http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1418-tallozo-mediafigyelo-sajtoszemle-2017-ii
Tallózó / Médiafigyelő / Sajtószemle ● 2017/II.
„Magyarország büszke nemzetiségei erősödésére” - Módosul a nemzetiségek jogairól szóló törvény - „Nem félünk attól, hogy a nemzetiségek megmaradnak” - Mikor növelik a nemzetiségi iskolák támogatását? - Minority SafePack - Egy szlovák rocker esete Esterházy Péterrel - Dél-alföldi szlovák és szlovák kötődésű szerzők kötete jelent meg - Együtt emlékeztek németek és szlovákok Mezőberényben - Szószóló helyett képviselőt kíván a parlamentbe juttatni az országos német önkormányzat
Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2018/Imr18Hu1.rtf
oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Szlovákia huszonöt éves lett
https://ujszo.com/kozelet/szlovakia-huszonot-eves-lett
Büszkén ünnepel Szlovákia
http://inforadio.hu/kulfold/2018/01/02/a_25_eves_szlovakiara_emlekeztek_meg/
Népszavazás helyett kormányfői megegyezés döntött Csehszlovákia megszűnéséről
https://mult-kor.hu/nepszavazas-helyett-kormanyfoi-megegyezes-dnttt-csehszlovakia-megszuneserol-20180102
A 25 éves Szlovákia
Jeszenszky Géza: Őszintén gratulálhatunk és örülhetünk északi szomszédunk jubileumának és eredményeinek.
https://mno.hu/velemeny/a-25-eves-szlovakia-2437026
A történelem vihara emelte fel és törte ketté Csehszlovákiát
http://www.origo.hu/tudomany/20180101-huszonot-eve-jott-letre-az-onallo-cseh-es-szlovak-koztarsasag.html
Fotó: Joe Klamar (AFP)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1483748181724153/?type=3&theater
Szilveszteri és újévi népszokások
http://www.kerekito.hu/jelesnapi-kalendarium/item/100-szilveszteri-es-ujevi-nepszokasok
A magyarországi szlovákok népszokásai
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/kortanc_sorozat/magyarorszagi_szlovakok/pages/017_nepszokasok.htm
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1481755905256714
Mi változott Magyarországon 2018. január 1-től?
https://index.hu/belfold/2018/01/01/valtozas_2018_csekk_autopalya_posta_parkolas_ado/
Rendkívüli hírek 2017-ből
https://index.hu/belfold/2017/12/31/minden_rendkivuli_hirunk_2017-bol/
Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke
a hazai más nemzetiségű másképp ugatókról, a határon élő magyarokról, a dupla örök életről és az ingyen cseh sörről - Szentendre, 2017. december 29. - oslovma.hu-ExkluzívVillámInterjú:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1480869822011989/
Sörgyárban
oslovma.hu-video:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1387304578035181/
Jégtemplom Szlovákiában
A magas-tátrai jégtemplom a szlovákiai Tarajkán (Hrebienok). A barcelonai Sagrada Familia inspirációi alapján készült jégalkotás 2018 áprilisáig tekinthető meg. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1473151752783796
Mária Teréziáról szóló kétrészes film
A magyar-cseh-osztrák és szlovák közös munka eredményeként elkészült történelmi dráma Mária Terézia életét mutatja be, egészen magyar királynővé koronázásáig.
https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/teveradio/cikk/2018/01/04/pentek-este-lathato-a-maria-tereziarol-keszult-dokumentumfilm
A szlovákiai Kárpátok fatemplomai
1725-ben épült evangélikus fatemplom Garamszegen (Hronsek). A műemlék egyike a 16. és a 18. század között épült, a szlovákiai Kárpátokban található fatemplomoknak, amelyek rákerültek az UNESCO kulturális és természeti világörökségi listájára. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1478405998925038/?type=3&theater
Lombkorona tanösvény a szlovákiai Bachleda-völgyben
Lombkorona tanösvény és kilátótorony a szlovákiai Zár (Ždiar) mellett található Bachleda-völgyben. A Tátra északkeleti részén, a Bélai-Tátra peremén található, fából épített turistaút a fák lombkoronái felett, mintegy 24 méter magasan halad. - Fotó: Komka Péter (mti)
Objavte Tatry z korún stromov: http://chodnikkorunamistromov.sk/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1475804242518547
Szlovák tutajosok Angyalföldön
https://www.kult13.hu/event/kik-azok-a-tutajosok-hogy-kerultek-ide-egyaltalan-mi-kozuk-angyalfoldhoz/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1429044243861214
Slovenskí pltníci v Pešti / Spoluzakladatelia mestskej časti Angyalföld
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=767349300030715
Köztársaság tér 2017
Szent II. János Pál pápa tér - Fotó: (fuhl/oslovma.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1396729693759336
Elhagyatottan, üresen és kifosztva áll az egykori MSZMP, majd később az MSZP székháza
http://szellemvarosok.blog.hu/2015/08/28/az_elhagyatott_mszp_szekhaz
Lebontják a pártbizottság egykori székházát
http://index.hu/urbanista/2017/09/23/parthaz_koztarsasag_ter_mszp_szekhaz_ii._janos_pal_papa_ter_bontas/
Magyarországi szlovák tájházak
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1408088142623491
Szlovák Tájház - Szarvas
http://www.museum.hu/muzeum/224/Szlovak_Tajhaz?f
Szlovák-Magyar Táj- és Alkotóház - Kondoros
http://www.museum.hu/muzeum/214/Szlovak-Magyar_Taj-_es_Alkotohaz?f
Szlovák Tájház - Dunaegyháza
http://www.museum.hu/muzeum/1125/Szlovak_Tajhaz?f
Szlovák Nemzetiségi Tájház - Bánk
http://www.museum.hu/kiallitas/12884/Szlovak_csalad_otthona_a_szazadfordulon
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum - Szlovák Tájház - Kiskőrös
http://www.museum.hu/kiallitas/11539/A_szlovaksag_elete_kulturaja_es_oltozkodese
Füzéri Tájház
http://www.museum.hu/kiallitas/12570/allando_neprajzi_kiallitas
Hollókő Magyarország egyetlen olyan faluja, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3k%C5%91
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1411215595644079
Zsoldos Ákos politológus: Visegrád: itt a vége
http://nepszava.hu/cikk/1142569-visegrad-itt-a-vege/
A V4 országok kulturális értékei és gasztronómiai sokfélesége
http://www.varkertbazar.hu/esemenyek/v4-vasarnap
V4 Vasárnap - Hot Jazz Band és vendégei
oSlovMa-Képgaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1406180649480907
Budapesten a Várkert Bazár előtti Ybl Miklós téren 2017. október 8-án / Jana Dekánková - énekesnő, Pozsony - Władysław Grochot - trombitás, Krakkó - Tomáš Velínský - harsonás, Prága - oslovma.hu-videó:
https://www.facebook.com/oslovma/videos/1406097989489173/
Cseh, lengyel és szlovák kóstolók
http://www.hirado.hu/2017/10/08/zsurek-leves-jo-sorok-sikeres-v4-bazar-budapesten
Színes programok a V4 vasárnapon
http://www.csalad.hu/2017/10/08/szines-programok-a-v4-vasarnapon
Nagyot ugrik 2018-ban a tátrai tigris
http://inforadio.hu/tudositoink/2017/12/27/nagyot_ugrik_jovore_a_tatrai_tigris/
Autóalvázra épül a szlovák növekedés
https://www.vg.hu/gazdasag/autoalvazra-epul-szlovak-novekedes-2-728489/
Irigykedhetnek a magyarok a szlovákokra
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/irigykedhetnek_a_magyarok_a_szlovakokra.653776.html
Féltik a demokráciát - nem a magyarok
IVO: Egyre passzívabb a társadalom
https://ujszo.com/kozelet/ivo-egyre-passzivabb-tarsadalom
Balog Zoltán: Magyarország büszke nemzetiségei erősödésére
2017. december 18. - (mti)
Magyarország büszke arra, hogy nemzetiségei identitása, öntudata, önismerete folyamatosan erősödik, és a magukat nemzetiséginek vallók száma folyamatosan nő - mondta az emberi erőforrások minisztere a nemzetiségekért díjak átadásán, 2017. december 18-án a Pesti Vigadóban tartott ünnepségen. Balog Zoltán szerint ebben a pozitív folyamatban szerepe van annak is, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek megvallhatják kettős identitásukat is. Azt hangoztatta: a nemzetiségek kultúrájának ápolása, emberi jogaik tiszteletben tartása nem azért fontos, mert erre nemzetközi kötelezettségeink vannak, hanem azért, mert ez a rövid-, közép- és hosszútávú nemzeti érdek. Magyarország érdeke, hogy közösségeiket erősítő intézményhálózata legyen a nemzetiségeknek; ez bővülő óvodákat, iskolákat, kulturális intézményeket, médiát jelent. Emlékeztetett, 2010 óta csaknem háromszorosára emelkedett a nemzetiségekre fordított támogatások összege. Jelezte ugyanakkor, „nem lehet hátra dőlni”, még számos tennivaló van. Szerinte a szemléletváltásnak az elnevezésekben is tükröződnie kell, azzal, hogy „úgy nevezzük el a dolgokat, ahogyan gondolkodunk azokról”. Ezért változtatták vissza a kisebbségek kifejezést nemzetiségekre - fűzte hozzá. Arról beszélt, az országban 13, hivatalosan elismert nemzetiség él; kultúrájuk gazdagsága, sokszínűsége, történelmi gyökereik és hagyományaik pedig szerves részét képezik a magyar kultúrának. Emlékeztetett arra is, hogy az együttélés nem volt mindig konfliktusmentes, voltak tragédiák, és felemelő pillanatok is, és egyikről sem szabad megfeledkezni. A magyarországi nemzetiségek kultúráját félszigetekhez hasonlította, mert azok külön állnak ugyan, mégis mindig kapcsolatban is maradnak a szárazfölddel. Balog Zoltán a diplomáciai testület több tagja, köztük nagykövetek előtt arról beszélt, Magyarország szeretne példát is mutatni azoknak az országoknak, ahol a nemzetiségek helyzete nem olyan stabil és növekedő, mint nálunk. Példaként Ukrajnát említette, ahol a magyar nyelven való tanulás veszélyben van. „Mi nem szeretnénk sohasem megtiltani, hogy a szlovákok, a románok, a szerbek, a horvátok a saját himnuszukat énekeljék, használhassák a nemzeti jelképeiket. Azt szeretnénk, ha minél több oktatási intézményük lenne” - mondta. Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is azt hangoztatta, hogy a nemzetiségek nem gyengítik, hanem erősítik Magyarországot. Fontosnak mondta, hogy megőrződjön a nemzetiségek színes világa, nyelve, kultúrája és hitvilága. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon az elmúlt négy év alatt „megsokszorozódott”, azaz 12-ről 82-re nőtt a nemzetiségek által fenntartott intézmények száma. Emlékeztetett arra is, hogy az Országgyűlés néhány napja döntött arról, hogy 10-ről 15 százalékra emeli az iskolákban a nemzetiségi nyelvpótlék összegét. Ez a növekedés mintegy 15 ezer diák nevelését szolgálja - fűzte hozzá. Nemzetiségekért díjat kapott Andó György a békési és a hazai szlovák népi építészet megőrzéséért, Diószegi György Antal a kárpát-medencei görögök kultúrtörténetének kutatásáért, Gmoser Györgyné a kiskőrösi és a Bács-Kiskun megyei szlovákok népi hagyományainak megőrzéséért, Kaszás Sándor a német nemzetiségi zene megismertetésért végzett pedagógiai munkássága elismeréséért, Kreszta Traján a battonyai és a magyarországi románok kulturális és vallási életének, oktatásának, sajtójának és intézményrendszerének létrehozásáért, Nagy Gusztáv pedagógiai és szépirodalmi munkásságáért, valamint a magyar irodalmi művek romani nyelvre történő lefordításával a romák kulturális felzárkóztatásáért tett erőfeszítéseiért, Rézműves Gyula a romák hétköznapjainak bemutatásáért és társadalmi helyzetének művészeti ábrázolásáért, Roszica Bolgár Gyermek Néptáncegyüttes a bolgár nemzetiségi tánc és zenei kultúra átadásáért, Johann Schuth a német nemzetiségi sajtóban végzett munkájáért, Sutarski Konrad a magyarországi lengyelség kulturális és tudományos intézményeinek megszervezésében végzett munkájáért, Szili Istvánné az ercsi horvátok nemzetiségi közösségében betöltött szerepéért, Szőke Péter a társadalmi felzárkózásért, valamint az idegengyűlölet és rasszizmus visszaszorításáért végzett munkásságáért, a Tököli Délszláv Nemzetiségi Együttes a délszláv nemzetiségi kultúra megőrzése terén végzett munkájáért.
Elképesztően jól megy a szlovákoknak
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/elkepesztoen_jol_megy_a_szlovakoknak.653578.html
Nobik Erzsébet kapta a szlovákság Békés Megye Kisebbségéért Díját
http://www.newjsag.hu/2017/12/15/nobik-erzsebet-kapta-a-szlovaksag-bekes-megye-kisebbsegeert-dijat/
Átadták az idei év nemzetiségi díjait Szarvason
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/atadtak-az-idei-ev-nemzetisegi-dijait-szarvason-1118635/
Nemzetiségek napját rendeztek a Békés Megyei Könyvtárban
https://www.beol.hu/kultura/helyi-kultura/nemzetisegek-napjat-rendeztek-bekes-megyei-konyvtarban-1125341/
„A közöset keresem a szlovák, magyar, zsidó és német múltban”
Silvester Lavrík szlovák író: Az együttműködés új lehetőségei érdekelnek
https://mno.hu/grund/a-kozoset-keresem-a-szlovak-magyar-zsido-es-nemet-multban-2434112
Autonómia nélkül minden kisebbség halálra ítéltetett
https://mno.hu/belfold/autonomia-nelkul-minden-kisebbseg-halalra-iteltetett-2435929
Szlovák érdeklődés a magyar egyházpolitika iránt
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szlovak-erdeklodes-a-magyar-egyhazpolitika-irant
Az új magyar önépítés oka, hogy a magyarok a Kárpát-medence egészében otthon érezhessék magukat
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/az-uj-magyar-onepites-oka-hogy-a-magyarok-a-karpat-medence-egeszeben-otthon-erezhessek-magukat
A szlovákiai üzletek a legdrágábbak
A karácsonyi ünnepekre szánt élelmiszereket továbbra is megéri a szomszédos országokból beszerezni a szlovákoknak.
http://inforadio.hu/2017/karacsony/2017/12/15/karacsonyi_nagybevarlas/
Közép-Európa sajtószabadságáért aggódnak a térség újságírói
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/kozep-europa-sajtoszabadsagaert-aggodnak-a-terseg-ujsagiroi-2434182
Borbély Alexandra: Most a szlovákok és a magyarok is ugyanúgy büszkék rám
https://24.hu/kultura/2017/12/13/borbely-alexandra-most-a-szlovakok-es-a-magyarok-is-ugyanugy-buszkek-ram/
Visszanyerheti eredeti pompáját Rákóczi Ferenc szülőhelye
https://www.beol.hu/kultura/nemzetkozi-kultura/visszanyerheti-eredeti-pompajat-rakoczi-ferenc-szulohelye-1111279/
Magyar nyelvű hírszolgálatot indít a szlovák közszolgálati hírügynökség
http://parameter.sk/kozszolgalati-tasr-hirugynokseg-magyar-hirszolgalattal-rukkol-elo
Paul Lendvai: Nehéz megérteni, mi történt Orbán Viktorral
http://www.atv.hu/belfold/20171218-paul-lendvai-nehez-megerteni-mi-tortent-orban-viktorral
Orbán régi bírálója szerint a Jobbiktól van igazi félnivalója a Fidesznek
http://hvg.hu/vilag/20171220_kim_lane_scheppele_magyarorszag_fidesz_jobbik_ellenzek_hetes_cikkely_interju
Washingtonból megüzenték Orbánnak, mikor fogadják a Fehér Házban
http://b1.blog.hu/2017/12/19/washingtonbol_meguzentek_orbannak_mikor_fogadjak_a_feher_hazban
Thomas Melia: Mindenki látja, mi folyik Magyarországon
http://hvg.hu/vilag/20171219_thomas_melia_magyarorszag_demokraciadeficit_sajtopalyazat_interju
Orbán olyan levelet kapott egy szlovákiai magyartól, amit egy miniszterelnök sem akar olvasni
http://pestibulvar.hu/2017/12/29/orban-olyan-levelet-kapott-egy-szlovakiai-magyartol-amit-egy-miniszterelnok-sem-akar-olvasni/
Méretes sallereket osztogat Orbánnak a szlovák nagykövet
„Ne keltsünk hisztériát és idegengyűlöletet”
http://hvg.hu/itthon/20171201_Ne_keltsunk_hiszteriat_es_idegengyuloletet_meretes_sallereket_osztogat_Orbannak_a_szlovak_nagykovet
The Slovak strategy is focused on making the EU better
http://visegradinsight.eu/dont-merchandise-doubt/
Eltérő a kiegyezés megítélése az Osztrák-Magyar Monarchia egykori országaiban
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/eltero-a-kiegyezes-megitelese-az-osztrak-magyar-monarchia-egykori-orszagaiban
Túl nagy ár a szlováktudásért az anyanyelv elvesztése
A gyerek utálja a szlovákot, mondják a magyar iskolába járó gyerekek szülei. Az unoka nem akar magyarul beszélni, mondja sok nagyszülő. Egyik sem jó. De a kettő összefügg...
https://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/12/01/tul-nagy-ar-a-szlovaktudasert-az-anyanyelv-elvesztese
Budapesten tárgyaltak a visegrádi négyek házelnökei
http://felvidek.ma/2017/12/budapesten-targyaltak-a-visegradi-negyek-hazelnokei/
Módosul a nemzetiségek jogairól szóló törvény
2017. december 12. - (mti)
Szélesebb körű és a napi gyakorlattal harmonizáló szabályozást céloz a nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítása, amelynek 180 igen szavazattal, egyhangúlag fogadtak el a képviselők. A törvénymódosítás, amelyet az érintett nemzetiségek szervei javaslatait figyelembe véve munkáltak ki, a kiegészítő nemzetiségi oktatás megszervezésének lehetőségét az illetékes helyi nemzetiségi önkormányzatra is kiterjeszti abban az esetben, ha arra az adott nemzetiség országos testülete nem vállalkozik. A törvény nemzetiségi köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat részére ugyanúgy vagyonkezelői jogot kíván biztosítani a feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonra, ahogyan ez az állami intézményfenntartó esetében is fennáll. Megerősítették, hogy ha a törvény eltérően nem rendelkezik, ott a nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat. Mivel a gyakorlat nem igazolta, ezért a módosítás hatályon kívül helyezi azt a korlátozást, amely szerint egy jelölt a települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzati szint közül csak két testületben vállalhat képviselői és egyéb tisztséget. A települési nemzetiségi önkormányzatok számottevő része jelenleg négytagú lehet, a működés biztonságát erősítendő a módosítás a képviselők számát öt főre növeli. A hatályos törvény eddig csak egyetlen esetben, a nyelvhasználat vonatkozásában tett utalást a nemzetiségek országgyűlési jelenlétére. Az előterjesztő fontosnak tartotta a nemzetiségi képviselő, a nemzetiségi szószóló és a nemzetiségeket képviselő bizottság fogalmának bevezetését a jogszabályba, összhangban az Országgyűlésről szóló törvénnyel. Az új fejezet rendelkezéseket tartalmaz a magyarországi nemzetiségeknek az Országgyűlés munkájában való részvételéről, továbbá a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló, valamint az országos nemzetiségi önkormányzat együttműködéséről.
Nő a nemzetiségi iskolák pedagógusainak pótléka
Megemelte a parlament a nemzetiségi iskolákban dolgozó pedagógusok nemzetiségi pótlékát, amely így 10 helyett 15 százalékos lesz januártól. A köznevelési törvény módosítását 177 igen szavazattal, egyhangúlag fogadták el a képviselők a Magyarországi nemzetiségek bizottsága kezdeményezésére. A változtatás célja, hogy a pályán tartsa a szakembereket és ellensúlyozza azt a létszámhiányt, amely a nemzetiségi pedagógusokat érintően a magyarországi köznevelési intézményekben az elmúlt években egyre jelentősebb problémát okoz.
Nagyobb szerepet kapnak a helyi nemzetiségi önkormányzatok az iskolafenntartásban
2017. december 7. - (mti)
A jövő évtől könnyebben lehetnek intézményfenntartók és -üzemeltetők a helyi, települési nemzetiségi önkormányzatok - közölte Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára a Nemzetiségi Önkormányzatok XXIII. Interetnikus Találkozóján csütörtökön Sátoraljaújhelyen. Latorcai Csaba a találkozón tartott előadásában hozzátette: ezzel a lehetőséggel eddig leginkább az országos nemzetiségi önkormányzatok élhettek, mivel nekik voltak meg egy oktatási intézmény működtetéséhez szükséges eszközeik. A jövő évtől azonban a kormány biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak is a jogszabályi és finanszírozási kereteket ahhoz, hogy stabil intézményfenntartókká válhassanak - emelte ki a helyettes államtitkár. Közölte, mindez azért fontos, mert a nemzetiségi identitás megőrzésének egyik legfontosabb eleme az oktatás. A nemzetiségi oktatásban nagy a pedagógushiány, ezért olyan ösztönző rendszert alakítanak ki, amely segítségével reményeik szerint ez orvosolható. Ennek során emelik például a nemzetiségi oktatásban részt vevő pedagógusok pótlékát, és külön figyelmet fordítanak az óvodapedagógusokra - tette hozzá. Latorcai Csaba hangsúlyozta: jelentősen nő a helyi és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása jövőre. Kitért arra is: igazságosabbá szeretnék tenni a támogatások elosztását is, vagyis ahol egy-egy településen, vagy megyében több, az adott nemzetiséghez tartozó ember él, vagy több települési nemzetiségi önkormányzat működik, az alaptámogatás többszörösére emelkedhet a helyi és területi nemzetiségi önkormányzatok juttatása. Megemlítette, hogy 2010 óta a nemzetiségi identitás és kultúra megőrzésére fordított támogatás összegét több mint háromszorosára emelte a kormány. A tervezett törvényi változásokról szólva Latorcai Csaba elmondta: a települési nemzetiségi önkormányzatok javarésze jelenleg négytagú. A jogalkotók a testületek működésének biztonságát szeretnék szolgálni azzal, hogy a következő választásokon már páratlan számú, vagyis öttagú képviselő-testületet lehet majd választani.
A magyarországi nemzetiségeket érintő törvényjavaslatok általános vitája az Országgyűlésben
2017. november 30. - (mti)
Változhat a nemzetiségek jogairól szóló törvény
Változhat a nemzetiségek jogairól szóló törvény, ha a Ház elfogadja a Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló által beterjesztett, a nemzetiségi szervezetek által két évig előkészített törvényjavaslatot. A módosításra Fuzik János szerint azért van szükség, mert a nemzetiségi törvény már nem minden esetben van összhangban a megváltozott körülményekkel. Kifejtette, javasolják egyebek mellett a nemzetiségi képviselő, szószóló, illetve a nemzetiségeket képviselő bizottság fogalom bevezetését, emellett megjelenítenék a nemzetiségi törvényben az oktatási rendszerben véghez vitt módosításokat is. Ezzel kapcsolatban Fuzik János elmondta, a köznevelési rendszer reformja miatt a települési nemzetiségi önkormányzatok intézményfenntartóként jelentek meg, a javaslattal olyan oktatási intézmények is a fenntartásukba kerülhetnek, amelyekben nem az összes, hanem legalább a diákok 75 százaléka részesül nemzetiségi nevelésben. Változnak a nemzetiségi önkormányzatok működésével, finanszírozásával és a képviselők választásával kapcsolatos egyes szabályok is. Ezek között említette a szószóló, hogy a törvényben nevesítenék az országos testületek közfeladatait, mivel ennek hiánya finanszírozási anomáliákat okozott. Módosulhat a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos normaszöveg is, az eddigi négy- helyett öttagú lehet a képviselőtestület.
http://www.oslovma.hu/XXX/NemzTv11.pdf
Kormány: Soha nem volt ilyen jó nemzetiséginek lenni Magyarországon
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a kormány nevében felszólalva azt mondta, jövőre 10,4 milliárd forintot költ a kormány a nemzetiségekre. Emellett bővül az intézményi kör is, amelyet több európai ország is megirigyelhet. Szerinte soha nem volt még olyan jó nemzetiséginek lenni Magyarországon, mint most.
Fidesz: Szélesebb körű szabályozás születhet
Dunai Mónika, a Fidesz vezérszónoka amellett, hogy frakciója támogatásáról biztosította az előterjesztőt, elmondta, a cél egy szélesebb körű, a napi gyakorlattal összhangban lévő szabályozás megalkotása. Jelezte, hogy 2011 óta rendkívül pozitívan változott a törvényi környezet, és kiemelte a módosítások közül az intézményátvételre, illetve a képviselőválasztásra vonatkozó szabályok módosítási szándékát.
MSZP: Hol van Farkas Flórián?
Teleki László, az MSZP vezérszónoka hiányolta a vitáról Farkas Flórián fideszes képviselőt, miniszterelnöki biztost, szerinte ugyanis a képviselőnek ott kellene lennie és fel kellene szólalnia, mert a legnagyobb nemzetiséget, a romákat képviseli. A törvényjavaslattal kapcsolatban Teleki László elmondta, hogy támogatja a választható képviselők számának ötre emelését, mert már korábban látszott, hogy a négyfős grémium kezelhetetlen lesz. Emellett javaslatot tett arra, hogy juttassák épületekhez a nemzetiségi önkormányzatokat, ahol közösségi életet tudnak élni.
A KDNP is támogatta a javaslatot
Hoffmann Rózsa a KDNP nevében azt mondta, pártja mindig nagy figyelemmel és támogatással lépett fel a nemzetiségek sorsát érintő kérdésekben, és így tesz most is. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem mondható el minden európai országról, hogy a nemzetiségeket intézményeket, köznevelési intézményeket tartsanak fenn. A Jobbik nevében felszólaló Gyüre Csaba is támogatásáról biztosította az előterjesztőt. Sneider Tamás levezető elnök az általános vitát lezárta.
Emelkedhet a nemzetiségi pótlék összege
A nemzetiségi pedagógus pótlékának 10-ről 15 százalékra emelésére tett javaslatot Ritter Imre német nemzetiségi szószóló. Elmondása szerint bár a javaslat csak három mondatból áll, rendkívül fontos, mert a nemzetiségi intézményekben egyre nagyobb problémát jelent a pedagógushiány. Ezt próbálják ellensúlyozni a pótlék emelésével, ami január elsejétől lenne hatályos, a pénzügyi fedezete pedig biztosított. Elmondta még, hogy a Magyarországon lévő nemzetiségek közül 8 tart fenn nemzetiségi óvodát, de csak minden hetedikben vannak meg a törvényben garantált oktatási színvonal személyi feltételei, s ez már alapjaiban veszélyezteti a nemzetiségi óvodák működését. Soltész Miklós a kormány nevében közölte, hogy támogatják a javaslatot, mivel egybevág a kormány oktatáspolitikai céljaival. A felszólaló képviselők mindegyike támogatta a javaslatot, Dunai Mónika (Fidesz) emellett megköszönte a nemzetiségi szószólók munkáját; Gúr Nándor (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a bérkiegészítés számítási alapja nem nőtt a minimálbérrel együtt; Gyüre Csaba (Jobbik) pedig egyetértett az előterjesztővel abban, hogy nagy problémát jelent, hogy a környező országok elcsábítják a munkaerőt.
Jövőre tízmilliárd forint fölé emelkedik a nemzetiségek támogatása
2017. november 21. - (mti)
Jövőre több mint tízmilliárd forintra emelkedik a magyarországi nemzetiségek támogatásának összege - közölte az emberi erőforrások minisztere az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága 2017. november 21-i ülésén. Éves meghallgatásán Balog Zoltán elmondta, hogy a nemzetiségek költségvetési támogatása 2010-ben több mint hárommilliárd forint volt, ez az összeg 2018-ban tízmilliárd fölé emelkedik. Nemzetiségi köznevelési intézményből 12 volt 2010-ben, ma már 82 ilyen intézmény van Magyarországon. A nemzetiségi óvodában, általános iskolában és középiskolában képzésben részt vevők száma 3 ezerről 14 ezerre nőtt. Magyarországon 973 olyan intézmény van, amely nemzetiségi oktatással is foglalkozik, így 115 ezer azoknak a száma, akik nemzetiségi oktatásban részesülnek - közölte. Balog Zoltán történelmi jelentőségűnek nevezte a nemzetiségi szószólók intézményének létrejöttét, azaz a nemzetiségek parlamenti képviseletének 2014-es megvalósulását. Kijelentette azt is, hogy a nemzetiségek bizottsága „kiválóan élt” lobbierejével, már csak a költségvetési keretek növekedését tekintve is. Ennek a legfontosabb feltétele az volt, hogy a nemzetiségi szószólók egységesen léptek fel az Országgyűlésben, ez komoly érték - tette hozzá a miniszter. Balog Zoltán szólt a szószólók „pozitív szerepéről” is a szomszédos országokkal való kapcsolatokban. A bizottsági tagok egyes kérdések felvetése mellett köszönetet mondtak a kormánynak, és a Balog Zoltán vezette tárcának az együttműködésért, az egyenlő partneri kapcsolatokért, a segítségekért és a támogatásokért. Balog Zoltán kérdésekre válaszolva közölte: a kormány támogatja a nemzetiségi törvény módosítását, és bízik benne, hogy az Országgyűlés is támogatni fogja azt. Továbbá a jövő évben a szószólók kérésének megfelelően anyagilag támogatná a nemzetiségi színházi találkozó megrendezését.
Nálunk is népszerűek a szlovákiai történelmi szállodák
http://turizmusonline.hu/cikk/nalunk_is_nepszeruek_a_szlovakiai_tortenelmi_szallodak
Történelmi mélyponton a szlovák munkanélküliség
http://inforadio.hu/tudositoink/2017/11/23/tortenelmi_melyponton_a_szlovak_munkanelkuliseg/
Csökken a szlovákiai, nő a külföldi hallgatók száma
http://www.hirek.sk/itthon/20171121154826/Csokken-a-szlovakiai-no-a-kulfoldi-hallgatok-szama-a-felsooktatasi-intezmenyekben.html
Ha Szlovákiában működik, nálunk miért ne!?
Közösségi finanszírozással indít a Politis
http://www.digitalhungary.hu/media/Ha-Szlovakiaban-mukodik-nalunk-miert-ne-kozossegi-finanszirozassal-indit-a-Politis/5282/
Jó főszezont zárt a szlovák turizmus
http://turizmusonline.hu/cikk/jo_foszezont_zart_a_szlovak_turizmus
Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban
Kétnyelvűség, migráns irodalom, identitásépítés, többség és kisebbség viszonya, kulturális otthonosság és idegenség.
http://www.bumm.sk/regio/2017/11/21/transzkulturalis-szovegertelmezesek-nyitran
Elhunyt Benkő Géza szlovákiai magyar színművész
Színházi próba közben érte a halál
http://parameter.sk/meghalt-benko-geza-szlovakiai-magyar-szinmuvesz
Benkő Géza halálára
https://ujszo.com/online/kultura/2017/11/20/benko-geza-halalara
Szlovákiába tavasztól jöhetnek a gazdasági bevándorlók
Egyszerűsítik a külföldi munkavállalók foglalkoztatását
http://24.hu/kulfold/2017/11/19/szlovakiaba-tavasztol-johetnek-a-gazdasagi-bevandorlok/
Pozsonyba kerülhet az EU „koronaékszere” a brexit miatt
http://www.bumm.sk/belfold/2017/11/09/pozsonyba-kerulhet-az-eu-koronaekszere-a-brexit-miatt
Együttműködnek a visegrádi négyek agrárkutatási intézményei
http://www.lokal.hu/2017-11-a-mezogazdasag-tudasexportja-nem-kiegeszito-opcio-a-migracio-megfekezesere-hanem-a-fundamentuma/
Temethetjük a visegrádi együttműködést?
http://valasz.hu/vilag/vege-a-visegradi-egyuttmukodesnek-126239
Elvenné a határon túl élő kettős állampolgárok szavazati jogát a DK
https://www.youtube.com/watch?v=Khbewim3S_8
Pörög a szlovák belpolitika: Ki hányta össze a kormánygépet?
http://propeller.hu/nagyvilag/3325561-porog-szlovak-belpolitika-ki-hanyta-ossze-kormanygepet
Fico pártja három megyét bukott
https://444.hu/2017/11/05/fico-partja-harom-megyet-bukott-szlovakiaban
A politológus szerint a Smernek el kell gondolkoznia azon, hogy ellenzéki párttá válhat
http://www.bumm.sk/belfold/2017/11/05/a-politologus-szerint-a-smernek-el-kell-gondolkoznia-azon-hogy-ellenzeki-partta-valhat
Felmosták a padlót Kotlebáékkal
http://www.bumm.sk/velemeny/2017/11/06/velemeny-felmostak-a-padlot-kotlebaekkal
Észak-déli gázvezetéket tervez Magyarország és Szlovákia
2017. október 30. - (mti)
Észak-déli irányú gázvezeték magyar-szlovák szakaszának megépítéséről írtak alá szándéknyilatkozatot 2017. október 30-án Kassán. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Peter Ziga szlovák gazdasági miniszter látta el kézjegyével az együttműködési szándéknyilatkozatot az Eastring gázvezeték projektről a történelmi városházán Robert Fico szlovák miniszterelnök jelenlétében. Az aláírást követő sajtótájékoztatón mindkét miniszter azt hangoztatta, hogy az új vezeték mérsékelheti országaik függőségét az orosz gáztól. Az új vezeték román és bolgár gázt szállít majd, a tervek szerint évente 30-40 milliárd köbmétert - mondta Peter Ziga. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az Eastring megvalósítási tanulmányát egy magyar cég készíti, 2018-ra készül el. Reményei szerint Magyarországoz és Szlovákiához hasonlóan minden közép- és dél-európai ország elkötelezett lesz az új nyomvonal létrehozásában. Kiemelte, hogy Közép-Európa energiaellátásának biztonságához több vezeték, jobb összeköttetés, az észak-déli vezeték és új gázforrás is szükséges, az infrastruktúra fejlesztése az elsődleges. Közép-Európában az egyik legkritikusabb dolog az energiabiztonság - mondta, megjegyezve: Magyarország jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy Szlovákiával közösen nagy mértékben hozzájárulhasson ennek megvalósításához. Megemlítette, hogy Magyarországnak csaknem 7 milliárd köbméternyi gáztároló kapacitása van. „Az nem túlzás, hogy a magyar-szlovák energetikai együttműködés egy sikertörténet, és arra törekszünk, hogy tovább javítsuk az észak-déli gázszállítás lehetőségét” - tette hozzá a tárcavezető. Kassán hétfőn ülésezett a magyar-szlovák gazdasági vegyes bizottság, a tárgyalás jegyzőkönyvét Magyar Levente parlamenti államtitkár, a bizottság magyar társelnöke és Vojtech Ferencz szlovák gazdasági államtitkár írta alá.
Gazdasági növekedés: Magyarország jócskán lemaradt a régió országaihoz képest
http://propeller.hu/itthon/3314280-gazdasagi-novekedes-magyarorszag-jocskan-lemaradt-regio-orszagaihoz-kepest
Magyarország leszakadóban - ezt nem tesszük a kirakatba
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/magyarorszag_leszakadoban_ezt_nem_tesszuk_a_kirakatba.649535.html
Kétnapos szlovákiai látogatáson a vezérkarfőnök
http://www.honvedelem.hu/cikk/65915
Nosztalgikus megyerendezés Szlovákiában
http://nepszava.hu/cikk/1143897-nosztalgikus-megyerendezes-szlovakiaban/
Kétnyelvűsödnek a veszélyre figyelmeztető táblák
http://www.bumm.sk/nem-kategorizalt/2017/10/24/45-telepulesen-ketnyelvusodnek-a-veszelyre-figyelmezteto-ketnyelvu-tablak-a-villamosenergetikai-berendezeseken
A Duna eltérítése
http://nepszava.hu/cikk/1143872-a-duna-elteritese/
Magyarországot leszavazták a Tanácsban - egy kényes ügy
http://inforadio.hu/kulfold/2017/10/24/magyarorszagot_leszavaztak_az_europa_tanacsban_-_egy_kenyes_ugy/
Új funkciót kapott az Andrássy-mauzóleum őrháza
Látogatóközpontot nyitott Krasznahorkaváralján a betléri múzeum
http://www.bumm.sk/regio/2017/10/22/latogatokozpontot-nyitott-krasznahorkavaraljan-a-betleri-muzeum
11 tudóst már hazacsábított Angliából a szlovák kormány
http://kamaraonline.hu/cikk/11-tudost-mar-hazacsabitott-angliabol-szlovakia
Magyar iskolába iratkozók kaptak ösztöndíjat a Felvidéken
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/magyar-iskolaba-iratkozok-kaptak-osztondijat-a-felvideken
Bábelben szép a szláv
https://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/10/22/babelben-szep-a-szlav
Identitáskeringő
https://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/10/21/identitaskeringo
Horthy Miklós első szlovákiai szobra
https://ujszo.com/online/kozelet/2017/10/10/horthynak-allitanak-szobrot-hodosban
Horthy „elkúrta“ Magyarország sorsát
http://parameter.sk/horthy-nem-volt-haborus-bunos-de-elkurta-magyarorszag-sorsat-jelenkori-imadoi-onmagukat-minositik
A szlovákiai magyar értelmiség tiltakozik a hodosi Horthy-emlékmű ellen
http://parameter.sk/szlovakiai-magyar-ertelmiseg-tiltakozik-hodosi-horthy-emlekmu-ellen
Két figyelmeztetést kapott a magyar kormány - ezt nem teszik ki az ablakba
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ket_figyelmeztetest_kapott_a_magyar_kormany_ezt_nem_teszik_ki_az_ablakba.649469.html
Már nem olyan vonzóak a magyar boltok a szlovákoknakň
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/mar_nem_olyan_vonzoak_a_magyar_boltok_a_szlovakoknak.649379.html
Rács mögé küldték a minisztereket
https://ujszo.com/online/kozelet/2017/10/18/racs-moge-kuldtek-a-minisztereket
Miniszterek rácsok mögött
http://nepszava.hu/cikk/1143436-miniszterek-racsok-mogott/
Robert Fico: Az EU-nak nincs alternatívája
https://mno.hu/kulfold/robert-fico-az-eu-nak-nincs-alternativaja-2423000
Öt hidat ígértek, de öt év alatt egyetlen kapavágás sem történt
https://mno.hu/belfold/ot-hidat-igertek-de-ot-ev-alatt-egyetlen-kapavagas-sem-tortent-2421030
„Az új Duna híd jelképezi a szlovák-magyar kapcsolatok javulását”
2017. október 17. - (mti)
Korábban soha nem voltak olyan jók a szlovák-magyar kapcsolatok, mint most, és az új Duna híd jelképe lehet annak, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a jobbá tételét mindkét fél komolyan veszi - jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő a Komáromot Révkomárommal összekötő új Duna híd építésének megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen Komáromban 2017. október 17-én. A szlovák kormányfő beszédében felidézte: a jelenlegi híd még az Osztrák-Magyar monarchia idejében épült. Kijelentette: bízik benne, hogy az új híd, amelyet most a magyarok és a szlovákok közösen felépítenek, legalább annyi ideig szolgál majd, mint az, amelynek a feladatait átveszi.
A határvédelem jelképe lesz az új Duna-híd
http://www.tozsdeforum.hu/uzlet/gazdasag/a-hatarvedelem-jelkepe-lesz-az-uj-duna-hid-87811.html
Közép-európai környezetvédelmi tanácskozás Miskolcon
http://magyarmezogazdasag.hu/2017/10/12/kozep-europai-kornyezetvedelmi-tanacskozas-miskolcon
Szerb szószóló: Mikor növelik a nemzetiségi iskolák támogatását?
2017. október 24. - (mti)
Országgyűlés - Krónika: Alexov Lyubomir szerb szószóló problémásnak tartotta, hogy a kisebbségi önkormányzatok által fenntartott oktatási intézmények működési sajátosságait nem veszik figyelembe a normatíva meghatározásakor. Rámutatott: a kisebbségi nyelvű szakemberek foglalkoztatása többe kerül. Rétvári Bence úgy felelt: 2010 óta 3 milliárd forintról több mint háromszorosára nőtt az az összeg, amelyet a nemzetiségek számára biztosít az állam. Az iskolákban is emelkednek a bérek - folytatta. A nemzetiségi önkormányzatok kiemelt támogatást vehetnek igénybe intézményeik fenntartásához, kiemelt működési támogatást is megilleti őket, amelynek összege szintén emelkedik jövőre.
Átadták az idei nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakat
2017. október 17. - (mti)
Átadták a 2017-es nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakat október 17-én Budapesten, az idén tizennyolc középiskolás részesült az elismerésben. Az ösztöndíjakat jelképező okleveleket Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Fülöp Attila helyettes államtitkár adta át. Soltész Miklós az ünnepségen arról beszélt, hogy az ösztöndíj 2011-es alapítása óta 101 diák részesülhetett ilyen támogatásban. Közölte, ma Magyarországon különböző nemzetiségi köznevelési intézményekben több mint 15 ezer gyereket, fiatalt nevelnek, illetve tanítanak. Az ösztöndíj segíti a célok elérését, de az nemcsak az ösztöndíjasoknak szól, hanem a tanároknak is, akik ma Magyarországon a nemzetiségi nyelvoktatásban „hatalmas nagy feladatot vállalnak” - mondta Soltész Miklós. Az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban arról beszélt, hogy Ukrajna egy teljes mértékben elfogadhatatlan jogszabályt hozott. Nem vették tudomásul, hogy az országuk attól nem lesz kevesebb, ha egy ott élő nemzetiség megkap minden jogot és lehetőséget - mondta Soltész Miklós, majd kijelentette: azt kell üzennünk - akár az ösztöndíjjal, akár a magyarországi nemzetiségi intézményekkel -, hogy attól még, hogy valaki valamelyik nemzetiséghez tartozik, jó állampolgár lehet. A meghirdetett nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjra pályázni jogosult 22 iskola közül 19 küldött be összesen 30 pályázatot. A pályázók közül egy jelölt nem felelt meg a jogszabályban foglalt követelmények egyikének. Az ösztöndíjat elnyert diákok az érettségi vizsgát megelőző két tanévben - azaz 2017 szeptemberétől 2019 júniusáig - húsz hónapon keresztül havi 60 ezer forintban részesülnek. Az ösztöndíj folyósításához jó tanulmányi eredmények, versenyeken szereplés, valamint a nemzetiségi közösségben végzett tevékenység szükséges. A 2011-ben megalapított ösztöndíj célja, hogy támogassa a nemzetiségek egyikéhez tartozó kiemelkedő képességű középiskolás tanulókat abban, hogy felsőfokú oktatási intézményben tanuljanak tovább.
Kondoroson báloztak a szlovákok
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kondoroson-baloztak-szlovakok-1106437/
Borgula Györgyné / Mezőberényi Szlovákok Szervezete
https://www.beol.hu/helyi-ertek/a-het-embere/szlovak-kultura-megorzeseert-dolgozik-het-embere-1076253/
Kulturális örökségi helyszínek újulnak meg szlovák és magyar települések összefogásával
A füleki várat, a bátonyterenyei kastély épületeit és a somoskői várhoz vezető utat is felújítják szlovák és magyar települések összefogásával.
http://www.museum.hu/hir/7194/Kulturalis_oroksegi_helyszinek_ujulnak_meg_szlovak_es_magyar_telepulesek_osszefogasaval
Iveta Radičová szerint Közép-Európában teret nyernek a populista pártok
http://www.bumm.sk/belfold/2017/10/10/iveta-radicova-szerint-kozep-europaban-teret-nyernek-a-populista-partok
A kétnyelvű írónő
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/10/09/a-ketnyelvu-irono
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1205-jan-janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov
Félmilliós fizetésért toboroz az új szlovák Jaguar-gyár
http://hvg.hu/kkv/20171009_jaguar_szlovakia?s=hk
Kormányból a médiába
Északi szomszédunknál is egyre nagyobb gondot jelent, hogy nem túlságosan jó hírű újságírók szivárognak vissza lassacskán a közszolgálati csatornákhoz.
http://nepszava.hu/cikk/1142610-kormanybol-a-mediaba/
A magyar kormány elkezdte élénkíteni a szlovák gazdaságot
https://444.hu/2017/10/06/a-magyar-kormany-elkezdte-elenkiteni-a-szlovak-gazdasagot
Jó-e magyarnak lenni Szlovákiában?
https://mno.hu/velemeny/szlovakiai-magyar-eletstrategiak-2419043
Veszélyben a V4 egysége? Kifelé kacsintgat a magyar kormány egyik barátja
http://privatbankar.hu/makro/veszelyben-a-v4-egysege-kifele-kacsintgat-a-magyar-kormany-egyik-baratja-313301
A szlovák, aki akcentussal beszél csehül, mégis Prágában akar miniszterelnök lenni
https://mno.hu/kulfold/a-szlovak-aki-akcentussal-beszel-csehul-megis-pragaban-akar-miniszterelnok-lenni-2419285
A szlovák és a magyar diplomácia útjai
https://mno.hu/magazinpublicisztika/a-szlovak-es-a-magyar-diplomacia-utjai-2419475
Dékity Márk, horvát költő és műfordító 80 éves
http://nemzetisegek.hu/2017/09/27/dekity-marko-80-eves/
Dékity Márk versei
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2006/05/Bar10.pdf
Az MSZP több körzetben indít saját jelöltet, mint a DK
https://index.hu/belfold/2017/12/20/molnar_gyula_es_gyurcsany_ferenc_bejelentese_az_mszp_es_a_dk_osszefogasarol/
Szlovákia egyik legkorszerűbb fürdő-paradicsoma
https://www.termalfurdo.hu/furdozes/fedezze-fel-ezt-a-gyonyoru-furdot-szlovakia-legnagyobb-tavanak-kozepen-5908
Stoj! A szlovák elnök is elkezdte végrehajtani a Soros-tervet?
https://mno.hu/kulfold/stoj-a-szlovak-elnok-is-elkezdte-vegrehajtani-a-soros-tervet-2422974
Gyorsreagálású csoport létrehozását javasolja a V4-eknek Kövér László uniós ügyekben
2017. szeptember 25. - (mti)
Kövér László azt javasolja, hogy a visegrádi országok (Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország - V4) hozzanak létre egy úgynevezett gyorsreagálású csoportot, amely sürgősséggel egyeztetne azokról a javaslatokról, amelyekről az Európai Unió döntési mechanizmusa értelmében az állampolgárokhoz lehető legközelebbi szinten kell állást foglalni. Az Országgyűlés elnöke a V4-ek európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságainak 2017. szeptember 25-i sárospataki tanácskozásán tartott nyitóbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az uniós döntéseknek elvileg parlamenti legitimációjuk is van, a választópolgároknak gyakran és joggal van hiányérzetük. Nem elfogadható ugyanis (...), hogy amikor egy uniós tervezet esetében például tizenegy ország parlamentjei jelzik az aggályaikat, akkor azt „az Európai Bizottság egyszerűen lesöpri az asztalról” - közölte a házelnök. Véleménye szerint egy kinevezett testületet ellenőriznie kell egy „népképviseleti legitim parlamentnek”, ha pedig ezt az Európai Parlament nem teszi meg, akkor erre a nemzeti parlamenteknek kell megtalálniuk a módot. Kövér László a július elsején kezdődött egyéves soros magyar V4-elnökségről szólva közölte: mottója a „V4 összeköt”, ez utal a négy országot ezer szállal összekötő politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatokra. A magyar V4-elnökség alatt olyan kulcsfontosságú témák teszik szükségessé a visegrádi országok közötti folyamatos koordinációt és a közös álláspontok képviseletét, mint az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból vagy az EU jövőjéről szóló vita folytatása, valamint az EU 2020 utáni többéves költségvetési keretéről, a kohéziós politikáról és a közös agrárpolitikáról szóló tárgyalások - mondta a házelnök. Hozzáfűzte: a négy ország kiemelt célja a térség energetikai és közlekedési összeköttetéseinek javítása, valamint a V4-ek alkalmazkodása a digitális kor követelményeihez. A házelnök fontosnak nevezte a hatékony regionális együttműködés folytatását, illetve a visegrádi csoport szándékát, hogy partnereivel az úgynevezett V4+ keretben is találkozzon, horvát, szlovén, bolgár, román vagy éppen osztrák és német résztvevőket hívjon meg kormányzati szintű rendezvényeire. A magyar V4-elnökség szorgalmazza továbbá azt is, hogy erősítsék a visegrádi csoport stabilizáló szerepét Európán kívül - mondta Kövér László.
„Nem félünk attól, hogy a nemzetiségek megmaradnak”
Soltész: Háromszorosára emelkedett a nemzetiségek támogatása 2010 óta
2017. szeptember 25. - (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1395380930560879
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára beszél a XIII. kerületi Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban tartott sajtótájékoztatón 2017. szeptember 25-én. Bejelentette, hogy háromszorosára emelkedett a magyarországi nemzetiségek támogatásának összege a központi költségvetésben 2010 és 2018 között. - Fotó: Mohai Balázs (mti) - Soltész Miklós elmondta: a magyar kormány 2010-ben úgy döntött, hogy a nemzetiségekkel az addiginál sokkal szorosabbra fűzi a kapcsolatot. Az elmúlt évek során folyamatosan és fokozatosan emelkedtek a támogatások. Ennek két fő célja van: egyrészt a Magyarországon élő nemzetiségek identitásának és nyelvének megőrzését segíteni, másrészt hogy a nemzetiségek és anyaországaik közötti kapocs erősebb legyen, és ezáltal Magyarország kapcsolata is jobb legyen a környező országokkal - fűzte hozzá. Mint elmondta, az elmúlt évek során folyamatosan és fokozatosan emelkedtek a támogatások. A nemzetiségek támogatása 2010-ben több mint hárommilliárd forint volt, ez az összeg jövőre több mint tízmilliárd forintra emelkedik. A támogatásoknak köszönhetően országszerte sok, a nemzetiségek által fenntartott, jellemzően köznevelési intézmény újulhatott meg - jelezte. Soltész Miklós szólt arról is, hogy a támogatások növelése mellett külön pályázati rendszert is létrehoztak 2013-ban a nemzetiségeknek. Ennek a támogatásnak az összege 2013-ban 235 millió forint volt, a jövő évi költségvetésben ez az összeg több mint egymilliárd forintra emelkedik. A magyar kormány nemzetiségekkel való kapcsolata szorosabbra fűzéséről ki kell mondani: „nem félünk attól, hogy a nemzetiségek megmaradnak, (...) anyanyelvi környezetben tanulhatnak” - hangoztatta az államtitkár. Fülöp Attila, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára azt közölte, hogy a nemzetiségi célú - nemzetiségi szervezeteket és önkormányzatokat támogató - pályázatokat - négy kategóriában - 2017. szeptember 25-én írják ki. A nemzetiségi civil szervezetek támogatására, nemzetiségi kulturális kezdeményezésekre, táboroztatásra, valamint pedagógusok továbbképzésére október 30-ig lehet pályázni. Közölte, tavaly összesen 2100 pályázati célt tudtak támogatni. A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében tartott sajtótájékoztatón Fülöp Attila bejelentette: a jelenlegi hatvan millió forintos beruházás mellett további húszmillió forintos támogatás kap az intézmény külső felújításra. Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke azt hangsúlyozta: az oktatás megkérdőjelezhetetlen prioritás az országos önkormányzat számára. Az erőfeszítéseknek és támogatásoknak köszönhetően egyre jobb feltételek között tudják fogadni a gyerekeket - mondta. Szabóné Marlok Júlia intézményvezető elmondta: a tavalyi tanévben intézményük 13,8 millió forintot kapott fejlesztésre, továbbá 60 millió forintos támogatást fordíthatnak a kollégium vizesblokkjainak felújítására.
Az EMMI nemzetiségi pályázatainak kiírásai
Táborok: http://www.kormany.hu/download/5/70/31000/NEMZ-TAB-18.pdf
Pedagógus-továbbképzések: http://www.kormany.hu/download/6/70/31000/NEMZ-PED-18.pdf
Kulturális kezdeményezések: http://www.kormany.hu/download/7/70/31000/NEMZ-KUL-18.pdf
Civil szervezetek: http://www.kormany.hu/download/8/70/31000/NEMZ-CISZ-18.pdf
Pályázat benyújtási segédlet: http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz18/palyazat_benyujtasi_segedlet.pdf
Ukrán oktatási törvény - A parlament nemzetiségek bizottsága is elítéli a jogszabályt
2017. szeptember 26. - (mti)
Az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága támogatja „a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről” szóló országgyűlési határozatban foglaltakat. A testület 2017. szeptember 26-i ülésén, 11 igennel, 2 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában kimondta: támogatja a határozatban foglaltakat, „különös tekintettel arra a körülményre, hogy a határozatban elítélt, nemzetiségi oktatási és anyanyelvhasználati jogokat sértő ukrán oktatási törvény - a kárpátaljai magyarság mellett - az országgyűlési szószólók által Magyarországon képviselt és Ukrajnában is élő nemzetiségi közösségeket (bolgárokat, görögöket, lengyeleket, németeket, örményeket, romákat, románokat és szlovákokat) ugyancsak sújtja”. A bizottság tagjai közül kilencen voltak személyesen jelen, a hiányzókat - a szerb, a ruszin, a szlovén és az örmény nemzetiségi szószólót - a testület egyes, ezzel megbízott tagjai helyettesítették. A szavazáskor Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló tartózkodott, így az általa helyettesített szerb nemzetiségi szószóló, Alexov Lyubomir is. Hartyányi Jaroszlava a tartózkodását indokolva arról beszélt, hogy a magyarországi ukrán közösség tiltakozott Petro Porosenko ukrán elnöknél az új törvény miatt, és kimondta szolidaritását a kárpátaljai magyarokkal. Hozzátette ugyanakkor, „kicsit a régi időkre” emlékezteti az, hogy az Országgyűlés már hozott határozatot az ügyben, és bár a nemzetiségi szószólók részesei a magyar parlamentnek, nem szavazhattak, s most azt támogatják, amit már az Országgyűlés megszavazott. Korábban javasolta, hogy önálló határozatot hozzon a bizottság, kiállva a kárpátaljai magyarok mellett és szolidaritásukról biztosítva a érintett nemzetiségeket - jegyezte meg az ukrán nemzetiségi szószóló, aki szerint „eső után köpönyeg” a bizottsági állásfoglalás. Hangsúlyozta: minden csatornát próbáltak felhasználni, hogy az ukrán elnök ne írja alá a törvényt. Hartyányi Jaroszlava megértést kért a bizottsági tagoktól, mert, mint mondta, „hidat kell hagynia”, ahol át tud menni és össze tudja hozni a magyarokat és az ukránokat. Az ukrán szószóló kitért arra is, hogy szerinte az új oktatási törvény nagyon jó, reformokat vezet be, de van egy pontja, amelyik szűkíti a már létező nemzetiségi jogokat, ami elfogadhatatlan. Szerinte a 7. cikk kikerül a törvényből nemzetközi nyomásra és a kétoldalú tárgyalások eredményeként. Fuzik János szlovák szószóló, a bizottság elnöke azt mondta, hogy megértik az ukrán nemzetiségi szószóló sajátos helyzetét. Az állásfoglalás meghozatalát azzal indokolta, hogy az országgyűlési határozat meghozatalában nem vehettek részt. Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló is felvetette, hogy nem okafogyott-e a parlament határozatát követően hozni egy bizottsági állásfoglalást. Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke azt hangsúlyozta: a szószólóknak erkölcsi kötelességük megszólalni, és csatlakozni kell az Országgyűlés határozatához. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló azt mondta, minden olyan esetben, amikor nemzetiségek oktatási, nevelési lehetőségeit szűkítik, fel kell szólalni. Több szószóló is egyetértett a állásfoglalás elfogadásával, köztük Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló is, aki hangot adott szomorúságának, hogy Ukrajnával szemben kell egy ilyen határozatot elfogadni, de - mint mondta - szükséges a bizottság részéről az állásfoglalás.
Fülöp Attila: A bizottsági állásfoglalás a magyar nemzetiségi politika elismerése is
2017. szeptember 26. - (mti)
A magyar kormány nemzetiségi politikájának elismerését is látja a parlament magyarországi nemzetiségek bizottságának az ukrán oktatási törvényt elítélő határozatában az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. A kormányzat a bizottsági állásfoglalást úgy is értékeli, mint a magyarországi nemzetiségi politika elismerését, „kvázi jóváhagyását” - jelentette ki Fülöp Attila a bizottság ülését követő budapesti sajtótájékoztatón. Kifejtette: azért értékelnek így, mert az elmúlt években a Magyarországon élő nemzetiségek körülményeire alapvetően a jogbiztonság, a kiszámíthatóság volt jellemző, és növekedett a támogatásuk. Ehhez képest az Ukrajnában élő nemzetiségek a jogfosztással szembesülnek - tette hozzá. Fülöp Attila elmondta, Magyarországon lehetőség van az anyanyelvű oktatásra, a tizenhárom nemzetiség sok diákja tanul anyanyelven. Magyarországon törekedtek arra, hogy az itt élő nemzetiségek megkapják azt a támogatást, ami szükséges az identitásuk megéléséhez - hangsúlyozta a helyettes államtitkár, rámutatva arra, hogy a nemzetiségeknek nyújtandó támogatások összege 2010 óta mintegy háromszorosára emelkedett, jövőre már 10,4 milliárd forint lesz. A sajtótájékoztatón Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke elmondta: a testület állásfoglalásában külön kiemelték azt a körülményt, hogy az ukrán oktatási törvény a kárpátaljai magyarságon túl sújtja azokat a nemzetiségeket is, amelyek „tulajdonképpen túlnyomórészt” nemzettársaik, hiszen ugyanazokhoz a nemzetiségi közösségekhez tartoznak, amelyeket a nemzetiségek bizottságában képviselnek. Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló a bizottsági ülésen általa elmondottak megerősítve arról beszélt: a magyarországi ukrán közösség már korábban szót emelt az ukrajnai nemzetiségek jogainak szűkítése miatt. Rámutatott arra is, hogy főleg a kárpátaljai magyarokat sújtja a rendelkezés, mert ők rendelkeznek az ottani nemzetiségek közül a legnagyobb iskolarendszerrel.
Minority SafePack
2017. október 30. - (mti)
A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról beszéltek a képviselők az Országgyűlés 2017. október 30-i ülésén, amely napirend utáni felszólalásokkal ért véget. A magyarországi nemzetiségek bizottsága által benyújtott előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalta az Országgyűlés. Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, az előterjesztő felidézte, hogy a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN), a legnagyobb európai nemzetiségi ernyőszervezet kezdeményezése. A legfőbb célja a kisebbségek védelme, valamint Európa nyelvi és kulturális sokszínűségének megőrzése. Úgy fogalmazott, bármilyen hihetetlen is, az Európai Unió (EU) még semmilyen, nemzetiségeket védő jogszabályt nem alkotott. Felidézte: márciusban az Európai Bizottság megállapodott a kezdeményezőkkel, hogy részben bejegyzik a javaslatcsomagot. Az érvényességhez legalább hét országból kell összegyűjteni nagyjából egymillió aláírást. A magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében arra kérte a Házat, fogadja el a kezdeményezés támogatásáról szóló határozati javaslatot. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt mondta, a kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy uniós szintre emelkedjen az őshonos nemzeti kisebbségek védelme. Szavai szerint minden párt egyetért abban, hogy óriási lehetőség előtt állnak. Az aláírások összegyűjtésének határideje a jövő év április 3-a - idézte fel, megjegyezve: félidőnél tartanak. Ha összefognak a pártok, a nemzetiségek és a szomszédos országokban élő magyarok, sikeres lehet a gyűjtés - vélekedett, a Ház támogatását kérve. Kucsák László (Fidesz) szintén képviselőtársai támogatását kérte. Pánczél Károly (Fidesz) azt mondta, reménykedik abban, hogy ez az ügy is nemzeti minimummá válik. A kezdeményezéssel a nemzeti összetartozás bizottsága is foglalkozott, állásfoglalásban üdvözölte és létfontosságúnak nevezte azt - hangsúlyozta Pánczél Károly. Itt az ideje, hogy az EU védelembe vegye több tízmillió kisebbségi sorban élő polgárát, legyen joguk a szabad anyanyelvhasználathoz, kultúrájuk megőrzéséhez - zárta felszólalását, a Ház támogatását kérve. Hoffmann Rózsa (KDNP) kijelentette: köszönettel tartoznak a kezdeményezésért, mert a történelem viharai során a nemzetiségek feje felett döntöttek a sorsukról. Az anyanyelv használatának joga a személyes pszichés, érzelmi fejlődés alapvető feltétele - nyomatékosította, megjegyezve: a KDNP teljes szívvel támogatja az ügyet. Szávay István (Jobbik) azt mondta, mindenkinek joga van szabadon megélni az identitását. Magyarországnak is biztosítania kell mindezen jogokat a területén élő nemzetiségeknek - fűzte hozzá. Közösen kell dolgozni a közép-európai nemzetiségek megmaradásának elősegítéséért - vélekedett. A javaslat segítheti az EU minden hetedik polgárát, akik közül sokan „külhoni nemzettestvéreink” - fogalmazott Szávay István. Közölte: a Jobbik támogatja a javaslatot. Burány Sándor (MSZP) azt mondta, egyetértenek a kezdeményezés céljaival. Miközben fenntartják kritikai észrevételeiket a gyors törvényalkotási munkával kapcsolatban, jelen esetben fontos az elérni kívánt eredmény - fejtegette. A kisebbségek jogait minden országban tiszteletben kell tartani, „különben baj lesz” - hangoztatta. Az EU államai nem tisztán egy nemzetből állnak, hanem sokból. Nem csupán magyarok élnek kisebbségi sorban a Kárpát-medencében, ezt figyelembe kell venni - szögezte le, közölve: az MSZP frakciója is támogatja a javaslatot. Ikotity István (LMP) nyomatékosította: az ő pártja is támogatja a kezdeményezést. Hatékonyabban kell fellépni a magyar kisebbségek védelmében, ez nem lehet vita tárgya - szögezte le. Fuzik János megköszönte a kezdeményezést elismerő szavakat. Örömét fejezte ki, hogy ismét sikerült egyetértést teremteni az Országgyűlésben.
„A magyar gyermekek számára a szlovák másodnyelv, ezért másodnyelvként kell azt tanítani”
http://www.bumm.sk/belfold/2017/09/24/ravasz-a-magyar-gyermekek-szamara-a-szlovak-masodnyelv-ezert-masodnyelvkent-kell-azt-tanitani
Tovább hasítanak / A szlovákoknál az álláskeresők állnak nyerésre
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/tovabb_hasitanak_a_szlovakok.647663.html
Szlovákiában már a fák fölé is építenek tanösvényt
http://www.turistamagazin.hu/szlovakiaban-mar-a-fak-fole-is-epitenek-tanosvenyt.html
Elutasította a szlovák parlament Csehszlovákia létrehozásának állami ünneppé tételét
2017. szeptember 19. - (mti)
Továbbra sem lesz Szlovákiában állami ünnep Csehszlovákia létrehozásának napja, az ellenzéki liberálisok erre vonatkozó javaslatát kedden a pozsonyi törvényhozás elutasította. A javaslatot, amely Szlovákiában csaknem negyed évszázad után ismét állami ünneppé tette volna október 28-át, az 1918-ban létrehozott Csehszlovákia megalakulásának napját, a parlamenti ellenzék legerősebb pártjának, a liberális Szabadság és Szolidaritásnak (SaS) két képviselője és egy független képviselőnő nyújtotta be. A javaslatot 42 nem szavazattal 31 igen voks ellenében, 56 tartózkodás mellett utasította el a 150 fős pozsonyi törvényhozás. A javaslat beterjesztői azzal indokolták indítványukat, hogy Csehszlovákia létrejöttének dátuma Szlovákia „újkori történetének” egyik legjelentősebb napja, valamint azzal is, hogy a történelmi eseménynek jövőre lesz a századik évfordulója. A javaslattevő képviselők emellett azt is indítványozták, hogy október 28-ának állami ünneppé tételével egyidejűleg szeptember elsejét, a szlovák alkotmány napját töröljék az állami ünnepek sorából. A mostani kísérlet Csehszlovákia létrehozásának állami ünneppé tételére már a liberálisok sokadik ilyen - mind ez idáig sikertelen - próbálkozása volt. Október 28. a volt Csehszlovákiában az ország fennállásának egész időtartama alatt állami ünnep volt. A közös cseh-szlovák államalakulat létrehozásának dátumát 1993-ban az ugyanazon évben önállósodott Szlovákia parlamentje törölte az állami ünnepek sorából. Október 28-át 1999-ben, Mikuláš Dzurinda első, jobb-, baloldali és liberális pártok alkotta széles kormánykoalíciójának idején emléknappá nyilvánították.
150 ezer forint a szlovák minimálbér
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/nemzetkozi/11699-150-ezer-forint-a-szlovak-minimalber
Rendkívüli tartalékból megy 321 millió a felvidéki kampányra
http://24.hu/belfold/2017/09/20/nem-volt-eleg-a-koltsegvetesi-keret-a-felvideki-kampanyra/
Potápi Árpád: Nagyon fontos, hogy a felvidéki magyarság megerősítse képviseletét a megyei választásokon
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/nagyon-fontos-hogy-a-felvideki-magyarsag-megerositse-kepviseletet-a-megyei-valasztasokon
Teljes értékűvé válik a Budapest-Pozsony sztrádakapcsolat
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infrastrukturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/teljes-ertekuve-valik-a-budapest-pozsony-sztradakapcsolat
Szlovákokkal közös, határon átnyúló biciklis zarándokút
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/800_milliobol_epul_meg_a_hataron_atnyulo_biciklis_zarandokut/2532774/
A Szlovák Intézet rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf
CÍMEK NÉLKÜL
Mindenkit szeretettel várunk Judita Csáderová megnyitójára, aki az egyik legjelentősebb szlovák női fotográfus, a FOTOFO és a pozsonyi Fotóhónap társalapítója, munkáját beemelték a The History of European Photography című háromkötetes kiadványba is. A kiállítás egy kivételes alkalom lesz a szlovák fotóművészet megismerésére.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1433780643387574/?type=3&theater
Film Mária Teréziáról a cseh, szlovák, osztrák és magyar közmédia összefogásával
„Közösen jó dolgokat lehet létrehozni”
http://felvidek.ma/2017/12/kozosen-jo-dolgokat-lehet-letrehozni/
Időutazás Mária Teréziával a Szlovák Intézetben
http://turizmusonline.hu/cikk/idoutazas_maria_tereziaval_a_szlovak_intezetben
A Szlovák Nemzeti Színház vendégjátéka a Pesti Színházban
Esterházy Péter: Mercedes Benz / Magyar Dráma Napja 2017 / Szeptember 24.
http://vigszinhaz.hu/program.php?mid=l8MRLLn7eaR4ez&eventid=387825
Drámadeficit
A Pesti Színházban Esterházy Péter-drámát láthat ma a közönség, a Magyar Dráma Napja alkalmából. No nem magyar társulat, hanem a Szlovák Nemzeti Színház tolmácsolásában.
http://nepszava.hu/cikk/1140992-dramadeficit/
Egy szlovák rocker esete Esterházy Péterrel
2017. szeptember 24. - (orulunkvincent.blog.hu)
Íme Robert Roth, szlovák színész és rockzenész. Ma este a Pesti Színházban ő játszotta Lucifert Esterházy Péter Mercedes Benz című drámájában. Ez a Robert Roth egy akkora arc, de akkora, hogy az ember alig hiszi el. Ebben az országban egy Ismerős Arcok nevű zenekar etnonacionalista giccse lesz lassan a második himnusz, a Kárpát-medence keményfiújának képzeljük magunkat, de ha a románok kihívnának minket a kocsma elé akkor azért gyorsan tele lenne a kollektív kisnadrág. Erre idejön a szlovák Nemzeti Színház és megajándékoz bennünket az egyik legnagyobb írónk utolsó drámájával, ami a káeurópai életérzés tökéletes leírása, annyira cult, hogy nagy adag popcornnal kellene néznünk és hangosan kellene recitálnunk a szöveget, mint a Rocky Horror Picture Show-ban. Az Urat (igen, az a darab az Ember Tragédiája az Esterházy-családra és Janis Joplinra hangszerelve) az a Martin Huba játszotta, aki Skrivanek főpincér volt Jiři Menzel Őfelsége pincére voltam című filmjében. Szlovákul valahogy sokkal érthetőbb az, hogy mi tényleg mindent el tudunk cseszni, különösen egymás életét. Kár belétek - mondta tavaly az Úristen. Magyarországnak Bayer Zsoltra van szüksége, nem Esterházy Péterre, Magyarországnak hangos, agresszív és nagyon buta emberekre van szüksége, akikkel együtt örülhet annak, hogy aránylag jól szerepeltek a szoftfasiszták a német választásokon (mondjuk más öröme egy ideig nem lesz), mert így nem fogják az asszonyainkra kényszeríteni a burkát a szíriai óvodások, és hát valljuk meg kurva nehéz is lenne egy konyhában katonai szolgálatra (és lehetőleg csak arra) alkalmas igazmagyar fiúkat szülni, vagy éppen szülőszobában csülkös pacalt főzni pont burkában. „Robo” Roth tolt nekünk egy olyan magyar Lucifert, akinél magyarabbat ki sem tudnánk találni, látta pár száz ember, és a történetnek most vége is, holnap megint Soros-terv, invázió, a nemzet sorsa.... but the Lord will never buy us a Mercedes Benz.
Jozef Suchoža: Határvidék
http://www.mucsarnok.hu/kiallitasok/kiallitasok.php?mid=c4GvLbZ4U75Jfv
Három szlovákiai egyetem is bekerült a világ legjobbjai közé
http://www.bumm.sk/belfold/2017/09/06/harom-szlovakiai-egyetem-is-bekerult-a-vilag-legjobbjai-koze
Csáky Pál: Magyarország a Balkánra sodródik, ha folytatja külön utas Európa-politikáját
https://mno.hu/belfold/csaky-pal-magyarorszag-a-balkanra-sodrodik-2416004
Fájni fog a kvótabukta
http://nepszava.hu/cikk/1139759-fajni-fog-a-kvotabukta/
Elképzelhetetlen, hogy Pozsony ne fogadná el a luxemburgi bíróság döntését
http://hvg.hu/vilag/20170906_kvotaper_a_szlovak_kormany_is_velemenyezte_az_iteletet
Német külügyminiszter: mindenkinek be kell tartani az ítéletet
http://www.atv.hu/kulfold/20170906-nemet-kulugyminiszter-mindenkinek-be-kell-tartani-az-iteletet
Szlovák hét a Gerbaudban - Donovaly téli kínálata
http://turizmusonline.hu/cikk/szlovak_het_a_gerbaudban___donovaly_teli_kinalata
Ficoék lépnek Orbánék helyett a kettős élelmiszer-minőség ügyében
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/dagad_a_botrany_ficoek_lepnek_orbanek_helyett.646729.html
Dél-alföldi szlovák és szlovák kötődésű szerzők kötete jelent meg
2017. december 12. - (beol.hu)
http://olcsolakas.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1199171
Szlovák irodalmi délutánt, könyvbemutatót tartottak a Békés Megyei Könyvtárban 2017. december 12-én. A mi Alföldünk című Dél-alföldi szlovák és szlovák kötődésű szerzők irodalmi antológiája jelent meg az esemény napján, melyből felolvastak a szerzők, illetve nyílt egy kiállítás a könyv fotósainak (Bagyinszki Zoltán, Fuhl Imre, Lehoczky Péter és Milyó Pál) munkáiból. Köszöntőt Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója mondott. - Több mint harmincan adták munkájukat a hiánypótló műhöz, ami két nyelven tartalmaz írásokat a szlovákságról - tette hozzá a könyvtár igazgatója. A kötet szerkesztője Lonovics Lászlóné néhány napja vett át kitüntetést több évtizedes munkásságáért, amelyet Békéscsaba szlovákságáért tett a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól. A könyv előszavát Szincsok György író ismertette. Elmondta, hogy jelentek már meg korábban is antológiák a szlovákságról, de ennek a kötetnek az a különlegessége, hogy főleg Békés megyében születtek szépirodalmi terméséből válogatott műveket tartalmaz. - Képgaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1467275660038072
Nemzetiségi értékek a békéscsabai ünnepségen
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nemzetisegi-ertekek-bekescsabai-unnepsegen-1107875/
Békében Békésben - A szlovák nemzetiségi kultúrát ünnepelték
http://behir.hu/bekeben-bekesben-a-szlovak-nemzetisegi-kulturat-unnepeltek/
Lászik Mihály: A modern korban is meg kell őrizni szlovák örökségünket
https://behir.hu/laszik-mihaly-a-modern-korban-is-meg-kell-orizni-szlovak-oroksegunket/
21. Csabai Kolbászfesztivál
http://www.csabaikolbaszfesztival.hu
A világ legnagyobb kolbásztöltő versenye
https://www.facebook.com/kolbaszfesztival/
A szlovák alkotmány 25 éves fennállását ünnepelték Békéscsabán
http://behir.hu/a-szlovak-alkotmany-25-eves-fennallasat-unnepeltek-bekescsaban/
Huszonöt éves a Szlovák Köztársaság alkotmánya
http://behir.hu/aktualis-huszonot-eves-a-szlovak-koztarsasag-alkotmanya/
Interjú Igor Furdík főkonzullal
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=lLH3FpCsvys&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1375928419172797
No place like home - Zuska Kepplová portréja
Repterek, városok, couchsurfing. Honvágy és Horalky, a nemzeti ostyaszelet. Hotel Sza_adság. És Budapest egy szlovák szemével.
http://www.litera.hu/hirek/no-place-like-home-77888
Egyre több ingatlant vesznek külföldön a szlovákok
http://www.hirek.sk/belfold/20170827123640/Horvatorszagban-vasarolnak-nyaralokat-a-szlovakok.html
Az első világháború eseményeinek román-magyar-szlovák-osztrák megvitatását kezdeményezte a román külügyminiszter
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-elso-vilaghaboru-esemenyeinek-roman-magyar-szlovak-osztrak-megvitatasat-kezdemenyezte-a-roman-kulugyminiszter
Akinek a legszebb magyar filmet köszönhetjük - Makk Károly halálára
http://hvg.hu/kultura/20170830_Meghalt_Makk_Karoly
Putyin díszpolgár ismét Magyarországon
http://hvg.hu/itthon/20170828_putyin_latogatas_percrol_percre
Tüntet az ellenzék
http://nepszava.hu/cikk/1138858-putyin-megerkezett-budapestre---tuntet-az-ellenzek-video
Orbán Putyinnal a Sportarénában
http://index.hu/belfold/2017/08/28/putyin_a_dzsudo-vebere_ugrik_be_de_orbanhoz_is_benez/
25 éve döntöttek Csehszlovákia kettéválásáról
http://www.kisalfold.hu/kulfold_hirek/25_eve_dontottek_csehszlovakia_kettevalasarol_-_a_tobbseg_egyertelmuen_a_kozos_allam_megtartasat_akarta/2530230/
Miért kell megállítanunk Amszterdamot?
Mi az ellenségkép gyártásának bevált módszere?
http://index.hu/velemeny/2017/08/25/miert_kell_megallitanunk_amszterdamot/
Nem tarthatunk életben egy korrupt rendszert - mondja a távozó holland nagykövet
http://168ora.hu/im-kiskunsag-guy-nem-tarthatunk-eletben-egy-korrupt-rendszert-mondja-tavozo-holland-nagykovet/
A magyarok meghódítják Szlovákiát
Egyre több a magyarországi cég
http://ujszo.com/online/gazdasag/2017/08/23/egyre-tobb-magyarorszagi-ceg-van-szlovakiaban
Viszlát, Visegrád! - Most vezeti ki Orbán az EU belső magjából Magyarországot
https://vilagterkep.atlatszo.hu/2017/08/25/viszlat-visegrad-most-vezeti-ki-orban-az-eu-belso-magjabol-magyarorszagot/
Szlovákia viszi tovább Szent István ezer éves, európai történetét?
http://parameter.sk/szlovakia-viszi-tovabb-szent-istvan-ezer-eves-europai-tortenetet
Szóba sem áll Orbánnal a francia elnök? Reagált a magyar fél
http://privatbankar.hu/makro/szoba-sem-all-orbannal-a-francia-elnok-reagalt-a-magyar-fel-311103
Kiszorult Budapest az új, Unión belüli szövetségből
http://nepszava.hu/cikk/1138472-kiszorult-budapest-az-uj-union-beluli-szovetsegbol/
A francia államfő megosztja a Visegrádi Együttműködést
http://felvidek.ma/2017/08/lidove-noviny-a-francia-allamfo-megosztja-a-visegradi-egyuttmukodest/
Macron a magyarok kárára barátkozik a Slavkovi Háromszöggel
https://444.hu/2017/08/23/macron-a-magyarok-karara-baratkozik-a-slavkovi-haromszoggel
Macron kettészelné a V4-eket
http://nepszava.hu/cikk/1138785-macron-ketteszelne-a-v4-eket/
Fico és Szydlo: a kiküldött munkavállalók ügyében továbbá is egységes a V4 álláspontja
https://hir.ma/kulfold/fico-es-szydlo-a-kikuldott-munkavallalok-ugyeben-tovabba-is-egyseges-a-v4-allaspontja/722311
Már nem sláger a magyar állampolgárság
https://mno.hu/belfold/most-mar-nem-slager-a-magyar-allampolgarsag-2413744
Átadták a Külhoni Magyarságért Díjakat
Semjén: Minden magyart meg kell védenünk, bárhol él a világban
http://magyarhirlap.hu/cikk/95713/Semjen_Minden_magyart_meg_kell_vedenunk_barhol_el_a_vilagban
Semjén Zsolt: Legyen minden magyar országépítő
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20170817120738/Semjen-Zsolt-legyen-minden-magyar-orszagepito.html
Sokat köszönhetünk a bevándorlóknak, mégsem szeretjük őket
http://ideo-logic.blog.hu/2017/08/17/magyarorszag_sokat_koszonhet_a_bevandorloknak_megis_bizalmatlanok_vagyunk_veluk_szemben
A többség nem támogatja a határon túli magyarok szavazati jogát
http://index.hu/belfold/2017/08/20/a_tobbseg_nem_tamogatja_a_hataron_tuli_magyarok_szavazati_jogat/
Miért építenek magyar adóforintokból szlovákiai stadionokat?
http://www.atv.hu/belfold/20170818-1-8-milliard-forintos-magyar-allami-tamogatas-szlovak-focicsapatoknak
A Fidesz-szavazók sem helyeslik a kormány pénzszórását
http://nepszava.hu/cikk/1137947-a-fidesz-szavazok-sem-helyeslik-a-kormany-penzszorasat
Szent István napja / Az államalapítás ünnepe
Zászlófelvonás, vízi- és légiparádé, Szent Jobb-körmenet, ünnepi beszédek, ellenzéki tüntetés...
http://hvg.hu/itthon/20170820_Mennyire_lesz_Sorossal_atitatva_az_Allamalapitas_unnepe
A Soros-ellenes hadjárat a Google és a Facebook tükrében
http://magyarnarancs.hu/publicisztika/keresoszo-soros-gyorgy-105653
Az Országgyűlés elnöke az EU hosszú távú fennmaradására nem kötnék fogadásokat
http://magyaridok.hu/belfold/meg-nem-nyertuk-meg-valasztast-2101051/
Már minden hatodik magyar gyermek külföldön születik
https://alfahir.hu/2017/12/19/gyermekek_kivandorlas_demografia_jobbik_duro_dora
Igazi autonómiaharcot ígért be Vona Gábor 2018 utánra
https://alfahir.hu/2017/08/18/vona18_autonomia_jobbik_valasztas
Mi nem nemzetiség, hanem nemzet szeretnénk lenni
http://www.hirado.hu/2017/08/19/retvari-mi-nemzet-szeretnenk-lenni-magyarorszagon/
Államalkotók - Uhorsko-Felvidék - Nem az uhorkák, de nem is a felek vidékén
http://parameter.sk/rovat/paravelemeny/2013/08/14/mindennapi-kepmutatasaink-2-allamalkotok
Esterházy János a szülőföld melletti kitartás és a haza iránti hűség példaképe
http://magyaridok.hu/kulfold/esterhazy-janos-szulofold-melletti-kitartas-es-haza-iranti-huseg-peldakepe-2103157/
Szlovákiában le tud mondani miniszter korrupciós botrány miatt
http://168ora.hu/szlovakiaban-le-tud-mondani-miniszter-korrupcios-botrany-miatt/
„Szlovákiának az EU az alapvető érdeke!
Fico az EU magjához akar tartozni / Hátat fordított a V4-eknek / Váratlanul visszatáncolt Orbán fontos szövetségese
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/uzletfejlesztes/beszolt_magyarorszagnak_es_lengyelorszagnak_a_szlovak_miniszterelnok.259589.html
Fico miatt Orbán búcsút inthet a rebellis V4-álmának
http://b1.blog.hu/2017/08/16/fico_miatt_orban_bucsut_inthet_a_rebellis_v4_almanak
Fico, az áruló
http://nepszava.hu/cikk/1137893-fico-az-arulo/
Lengyelország és Magyarország a nemzetközi baloldal célkeresztjében
http://magyaridok.hu/velemeny/haborut-hirdettek-ellenunk-2090224/
Szárnyal a szlovák gazdaság
http://vilagszam.hu/cikkek/szarnyal-a-szlovak-gazdasag-nem-csokkent-a-novekedesi-utem.html/13666/
Mindenki nyugodjon le, folytatódik a kormányzás!
http://parameter.sk/mindenki-nyugodjon-le-folytatodik-kormanyzas
A szlovák kormánypártok vezetői megállapodtak a koalíciós válság rendezéséről
Módosítani fogják a koalíciós szerződést
http://parameter.sk/bugarek-csendben-megallapodtak-dankoval-teljesulnek-az-sns-kivansagai
A koalíció kompromisszumra jutott, tárgyalnak az egyik programpontról
http://www.bumm.sk/belfold/2017/08/23/a-koalicio-kompromisszumra-jutott-targyalnak-az-egyik-programpontrol
Mélyülő repedések a szlovák kabinetben
http://magyaridok.hu/kulfold/melyulo-repedesek-szlovak-kabinetben-2092093/
Nagy-Magyarország térkép lóg a szlovák pénzügyminiszter irodájában
http://parameter.sk/nagy-magyarorszag-terkep-log-szlovak-penzugyminiszter-irodajaban
Magda Vášáryová és Jiří Menzel Miskolcon
https://szinhaz.org/plusz/filmszinhaz/2017/09/09/az-eletben-minden-egyes-nap-szep-lehet-magda-vasaryova-es-jiri-menzel-miskolcon/
Jiří Menzel és Magdaléna Vášáryová lesznek a miskolci CineFest idei díszvendégei
http://www.bumm.sk/regio/2017/08/14/jiri-menzel-es-magdalena-vasaryova-lesznek-a-miskolci-cinefest-idei-diszvendegei
Feleannyit költenek a magyarok nyaralásra, mint a szlovákok
http://hvg.hu/gazdasag/20170814_Feleannyit_koltenek_a_magyarok_nyaralasra_mint_a_szlovakok
Trianon magyar és szlovák tükrökben
http://www.bumm.sk/turmix/2017/10/11/trianon-magyar-es-szlovak-tukrokben
Trianoni türelemjáték
https://mno.hu/velemeny/trianoni-turelemjatek-2411904
Külföldi támogatás
http://nepszava.hu/cikk/1137250-kulfoldi-tamogatas/
Rejtélyes pénzes táska izgatja a szlovák közvéleményt
http://hvg.hu/gazdasag/20170809_penzes_hatizsak_szlovakia
Szakad a koalíció, de mégis marad - kormányválság szlovák módra
http://www.hirado.hu/2017/08/09/szakad-a-koalicio-de-megis-marad-kormanyvalsag-szlovak-modra
Ebből kihagyták Magyarországot
Az EU jövőjéről tárgyalnak Salzburgban a slavkovi hármas (Ausztria, Csehország és Szlovákia) kormányfői Emmanuel Macron francia elnökkel...
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ebbol_kihagytak_magyarorszagot.645154.html
Szlovákia eltávolodik Magyarországtól?
http://parameter.sk/szlovakia-eltavolodik-magyarorszagtol
Fülöp Attila: A régió országainak összefogását is segítik a nemzetiségi táborok
2017. augusztus 10. - (mti)
Az identitáserősítés mellett a közép kelet-európai régió egymásra utalt országainak összefogását is segítik a fiataloknak tartott nemzetiségi táborok, amelyek megrendezését az idén a korábbi években adott összeg többszörösével támogatta a magyar kormány - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára csütörtökön MTI-nek, miután meglátogatta a tárca támogatásával megvalósuló, magyarországi szlovák gyerekeknek szervezett ökumenikus ifjúsági tábort a Pozsonyhoz közeli Máriavölgyben (Marianka) csütörtökön. Az idén már harmadik alkalommal megvalósult bibliai tematikájú tábort a magyarországi szlovák nemzetiség közösségi életét támogató Identita (Identitás) egyesület szervezte. A mostani, egyhetes táborba - amely egyike az EMMI támogatásával idén Szlovákiában megvalósuló 31 hasonló tábronak - 6 magyarországi, szlovákok által lakott településről érkezett 25, 7 és 17 év közti fiatal. „Ez a Mária zarándokhelyen megvalósuló nemzetiségi tábor olyan, amelyben a magyarországi szlovák gyerekek szlovák nyelvi környezetben, egyidejűleg saját identitásukat és keresztény szellemiségüket is megerősíthetik” - mutatott rá Fülöp Attila. Hangsúlyozta: ezek a táborok is segítik azt a fajta összefogást, amely ma Közép Kelet-Európában és a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) között egyre inkább érezhető, s ugyanakkor bizonyítékai annak is, hogy az összefogás, ma már a diplomácián és gazdaságon kívül a legegyszerűbb hétköznapokban is érezhető. A magyar kormány az idén jelentősen megemelt összeggel, 360 millió forinttal támogatja a Magyarországon élő 13 őshonos nemzetiség fiataljainak saját nyelvi környezetükben történő táboroztatását. Ebből az összegből, amely tízszerese a két évvel korábbinak, az idén tízezer gyerek és fiatal táborozását támogatják. A teljes keretösszegből a szlovák táborok megrendezését 27 millió forinttal támogatta az EMMI, ebből 31 tábor valósul meg.
Nemzetiségi oktatás: jogok, lehetőségek és kihívások
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1403-nemzetisegi-oktatas-jogok-lehetosegek-es-kihivasok
Labilis a „felvidéki identitás”
A szlovákiai magyarság eltér a többi határon túli magyar közösségtől / A magyar nemzet részét képezik? / Kettős identitás: nemcsak magyarnak, hanem szlováknak is érzik magukat / Kevésbé használják a magyar nyelvet / Ki a magyar? / Minek nevezzelek? / Nyelvében él?
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/08/05/labilis-a-felvideki-identitas
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1351964041569235
Együtt emlékeztek németek és szlovákok Mezőberényben
2017. október 13. - (beol.hu)
Protestáns közösségek Délkelet-Magyarországon címmel rendeztek szimpóziumot pénteken a mezőberényi városháza dísztermében. Az esemény egyediségét jelzi, hogy a magyarországi németek és szlovákok közösen emlékeztek a sorsfordító esztendőkre. A szimpózium a reformáció 500., valamint a csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulójához kapcsolódott, de az előadások több egyéb témát is érintettek. Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke bevezetőjében elmondta, az eseményt több cél mentén hívták életre. - A reformáció emlékéve mellett az elmúlt időszakhoz több szomorú évforduló is fűződött, fűződik a magyarországi németek és szlovákok történetében. A németek esetében a malenkij robotra való elhurcolásra és a kitelepítésre, míg a szlovákok esetében a lakosságcseréről emlékeztek meg nemrég - idézte vissza a mögöttünk hagyott hónapokat és éveket Heinek Ottó. - A szimpózium egyik elképzelése az volt, hogy megismerjük: egy olyan város, mint Mezőberény, egy ilyen kisebb közösség életében miként tükröződik mindaz, amit a reformáció és az azt követő időszakok jelentettek, illetve hoztak. Az országos önkormányzat elnöke szólt arról, hogy a mezőberényi önkormányzat mellett a helyi német és szlovák önkormányzatok, valamint egyesületek is segítették a szervezést. Az eseményt az Országos Szlovák Önkormányzat, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, Mezőberény városa, valamint a Pécsi Tudományegyetem Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszéke közösen hívta életre. Külön szólt a Reformáció Kelet-Európában és A csehszlovák-magyar lakosságcsere szlovák szemmel című vándorkiállításokról, amelyeket a konferencia szünetében nyitottak meg, és amelyek kiválóan idomultak a tematikához. Siklósi István, Mezőberény polgármestere kiemelte, példaértékűnek tartja, hogy a magyarországi szlovákok és németek egy helyszínen, egyszerre emlékeznek a közös múltra; olyan eseményekre, amelyek mindkét nemzetiség életét nagyban meghatározták. - Köztudott, hogy a németek és a szlovákok békében élnek egymással az országban, egyszerre azonban ilyen módon még nem történt emlékezés mindkét nemzetiséget érintő sorsfordító esztendőkre - húzta alá. A polgármester kitért arra, hogy Mezőberény büszkén vállalja három nemzetiségű voltát, hiszen az évszázadok alatt kialakult együttélés eredménye a település fejlődése. - Bízom benne, hogy a következő évszázadokban is hozzájárul a nemzeti identitás a város előrelépéséhez - tette hozzá. A településvezető hozzátette, reményeik szerint a tanácskozás rengeteg új információval és megközelítéssel szolgált a résztvevők számára. Köszöntötte a megjelenteket Wagner Márton, a helyi német nemzetiségi önkormányzat és Cservenák János, a mezőberényi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. A szimpóziumon jó néhány előadás hangzott el. A jelenlévők képet kaptak a közösségformáló, 18-19. századi evangélikus lelkészek munkásságáról, a mezőberényi szlovákság protestantizmus őrzésében betöltött szerepéről, a város két világháború közötti etnikai és vallási életéről. Több szempontból is szóba kerültek a kitelepülések és a kitelepítések, illetve ennek kapcsán arról is szó esett, hogy az evangélikus egyház miként lépett el a nem magyar anyanyelvű hívek érdekében a kitelepítés, illetve kitelepülés időszakában.
A szlovák nemzetiség története a mai Magyarország területén
A szlovákság 18. századi letelepedése
http://ujkor.hu/content/szlovak-kisebbseg-tortenete-mai-magyarorszag-teruleten-i-resz-szlovaksag-18-szazadi
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1343248015774171
A Holt tenger vizében
Esztergomból egy óra alatt elérhető Podhájska / 83°C-os egyedülálló termálvíz
https://www.termalfurdo.hu/furdozes/a-holt-tenger-vizeben-furodhet-tolunk-alig-egy-oranyira-4969
Videó: https://www.youtube.com/embed/PlLf6x0ruwg
Szarvasi Szilvanapok - Fideszes városban nem énekelhet politikagyanús dalokat a helyi fiatal zenész?
http://hvg.hu/kultura/20170814_szarvas_barath_benjamin_Csasztvan_Andras_babak_mihaly
Középkori hangulat a visegrádi palotajátékokon
2017. július 7. - (mti)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1397-medzinarodne-palacove-hry-vo-vyehrade-2017
A 2017. július 7-9. között immár 33. alkalommal megrendezett Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok keretét idén is a nemzetközi lovagitorna-bemutatók jelentették, amelyeken Európa legjobb hagyományőrző csoportjai adtak elő csatajeleneteket, lovas és gyalogos küzdelmeket, de tartottak solymász- és íjászbemutatókat is. A programok között ezen kívül szerepeltek régizenei koncertek, középkori táncbemutatók és komédiás előadások is. A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokon a lovagi tornák mellett több mint 100 program várta a látogatókat. A programok között szerepeltek régizenei koncertek, középkori táncbemutatók és komédiás előadások is. Idén a fesztiválhoz kapcsolódva több kiállítás is nyílt, egyebek mellett ólomkatonák segítségével idézték meg játékosan a múltat, különleges, multimédiás eszközökkel mutatták be a középkori várakat, de olyan tárlat is volt, amely kifejezetten a királytalálkozóval foglalkozott. A programokat hagyományőrző egyesületek előadásai színesítették, így például bemutatták a középkori seborvoslást, de volt katonai és életmód-bemutató is. A magyar elnökséghez kapcsolódva idén fókuszba kerültek a V4-országok is, amelyek a V4 utcában mutatkoztak be. Magyarország legnagyobb hagyományőrző rendezvénye történelmi eseményt idézett fel: Károly Róbert 1335-ben királytalálkozóra hívta a cseh és a lengyel uralkodót, és a találkozó részeként ünnepséget tartottak a vendégek és kíséretük tiszteletére.
„A közös emlékek ápolása segít begyógyítani a történelmi sebeket”
II. Rákóczi Ferenc szobrának ünnepélyes leleplezésén a szlovákiai Zborón
http://ujszo.com/online/regio/2017/07/09/soltesz-a-kozos-emlekek-apolasa-segit-begyogyitani-a-tortenelmi-sebeket
A szlovák államé a bősi vízerőmű
Pert vesztett az olasz Enel
http://vilagszam.hu/cikkek/a-szlovak-allame-a-bosi-vizeromu-pert-vesztett-az-olasz-enel.html/13467/
Nagy a széthúzás a V4-ek körében
https://www.vg.hu/kozelet/nagy-szethuzas-v4-ek-koreben-551523/
A V4-ek stratégiai jelentőséget tulajdonítanak a keleti szövetségépítésnek
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/szijjarto-a-v4-ek-strategiai-jelentoseget-tulajdonitanak-a-keleti-szovetsegepitesnek
Szószóló helyett képviselőt kíván a parlamentbe juttatni az országos német önkormányzat
2017. július 6. - (mti)
Választási programot dolgoz ki a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) annak érdekében, hogy a magyarországi németek 2018-ban szószóló helyett képviselőt juttassanak az Országgyűlésbe - mondta Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke az MTI-nek. Azt szeretnék elérni, hogy minél többen iratkozzanak fel a német nemzetiségi névjegyzékbe és szavazzanak majd a német listára - közölte a szervezet vezetője. Mint kifejtette, jelenleg a német nemzetiségnek szószólója van a parlamentben, és ahhoz, hogy képviselőjük legyen, „meg kell lépni egy kritikus szavazattömeget”, aminek körülbelül 20-25 ezer között kellene lennie. Megfelelő számú szavazat esetén a nemzetiségnek nem szószólója, hanem kvázi teljes jogú képviselője lesz az Országgyűlésben - mondta Heinek Ottó, hozzátéve: a nyár és a kora ősz folyamán alakítják ki javaslataikat a helyi és regionális szervezetek, és a tervek szerint ez év októberében a közgyűlés rendkívüli ülésen véglegesíti a választási programot. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény szerint ha egy adott nemzetiségi listára jutó szavazatok száma nagyobb vagy egyenlő, mint a kedvezményes kvóta, az adott nemzetiségi lista kap egy kedvezményes mandátumot. A kedvezményes kvótát úgy számolják ki, hogy az összes országos listás szavazatot elosztják kilencvenhárommal, és az eredményt tovább osztják néggyel. Az így kapott hányados egész része a kedvezményes kvóta. A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget szószóló képviseli az Országgyűlésben. Jelenleg mind a tizenhárom magyarországi nemzetiségnek szószólója van az Országgyűlésben.
A Magyarországi Szlovákok Napja Rákoskeresztúron
2017. július 4. - (nemzetisegek.hu)
Az Országos Szlovák Önkormányzat idén Budapest XVII. kerületében, Rákoskeresztúron rendezte meg a hazai szlovák közösség legnagyobb ünnepét, a Magyarországi Szlovákok Napját. Rákoskeresztúr 1950-ben történt Budapesthez csatolását megelőzően önálló, a második világháborút megelőzően nagyobbrészt szlovákok, kisebb részben magyarok és németek által lakott település volt. A rendezvényre érkezőket a település központjában, a Vigyázó Sándor Művelődési Ház előtti parkban a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar térzenéje fogadta. A programok sorozata is a Művelődési Központ előterében kezdődött Laco Struhár fotóművész „Mágikus Szlovákia” című fényképkiállításának megnyitójával. Az ünnepi fogadást követően a település evangélikus gyülekezetének templomában ökumenikus áhítatra került sor, a szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Keletszlovákiai Egyházmegyéjének püspöke Slavomír Sabol és a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke Fabinyi Tamás prédikációjával. Az ünnep résztvevőit Stanislav Brtoš, Magyarországon szolgáló szlovákiai katolikus lelkipásztorral közösen áldották meg. Az esemény résztvevőit vendéglátóként Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke köszöntötte. Őt követték a köszöntésben Fuzik János, az Országgyűlés szlovák szószólója, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke, Peter Prohácka, a Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnökhelyettese és Tircsi Richárd, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának vezetője. A köszöntők után került sor az Országos Szlovák Önkormányzat által alapított „Nemzetiségünkért Díj” átadására. A nagypresztízsű díjat idén a Fővárosi Szlovák Önkormányzat korábbi elnöke, pedagógus és folklorista Hollósy Tiborné, valamint a 20 éves Rákoskeresztúri Női Kórus kapták. A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete - társrendezőként - idén is sokszínű tematikus programot állított össze „Keresztúri büszke lányok” címmel. A kulturális program fellépőit a pestkörnyéki régió szlovák falvainak népviseleteit felvonultató bemutatója követte a színpadon. Kísérőprogramként az érdeklődők megtekinthették a Rákoskeresztúr hagyományőrzéséhez kapcsolódó interaktív kiállítást, bekapcsolódhattak a kézműves műhely munkájába, ellátogathattak a Bartók Házba, az Erős Renée Házba vagy a település régi temetőjébe. Az egésznapos rendezvény keretében bemutatkoztak a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének régiós központjai, amelyek a kulturális élmények, kiállítások mellett gasztronómiai bemutatóval is várták a résztvevőket. Az esti Szlovák Bál hangulatáról a Csibaj Banda gondoskodott. A legkitartóbb látogatók a késő esti órákig táncolhattak a hazai szlovák folklórkincsből válogató zenekar kíséretére.
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1313659235399716
A „Nemzetiségünkért Díj” 2017. évi kitüntetettjei
Az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlése 2017-ben Hollósy Tibornénak, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat egykori elnökének ítélte oda a „Nemzetiségünkért Díjat”.
Hollósy Tiborné Pitvarosról származik, az egész családja elkötelezett a szlovák nemzetiségi kultúra, elsősorban a zenei terület iránt. A középiskolai tanulmányait Budapesten, a szlovák gimnáziumban végezte, ahol rendkívül aktívan bekapcsolódott a kulturális életbe. Iskolás korától lelkes és népszerű tagja volt a tánccsoportoknak. A főiskola elvégzése után a sződi általános iskolában kezdett tanítani, ahol tánccsoportot is alapított. Később a budapesti szlovák iskolában folytatta pedagógusi pályáját, ahol szervezői tevékenységével is kitűnt. Az iskolai tánccsoportból, mely alapításának részese volt, nőtt ki a későbbi „Prameň” táncegyüttes, mely ma „Lipa” néven működik. Hollósy Tiborné alapító tagja volt a Fővárosi Szlovák Önkormányzatnak, melynek elnökeként a fővárosi szlovák nemzetiségi élet egyik motorja volt. Nagy szerepe van abban, hogy Zalavár ismert emlékhelye lett a budapesti és a magyarországi szlovákságnak, és hogy a hittérők, Szent Cirill és Szent Metód szobrot kaptak ott a hazai szlovák közösségtől. Az ő kezdeményezésére jött létre számos társadalmi szervezet is, például a Szlovák Nyugdíjasok Klubja vagy az Ozvena Budapesti Szlovák Kórus, amelynek máig ő vezetője. Ezen minőségében nemzetközi dalfesztiválokat szervez, a kórussal pedig fellép itthon és külföldön. Napjainkban a 13. kerületi szlovák önkormányzat elnöke és tagja az OSZÖ Kulturális és Ifjúsági Bizottságának.
A 2017. év másik kitüntetettje a Keresztúri Szlovák Asszonykórus. A szlovák asszonykórus Budapest XVII. kerületében, Rákoskeresztúron már több évtizede ápolja a szlovák hagyományokat. Tagjai őrzik az autentikus keresztúri szlovák népviseletet, dallamokat, énekeket. A kórus Linkéné Gács Éva vezetésével 1996-ban alakult meg hivatalosan, Epress Rezsőné és az alapító tagok kitartó szervezési munkájának köszönhetően. Az énekkar már alapítása évében is megnyerte a Budapesti Népdalversenyt. A kórus tagjai szlovák asszonyok, akik jól ismerik a keresztúri szlovákok történelmét, hagyományait, népdalait. Színvonalas előadásaikkal az elmúlt évtizedekben az egész országban bemutatkoztak, csakúgy mint a határon túl. A keresztúri dallamok és énekek gazdagságát két CD-lemezen is megörökítették. 2015-ben a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA arany minősítéssel díjazta a kórus előadását. Az asszonykórus a régió legaktívabb énakkarai közé tartozik. Együttműködnek a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzattal és a környező szlovák településekkel, kiváló a kapcsolatuk a települések kulturális egyesületeivel és a Magyarország területén működő szlovák és magyar szervezetekkel. Szintén a kórus érdeme, hogy megrendezésre került és hagyománnyá vált a Pünkösdhétfői szlovák szentmise a Szent Kereszt katolikus templomban. A kollektíva 2005-ben egyik alapítója volt a Rákoskeresztúron megalakult Dolina - Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesületének. A Vigyázó Sándor Művelődési Házzal és más helyi szervezetekkel együttműködve 5 éve szervezik a Rákoskeresztúri Falunapot, ami a település lakónak legnagyobb eseménye.
Rákoskeresztúron ünnepelték az idei Magyarországi Szlovákok Napját
2017. július 1. - (mti)
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1313659235399716
Ma ünneplik a magyarországi szlovákok napját, az idei rendezvényeknek Rákoskeresztúr ad otthont. A programok 11 órakor kezdődnek a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, Laco Struhár szlovákiai fotóművész Mágikus Szlovákia című kiállításával. A hagyományos ökumenikus istentisztelet 13.30-kor kezdődik a helyi evangélikus templomban, ahol ezt követően az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Hollerné Racskó Erzsébet mond ünnepi beszédet, majd átadja az idei díjazottak részére a „Nemzetiségünkért Díjat”. Ugyancsak a Vigyázó Sándor Művelődési Házban rendezik meg a „Kerestúrske hrdje ďjouke - Keresztúri büszke lányok” című tematikus gálaprogramot. Térzenével a Tótkomlósi Ifjúsági Fúvószenekar hívogatja a vendégeket, a program részeként bemutatkoznak a pestvidéki régió szlovák falvainak népviseletei, valamint a program zárásaként - a szlovák bálban - a Csibaj Banda zenéjére mulathatnak a résztvevők. A magyarországi szlovákok napjának kísérőrendezvényei keretében a résztvevők interaktív kiállításon ismerkedhetnek meg Rákoskeresztúr szlovák hagyományaival, a magyarországi szlovákok által lakott régiók népművészeti és gasztronómiai hagyományaival, vagy az Országos Szlovák Önkormányzat intézményeinek tevékenységével. Lehetőség lesz a népművészet gyakorlati megismerésére is a - nem csak gyermekeknek - nyitott kézműves műhelyben, meglátogatható a Bartók Béla Emlékház, a helytörténeti és néprajzi gyűjtemény az Erdős Reneé Házban, valamint a régi szlovák temető. A rendezvény megvalósítását anyagilag támogatta a Határon Túli Szlovákok Hivatala, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az Országos Szlovák Önkormányzat mellett társszervezők a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, a Budapesti Szlovák Intézet, a XVII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a XVII. kerületi önkormányzat. A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Templomának gyülekezeti termében rendezett ünnepségen Riz Levente (Fidesz-KDNP) polgármester mond köszöntőt. Az eseményen részt vesz - mások mellett - Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, és Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a magyarországi nemzetiségek parlamenti bizottságának elnöke. A magyarországi szlovák nemzetiség a július 5-i, szlovákiai állami ünnephez kötődően minden évben július első szombatján tartja a megemlékezést. Szlovákiában a szláv írást megalapító Szent Cirill és Metód napja nemzeti ünnep, s ebből az alkalomból tartják a magyarországi szlovákok is ezt az ünnepséget.
Szlovák-magyar nyelvű pünkösdi istentiszteletet tartottak Maglódon
http://www.evangelikus.hu/taxonomy/term/228
Tótkomlóson kiállítással és divatkollekcióval emlékeznek a lakosságcserére
http://nemzetisegek.hu/2017/08/22/kiallitas-totkomloson/
Emléktábla-avatás Tótkomlóson
A csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés a megbékélés jegyében / Fájó sebeket ejtett a kitelepítés / A 70 éve történtek méltó lezárásra várnak
http://behir.hu/emlektabla-avatas-totkomloson-2017-megbekeles-eve-2017-rok-zmierenia/
Németh Zsolt Tótkomlóson: A magyar és a szlovák testvérnép
Várni kell még a teljes magyar-szlovák megbékélésre
2017. augusztus 5. - (mti)
Kézzelfoghatóan javultak a magyar-szlovák kapcsolatok a rendszerváltás óta eltelt 27 évben, de a teljes megbékélésre még várni kell - mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 2017. augusztus 5-én a Békés megyei Tótkomlóson a csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Németh Zsolt (Fidesz) kifejtette, a kitelepítettek magyarországi kárpótlása „még lóg a levegőben”, és a kisebbségi jogok biztosítása terén is sok még a tennivaló. Ám szerinte ahogyan a magyar-szerb kapcsolatokban a két államelnök 2013. júniusi, közös főhajtása a délvidéki magyar és szerb áldozatok részére elhozta a katarzist, úgy az a magyar-szlovák kapcsolatok terén is elérhető. Németh Zsolt kijelentette, a lakosságcsere, a kollektív bűnösség, a kényszermunka, a deportálás Csehországba és a kitelepítés Magyarországra „a homogén nemzetállam bőrgőzös álma volt”, a csehszlovák nemzeti kommunizmus végső megoldása közeli rokonságot mutat a náci-fasiszta faji tisztaság tervével - mondta. Emlékeztetett, 1947-ben 80-170 ezer felvidéki magyart telepítettek át Magyarországra, a Békés megyei Tótkomlósra körülbelül 1500-an érkeztek. „A népmozgatások eredményeként oly sok szenvedés született” - fogalmazott. A bizottsági elnök szólt arról is, hogy a relokációs terveknek nincs vége, napjainkban is vannak, akik „a problémák megoldását a ki-, be- és összetelepítésekben látják”, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított a betelepítési kvóta elutasítása miatt Magyarország és Szlovákia ellen. Hangsúlyozta: e két országnak meggyőződése, hogy nem a problémát kell Európába hozni, hanem a megoldást kell a szülőföldre vinni. Ezzel nem a migránsokat akarják megalázni, a történelmi tapasztalatok alapján tudják, hogy emberhez méltó életet csak a szülőföldön lehet megadni - húzta alá. Beszéde végén Németh Zsolt azt mondta, a magyar és a szlovák testvérnép, és nincs még két nemzet a Kárpát-medencében, amelyekre ez ennyire igaz volna. Fuzik János, az Országgyűlés szlovák nemzetiségi szószólója elmondta, a deportálás, a jogfosztottság éveiben a lakosságcsere „csak egy stáció volt”, és hogy a 70 évvel ezelőtti történelmi esemény még „méltó lezárásra vár”. Zalai Mihály (Fidesz), a Békés Megyei Önkormányzat elnöke beszédében kiemelte, a magyarországi szlovákok kötelező visszatelepítése a megyében maradt szlovákság gyors asszimilációját hozta magával, „meggyengült egy nemzetiségi kultúra, amely a megelőző három évszázadban meghatározta a megyét”. Garay Rita (Fidesz-KDNP), Tótkomlós polgármestere közölte, azért a vasútállomáson rendezték a megemlékezést, mert innen indultak el és ide érkeztek meg 70 éve az áttelepülni kényszerülő családok. A megemlékezés elején ökumenikus istentiszteletet tartottak, az ünnepi beszédeket követően a meghívottak „2017 - Megbékélés éve” feliratú, kétnyelvű emléktáblát avattak, majd faültetésen vettek részt.
5. Tirpák Fesztivál és Pálinkanap Nyíregyházán
A szabolcsi megyeszékhely a várost újratelepítő szlovák ajkú lakosokról emlékezik meg, akik a török idők után elnéptelenedett településre beköltöztek és létrehozták a ma is létező bokortanyák világát a környéken.
http://propeller.hu/itthon/3306772-18-ezer-adag-etelt-foznek-tirpak-fesztivalon
Nyíregyházi szlovák („tirpák”) nyelvjárási és néprajzi emlékek
www.oslovma.hu/XXX/NyTirpak.pdf
Szlovákok, tótok, tirpákok
http://www.mult-kor.hu/20090909_szlovakok_totok_tirpakok
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1391872884245017
Soltész Miklós kölcsönösséget kért Romániától a kisebbségpolitikában
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/84711-soltesz-miklos-az-ellenseget-nem-a-magyarokban-kell-keresni
A románok megtámadták a kisebbségvédelmi európai kezdeményezést
http://magyarhirlap.hu/cikk/95651/Romania_megtamadta_az_europai_kisebbsegvedelmi_kezdemenyezest
Változó kétnyelvűség
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/08/25/valtozo-ketnyelvuseg
Nézőpont: Orbánt szeretik a régióban, Sorost meg a migránsokat nem
http://index.hu/belfold/2017/08/17/nezopont_kozep-europa_felmeres/
Váci püspök: Meg vannak zavarodva a Fidesz-szavazók, fogalmuk sincs, miről beszélnek
http://b1.blog.hu/2017/08/15/vaci_puspok_meg_vannak_zavarodva_a_fidesz-szavazok_fogalmuk_sincs_mirol_beszelnek?token=bf04a0b4cf78823bc4f0fe76a59c2d0a
Lejtőre került kétharmad
http://nepszava.hu/cikk/1137819-lejtore-kerult-ketharmad
„Megroppant a NER” - Török Gábor a kormány és az ellenzék 2018-as esélyeiről
http://magyarnarancs.hu/belpol/megroppant-a-ner-105630
Bogdán Tibor: Jelenkori szabadságharcunk Petőfije
Bayer Zsolt lovagkeresztje után, most a Nemzeti Könyvtár sorozatban kívánják megjelentetni a „Fidesz öklének” is nevezett Bayer 110 év Európa közepén című kötetét.
http://www.maszol.ro/index.php/velemeny/84613-bogdan-tibor-jelenkori-szabadsagharcunk-pet-fije
Csődöt jelent az Országos Roma Önkormányzat
http://www.romnet.hu/hirek/2017/06/28/csodot_jelent_az_oro
Varga Mihály esete a tót atyafiakkal
A forint megtartásával járó előnyök kisebbek, mint az euró bevezetésének hátrányai.
https://mno.hu/velemeny/varga-mihaly-esete-a-tot-atyafiakkal-2405167
Eltűnt az arany a Nemzeti Kincsből
http://www.bumm.sk/belfold/2017/06/27/eltunt-az-arany-a-nemzeti-kincsbol
Ezt gondolják a szlovákok az Európai Unióról
Már nemcsak Robert Fico szlovák miniszterelnök mondja azt, hogy Szlovákia az Európai Unió magjához akar tartozni, hanem egy új felmérés szerint a lakosság több mint kétharmada is ezt a véleményt osztja.
http://inforadio.hu/tudositoink/2017/06/27/az_eu_magjaban_erezne_jol_magat_a_szlovak_lakossag/
Orbán Viktor: A V4-ek elismerik az egyiptomi elnök stabilizáló munkáját
http://magyaridok.hu/belfold/orban-v4-ek-elismerik-az-egyiptomi-elnok-stabilizalo-munkajat-1906162/
Orbánról kritikusan, méltányosan a szlovák köztévében
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2017/06/27/orbanrol-kritikusan-meltanyosan
Hogy került a kürtőskalács Szlovákiába?
http://vilagszam.hu/cikkek/hogy-kerult-a-kurtoskalacs-szlovakiaba-a-szlovakiai-szakolcza-hagyomanyai.html/13406/
Az első szlovák védett termék
http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20160418-a-szlovakok-kurtoskalacsat-az-unio-vedi-szuakolca-masaryk-eredet.html
Nem “lopták” a szlovákok a kürtőskalácsot
http://felvidek.ma/2013/08/nem-loptak-a-szlovakok-a-kurtoskalacsot/
46 milliárdért a Molé lesz a szlovák-magyar gázvezeték
https://index.hu/gazdasag/2018/01/02/fgsz_foldgazszallito_mol_megveszi_szlovak-magyar_gazvezeteket/
Megveszi a Mol a magyar-szlovák gázvezetéket
http://nepszava.hu/cikk/1133035-ev-vegere-a-mole-lesz-orban-gazvezeteke
Egy kelet-európai barátság vége?
A Die Welt című német konzervatív lap a Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia alkotta visegrádi négyek (V4) országcsoport helyzetéről közölt írást.
http://gazdasagportal.hu/index.php/kulfoldi-sajto-magyarorszagrol-egy-kelet-europai-baratsag-vege/
Megállapodtak a GYSEV-vel a szlovákok
Naponta öt vonatpár jár majd Pozsony és Hegyeshalom között
http://iho.hu/hir/decembertol-ujra-hasznalni-fogjak-szemelyvonatok-a-rajkai-hataratmenetet-170623
Vége a sztrájknak a szlovák Volkswagennél
https://vs.hu/kozelet/osszes/vege-a-sztrajknak-a-szlovak-volkswagennel-0626
1968 - Kádár és Dubček - „Gratulálunk és fogadja részvétemet”
http://www.archivnet.hu/politika/kadar_es_dubek_talalkozoja_1968_januarjaban.html
„Mintha valami bűnt követtünk volna el”
http://hirhatar.com/mintha-valami-bunt-kovettunk-volna-el/
Az intervenció története
Dubčekkel szemben nem kétséges, hogy kétszínű volt Kádár
http://rl1968.blogspot.hu/2010/03/csehszlovakia-elleni-katonai.html
Kádár János és a prágai tavasz
http://beszelo.c3.hu/cikkek/kadar-janos-es-a-pragai-tavasz
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1365269883571984
A prágai tavasz, az „internacionalista segítség” és a csehszlovákiai magyar kisebbség
http://tortenelemportal.hu/2015/01/pragai-tavasz/
A magyarországi szerb közösség elleni támadás
Elítéli a Szerb Országos Önkormányzat a budakalászi sírrongálást
2017. június 26. - (mti)
A leghatározottabban elítéli a Szerb Országos Önkormányzat a budakalászi szerb temetőben történt sírrongálást, amelyet valamennyi magyarországi szerb elleni támadásként értékel. A nemzetiségi önkormányzat közleményében az áll: A támadók nemcsak rongálást hajtottak végre, hanem a szerb közösség ellen léptek fel. A szervezet azt kéri és várja el a bűnüldöző szervektől, hogy mielőbb kutassák fel az elkövetőket, és „a magyarországi szerb közösség elleni támadásért állítsák bíróság elé” őket. A rongálást egyúttal a magyar és a szerb kormány elkötelezett jószomszédi politikája elleni támadásként értékelték. A budakalászi önkormányzat honlapján megjelent közlemény szerint a helyi szerb temetőben csütörtök hajnalban ismeretlenek tizenöt sírt rongáltak meg: síremlékeket, kő virágtartókat döntöttek le, kripták fedelét emelték le és törték össze. A közlés szerint ilyen mértékű pusztításra még nem volt példa a városban. Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az ügyben a Szentendrei Rendőrkapitányság indított eljárást rongálás bűntett gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen.
Óriási pusztítás a budakalászi szerb temetőben
http://www.budakalasz.hu/oriasi-pusztitas-budakalaszi-szerb-temetoben/
Elhunyt Ezüst György festőművész
2017. június 22. - (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1302941326471507
Életének 83. évében elhunyt Ezüst György, számos művészeti díjjal kitüntetett szlovák származású festőművész. Az alkotót hosszú betegség után, szerdán éjjel érte a halál - tudatta a család csütörtökön az MTI-vel. Békéscsabán született 1935-ben, Mokos József festő helyi szabadiskolájában szerezte első ismereteit a képzőművészetről, majd az egri tanárképző főiskolán tanult, ahol Jakuba János volt a mestere. Ezt követően a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát. 1971-től Budapesten élt. Művészi pályafutása mellett több évtizedig tanított, egyebek mellett a Toldy Ferenc Gimnáziumban, később szülővárosában művészeti ösztöndíjat alapított tehetséges diákoknak. Ezüst György az alföldi hagyományok folytatójaként vált ismertté, az alföldi táj és a népművészet hatása érvényesült életképein, tájképein, de a világ számos országában tett tanulmányútjai során szerzett tapasztalatai is megjelentek alkotásaiban. Egri Mária művészettörténész népi szürrealizmusként jellemezte pályájának ezt a vonulatát. „Ez az a talaj, amelyen biztosan állok. A népművészet tiszta szín- és formavilága, az Alföld sajátos atmoszférája lett meghatározója képteremtő logikámnak” - fogalmazta meg ars poeticáját a művész. Alkotásaiban, főleg urbánus képein és szobrain számos művészeti irányzattal, technikával kísérletezett. Kiemelkedő művészportréi között tartják számon Faludy Györgyről, Sütő Andrásról és Tóth Menyhértről készült festményét. A hatvanas évektől több tucatnyi egyéni és csoportos kiállításon szerepelt Magyarországon és külföldön. 1992-ben első magyar művészként állított ki a strasbourgi Európa Palotában, 1995-ben Genfben, a Világkereskedelmi Székházban mutatták be képeit. Munkásságát több könyv és televíziós portréfilm is bemutatta. Képeit közgyűjteményekben, köztük a Magyar Nemzeti Galériában és a békéscsabai Munkácsy Múzeumban, valamint magyar és külföldi magángyűjteményekben is őrzik. A kilencvenes évek végén szervezője és vezetője volt a Budapest XII. kerületében működő nemzetközi művésztelepnek. Fontos szerepet játszott a Dunaszerdahelyi Magyar Galéria alapításában és a békéscsabai Szlovák Galéria anyagának gyűjtésében. Művészetét számos díjjal, köztük Munkácsy-emlékplakettel, Medgyessy-emlékéremmel, Nagymaros Plakettel, az Országos Portré Biennále díjával és 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével ismerték el.
Csabai életrajzok
www.oslovma.hu/XXX/CsabaiEl.pdf
A Békés Megyei Könyvtár felhívása
http://behir.hu/bekescsabai-szazak-a-bekes-megyei-konyvtar-felhivasa/
Békéscsabai Százak
http://konyvtar.bmk.hu/documents/10157/264842/Bekescsabai100ak_honlapra.pdf
Nemzetiségi Folklórfesztivál Kétsopronyban
https://www.facebook.com/csabatv/videos/1939667229646895/
Javítana a szlovák rádió magyar adásának lefedettségén a szlovák közmédia most megválasztott új vezetője
http://webradio.hu/hirek/kulfold/javitana_a_szlovak_radio_magyar_adasanak_lefedettsegen_a_szlovak_kozmedia_most_megvalasztott_uj_vezetoje
Horvát és szlovák államfő: a két ország között nincsenek nyitott kérdések
http://www.hirek.sk/kulfold/20170620184017/Horvat-es-szlovak-allamfo-a-ket-orszag-kozott-nincsenek-nyitott-kerdesek.html
Fico: Szlovákia számára nem létezik más alternatíva, mint az EU magjához tartozni
http://www.bumm.sk/belfold/2017/06/20/fico-szlovakia-szamara-nem-letezik-mas-alternativa-mint-az-eu-magjahoz-tartozni
Makovecz-táblát avatnak a dunaszerdahelyi városháza tornyánál
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/06/18/makovecz-tablat-avatnak-a-dunaszerdahelyi-varoshaza-tornyanal
Kiska évértékelő beszéde: tetszett, de…
http://felvidek.ma/2017/06/kiska-evertekelo-beszede-tetszett-de/
Szlovák napok a Fővám téri Nagycsarnokban
http://turizmusonline.hu/cikk/szlovak_napok_a_nagycsarnokban
Budapestre látogatott a szlovákiai nemzetiségi kormánybiztos
http://www.bumm.sk/belfold/2017/06/16/budapestre-latogatott-a-nemzetisegi-kormanybiztos
A Mol leányvállalata alakíthatja ki a pozsonyi közbringarendszert
http://hvg.hu/kkv/20170614_Kitor_a_Bubi_Budapestrol_talalja_ki_hol_all_meg
Magyar huligánok támadtak meg szlovák szurkolókat
http://index.hu/sport/kezilabda/2017/06/15/magyar_huliganok_szlovak_pozsony/
Békés szurkolókat rugdostak, ütöttek a szlovák-magyar női válogatott kézilabda meccs előtt
https://dotoho.atlatszo.hu/2017/06/14/orban-katonai-szlovak-szurkolokat-vertek-ossze-pozsonyban/
A szlovák vezérkarfőnök hivatalos magyarországi látogatása
http://www.honvedelem.hu/cikk/63898_hivatalos_magyarorszagi_latogatason_a_szlovak_vezerkarfonok
A szlovák vezérkarfőnököt fogadta a honvédelmi miniszter
http://www.honvedelem.hu/cikk/63914
Megint valamiben verik a magyarokat a szlovákok
http://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/megint_valamiben_verik_a_magyarokat_a_szlovakok.641379.html
A szlovák kormányt meglepte, hogy nem büntetnék meg
http://index.hu/kulfold/ep/2017/06/18/a_szlovak_kormanyt_meglepte_hogy_nem_buntetnek_meg/
Kesztölc külső kerülete - Klastrompusztai körtúra
http://www.turistamagazin.hu/klastrompusztai-kortura.html
Rendhagyó kesztölci történelemóra 1956-ról
http://kesztolc.hu/kesztolci-hirek/v/rendhagyo-tortenelemora-1956-rol/
A kesztölci emberek ’56-os hősei
http://pestisracok.hu/kesztolci-emberek-56-os-hosei-akikrol-eloszor-mondtak-el-az-igazat/
Bárkányi Zoltán: Nagyapám történetei
http://kesztolc.hu/v/barkanyi-zoltan-nagyapam-tortenetei/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1344283202337319
Aki lejegyezte a kesztölci dalokat: Király Kata
A dalok szövegéből egy kis igyekezettel vissza lehet tanulni a helyi nyelvet. Én szeretnék hinni abban, hogy ha a szlovák nyelvet a fiatalokkal a kultúrán, legjobb esetben a helyi kultúrán keresztül szerettetjük meg, akkor lesz szlovák identitásuk és kötődésük a nyelvhez, és jobban érdeklődnek a helyi hagyományok iránt. - 2017. augusztus 19-én Kesztölcön mutatja be Király Kata új könyvét a kesztölci népdalkincsről. A gyűjtemény teljes képet ad a kesztölci szlovák népdalokról. - Király Katával Nyírő András beszélgetett
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1401-aki-lejegyezte-a-kesztolci-dalokat-kiraly-kata
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1344344805664492
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1356934037738902
A kesztölci szlovák pávakör, 1972
http://kesztolc.hu/szoveges-oldal-292
A szlovák miniszterelnöknek is főzött a kesztölci Kostel főszakácsa
http://kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/a-szlovak-miniszterelnoknek-is-fozott-a-kostel-foszakacsa/
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1344276492337990
Pilisszentkereszti iskolások adventi műsora
2017. december 14-én a Pilisi Szlovákok Központjában
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1469810009784637
Domovina: A szó: tett - A 60 esztendős Ľudové noviny margójára
A 2017. november 27-i adás tartalmából: „A szó elszáll, az írás megmarad” - tartja a régi bölcsesség, ami fokozottan igaz egy hazai szlovák újság esetében. A magyarországi szlovákságnak egyetlen, immár 60 esztendeje hiánytalanul megjelenő hetilapja van, az immár legendássá vált Ľudové noviny. Az első szám sok-sok hónapnyi, az 1956-os események tükrében egyáltalán nem egyszerű harc után, 1957. október 4-én jelent meg. Az azóta eltelt 6 évtized rengeteg változást hozott az újság életében, egy dolog azonban változatlan: ez a sajtótermék a hazai szlovákság egyik legfontosabb kulturális kódja. Filmünkben ellátogatunk a jelenlegi, a budapesti Csata utcában működő szerkesztőségbe, kiderül, ki miért választotta hivatásául éppen a hazai szlovák újságírást. Majd részt veszünk az október 4-én Pilisszentkereszten megrendezett nemzetközi szimpóziumon és workshopon. S természetesen arra is kíváncsiak voltunk, vajon milyen távlatok előtt áll a Ľudové noviny. - Szerkesztő-rendező: Antala Zsuzsanna / Operatőr: Szél Zsolt / Vágó: Csepregi János
https://www.mediaklikk.hu/musor/domovina/
4. októbra 1957 bol založený jediný týždenník Slovákov v Maďarsku
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1401553406610298
Oslava 60-ročnice jediného slovenského týždenníka v Maďarsku (oSlovMa-foto)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1402592016506437
Sympózium o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Ľudových novín
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25467-jedin-slovensk-t-dennik-v-ma-arsku-vychadza-60-rokov
Čitateľská anketa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHk7rbVWZq1BnN1K3H7OYobnpypiB9qGfxoy3T7RxeFVSmBA/viewform?c=0&w=1
Magyarországi nemzetiségek fiataljainak találkozója
„Ma már nem szégyen Magyarországon kisebbséghez tartozni”
2017. augusztus 27. - (mti)
Kiszely András: A nemzetiségi identitás a legfontosabb kincs a nemzetiségi fiatalok kezében - Ma már nem szégyen Magyarországon kisebbséghez tartozni, hiszen az állam minden törekvésükben támogatja a kisebbségeket - hangoztatta az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 2017. augusztus 27-én Gárdonyban, a Magyarországi nemzetiségek fiataljainak találkozója nyitórendezvényén. Fülöp Attila kiemelte, hogy 2018-ban a nemzetiségek támogatása tovább emelkedik, 10,3 milliárd forint lesz, ami háromszorosa annak, amit 2010-ben ilyen célokra fordítottak. A helyettes államtitkár a háromnapos találkozót különlegesnek nevezte, mert ugyan a nyár folyamán több mint tízezer gyerek részvételével 470 nemzetiségi tábort támogattak, de Gárdonyban nem egy-egy nemzetiség különálló tábora zajlik, hanem valamennyi Magyarországon őshonos kisebbség jelen van. Idén 13 nemzetiségből csaknem száz fiatal érkezik, és megismerhetik egymás kultúráját, identitását - tette hozzá. Fülöp Attila fontosnak nevezte a tábort azért is, mert az önazonosságát vesztő Európában a programok erősítik a fiatalok identitását. Úgy fogalmazott, nincs más lehetőség, mint hogy a magyarság jó és kiegyensúlyozott kapcsolatot tartson fenn azokkal, akikkel együtt él. Az utóbbi időszakban ez a kapcsolat sokat javult, a magyar kormány ebben példát szeretne mutatni azoknak az országoknak, ahol a magyarok élnek kisebbségben. Kiszely András, a tábort a Magyarországi Német Fiatalok Közösségével közösen szervező Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének elnöke arról beszélt, hogy a nemzetiségi identitás a legfontosabb kincs a nemzetiségi fiatalok kezében, ehhez a saját hagyományok ápolása elengedhetetlen. Mindezt a tábor immár második alkalommal segíti - fűzte hozzá. A tábornak helyet adó Velencei-tavi Vízi Sportiskolában kerekasztal-beszélgetéseket rendeznek különböző, a nemzetiségi fiatalokat érintő témákban, de a résztvevőknek lehetőségük lesz megismerni egymás kultúráját, gasztronómiáját is.
Pilisszentkereszt újratelepítésének 270. évfordulója
Futás a múltból a jelenbe / Šarfianka fúvószenekar / Játszóház, vidámpark / Szentkereszt, szeretlek! - vidám vetélkedő / Pilisi Szlovákok Központja / 2017. szeptember 9. - Fuhl Imre felvételei
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1381787455253560
Könnyező Mária-szobrok Pásztón
Pilisszentlászlói hívek zarándoklata / Pásztó - Temetői Szentlélek Kápolna:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1412155418883430
A szobrok sírni kezdtek a pásztói kis templomban
http://index.hu/belfold/2017/10/08/paszto_konnyezo_szuz_maria_csoda_vallas_templom/
A könnyező pásztói szobrok nyomában
http://magyaridok.hu/lugas/harom-tor-harom-rozsa-konnyezo-pasztoi-szobrok-nyomaban-2052520/
Tömeggyilkosság a Pilisben - Pótnyomozás 70 év után
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2017/08/17/pilisi_tomeggyilkossag_1947-ben_gyerekgyilkossagok_svabuldozes/
Őszi levelek
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=332894006809582
Piliscsévi lányok arattak novelláikkal
Hamarosan olvashatják a buszra várakozók
http://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:piliscsevi-lanyok-arattak-novellaikkal-hamarosan-olvashatjak-a-buszra-varakozok-2017-07-05-045030
Pilisszentlászló 1969
Háztáji kert a község határában / Szent László-völgy Pilisszentlászlótól északra - Foto: Fortepan / Vajszada Károly (orig: Zsanda Zsolt)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1341977902567849
Kürtös / Trubnik - Pilisszentlászló / Senváclav
Letölthető / Stiahnuť - Korábbi lapszámok / Staršie čísla:
https://www.facebook.com/senvaclav/photos/a.960059350671247.1073741829.914344848576031/1003500662993782/?type=3&theater
Békéscsaba Anno
1915: Jamina városrész, háttérben az evangélikus templom / 1927: Szent István tér, szemben az Evangélikus nagytemplom, tőle jobbra a római katolikus templom és a Városháza / 1957: A Kötöttárugyár felvonulói május 1-én / 1984: Konzervgyár, Zlin-50LA típusú repülőgép - Foto: Fortepan - Kövendy Katalin / Szávoszt-Vass Dániel / Varga János / MHSZ
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1342003642565275
Bánk 2017
51. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó és a Magyarországi Szlovákok 21. Országos Folklór Fesztiválja
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1346267185472254
Határtalan muzsika Salgótarjánban is
2017. szeptember 18. - (nhc24.hu - Cs. B.)
A zene egyike azon művészeti ágaknak, amelyek átívelnek az idő- és térbeli határokon. Ezért élvezhető a bármikor, bárki által komponált alkotás mindenkor, a világ minden szegletében. E gondolat jegyében látogatott az elmúlt hét végén Salgótarjánba a Besztercebányai Állami Operaház Giuseppe Verdi 19. századi olasz zeneszerző egyik emblematikus, az 1851-ben írott örökbecsű remekművével, a „Rigoletto”-val. Az előadás előtt phdr. Rudolf Hromada, a vendég társulat igazgatója és Simon Lajos, a Zenthe Ferenc Színházat működtető Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. vezetője sajtótájékoztatót tartott a Fő téri Hello Kávéházban. Simon Lajos örömének adott hangot, hogy a nógrádi megyeszékhely egyik határon túli testvérvárosa, Besztecebánya képviseletében a nagy hagyományokkal rendelkező szlovákiai operaház újra - immár hatodik alkalommal - fellép a József Attila Művelődési Központ színpadán s ez jelentős esemény a város életében. A jövőben szeretnék elérni, hogy minden évben legyen egy-egy ilyen vendégszereplés. A kft. ügyvezető igazgatója arról is szólt, hogy az idén ötesztendős Zenthe Ferenc Színház rendszeresen megfordul Szlovákiában, a magyarlakta településeken: jártak már Dunaszerdahelyen, Füleken, Gútán, Királyhelmecen, Losoncon, Nagymegyeren, Perbeten és Somorján s folyamatban van a diószegi, az ipolysági, a párkányi, a rimaszombati és a tornaljai vendégjáték előkészítése. Ráadásul két színészük - Erdélyi Gábor és Házi Anita - szlovákai származású. Terveik sorában a besztercebányai bemutatkozás is szerepel. Az eddigiek alapján elmondható, hogy kiépültek, jók az együttműködés alapjai, a salgótarjániak nyitottak a baráti kapcsolatok további erősítésére. Hasonló szellemben nyilatkozott az operaház igazgatója, Rudolf Hromada is, amikor a közös munkálkodás mély gyökereire hivatkozott. Elmondta, hogy Salgótarjánból és környékéről gyakran érkeznek nézők Besztercebányára egy-egy előadásukra. A színházvezető különösen szívesen emlékszik a két helyi középiskola - a Bolyai János és a Madách Imre gimnázium diákjainak idei tavaszi látogatására, amely keretében megtekintették az operaház épületét és a „Varázsfuvola” előadását. Rudolf Hromada szerint ezeknek a találkozásoknak nemcsak kulturális, művészeti szempontból van jelentőségük, minthogy jó hatást gyakorolnak az emberek közötti társadalmi, baráti kapcsolatokra is, amelyeket a jövőben ugyancsak erősíteni kívánják. Az igazgató kifejezte abbéli reményét is, hogy a „Rigoletto” előadása sem fog csalódást okozni. Megfogalmazta, hogy továbbra is várják Besztercebányára a magyarországi vendégeket, annál is inkább, mert széles körű repertoárjukban, kínálatukban nemcsak operák, hanem operettek, musicalek, balettek és egyéb műfajú produkciók is szerepelnek. A sajtótájékoztató befejezéseként dr. Egyed Ferdinánd, Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának - amelynek nagy szerepe volt a meghívásban és a kapcsolatok erősítésében - elnöke elmondta, hogy társasutazást szerveznek Besztercebányára, a „Traviata” című opera november 4-i előadására.
Operával közeledik egymás felé Salgótarján és Besztercebánya
http://felvidek.ma/2017/09/operaval-kozeledik-egymas-fele-salgotarjan-es-besztercebanya/
XIII. Tarjáni Folk és Szlovák Napok
2017. július 27-28. - Salgótarján
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1347594558672850
Több ezres vendégsereg a haluskafesztiválon
http://nhc24.hu/2017/09/tobb-ezres-vendegsereg-a-haluskafesztivalon/
Vanyarci haluskafesztivál / Sztrapacskafőző verseny
https://www.facebook.com/vanyarcihaluskafesztival/ + Archív:
2016: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1026995604066082
2015: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=823892667709711
2014: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=644624658969847
2013: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=469818339783814
2012: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=316232205142429
Gdańsk - Photo by I. Fuhl
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1350423858389920
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk - https://en.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
A legszebb pilisi romtúra
Négy romos műemlék / Pálosok és ciszterciek a Pilisben
http://www.kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/klastrompusztarol-es-a-pilisrol-irt-cikket-a-travelo/
Régi erdei mesterségek a Pilisben
http://www.kesztolc.hu/hirek/kesztolci-hirek/v/regi-erdei-mestersegek-a-pilisben/
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

