Sajtószemle / Figyelő / Tallózó ● 2014. január - február
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Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/Im14Hu02.rtf
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
A magyarországi németek is tiltakoznak az emlékműterv ellen
A Szabadság téri megszállási emlékműnek több szempontból sem lehet létjogosultsága - mondta a Népszabadságnak Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, aki tiltakozik a terv ellen. A szobor mondanivalója szerinte ellehetetleníti a hiteles történelmi szembenézést, a német nemzetiségi közösségben is komoly ellenérzéseket kelt. Reméli, hogy a kormány belátja a hibáját, és eláll a szándékától.
http://nol.hu/belfold/20140211-a_nemetek_is_tiltakoznak
A szlovák elnökjelöltek nagy része nem büntetné más állampolgárság felvételét
http://orientpress.hu/124563
Nem az állampolgársági törvény újabb módosítására
http://www.metropol.hu/nagyvilag/cikk/1144927
Nem fogadta el az állampolgársági törvény újabb módosítását a szlovák parlament
2014. február 11. - (mti)
Nem szavazta meg a pozsonyi parlament kedden a szlovák állampolgársági törvény módosítására beterjesztett legújabb javaslatot. A módosítást a szlovák liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) pártjának egyik képviselője, Peter Osusky kezdeményezte. Ennek alapján úgy változott volna a jelenleg hatályos törvény, hogy csak az veszíti el szlovák állampolgárságát, aki azt külön kérvényezi. A javaslatot a 150 fős pozsonyi törvényhozásban 52 képviselő támogatta, két nem szavazat ellenében. A kormányon lévő baloldali Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) szinte összes képviselője azonban tartózkodott, megakadályozva ezzel a módosítás elfogadását. A jogszabály visszaállította volna az állampolgársági törvény 2010-es módosítása előtti jogállapotot, vagyis annak alapján a szlovák állampolgársági kötelékből senkit sem lehetett volna elbocsátani akarata ellenére, csupán saját kérvénye alapján. A módosítás tehát teljes mértékben orvosolta volna a jelenleg hatályos, Robert Fico előző kormánya idején elfogadott állampolgársági törvény sokat bírált azon részét, amely kimondja: elveszíti szlovák állampolgárságát az, aki felveszi egy másik országét. Peter Osusky mostani beterjesztése már a második olyan módosítási kísérlet volt, amelyet nem hagytak jóvá. Ezt megelőzően, tavaly májusban ellenzéki képviselők egy csoportja próbálkozott azzal, hogy megváltoztassa a magyar parlament könnyített honosításról hozott döntésére válaszul elfogadott szlovák törvényt. Az a javaslat, nem hozott volna érdemi változást a felvidéki magyarok számára, mivel csak azok számára tette volna lehetővé, hogy megtartsák vagy visszakapják szlovák állampolgárságukat, akik akkor vették fel egy másik ország állampolgárságát, amikor külföldön tartózkodtak, s közben nem rendelkeztek állandó lakhellyel Szlovákiában. A vitatott jogszabály módosítására már Robert Fico jelenlegi kabinetje is ígéretet tett, legutóbbi közlésük szerint a módosítás már elkészült, s várhatóan még nyáron a parlament elé kerülhet. A belügyi tárca vezetőjének korábbi megjegyzései mindazonáltal arra engednek következtetni, hogy érdemben az sem változtatna a szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok helyzetén. A jogszabályt, ellenzéki képviselők 2011 szeptemberi beadványa alapján, a szlovák alkotmánybíróság is vizsgálja. A taláros testület azonban csak idén januárban tárgyalta a beadványt, s a döntéshozatalt meghatározatlan időre elnapolta. Az alkotmánybírák vélhetően el akarták kerülni, hogy a március 15-én sorra kerülő államfőválasztás kampányában hozzanak meg egy ilyen fajsúlyú döntést. A szlovák állampolgársági törvény alapján, annak 2010 júliusi hatályba lépésétől idén január 8-ig 701-en vesztették el szlovák állampolgárságukat, köztük 47 felvidéki magyar volt.
Testvér? Ellenség? Megbékélés a Kárpát-medencében
Bartók olyan komolyan vette gyűjtőmunkáját, hogy kifogástalan szinten elsajátította a román nyelvet, de szlovák vagy ruszin környezetben sem kellett tolmácshoz folyamodnia. - Egy szlovák táncos, Peter Vajda Aranysarkantyús táncos lett a legrangosabb magyar néptáncversenyen.
http://mno.hu/grund/testver-ellenseg-megbekeles-a-karpat-medenceben-1208787
Csabai életrajzok
www.oslovma.hu/XXX/CsabaiEl.pdf
Nem foglal állást a szlovák alkotmánybíróság Pered névváltoztatási ügyében
http://www.mon.hu/nem-foglal-allast-a-szlovak-alkotmanybirosag-pered-nevvaltoztatasi-ugyeben/2477129
Nőtt a szlovák ipar
http://www.napigazdasag.hu/nott-a-szlovak-ipar-es-epitoipar/
Magyarul rabolt Párkányban
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2014/02/10/magyarul-raboltak-ki-egy-parkanyi-fogadoirodat
Megunták a magyarázkodást a szlovák húsosok
http://www.agrarszektor.hu/elemiszerpiac/elemzesek/meguntak_a_magyarazkodast_a_szlovak_husosok.3565.html
Ötödével estek a lakásárak Szlovákiában
http://figyelo.hu/cikkek/otodevel-estek-a-lakasarak-szlovakiaban
A Budapesti Szlovák Intézet 2014. februári rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf
Tel.: (+36 1) 327 4000, Fax: (+36 1) 327 4008
www.mzv.sk/sibudapest - si.budapest@mzv.sk
Ha gyenge a forint, tele a kosár
A szlovákiai vásárlók kihasználják…
http://www.mon.hu/ha-gyenge-a-forint-tele-a-kosar/2477481
A gyenge forint miatt Szlovákiából többen jönnek bevásárolni
2014. február 9. - (mti)
Szlovákiából több vásárlót vonzott Magyarországra a gyenge forint az utóbbi napokban-hetekben, az osztrák határ menti településeken azonban nem érződött a bevásárló turizmus erősödése. A magyar-szlovák határ túloldalán élők éberen figyelik az euró forintárfolyamának változását, és ha már 5-8 forinttal is többet kapnak eurójukért, indulnak pénzüket költeni a határhoz közeli magyar településekre, elsősorban a hétvégéken - mondták az MTI-nek Borsod-Abaúj-Zemplén megye határ menti városainak kereskedői, idegenforgalommal foglalkozói. Ózdon, Sátoraljaújhelyen különösen akkor nőtt meg a kereskedők forgalma, amikor 316 forintot is kaptak egy euróért a szlovák állampolgárok, akik nem ritkán még a határtól hatvan kilométernyire lévő Miskolc hipermarketjeibe is „átrándultak”. Aki csordultig telepakolt bevásárlókocsit tolt az elmúlt napokban a nagyobb üzleteknél az szinte teljes bizonyossággal a felvidéki településekről, Rozsnyóról, Tornaaljáról, Kassáról és környékükről jött át vásárolni. A miskolci piac parkolójában poprádi rendszámú személyautót is lehetett látni a napokban. A Szlovákiából érkezett vevők még sört és Szlovákiában gyártott kristálycukrot is itt vettek, kilóját 229 forintért, miközben ennek ára a határ másik oldalán 1 euró körül van. A sárospataki és a tiszaújvárosi termálfürdőben, a miskolctapolcai barlangfürdőben is egyre több szlovák szót lehetett hallani az elmúlt napokban. Komáromban és Esztergomban sokan alapvető élelmiszerekért is átjárnak a határ túloldaláról vásárolni. Komáromban az egyik kereskedelmi lánc áruháza közvetlenül az Erzsébet-híd lábánál található, az áruház parkolójában lévő rendszámokból látszik hogy a határtól 30-40 kilométerre is érződik a az erős euró vonzereje, és ugyanez a helyzet Esztergomban is. Komáromban 70 cent egy kiló kristálycukor, míg Szlovákiában 1,5 euró, taxival egy euróért lehet átjutni a hídon, ami már két kiló cukor vásárlásakor megtérül - mondta el egy nyugdíjas az MTI tudósítójának a helyszínen. A komáromi Kocsis Vendéglő tulajdonosa arról számolt be, hogy a déltől háromig kínált svédasztalos ebéd vendégeinek fele szlovák állampolgár, azonban az esti forgalomban ők már nem vesznek részt. Kocsis Tibor hozzátette, sok szlovák dolgozik Magyarországon, akik forintban kapott fizetésüket nem váltják át, hanem itt költik el. A komáromi gyógyfürdő idegenforgalmi vezetője, Molnár Gyöngyi elmondta, a szlovák vendégek száma az utóbbi időszakban jelentősen megnőtt. Hozzátette, hogy a Révkomáromból érkezők is megkapják a komáromiaknak járó kedvezményt, azaz a kiírt árnál száz forinttal olcsóbban válthatnak belépőjegyet. A két városban a benzinkutak kezelői nem számoltak be számottevő szlovák forgalomról, miután Szlovákiában általában olcsóbb az üzemanyag, mint Magyarországon és csak nagyon jelentős árfolyamváltozás esetén érné meg nálunk tankolni. Győrben ugyanakkor az MTI tudósítója által megkérdezett szlovákiai vásárlók azt mondták: „rutinszerű” vásárlásra jöttek, és a döntésben nem játszott szerepet az árfolyammozgás. Farkas Szilárd, a megyei iparkamara kereskedelmi tagozatának elnökségi tagja szerint inkább a december végén indult leárazásokkal magyarázható, hogy a határon túlról érkezők többen és többet költenek a kisalföldi megyeszékhelyen. Hozzátette: ugyanakkor érezhető, hogy távolabbról is ideutaznak vásárlók, akiknek már élelmiszert is megéri Magyarországon beszerezni. A forgalom zömét azonban a bevásárlóközpontok viszik el. Nem látszik az euró/forint kurzus kilengése a város egyik legtöbb külföldit vonzó attrakciójában, a RabaQuelle élményfürdőben sem. Horváth Cs. Attila igazgató elmondta: vendégeik harmada külföldi, zömében szlovákiai, kisebb hányadban cseh. Hozzátette, hogy az ilyen trendek hatása náluk nem napok, hanem hetek, hónapok múlva jelentkezik, ráadásul a múlt hétvégi utazókat visszatartotta az ónos eső. Sopronban szinte érezhetetlen a változás; Horváth Vilmos kamarai elnök közlése szerint eddig sem bevásárolni jártak a városba az osztrák vendégek, legfeljebb, ha már itt voltak, vettek ezt-azt, hiszen ők hagyományosan „otthon vásárolnak, hazait”. A szolgáltató szektor sem érezte meg az árfolyamingást, mivel olyasmi vonzza a határ túloldaláról a közönséget, amiből nehéz többet fogyasztani. Hozzátette, hogy a kint dolgozó magyarok ugyan most nagyobb összegeket váltanak forintra, de ez sem növeli a fogyasztást. Azt tapasztalni ugyanis, hogy inkább az árfolyamnyereség érdekli őket, nem az, hogy az így szerzett többletből erősebben költsenek. A szlovák és az osztrák határhoz is közeli Mosonmagyaróváron sem érzékelhető változás a kereskedők beszámolója szerint, talán csak a városszéli hipermarket parkolójában több a szlovák rendszámú autó. Az MTI tudósítója által megkérdezett belvárosi boltosok továbbra is év eleji pangásról számolnak be. Csalló Gábor vendéglős szerint az árfolyamváltozás miatt kedvezőbb éttermi árak egymagukban nem jelentenek a határon átruccanáshoz elegendő vonzerőt a külföldiek számára, különösen ebben az időszakban, amikor akik tehetik, síelni vagy wellnes hotelbe mennek, ők viszont némi árfolyamnyereségért nem mondják le az előre lefoglalt utat - jegyezte meg.
Rudolf Chmel a szélsőségesekkel szembeni küzdelemről
Nem győzhetünk úgy, hogy ugyanazt az irányt követjük…
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/02/07/chmel-a-szelsosegesekkel-szembeni-kuzdelemrol
Vélemények Magyarországról - Orosz a legpozitívabb
A szlovák, a lengyel és az osztrák sajtó cikkezett legintenzívebben Magyarországról. Kaptunk hideget, meleget is - utóbbit főleg az oroszoktól…
http://www.mediapiac.com/media/egyeb/Orosz-a-legpozitivabb-velemeny-hazankrol/10741/
Mezőberény meglepte a New York Times újságíróját
http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/06/mezobereny-meglepte-a-new-york-times-ujsagirojat/
A Weekend in Hungary, Chosen at Random
http://www.nytimes.com/2014/02/05/travel/a-weekend-in-hungary-chosen-at-random.html?smid=fb-share&_r=0
More interesting were rooms full of colorful traditional furniture and household goods. It was traditional Slovak design, he said. Slovak? He then revealed the mystery of the trilingual sign: Mezobereny had been destroyed several times over the years; during its most recent rebirth, in the 18th and 19th centuries, a mix of Hungarians, Germans and Slovaks were brought in to repopulate it.
Magyar kisvárost tesztelt véletlenszerűen a New York Times
http://hvg.hu/utazas/20140205_Magyar_kisvarost_tesztelt_veletlenszeruen
Slováci v Poľnom Berinčoku
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/164-historia1-historia1/964-slovaci-v-ponom-berinoku-290-vroie
Új Szó: „Simon Gábor politikai hulla lett“
http://hvg.hu/vilag/20140206_Kulfoldi_lapok
Nemzetpolitikai Kutatóintézet: A külhoni magyarság számára kötelék a magyar állampolgárság
http://magyarorszagon.hu/hirek/2014-02/belfold/nemzetpolitikai-kutatointezet-a-klhoni-magyarsag-szamara-kotelek-a-magyar-allampolgarsag/hir
Állampolgárság, szavazás - a Nemzetpolitikai Kutatóintézet elemzése
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/44018-allampolgarsag-szavazas-a-nemzetpolitikai-kutatointezet-elemzese
Tabajdi Csaba üdvözli, hogy Franciaország ratifikálhatja a regionális, illetve kisebbségi nyelvek chartáját
http://www.hirado.hu/2014/02/06/tabajdi-udvozli-hogy-franciaorszag-ratifikalhatja-a-regionalis-illetve-kisebbsegi-nyelvek-chartajat/
Magyar-horvát történészkonferencia Budapesten
A magyar-horvát együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra című magyar-horvát történészkonferencián az MTA BTK Kongresszusi Termében 2014. február 6-án. - Fotó: Soós Lajos (mti)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538089709623343&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Horvát nagykövet: Nincsenek akadályai a magyar-horvát történelem kutatásának
http://www.webradio.hu/index.php?option=content&task=view&id=297010
Szlovák vállalkozásokat is fogad majd a Pócsmegyeren épülő inkubátorház
http://profitline.hu/hircentrum/hir/305359/Szlovak-vallalkozasokat-is-fogad-majd-a-Pocsmegyeren-epulo-inkubatorhaz
Magyar-szlovák együttműködéssel épült inkubátorházat adtak át Nagykovácsiban
2014. február 11. - (mti)
Szlovák-magyar, határon átnyúló együttműködéssel kialakított inkubátorházat adott át Völner Pál kedden Nagykovácsiban. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a helyi igényeket fel kell karolni, és ezeket a kezdeményezéseket az Európai Unió is támogatja. Fontosnak tartotta azt is, hogy az önkormányzat elő tudta teremteni az önrészt. A két épületből álló projekt 220 millió forintba kerül, ebből 190 millió forint volt az uniós támogatás - mutatta be a finanszírozást Horváth Ádám projektmenedzser. A hely gazdasági szolgáltatást nyújt a helyi vállalkozóknak - tette hozzá a projektmenedzser. A szlovák partner, az Inkubátor Komárno energetikai tanácsadást nyújt, míg a nagykovácsi önkormányzat ahhoz járul hozzá, hogy a helybeli vállalkozók partnert találjanak Szlovákiában. Az inkubátorház a régi, több mint százéves iskola felújításával jött létre, 373 négyzetméteren. Ezen kívül az önkormányzat megvásárolta a szomszéd telket, ahol nyár közepére építik fel a projekt másik részét, a 281 négyzetméteres irodaépületet. Bencsik Mónika (független) polgármester szerint az inkubátorház segítséget nyújt abban a törekvésben is, hogy a környező kis gyümölcsösöket piacképes termelésre állítsák át. Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés elnöke a központi régió fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a magyar vállalkozások fele itt működik, és a most kezdődött, 2020-ig tartó új uniós költségvetési időszakban várható támogatás 10 százaléka jut ebbe a régióba.
A Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia történetét mutatják be Füleken
http://prae.hu/prae/news.php?aid=22270
Visegrád Irodalmi Ösztöndíjas Program
http://prae.hu/prae/news.php?aid=22266
Fico bánhatja a struccpolitikát
Már parlamenti erő lenne Marián Kotleba magyar- és romaellenes pártja
http://nol.hu/lap/vilag/20140204-fico_banhatja_a_struccpolitikat?ref=sso
McCain szenátor és a magyar valóság
„…micsoda elégtétel Fico számára, hogy látja Orbánt meghunyászkodva, hálásan gazsulálva elé járulni, amiért a szlovák miniszterelnök egyáltalán szóba áll vele.”
http://magyarnarancs.hu/diplomaciai_jegyzet/mccain-szenator-es-a-magyar-valosag-88657
Aláírták a V4-ek turisztikai vezetői találkozójának jegyzőkönyvét Budapesten
http://www.amdala.hu/turisztikai-csucstalalkozo-a-dunan/
Egyre több turistát csábítanának a visegrádi országok
http://www.hirado.hu/2014/02/05/egyre-tobb-turistat-csabitananak-a-visegradi-orszagok/
Közös turisztikai marketingterv alapján dolgoznak a visegrádi négyek
http://www.turizmusonline.hu/cikk/alairtak_a_visegradi_negyek_2014_es_turisztikai_marketingtervet
Jobb uniós forrásfelhasználást szorgalmaznak a visegrádi országok
http://orientpress.hu/124351
Veszélyben a szlovák mezőgazdaság
http://www.vg.hu/vallalatok/mezogazdasag/veszelyben-a-szlovak-mezogazdasag-421410
A nyitraivánkai levéltár lett az év kutatóhelye
A határokon túl a nyitraivánkai (Ivanka pri Nitre) levéltárnak ítélte oda Az év kutatóhelye-díjat a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület. - Boris Zábražný, a Nyitrai Állami Levéltár munkatársa mikrofilm tekercsen lévő archivált iratot keres - Tagosítási jegyzőkönyv - Fotó: Krizsán Csaba (mti)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537273343038313&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
2014. február 11. - (mti)
A Nyitrai Állami Levéltár kapta az Év Kutatóhelye 2013 díjat a határon túli intézmények közül, az elismerést kedden adták át a Magyar Nemzeti Levéltárban (MNL) Budapesten. A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület 2011-ben alapította az elismerést, amelyet a szerveződés tagjai és a családtörténet-kutatók javaslatai alapján azok a levéltárak, múzeumok és könyvtárak nyerhetnek el, amelyek a leghasznosabb szakmai és legtöbb emberi segítséget nyújtják a hozzájuk fordulóknak. A legnagyobb elismerés egy levéltár számára, ha az intézménybe járók pozitívan értékelik munkájukat, főként, ha nemcsak a saját országukból érkező, de külföldi kutatók is hangot adnak elismerésüknek - hangsúlyozta Gyimesi Endre, az Emberi Erőforrások Minisztériumának levéltári ügyekért felelős miniszteri biztosa a díj átadásakor. Kollega Tarsoly István, a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület elnöke elmondta, hogy a nyitrai intézmény több vármegye iratait őrzi, egyházi gyűjteményük és uradalmi irataik is jelentősek. A levéltárban összesen 167 irat-folyóméternyi egyházi anyakönyv található. Kiemelte: az elismerés az ott dolgozók emberi és szakmai kompetenciáját is elismeri. A Nyitrai Állami Levéltár 1949-ben jött létre, az intézmény vezetője Sarlota Drahosová. A levéltár jelenleg 7300 irat-folyóméternyi anyagot őriz, hat fiókintézményt működtet. Mikó Zsuzsanna, az MNL főigazgatója az eseményen felidézte: az év magyarországi kutatóhelye 2013-ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár lett.
Markó, Munkácsy és Csontváry Salgótarjánban
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/43977-marko-munkacsy-es-csontvary-salgotarjaban
Rockmúzeum Angyalföldön
Gitárok a 2014. február 6-án megnyílt Rockmúzeumban az angyalföldi RaM Colosseumban. Az állandó kiállításon a hatvanas évek elejétől mutatják be a magyar rockzene történetét korabeli plakátok, fotók, hangszerek, zenészrelikviák segítségével. - Fotó: Kallos Bea (mti)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538303562935291&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater
Szpolupráca visszavág
Hat párhuzamos szlovmagyar valóság, amit eddig nem vettél észre! - Próbanáci-e, vagy „csak“ szimplán hülye az a politikusinas, aki a szlovák állampolgársági törvény alkotmányellenességében bízik, de Nagy-Magyarországról álmodozik?
http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2014/02/05/hat-parhuzamos-szlovmagyar-valosag-amit-eddig-nem-vettel-eszre
Állítólag megvan a szlovák kormány új kisebbségi biztosa
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/02/04/allitolag-megvan-az-uj-kisebbsegi-biztos
Lajčák behívatta a kisebbségi küldötteket
Nincs azonos állásponton a kisebbségi kormánybizottság új statútumának kérdésében a külügyi tárca és a kormányhivatal.
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/02/04/lajcak-behivatta-a-kisebbsegi-kuldotteket
Félmilliárdos áfacsalás történt Győr-Moson-Sopron megyében
http://hvg.hu/itthon/20140204_afacsalas
Szlovák bilincs kattant a magyar vállalkozó csuklóján
http://www.ma.hu/kekhirek/201084/Szlovak_bilincs_kattant_a_magyar_vallalkozo_csuklojan?place=srss
Húsz éves a magyar-szlovén kisebbségvédelmi megállapodás
2014. február 4. - (mti)
Magyarország és Szlovénia egyaránt elszánt, hogy továbbhaladjon a húsz éve megkezdett úton, a jövőben is építik a kapcsolataikat, erősítik a közép-európai együttműködést, közösen dolgoznak Európa és a világ gondjainak megoldásán - mondta Martonyi János kedden Szentgotthárdon. A tárcavezető szlovén kollégájával, Karl Erjavec külügyminiszterrel találkozott a Vas megyei városban, ahol részt vettek a magyar-szlovén kisebbségvédelmi megállapodás hatálybalépésének 20. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen. Martonyi János emlékeztetett: 1992 elején Magyarország az elsők között ismerte el a független szlovén államot, majd kötöttek egy alapszerződést, később pedig a kisebbségvédelmi megállapodást, amely 1994-ben lépett hatályba. Az egyezmény úttörő szerepet játszott, mintaként szolgált más hasonló megállapodások előtt, fontos fejleménye volt a nemzetközi kisebbségvédelmi jog fejlődésének - emelte ki. Mint mondta, különösen lényeges, hogy ez az egyezmény egyaránt ismerte el és vette védelmébe az egyéni és a kollektív kisebbségi jogokat. Emellett létrejött egy kisebbségvédelmi bizottság, amely folyamatosan ellenőrzi a megállapodás végrehajtását és a rögzített jogok alkalmazását - magyarázta. A külügyminiszter úgy vélte, az egyezmény kedvező szerepet játszott a magyarországi szlovén és a szlovéniai magyar kisebbség sorsának alakításában, továbbá a két ország kapcsolatrendszerének egésze szempontjából is. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a kisebbségek helyzetével összefüggő kérdések alkalmasak a szomszédos országok kapcsolatának javítására - vélekedett. Hozzáfűzte: nem véletlen, hogy a kétoldalú kapcsolatok minden területen kiválóak, rendkívül kedvezően alakulnak. Azzal kapcsolatban, hogy délután konzuli irodát nyitnak a szlovéniai Lendván, Martonyi János elmondta: a magyar külpolitika lényege a nyitás, adott esetben nagykövetségek és konzulátusok újranyitása. De tágabb értelemben is jellemző a külpolitikára a nyitás: a szomszédai, a térség országai és az egész világ felé nyit Magyarország. Közölte azt is: „aki nyitni akar a világra, annak mindenekelőtt a közvetlen környezetére kell nyitnia”. Ennek egy lépése lesz a lendvai esemény, a konzuli iroda megnyitása már régi igénye a muravidéki magyar közösségnek - mondta. Karl Erjavec közölte: mindkét ország nagy hangsúlyt helyez a kisebbségvédelemre, és az elmúlt években sokat tettek a kisebbségek védelmében az egyezmény alapján. A kisebbségek jogairól szóló egyezmény jelentőségét mutatja, hogy a hatálybalépésének évfordulóját a két külügyminiszter közösen ünnepeli - mutatott rá. Hangsúlyozta: sosem lehet kijelenteni, hogy a megállapodást teljes mértékben végrehajtották, mert mindig lesznek új elemek, amelyeket meg akarnak valósítani. A magyar és a szlovén állam egyik fő feladata, hogy a kisebbségek érdekeit szem előtt tartva próbáljanak meg javítani a helyzetükön. A szlovén tárcavezető kiemelte: nagyra értékelik Magyarországnak a szlovén kisebbség védelmére irányuló törekvéseit. Példaként említette az oktatás helyzetének rendezését és azt, hogy a választás után előreláthatólag a szlovén kisebbségnek is lesz szószólója a magyar parlamentben. Karl Erjavec azt mondta, Szlovéniának is vannak kötelezettségei a magyar közösséggel szemben, egyebek mellett a kétnyelvűség teljes megvalósítása az önkormányzatokban és a hivatalokban. E munkának jó alapja a kisebbségvédelmi egyezmény - tette hozzá.
Dől a pénz. Orbán önnek is köszöni
http://www.origo.hu/itthon/20140203-orban-viktor-napirend-elott-februar-harmadikan.html
Magyar-szlovák fórumot tartottak Győrben
a megyei területfejlesztésről és a határ menti együttműködésről
http://o2hir.hu/hirek/kozelet/23276
Pozsony is kikosarazta Vidnyánszkyt
Nem vesz részt a Szlovák Nemzeti Színház azon a fesztiválon, amelyet a budapesti Nemzeti Színház szervez...
http://ujszo.com/online/kultura/2014/02/03/pozsony-is-kikosarazta-vidnyanszkyt
10 éve működik a Facebook
Tíz évvel ezelőtt, 2004. február 4-én kezdte meg működését a Facebook, amelyet ma már akár a világ harmadik legnépesebb országának is nevezhetnénk.
http://www.bumm.sk/91642/10-eve-mukodik-a-facebook.html
Újra vízen az A38
http://www.bumm.sk/91619/ujra-vizen-az-a38.html
Bontják a pozsonyi Öreg hidat
http://vilagszam.hu/cikkek/bontjak-a-pozsonyi-oreg-hidat-felujitott-hid-kerul-a-helyere-.html/7023/
Alfons Mucha-kiállítás nyílt Pozsonyban
http://www.hirek.sk/kultura/20140131180824/Mucha-kiallitas-nyilt-Pozsonyban.html
Elhunyt Jancsó Miklós
http://www.origo.hu/filmklub/blog/halal/20140131-meghalt-jancso-miklos-filmrendezo.html
Nevéhez olyan világhírű filmek kötődnek, mint az Oldás és kötés, a Szegénylegények, a Csend és kiáltás, a Fényes szelek, az Égi bárány.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jancs%C3%B3_Mikl%C3%B3s_%28filmrendez%C5%91%29
Őrizetbe vették az Együtt-PM aktivistáit
http://index.hu/belfold/2014/01/31/paks_ellen_akciozik_az_egyutt-pm/
Elfoglalták a Sándor-palota erkélyét a Paks ellen tiltakozók
http://index.hu/belfold/2014/02/09/sandorpal/
Honfoglalás kori magyarok a szlovák tankönyvekben
„Az egyetlen pozitív vonásként a magyar történelmi személynevek magyar megfelelő alakban való használatát könyvelhetjük el.”
http://kozbeszed.sk/2014/02/01/honfoglalas-kori-magyarok-a-szlovak-tankonyvekben/
A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata
Egyre több a kettős identitású…
http://orientpress.hu/123890
V4-csúcs - Az ukrajnai erőszak beszüntetésére szólítottak fel a kormányfők
2014. január 29. - (mti)
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/visegradi-miniszterelnoki-csucstalalkozot-koveto-sajtotajekoztato
Közös nyilatkozatban szólították fel a visegrádi országok (V4) kormányfői az ukrajnai feleket, hogy azonnal állítsák meg az erőszak spirálját. A válság további eszkalációja veszélyezteti az ország jövőjét, és Ukrajna teljes destabilizációjához vezethet - mutattak rá a szerdai budapesti csúcstalálkozójukon elfogadott dokumentumban Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia miniszterelnökei. Bohuslav Sobotka cseh, Donald Tusk lengyel, Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök a közös nyilatkozatban mély aggodalmának adott hangot az ukrán események „drámai alakulása” miatt. Elítélték a semmiképpen nem igazolható, visszatérő erőszakot, amelynek már halálos áldozatai voltak. Azt írták, Ukrajna szomszédaiként a visegrádi országok meg vannak győződve arról, hogy az erő alkalmazása nem járul hozzá a politikai konfliktusok megoldásához. Megítélésük szerint a válság további eszkalációja veszélyezteti az ország jövőjét, és Ukrajna teljes destabilizációjához vezethet. Ezzel összefüggésben aggodalmukat fejezték ki a szélsőséges csoportok szerepvállalása miatt is. A V4 kormányfői szerint az ukrajnai hatóságoknak, az ellenzéknek és a civil társadalom képviselőinek egyaránt történelmi felelősségüktől vezérelve kell cselekedniük, hogy megőrizzék a stabil, demokratikus és egységes Ukrajnát. Valamennyi felet arra szólítanak fel, hogy azonnal állítsák meg az erőszak spirálját. A hatóságoknak pedig arra szólítják fel, hogy tartsák tiszteletben az ukránoknak a békés gyülekezéshez való jogát és szólásszabadságát. Úgy látják, hogy a január 16-án elfogadott törvények eltörlése ígéretes első lépés a lehetséges kompromisszum megtalálásához. Az ukrán államfő és az ellenzék képviselői január 27-én megállapodtak, hogy hatályon kívül helyezik a gyülekezési, szólás- és sajtószabadságot korlátozó törvényeket. Megállapodtak továbbá egy új amnesztiatörvény elfogadásában. „Hiszünk a civil társadalom építésének kiemelkedő fontosságában, a diákok mobilitásában, a független médiában, a kis- és közepes vállalkozásokban” - olvasható a V4-ek nyilatkozatában. Ezzel kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon fontos lenne a uniós vízummentesség bevezetése Ukrajna számára. A dokumentum megfogalmazói készek arra, hogy a Visegrádi Alapból további forrásokkal támogassák az ukrán civil társadalom fejlődését, és ösztöndíjakat ajánljanak fel ukrán diákoknak, hogy a visegrádi országokban tanulhassanak. Szorgalmazzák azt is, hogy az Európai Unió növelje meg az Erasmus plusz program költségvetését, és így tegye lehetővé, hogy ukrán diákok nagyobb számban tanulhassanak az EU tagállamaiban. Csak az őszinte párbeszéd jelenthet kivezető utat a válságból, és járulhat hozzá a bizalom újjáépítéséhez, valamint vezethet el a stabil, demokratikus és virágzó Ukrajnához - hangsúlyozták végezetül a V4 országok közös nyilatkozatukban.
Szlovák politológus: Nem akarunk anarchiát és káoszt a határon
http://hungarian.ruvr.ru/2014_01_29/Szlovak-politologus-Nem-akarunk-anarchiat-es-kaoszt-a-hataron/
Új Szó: A magyar régiók gazdasági fejlődése területi autonómia nélkül erősítheti az asszimilációt
2014. január 29. - (mti)
Bár minden felvidéki magyar azt szeretné, ha régiója gazdaságilag erős lenne, a magyarok lakta területek gazdasági fejlődése, amennyiben területi autonómia nélkül valósul meg, erősítheti az asszimilációt - mutat rá egyik szerdai cikkében az Új Szó című szlovákiai magyar nyelvű napilap. A pozsonyi lap állandó gazdasági kommentárírójának „Gazdagság vagy magyarság?” című írása a felvidéki magyarság lehetséges jövőképeit vázolja fel, azok gazdasági mozgatórugóit állítva a középpontba. Minden magyar tudományos műhely, politikai tömörülés, de a magyar társadalom tagjai is egy gazdaságilag erős Felvidéket szeretnének, mert azt vallják, hogy a helyi magyarság megmaradásának záloga egy gazdaságilag megerősödött közösség - írta Horbulák Zsolt. Hozzáteszi: ezzel az elvárással nincs is gond, azonban az eddigi tapasztalatok alapján látni kell azt is, hogy a gazdaságilag sikeres jövő megváltoztatja az érintett vidék etnikai arculatát is. A cikkíró példákat felvonultatva rámutat: ha egy nemzetiségek által lakott vidék jobb gazdasági adottságokkal rendelkezik, felgyorsul a többségi nemzethez tartozók bevándorlása. Megjegyzi, hogy Dél-Szlovákia mintegy 400 települése mindmáig azért tudta megőrizni magyar jellegét, mert túlnyomó részük halódó kistelepülés, ahová nem érdemes beköltözni. A szerző szerint ezt a Pozsonyhoz közeli magyar falvak lakossági összetételének az utóbbi húsz évben tapasztalt változása is alátámasztja. Az említett időszakban ugyanis a szlovák régiókból a fővárosba be, majd egy idő után annak vonzáskörzetébe kiköltöző tömegek oly mértékben átformálták a régió etnikai összetételét, hogy ma Pozsony környékén egy sor olyan, két évtizede még magyar településnek számító falu van, ahol időközben kisebbségbe került a magyarság. Az említett trendek a cikkíró szerint arra ösztönzik a helyi lakosságot, hogy még inkább törekedjen az önigazgatás valamilyen formájának kialakítására. Ha a magyar régiók valamilyen csoda folytán meggazdagodnának, abból a magyarság csak akkor tudna profitálni, ha képes lenne valamilyen területi autonómiát is kiharcolni - húzta alá Horbulák Zsolt cikkében.
A Kormány megkönnyítené a nemzetiségi önkormányzatok megalakulásának feltételeit
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/a-kormany-megkonnyitene-a-nemzetisegi-onkormanyzatok-megalakulasanak-felteteleit
Döntés született a nemzetiségi önkormányzatok idei támogatásáról
http://www.kormany.hu/download/1/3a/21000/2014%20%20%C3%A9vi%20m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9si%20t%C3%A1mogat%C3%A1s.pdf
Az Emmi - Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság közleménye
http://os.mti.hu/hirek/94186/az_emmi-egyhazi_nemzetisegi_es_civil_tarsadalmi_kapcsolatokert_felelos_allamtitkarsag_kozlemenye
Karsai László megismételte: A Jobbik homofób, rasszista, antiszemita, Európa ellenes és neonáci párt
http://www.atv.hu/videok/video-20140128-karsai-laszlo
A csehek fele szerint érvényben kell tartani a Beneš-dekrétumokat
http://nol.hu/kulfold/a_csehek_fele_szerint_ervenyben_kell_tartani_a_benes-dekretumokat
Rovásírással büntettek gyerekeket egy pécsi iskolában
http://www.hir24.hu/belfold/2014/01/28/rovasirassal-buntettek-gyerekeket-egy-pecsi-iskolaban/
Bátorkeszin állt a bál
Magyar gyereket szlovák iskolába! - A helyi szlovák iskola kampánya. Mi lehet a háttérben? - Számok, trendek infografikákon és interaktív térképen…
http://ujszo.com/online/regio/2014/01/31/beiratkozasi-botrany-mit-mondanak-a-szamok
Szlovákia és Szlovénia is megelőzött minket a tehetségrangsorban
Magyarország a 40. helyre került 103 ország közül abban a felmérésben, amely azt vizsgálta, hogy melyik ország, hogyan gazdálkodik a tehetségeivel.
http://eduline.hu/kozoktatas/2014/1/31/Szlovakia_es_Szlovenia_is_megelozott_minket_BOANNB#
„MAMA HOTEL” - Közös háztartásban
Sokaknak kényelmes, mások meg szegények
http://www.stop.hu/kulfold/sokaknak-kenyelmes-masok-meg-szegenyek/1212682/
Szlovák nők élnek az osztrák idősekből
22 ezer szlovákiai nő jár át Ausztriába minden nap, hogy idős embereket ápoljanak. Heti 500 euróért ez álomállás, az osztrákoknak viszont kevés ez a pénz...
http://kurir.hu/mashol/7744-szlovak-nok-elnek-az-osztrak-idosekbol
Hitelfelvétel: A szlovákok voltak a legbátrabbak
http://www.napigazdasag.hu/hitelfelvetel-a-szlovakok-voltak-a-legbatrabbak/
A francia nemzetgyűlés támogatja a kisebbségi nyelvek európai chartájának ratifikációját
2014. január 28. - (mti)
Nagy többséggel elfogadta a francia nemzetgyűlés kedden azt az alkotmánymódosítást, amellyel lehetővé válhat a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának ratifikációja. A képviselői indítványt 361 képviselő támogatta, 149 nem ellenében, ami az alkotmánymódosításhoz szükséges háromötödös többséget meghaladja. Amennyiben a szenátus tagjai is hasonló arányban támogatják a javaslatot, egy hasonló tartalmú tervezetet terjeszt a kormány a két ház együttes ülése, a kongresszus elé elfogadásra. Képviselői javaslat alapján ugyanis csak abban az esetben lehetséges alkotmánymódosítás, ha azt népszavazáson is jóváhagyják az állampolgárok. A kormány tervezetét azonban referendum nélkül is elfogadhatja a kongresszus. Az Európában beszélt helyi és kisebbségi nyelvek védelme és támogatása érdekében az 1992-ben megszületett nemzetközi egyezményt az Európa Tanács 47 tagja közül 33 írta alá, s 25, köztük Magyarország már ratifikálta. A francia kormány 1999-ben aláírta az egyezményt, de alkotmányos problémák miatt a parlament eddig nem hagyta jóvá. Az alkotmánytanács határozata szerint ugyanis a charta több szempontból is a francia alkotmányba ütközik, amely kimondja, hogy a köztársaság nyelve a francia, valamint nem ismeri el a kisebbségeket. Az alkotmánytanácsi döntés az elmúlt 15 évben nem akadályozta meg a médiát és az oktatási rendszert a charta és a regionális nyelvek (baszk, breton, elzászi, katalán, korzikai, kreol) népszerűsítésében, amit helyi szinteken az önkormányzatok is támogatnak. A charta elfogadása ehhez nyújthat törvényes alapot. A törvényjavaslat szerint az alkotmány kiegészülne egy olyan passzussal, amely szerint a parlament „ratifikálhatja a chartát”, valamint egy nyilatkozattal, amely figyelembe veszi az alkotmánytanács ellenvetéseit. Ez a nyilatkozat megerősítené, hogy a francia nyelv használata minden olyan jogi személy számára kötelező, amely közfeladatot lát el, valamint természetes személyek közötti kapcsolttartásban a közigazgatásban és a közintézményekben kötelező marad.
Bejutna a szlovák parlamentbe az új szélsőjobboldali párt
http://www.bumm.sk/91484/mvk-kotlebaek-a-parlamentbe-jutnanak.html
Egy magyar fogja elverni Ficot?
http://mno.hu/hatarontul/egy-magyar-fogja-elverni-ficot-1207250
Több mint két és fél ezer civil szervezet nyert működési támogatást
2014. január 28. - (mti)
Több mint két és fél ezer civil szervezet nyert ez évre szóló működési támogatást a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatain - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kedden Budapesten. Latorcai Csaba a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 2527 nyertes szervezet között több mint másfél milliárd forintot osztanak szét. Működési támogatásra hétezernél is több civil szervezet pályázott, tehát minden harmadik pályázó támogatásban részesül - tette hozzá. Latorcai Csaba közlése szerint a támogatások negyedmillió és hárommillió forint közöttiek. Szólt arról, hogy a civil.kormany.hu oldalon már elérhetőek a NEA 2014-es működési pályázati eredményei. Az eredményhirdetés után kötik meg a támogatási szerződéseket. Azon pályázók esetében, amelyeknél a támogatási igényt a teljes összegben biztosítják, támogatói okiratot bocsátanak ki, így lehetőség nyílik a támogatás néhány napon belüli átutalására. Latorcai Csaba közölte, hogy a szakmai pályázatokról néhány napon belül döntenek. Ezekben az esetekben programokra lehetett benyújtani támogatási igényt. A rendelkezésre álló keretösszeg 953 millió forint, és mintegy 1300 nyertes pályázatra számítanak. A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány múlt év végi döntésének köszönhetően a civil szervezeteknek hamarosan lehetőségük nyílik infrastruktúra-támogatás igénybevételére, azaz természetbeni támogatással is segíthetik a jövőben a civilek munkáját. A kormányzat előzetes felmérése szerint több mint 2700 településen mintegy négyezer „szabad kapacitást” pályáztatnak meg februártól kezdődően - mondta Latorcai Csaba. Ismertetése szerint a civil szervezetek rendelkezésére bocsátják majd szabad kapacitásaikat például fővárosi és megyei kormányhivatalok, közművelődési intézmények, könyvtárak, sportlétesítmények, nemzeti park igazgatóságok, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Latorcai Csaba megjegyezte, hogy lényegesebben gyorsabban és nagyobb támogatáshoz juthatnak a civil szervezetek mint 2010-et megelőzően.
Bankszámla Szlovákiában? Megéri!
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/bankszamla-szlovakiaban-megeri/
Szótár, valutaváltó, helynévtár
Újítások az ujszo.com-on
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/01/27/szenzacios-ujitasok-az-ujszocom-on
Újra nekifut a Híd a vasúti kétnyelvűségnek
http://www.bumm.sk/91463/ujra-nekifut-a-hid-a-vasuti-ketnyelvusegnek.html
A. Nagy: Érzéketlenül bánik a kormány a kisebbségekkel
http://www.bumm.sk/91464/a-nagy-erzeketlenul-banik-a-kormany-a-kisebbsegekkel.html
Berényi lett Nagyszombat megye egyik alelnöke
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/02/05/berenyi-lett-nagyszombat-megye-egyik-alelnoke
Berényi bocskaiban bálozott
http://www.bumm.sk/91419/berenyi-bocskaiban-jelent-meg-a-felvideki-magyar-balon.html
A Hyde Parkig kergették Vonát
http://index.hu/kulfold/2014/01/26/vona_londonban/
Balassagyarmat - Civitas Fortissima
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/43703-civitas-fortissima-a-csehkiveresre-emlekeznek-balassagyarmaton
Nógrád megye Madách-díjban részesült
a Szlovák Nemzeti Múzeum - Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma. A Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma, valamint Párkányi Raab Péter szobrászművész is átvehette a kitüntetést.
http://felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/43792-felvideki-intezmenyt-is-kituntettek-a-nograd-megye-madach-dijjal
Meghalt az oroszokat behívó Vasiľ Biľak
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/02/06/meghalt-az-oroszokat-behivo-vasil-bilak
Milyen üzeneteket hordoz a Nemzeti Összetartozás Napja
A 2010-i törvényre először Szlovákia reagált nyilatkozatban: A szlovák kormány határozottan tiltakozik az I. világháború utáni politikai történések egyoldalú értelmezése ellen. - Gerő András: Az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek alapvetően a revízió szellemét tükrözték, és a nemzeti önsajnálat szellemében fogantak…
http://www.nyest.hu/hirek/nemzeti-emleknap
Magyarország így győzheti le Trianont
Ha csak a határon túli magyarokkal foglalkozunk, és nem azzal az összefüggésrendszerrel, amely őket körülveszi, akkor torz kép alakul ki róluk.
http://mno.hu/belfold/magyarorszag-igy-gyozheti-le-trianont-1207252
Krasznahorka vára - Idén biztosan nem, de valószínűleg jövőre sem nyílik meg
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2014/01/25/krasznahorka-iden-biztosan-nem-de-valoszinuleg-jovore-sem-nyilik-meg-var
„A tüntetők meggyilkolását semmi sem igazolhatja”
A Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia külügyminiszterei közös nyilatkozatban ítélik el a kijevi erőszakot.
http://hvg.hu/vilag/20140123_A_tuntetok_meggyilkolasat_semmi_sem_igazo
Érsekújvári zsidók: Orbánék képmutatók
Visszautasítják a Civil Alaptól kapott 1,5 milliós támogatást…
http://www.168ora.hu/globusz/ersekujvari-zsidok-orbanek-kepmutatok-123226.html
Bocsánatot kértünk a holokausztért az ENSZ-ben
http://index.hu/belfold/2014/01/23/bocsanatot_kerek_a_holokausztert/
Áder a nácikkal kollaboráló magyar államról beszél a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából tett nyilatkozatában
http://www.parameter.sk/rovat/kulfold/2014/01/26/ader-nacikkal-kollaboralo-magyar-allamrol-beszel-holokauszt-nemzetkozi
Befogadó teátrumot szeretne a nemzetiségi színházi szövetség
2014. január 23. - (mti)
A hazai kisebbségi színjátszást befogadó teátrum létrehozására tettek javaslatot a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség által a napokban Pécsett tartott első Nemzetiségi Színházi Kollokvium résztvevői. A szövetség majdnem egy éve folytat tárgyalásokat a kulturális kormányzattal azon budapesti Nemzetiségi Színház megvalósítása érdekében, amely a magyarországi kisebbségi színjátszás bástyájaként egységesen nyújtana lehetőséget a tizenhárom nemzetiség rendszeres bemutatkozására - írta a nemzetiségi színházi szövetség a január 20. és 21. között megrendezett, zártkörű eseményről szóló, az MTI-hez csütörtökön eljuttatott sajtóközleményében. Hangsúlyozták: a szervezet fontos feladatnak tartja a nemzetiségi színjátszás finanszírozásának stabilizálását, az utánpótlás garantálását és az anyaországi kapcsolatok erősítését is. Kitértek arra, hogy munkájukhoz a befogadó színház mellett hiányoznak a próbahelyszínek, kiszámíthatatlan a fenntartáshoz szükséges anyagi fedezet, nem állnak rendelkezésre a célközönség megszólításához szükséges kommunikációs eszközök. „A színházaknak nincs megfelelő háttér-infrastruktúrájuk és rendkívül hiányzik a nemzetiségi színházak jelenét és jövőjét átfogó egységes kulturális koncepció” - tették hozzá. Jelezték, hogy a hazai kisebbségi színjátszás a szövetség égisze alatt az összes olyan megjelenési formát szeretné megtalálni, amellyel magyar és a nem magyar közönségét meg tudja szólítani. „A nemzetiségi színjátszás él, a magyar kultúra szerves részeként pedig szeretne minél több emberhez eljutni” - közölték. „A színház egy olyan forma, amely segít az elfogadásban, az értékek megőrzésében, a nemzeti kultúránk népszerűsítésében. Szeretnénk megmutatni, hogy itt vagyunk és felhívni a figyelmet arra, hogy kulturális hagyatékunk a magyarországi sokszínűséget erősíti” - írták. Hozzáfűzték: ennek jegyében támogatják a nemzetiségi előadások feliratozását. A szlovák, a görög, a horvát, a szerb, a cigány és az örmény nemzetiség képviselői részvételével zajló Nemzetiségi Színházi Kollokviumon felvetett kérdéseket a szövetség szeretné nyilvánosan is egyeztetni az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságával közösen szervezett tavaszi Nemzetiségi Színházi Fórumon - olvasható a közleményben.
Sikert arat Gyurcsányék ötlete Szlovákiában
Felülmúlta a várakozásokat a Szlovákiában tavaly ősszel bevezetett számlalottó sikere, az új szerencsejátékba eddig csaknem 40 millió szelvénnyel kapcsolódtak be…
http://figyelo.hu/cikkek/sikeres-a-szamlalotto-szlovakiaban
Mit gondolnak Malina Hedvig ügyéről az államfőjelöltek?
http://www.bumm.sk/91715/mit-gondolnak-malina-hedvig-ugyerol-az-allamfojeloltek.html
Malina Hedvig Győrbe költözött
http://nol.hu/kulfold/malina_hedvig_gyorbe_koltozott?ref=sso
Lezárta a Hedvig-ügyet az ügyészség - Jöhet a vádemelés?
http://www.bumm.sk/91314/lezarta-a-hedvig-ugyet-az-ugyeszseg-johet-a-vademeles.html
Mégis megvádolják Malina Hedviget?
http://nol.hu/kulfold/megis_megvadoljak_malina_hedviget_?ref=sso
Madách Imrére emlékeztek Balassagyarmaton
2014. január 24. - (mti)
Párkányi Raab Péter szobrászművész, a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma és a Szlovák Nemzeti Múzeum Magyar Kultúra Múzeuma kapta idén Nógrád megye Madách-díját. A kitüntetést pénteken adták át Balassagyarmaton. Barna János (Fidesz), a megyei önkormányzat alelnöke köszöntőjében azt mondta, hogy a nógrádiak Madách-hagyományőrzőknek tekinthetik magukat. Az alelnök arra is kitért, hogy Madách Imrét nem kényeztette el a sors. Türelemmel végigszenvedte a sorscsapásokat, a betegségét, a zátonyra futott házasságát, a családját sújtó tragédiákat. Forradalmárok rejtegetése miatt börtönbe zárták, birtoka jövedelmét elkobozták. Egy csüggedt kor végén, egy megújulásban reménykedő korszak hajnalán alkotta meg Madách a Tragédiát - mondta Barna János. Nógrád megye Madách-díját 1964-től adják át a Madách-kutatásban, kultuszápolásban, a megye kulturális és művészeti életében eredményesebben közreműködőknek. Lencsés Zsolt festőművész a díjazott Párkányi Raab Péter méltatásában úgy fogalmazott: „Olyan korban élünk, amikor a történelem, a klasszikus művészet eszményeiből torzókat faragott az idő vértelen, csonkító munkája. Péter nem torzókká fosztja a megmunkált anyagot, hanem teljessé teszi a hiányosat, az elveszett rész titkát ránk bízva.” Idézte Párkányi Raab Péter mesterét, Melocco Miklóst, aki azt mondta: „A fiatalok között, mint minden szerencsés évszázadban, vannak zseniális tehetségek, csak hogy egy nevet említsek, ott van például Párkányi Raab Péter. Ő többet tud a szobrászatról, mint én, a jövője nagyobb, mint az én múltam.” A Nógrád megye Madách-díját elnyert két intézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma és a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum Magyar Kultúra Múzeuma 2003-tól működik együtt a Madách-kultusz ápolásában. A két Madách-emlékhelyet, a szlovákiai alsósztregovai kastélyt és a csesztvei múzeumot közös projektben újították fel 2012-ben a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. A felújított Csesztvei múzeumot 2012 októberében, a sztregovai kastélyt 2013 januárjában nyitották meg. Nógrád megye korábban Madách-díjat adományozott többek között Andor Csabának, a Madách Társaság elnökének, a Mikszáth Kálmán Társaságnak, R. Várkonyi Ágnes történésznek, Lukács Margit színművésznek, Fürjesi Csaba festőművésznek és Jankovics Marcell rajzfilmrendezőnek.
Madách-ünnepség Balassagyarmaton
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=94494
Változó utcanevek
http://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/kommunista-kubikos-kifele-valtozo-utcanevek-gyomaendrodon-88590
Amikor a polgármester újságot csinál - Összeférhetetlenség Csobánkán
A falu saját hírlevelének felelős kiadója a polgármester. Pedig az önkormányzati törvény világosan kimondja: a két poszt összeférhetetlen.
http://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/amikor-a-polgarmester-ujsagot-csinal-osszeferhetetlenseg-csobankan-88434
Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről
www.oslovma.hu/XXX/SloMagyA.pdf
Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezménye
www.oslovma.hu/XXX/KisVedKe.pdf
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája
www.oslovma.hu/XXX/NyelviCh.pdf
A pilisi szlovákok XV. farsangi bálja
2014. február 8-án Piliscsabán - Szervezők: Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja, Piliscsabai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.539752006123780.1073741886.147596498672668&type=1
Pilisszántói diákok a magyar himnuszról
Értik a magasztos hangulatot - „Nem olyan pörgős, mint a francia, de mondva egészen jó.” - Pilisszántón a gyerekek ismerik a „tátrás” szlovák („A Tátra fölött villám, vad mennydörgés csattan...”) és a pilisi szlovák himnusz szövegét is…
2014. január 22. - (Rab László - nol.hu)
A „vár állott, most kőhalom”-rész a leg ütősebb, meg az, ami után feldereng, hogy Isten talán egyszer véget vet a bűnhődésnek: „Hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben.” Tóth András hetedik osztályos pilisszántói diák az ötödik versszakot tanulta legszívesebben („Hányszor zengett ajkain...”). Csizi Emesének ugyanitt a „felé kard nyúlt barlangjában”-képsor volt a legszemléletesebb. Minárik Fruzsina arról is beszámolt, hogy nagyjából két órára volt szüksége a Himnusz teljes szövegének megtanulására, az első versszakkal nyilván nem volt gondja, azt minden kisgyerek ismeri Magyarországon. Hogy mikortól? Elsős-másodikos kortól kezdve, ezt már otthon és az óvodában is hallják. Kocsis Gusztáv a magyaron kívül a francia himnuszt említette, mint általa jól ismert szöveget, de hozzátette, Pilisszántón a gyerekek ismerik a „tátrás” szlovák („A Tátra fölött villám, vad mennydörgés csattan...”) és a „pilisi szlovák” himnusz szövegét is. A diákok szerint a francia pörgősebb, és nem is olyan szomorkás, mint a mienk. A Szózatot nyelvileg magukhoz közelebb érzik, de ez bizonyára azért van, mert rövidebbek benne a versszakok. Mondjuk az, hogy szomorkás, jegyezték meg a Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, nem jelenti automatikusan azt, hogy mi, magyarok, mindnyájan szomorkásak lennénk, hiszen éppenséggel szoktunk vidámak is lenni. Mégis, ha valaki meghallja a Himnuszunkat, lehet, hogy búvalbélelt népségnek gondol bennünket. Kollár Judit magyartanár azt tapasztalja, hogy a felsősök örömmel tanulják a Himnuszt. Az is szerencséjük, hogy mire hetedikben szembetalálkoznak vele, már van benyomásuk a reformkor meghatározó alakjairól, Petőﬁ verseit és Vörösmarty Szózatát ekkorra például már tudniuk kell. Történelmi ismeretekkel is rendelkeznek, és az sem mellékes, hogy az énekelt változat Erkel munkásságával szintén hetedikes ének-zenei tananyag. - Tetszik nekik, és izgatja őket Kölcsey számos, jól áttekinthető történelmi példája - mondja a tanárnő. - Ezt abból lehet leszűrni, hogy pontosan megértik a „Vár állott, most kőhalom”-gondolatot is. Pontosan érzik, hogy a „most kőhalom” Kölcsey világára vonatkozik, azért meg szoktam tőlük kérdezni: De akkor mi van most? Azt felelik, hogy hasonló a helyzet, mint Kölcsey idejében. Segíti őket, hogy a Himnuszt a Parainesis és a Huszt után tanulják. Izgatja őket a romantika és a reformkor eszmevilága. - Bármennyire ellene vagyok is a nemzetkarakterológiának, mégis azt látom, hogy a gyerekeket is megfogják azok a néplélekben rejtőző beidegződések, amelyek szerint a régebbi korok dicsőségesek voltak, bezzeg a mai nem az - jegyezte meg Rudas Péter iskolaigazgató. - Erre azt szoktam mondani, ez olykor igaz lehet, történetesen Kölcsey korára nem volt feltétlenül igaz. Szerencsénk volt, mert miközben a pilisszántói gyerekekkel és a tanárokkal a Himnuszról beszélgettünk, az iskolai szünetben a nagyobb diákok már a március 15-i ünnepélyre készülve próbáltak, és a reformkor egyik legrokonszenvesebb műfaja - a szónoklat - hagyományait elevenítették föl. A Himnuszról amúgy is gyakran elmondják az órákon, a vers olyan, mint egy tökéletes szónoklat. Ez is oka lehet annak, hogy hamar ráéreznek a szöveg magasztos hangulatára. Az ünnepi műsorban - melynek szereplői között igen sok a leány - elhangzik, hogy Kölcsey versében „felemlegeti történelmünk dicsőséges korszakait”, és kifejezi azt az óhaját, hogy „végre békében és boldogságban éljenek a magyarok”. Ügyesen idézik majd a gyerekek a tűnődő Erkelt is, aki pofonegyszerű módon azt kérdi: „Hogyan is kéne megcsinálni ezt a Himnuszt?” Felidézik a szobrot kapó modern dalszerző, a nemrég elhunyt Cseh Tamás alakját, és a végén elhangzik az a nagyon kedves mondat, amelyet az alkalmi előadók láthatóan nagy lelkesedéssel kiáltanak: „Isten éltesse a magyar kultúrát!”. Ez nem tűnt egyáltalán szomorkás mondatnak! Őszintén fel lehetett tőle derülni. S hirtelen érthetővé vált, hogy a nyolc versszak kötelező megtanulása egyáltalán nem nyűg az itteni gyerekeknek sem. Pilisszántón amúgy is az járja, hogy ha valaki elhibázza, később bármikor javíthat. De a Himnuszt mindenképpen mondania kell. A Himnusz ugyanis mondva jó - ez nem tanári bölcsesség, a diákok maguk jöttek rá.
Szent és sérthetetlen
Kevés magyar képes értékelhetően interpretálni a Himnuszt, a többség alaposan megkínlódik az éneklésével, ennek ellenére bármily furcsaság történik vele, azonnal elkezd zúgni a köz. A kilencvenes években Wahorn András képzőművész és zenész verte ki a biztosítékot, amikor a Táskarádió című rádiós műsorban búval b...ttnak minősítette a fohászt, egyúttal pályázatot hirdetett egy új műre. Az akció nyilván geg volt, de orbitális botrányt okozott, csakúgy mint - főként kisgazdakörökben - az Anima Sound System egyedi feldolgozása és - elsősorban szurkolói körökben - Vikidál Gyula előadása, amelyet egy 2001-es német-magyar barátságos meccs előtt hallgathatott meg az izgatott nézősereg; az énekes a korabeli beszámolók szerint meglehetősen különös felfogásban, állítólag erősen indiszponáltan énekelte el a művet. Jókora port kavart valamivel később Király Linda is, aki egy kosárlabdagálán simán belesült a szövegbe, csakúgy mint 2011-ben Dopeman, akit a rá jellemzően sajátos interpretáció miatt, a nemzeti jelkép megsértésére hivatkozva még a rendőrségre is beidéztek. Tegyük hozzá mindehhez: a publikum egy része az alultranszponálást és a kurtítást sem nézte jó szemmel: a Himnusz az országlakók többsége számára szent és sérthetetlen.
Szlovák Bál Piliscsabán
http://www.pilisszanto.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=307%3Ameghivo-szlovak-balra&catid=3%3Ahirek
A Magyar Kultúra Napja
http://index.hu/kultur/2014/01/22/ma_van_a_magyar_kultura_napja/
Magyarország számos településén és több határon túli nagyvárosban is tartanak megemlékezéseket - Jókedvvel, bőséggel...
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/43731-jokedvvel-boseggel
Szlovák állampolgársági törvény: Döntés február végén
http://www.bumm.sk/91282/februarban-dont-az-ab-allampolgarsag-ugyben.html
Később dönt a szlovák alkotmánybíróság az állampolgársági törvényről
http://orientpress.hu/124113
Így adnák vissza a szlovák állampolgárságot a kettős állampolgároknak
http://www.hirado.hu/2014/01/23/igy-adnak-vissza-a-szlokav-allampolgarsagot-a-kettos-allampolgaroknak/?source=hirkereso
Abdán vesztegel Schuster repülőgépe
Csak az idő repül, az abdai repülő, az IL-18-as továbbra is ott áll Győr határában. Rudolf Schuster volt szlovák államfő, illetve a kassai repülőmúzeum kapja meg kölcsönbe…
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/abdan_vesztegel_schuster_repulogepe_/2369427/
Pozsony vízibuszt (is) indít Rajkára
2014. január 22. - (kisalfold.hu)
Menetrend szerinti városi buszjárat után hajójárat is indul Pozsony és Rajka (sőt, akár Dunakiliti) között. A nyolcvanöt fős vízi jármű első körben idén Somorjáig közlekedhet. Rajkán másfél ezer, Dunakilitin másfél száz szlovák állampolgár lakik. 2010 októbere óta közlekedik Pozsony és Rajka között a szlovák főváros 801-es számú menetrend szerinti buszjárata. Bevált, sokan használják, hisz a határ menti településen már mintegy másfél ezer szlovák állampolgár lakik. Hamarosan vízi tömegközlekedési eszközzel is bővülhet az itt élők és a turisták lehetősége. Még 2011-ben uniós forrásból készült el a Dunakiliti és Pozsony közötti közlekedésre tervezett Duna-busz megvalósíthatósági tanulmánya. Nemrégiben Nagyszombat megye együttműködési megállapodást írt alá a Nautiva Kft.-vel a folyami személyhajózásról. A Nautiva egy saját fejlesztésű, alacsony merülésű, kéttestű hajót - katamaránt - épít, mely 85 utast tudna szállítani. A projekt előkészítésébe Győr-Moson-Sopron megye is bekapcsolódott, így az eredetileg tervezett Somorja-Gútor-Dunacsúny-Pozsony útvonal Rajkával és Dunakilitivel is kiegészülhet. A hajó a főváros központjában köt majd ki, a tervek szerint a hajóközlekedés még idén beindulna Pozsony és Somorja között. A mintegy 23 kilométeres távot a jármű árral szemben haladva ötven, folyásirányban harmincöt perc alatt teheti meg. A felszállóhelyeket a szlovák Vízügyi Beruházó Vállalat építheti meg saját költségére. A beruházás 1,36 millió euróba kerülhet, s tíz év alatt térül meg. A határ túloldalán a Duna-busz elsősorban a munkába járás miatt lenne lényeges: a Dunaszerdahelyi járás ugyanis Pozsonyhoz kötődik, s reggel és délután óriási dugók alakulnak ki az ottani utakon. A tervezett R7-es gyorsforgalmi út viszont csak 2018-2020 között valósulhat meg. A Duna-busz iránt a Somorja-Pozsony viszonylatban rendszeresen utazók, a rokonlátogatásra indulók s a turisták érdeklődnek elsősorban. Kiss Vince rajkai polgármester szerint faluja számára is a turizmus egyik kitörési pontja lehet a Duna-busz elindulása. Dunakilitin a faluban élők 7-8 százaléka (nagyjából 120-an) külföldi, többségében szlovák állampolgárok (ezen belül kétharmaduk szlovák anyanyelvű). Vannak azonban, akik nem jelentkeztek be, ugyanis a tulajdonukban lévő ingatlanok aránya már 10-11 százalék. Szokoli Sándor dunakiliti polgármester szerint a Duna-busz ötlete megvalósíthatónak tűnik. „Ha a terveknek megfelelően a dunakiliti duzzasztóig jönne a vízi jármű, s idáig érne a vízi turizmus, az talán a duzzasztó hajózsilipjének beindításában is segítene. Emellett az Öreg-Duna-meder karbantartásával is foglalkozni kell.”
GKI: Nem zárkózott fel Magyarország
http://nepszava.hu/cikk/1008565-gki-nem-zarkozott-fel-magyarorszag/
Szlovákiában csak Pozsony megyében nőtt a munkanélküliség tavaly
http://figyelo.hu/cikkek/szlovakiaban-csak-pozsony-megyeben-nott-a-munkanelkuliseg-tavaly
Kínából érkezhet új autóipari beruházás Szlovákiába
http://www.bevezetem.hu/cikk/kinabol-erkezhet-uj-autoipari-beruhazas-szlovakiaba
A szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés ösztöndíj-támogatása
Vissza nem térítendő - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - „Szülőföldön magyarul”
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/DD123558243C6673C1257C6600341936
Első felmérés az elnökjelöltek támogatottságáról: Fico és sok törpe
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/01/21/elso-felmeres-fico-es-sok-torpe
Hrušovský hibás magyarsággal, Bárdos szlovákul pártjelölt
http://www.bumm.sk/91255/hrusovsky-hibas-magyarsaggal-bardos-szlovakul-partjelolt.html
Bárdos Gyula alámerült a szlovák fórumozók világába
A topky.sk szlovák bulvárportál olvasóinak online kérdéseire válaszolgatott. Szembesülhetett a magyarokkal kapcsolatos sztereotípiák többségével. Van-e magyar állampolgársága? Miért nem Magyarországon indul? Mit gondol Trianonról?
http://www.bumm.sk/91553/bardos-gyula-alamerult-a-szlovak-forumozok-vilagaba.html
Hasonlít-e Fico Szlovákiája Orbán Magyarországához?
Egy erő mind felett - Csináljunk népi frontot - Ne szólhasson bele más - A játékszabályok megváltoztatása - Az alkalmatlan, fontos tisztségekbe kerülő személyek retorziók és szankciók nélkül tombolhatnak…
http://mandiner.blog.hu/2014/01/21/egy_ero_mind_felett_hasonlit-e_fico_szlovakiaja_orban_magyarorszagahoz
Orbánt állítja példaként a szlovák politikusok elé a Matica slovenská lapjának szerzője
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=43868
Az összefogás miniszterelnök-jelöltjévé választották Mesterházy Attilát
http://ujszo.com/online/kulfold/2014/01/25/az-osszefogas-miniszterelnok-jeloltjeve-valasztottak-mesterhazy-attilat
Orbán, Vona, Mesterházy - Hármas miniszterelnök-jelölti tévévita lesz?
http://www.hajdupress.hu/hirek/cikk/34983-orban--vona--mesterhazy--harmas-miniszterelnok-jelolti-tevevita-lesz-
Fodor Gábor: A liberálisok önálló frakció állítására készülnek
„Mindenki számára az a legnehezebb, hogy kimondja, rosszul döntött.”
http://ujszo.com/online/kulfold/2014/01/21/fodor-a-liberalisok-onallo-frakcio-allitasara-keszulnek
Magyarország és Szlovákia rájött, hogy a konfrontáció ártalmas
http://www.bumm.sk/91194/magyarorszag-es-szlovakia-rajott-hogy-a-konfrontacio-artalmas.html
Interjú Magda Vášáryovával - Brüsszel, mint bűnbak - ez olyan gyerekes
http://www.168ora.hu/globusz/brusszel-mint-bunbak-ez-olyan-olyan-gyerekes-122755.html
Nyelvhasználatunkról - A párkin és a horcsicán túl
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/43693-a-parkin-es-a-horcsican-tul-nyelvunkrol-nyelvhasznalatunkrol
Nemzetpolitikai államtitkárság: A kisebbségi jogok durva szűkítése a szerb alkotmánybírósági döntés
http://www.hirado.hu/2014/01/20/nemzetpolitikai-allamtitkarsag-a-kisebbsegi-jogok-durva-szukitese-a-szerb-alkotmanybirosagi-dontes/
„Nem történt tragédia” - Vajdasági politikus a szerb alkotmánybíróság döntéséről
http://www.hirado.hu/2014/01/21/vajdasagi-politikus-a-szerb-alkotmanybirosag-donteserol/
Zöldséges üzletnek ütközött egy szlovák kamion
http://www.hirado.hu/2014/01/20/baleset-a-rakospalotai-hatarut-kesmark-utca-keresztezodeseben-2/
Szlovák nyelvoktató portál
http://slovake.eu/hu/
Online szlovák - könnyen, gyorsan és teljesen ingyen
Tanulás, kommunikáció, könyvtár - Fedezze fel Szlovákiát!
http://slovake.eu/hu/intro/slovakia/general
Szlovák konyhaművészet
http://slovakia.travel/hu/mit-megnezni-es-csinalni/hagyomanyok-es-konyhamuveszet/konyhamuveszet
Ritka jó szakácskönyv - Nagyszerű szlovák receptek
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1/1040-nagyszeru-receptek-ritka-jo-szakacskonyv
Öt szlovákiai magyar kötetről
Az elmúlt hetekben öt új kötet is napvilágot látott a Kalligram Kiadó gondozásában…
http://ujszo.com/online/kultura/2014/01/31/ot-hazai-magyar-kotetrol
Alexander Kormoš: Anyajegy, Dalaim, Zsákutcában, Ikercsillag
http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=20436
A magyarországi szlovák irodalom, mint csoda
Széllel szemben nem lehet… Vagy mégis?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/482-a-magyarorszagi-szlovak-irodalom-mint-csoda
Gregor Papuček: A gondolatok konyhájából, Szülőfalumhoz, Valahol Európában, Álom, Esténként
http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=20392
Dolná zem - A nemzetiségi irodalom a magyarországi szlovákság tükrében
http://www.napkut.hu/naput_2007/2007_07/133.htm
Juraj Dolnozemský: Így van ez, Ezt ne feledd
http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=20389
Kormos Sándor: Ritka, mint a fehér holló
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1039-kormos-sandor-ritka-mint-a-feher-hollo
Online szlovák - könnyen, gyorsan és ingyen
Szlovák nyelvoktató portál
http://slovake.eu/hu
Tanulás, kommunikáció, könyvtár - Fedezze fel Szlovákiát!
http://slovake.eu/hu/intro/slovakia/general
A Kormány közel 900 millió forinttal támogatja a román nemzetiségi iskolákat
2014. január 30. - (hvg.hu)
A nemzetiségi oktatás és a kulturális autonómia lehetőségeiről és jövőjéről tartott előadást Dr. Latorcai Csaba, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Körösszakálon. A helyettes államtitkár rávilágított: a cél olyan feltételrendszer kialakítása, mely lehetővé teszi, hogy a hazai román közösség, csakúgy, mint a Magyarországon bejegyzett valamennyi nemzeti kisebbség, minél teljesebben élhesse meg nemzetiségi identitását. A Magyarországi Országos Román Önkormányzat iskolái mintegy 871,3 millió forintot kapnak működésre az államtól. Ennek is köszönhető, hogy 14 település 21 intézményében több mint 1800 gyermek oktatása, nevelése biztosított - mondta Latorcai Csaba az MROÖ fenntartásában működő köznevelési-közoktatási intézmény vezetői és képviselő részvételével zajló eseményen. Szintén fontos eredmény, hogy az elmúlt évek során folyamatosan nőtt a román nemzetiségi önkormányzatok száma, s 2014-ben mintegy 182 települési és 6 területi önkormányzat testületében zajlik a hazai román közösségekért végzett munka. A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet azokra a területekre is, melyek fejlesztésével hatékonyan megvalósítható a román nemzetiségi közösségek erősítése, szervezettsége, továbbá a nemzetiségi és civil szervezetek kapcsolatának harmonizálására és a nemzetiségi nyelvápolás stratégiájának megalkotása és végrehajtása.
Húsz éves a Barátság folyóirat
1994. március 15-én jelent meg a Barátság kulturális és közéleti folyóirat első száma. 2014. március 6-án az elmúlt két évtizedre emlékezünk szerzőink, olvasóink barátaink részvételével és emlékezünk a lapalapító Ember Máriára is. Szeretettel várunk mindenkit a Croatica Nonprofit Kft I. emeleti Rendezvénytermébe délután 5 órakor. (Budapest, VI. Nagymező u. 68.) Köszöntőt mond Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (EMMI). Közreműködnek: Berényi Mária, Korb Angéla, Dékity Márk és Alexander Kormos költők, Milsevits Péter író, műfordító. Mindenkit szeretettel várunk! - Mayer Éva felelős szerkesztő
Magyarországi szlovák családnevek
http://onomastikion.blog.hu/2010/12/11/magyarorszagi_szlovak_csaladnevek
Olimpia magyarul? Lekapcsolva!
Nincs esély Szlovákiában élő magyar közvetítést nézni a téli olimpiáról, a jogtulajdonos ugyanis csak Magyarország területére engedélyezte a sugárzást. Bár a közvetítési jogot ugyanilyen megkötésekkel adták el minden tévétársaságnak, a környező országok közül csak a magyar köztévé kapcsolta le az élő adásról a határon túl élőket.
http://ujszo.com/online/sport/2014/02/11/olimpia-magyarul-lekapcsolva
Ne állami pénzen utazgassanak olimpiát nézni a politikusok
http://www.bumm.sk/91643/ne-allami-penzen-utazgassanak-olimpiat-nezni-a-politikusok.html
Szocsi 2014 - Szlovák címvédés a női sílövők sprintversenyében
http://sportgeza.hu/2014/szocsi/cikkek/orultetes_biatlon_spritn_donto/
Megkezdődött a téli olimpia
http://ujszo.com/online/sport/2014/02/07/szocsi-2014-megkezdodott-az-olimpia-nyitounnepsege
Olimpiai legek - Hol, mennyien, milyen eredményesen?
http://ujszo.com/online/sport/2014/02/07/olimpiai-legek-hol-mennyien-milyen-eredmenyesen
A szlovák csapat abszolút győzelmét hozta az idei ergométeres bajnokság
http://szolnokinaplo.hu/2014/02/10/a-szlovak-csapat-abszolut-gyozelmet-hozta-az-idei-ergometeres-bajnoksag/
Választás 2014
Bojkottáljuk a nemzetiségi parlamenti képviselők választását!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1126-bojkottaljuk-a-nemzetisegi-parlamenti-kepviselok-valasztasat
http://kis-mas.blog.hu/
http://oslovma.nolblog.hu/archives/2014/02/03/Bojkottttt/
www.oslovma.hu/XXX/BojkotOK.pdf
Óvatos kampány a külhoni voksokért
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/02/07/ovatos-kampany-a-kulhoni-voksokert
A nemzetiségi választás csapdája - Választópolgárból szavazógép
2014. január 31. - (Unger Anna - Magyar Narancs - 2014/5)
http://magyarnarancs.hu/publicisztika/nemzetisegi-valasztas-csapdaja-88539
Ahogy közeledik a 2014-es parlamenti választás napja, úgy tudatosul a nyilvánosság egyre nagyobb köreiben az új választási rendszer sok kisebb-nagyobb csapdája. Az elmúlt hetekben a nemzetiségi választójog körüli furcsaságokra csodálkoztak rá az érintettek - sokak számára csak most vált világossá, hogy a nemzeti kisebbségek számára létrehozott parlamenti képviselet valójában mégsem az, aminek látszik.
A parlament 2011-ben úgy döntött, hogy a csökkentett létszámú Országgyűlésben helyet biztosít a Magyarországon élő nemzeti kisebbségeknek. Szép gesztus, de fontos hangsúlyozni, hogy nem szükségszerű: a nemzetiségek önrendelkezése és képviselete már eddig is megvalósult a kisebbségi önkormányzatok rendszerén keresztül, vagyis semmi sem kötelezte az alkotmányozót, hogy a parlamentben is helyet biztosítson a hazánkban élő 13 nemzeti kisebbségnek. A nemzetiségi képviselet jól-rosszul, de működött a kisebbségi önkormányzati rendszer létrehozásával. Az előttünk álló választás azonban, legyünk nemzetiségi kisebbség tagjai vagy sem, komoly dilemmákat vet fel, és még komolyabb veszélyeket hordoz magában - mind a választási eljárás és a választás, mind a politikai képviselet egészének tekintetében.
Manipulálható névjegyzék, elvesző voks
A választási és választási eljárási problémákat érdemes két részre bontani: az egyik a nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel, a másik maga a szavazás körüli gond. A névjegyzékbe - az elmúlt napokban nyilvánosságra hozott tapasztalatok szerint - minimális személyi adatok ismeretének birtokában szinte bárki bárkit bejelenthet az ügyfélkapus rendszeren keresztül. Ezen az a Nemzeti Választási Központ (NVK) által tervezett módosítási javaslat sem sokat segít, hogy a névjegyzékbe kerülésről értesítik az érintettet. Az április 6-ára kitűzött választásokra 4-én délután 16 óráig lesz módunk kérni felvételünket a nemzetiségi névjegyzékbe (vagy átjelentkezni egy másik szavazókörbe). Ha ezt valaki - a többek között a TASZ által is felfedezett informatikai kiskapuk miatt - megteszi helyettünk, akkor nem sokat segít, ha erről április 8-án értesít minket a hivatal. Ám mivel e kérdés döntően a választási eljárás kérdéskörébe tartozik, és nemcsak a nemzetiségi névjegyzéket, hanem minden magyar választót érint, a továbbiakban nem foglalkoznék ezzel - ám nem árt jelezni, hogy a választójogunk e téren nincs biztonságban, és itt a jogalkotónak sürgős teendői vannak, ha el akarja kerülni a lehetőséget az akár tömeges választási csalásra. Az állam felelőssége és kötelezettsége ugyanis, hogy polgárai számára biztosítsa a választójog törvényes gyakorlását és a személyes adatok védelmét.
Nem választás, nyílt választás
Legalább ekkora jelentőségű probléma, hogy a nemzetiségi képviselet ténylegesen nem választás, csupán szavazás során jöhet létre, és a jelenlegi szabályok szerint még a nemzetiségi szavazás titkossága sem automatikus. A választási törvény értelmében a magukat nemzetiségi névjegyzékbe felvetető állampolgárok számára nem lesz érdemi választási lehetőség, a törvény ugyanis kizárólag az országos kisebbségi önkormányzatoknak engedi a listaállítást. Például egy német nemzetiségű lakosnak nem lesz lehetősége több német kisebbségi szervezet listája közül kiválasztani azt az egyet, amelyik szerinte a legalkalmasabb nemzetisége parlamenti képviseletére. Nemzetiségi képviselet helyett tehát pontosabb lenne az országos nemzetiségi önkormányzatok parlamenti képviseletéről beszélni - ami további problémákat vet fel, de erről később. Így nem történik más, mint hogy visszamegyünk harminc évet, és mint az átkosban a „választó” a Hazafias Népfrontra, úgy most a nemzetiségi szavazó is kizárólag egyetlen listára szavazhat. Szó nincs itt programok és jelöltek közötti versenyről és választásról - a választópolgárból így lesz ismét szavazógép.
Ezt a választási törvény egyébként megerősíti, amikor azt mondja: a nemzetiségi névjegyzékben szereplő állampolgár a saját nemzetiségének listájára szavazhat, amit az eljárási törvény úgy biztosít, hogy nemzetiségenként külön listás szavazólapokat kell legyártani. Ez a megoldás nemcsak a tényleges választás lehetőségét veszi el, de még a választások egyik legfontosabb alapelvét, a választások titkosságát is sértheti. Nézzünk egy példát: kérem felvételemet a szlovák nemzetiségi névjegyzékbe. A választás napján megkapom a választókerületemben érvényes egyéni jelölteket tartalmazó szavazólapot, valamint a szlovák nemzetiségi listát. Ha a szavazókörömben én vagyok az egyetlen, aki a szlovák névjegyékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság azonnal tudni fogja, hogyan szavaztam, vagyis sérül a titkos választás elve.
Többen kritizálták azt a törvényi megoldást is, hogy aki a nemzetiségi névjegyzékbe kéri felvételét, vagyis nemzetisége listájára akar szavazni, az ezzel elveszíti a pártlistás szavazatát. Ez a szabály azonban rendben van: a választójog egyenlőségének elve nem teszi lehetővé, hogy valakinek két, míg másoknak csak egy listás szavazata legyen. A nemzetiségi listák jelöltjei ugyanabból a 93 listás mandátumból tudnak képviselői helyeket szerezni, mint a pártok, és az így parlamentbe jutott képviselők ugyanolyan mandátummal rendelkeznek majd, mint bármelyik másik, pártlistáról bejutott képviselő.
Az már egy másik dolog, hogy az első, kedvezményesen - nagyon csekély, akár 15-20 ezer szavazattal - megszerezhető mandátum után a nemzetiségi listák is a rendes versenyben, a több százezer szavazattal rendelkező pártok mellett kell, hogy harcba szálljanak újabb esetleges mandátumaikért, és így mandátumszerzési esélyeik a nullára csökkennek. Nem kell nagy bátorság ahhoz, hogy kijelentsük: aligha lesz olyan nemzetiségi lista, amelyik átlépi az ötszázalékos küszöböt, márpedig a második mandátumuk megszerzéséhez ezt a feltételt ezeknek a listáknak is teljesíteniük kell. Annak a választópolgárnak tehát, aki most azon töpreng, hogy inkább nemzetiségi, semmint pártpolitikai szavazatával éljen-e, azt is figyelembe kell vennie, hogy jó eséllyel maximum az országos kisebbségi önkormányzat listavezetőjét tudja a parlamentbe küldeni.
A mérleg nyelve?
Ezzel elérkeztünk a nemzetiségi képviselet legproblematikusabb pontjához, amelyre már a 2011-es alkotmányozás során felhívták a figyelmet alkotmányjogászok. Mint láttuk, nincs szó politikai versenyről, nemhogy a különféle nemzetiségi szervezetek között, de a pártversenyben sem. A 2010-es kisebbségi választásokon a nemzetiségi szavazók még nem tudhatták, hogy választásuk hatással lehet egy későbbi parlamenti mandátumra - az országos kisebbségi önkormányzatok megválasztásánál a listaállítás kizárólagos joga még nem volt ismert, így a nemzetiségi szervezetek ma érdemben nem tudnak hatni a lista összetételére. Nem tudhatták akkor, hogy szavazatuk egyik vagy másik nemzetiségi szervezet kezébe adja a mostani parlamenti választásokra a jelölés kizárólagos jogát. Másrészt, és országos szempontból ez a nagyobb probléma: az(ok) a képviselő(k), aki(k) nemzetiségi listáról jut(nak) be a parlamentbe, nem vesz(nek) részt a pártpolitikai küzdelemben. Természetesen nincs akadálya annak, hogy az egyes kisebbségi önkormányzatok listavezetői előzetesen, már a kampányban pártpolitikai nyilatkozatokat tegyenek, de ezzel azt kockáztatják, hogy az eltérő pártpolitikai preferenciájú nemzetiségi szavazóikat elveszíthetik. (Bizonyára nem véletlen, hogy a legtöbb nemzetiségi önkormányzati vezető és nemzetiségi szervezet az elmúlt húsz évben nem tett ilyesfajta politikai állásfoglalásokat.) Vagyis nagy valószínűséggel nem fogjuk tudni, hogy a kedvezményes kvótával bejutó képviselő bal- vagy jobboldali-e, zöld értékeket képvisel, vagy mit gondol az ország európai integrációjáról, az egykulcsos adóról, a szexuális kisebbségek jogairól. Egy dolgot tudunk róla, hogy egy adott nemzetiséget képvisel.
Ugyanakkor e képviselő parlamenti mandátuma teljesen egyenértékű lesz a többi, pártpolitikai versenyben bejutott képviselő mandátumával. Szavazhat a kormányfő megválasztásáról, a legfőbb ügyész személyéről, a költségvetésről, bármiről. És mivel a parlament létszáma páratlan számú, ad absurdum előfordulhat, hogy 99 bal- és 99 jobboldali képviselő mellett egy nemzetiségi képviselőnk lesz a parlamentben - vajon milyen politikai legitimációval, felhatalmazással fog dönteni a miniszterelnök személyéről? Elvégre őt nem ezért, nem ilyen döntések meghozatalára küldték a Kossuth térre. Elképzelni sem tudom, egy ilyen téthelyzetben milyen társadalmi következményei lehetnek egy nemzetiségi képviselő szavazatának. Hová vezethet, ha az ország egyik fele utálni fogja valamelyik magyarországi nemzetiséget csak azért, mert a mindenfajta előzetes politikai állásfoglalás megtétele nélkül, kizárólag nemzetiségi alapon parlamentbe jutott képviselője Orbán Viktort vagy Mesterházy Attilát választotta miniszterelnöknek?
Ég óvja a nemzetiségeket attól, hogy a pártpolitikai küzdelmek aktív résztvevőivé kelljen válniuk. És ég óvja a nemzetiségi listák jelöltjeit attól, hogy parlamenti képviselők legyenek.
A Merkel-kormány kisebbségügyi megbízottja
A kisebbségek regisztrációjáról és a német megszállás emlékművéről
http://hvg.hu/itthon/20140202_A_kormanynak_nyilvanvalova_kell_tennie_a
A hazai szlovákok is összevesztek a regisztráció miatt
http://vs.hu/a-hazai-szlovakok-is-osszevesztek-a-regisztracio-miatt-0127/
A szlovákok bojkottálnák a nemzetiségi választást
http://ujszo.com/napilap/kozelet/2014/01/25/a-szlovakok-bojkottalnak-a-nemzetisegi-valasztast
Lex Farkas, lex Heinek
2014. január 31. - (Kaltenbach Jenő - Népszava)
http://nepszava.hu/cikk/1009466-lex-farkas-lex-heinek
A közvélemény kutatások biztos FIDESZ győzelmet jósolnak, mégis mintha a fiuk mégsem lennének olyan biztosak az újabb választói támogatásban. Nehogy megint sokan legyenek, de nem elegen. Erre utalnak azok az újabb lépések, amelyek, az eddigi kormányzati munkálkodás következtében már így is erősen a FIDESZ felé lejtő pálya további korrekcióját célozzák. Ilyen volt a nemrég született plakátrendelet, amely megtiltja a főútvonalakra elhelyezett plakátokat, tovább rontva a médiafelülettel már régóta alig rendelkező ellenzék kampánylehetőségeit. De vannak olyan fű alatti trükkök is, amelyekre, az erre a témára érzéketlen hazai sajtó, alig figyelt fel, és amelyek arra utalnak, hogy a hazai jobboldal és a határontúliak megnyerése sem elég a kormánypártnak. Meg kell hódítani a hazai kisebbségeket is, semmit nem lehet a véletlenre bízni. Pontosabban egyes kisebbségi vezéreknek kell a kedvében járni, mert úgy tűnik, ők még mindig (vagy újra egyre inkább?) hisznek a Führerprinzipben. Történt ugyanis, hogy a FIDESZ kormány „megoldotta” a nemzetiségek parlamenti képviseletét azáltal, hogy országos önkormányzataik nemzetiségi listát állíthatnak és ezzel kedvezményes mandátumot szerezhetnek. Természetesen, ezt is úgy oldották meg, hogy figyelmen kívül hagyták az érintettek javaslatait, ellenvetéseit. Igaz, nagy kockázatot nem vállaltak, mert tudták, hogy a hazai nemzetiségi vezetők, a határontúliaktól eltérően nem igazán szoktak ellenállni. Az egy kedvezményes mandátum megszerzéséhez persze olyan feltételeket szabtak (minimum 20-25 ezer szavazat), amelyet a 13 nemzetiség közül, létszámuk okán, csak legfeljebb a romák és a németek képesek összegyűjteni. A többi nemzetiségi vezetőnek meg azzal édesítették a keserű pirulát, hogy kreáltak nekik egy kényelmes „szószólói” mandátumot. Elképzelhető tehát, hogy e két nemzetiség vezére - Farkas Flórián és Heinek Ottó - májustól a parlamenti padsorokban foglal helyet. Farkasnál ez eddig is így volt és e mellett, hogy a nyáj el ne bitangoljon, megtartotta önkormányzati elnöki funkcióját is. Az a „kis pluszpénz” se jön rosszul, meg hát, jó despotához illően, az alattvalókat sem árt szemmel tartani, nehogy valaki fejében megérlelődjön a gondolat, hogy senki, még talán az említett urak sem pótolhatatlanok. Igen ám, de egy szép reggelen arra kellett rádöbbenniük, hogy Farkas képviselő szeretett pártjának hőn szeretett vezére úgy döntött, hogy a követők seregét még inkább magához kell láncolnia, és ezért drákói összeférhetetlenségi szabályokat fogadtatott el. Az áprilisi választások után ugyanis a honatyák és honanyák szinte semmilyen más tevékenységet nem végezhetnek, többek között nem lehet semmilyen önkormányzati megbízatásuk, igaz cserébe rendesen megfizetik őket. Nosza, megijedtek az említett urak, mert hát mi lesz, ha valaki más lép a helyükbe kis közösségük élén és a nyáj elbitangol? Hogyan lehet azt majd négy év után visszaterelni a „helyes mederbe”, mikor se ostor, se mézesmadzag? No, de sebaj, hiszen ha fideszéknél él a személyre szóló jogalkotás haladó hagyománya, akkor miért pont rájuk ne szabnának valami törvényt? Igyekezetük nem volt hiába, mert az utolsó pillanatban a vezér, meggyőzve a győzelmi esély csökkenésének lehetőségétől, az urak segítségére sietett, és kimondatta: minden más összeférhetetlen, kivéve e két derék úr tisztségeit, akik akkor is megtarthatják a posztjukat közösségük élén, ha netán bekerülnek a T. Házba. Ez persze nem vonatkozik a többi, kis létszámú közösségi vezetőre, az ő szószólói megbízatásuk „természetesen” továbbra is összeférhetetlen elnöki posztjukkal. Lám-lám Orwellnek igaza van: vannak egyenlők, és még egyenlőbbek.
Több mint háromezren szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben (59 szlovák)
http://www.vg.hu/kozelet/politika/eddig-tobb-mint-haromezren-regisztraltak-a-nemzetisegi-nevjegyzekbe-420331
Nem hatja meg a romákat a nemzetiségi regisztráció
2014. január 24. - (hvg.hu)
Egyelőre csak 54-en szeretnének cigányként szavazni a parlamenti választáson, de lehet, hogy az országos önkormányzat taktikázik. Egy nemzetiségi mandátumhoz szinte biztosan tízezernél több szavazat szükséges, amire lényegében a romáknak és a németeknek lehet esélyük. Utóbbiak képviselete regisztrációra szólít fel, saját jogú képviselőt szeretnének. - Nem tolonganak az emberek azért, hogy nemzetiségi választópolgárként szavazhassanak az április 6-i parlamenti választáson - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján közzétett adatokból. A legnagyobb hazai nemzetiség, a cigányság tagjai közül szerdáig mindössze 256-an regisztráltak a nemzetiségi névjegyzékbe, és közülük csak 54-en jelezték, hogy az országgyűlési választásokon is roma listára kívánnak szavazni. A legtöbben, 922-en a német nemzetiségiek közül szeretnének német nemzetiségiként voksolni. Az új választási törvény megteremtette a tizenhárom elismert hazai kisebbség parlamenti képviseletének lehetőségét. Ehhez azonban az szükséges, hogy a nemzetiséghez tartozó polgárok regisztrálják magukat a nemzetiségi névjegyzékben, külön kérve, hogy az ne csak az önkormányzati, hanem a parlamenti választásra is érvényes legyen. A regisztrált nemzetiségi választók egy százalékának ajánlásával az adott országos kisebbségi önkormányzat országos listát állíthat. A nemzetiségi választók a pártlisták helyett ezekre szavazhatnak (az egyéni jelöltekre a szokott rendben voksolhatnak). A törvény szerint a nemzetiségi listáról kedvezményesen lehet parlamenti mandátumot szerezni: ha egy lista szavazatainak száma eléri, vagy meghaladja az összes listás szavazat 372-ed részét, a nemzetiségi lista kap egy kedvezményes, de teljes értékű mandátumot. Ehhez ugyanakkor alacsony részvétel esetén is több mint tízezernyi nemzetiségi szavazatra lenne szükség, vagyis legfeljebb a romák és a németek reménykedhetnek saját képviselőben. Az ennél kevesebb szavazatot kapó nemzetiségek úgynevezett szószólót küldhetnek majd az Országgyűlésbe, aki nem szavazhat, de felszólalhat a kisebbség érdekében. Egy, a Roma Sajtóközpont birtokába jutott levélben Farkas Flórián, az Országos Cigány Önkormányzat és a Lungo Drom elnöke, a Fidesz képviselője arra kérte a címzetteket, hogy ne adják le a nemzetiségi regisztrációs kérelmeket. A kérést a levélben nem indokolta, de - mint azt elsőként a vs.hu kiszúrta - január elején, a Kossuth rádió 180 perc című műsorában azt mondta: a Fidesz szövetségeseként a parlamenti választások sikerének rendelik alá a nemzetiségi szavazást, és csak annyi embert regisztrálnak nemzetiségiként, amennyi szükséges. Vagyis, ha 10-20 ezer roma képes bejuttatni egy kisebbségi képviselőt, a többieknek fölösleges regisztrálniuk, nyugodtan szavazhatnak - mondjuk - a Fidesz listájára. Eddig egyedül a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata állt ki nyíltan a nemzetiségi regisztráció mellett. Tavaly decemberi közleményükben azt írták: „hosszú évek után a magyarországi németek 2014 tavaszán végre saját jogon juttathatnak képviselőt a Magyar Országgyűlésbe”, ezért arra kérték a németeket, vetessék fel magukat a nemzetiségi névjegyzékre, és támogassák szavazatukkal a magyarországi németek listáját.
Trükköznek a roma szavazatokkal
Az új választási szisztémában a szavazat-optimalizálás mellett fontos a „regisztráció-optimalizálás” is. A kettő természetesen összefügg - derül ki a roma önkormányzat vezetőjének méltatlanul elsikkadt szavaiból. És ezek adnak magyarázatot arra is, miért „állította le” Farkas Flórián híveinek nemzetiségi regisztrációját.
http://vs.hu/valasztas-2014-trukkoznek-roma-szavazatokkal-0122/
Szarvas - Nemzetiségi regisztráció: Ne tagadjuk meg őseinket!
2014. január 30. - (Lipták Judit - newjsag.hu)
http://www.newjsag.hu/2014/01/30/nemzetisegi-regisztracio-ne-tagadjuk-meg-oseinket/
Ne tagadjuk meg szüleink, nagyszüleink kultúráját! - erre biztatott Mótyán Tibor, a szarvasi szlovák önkormányzat elnöke azon a fórumon, melynek témája a nemzetiségek választási regisztrációja volt. A január 29-én megtartott rendezvénynek a szarvasi Cervinus Teátrum adott otthont. A mintegy 70-80 érdeklődőt Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke részletesen tájékoztatta a 2014. évi országgyűlési és helyhatósági választásokkal kapcsolatos, a nemzetiségeket érintő tudnivalókról. Mint mondta, az erről szóló hivatalos tájékoztatást nem tartják megfelelőnek, ezért is döntöttek úgy, hogy az ország számos pontján fórumokat tartanak a témáról. - Magyarországon most először nyílik lehetőség arra, hogy a nemzetiségek választott (nem delegált!) képviselői is bekerülhessenek a parlamentbe. Amelyik nemzetiség országos önkormányzata listát tud állítani, annak már szószólója biztosan lesz az országgyűlésben. A szószóló azonban csak tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joggal nem. Ahhoz, hogy parlamenti mandátumot is tudjunk szerezni, feltétlenül szükség van minél több szavazatra - mondta Fuzik János. Az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke arra biztatta a szarvasi és környékbeli szlovákokat, hogy a március 21-i határidőig regisztráltassák magukat. Aki az ehhez szükséges nyomtatványt nem kapta meg postán, az beszerezheti a helyi nemzetiségi önkormányzatnál. A regisztrációs lap az interneten is kitölthető (valasztas.hu). Fontos tudnivaló, hogy aki az országgyűlési választásokon valamelyik nemzetiségi listára szavaz, az pártlistára nem szavazhat (így ugyanis két szavazata lenne). Aki most felvételét kéri a nemzetiségi névjegyzékbe, az az őszi helyhatósági választásokon a helyi, a megyei és az országos nemzetiségi önkormányzatok jelöltjeire is szavazhat. Amennyiben a megfelelő kockába „x”-et tesz, akkor a tavaszi országgyűlési választásokon is szavazhat a nemzetiségi listákra. Fuzik Jánostól megtudtuk azt is, hogy a 2011. évi népszámlálás adatai szerint Magyarországon 35 208-an vallották magukat szlováknak. Közülük 8887-en Békés megyeiek. Szarvason 1822-en vállalták szlovákságukat, ez a lakosság több mint 10 százaléka, ami országos viszonylatban is magas arány. Az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke hangsúlyozta: ahhoz, hogy a szlovákság érdekeit hatékonyan tudják érvényesíteni, szükség van arra, hogy minél többen kérjék felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe és el is menjenek szavazni. Mótyán Tibor, a szarvasi szlovák önkormányzat elnöke és Frankó Anna, a Vernosť Szlovák Kulturális Kör elnöke egyaránt arra biztatta a helyi és környékbeli szlovákokat, hogy a nemzetiség jövője érdekében regisztráljanak a választási névjegyzékbe.
A nemzetiségi regisztrációról Pilisszentkereszten
2014. január 31. - Pilisi Szlovákok Központja, Pilisszentkereszt - Az OSZÖ nemzetiségi regisztrációról szóló információs körútjának állomása. - Fuzik János, az OSZÖ elnöke a szlovák nemzetiségi névjegyzékbe vétel menetéről és részleteiről.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.535409323224715.1073741884.147596498672668&type=1
Elkészült az országgyűlési választás plakátja
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/Hirdetmeny_2014_aprilis_6.pdf
Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik…
https://szegedma.hu/hir/szeged/2014/01/elkeszult-az-orszaggyulesi-valasztas-plakatja.html
Az ÁSZ felkészült a választási kampány ellenőrzésére
Az ellenőrzés célja, hogy megállapítsák: betartották-e az egyéni képviselőjelöltek és a pártok, valamint a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok a kampányban a törvényi előírásokat.
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/az_asz_felkeszult_a_valasztasi_kampany_ellenorzesere.571625.html
Eddig több mint 1300-an szavaznának nemzetiségi listára
2014. január 23. - (mti)
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtökön közzétett adatai szerint eddig 1327-en jelezték, hogy nemzetiségi listára szavaznának az április 6-ai országgyűlési képviselő-választáson, közülük a legtöbben németnek vallották magukat. A tájékoztatás szerint összesen 2853 választót vettek nemzetiségi névjegyzékbe, közülük 1327-en kérték külön azt, hogy már a parlamenti szavazáson nemzetiségiként szavazhassanak. Ennek azért van jelentősége, mert ha valaki nemzetiségi választóként akar részt venni az országgyűlési választáson, akkor az egyéni képviselőjelölt mellett nem pártlistára, hanem a saját nemzetiségének listájára szavazhat. A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben. Az április 6-ai választásra is névjegyzékbe vett nemzetiségi választók között a legtöbben németek, összesen 922-en. Horvátok 95-en, szerbek és szlovákok 60-60-an, romák 54-en, románok 29-en, görögök 25-en, lengyelek 23-an, ruszinok 18-an, szlovénok 14-en, örmények 11-en, ukránok 9-en, bolgárok 7-en jelezték, hogy nemzetiségiként szavaznának. Az NVI január első napjaiban több mint 4 millió háztartásba juttatta el regisztrációs nyomtatványait, melyeken egyebek mellett a nemzetiségi névjegyzékbe vételt lehet kezdeményezni. A kitöltött nyilatkozatokat a helyi választási irodához (a helyi önkormányzat jegyzőjéhez) kell eljuttatni. A regisztrációs kérelem a nemzetiségi névjegyzékbe vételről szól, a nyomtatványon csak egy külön választható lehetőség (egy jelölőnégyzet beikszelésével), ha az érintettek közül valaki az országgyűlési választáson nemzetiségiként (azaz pártlista helyett nemzetiségi listára) akar szavazni a kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzése érdekében. A nemzetiséghez tartozásról szóló nyilatkozat bármikor visszavonható, és a kérelmet később is bármikor be lehet nyújtani. Aki azonban egy adott választáson élni akar nemzetiségi választójogával, legkésőbb az adott választás előtt 16 nappal, az április 5-i országgyűlési választás esetében március 21-ig nyújthatja be kérelmét. A választópolgárok a nyomtatványon arról nyilatkozhatnak, melyik magyarországi nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. A jogszabályban elismert 13 nemzetiség a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. A nyilatkozat fénymásolható is, és a www.valasztas.hu vagy a www.magyarorszag.hu oldalakon online is kitölthető.
Sok német, kevés roma regisztrált
Pártlistás szavazat az ára a kisebbségek parlamenti képviseletének
2014. január 20. - (Czene Gábor - nol.hu)
Idő még van bőven, de egyelőre meglehetősen gyér az érdeklődés a kisebbségi névjegyzék iránt. Az új választási szabályok szerint mind a tizenhárom nemzetiség országos önkormányzata listát állíthat, amelyről egy-egy jelölt juthat kedvezményes - szavazati joggal felruházott - mandátumhoz az Országgyűlésben. Fontos tudnivaló: aki nemzetiségiként szavaz, elveszti a jogát arra, hogy pártlistára voksoljon. Német kisebbségi szakértők úgy számolnak, hogy a kedvezményes mandátumhoz nagyjából 19 ezer és 24 ezer közötti voks kell nemzetiségenként. A kisebbségi közösségek létszámából kiindulva csak a cigányoknak és a németeknek van reális esélyük arra, hogy képviselői mandátumhoz jussanak. A többi nemzetiség - amennyiben állított listát - szavazati jog nélküli szószólót küldhet a parlamentbe. Bár Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke szerint szerencsésebb lett volna, ha a kormány olyan megoldást talál, amely nem zárja ki, hogy a nemzetiségiek pártlistára is szavazhassanak, a németek egyértelműen azt kérik az érintettektől: regisztrálják magukat a névjegyzékben. Bizonyos román nemzetiségi körökben viszont a regisztráció ellen buzdítanak - derült ki Kreszta Traján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökének elmondásából. Ő azonban kevésbé kategorikusan fogalmaz. A román nemzetiségi vezető közölte: mindenki döntse el legjobb belátása szerint, hogy valamelyik pártot vagy a nemzetiségi listát választja-e. Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke próbatételnek tekinti a választást. Annak ellenére, hogy a papírforma alapján nincs esélyük a képviselői mandátum megszerzésére, szeretné, ha a szlovákok minél nagyobb számban regisztrálnák magukat, ezáltal a szlovák nemzetiségi szószólónak minél nagyobb legitimitása lenne az Országgyűlésben. A sajtó - nehezményezte Fuzik - azzal van tele, hogy a nemzetiségi névjegyzékben szereplők nem szavazhatnak pártokra. Szerinte inkább azt kellene hangsúlyozni, hogy a kisebbségek most először saját parlamenti képviselőt vagy szószólót választhatnak. Több roma szervezet ellenben arra szólította fel a cigányokat, hogy ne regisztráljanak. Ellenkező esetben ugyanis nemcsak a pártra adható szavazatukat veszítik el, hanem - lévén, hogy a cigány nemzetiségi listát az Országos Roma Önkormányzat állítja össze - óhatatlanul is Farkas Flóriánt és a Fideszt támogatják. Bonyolítja a helyzetet, hogy a közelmúltban - mint azt a Roma Sajtóközpont értesülése nyomán az Index hírül adta - Farkas Flórián azt kérte a cigányoktól: még ne jelentkezzenek be a kisebbségi névjegyzékbe. A fideszes roma politikus (és pártja) feltehetőleg most próbálja kitervelni, mely körzetekből érdemes begyűjteni annyi regisztrált nemzetiségi választót, hogy biztosan meglegyen a kedvezményes cigány mandátum, ugyanakkor a lehető legkevesebb pártlistás szavazót veszítse el a Fidesz. Ha szorosan alakul a verseny a bal- és jobboldal között, akkor néhány tízezer roma szavazat is sokat számíthat. Év eleje óta lehet regisztrálni. A névjegyzékben szereplők az ősszel esedékes kisebbségi önkormányzati választáson is részt vehetnek. Annak, aki az országgyűlési választáson is nemzetiségiként akar szavazni, ezt külön kell jeleznie. A Nemzeti Választási Irodától kapott - a január 16-i állapotokat tükröző - kimutatás szerint eddig mindössze 1568-an jelentkeztek be, és ennél is jóval kevesebben, 819-en kérték a névjegyzékbe vétel „országgyűlési választásra való kiterjesztését”. A regisztrált nemzetiségiek nagy többsége német, míg a romák közül eddig csupán 46-an döntöttek úgy, hogy a parlamenti választás alkalmával a cigány listára fognak szavazni. Ami - ahhoz képest, hogy messze a legnépesebb nemzetiségről beszélünk - meglepően kevés. A romákat pillanatnyilag még a horvátok is megelőzik. Persze aligha marad így sokáig. Sok van még van hátra: annak, aki nemzetiségi listára szeretne voksolni, a parlamenti választást megelőző tizenötödik napig kell regisztráltatnia magát.
Bojkottáljuk a nemzetiségi parlamenti képviselők választását!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1126-bojkottaljuk-a-nemzetisegi-parlamenti-kepviselok-valasztasat
Megszületett az OSZÖ parlamenti listája
2014. január 23. - (slovaci.hu)
Az OSZÖ január 18-án megtartott Közgyűlésén elfogadásra került a 2014-es parlamenti választások OSZÖ által összeállított szlovák nemzetiségi listája, mely a következő: 1. Fuzik János, 2. Zelman Ferenc, 3. Aszódi András Csaba, 4. Ando György, 5. Galda Levente. A Közgyűlésen továbbá napirenden szerepelt az OSZÖ elnökének beszámolója, döntés született a tótkomlósi iskolaigazgató kinevezésének módjáról, az Országos Nemzetiségi Bizottság OSZÖ-delegáltjának személyéről és az Ondrej Štefanko-díjra felterjesztett személyről. Az OSZÖ Közgyűlésén 15 képviselő volt jelen a 29-ből. A Zväz-Pilíš-Novohrad Választási Koalíció minden képviselője távol maradt a Közgyűléstől és nem vett részt a 2014-es parlamenti választások első szlovák parlamenti listájának összeállításában.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/1124-bojkotujme-narodnostnu-as-parlamentnch-volieb
Regisztráljunk vagy ne regisztráljunk?
Vitafórum az új választási törvény nemzetiségeket érintő kérdéseiről
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527712043994443.1073741883.147596498672668&type=3
Előadó: Kaltenbach Jenő, a PM fővárosi képviselője, volt nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa - 2014. január 17. - Pilisi Szlovákok Központja (Pilisszentkereszt) - Szervező / Házigazda: Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja + Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
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Vagy párt, vagy nemzetiség A Hír24 esti hírműsora - 2014. 01. 18. (Videón: 05:35-től 11:35-ig): http://apps4.trilobita.hu/mch3/embed/pbxuhy
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Imrich Fuhl: Akikről megfeledkeztek - A kisebbségek és a pártok - A szószólók (Beszélő)
 http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-magyarorszagi-nemzeti-kisebbsegek-parlamenti-kepviselete 
Kevesen tudják, hogy Magyarországon legalább egymillió nem magyar nemzetiségű állampolgár él. Ha pedig tudják, gondolják: „ha valahol a világon jó soruk van a nemzeti kisebbségeknek, hát a Magyar Köztársaságban mindenképp.” Ez tévhit. Magyarországon ma a nemzeti (és etnikai) kisebbségek helyzete válságosabb, mint valaha. Fennmaradásukhoz, továbbélésükhöz nincsenek biztosítva a legalapvetőbb feltételek, így egész nemzetiségi létük végveszélybe került. Az egész országban egyetlen nemzetiségi tannyelvű iskola sincs, s igazán kétnyelvű is csak mutatóban. A nemzetiségiek identitásának hiányát nem annyira öntudatuk mesterséges elsorvasztása, hanem a nemzetiségi intézményrendszer (lap- és könyvkiadás, színház, közművelődési intézmények, tudományos kutatóközpontok stb.) csaknem teljes hiánya magyarázza. Így nem is meglepő, hogy enyhén szólva megoldatlan a nemzeti kisebbségek részvétele az államhatalmi szervekben, s természetesen az Országgyűlésben is.
A kisebbségek és a pártok
A magyarországi demokratizálódást elősegítő politikai egyeztető tárgyalásokon a pártok képviselői megfeledkeztek arról, hogy a szabadon megválasztandó parlamentben miként kellene biztosítani a kisebbségek képviseletét. Megállapodásuk kizárta, hogy a szórványokban élő nemzetiségiek az eddigi, egyébként nem túl szerencsés módon, tehát az országos lista segítségével jussanak be a parlamentbe. A területi elven alapuló képviselet lehetőségétől azért estek el, mert az előrehaladott és korántsem természetes asszimilációs folyamat, valamint a nagyarányú népességmozgás miatt ma már alig vannak Magyarországon nemzetiségi többségű helységek. A népszámlálási adatok szerint egyáltalán nincsenek, így bármekkorák lennének is a választókörzetek, a nemzetiségi választók számaránya csaknem mindenhol kisebb lenne a nem nemzetiségieknél. A pártok szintén nem kínálnak reális lehetőséget a nemzeti kisebbségek képviseletére, hiszen a nemzetiségiek ugyanúgy megosztottak politikailag, mint az államalkotó többség. Emellett a pártok nagy részének nemzetiségi programja a határon túl élő magyarságra összpontosít. S valljuk be, a nemzeti kisebbségek gondjainak képviselete egy párt számára sem jelent számottevő pluszszavazatot egy választáson, dicsőséget pedig végképp nem.
A Magyar Köztársaság régi, leköszönő Országgyűlésének egyik ülésszakán a honatyák így döntöttek a nemzeti és nyelvi kisebbségek parlamenti képviseletéről: a nemzeti kisebbségek egy-egy képviselővel rendelkezhetnek az Országgyűlésben. A nemzetiségi képviselőket a parlament maga választja, kooptálja tagjai sorába. A kisebbségi képviselők személyére a pártok és a független képviselők küldötteiből álló jelölőbizottság tesz javaslatot, figyelembe véve a kisebbségek érdek-képviseleti szerveinek véleményét. Utóbbiak bírálták ezt a megoldást, mert több képviselőre tartanak igényt, és kifogásolták a delegálás kijelöléses módszerét is, lévén az antidemokratikus. E politikailag hibás elképzelés szerint az érdekeltek, tehát a nemzetiségiek nem választhatják meg maguk képviseletüket.
A szószólók
Szerencsére ma már az új Országgyűlést alkotó képviselők sem értenek egyet ezzel a megoldással. A honatyák - elsősorban az MDF-SZDSZ-egyezménynek köszönhetően - a nemzetiségi szóvivő, az ombudsman intézményében látják a megoldást. Csakhogy nemzetiségenként egy szóvivő, akinek szavazati joga nincs - bár felruházható különféle pluszjogokkal -, nem az, amire szükség volna, még akkor sem, ha maguk a nemzetiségiek választhatják; mert nem helyettesítheti a nemzetiségiek parlamenti képviseletét. Vagyis a nemzetiségi érdekképviseleteknek az új parlament sem kínál elfogadható alternatívát. Sőt az MDF egyik képviselőjének azon kijelentése, miszerint a nemzetiségi szóvivők az államalkotó nemzet soraiból is kikerülhetnek, komoly aggodalomra ad okot. A „majd mi képviselünk benneteket” elv egy nemzetiségi számára nagyon is ismerős.
Elhangzott, hogy a magyarországi nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletét azért kell(ett) „megoldani”, „hogy a köztársaság a határokon túli magyar kisebbség érdekeiben is felléphessen”. Az így értelmezett reciprocitás elvével azonban, azt hiszem, egyetlen „határokon túli magyar” sem ért egyet, és azok a magyarországi nemzetiségiek is elvetik, akik a kisebbségi jogok elvi alapokon nyugvó garantálásában látják problémáik megoldását.
Bojkottáljuk a nemzetiségi parlamenti képviselők választását!
Egyetlen lista, egyetlen lehetséges győztes - ilyen választásban részt venni méltatlan és megalázó, sőt felelőtlenség is. ● A felkínált nemzetiségi képviseleti rendszer elégtelen és hangoztatott céljaival ellentétes hatású. ● Szó sincs valódi választásokról - legfeljebb csak szavazásról. ● A Magyarországi Szlovákok Szövetségét teljesen kihagyták az egyeztetésekből.
www.oslovma.hu/XXX/BojkotOK.pdf
http://kis-mas.blog.hu/
http://oslovma.nolblog.hu/archives/2014/02/03/Bojkottttt/
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1126-bojkottaljuk-a-nemzetisegi-parlamenti-kepviselok-valasztasat
Az Országos Szlovák Önkormányzat képviselőjeként, valamint a Zväz-Pilíš-Novohrad (Szövetség-Pilis-Nógrád) Koalíció és a Spolu (Együtt) Frakció vezetőjeként a 2014. április 6-i parlamenti választásokon a nemzetiségi képviselők választásának bojkottálására szólítom fel a magyarországi szlovák szavazókat.
Sokunk számára, akik magyarországi szlováknak valljunk magunkat, komoly dilemmát jelent, hogy ha nemzetiségi választóként regisztrálunk a parlamenti választásokra, automatikusan elveszítjük azt az alapvető jogunkat, hogy az országos pártlistákra is szavazhassunk. Fontos tudnunk, hogy az előzetes számítások szerint a hazai szlovák nemzetiségi közösségnek nincs esélye arra, hogy teljes jogkörökkel rendelkező képviselőt küldjön a parlamentbe. A regisztrált választók szavazatai csak egy szószólóra lesznek elegendők, aki ugyan élvezni fogja a képviselőséggel járó valamennyi anyagi kedvezményt, de a döntéshozatalból ki lesz zárva. Ha a parlamenti választások előtt regisztráltatjuk magunkat kisebbségi választónak, elveszítjük annak a lehetőségét, hogy hatással legyünk a palament azon részének kialakítására, amely döntéseitől függ hazánk és azon belül nemzetiségi közösségünk jövője.
A nemzetiségi szavazók regisztrációját már önmagában is problematikusnak tartom. Nem véletlen, hogy az Európa Tanács független jogászokból álló tanácsadó testülete, a Velencei Bizottság, valamint az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodájának (ODIHR) véleménye szerint jobb lenne, ha a nemzetiségi választóknak nem kellene előre regisztráltatniuk, és csak a választások napján kellene dönteniük, hogy nemzetiségi vagy pártlistára szavaznak-e. Teljesen félrevezető a közelgő hazai parlamenti választásokon belül a nemzetiségi képviselők „választását” választásnak nevezni, hiszen valójában nincs valódi választási lehetőség - a most bevezetett rendszert legfeljebb szavazásnak minősíthetjük, mert csak a delegált kvázi-képviselők listájának megerősítését teszi lehetővé.
Emlékeztetek arra is, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének egy fős szótöbbséggel rendelkező része az öt fős országos szlovák jelöltlista összeállításakor teljességgel figyelmen kívül hagyta a hazai szlovák civil szervezetek véleményét és érdekeit. Az elhibázott törvényalkotásnak köszönhetően szavazni kizárólag egyetlen listára, az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése, vagyis egy olyan választott testület által összeállított listára lehet, amelyik erre a feladatra nem kapott felhatalmazást a választóitól. Milyen választás az, amelyen a választópolgárnak nincs választási lehetősége? A demokratikus választások alapja, hogy szabadon dönthessünk a különböző alternatívák között. A mi esetünkben viszont csak egy lista létezik - egyetlen lehetséges győztessel. Mi ez, ha nem a szabad és demokratikus választások lényegének durva megcsúfolása?
Szilárd meggyőződésem, hogy az ilyen választási módhoz asszisztálni nemcsak méltatlan és megalázó, de egyenesen felelőtlenség is! Természetesen tisztában vagyok a politikai indítékokkal és (hátsó) szándékokkal: azt a látszatot kell kelteni, elhitetni országgal-világgal, hogy „pártunk és kormányunk megoldotta a hazai nemzetiségek évtizedekkel korábban megígért parlamenti képviseletének kérdését“.
A nemzetiségek parlamenti képviseletének ügyében azonban nemcsak a törvényalkotó, hanem a törvény alkalmazója is komoly hibákat követett el. Esetünkben az Országos Szlovák Önkormányzat vezetése feledkezett meg az előzetes egyeztetés, a konszenzuskeresés (és legfőképp a nélkülözhetetlen társadalmi párbeszéd) fontosságáról. Szokása szerint teljesen figyelmen kívül hagyta a közgyűlésen belüli ellenzékét, illetve kihagyta a jelöltállítási folyamatból a legrégebbi és legtöbb tagot számláló hazai szlovák civil szervezetet, a Magyarországi Szlovákok Szövetségét. A hazai szlovák nemzetiségen belüli társadalmi egyeztetés megkerülésével, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal és az önkormányzati rendszerhez nem tartozó nemzetiségi szervezetekkel történő egyeztetés kihagyásával az Országos Szlovák Önkormányzat megszegte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal kötött „Stratégiai partnerségi megállapodás”-ban vállalt kötelezettségét is.
Ezek után számunkra, - az Országos Szlovák Önkormányzat 29 fős közgyűlésének 14 képviselője, a Zväz-Pilíš-Novohrad Koalíció és a Spolu Frakció tagjai számára - nem maradt más lehetőség, mint a nyilvánosság elé tárni álláspontunkat és bojkottálni a nemzetiségi képviselők választását az idei parlamenti választásokon. A bojkottot 2014. január 18-án kezdtük meg, amikor frakciónk kollektíven távol maradt az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűléséről, ahol a mindössze egy fős közgyűlési többséggel rendelkező frakció jóváhagyta az önkormányzat szűk vezetése által összeállított parlamenti választási listát, amelyet az önkormányzat elnöke, Fuzik János vezet. Azért is voltunk kénytelenek a tiltakozásnak ezt a radikális formáját választani, mert az Országos Szlovák Önkormányzat vezetése nem készítette elő megfelelően a legfontosabb napirendi pontot: a parlamenti választási lista összeállítását. Az ülést megelőzően a közgyűlés tagjainak szétküldött határozati javaslat ugyanis nem tartalmazott konkrétumokat.
Végezetül le kell szögeznünk: az elmúlt néhány év kétharmados törvényalkotási láza sem teljesítette a hazai kisebbségek régi vágyát, a teljes jogú parlamenti képviselet biztosítását. Ezzel kapcsolatban a Pilisszentkereszten 2014. január 17-én tartott lakossági fórumon Kaltenbach Jenő, volt kisebbségi ombudsman megjegyezte: a mai magyar kormánynak csak nemzeti, és nem nemzetiségi politikája van. A szlovák, szerb és német nemzetiség jelenlévő képviselőinek túlnyomó többsége határozottan úgy vélte, hogy a kisebbségek parlamenti képviselete ebben a formában elégtelen és hangoztatott céljaival ellentétes hatású, azaz nem teszi lehetővé a hazánkban élő nemzetiségi közösségek teljes jogú parlamenti képviseletét. A fórum résztvevői bírálták a magyar kormánynak azt a magatartását is, hogy sokkal nagyobb figyelmet fordít a külhoni magyarokra, mint a hazai nemzetiségekre. Azzal a véleménnyel is nehéz vitatkozni, hogy az uralkodó politikai elit a hazai nemzetiségi polgárok szavazatait a külhoni magyarok szavazataival akarja kiváltani, remélve, hogy szavazataikat a jelenlegi kormánypártok listájára fogják leadni.
Mindezeket a szempontokat figyelembe véve arra szólítom fel aktivistáinkat, szimpatizánsainkat és minden, magát szlovák nemzetiségűnek valló magyarországi választópolgárt, hogy bojkottálják a nemzetiségi képviselők parlamenti választását.
- Április 6-ig ne regisztráljanak a szlovák nemzetiségi választók névjegyzékébe! Erre az őszi önkormányzati választások előtt még elég idejük lesz.
- Ne mondjanak le arról az alapvető állampolgári jogukról, hogy pártlistákra is szavazhassanak!
- Ne támogassák a ránk erőszakolt, a valódi nemzetiségi parlamenti képviseletet nem biztosító látszatmegoldásokat!
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