, Szegedre és Pomázra is - mondta el Siklósi Beatrix, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) nemzetiségi, külhoni és kiemelt projektek főszerkesztője az MTI-nek. Hozzátette: a riportokból kiderül például, hogy mi közük a görögöknek a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) létrehozásához, idén is lesz nemzetiségi focibajnokság, a németek flashmobbal készülnek, ezen a napon lesz a ruszinok nemzeti ünnepe, Pomázon pedig együtt főznek a szerb, német és magyar résztvevők. A műsor vendége lesz mások mellett Trokán Nóra színművész, Hrivnák Tünde divattervező és Bubnó Tamás, a Szent Efrém Férfikar alapítója. Nikola Parov és Herczku Ágnes közös produkciója mellett a Balkan Fanatik és a Polonéz Néptánc együttes fellépése is színesíti a programokat, valamint kapcsolnak a budapesti Szent István-bazilikához, Balázs János zongoraestjének helyszínére is. Siklósi Beatrix közölte: Kövér László házelnök a szószólók parlamenti bizottságáról ad tájékoztatást, az Arany János-emlékév alkalmából gyerekek mondanak Arany János-verseket saját anyanyelvükön és magyarul, valamint az Arany-műveket fordító Jerzy Snopek lengyel nagykövettel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A főszerkesztő emlékeztetett: a nemzetiségi kultúrák napját harmadik alkalommal rendezi meg saját ötlete alapján a közmédia és javaslatuk szerint hivatalosan is ünneppé lehetne tenni ezt az alkalmat. A tematikus napon a stúdióban Dióssy Klári, Morvai Noémi, Szentpéteri Eszter, Török Olivér, Takács Bence és Kovács Koko István köszönti majd a nézőket. A televíziós és rádiós műsorfolyam célja, hogy a többségi társadalom jobban megismerje a hazánkban élő nemzetiségeket.
A magyarországi német önkormányzat szószóló helyett képviselőt szeretne a parlamentben
2017. május 8. - (mti)
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2018-as országgyűlési választásokat követően nemzetiségi szószóló helyett már teljes jogú képviselőt ültetne a parlamentbe, aki a magyarországi németek érdekeit képviselhetné. Az önkormányzat közleményében azt írta, Heinek Ottó, a közgyűlés elnöke arra emlékeztetett, hogy az országos önkormányzat stratégiájában rögzített célja a következő ciklusban a szószólói helyett a szélesebb jogkörrel rendelkező képviselői mandátum elérése. A közgyűlés támogatta azt az elképzelést, amely szerint már rövidesen feláll egy kampánystáb, amely nyár végéig részletes tervezetben rögzíti az ősztől esedékes mozgósítást. A közgyűlés emellett értékelte a 2016-os gazdasági évet is, amelyet stabilnak és kiegyensúlyozottnak ítéltek meg, az önkormányzat minden intézménye költséghatékonyan működött és maradvánnyal zárt, miközben több intézmény is nagyobb volumenű beruházást hajtott végre. A közlés szerint német támogatással jövő nyárig három újabb német nemzetiségi tanösvény létesülhet Mecseknádasdon, Fekeden és Tarjánban; végül pedig az eddig támogatott 62 településen túl újabb 4 szerezhet be kisbuszt. Döntés született a közgyűlésen a Szekszárdon működő Magyarországi Német Színház vezetői pozíciójának betöltéséről is. Az intézményt ez év decemberétől 2022 novemberéig Lotz Katalin vezetheti.
„Fontos változásokat hozhat a nemzetiségek kulturális életében”
2017. május 4. - (mti)
Az Országgyűlés lezárta a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, valamint más kapcsolódó jogszabályok módosítását érintő javaslat vitáját. Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló felszólalásában azt mondta: a javaslat fontos változásokat hozhat a magyarországi nemzetiségek kulturális életében, és reméli, hogy a nemzetiségek jobbító szándékú javaslatainak beépítésével ezek a változások kedvezőek lesznek. Elmondta: a javaslatot a hazai nemzetiségek érdekképviseletekkel is egyeztették, és véleményüket több esetben figyelembe is vették, például a nemzetiségi bázisintézmények esetében. Ugyanakkor jelezte: a nyilvános könyvtári ellátásról szóló szakasz komoly aggodalmakat és indulatokat váltott ki nemzetiségi és szakmai körökben egyaránt, mert attól tartanak, hogy a könyvtárak elnevezésének változását negatív szervezeti változások és a könyvtári rendszer széthullása követi. Hozzátette: az országos nemzetiség önkormányzatok arra mutattak rá, hogy a törvényjavaslat figyelmen kívül hagyja a nemzetiségek jogairól szóló sarkalatos törvény anyanyelvű könyvtárakról szóló passzusát.
Kondorosi iskolások filmterve vált valóra
http://nemzetisegek.hu/2017/06/02/sajtokozlemeny-kondorosi-iskolasok-filmterve-valt-valora/
Amiről egy szlovák térkép mesél
A magyar és szlovák emlékezés módja kissé közeledett / Tompul a szembenállás élessége / A módszertani fejlődés magában hordozhatja egy színesebb történelmi tudat kialakulását, egy vitaképesebb történelmi emlékezetet…
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/04/15/amirol-egy-szlovak-terkep-mesel
Illiberális elit?
Orbán Viktor az utóbbi napokban a demokrácia annyi Rubiconját lépte át, hogy méltán tűnhet egyre inkább diktátornak.
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/04/15/illiberalis-elit
Szex & sör & Mol
http://nepszava.hu/cikk/1126686-szex-sor-mol/
A magyarok felelőssége
Az Európai Parlament vezetői nem a magyar embereket kritizálják, hanem Orbánnal és pártjával állnak szemben
http://nepszava.hu/cikk/1126654-a-magyarok-felelossege/
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Szlovákia ismét díszvendég Magyarországon
http://ujszo.com/online/kultura/2017/04/12/szlovakia-ismet-diszvendeg-magyarorszagon
Repülő autóval rukkolnak elő a szlovákok,
amit ráadásul még idén meg is lehet majd rendelni
http://mfor.hu/cikkek/vallalatok/Repulo_autoval_rukkolnak_elo_a_szlovakok__amit_raadasul_meg_iden_meg_is_lehet_majd_rendelni.html
A hetven éve a Felvidékről kitelepített magyarokra emlékeztek
https://mno.hu/belfold/a-hetven-eve-a-felvidekrol-kitelepitett-magyarokra-emlekeztek-2401906
Potápi harcba szólít a Beneš-dekrétumok ellen
http://parameter.sk/potapi-harcba-szolit-Beneš-dekretumok-ellen
A Beneš-dekrétumok mai tanulságairól közölt véleménycikket a pozsonyi Pravda
2017. június 7. - (mti)
A Beneš-dekrétumok fő tanulsága, hogy soha nem ismétlődhetnek meg, de ennek előfeltétele, hogy ne térjenek vissza a dekrétumokat megelőző állapotok - állapította meg a második világháború utáni kitelepítéseket lehetővé tevő dekrétumok tanulságairól közölt szerdai véleménycikkében a pozsonyi Pravda. A Régi sérelmek tanulságai című cikk szerzője, a baloldali újság kommentátora, Peter Javurek Potápi Árpád Jánosnak a nemzeti összetartozás napja alkalmából Bonyhádon elmondott beszédét idézte, melyben a nemzetpolitikáért felelős államtitkár kijelentette: „minden erőnkkel harcolni fogunk a felvidéki magyarság jogfosztását kimondó Beneš-dekrétumok eltörléséért”. Amikor a győztes hatalmak a térképeket újrarajzolva arra a véleményre jutottak, hogy az lesz a legjobb ha nem lesznek németek a „nem német országokban”, az újra létrehozott Csehszlovákiában „bekerült a csomagba a magyarok áttelepítése is, azért is, mert a háború előtti (csehszlovák) köztársaság szétverésében nem csak a szudétanémetek és Tiso-féle néppártosok vettek részt” - írta a cikk szerzője. Hozzátette: a történelem nem fekete vagy fehér, ezért sincs értelme annak, ha egyesek egy eseményt az „össznemzeti sértettség érzésének előhívására” használnak fel, miközben figyelmen kívül hagynak mindent, ami ahhoz vezetett. Szerinte pontosan így tesznek a magyar nacionalista jobboldal képviselői, akik időről időre előhozakodnak a Beneš-dekrétumokkal, mint a magyar földön történt minden rossznak az okával. A demokratikus Németország és politikusai már régen tudatosították Versailles tanulságait, vagyis azt, hogy nem szabad okot adni olyan békekonferenciákra, ahol a győztesek olyan értelmetlenül kemény szankciókkal sújtják a legyőzötteket, amelyek a korábbinál is súlyosabb konfliktusokhoz vezetnek - írta a Pravda kommentátora, aki szerint a Beneš-dekrétumoknak azért nincs helyük a mai Európában, mert a földrész semmiben sem hasonlít arra a kontinensre, ahol a lakosság kitelepítése a kisebbik rossznak számított. A Beneši dekrétumok tanulsága tehát csak az lehet, hogy soha ne ismétlődjenek meg, nem pedig az, hogy visszatérjenek a dekrétumokat megelőző állapotok. Az 1945. április 5-én az akkori csehszlovák kormány által Kassán elfogadott kormányprogram az ország területén élő összes németet és magyart háborús bűnösnek mondta ki. Ez a dokumentum volt az alapja Edvard Beneš csehszlovák államfő azon hírhedt elnöki dekrétumainak, amelyek alapján a második világháború után több mint két és fél millió németet és mintegy százezer magyart fosztottak meg vagyonuktól, állampolgárságuktól és telepítettek ki vagy üldöztek el az országból.
Hetven éve kezdődött meg a felvidéki magyarok kitelepítése
https://mno.hu/tortenelem/hetven-eve-kezdodott-meg-a-felvideki-magyarok-kitelepitese-2394502
Orbán: Jobban ki kell használni a Felvidéken kínálkozó lehetőségeket
„Pénzhiány miatt a Kárpát-medencében magyar nyelvű iskola nem zárhat be”
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/jobban-ki-kell-hasznalni-a-felvideken-kinalkozo-lehetosegeket
A szlovák példa
Robert Fico: „Nem látok más életteret Szlovákia számára, mint az Európai Unió.”
http://nepszava.hu/cikk/1126296-a-szlovak-pelda/
Elhunyt Jókai Anna Kossuth Nagydíjas és Kossuth-díjas író, a nemzet művésze
http://hvg.hu/kultura/20170605_Meghalt_Jokai_Anna
Felminősítésre jelölte Szlovákiát a Moody's
2017. április 7. - (mti)
Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Szlovákia elsőrendű „A2” államadós-besorolásának kilátását pénteken a Moody's Investors Service, elsősorban a szlovák gazdaság erőteljes növekedési kilátásaival indokolva a döntést. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett lépés indoklásában kiemelte: az idei évre 3,3 százalékos, jövőre 3,8 százalékos, 2019-ben 4 százalékos növekedést vár a szlovák gazdaságban. A Moody's szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) növekedési dinamikája széles bázisú, a hazai és a külső kereslet egyaránt a fő hajtóerők közé tartozik. A cég hangsúlyozta azt is, hogy az általa várt szlovák növekedési ütem meghaladja az EU-átlagot és az „A” besorolási sávban nyilvántartott többi szuverén adós átlagát is. A Moody's szerint a Volkswagen, a Peugeot Citroen (PSA) és a Jaguar Land Rover által a 2016-2020-as időszakra tervezett újabb szlovákiai autóipari beruházási hullám várhatóan 500 ezerrel 1,5 millió járműre növeli a szlovák autóipar éves gyártási kapacitását, és Szlovákia ezzel utoléri Csehországot, amely a térség legnagyobb autógyártója. A hitelminősítő várakozása szerint az új autóipari kapacitások a 2016-2020-as időszakban halmozottan számolva csaknem 21 százalékpontot adnak hozzá a szlovák hazai össztermék reálnövekedéséhez. A Moody's szerint a szlovák gazdaság erőteljes növekedési potenciálja még tovább közelíti a jövedelmeket az euróövezeti átlaghoz. Szlovákiában az egy főre jutó GDP-érték már 2015-ben is az euróövezeti átlag 76 százaléka volt, jóllehet tíz évvel korábban még csak a valutauniós átlag 56 százalékát érte el. A hitelminősítő várakozása szerint a fejenkénti hazai össztermék vásárlóerő-paritáson számolva 2021-re átlépi a 40 ezer dollárt Szlovákiában. Az euróövezeti átlag abban az évben várhatóan 49 ezer dollárnak felel majd meg - áll a Moody's pénteki londoni elemzésében.
Megcsinálták: szlovák csoda 10 év alatt, lehet irigykedni
http://mfor.hu/cikkek/makro/Megcsinaltak__szlovak_csoda_10_ev_alatt__lehet_irigykedni.html
Száraz lábbal a Duna alatt / Nagymaros-Visegrád közötti közműalagút
http://www.dmrvrt.hu/hu/seta-a-duna-alatt-2017-1
Vasúti kétnyelvűség Szlovákiában
http://ujszo.com/napilap/kozelet/2017/04/04/kint-az-elso-magyar-vasuti-tabla
Végre két nyelven beszél a szlovák vasút
https://mno.hu/kulfold/reszleges-ketnyelvuseg-az-allomasokon-2395172
A Külgazdasági és Külügyminisztérium üdvözli
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/kozlemeny-a-szlovakiai-vasutitablakkal-kapcsolatban
A szlovák és a magyar katonai közlekedési szervek szakmai találkozója
http://www.honvedelem.hu/cikk/62600
Felhívás A 2017. évi Magyarországi Nemzetiségek Kulturális Tevékenységéért díjra történő jelölésre
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=403#!DocumentBrowse
Szlovákiában a középiskolások 99 %-a tanul legalább két idegen nyelvet
http://www.bumm.sk/belfold/2017/04/03/szlovakiaban-a-kozepiskolasok-99-a-tanul-legalabb-ket-idegen-nyelvet
Új ötveneurós kerül forgalomba
- jelentették be a Szlovák Nemzeti Bank
http://www.atv.hu/kulfold/20170403-eurozona-uj-otveneuros-kerul-forgalomban
Szlovákiai kiadó adja ki a Toldit az Arany-emlékévben
Mire megy négymilliárd / Érdekes tételek
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/mire_megy_negymilliard_az_arany_emlekevben_erdekes_tetelek.632392.html
Tovább erősítik a német-cseh-szlovák együttműködést
http://ujszo.com/online/kulfold/2017/04/03/merkel-ficoval-es-sobotkaval-targyalt
Brüsszel válaszai
http://nepszava.hu/cikk/1126483-nemzeti-konzultacio---brusszel-is-elkuldi-valaszait
Domovina 2017/14 - szlovák magazin
- 2017. április 03., hétfő, 7:50 Duna - Rendhagyó történelemóra az angyalföldi szlovákságról / Cseh Filmkarnevál Szegeden / Dr. Tuska Tünde új monográfiája
https://www.facebook.com/1391780581146600/videos/1816104892047498/
A Szlovák Nemzeti Színház előadása a Deszka fesztiválon
2017. március 30. - (mti)
Dominika Kavaschová az első szerető, Ondrej Kovaľ a gróf, író és Robert Roth Lucifer szerepében Esterházy Péter Mercedes Benz című darabjának előadásán a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban 2017. március 29-én. A darabot Roman Polák rendezésében a Szlovák Nemzeti Színház társulata adta elő a XI. Deszka Fesztiválon. - Fotó: Czeglédi Zsolt (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1216274045138236/?type=3&theater
Tavasz a Budafapusztai Arborétumban
Fotó: Varga György (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1259767500788890
Több mint 170 rendezvénnyel ünneplik Csehszlovákia megalakulása 100., a prágai tavasz 50. évfordulóját
2017. március 29. - (mti)
Több mint 170 rendezvénnyel emlékeznek meg Csehszlovákia megalakulása 100. és a prágai tavaszként ismert 1968-as reformfolyamat jövőre esedékes 50. évfordulójáról Csehországban, a megemlékezések közül 52 cseh-szlovák együttműködésben valósul meg. Csehország 400 millió koronát (4,6 milliárd forintot) költ az ünnepségsorozatra - döntött szerdán a prágai kormány. A csehszlovák állam megalakulása (1918) évfordulójának közös megünnepléséről már korábban megegyezett a cseh és a szlovák kabinet. A rendezvények közül kiemelkedik az a nagyszabású cseh-szlovák történeti és művészeti kiállítás, amelyet a prágai és a pozsonyi nemzeti múzeumok, illetve nemzeti galériák készítenek elő. Rendkívüli érdeklődésre tarthat számot a Made in Czechoslovakia 1918-1992 - egy ipar, amely meghódította a világot elnevezésű kiállítás. Ez a projekt az egykori cseh-szlovák állam gazdasági és technikai sikereit, teljesítményét akarja bemutatni. A közép-morvaországi Olmütz művészeti múzeuma szlovák, magyar és lengyel partnerekkel együtt olyan nagyszabású projekten dolgozik, amely a legjelesebb alkotásokon keresztül bemutatná közvetlenül az első világháború utáni évek művészeti mozgalmait és tendenciáit az egész közép-európai térségben. Prágában jövő októberben rendkívüli katonai díszszemlét is terveznek, amelyen állítólag a cseh hadsereg modern fegyverzete mellett bemutatnák a száz évvel ezelőtt használt csehszlovák fegyvereket is. A cseh külügyminisztérium az évfordulót Csehország népszerűsítésére akarja használni. A tárca konferenciákat, előadásokat és beszélgetéseket tervez egyebek között a cseh államiságról, az egykori Osztrák-Magyar Monarchia széteséséről, Csehszlovákia megalakulásáról és a korabeli európai helyzetről. A vándorkiállítások anyagát 20 nyelven készítik elő, amelyek között a magyar is megtalálható. Csehszlovákia megalakulása 100. évfordulója megünneplésének részletes programja még nem nyilvános.
Anyanyelvre történő fordítások a polgári peres eljárásokban térítésmentesen
http://www.jogiforum.hu/hirek/37466
Emléktáblát avattak a pozsony-ligetfalui munkatábor zsidó áldozatainak
http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/hirek/emlektablat-avattak-a-pozsony-ligetfalui-munkatabor-zsido-aldozatainak
Megoldódhatnak-e az elnémult nyelvek?
https://www.nyest.hu/hirek/megoldodott-nyelvek
Kezdődik az új nemzeti konzultáció
http://index.hu/belfold/2017/03/26/kezdodik_az_uj_nemzeti_konzultacio/
Módosul a szlovák-magyar határ
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/03/23/modosul-a-szlovak-magyar-hatar
Szlovákiai Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv
http://www.umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk/
Hogyan beszélnek a Felvidéken?
https://www.nyest.hu/hirek/tudja-hogyan-beszelnek-a-felvideken-most-megtudja
A román és a szlovák munkavállalók nagy ívben elkerülik Magyarországot
Orbánnak nem kell aggódnia, nem lesznek külföldi takarítók
http://hvg.hu/gazdasag/20170325_Orbannak_nem_kell_aggodnia_nem_lesznek_kulfoldi_takaritok
Nem a románok vagy a szlovákok, hanem Magyarország miatt pusztulhatnak el a határon túli közösségek
Érzelmi zsarolás / Csíki sört kell innunk? / Lélekben 15 millió / Trianon családon belül / Nemzetállami logika / Autonómia / Nyugat-Európában dolgozni, Magyarországon lakást venni
http://hvg.hu/itthon/20170325_momentum_mozgalom_hataron_tuli_magyarok_erdely_romania_stefano_bottoni_barfi_nandor
Magyarországon a legtöbb a depressziós ember az Unióban
http://propeller.hu/nagyvilag/3273831-magyarorszagon-legtobb-depresszios-ember-unioban
Az ideihez hasonló nemzetiségi támogatás szerepel a tervezetben
2017. május 2. - (mti)
A tizenhárom magyarországi nemzetiség teljes támogatására nagyjából ugyanakkora összeget különítettek el a jövő évi költségvetési tervezetben, mint az idei büdzsében - mondta el az MTI-nek Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, aki arra számít, hogy a parlamenti eljárásban támogatási többlet érhető majd el. A törvényjavaslat benyújtása után az Országgyűlés nemzetiségi bizottsága költségvetési albizottságának elnöke elmondta: az idei támogatási keret 8 milliárd 689 millió forint, és a jövő évre vonatkozó tervezetben is nagyjából ez az összeg szerepel. A nemzetiségi pályázati kereteknél látható mintegy 38 millió forintos emelés - tette hozzá. Ritter Imre közölte: az eddigi egyeztetések alapján azt látja, hogy az összesen 5,5 milliárdos igényből 3,5 milliárdot el tudnak fogadtatni. Ennek gerincét - mintegy 2,5 milliárd forint - a nemzetiségi óvodák helyzetének javítására fordítandó támogatás adhatja - jegyezte meg.
A rasszizmus, a homofóbia és a xenofóbia veszélyezteti a társadalom megfelelő működését
2017. március 21. - (mti)
Az antiszemitizmus, a rasszizmus, a homofóbia és a xenofóbia jelenléte veszélyezteti a társadalom megfelelő működését - írta a nemzetiségi ombudsmanhelyettes 2017. március 21-én, a rasszizmus elleni világnapon az MTI-hez eljuttatott közleményében. Szalayné Sándor Erzsébet egyebek között azt hangsúlyozta, hogy a kirekesztés ellen mindenkinek kötelessége fellépni. Kiemelte a gyűlöletbeszéd elleni küzdelmet, amely a kor egyik meghatározó kihívása, és ebben nagyon fontos szerepet játszik a gyermekek és fiatalok megszólítása, annak leghatékonyabb útja az emberi jogok oktatása. Így a következő generációknak olyan értékrendet lehet közvetíteni, amelyben központi szerepet játszik a tolerancia, az alapvető jogok és a demokratikus értékek tisztelete - fűzte hozzá. A közleményben felidézték, hogy az UNESCO 1966-ban nyilvánította a rasszizmus elleni küzdelem világnapjává március 21-ét, megemlékezve arról, hogy 1960-ban ezen a napon a dél-afrikai Sharpeville városában brutálisan meggyilkoltak az apartheid rendszer ellen tiltakozó 69 aktivistát. A rasszizmus, az intolerancia és a diszkrimináció elleni küzdelem nemzetközi térnyerésének köszönhetően azóta e nap köré szerveződött a rasszizmus elleni európai hét programsorozata, az idén március 18-án kezdődött és 26-ig tart.
Ősi motívumok - modern mesék / Hrivnák Tünde divattervező
Domovina - szlovák kulturális magazin (Duna TV)
http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-osi-motivumok-modern-mesek/
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tótkomlósi szlovák család, ahol a kislányok már gyerekkorukban hercegnőnek érezték magukat a nagymama és az anyuka szorgos keze alatt megszülető, gyönyörű szép tótkomlósi mintás hímzett ruhákban. Az elsőszülött kislány, Tünde el is határozta, ha felnő, divattervező lesz és ezeket a csodálatos mintákat álmodja majd a ruháira is. Így is lett. A tótkomlósi mintákat még sok-sok híres magyar motívumkincs követte, mint pl. a kalocsai, a matyó. S az immár felnőtt divattervező hölgy, Hrivnák Tünde magas minőségű kollekcióival nemcsak a hazai, hanem a világ divatának élvonalába is betört. Ismerkedjenek meg vele! - Szerkesztő-rendező: Antala Zsuzsanna / Operatőr: Szél Zsolt / Vágó: Raffai Csongor - Domovina - Duna TV / Duna World - 2017. május 22.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1271565529609087
Tótkomlóson átadták a szlovák iskola megújult épületét
2017. április 25. - (EMMI)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1248961735202800
Kárpát-medencei történelmi tapasztalatunk, hogy vagy együtt építkezünk a Magyarországon élő nemzetiségekkel vagy sehogy - mondta Fülöp Attila, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Tótkomlóson, ahol átadta a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános teljesen megújult épületét. A fennállásának 70. évét ünneplő iskola a kormány több mint 26 millió forintos támogatásával valósította meg a rekonstrukciót. Az ünnepségen részt vett Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat és az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke. A helyettes államtitkár beszédében kiemelte, a szlovák nemzetiségi önkormányzat 7 iskolát tart fenn és ezzel közel 1500 gyermek számára biztosítja a szlovák anyanyelv megőrzését és a kultúra továbbadását. Magyarország identitásukat őrző nemzetiségeivel erősebb, ezért a kormány az elmúlt években több mint két és félszeresére növelte a hazai nemzetiségek támogatását, ezen belül a hazai szlovákság támogatása 350-ről 795 millió forintra növekedett. Fülöp Attila kiemelte: a tótkomlósi szlovákok számára is fontos megtartó erő a hit, ezért a kormány 2 millió forinttal támogatta a helyi evangélikus kápolna felújítását. A helyettes államtitkár emlékeztetett arra, hogy a kormány az állami és egyházi iskolákhoz hasonlóan a nemzetiségi iskolákban is biztosítja az étkezést a rászoruló gyerekeknek. Országosan ezért 74 milliárd forinttal támogatja 620 ezer gyerek napi háromszori étkezését. A most felújított tótkomlósi általános iskolában 225 tanulóból 115 étkezik ingyenesen.
Megújuló köznevelési környezet Tótkomlóson
http://nemzetisegek.hu/2017/04/27/megujulo-koznevelesi-kornyezet-totkomloson/
Tótkomlósi Pro Urbe díjak
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1244098262355814
Hrivnák Tünde divattervező és Szpisák Attila evangélikus lelkész
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/pro-urbe-dijak-divatbemutato-totkomloson-videoval-721629/
Meglepetés divatbemutató
A nemzetközi kifutókról Tótkomlósra érkezett legújabb kollekciója.
http://behir.hu/meglepetes-divatbemutato-totkomloson/
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=RLAVK5VO00w&feature=youtu.be
Szpisák Attila
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689944314547301&set=a.689944311213968.1073742010.100005952166806&type=3&theater
Országos Szlovák Önkormányzat
https://www.facebook.com/oslovma/photos/pcb.1221482567950717/1221482047950769/?type=3&theater
Nyelvünkért, kultúránkért, a szlovákságért! - http://www.slovaci.hu/index.php/hu
Emmi: Erősödnek a nemzetiségi intézmények
Az országos nemzetiségi önkormányzatok másfél évtizede kezdték meg a köznevelési intézmények fenntartásának átvételét, de új jelenség, hogy helyi nemzetiségi önkormányzatok is átveszik a helyben működő általános iskola fenntartását. Szlovák területen két ilyen iskola működik, Mátraszentimrén és Nézsán.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1384-emmi-erosodnek-a-nemzetisegi-intezmenyek
Támogatói est Kesztölcön
http://kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/galeria-377/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1241376442627996
Győztes kesztölci böllérek
Ha jó töltött káposztát akar enni...
http://www.kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/hir-666/
Böllérfesztivál a szlovákiai Búcson
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/ha-jo-toltott-kaposztat-akar-enni-fozze-azt-amit-a-gyoztes-kesztolci-bollerek-715444/
Így tanulna Szlovákia a következő tíz évben
http://kamaraonline.hu/cikk/igy-tanulna-szlovakia-a-kovetkezo-tiz-evben---tessek-vitatkozni
Újra átjárnának a vonatok Pozsonyba
http://vs.hu/magazin/osszes/ujra-atjarnanak-a-vonatok-pozsonyba-0325
Vonattal Rajkáról Pozsonyba
http://vilagszam.hu/cikkek/vonattal-rajkarol-pozsonyba--konnyebb-lesz-beutazni-a-szlovak-fovarosba-.html/12923/
Rajkán többségben vannak a szlovákok
Ilyen a békés magyar-szlovák együttélés: van is, meg nincs is
http://hvg.hu/gazdasag/20170320_Ilyen_a_bekes_magyarszlovak_egyutteles_van_is_meg_nincs_is
Egyre magasabbak a bérek Szlovákiában
http://vilagszam.hu/cikkek/egyre-magasabbak-a-berek-szlovakiaban-tovabb-tart-az-eroteljes--bernovekedes.html/12889/
Modern és kortárs magyar képzőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás Pozsonyban
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/modern-es-kortars-magyar-kepzomuveszek-alkotasaibol-nyilt-kiallitas-pozsonyban
A forradalmi Pest-Budán kevesebb volt a magyar, mint a német
A szlovák nemzetiség lélekszáma Pesten 4187, Budán 1307 fő volt
http://mfor.hu/cikkek//A_forradalmi_Pest_Budan_kevesebb_volt_a_magyar__mint_a_nemet.html
Ünneptelen volt az ünnep
http://nepszava.hu/cikk/1123625-unneptelen-volt-az-unnep
Fütyülés, brüsszelezés, oligarcházás
http://index.hu/belfold/2017/03/15/marcius_15._osszefoglalo/
Lehet fütyülni?
http://index.hu/belfold/2017/03/14/birosag_ki_lehet_futyulni_orban_viktort_marcius_15-en/
310-550 ezer forintos átlagbért kapnak a szlovák autóiparban dolgozók
http://www.jarmuipar.hu/2017/03/310-550-ezer-forintos-atlagbert-kapnak-szlovak-autoiparban-dolgozok/
Jelentős béremelések a szlovák autóiparban
http://www.autoszektor.hu/hu/content/jelentos-beremelesek-szlovak-autoiparban
Félmillió felett lehet keresni a szlovák autóiparban
http://nepszava.hu/cikk/1123474-felmillio-felett-lehet-keresni-a-szlovak-autoiparban/
A pozsonyi önkormányzat betiltotta a szerencsejátékokat
http://www.fortunaweb.hu/A_pozsonyi_onkormanyzat_betiltotta_a_szerencsejatekokat566
Újraválasztották Áder Jánost
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/03/13/ujravalasztottak-ader-janost
A lengyel államfő levélben, a szlovák telefonon gratulált Áder János újraválasztásához
http://www.ma.hu/kulfold/298040/A_lengyel_allamfo_levelben_a_szlovak_telefonon_gratulalt_Ader_Janos_ujravalasztasahoz
Memorizálás helyett az élő kommunikáció
A Híd módszertani változásokat szeretne a szlovák nyelv oktatásában / A nyelvi kompetenciák fejlesztése a cél
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/09/a-hid-modszertani-valtozasokat-szeretne-a-szlovak-nyelv-oktatasaban
Egy átlag szlovák háztartás nagyjából 30 százalékkal gazdagabb a magyarnál
Európában csórónak számítunk / Itthon Budapest a király
http://tenytar.blog.hu/2017/03/09/budapestiek_a_legvagyonosabbak_am_a_szlovakoknak_mar_jobban_megy_vagyoni_korkep
Miből élünk? - A háztartások pénzügyei
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/mibol_elunk14.pdf
Hogy került Fraňo Kráľ Nógrád közepébe?
http://felvidek.ma/2017/03/hogy-kerult-frano-kral-nograd-kozepebe/
Kétnyelvű csallóközi vonatjárat
Magyarul fog tájékoztatni a RegioJet a Pozsony-Dunaszerdahely-Komárom vonalon
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/08/magyarul-fog-tajekoztatni-a-regiojet-a-pozsonydunaszedahelykomarom-vonalon
Megújult kiállítások és sörtörténeti tárlat a Füleki Vármúzeumban
http://www.bumm.sk/regio/2017/03/08/megujult-kiallitasok-es-sortorteneti-tarlat-a-fuleki-varmuzeumban
A magyar-szlovák külügyi konzultációról
Altusz Kristóf, a Külgazdasági és Külügyminisztérium európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára 2017. március 6-án Budapesten konzultációkat folytatott Iveta Hricovával, a Szlovák Köztársaság Kül- és Európa-ügyi Minisztériumának Európa-ügyi főigazgatójával.
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-magyar-szlovak-kulugyi-konzultaciorol
Az Amazon Szlovákiában nyitja meg logisztikai központját
http://realista.hu/news/details/132457
Kulcstartó egyenlő magyarságtudat
Jó üzlet a nemzettudat erősítése, habár nem könnyű dolog. És rengeteg pénzbe kerül, de nem baj, mert a magyar állam százmillió forintokat költ rá, és ebből Szlovákiában is jól meg lehet élni, jól lehet erősíteni a nemzettudatot.
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/03/11/kulcstarto-egyenlo-magyarsagtudat
220 millió forint egy Fidesz által támogatott szlovákiai magyar politikus alapítványának
A kamuszervezet vezetője elfelejtette megbeszélni Semjén Zsolttal / A szervezet nem szerepelt a civil jegyzékekben, sőt a belügyminisztérium sem hallott még róluk...
https://444.hu/2017/03/06/a-felvideki-kamuszervezet-vezetoje-elfelejtette-megbeszelni-semjen-zsolttal-hogyan-kaptak-220-millio-forintot-a-magyar-allamtol
93 kesztölci áldozat a szovjet rabtáborokban
A hetvenes években gyűjtötték a névsort, most került elő
http://www.kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/hir-644/
Fotókiállítás nyílt Václav Havelről Budapesten
Alan Pajer fotográfus, Václav Havel barátja a néhai cseh köztársasági elnökről és íróról készített képeiből rendezett fotókiállításának megnyitóján a Budavári Városháza aulájában 2017. március 3-án. - Fotó: Szigetváry Zsolt (mti)
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1190625511036423
Václav Havel képverseiből
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2009/04/belivek_48.pdf
http://nemzetisegek.hu/repertorium/1999/04/2526.pdf
Alpesi hegymászótanfolyam a Magas-Tátrában
Fotó: Mohai Balázs (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1190611054371202
Folytatódik A mi kis falunk
Szlovák eredetire felhúzott nagy sikertörténet
http://comment.blog.hu/2017/03/29/folytatodik_a_mi_kis_falunk
Ez az igazi mi kis falunk
A magyar szituációs komédiasorozat a szlovák Horná Dolná átirata...
http://www.bumm.sk/velemeny/2017/03/04/ez-az-igazi-mi-kis-falunk
Elindult Ficoék rezsicsökkentése
Így kell tanulni a magyaroktól
http://hvg.hu/gazdasag/20170303_fico_rezsicsokkentes_magyarorszag_szlovakia
„Szlovákia helye az EU belső köreiben van”
http://figyelo.hu/cikkek/445342--szlovakia-helye-az-eu-belso-koreiben-van--
Helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatása
Döntési lista / A II. körös értékelés pontszámai és a támogatások összege
http://www.emet.gov.hu//_userfiles/hirek/ii__koros_dontes_es_tamogatas.xlsx
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1199970656768575
Helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatása
Az I. körös értékelés pontszámai
http://www.emet.gov.hu//_userfiles/hatter_1/egyhazi/i__k___r___s_pontsz_imok.xlsx
„Meg kell teremteni a nemzetiségi nyelv fogadására és használatára vonatkozó képességet”
2017. március 8. - (mti)
Az új büntetőeljárási törvény javaslatának parlamenti vitájában 2017. március 8-án az anyanyelv használatáról beszélt Alexov Lyubomir szerb nemzetiségű szószóló, és azt mondta, hogy jogszabály biztosítja a nem magyar anyanyelvűek számára az anyanyelvük használatát a büntetőeljárás során. Kiemelte, hogy ehhez kapcsolódva az állami, igazságszolgáltatási és egyéb hatósági eljárások esetében meg kell teremteni a nemzetiségi nyelv fogadására és használatára vonatkozó képességet.
„A hazai kisebbségeknek adott lehetőségek kihatnak a külhoni magyarság életére”
2017. március 1. - (mti)
A magyarországi nemzetiségeknek megadott lehetőségek kihathatnak a külhoni magyarság életére - mondta az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Ha kis lépésekben is, de azért van változás - mondta, példaként említve, hogy Szerbia kormánya „egyre inkább odafigyel a magyar emberekre”, Szlovákiában pedig egy törvénymódosítás eredményeként megmenekültek a korábban bezárásra ítélt kisiskolák. Soltész Miklós reményének adott hangot, hogy ezt a folyamatot Románia is észreveszi, és „nem fogja ellehetetleníteni” a marosvásárhelyi katolikus iskola működését. A magyarországi nemzetiségek merik vállalni nyelvüket, kultúrájukat, merik vállalni az anyaországukhoz való kapcsolatot, és ez semmit nem gyengít Magyarország erején, vagy a magyar emberekhez, a magyar nemzethez való kapcsolatukon, sőt sokkal inkább erősíti - fogalmazott, emlékeztetve arra, hogy a nemzetiségek szószólókkal rendelkeznek a parlamentben, támogatásuk pedig hat év alatt a két és félszeresére nőtt.
Százötvenmillió forint kiegészítő támogatást kapnak a nemzetiségi iskolák és óvodák
2017. február 28. - (mti)
Százötvenmillió forint kiegészítő támogatást kapnak a nemzetiségi iskolák és óvodák 2017-re - jelentette be az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár kedden Budapesten. A támogatást 42 nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény kapja: 36 német, két horvát, két szlovák, egy román és egy ruszin nemzetiségi iskola, illetve óvoda - közölte sajtótájékoztatóján Soltész Miklós. Az egy-egy intézménynek megítélt támogatás összege hétszázezer és három és fél millió forint között van. Az államtitkár kiemelte: az elmúlt hat és fél év és során nőtt a nemzetiségek szerepe és megsokszorozódott a támogatásuk is. A fejlődés a köznevelés területén is látványos, hiszen míg 2010-ben 12 köznevelési intézményt tartottak fenn nemzetiségi önkormányzatok, addig most 74-et, az intézményekben nevelt gyermekek száma pedig 3104-ről 14 082-re nőtt. Soltész Miklós kitért arra is, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek támogatása a határon túli magyarok érdekeit is szolgálja. „Fontos, hogy amikor Romániában csak azért támadják a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumot, mert magyar gyerekek járnak oda, akkor Magyarország föl tudjon mutatni egy teljesen más irányt, más törekvést” - fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: „meg kell mutatnunk más országoknak”, hogy lehet együtt dolgozni a nemzetiségi közösségekkel, és ez az együttműködés az anyaországot is gazdagítja.
Legyőzik Magyarországot? Nagyon mehet a turizmus Szlovákiában
http://trendfm.hu/cimlap/legyozik-magyarorszagot-nagyon-mehet-a-turizmus-szlovakiaban-8175
Felvásárlásokkal növekedhet tovább az OTP
http://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac/felvasarlasokkal-novekedhet-tovabb-az-otp-79079.html
Öt új Ipoly-híd vezetne a Felvidékre
http://inforadio.hu/tudositoink/2017/03/02/szijjarto_ot_uj_ipoly-hid_vezetne_a_felvidekre/
„Nincs etnikai homogenitás, különböző eredetűek az őseink”
„Nem Árpád vezérrel érkeztek Magyarországra”
http://nepszava.hu/cikk/1122813-mszp-nincs-etnikai-homogenitas/
Legyünk most már homogén
http://index.hu/belfold/2017/03/03/orban_etnikai_homogen_menekultek_bevandorlok_sokszinuseg/
Nem engedi el az élelmiszerügyet Szlovákia
http://inforadio.hu/tudositoink/2017/03/10/fico_szlovakia_sikere_hogy_foglalkoznak_az_elelmiszerminoseggel/
Fico brüsszeli fellépést szorgalmaz a kettős élelmiszerminőség ügyében
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/02/fico-brusszeli-fellepest-szorgalmaz-a-kettos-elelmiszerminoseg-ugyeben
Orbán: Magyarország lelkesen támogatja a visegrádi nyilatkozatot
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/magyarorszag-lelkesen-tamogatja-a-visegradi-nyilatkozatot
Fico az EU mellett tett hitet Londonban
http://www.bumm.sk/belfold/2017/03/03/fico-ma-az-eu-mellett-tett-hitet-londonban
Szlovákia és Magyarország közti határkeresztező villamos vezeték épül
http://gondola.hu/cikkek/104474-Energetikai_oriasberuhazas_Szlovakiaval.html
Felháborodtak a zsidó szervezetek a háború alatti szlovák államot mentegető videó miatt
http://mult-kor.hu/felhaborodtak-a-zsido-szervezetek-a-haboru-alatti-szlovak-allamot-mentegeto-video-miatt-20170227
Nem a magyarokat kedvelik legjobban a lengyelek
http://propeller.hu/itthon/3268756-nem-magyarokat-kedvelik-legjobban-lengyelek-felmeres
Javult az unió megítélése a szlovákiai lakosság körében
http://vilagszam.hu/cikkek/eu-pozitivak-a-szlovakok-javult-az-unio-megitelese-a-szlovakiai-lakossag-koreben.html/12777/
A magyar diákok alig tanulnak második idegen nyelvet
Ebben is sereghajtók vagyunk
http://24.hu/belfold/2017/02/23/nyelvtanulasban-sereghajtok-a-magyar-diakok/
Engedett a Matica a 14-ből
Levette YouTube-csatornájáról a háborús szlovák állam videóját
http://www.bumm.sk/belfold/2017/02/23/engedett-a-matica-a-14-bol-levette-a-youtube-csatornajarol-a-haborus-szlovak-allam-videojat
Visszavonják Budapest olimpiai pályázatát
http://mno.hu/belfold/visszavonjak-budapest-olimpiai-palyazatat-1387227
Három hónap szeretet
Magyar-szlovák-görög nyelvű kiállítás a Békés Megyei Könyvtárban
http://behir.hu/harom-honap-szeretet/
Éhségsztrájkba kezdtek bevándorlók Békéscsabán
2017. március 13. - (mti)
Éhségsztrájkba kezdtek bevándorlók a békéscsabai zárt befogadó központban - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.
http://www.behir.hu/ehsegsztrajkolnak-bekescsabai-tabor-menedekkeroi
A központban jelenleg mintegy százan vannak, azt azonban nem tudni, hogy mennyien kezdtek éhségsztrájkba. A tiltakozást a menekültek a legnagyobb közösségi oldalon hirdették meg, illetve a sajtóhoz is eljuttattak egy nyilatkozatot, amelyben azt írják, hogy testi és lelki betegségektől szenvednek és többen az öngyilkosság elkövetését fontolgatják. Hozzátették, hogy az éhségsztrájkkal azt akarják elérni, a külföldi sajtó is foglalkozzon velük, hogy minél előbb kiszabadulhassanak a befogadó központból. Az M1 megszerezte a tiltakozók nyolc pontját, amelyben egyebek mellett az olvasható, börtönben tartják őket, miközben a háború és a halál elől menekülnek. Hozzátették, már hat hónapja vannak a központban, és nem tudják, hogy mi lesz a sorsuk. Szerintük a magyar kormány lábbal tiporja az emberi jogokat, és „pszichológiai háborút visel” a menedékkérők ellen.
Tovább szűkült a demokrácia mozgástere
Megfigyelések terrorveszély ürügyén / Kormány a civilek ellen / Romák diszkriminációja / Gyűlölet-bűncselekmény / A Fidesz nem cáfolt rá az AI-re / A kormány szerint az Amnesty bűnt pártol
http://index.hu/belfold/2017/02/22/amnesty-jelentes_migranspara_es_szukulo_szabadsag/
A párkányi önkormányzat sem akar a városba hulladékégetőt
http://magyaridok.hu/kulfold/parkanyi-onkormanyzat-sem-akar-varosba-hulladekegetot-1434169/
Esztergom tiltakozik a párkányi hulladékfeldolgozó építése ellen
2017. február 21. - (mti)
Az esztergomi önkormányzat tiltakozik a szlovákiai Párkányba tervezett hulladékfeldolgozó üzem építése ellen és nemzetközi hatásvizsgálati eljárás indítását kezdeményezi - erről fogadott el egyhangú határozatot a képviselő-testület 2017. február 21-én. Romanek Etelka (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, az évi húszezer tonna gumit és műanyag hulladékot feldolgozó létesítmény az uralkodó szélirány miatt Esztergom levegőjét rontaná, ezért hatásviselő településként az önkormányzat ügyfélként bejelentkezik az engedélyezési eljárásba. A polgármester hozzátette, a beruházás elleni tiltakozást soron kívül megküldik a Szlovák Köztársaság környezetvédelmi minisztériumának, valamint Párkány önkormányzatának, és szólt arról is, hogy magánemberként aláírásgyűjtést indít a létesítmény ellen. A város vezetője elmondta, eddig semmilyen hivatalos megkeresést nem kaptak a hulladékfeldolgozó építéséről. A véleményezési határidő lejárta előtt néhány nappal a környezetvédelmi bizottság meghallgatta a párkányi polgármestert. Romanek Etelka beszámolója szerint Eugen Szabó azt kérdezte, hol volt eddig az önkormányzat, illetve úgy fogalmazott, hogy „el volt sumákolva az ügy”. Az ülésen szót kapott a Magyar Közösség Pártjának (MKP) párkányi elnöke, Retkes János, aki elmondta, hogy képviselő-testületük Esztergomból, nem hivatalos úton értesült a beruházásról. A következő napon a képviselők a polgármestert leszavazva tiltakoztak a beruházás ellen. Az MKP aláírásgyűjtést kezdeményezett a hulladékfeldolgozó megépítése ellen, a petíciót néhány nap alatt csaknem ötezer ember írta alá - ismertette a politikus. Az ülésen magánszakértőként meghallgatták a nemzetközi környezetvédelmi jogvitákkal foglalkozó Baranyai Gábort, aki ismertette, hogy ha egy ország a szennyezés által érintettnek érzi magát, akkor a hatásviselő felet kötelező bevonni az engedélyezési eljárásba. Eugen Szabó, a szlovákiai Párkány polgármestere korábban az Esztergomi Regionális Televíziónak azt mondta, a beruházásról szóló tájékozatót feltették a város honlapjára és kifüggesztették a hirdetőtáblára. A véleményezési folyamatban az önkormányzat összegyűjti az észrevételeket és továbbítja a környezetvédelmi minisztériumba. „Nem találtam semmi kivetnivalót a beruházásban. Egy modern, 40 főt foglalkoztató üzem épülhetne meg” - jelentette ki a polgármester, majd hozzátette, hogy február 22-én jár le az előzetes véleményezés határideje. Időközben a párkányi önkormányzat honlapján megjelent Eugen Szabó sajtóközleménye, amely szerint a hatástanulmány kidolgozása után a szlovák környezetvédelmi minisztérium utasítása alapján közmeghallgatást tartanak. A párkányi papírgyár területére tervezett üzem ellen február 16-án Komárom-Esztergom megye közgyűlése is határozatban tiltakozott, mivel a határon átnyúló környezeti hatású hulladékfeldolgozóról nem tájékoztatták a Duna menti településeket.
Régi szlovák konyha
300 recept / A szerző magánkiadása / Franyó Rudolf 2017 / ISBN: 978-963-12-7738-8 / franyorudolf@citromail.hu
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1197365240362450
Már nem csak a sztrapacska...
http://www.hirado.hu/2017/02/19/mar-nemcsak-a-sztrapacska-jelenti-a-szlovak-konyhat/
Egyesíthetik a magyar és a szlovák kvótapert
A menekültek elosztására vonatkozó kvótarendszer
http://www.hirado.hu/2017/02/20/egyesithetik-a-magyar-es-a-szlovak-kvotapert/
Enyedi Ildikó filmje nyerte a Berlini Filmfesztivál fődíját
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ki_is_az_az_enyedi_ildiko.630051.html
Nem tiltják be a szerencsejátékokat Pozsonyban
http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/nem-tiltjak-be-a-szerencsejatekokat-pozsonyban-483235
Fölszállott a páva - Zem spieva
Magyar ötlet? Jöhet! Magyarok? Inkább ne!
http://pestisracok.hu/magyar-otlet-johet-magyarok-inkabb-ne/
Zem spieva po rusínsky
https://www.youtube.com/watch?v=X_vGs8LvIQ8
Egészéves rendezvénysorozattal emlékeznek Kodályra Szlovákiában
http://www.bumm.sk/regio/2017/02/16/egeszeves-rendezvenysorozattal-emlekeznek-kodalyra-szlovakiaban
Nemzetközi csörtét okozhat a párkányi szemétégető
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/parkanyi-hulladek-feldolgozo-erosodik-az-ellenallas-magyarorszagon-is-708933/
Személykocsikat vennének a szlovákok
35 távolsági forgalomra megfelelő járművet szereznének be
http://iho.hu/hir/szemelykocsikat-vennenek-a-szlovakok-170215
„Megtartani, fejleszteni, a művelt köznyelvet terjeszteni közösségünkben”
Egyéves a szlovákiai magyar nyelvű elektronikus Törvénytár
http://www.hirek.sk/itthon/20170215171915/Egyeves-a-wwwtorvenytarsk-portal.html
Szarvas - Szlovákból tova tűnő tél
http://www.newjsag.hu/2017/03/01/szlovakbol-tova-tuno-tel/
Rangos Kárpát-medencei díjat kapott Csasztvan András
Szívén viseli a magyarországi szlovák néptáncoktatók továbbképzésének és a határon túli gyermek néptáncoktatásnak az ügyét is.
http://www.newjsag.hu/2017/03/14/rangos-karpat-medencei-dijat-kapott-csasztvan-andras/
Fehér Jánosné: A legfontosabb, hogy a nyelv ne haljon ki
http://www.newjsag.hu/2016/12/13/feher-janosne-a-legfontosabb-hogy-a-nyelv-ne-haljon-ki/
Fókuszban a nyelv és értékmegőrzés a VI. nemzetiségi konferencián Szarvason
Német, szlovák és román szekcióülések
http://www.newjsag.hu/2017/04/15/fokuszban-a-nyelv-es-ertekmegorzes-a-vi-nemzetisegi-konferencian/
Tárlat nyílt a nemzetiségi rajzpályázat alkotásaiból
http://magyaridok.hu/belfold/tarlat-nyilt-nemzetisegi-rajzpalyazat-alkotasaibol-1414339/
Győrben találkoztak a magyarországi és a szlovákiai evangélikus egyház vezetői
2017. február 15. - (mti)
A határon túli szolgálat, a nemzeti gyökerek ápolása, a hitoktatás és a lelkészképzés fontosságát hangsúlyozták a magyarországi és a szlovákiai evangélikus egyház püspökei 2017. február 15-én győri találkozójukon. Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a találkozó után az MTI-nek elmondta, mindkét fél számára prioritásnak kell tekinteni, hogy a gyülekezetek többnyelvűek, Magyarországon a szlovák mellett német anyanyelvű gyülekezetek is léteznek. A legfontosabb, hogy a humánerőforrás-segítséget el kell fogadni egymástól - hangsúlyozta. Felidézte: öt évvel ezelőtt Komáromban partnerszerződést írtak alá, amelynek egyik sarkalatos pontja az anyanyelvi szolgálatok biztosítása volt a két országban. Példaként hozta fel, hogy az együttműködés keretében a szlovákiai Gömörben már magyar nyelvű szolgálat is van, de szlovák anyanyelvű lelkészek is érkeznek Magyarországra, akik néhány héten vagy hónapon keresztül „próbálják elevenen tartani a szlovák hagyományokat”. Az elnök-püspök a hitoktatást és a lelkészképzést jelölte meg az együttműködés következő prioritásának. A hitoktatást érintően azt mondta, hogy Magyarországon elfogadottabb a szlovák anyanyelvű tankönyvek használata, de a szlovák rendelkezések ennél szigorúbbak. Fontosnak nevezte, hogy a következő nemzedék is az anyanyelvén tanuljon meg imádkozni és a hitét gyakorolni. A lelkészképzésről szólva megjegyezte, hogy a két ország kölcsönösen biztosít egymás hallgatóinak ösztöndíjakat, mert az a cél, hogy minél több olyan lelkész legyen, aki mindkét nyelven tud szolgálni. „A közös munkában a lelkület számít, hogy érezzük a közös múltat, a közös jelent, és építsük a közös jövőt, ami összeköt minket” - hangoztatta Gáncs Péter. Miloš Klátik, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház vezető püspöke eredményesnek értékelte a találkozót, és arról beszélt, hogy az egyház nyitott a további területeken való együttműködésre. A püspök mérföldkőnek tekinti a tavaly júniusban Békéscsabán megrendezett nemzetközi szlovák evangélikus találkozót, amelyen a világ minden részéről mintegy ötezer szlovák vett részt. A jövőt érintő kérdésekről szólva elmondta, hogy sikerült megállapodni különböző emlékhelyek és sírhelyek ápolásáról, amiben a két ország egyháza segíti egymást. A reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán kiemelte, hogy a szlovákiai evangélikus egyház az egyház részének tartja a magyar anyanyelvű evangélikusokat, így az ő bevonásukkal is rendeznek megemlékezéseket, amelyeken az igehirdetéseket és a különböző liturgikus részeket magyarra fordítják, illetve magyar énekek hangzanak el.
Országos Rétes- és Gasztronómiai Fesztivál Kiskőrös
https://www.facebook.com/retesfesztivalkiskoros/
Az élet ajándékának tartja anyanyelvi szlovákságát
Krajcsovicz Andrásné a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/az-elet-ajandekanak-tartja-anyanyelvi-szlovaksagat-718945/
Sellő a békéscsabai szlovák evangélikusok énekeskönyvében
http://www.beol.hu/bekes/kultura/sello-a-bekescsabai-evangelikusok-enekeskonyveben-710908/
Várkonyi János tucatnyi festményt hagyott a csabai evangélikus egyházra
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/tucatnyi-festmenyt-hagyott-a-csabai-evangelikus-egyhazra-709154/
Nemzetiségi vezetők találkozója Békéscsabán
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/orizni-szeretnek-nemzetisegi-ertekeiket-710614/
Nemzetiségi vezetők találkozója Békéscsabán: középpontban az értékek
http://www.behir.hu/nemzetisegi-vezetok-talalkozoja-bekescsaban-kozeppontban-az-ertekek
Čabiansky kalendár - hagyomány és megújulás
http://www.behir.hu/cabiansky-kalendar-hagyomany-es-megujulas
A Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnöke Ján Varšo Sátoraljaújhelyen
Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium - Zemplén Televízió - Videó: 10:54 - 14:00
https://www.youtube.com/watch?v=WTemEQkA3qQ&index=5&list=PLuDCCXwKpqt3y_XB9d0rZgwofDJHmDnTC
2018-ban indul a visegrádi négyek televíziója
http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2017/02/16/2018-ban-indul-a-visegradi-negyek-televizioja
Évente 15 ezer szlovák hagyja el az országot
http://www.hirek.sk/belfold/20170213142806/Szlovakia-tovabbra-is-munkaero-exportor-orszag.html
Élelmiszerháború: nekiment az Európai Bizottságnak a szlovák kormányfő
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/nekiment-az-europai-bizottsagnak-a-szlovak-kormanyfo/9lqrrlv
V4-es csúcsot hívott össze Fico az élelmiszerek eltérő minősége miatt
http://www.origo.hu/nagyvilag/20170223-robert-fico-v4-es-csucstalalkozot-tartanak-az-elelmiszerek-eltero-minosege-miatt.html
Gyatrább termékeket adnak el keleten a multik
Ausztriában jobb élelmiszereket forgalmaznak, mint Szlovákiában
http://www.hirek.sk/belfold/20170214140545/Ugyanazok-az-elelmiszerek-Szlovakiaban-rosszabb-minoseguek-mint-Ausztriaban.html
2017. február 14. - (mti)
A multinacionális élelmiszergyártók Szlovákiában forgalmazott termékeinek jelentős része alacsonyabb minőségű, mint az, amit ezek a cégek ugyanolyan márkanév alatt az osztrák piacon értékesítenek - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a szlovák agrártárca vezetője által kedden ismertetett vizsgálat eredményére hivatkozva. A szaktárca a szlovák élelmiszer-felügyelettel (SVPS) közösen végzett vizsgálatakor 22 olyan élelmiszertermék összetételét hasonlította össze, amelyeket Szlovákiában és Ausztriában is azonos márkanév alatt hoznak forgalomba. Az összehasonlításból kiderült, hogy a vizsgált élelmiszerek felélnél a gyártók alacsonyabb minőségű termékeket hoztak forgalomba Szlovákiában, mint Ausztriában. A laboratóriumi körülmények között lefolytatott teszt az egyes élelmiszertermékek közül az üdítőitalok, a fűszerek, sajtok, teák és hústermékek esetében tárta fel a legnagyobb minőségbeli eltéréseket. Míg például az üdítőitaloknál a szlovák piacra szánt termékeknél több tartósítószert és mesterséges édesítőszert mutattak ki, addig a vizsgált fűszerek esetében nagyobb víztartalmat és törmelékanyag arányt állapítottak meg. A csomagolt tea vizsgálata során kiderült, hogy a Szlovákiában értékesített termékek kevésbé illatosak és ízletesek, mint az osztrák piacon ugyanezen márkanév alatt értékesített árucikkek. A sajtoknál alacsonyabb volt a szárazanyag arány, a hústermékek pedig a szlovák piacon forgalmazottaknál kevesebb húst tartalmaztak, mint Ausztriában. „A tesztek eredményei megerősítették azon félelmeinket, amelyekről már többször is beszéltünk” - mondta a vizsgálat eredményeiről Gabriela Matečná szlovák földművelésügyi miniszter, aki szerint a multinacionális vállalatok viselkedése egyértelműen két kategóriába sorolja a fogyasztókat. Hozzátette: vizsgálatuk eredményeit az Európai Bizottság elé fogják terjeszteni.
Nagybánhegyes - 70 éve történt a lakosságcsere
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/70-eve-tortent-a-lakossagcsere-730139/
A magyarországi szlovákok Závada Pál regényeiben
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1174360662662908
Jadviga párnája - Kisebbségi lét, szlovák autonómiatörekvések / Szlovák jellemek / Milota - A lakosságcsere és a színdarab / Nemzeti jellemek - „Engem nem is az úgynevezett »tiszta« nemzetiségi tradíció érdekel - nem valamiféle szimbolikus szlovák tájház -, hanem az összetettség. Sőt az elmagyarosodás vagy a nyelv romlása.“
http://www.neszmeritunde.sk/tartalom/a-magyarorszagi-szlovakok-zavada-pal-regenyeiben
A reformáció és Várkonyi János békéscsabai festőművész előtt tiszteleg a Munkácsy Mihály Múzeum
2017. február 15. - (mti)
A reformáció 500. évfordulója és a békéscsabai születésű Várkonyi János festőművész hetvenedik születésnapja előtt tiszteleg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum 2017. február 15-én nyíló Reformáció 500 - Várkonyi 70 című kiállítása. Gyarmati Gabriella művészettörténész, a kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta: a kiállítás valójában két tárlatot takar. A múzeum szerette volna méltóképp megünnepelni a reformáció 500. évfordulóját, amelyhez a békéscsabai evangélikus közösségtől kértek segítséget. Ők javasolták, hogy Várkonyi János festőművész önálló kiállítását párosítsák az egyházi témájú tárlathoz. A reformációhoz kapcsolódó kamaratárlaton bemutatnak többek között egy 1727-es, kézzel írt, különleges ornamentumokkal és szabadkézi rajzokkal díszített Tranosciust (a szlovák ajkú evangélikusok 20. századig legfontosabb énekeskönyve) és egy 1700-as évek elejéről származó templomi ónkannát. Mindkét tárgyat az evangélikus egyházközség biztosította a múzeum számára. A múzeum gyűjteményéből is kiállítanak rézveretes, bőrkötésű Tranosciusokat, egy nagyméretű Luther Márton-képet, valamint egy keresztelő kancsót és egy úrvacsora osztáshoz használt útikészletet a 19. század második feléből. Gyarmati Gabriella megjegyezte: az egyik 18. század eleji szlovák nyelvű imakönyvön szerepel Békéscsaba neve, ami azért számít kuriózumnak, mert ebben az időszakban zajlott Békés megye újratelepítése, azaz nem sokkal korábban érkezhettek a szlovákok mellett a németek és a románok is a vidékre. A Várkonyi 70 kiállításról szólva a kurátor elmondta: Várkonyi János nagy múltú, evangélikus családból származik, a művész maga is mélyen vallásos, néhány éve sok festményét az eklézsiának ajándékozta. Az egyik blokkban a művész korai, nyolcvanas években festett képeit mutatják be, a másikban a reformáció korához kötődő alkotásokat, Luther-ábrázolást és Krisztus-képeket állítanak ki. A nyolc nagyméretű táblakép a festő szülővárosához való kötődését mutatják be, öt képen Munkácsy Mihály alakja jelenik meg, emellett Várkonyi János mostanáig kevésbé ismert pasztellképei is helyet kapnak a kiállításon - mondta Gyarmati Gabriella. A kiállítások április 19-ig tekinthetők meg, ez idő alatt a múzeum a reformációról szóló előadássorozatot szervez főként Békés megyei lelkészek közreműködésével. A tárlatot Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke nyitja meg. Luther Márton Ágoston-rendi német szerzetes, teológus 1517. október 31-én függesztette ki az egyházi megújulást követelő reformtéziseit a wittenbergi vártemplom kapujára, ettől a naptól számítjuk a reformáció kezdetét. A reformáció emlékévében csaknem négyszáz programot tartanak szerte a Kárpát-medencében.
Völgyeink Gyöngyei könyvbemutató
Rákosmente TV - videó:
https://www.facebook.com/rakosmentiszlovakok/videos/1848003662089215/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1173291836103124
Csendes társak
Szlovákia magyarországi megítélése inkább az Ausztriával, Horvátországgal és Szlovéniával szembeni szimpátia szintjéhez áll közel.
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/02/10/csendes-tarsak
Nincs jó véleménnyel a nemzetközi sajtó hazánkról
http://mno.hu/belfold/nincs-jo-velemennyel-a-nemzetkozi-sajto-hazankrol-1385128
A szlovák belügyminisztérium sem ismeri azt a felvidéki szervezetet, aminek 220 milliót adtak Lázárék
https://444.hu/2017/02/09/a-szlovak-belugyminiszterium-sem-ismeri-azt-a-felvideki-szervezetet-aminek-220-milliot-adtak-lazarek
Trianoni óriástérkép
Magyarország etnikai térképe - Anyanyelvek - 1910 körül (1:200 000)
http://mapire.eu/en/map/magyarorszag_1910/?layers=osm%2C83&bbox=593150.6380064064%2C4949308.471432664%2C3724011.316567226%2C7033287.610599711
Már az interneten is böngészhető
http://index.hu/tudomany/2017/05/01/interneten_is_bongeszheto_a_hires_trianoni_voros_terkep/
Válaszok a trianoni békeszerződés nyitott kérdéseire
http://inforadio.hu/tudomany/2017/02/08/milyen_kozep-europai_hatarokat_akart_latni_az_egyesult_allamok_trianon_elott/
Felvidékre látogatott az államtitkár
Soltész Miklós: a kereszténység megóvása az európai nemzetek megmaradásának alapvető pillére
http://magyarhirlap.hu/cikk/79284/Soltesz_Miklos_a_keresztenyseg_megovasa_az_europai_nemzetek_megmaradasanak_alapveto_pillere
Szégyen Andorrában: történelmi magyar vereség
http://szabadsag.ro/-/szegyen-andorraban-tortenelmi-magyar-vereseg
Mémek az andorrai rémálomról
http://ujszo.com/online/sport/2017/06/10/memek-az-andorrai-remalomrol
Hogyan akarták elmagyarosítani a szlovákokat?
Grünwald Béla A Felvidék című politikai röpirata a dualizmus kori nemzetiségi kérdés egyik szimbolikus eleme. Az 1878-ban kiadott munkában a szerző tervszerűen felvázolta a szlovákok magyarosításának lehetséges lépéseit, kiemelve e folyamatban a magyar állam aktív szerepvállalásának fontosságát. Aligha meglepő tehát, hogy Grünwald és műve a szlovák politikai gondolkodásban és a közvéleményben a magyarok szlovákellenességének szimbólumává vált.
http://mult-kor.hu/20120309_hogyan_akartak_elmagyarositani_a_szlovakokat
Szlovákok, tótok, tirpákok
A tót kifejezés akkor kapott negatív tartalmat, ha különböző jelzőkkel egészítették ki, illetve állandósult szókapcsolatokban, közmondásokban szerepelt. Ugyanakkor ezen kifejezések nem vonatkoztathatók kizárólag a szlovákokra... - Kis szótörténeti körkép:
http://mult-kor.hu/20090909_szlovakok_totok_tirpakok
Viszlát, Pest megye, helló, Pest-Pilis(-Hont)?
http://index.hu/belfold/2017/04/28/lazar_janos_csendben_atnevezteti_pest_megyet/
Szlovák írásbeliség Magyarországon 1989 után
Könyvbemutató az Országos Idegennyelvű Könyvtárban
http://nemzetisegek.hu/2017/05/11/szlovak-konyvbemutato-az-orszagos-idegennyelvu-konyvtarban/
Fotó: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1260241244074849
Mi újság Kesztölcön?
https://www.youtube.com/watch?v=3eyFzAMhaW4
Tankmentes övezet
http://bor.mandiner.hu/cikk/20170427_egy_kis_szivek_pince_eredettortenet_es_borfilozofia
Meghívó a IX. Pilis-túrára
„Közös utakon a barátság elmélyítése jegyében“
A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat a Pilisi Szlovákok Egyesületével közösen idén is megrendezi a „Juraj Migaš emléktúrát“, amelyre a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. - A rendezvény célja egyrészt, hogy tisztelegjünk őseink emléke előtt, másrészt, hogy hozzájuk hasonlóan, mi is átéljük nemzetiségeink és népeink közös összetartozásának élményét. Az esemény megfelelő alkalmat jelent arra is, hogy a résztvevők jelenlétükkel hozzájáruljanak a magyar és a szlovák nép barátságának elmélyítéséhez. - A túra időpontja: 2017. május 20. (szombat) / Program: 9.00 - Találkozó a Pilisi Szlovákok Központjában (Pilisszentkereszt, Dobogókői u. 16.) / 9.30 - Koszorúzás a Juraj Migaš emléktáblánál / A túra 10.00 órakor indul / A túra összes résztvevőjének piknikkel egybekötött találkozása a Pilis-hegycsúcson: 12.00 órakor.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1284-memorial-juraja-migaa-vstup-na-vrchol-pilia
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1215760188522955
Pilis - A kézzel fogható történelem
A vidéket otthonuknak tekintik a németek és a szlovákok...
http://www.hirado.hu/2017/02/17/pilis-a-kezzel-foghato-tortenelem
Római utak a pilisben
http://www.turistamagazin.hu/romai-utak-a-pilisben.html
Havazás a Pilisben
2017. április 19. - 2013. március 15.
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=392030447562604
Kóspallagi Nemzetiségi Találkozó
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1265752366857070
Nagytarcsai szlovák népviselet és hazai szlovák költők a Csiliben
Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata - 2017. április 27. - Csili Művelődési Központ Könyvtára - Nagytarcsai szlovák hímzett népviselet (kiállítás megnyitó) - Hazai szlovák költők: Kormos Sándor és Fuhl Imre
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1246998612065779
Kürtös / Trubnik - Pilisszentlászló / Senváclav
Letölthető / Stiahnuť
2017. május: www.oslovma.hu/XXX/Kurt7Maj.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/1514443255232851
2017. április: www.oslovma.hu/XXX/Kurt7Apr.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/1484505901559920
2017. március: www.oslovma.hu/XXX/Kurt7Mar.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/1451105471566630
2017. február: www.oslovma.hu/XXX/Kurt7Feb.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/1418455558164955
Korábbi lapszámok / Staršie čísla:
https://www.facebook.com/senvaclav/photos/a.960059350671247.1073741829.914344848576031/1003500662993782/?type=3&theater
X. Pilisi Kavalkád - Fánkfesztivál
Pilisszentkereszt, 2017. 02. 25.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1335-ikov-festival-piliska-kavalkada-v-mlynkoch
Képgaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1184884014943906
Kis Grófo - oSlovMa.hu-videó:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1190671591031815/
OsztályTalálkozOK-BpSzlovIskAnno´70é20sz+-=Psztk-2017-2016-2015
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1263386820426958
Húsz éve történt: E. F. három napig raboskodott Londonban
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212780189688591&set=a.10200707378035845.1073741825.1503308602&type=3&theater
https://library.hungaricana.hu/hu/view/NogradMegyeiHirlap_1997_05/?pg=119&layout=s&query=br%C3%A1csa
A Szlovák Intézet 2017. májusi rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf
Follow me to: Slovakia
https://youtu.be/fbkEmW6PlXs
Budapesti szlovákok
http://budapestvideo.hu/attachments/1298_budapesti-szlovakok.mp4
Több ezerre tehető a fővárosban élő, magukat szlováknak valló emberek száma, hiszen annak idején voltak tisztán szlovák falvak, amiket az egyesülő fővároshoz csatoltak. Szinte minden kerületben van aktív szlovák nemzetiségi önkormányzat...
„Uram, áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét!”
www.oslovma.hu/XXX/ZsmMszsz.mp3
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1257683477663959
Figyelő / Tallózó / Sajtószemle ● 2016. november - 2017. február
Kétnyelvű vasúti táblák - Budapest szlovák szemmel / Megjegyzések Petro László könyvéhez - Nőtt a kisebbségi nyelvhasználat támogatása - Sosem voltak még ilyen jók? - „Magas szinten a magyar-szlovák kapcsolatok” - Budapestre látogatott a szlovák államfő - A nemzetiségek növekvő támogatása - A magyar-szlovák kisebbségi vegyesbizottság XIII. ülése - Az állami szervek, bíróságok és önkormányzatok nincsenek felkészülve a nemzetiségi nyelvű kommunikációra
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1380-figyelo-tallozo-2016-november-2017-februar
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2017/Imr17Hu1.rtf
A magyarországi szlovákokról
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_szlovakok.php
oSlovMa-Könyvtár
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&type=1
oslovma.hu - facebook.com/oslovma

