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A hazai nemzetiségek választójogának durva és kártékony korlátozása
2014. március 21. - (drerossgabor.blog.hu)
A Fidesz több tízezer magyar választópolgárt foszt meg választójogától. Igaz, csak félig, s persze törvényesen. Aki feliratkozik nemzetiségi választónak, az nem szavazhat az országos pártlistákra! Márpedig „A Nemzeti Választási Iroda péntek hajnali összesítése szerint a legtöbben a roma (16 941), illetve a német (12 641) nemzetiségi nyilvántartásban szerepelnek, de egy kedvezményes mandátum megszerzéséhez 20-25 ezer szavazatra lenne szükség az áprilisi választáson. A névjegyzékbe vételi határidő péntek délután négykor jár le.” (Index) Ha maradnak ezek az adatok, a 13 hazai nemzetiség sok tízezer tagjának szavazata megy veszendőbe! S ezt a legtöbb nemzetiségnél, amelyek kis létszámúak, előre is lehetett tudni! A romák még lehet, hogy átlépik a küszöböt, a Kubatov-lista alapján a Fidesz várhatóan szerintem pont annyi feliratkozót és szavazót fog szállítani, hogy azt az egy kedvezményes mandátumot megkapja a Lungo Dromos listavezető, de a többiek?! Néhány évtizeddel a svábok kitelepítése után tízenikszezer svábot (németet) fosztanak meg Magyarországon a szavazati jogától?! Igaz, csak félig, s persze törvényesen. Most, amikor az egyik vajdasági magyar párt épp a szerb kormányba igyekszik,... főnyi magyarországi szerbet fosztanak meg a választójogától?! Igaz, csak félig, s persze törvényesen. Most, amikor az RMDSZ is éppen a román kormányba lép be,... főnyi magyarországi románt fosztanak meg a választójogától?! Igaz, csak félig, s persze törvényesen. Most, amikor a -- nemzetiségi nyelvhasználatot biztosító -- ukrán nyelvtörvény eltörlése miatt tiltakozunk,... főnyi magyarországi ukránt és ruszint fosztanak meg szavazati jogától?! Igaz, csak félig, s persze törvényesen. Most, amikor a magyar honvédség már a horvát légtér ellenőrzését is át szeretné venni (igaz, a horvátok nem tudnak róla),... főnyi magyarországi horvátot fosztanak meg szavazati jogától? Igaz, csak félig, s persze törvényesen. Most, amikor a szlovákiai magyar elnökjelölt eredményes választási szereplését ünnepeljük,... főnyi magyarországi szlovák választójogát korlátozzuk?! Igaz, csak félig, s persze törvényesen. Most, amikor Lengyelország maradt hazánk utolsó barátja (Azerbajdzsánt és Putyint leszámítva),... főnyi magyarországi lengyel választójogát korlátozzuk?! Igaz, csak félig, s persze törvényesen. A hazai örmények választójogának de facto korlátozásával legalább Azerbajdzsánnál szerzünk jó pontokat. A törvény szerint, az a nemzetiség, amelynek listája nem éri el az országgyűlésben szavazati jogot biztosító szükséges szavazatszámot, de nemzetiségi listát állított, szószólót küldhet a parlamentbe, aki szavazati joggal nem, de egyéb felszólalási stb. jogokkal rendelkezik. Ehhez már egyetlen (8 millióból egy, az egy darab) szavazat is elég. De akkor minek a nemzetiségi listák, amelyekre feliratkozva magyar választópolgárok tízezrei veszítik el úgy a listás szavazati jogukat, hogy cserébe garantáltan nem kapnak semmit?! Nem lett volna egyszerűbb biztosítani a hazai nemzetiségeknek, hogy automatikusan delegálhassanak egy-egy szószólót?! Az igaz, hogy az alkotmánybíróság kimondta a mulasztásos alkotmánysértést ez ügyben (t.i. a rendszerváltás óta megoldatlan volt a hazai nemzetiségek parlamenti képviselete), de ezzel a megoldással a helyzetet a Fidesz-többség csak súlyosbította, eleve kizárva a 13 nemzetiség közül 11-et (vagy 12-őt), pusztán csak azért, hogy annál az egynél, ahol biztosra mehettek, meglegyen az az egy fideszes plusz-szavazat a következő Országgyűlésben?! A probléma fordítva is felmerül: a hazai kisebbségekhez tartózónak valló honfitársaink tízezrei nem iratkozhattak fel a nemzetiségi listára, amit szívük szerint megtettek volna, mert, ismerve a törvényben rejlő csapdát, nem akartak úgy járni, hogy elveszítik listás szavazati jogukat, de cserébe' nem kapnak nemzetiségi mandátumot se. Ez egy példátlanul cinikus és aljas eljárás a hazai kisebbségekkel szemben, és súlyosan árthat a határon túli magyaroknak is. Ahogy Kaltenbach Jenő fogalmazott erről szóló cikkében: „a kisebbségi polgárt arra kényszeríteni, hogy válasszon honpolgári vagy nemzetiségi identitása között, olyan abszurd gondolat, amely csak az aktuális hatalom képviselőinek fordulhat meg a fejében. Ez ugyanis olyan, mintha a határontúliaknak előírnánk, hogy csak akkor szavazhatnak nálunk, ha lemondanak az ottani szavazati jogukról. Ráadásul még ezt is pancser módon, a szakma szabályait megsértve teszik. Ha ugyanis a kisebbségi lista egy mandátum erejéig „versenyez” a pártlistákkal, akkor mi a csudának kell regisztráció?” Tehát egyetlen fideszes plusz-mandátumért alázták meg az összes hazai kisebbséget, és hozták kínos, politikailag káros helyzetbe a határon túli magyar közösségeket....Ennek az alávaló és kártékony rezsimnek mennie kell!
Bojkottáljuk a nemzetiségi parlamenti képviselők választását!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1126-bojkottaljuk-a-nemzetisegi-parlamenti-kepviselok-valasztasat
- Ne mondjunk le arról az alapvető állampolgári jogunkról, hogy pártlistákra is szavazhassunk!
- Ne támogassuk a ránk erőszakolt, a valódi nemzetiségi parlamenti képviseletet nem biztosító látszatmegoldásokat!
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.
http://www.oslovma.hu/XXX/BojkotOK.pdf
Akik feliratkoztak a nemzetiségi listákra: iratkozzanak le!
…hogy élhessenek választójogukkal és szavazhassanak a pártokra. Máskülönben elvész a voksuk. - Cinikus és aljas eljárás a hazai kisebbségekkel szemben
http://drerossgabor.blog.hu/2014/04/01/kedves_nemzetisegi_honfitarsaim
Még töröltethetik magukat a kisebbségi névjegyzékből
A romák közül kétezren már leiratkoztak. - A nemzetiségi választók politikai jogainak korlátozásával teremtették meg a kisebbségek parlamenti képviseletének lehetőségét. - Valamit csúnyán elnéztek a Fideszben. - A Fidesz-KDNP-nek nincs oka dicsekvésre. A régi alkotmányos mulasztást papíron megszüntette ugyan, és elvileg biztosította a kisebbségek parlamenti képviseletét, mégsem lesz olyan nemzetiségi listáról induló jelölt, aki szavazati joggal részt vehetne a törvényhozás munkájában.
http://nol.hu/belfold/valamit-csunyan-elneztek-a-fideszben-1453101
Kérjék törlésüket a listáról
Az MSZP roma tagozata arra kéri a kisebbségi listára regisztrált 19 ezer cigány állampolgárt, hogy kérjék törlésüket a listáról. - Az MSZP Országos Központja által az MTI-hez eljuttatott közleményben az áll, hogy a kisebbségi listán regisztráltak inkább kérjék törlésüket, hiszen az összesített számuk nem éri el a minimumként meghatározott 25 ezres szintet, így nem juttathat be a parlamentbe képviselőt. Ha töröltetik magukat a kisebbségi listáról, „a véleményük nem vész el, hanem ugyanolyan súllyal esik latba a végső elszámolásnál, mint bárki másé” - tették hozzá. (mti)
Német önkormányzat: Nem jó megoldást kínál a kisebbségeknek a szabályozás
2014. március 31. - (mti)
Valószínűleg nem elegendő a parlamenti mandátumszerzéshez a német listára szavazók száma - írta hétfői közleményében a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, aki szerint bebizonyosodott, hogy a nemzetiségek parlamenti képviseletére született szabályozás nem kínál jó megoldást. Heinek Ottó közölte: meghaladja a 26 ezret azok száma, akik feliratkoztak a német nemzetiségi névjegyzékbe, közülük több mint 15 ezren kérvényezték, hogy az áprilisi országgyűlési választáson a német listára szavazhassanak. Ez nagy valószínűséggel nem elég ahhoz, hogy a hazai németség teljes mandátummal rendelkező képviselőt juttathasson a parlamentbe, ezért a következő ciklustól minden bizonnyal országgyűlési szószóló képviseli e népcsoportot - mutatott rá. Heinek Ottó megjegyezte, még a legnagyobb létszámú közösségeknek sem kínál megoldást a nemzetiségek parlamenti képviseletére született szabályozás.
Alacsonyabb részvétel esetén a romák szerezhetnek kedvezményes mandátumot
A regisztráltak töröltethetik magukat a nemzetiségi névjegyzéknek az országgyűlési választást érintő részéről, dönthetnek úgy, hogy mégis inkább pártlistára szavaznának…
2014. március 25. - (mti)
A roma nemzetiségnek van esélye arra, hogy az április 6-ai országgyűlési képviselőválasztáson kedvezményes mandátumot szerezzenek az új parlamentben - erről Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke beszélt keddi, budapesti sajtótájékoztatóján az MTI kérdésére. Pálffy Ilona elmondta, a 13 magyarországi nemzetiség közül a pénteki határidőig 41 072-en regisztráltak a nemzetiségi névjegyzékbe azt jelezve, hogy már az országgyűlési választáson nemzetiségi listára kívánnak szavazni. Tájékoztatása szerint a legtöbben a roma, illetve a német nemzetiségből regisztráltak; előbbiek 19 857-en, míg utóbbiak 15 386-an. A kedvezményes országgyűlési mandátumhoz a „normál” országos listás mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám negyede kell. Az NVI elnöke utalt arra, hogy politológusok becslése szerint 20-25 ezer szavazat lehet elegendő egy nemzetiségi mandátumhoz. Alacsonyabb részvétel esetén nagyobb az esély a mandátumszerzésre - mutatott rá. Pálffy Ilona arra a felvetésre, hogy azok a nemzetiségiek, akiknek nincs esélye kedvezményes mandátum megszerzésére, dönthetnek-e úgy, hogy mégis inkább pártlistára szavaznának, elmondta: a nemzetiségiek a választást megelőző péntek 16 óráig töröltethetik magukat a nemzetiségi névjegyzéknek az országgyűlési választást érintő részéről, és ebben az esetben már nem nemzetiségi, hanem pártlistára szavazhatnak. Ennek azért van jelentősége, mert valamennyi nemzetiségnek sikerült országos listát állítania, ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindegyiknek lesz - szavazati joggal nem rendelkező - szószólója az új Országgyűlésben, függetlenül attól, hányan mennek el voksolni a nemzetiségi listára. Az elnök kérdésre azt is mondta, akkor is lesz elegendő pártlistás szavazólap minden szavazókörben, ha a nemzetiségiek tömegesen lépnének vissza a pártlistás szavazásra.
Pengeélen a roma mandátum
Ellentmondásosan viszonyul a kormánypárt fő roma politikai szövetségese, a Lungo Drom a nemzetiségi regisztrációhoz. Történelmi jelentőségűnek tartja, de csak annyira, hogy annyian regisztráljanak, hogy az egy mandátumot hozzon.
http://vs.hu/pengeelen-roma-mandatum-0321
Szerb önkormányzat: Ősszel lesz valódi választás
2014. március 21. - (mti)
A Szerb Országos Önkormányzat arra számít, hogy az őszi önkormányzati választáson sokkal többen regisztrálnak majd a nemzetiségi névjegyzékbe, mint most - mondta a szervezet alelnöke a Kossuth Rádió országos listát állító szervezeteket bemutató műsorsorozatában. Pavlov Milica kifejtette: lehetett számítani arra, hogy nem tudnak teljes jogú képviselőt juttatni a parlamentbe, ezért nem meglepő, hogy csak mintegy háromszázan regisztráltak a szerb nemzetiségi névjegyzékbe. Úgy fogalmazott: választóik tisztában voltak azzal, hogy „ez egyfajta delegálás”, és ha minden magyarországi szerb regisztrálna, akkor sem juttathatnának be teljes jogú képviselőt az Országgyűlésbe. Az alelnök úgy vélte, hogy az őszi önkormányzati választáson sokkal többen regisztrálnak majd, mert „ott valójában választásról lesz szó, nem pedig egyfajta delegálásról”. Kitért arra: természetesen nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a parlamentben lesz egy képviselőjük, „még ha szószólónak is fogják hívni”. Elmondása szerint elsősorban kultúrával, oktatással, hagyományápolással, nyelvmegőrzéssel és a hitélet gyakorlásával fognak foglalkozni az Országgyűlésben is.
Országos listát állító nemzetiségi önkormányzatok
Nyilvántartásba vett listát állító jelölőszervezetek, a listás jelöltek száma szerint:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559329034166077&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater
Ma lejár a nemzetiségiek névjegyzékbe vételének határideje
2014. március 21. - (mti)
Ma 16 órakor lejár a nemzetiségiek névjegyzékbe vételére rendelkezésre álló határidő, eddig az időpontig jelentkezhetnek a nemzetiségi névjegyzékbe azok a választópolgárok, akik az április 6-i országgyűlési választáson pártlista helyett nemzetiségük listájára kívánnak szavazni. A határidő (és a névjegyzékbe vételek) lezárulta után derül ki, lesz-e bármelyik nemzetiségnek esélye arra, hogy kedvezményes mandátumot szerezzen az országgyűlési választáson. Becslések szerint egy országos pártlistás képviselői mandátum elnyeréséhez 80-100 ezer szavazat szükséges, a kedvezményes nemzetiségi mandátumhoz pedig ennek a negyede. Vagyis ahhoz, hogy egy nemzetiségnek esélye legyen a kedvezményes mandátumra, körülbelül 20-25 ezer regisztrált választóra van szükség, ha az érintettek ilyen számban részt is vesznek a voksoláson. A Nemzeti Választási Iroda összesítése szerint eddig a legtöbben roma, illetve német nemzetiségiként kérték regisztrációjukat, előbbiek 16 941-en, utóbbiak 12 641-en vannak, a többi nemzetiségi száma ezerötszáznál is kevesebb volt egy nappal a határidő lejárta előtt. Ha a nemzetiség nem tud kedvezményes mandátumot szerezni az országos listáról, az országos lista állításának jogán szavazati joggal nem rendelkező szószólót küldhet az Országgyűlésbe, ehhez ugyanis elég, ha legalább egy érvényes szavazat érkezik a listájukra április 6-án. Ez várhatóan valamennyi nemzetiség esetében megtörténik.
A nemzetiségi választók péntek délután 4-ig dönthetnek
http://hvg.hu/itthon/20140320_A_nemzetisegi_valasztok_pentek_delutan_4
Ukrán országos önkormányzat: Cél az anyanyelv megőrzése, ápolása
http://www.hirado.hu/2014/03/20/ukran-orszagos-onkormanyzat-cel-az-anyanyelv-megorzese-apolasa/
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata: A szószólónak kapcsolatba kell lépnie az anyaországgal is
http://www.hirado.hu/2014/03/20/magyarorszagi-romanok-orszagos-onkormanyzata-a-szoszolonak-kapcsolatba-kell-lepnie-az-anyaorszaggal-is/
Harmincezernél több nemzetiségi regisztrált eddig
2014. március 18. - (mti)
A nemzetiségi névjegyzékbe a kedd délutáni összesítés szerint 30 431-en regisztráltak - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője budapesti sajtótájékoztatóján. Pálffy Ilona arra hívta fel a figyelmet, hogy pénteken 16 óráig jelentkezhetnek a nemzetiségi névjegyzékbe azok a választópolgárok, akik az áprilisi országgyűlési választáson pártlista helyett nemzetiségük listájára kívánnak szavazni. Közölte, a legtöbben roma, illetve német nemzetiségiként kérték regisztrációjukat, előbbiek 14 671-en, utóbbiak 10 808-an. Az iroda elnöke azt mondta, a következő két-három napban dől majd el, sikerül-e az egyes nemzetiségeknek elérniük azt a 20-25 ezer közötti regisztrációs számot, ami alapján - az előzetes számítások szerint - kedvezményes mandátumot kaphatnak; persze ha az érintettek ilyen nagyságrendben részt is vesznek majd a szavazáson. Becslések szerint egy országos pártlistás képviselői mandátum elnyeréséhez 80-100 ezer szavazat szükséges, a kedvezményes nemzetiségi mandátumhoz ennek a negyede kell. Ha a nemzetiségiek számában nem történik jelentős változás, akkor a 13 nemzetiségnek szavazati joggal nem rendelkező szószólója lesz az új parlamentben - ha legalább egy érvényes szavazat érkezik a listájukra április 6-án.
Pénteken kiderülhet, képviselője vagy szószólója lesz a nemzetiségeknek
http://www.mon.hu/valasztas-2014-penteken-kiderulhet-kepviseloje-vagy-szoszoloja-lesz-a-nemzetisegeknek/2504922
Túlbiztosítás - Kampányfinanszírozás és bizniszpártok
http://magyarnarancs.hu/belpol/tulbiztositas-88944
Lex Flóri - A Fideszre szabott választási szabályok
http://magyarnarancs.hu/belpol/indokolatlan-bizalom-89061
A honosítás miatt begyűrűzött Romániába a magyar választási kampány
http://www.hirado.hu/2014/03/13/roman-kulugyminiszter-a-honositas-miatt-begyuruzott-romaniaba-a-magyar-valasztasi-kampany/
Egy hetük van már csak a nemzetiségeknek
http://mno.hu/parlamenti_valasztas_2014/egy-hetuk-van-mar-csak-a-nemzetisegeknek-1215821
A román önkormányzat iskoláiért lobbizna a parlamentben
http://www.hirado.hu/2014/03/14/a-roman-onkormanyzat-iskolaiert-lobbizna-a-parlamentben/
Bemutatkozik az Országos Örmény Önkormányzat
http://www.hirado.hu/2014/03/14/orszagos-ormeny-onkormanyzat/
Magyarországi németek: Képviselői jogállással szeretnének bejutni a parlamentbe
2014. március 17. - (mti)
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata képviselői jogállással szeretne bejutni az április 6-ai választás után a parlamentbe - erről Heinek Ottó elnök beszélt hétfőn a Kossuth Rádió országos listát állító szervezeteket bemutató műsorsorozatában jelezve: van akkora bázisuk, hogy erre megvan az esélyük. Heinek Ottó jelezte, hogy elsősorban a nemzetiségi önkormányzati rendszer erősítésére koncentrálnak, és fontosnak tartják azoknak az együttdöntési jogoknak a visszaállítását is, amelyek - szavai szerint - az utóbbi időben eltűntek a rendszerből. Az elnök fontosnak nevezte a partnerség visszaállítását a nemzetiségi és a települési önkormányzatok között, emellett a civil szféra erősítését a kulturális örökség védelmében és az oktatás területén. Hosszú távú tervezhetőséget szeretnének az állami támogatásoknál. Heinek Ottó szerint a választás után elemezni kell a választási eljárási rendszert, mert sok „buktató” van a nemzetiségek parlamenti képviseletét biztosító szabályozásban. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke elmondta, a legutóbbi, 2010-es önkormányzati választáson 46 ezren iratkoztak fel a német névjegyzékbe, a népszámláláskor pedig 130 ezren vallották magukat német nemzetiségűnek.
Örmény önkormányzat: A mostani regisztráció a szószóló megválasztásához elég
2014. március 18. - (mti)
Az Országos Örmény Önkormányzat nem fejtett ki külön propagandát a nemzetiséghez tartozók körében, hogy az április 6-ai választásokra regisztráljanak a nemzetiségi listára, a kisebbségi önkormányzat alelnöke szerint a mostani regisztráció a szószóló tisztességes megválasztására elég - mondta Avanesian Alex alelnök kedden a Kossuth Rádióban. Mint mondta, nem akarták elvenni az örményektől azt a lehetőséget, hogy esetleg pártokra is szavazzanak április 6-án. A kampánymunka a választások után kezdődik - mondta -, hogy az őszi kisebbségi önkormányzati választásra koncentráljanak. Az alelnök elmondta, erős az örmény diaszpóra, hiszen az anyaországon kívül 12 millió örmény él, több európai ország parlamentjében van örmény képviselő, és reméli, hogy az április 6-a után a magyar parlamentben is lesz képviseletük. Avanesian Alex fontosnak tartotta, hogy 2014-től megteremtődik a lehetősége a kisebbségek jelenlétének az parlamentben. Elmondta még, hogy az Országos Örmény Önkormányzat méltóképpen szeretne készülni jövőre az örmény népirtás századik évfordulójára.
Országos Ruszin Önkormányzat: Fontos lehetőség a szószóló
http://www.hirado.hu/2014/03/24/orszagos-ruszin-onkormanyzat-fontos-lehetoseg-a-szoszolo/
Nem állít országgyűlési képviselőt a Bolgár Országos Önkormányzat
2014. március 12. - (mti)
Mivel kevesen vannak, országgyűlési képviselőt nem tud állítani a Bolgár Országos Önkormányzat, viszont szószólót delegál a parlamentbe - mondta az önkormányzat elnöke szerdán, a Kossuth Rádió országos listát állító szervezeteket bemutató műsorsorozatában. Varga Szimeon elmondta, az utolsó népszámlálási adatok szerint körülbelül 6 ezren vallották bolgárnak magukat Magyarországon. Ezzel együtt úgy gondolja, hogy a bolgárok meghatározó közösség, meghatározó kultúrájuk van Budapesten és környékén. Mint az elnök kiemelte: a bolgárok jókedvűek, mindig vidámak, mindenki felé nyitottak, vendégszeretőek és figyelmesek. Kitért arra is, hogy centenáriumi évük van, a Magyarországi Bolgárok Egyesülete idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját. Ennek keretében számos programot is szerveznek, hogy megmutassák magukat. Varga Szimeon fontosnak nevezte, hogy véleményük a köztudatba kerüljön. Örülnek, ha részt tudnak venni a parlamentben a nemzetiségekkel kapcsolatos munkákban - mondta a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke.
Szeretne komolyan részt venni a politikai életben az Országos Horvát Önkormányzat
Szeretne komolyan részt venni a politikai életben az Országos Horvát Önkormányzat - mondta Hepp Mihály, a szervezet elnöke szerdán, a Kossuth Rádió országos listát állító szervezeteket bemutató műsorsorozatában. Mint kifejtette: a magyarországi horvátok számát 70 ezerre becsülik, ugyanez a szám a népesedési adatok szerint 27 ezer. A nemzetiségi névjegyzékbe több mint 2600-an jelentkeztek - mondta Hepp Mihály, hozzátéve: céljuk, hogy teljes jogú parlamenti képviselőjük legyen. Hepp Mihály úgy véli, az alaptörvényben és a nemzetiségekről szóló törvényben „papíron rendben vannak a dolgok, de a gyakorlatban nem mindig valósulnak meg a célok”. Ezért is szeretnének aktív résztvevő lenni a parlamenten belül a nemzetiségek ügyei körében zajló munkában. Remélik, hogy sikeresen lobbiznak majd, hogy a nemzetiségi közösségek elérjék céljaikat - tette hozzá. Az Országos Horvát Önkormányzat elnöke a Kossuth Rádióban elmondta: fontos számukra az anyanyelv, a kultúra, és a hagyományok ápolása, intézményi hátterüket is ennek megfelelően alakították ki.
Nemzetiségi házibuli háromszázmillióért
Kisebbségi kortes kampány - Még a kutyák is három napig hánynának - Mekkora összeget lehet elsíbolni törvényesen - 6000 közfoglalkoztatott bére
2014. március 13. - (báji - huppa.hu)
Háromszázmillió forintot passzolt át a Nemzeti Választási Bizottság a kisebbségi kampányokra. Az összeg elszámolásával ugyan bíbelődniük kell, de belegondolva, hogy milyen murit, régi nevén kortes kampányt lehetne ebből lefolytatni, mesei fordulattal élve, még a kutyák is három napig hánynának. Mire elég 300 millió forint? Ennyibe került például a 2009-ben Kelet-Európában egyedülálló, csúcstechnikát képviselő CT-berendezés, amelyet a Euromedic Diagnostics Szeged Kft. telepített a Szegedi Tudományegyetemen. Ez a pénz, amelyből kitellene 6000 közfoglalkoztatott bére, most arra megy el, hogy a nemzetiségi listákon szereplő 5-5 jelölt fejenként 60 millióért győzködheti választóit, hogy szavazzanak rá, amelyet úgy is megtennének azok, akik regisztráltak a valós befolyástól mentes, kisebbségi szószólók „ádáz” küzdelmére. 300 millió forintból olyan bulit lehet csapni, hogy Hencidától Boncidáig folyna a pálinka, és akkor is jutna mindenkinek, ha szitában hordanák a vendégek elé. Mindez azonban nem a hazai kisebbségeket minősíti, hanem azok ellen szól, akik annyira vakok és szűklátókörűek, nevezhetjük őket dilettánsnak is, hogy nincsenek tisztában a választójogi törvénnyel. Ennek szellemében ugyanis aki annyira elkötelezett nemzetiségi, hogy regisztráljon és szavazzon, az úgy is tesz, ennek következtében a nemzetiségi listák vezetői, így is-úgy is szószólói lesznek nemzetiségeiknek. Ugyanakkor nem kellene sok ész, hogy rájöjjenek, a nemzetiségek éppen hivatalban lévő vezetői - tisztelet a kivételnek - már rég eldöntötték, még a mai döntés előtt, hogy mekkora összeget lehet elsíbolni törvényesen a felajánlott 300 millióból. Nem azért, mert ők rosszabbak volnának, hanem egyszerűen azért, mert ilyen a közép-európai mentalitás.
Mintegy 300 millió forintot kapnak a nemzetiségi önkormányzatok a kampányra
862 regisztrált választó alapján 16,9 millió az Országos Szlovák Önkormányzatnak
2014. március 11. - (mti)
Kampánycélokra 298,5 millió forintot kapnak az április 6-ai országgyűlési választásra listát állító nemzetiségi önkormányzatok a központi költségvetésből a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi határozata alapján. A testület a kampánytámogatásra rendelkezésre álló csaknem 300 millió forintos összeg egyharmadát egyenlő arányban osztotta szét a 13 országos nemzetiségi önkormányzat között, míg az összeg fennmaradó kétharmadát a nemzetiségi névjegyzékbe (március 5-éig, azaz országos listaállítás másnapjáig) regisztrált választópolgárok száma alapján, arányosan. A legtöbb költségvetési támogatást a roma önkormányzat kapja, összesen több mint 101 millió forintot, míg a legkevesebbet a bolgár önkormányzat, csaknem 8,4 millió forintot. A görögök 8,8 millió, a horvátok 21,2 millió, a lengyelek 8,7 millió, a németek 69 millió, az örmények 8,8 millió, a románok 12,8 millió, a ruszinok 12,2 millió, a szerbek 10,2 millió, a szlovákok 16,9 millió, a szlovénok 9,5 millió, az ukránok 10,3 millió forintot kapnak kampánycéljaikra. Az országos listát állító nemzetiségi önkormányzatok akkor küldhetnek - szavazati joggal nem rendelkező - szószólót az Országgyűlésbe, ha nem tudtak kedvezményes képviselői mandátumot szerezni. Kedvezményes mandátumot akkor kaphat egy nemzetiség, ha sikerül összegyűjtenie a pártok mandátumszerzéséhez szükséges szavazatok negyedét. Az NVB március 5-én állapította meg a nemzetiségi névjegyzékben szereplők számát a törvény előírásának megfelelően. E szerint addig 18 550 választópolgárt vettek nemzetiségi jelöltkénti nyilvántartásba, és most ezeknek az adatoknak alapján állapították meg a kampánytámogatást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nemzetiségiek névjegyzékbe vétele lezárult volna, erre még március 21-én délután 4 óráig van lehetőség. Az NVB által március 5-én megállapított adatok alapján a bolgároknak 68, a görögöknek 113, a horvátoknak 1269, a lengyeleknek 102, a németeknek 5728, az örményeknek 109, a romáknak 8734, a románoknak 486, a ruszinoknak 424, a szerbeknek 238, a szlovákoknak 862, a szlovénoknak 172, míg az ukránoknak 245 nemzetiségi választójuk volt, azaz ennyien szerepeltek aznap a nemzetiségi névjegyzékben.
Szűcs Dániel, Felvidék.ma: Szlovákia, így szeresd te is kisebbségeidet!
Ilyet mi nem akarunk?
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/44574-szlovakia-igy-szeresd-te-is-kisebbsegeidet
Fuzik János: Nélkülünk nem születhetnek bennünket érintő törvények
http://www.hirado.hu/2014/03/12/orszagos-szlovak-onkormanyzat-nelkulunk-nem-szulethetnek-bennunket-erinto-torvenyek/
„Könnyebb lesz az érdekérvényesítés”
Audio: http://httphu.tdf-cdn.com/4638/_demand/007434dc_6205889.mp3
2014. március 11. - (Kossuth Rádió)
A nemzetiségi listán is induló Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Fuzik János a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta, arra számítanak, hogy könnyebb lesz számukra az érdekérvényesítés az új rendszerben. Közismert, hogy az 1993-ban elfogadott kisebbségi törvény garantálta a nemzetiségek országgyűlési képviseletét. Az új alaptörvény már arról beszél, hogy bekapcsolódhatunk az Országgyűlés munkájába. Mi már akkor éreztük, hogy ez minőségi változást jelent, nem örültünk a dolognak - mondta Fuzik János. Hozzátette: mégis úgy érzem, hogy akár képviselői mandátumot szerzünk, akár szószólói posztot, az érdekérvényesítés könnyebb lesz így, hogy valaki bent van a parlamentben. Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A politikus elmondta, a nemzetiségi törvény sokféle jogosítvánnyal ruház fel a kisebbségek képviselőit, többek között azzal, hogy az őket érintő törvényeket véleményezhetik. „Ez sajnos nem mindig történt meg, így a választási törvénynél sem” - közölte. Előzetes egyeztetések voltak, nagyon sok koncepció és elképzelés született az utóbbi időszakban, de végül magát a tervezetet véleményezésre már nem kaptuk meg. Azt hiszem, hogy egy parlamenti képviselővel vagy szószólóval ez változhat. Azért is, mert ezek a szószólók fogják alkotni a nemzetiségi bizottságot, tehát egy olyan parlamenti szakbizottságot, amit nyilvánvalóan nem lehet egy törvénytervezettel megkerülni. Ne felejtsük el azt sem, hogy a nemzetiségi szószólóknak ugyan az Országgyűlésben nincs szavazati joguk, de a nemzetiségi bizottságban van, és feltehetőleg a tisztelt ház nem fog elfogadni egy olyan törvénytervezetet, amit a szakbizottság kifogásol, vagy elutasít - jelentette ki Fuzik János. Arról, hogy milyen ügyekben szeretnék érdekeiket képviselni, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke elmondta, a kulturális autonómia érdekében sokat tudnak majd tenni. Hozzátette: ez az Országos Szlovák Önkormányzat esetében tucatnyi intézmény - iskolák, kulturális központ, kutatóközpont - fenntartásának biztosítását jelenti.
Jóváhagyta a nemzetiségi listás szavazólapok mintáját az NVB
Miután az NVB nyilvántartásba vette az országos nemzetiségi listákat, és az erről szóló határozatok jogerőre emelkedtek, a testület következő feladata a szavazólapok adattartamának jóváhagyása volt. Ez az úgynevezett imprimálás azt jelenti, hogy az NVB elfogadja a szavazólap „képét”, azt, hogy helyesen szerepel-e rajta a jelölőszervezet, valamint a listán lévő jelölt neve. Az NVB a 13 nemzetiség (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) esetében külön-külön fogadta el az országos nemzetiségi listás szavazólap képét, mivel minden nemzetiségi választópolgár csak a saját nemzetisége szavazólapjára szavazhat. A fektetett, A/4-es méretű nemzetiségi listás szavazólapon szerepel a „szavazólap” megjelölés, a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölése a szavazólap bal felső sarkában, a választás megnevezése (országgyűlési képviselő-választás) és a szavazás napja (vagyis április 6.). A nemzetiségi listás szavazólap tartalmazza a lista nevét, a szervezet logóját, alatta a szavazásra szolgáló kört, majd a jelölő szervezet nevét, valamint a listán szereplő első öt jelölt nevét.
Az országos nemzetiségi listák politikai reklámjainak műsorideje
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi ülésén döntött az országos nemzetiségi listát állító jelölőszervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló közszolgálati műsoridő felosztásáról. A választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a nemzetiségi listát állító jelölőszervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam 130 perc. A jelölőszervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes pártlisták között egyenlő arányban kell felosztani. Az NVB által jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi listák száma 13, vagyis a 13 nemzetiségi listát állító jelölőszervezet listánként 10 perc időtartamban jogosult közzétenni politikai reklámját a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt. és a Magyar Rádió Zrt. médiaszolgáltatásában. A jelölőszervezetek rendelkezésére álló időtartamot közszolgálati médiaszolgáltatóként egyenlő arányban kell felosztani. Ez alapján az NVB megállapította, hogy a három lineáris médiaszolgáltatást nyújtó közszolgálati médiaszolgáltató egyenként és nemzetiségi listánként 3 perc 20 másodperc időtartamban köteles közzétenni az országos nemzetiségi listát állító jelölőszervezetek politikai reklámjait.
13 nemzetiségi szószóló
A Nemzeti Választási Bizottság március 10-én közölte hogy a 13 nemzetiségi lista jogerőre emelkedett. Ez azt jelenti, hogy valamennyi magyarországi nemzetiségnek lesz szószólója az új Országgyűlésben, ha nemzetiségenként legalább egy választópolgár érvényes szavazatot ad le a listájukra április 6-án.
Magyarországi görögök: Rég halogatott ígéret teljesül a parlamenti jelenléttel
2014. március 10. - (mti)
A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata szerint több évtizede halogatott ígéret válik valóra azzal, hogy parlamenti jelenléthez jutnak a magyarországi nemzetiségek. Erről Topuzidisz Dimitrisz, a görög nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője beszélt hétfőn a Kossuth Rádióban. A közmédia országos listát állító szervezeteket bemutató sorozatának első meghívottjaként hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a március 21-i határidőig minél több magyarországi görög kérje felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe. Kiemelte, valamennyi nemzetiségeknek kedvez, hogy az április 6-i választás után mindenféleképpen delegálhatnak egy szavazati joggal nem rendelkező parlamenti szószólót, hiszen így közvetlenebbül jeleníthetik meg érdekeiket az Országgyűlésben. A hivatalvezető szerint a magyarországi görög közösségnek a görög nyelv és oktatás ápolása, valamint az anyaországgal történő szoros kapcsolattartás jelenti a legfontosabb célokat. Topuzidisz Dimitrisz közölte, hogy a 2011-es népszámláláson 4600-an vallották magukat görög nemzetiségűnek.
Farkasok egymás közt: A roma voksokkal matekoznak
A cigány nemzetiségi lista helyett a pártszíneket választotta Farkas Flórián, az ORÖ és a Lungo Drom elnöke. A roma listát egy másik Farkas, a máskülönben szintén fideszes Farkas Félix, az ORÖ alelnöke vezeti. - „Törvényesség, erkölcsösség, szakmaiság” - Kaltenbach Jenő szerint arra kényszeríteni a kisebbségi polgárt, hogy válasszon honpolgári vagy nemzetiségi identitása között, olyan abszurd gondolat, amely csak az aktuális hatalomnak fordulhat meg a fejében.
http://nol.hu/belfold/20140310-farkasok_egymas_kozt?ref=sso
Tizennyolcezren szavaznának nemzetiségi listára
http://www.hirado.hu/2014/03/06/tizennyolcezren-szavaznanak-nemzetisegi-listara/
A szlovákoknak 862 nemzetiségi választójuk van
Eddig 18 550-en szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben
2014. március 5. - (mti)
A nemzetiségi névjegyzékben szerdán 18 550 választópolgár szerepelt a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén hozott megállapító határozata szerint. A testületnek a törvény értelmében az országos listaállítás másnapján, azaz szerdán kellett megállapítania az összes, valamint az egyes nemzetiségi választópolgárok számát. Ennek azért van jelentősége, mert a 13 nemzetiség ennek alapján kaphat az országgyűlési választás előtti időszakra kampánytámogatást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nemzetiségiek névjegyzékbe vétele lezárult volna, erre még március 21-én délután 4 óráig van lehetőség. Az NVB által megállapított adatok alapján a bolgároknak 68, a görögöknek 113, a horvátoknak 1269, a lengyeleknek 102, a németeknek 5728, az örményeknek 109, a romáknak 8734, a románoknak 486, a ruszinoknak 424, a szerbeknek 238, a szlovákoknak 862, a szlovénoknak 172, míg az ukránoknak 245 nemzetiségi választójuk van, azaz ennyien szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben.
Százmilliók kamupártoknak, amiknek még logója sincs
http://fideszfigyelo.blog.hu/2014/03/11/szazmilliok_kamupartoknak_amiknek_meg_logoja_sincs
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3-dokumenty3/634-2011-evi-clxxix-torveny-a-nemzetisegek-jogairol
A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződés
www.oslovma.hu/XXX/SloMadAl.pdf
Nem lesz Visegrádi hatok a Visegrádi négyekből?
http://www.ma.hu/belfold/207749/Nem_lesz_Visegardi_hatok_a_Visegradi_negyekbol
Malina Hedvig Győrbe költözött
http://veol.hu/belfold/zsak-malina-hedvig-gyorbe-koltozott-1614085
Szlovákia egyik legsikeresebb írónője: Petra Nagyová-Džerengová
http://marieclaire.hu/Kultura/2014/03/06/Egy-irono-Pozsonybol
Szlovákiában is voksolnak, de nem tömegesen és kevésbé szembeötlően
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/02/a-felvideken-is-voksolnak-de-nem-tomegesen-es-kevesbe-szembeotloen
Jobbikos óriásplakátot takart le az SNS
Szélsőjobboldali párt tiltakozott a szélsőjobboldali párt ellen Dunaszerdahelyen
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/01/szelsojobboldali-part-tiltakozott-a-szelsojobboldali-part-ellen
A Híd ismét nem járt sikerrel az állomások kétnyelvű megjelölésével
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/01/a-hid-ismet-nem-jart-sikerrel-az-allomasok-ketnyelvu-megjelolesevel
Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központot avattak Törökbálinton
Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központot adtak át Törökbálinton 2014. április 2-án.
Szijjártó: A kkv-k külpiacra jutását segíti a magyar-szlovák együttműködés
http://www.napigazdasag.hu/cikk/9046/
Szlovák fotósok szerint Magyarország meglepően fotogén
http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=47466
Szarka László: Ki kell vonni a csontvázakat a magyar-szlovák kapcsolatokból
A szlovák kisebbségpolitikának intézményes kereteket kell biztosítani - „Magyarországon van hajlandóság a harcos kisebbségpolitikára, de megértő kisebbségpolitika kell, ahol a szlovák modell nyilván nem lehet azonos a magyarországi kisebbségi önkormányzati modellel.”
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-626238
Benyújtotta a parlamentnek 2013. évi beszámolóját az ombudsman
A nemzetiségi önkormányzati képviselők jelentős része személyes függésbe került a helyi települési önkormányzat vezetésétől. Nincs tárgyalási pozíciója annak, akinek közfoglalkoztatottként a polgármester a munkáltatója. A hazai nemzetiségek közül gyűlöletcselekmények szinte kizárólag a romákat sújtják. Az egyik ilyen a roma közösség megfélemlítését célzó jogosulatlan járőrözés, amely összekapcsolódik szélsőséges szervezetek rasszista, gyűlöletkeltő propagandájával. Emiatt azonban alig indulnak büntetőeljárások, miközben gyűlölet-bűncselekmény alapján Magyarországon kizárólag romákat ítéltek el a bírók.
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/370094_ogy_benyujtotta_a_parlamentnek_2013._evi_az
Lovász Attila: Kiska és a magyarok
http://mandiner.hu/cikk/20140331_lovasz_attila_kiska_es_a_magyarok
Berényi József: Kiska biankó csekket kapott a magyaroktól
http://www.hirado.hu/2014/03/31/berenyi-kiska-bianko-csekket-kapott-a-magyaroktol/
Szlovák lapok: Fico hatalmasat bukott, de Kiskával nem az ellenzék nyert
http://gyorplusz.hu/article/szlovak_lapok_fico_hatalmasat_bukott_de_kiskaval_nem_az_ellenzek_nyert.html?rss
Kiska for president, avagy Fico esete a politikai nímanddal
http://www.bumm.sk/93630/kiska-for-president-avagy-fico-esete-a-politikai-nimanddal.html
Jaj szegény Fico…
http://www.napig.sk/?p=4826
Ki is ez az Andrej Kiska?
http://www.bumm.sk/93633/ki-is-ez-az-andrej-kiska.html
Kiska, Fico, jobboldal, jövő, meg minden
http://www.bumm.sk/93644/kiska-fico-jobboldal-jovo-meg-minden.html
Mesežnikov: Fico a saját csapdájába esett
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2014/03/30/elnokvalasztas-meseznikov-fico-sajat-csapdajaba-esett
Frešo: Az emberek elutasították az egypárti uralmat
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2014/03/30/elnokvalasztas-freso-az-emberek-elutasitottak-az-egyparti-uralmat
Fico nagy vereségéről a magyarok is gondoskodtak
http://nol.hu/kulfold/robert-fico-nagy-veresegerol-a-magyarok-is-gondoskodtak-1453205
Maďarič: Kormányátalakítás jöhet
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/30/madaric-kormanyatalakitas-johet
Fico soha nem lesz az, aki volt
http://index.hu/kulfold/2014/03/30/fico_soha_nem_lesz_az_aki_volt/
Andrej Kiska lesz Szlovákia elnöke
Fico elismerte vereségét és gratulált
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2014/03/29/elnokvalasztas-fico-mar-felenel-elismerte-vereseget-es-gratulalt-andrej
Hatalmasat bukott Fico, Kiska a szlovák államfő
http://mandiner.hu/cikk/20140330_hatalmasat_bukott_fico_kiska_a_szlovak_allamfo
Így bukhat Orbán legjobb tanítványa
Egy héttel a magyarországi parlamenti választás előtt választ Szlovákiai is. A különbség azonban nemcsak az, hogy északi szomszédunknál elnököt választanak, hanem, hogy ellenzéki oldalon sikerült új szereplőnek belépnie…
http://hvg.hu/velemeny/20140327_Igy_bukhat_Orban_legjobb_tanitvanya
Kiska és Fico utolsó vitája - a kisebbségekről és a dekrétumokról is
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/26/kiska-es-fico-utolso-vitaja-a-kisebbsegekrol-es-a-dekretumokrol-is
Gašparovič: Tapasztalt, felkészült elnökre van szükség
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/26/gasparovic-tapasztalt-felkeszult-elnokre-van-szukseg
A Magyar Közösség Pártja a választókra bízza a döntést
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/26/allamfovalasztas-az-mkp-a-valasztokra-bizza-a-dontest
Fico hirtelen felfedezte magának a magyarokat
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/26/fico-hirtelen-felfedezte-maganak-a-magyarokat
Egy bíboros biztosan rajong Ficoért
http://www.stop.hu/kulfold/egy-biboros-biztosan-rajong-ficoert/1226935/
Bezár a kampánybazár
http://www.bumm.sk/93521/bezar-a-kampanybazar.html
Nagyon eldurvulhat a kampány
http://hvg.hu/vilag/20140317_szlovak_elnokvalasztas_kampany
Kemény második fordulóra számítanak a cseh és a szlovák lapok
http://www.hirado.hu/2014/03/17/kemeny-masodik-fordulora-szamitanak-a-cseh-es-a-szlovak-lapok
Egyre meglepettebben kommentálják a szlovák elnökválasztást
Az újságokat is meglepte a választási eredmény
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/03/18/egyre_meglepettebben_kommentaljak_a_szlovak_elnokvalasztast/
Győztesek és vesztesek - Érik a meglepetés
A szlovák elnökválasztások eredményei
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/03/19/gyztesek_es_vesztesek_-_a_szlovak_elnokvalasztasok_eredmenyei/
Minden fronton erősödik Fico és kampánya
http://www.hirado.hu/2014/03/25/minden-fronton-erosodik-fico-es-kampanya/
Pravda: Gyenge támogatás esetén Fico megfontolná politikai szereplésének folytatását
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/368408_szlovak_elnokvalasztas_pravda_gyenge_tamogatas
Keményen összecsattant Kiska és Fico
Szoros kapcsolatban áll a szcientológusokkal?
http://www.bumm.sk/93221/kemenyen-osszecsattant-kiska-es-fico.html
Fico szerint Kiska hazudik arról, hogy nincs köze a szcientológiához
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2014/03/18/piszkos-kampany-fico-szerint-kiska-hazudik-arrol-hogy-nincs-koze
Kiska felajánlja az MKP-nak Árva várát?
„Figyelmen kívül kell hagynia a totális szereptévesztésbe került Berényit, Bárdost, és tudatosan nacionalista vagy „csak” hülye kampánystábjukat is.”
http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2014/03/17/elnokvalasztas-kiska-felajanlja-az-mkp-nak-arva-varat
Elbukott vetélytársai kezében van Fico sorsa
http://vs.hu/elbukott-vetelytarsai-kezeben-fico-sorsa-0316
Fico, Kiska és a többiek
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/03/16/fico-kiska-es-a-tobbiek
Bárdos öt százaléka és a szlovákiai magyarok
Robert Fico úgy bukott, hogy közben nyert, Andrej Kiska hozta a számait, a mit sem érő bronzérmet szerző Radoslav Procházka pedig úgy nyert, hogy közben elbukott.
http://www.bumm.sk/93143/bardos-ot-szazaleka-es-a-szlovakiai-magyarok.html
Percről-Percre: Szlovákiai államfőválasztás - I. forduló
http://meltanyossag.blog.hu/2014/03/15/percrol-percre_szlovakiai_allamfovalasztas
Elnököt választ Szlovákia
http://mandiner.hu/cikk/20140315_elnokot_valaszt_szlovakia
Zökkenőmentesen, problémák nélkül zajlik a szlovák elnökválasztás
http://www.metropol.hu/nagyvilag/cikk/1159770
Megéri szlovák elnöknek lenni
http://vilagszam.hu/cikkek/megeri-szlovak-elnoknek-lenni-a-szlovak-allamfo-bere-az-egyik-legmagasabb-a-tersegben.html/7238/
Háromszor szavazott egy szlovák aktivista
http://index.hu/kulfold/2014/03/15/szlovak_elnokvalasztas_elso_fordulo/
Szlovák elnökválasztás 2014 - részeredmények
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/15/zarnak-a-szavazohelyisegek
Szlovákiába látogattak a Móriczosok
http://www.szon.hu/kuldjon-hirt-szlovakiaba-latogattak-a-moriczosok/2516507
Nyári időszámítás
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=7173
4-es metró
Orbán el sem hitte, hogy elkészült, Tarlós örült, hogy szép lett.
http://www.origo.hu/itthon/20140328-a-4-es-metro-atadasa.html
Mesterházy lebolsevikozta Orbánt
Több tízezren a kormányváltó összefogás nagygyűlésén - Kelet vagy Nyugat, Moszkva vagy Brüsszel
http://index.hu/belfold/2014/03/30/bepotolja_marcius_15-ot_az_ellenzek/
A kisebbségi oktatásról is beszélt Čaplovič és Balog
Az oktatási reform nem vezethet ahhoz, hogy egyszerűen becsukják a kislétszámú iskolákat…
http://www.bumm.sk/93560/a-kisebbsegi-oktatasrol-is-beszelt-caplovic-es-balog.html
A Szlovák Intézet 2014. áprilisi rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf
Hazaért Budapestre a csabai tót gazda, Áchim L. András
http://hir6.hu/cikk/95432/hazaert_budapestre_a_csabai_tot_gazda_achim_l_andras
2014. március 27. - (hir6.hu)
Csaknem 3 évig tartott, míg mind a 16 hivatalos engedélyt sikerült beszereznie a budapesti székhelyű Áchim L. András Emlékbizottságnak és az Országos Szlovák Önkormányzatnak, de megérte a bürokráciával való hadakozás. Szerda délelőtt 11 órától délután négyig valóban történelmi jelentőségű esemény zajlott le a városligeti Vajdahunyadvárban helyet kapott Magyar Mezőgazdasági Múzeum szoborsétányán. A kétnyelvű kulturális műsorral, a Békéscsabai Orgován Népdalkör, a Sóskúti Ifjúsági Zenekar és a Szarvasi Cervinus Teatrum színművészeinek (Dósa Zsuzsa Domján Edit-díjas színművész és Benkő Géza színművész) fellépésével egybekötött ünnepi beszédeket követően következett az Áchim-mellszobor leleplezése. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség), a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) elnöke és Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke rántotta le a fehér leplet a békéscsabai szlovák származású agrárszocialista parasztpolitikus, Áchim L. András országgyűlési képviselő bronz mellszobráról, Mészáros Attila békéscsabai szobrászművész alkotásáról. Anonymus orosz kisdiákok által megrohamozott egész alakos szobrának közelében. A korábban érkezett lengyel diákcsoport mintha jóval csendesebbnek bizonyult volna. (Mint dr. Fehér Györgytől, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatójától megtudtuk, 2014. március 26-án kapott először szobrot Áchim L. András a fővárosban.) A Magyar és a Szlovák állami himnusz elhangzása, eléneklése után először Jakab István, és Dr. Zsiros Géza Országgyűlés alelnöke lépett a mikrofonhoz, aki a parlament nevében megköszönte azt a lehetőséget, hogy ünnepi köszöntőt mondhat Áchim L. András parasztvezér mellszobrának avatásakor. A Magosz elnökeként is fejet hajtott a parasztpártalapító békéscsabai agrárszocialista politikus előtt, aki soha nem ismert megalkuvást, mindig könyörtelenül határozott maradt. „Hiszem, hogy ezzel a nappal méltó helyre került Áchim L. András munkássága, életútja, akit illik kellőképpen tisztelni, becsülni. Napjaink zaklatott világában szimbolikus jelentősége van annak, hogy egy magát tót nemzetiségűnek valló magyar állampolgár az egész magyar parasztság érdekében fellépett. Áchim L. András parlamenti szűzbeszédében kifejtette, hogy ebben a hazában nem vagyunk mindannyian magyar származásúak, több nemzetiségű polgárokként szolgáljuk vérrel e hazát. Alföldi származású tót gazda, de mivel magyar, igyekszik a magyar hazafiak között az elsők között lenni. Elsők között tett kísérletet a paraszti összefogás megteremtésére, a parasztság érdekegyesítésére. Évente sok ezer kisgazdát árvereztek el dobszóval. Öntudatos, dacos jellemvonása, következetessége, kérlelhetetlensége hatalmas energiákat mozgósított. Tudta, hogy az igazi harc jelentős érdeksérelmeket vált ki, büszkén vallotta magát a nép képviselőjének, a magyarországi parlamentarizmus történetében először ő tett javaslatot a földosztásra, ám más érdekek uralkodtak a grófi szérűn.” Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke megköszönte Mészáros Attila békéscsabai szobrászművész munkáját, amiképpen dr. Fehér György, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatójának hathatós közreműködését is. Dr. Orosz István a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának elnökeként emlékezett Áchim L. András munkásságára. Mint elmondta, a 19. század végére elmúlt a magyar parasztság körében az 1848. évi jobbágyfelszabadítás okozta mámorító érzés, az Osztrák-Magyar Monarchiában Áchim L. András volt az első, aki a Békéscsabai Általános Népegylet bázisán parasztpártot alapított. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottságának szlovák származású elnöke, Zelenyánszki Péter (Fidesz-KDNP) üdvözletét hozta Békéscsabáról, a magyarországi szlovákok egyik kulturális fellegvárából, új Dózsa Györgyként felemlegetve a csabai parasztkirályt, paraszt Apollót a Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulóján. Molnár M. Eszter Békés megyei származású Áchim-kutató, az Áchim L. András Emlékbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy az ellentmondásos egyéniségű náš Ondriš, mi Andrásunk a jellem és az erkölcs pillére volt. A 20. század fordulóján odakiáltott a parasztoknak: „Vigyázzatok, mert olyanok lesztek, mint a majmok a spirituszban! Az igazság kis fekete göröngyének tartotta magát. Áchim kiváló gazda, parasztpolgár volt, ráadásul a tollat is jól forgatta. Ady Endre nagyváradi költőt, újságírót elsősorban férfiúi külleme, szónoki képessége fogta meg. Áchim a politikára és az igazságra költötte a vagyonát, vagyontalanul halt meg. Nem több, mint 200 katasztrális holdon gazdálkodott, 2 ezer hold termőföldet bérelt.” Európa legnagyobb mezőgazdasági múzeumának első emeleti aulájában dr. Romány Pál egykori kiváló mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, agrártörténész, professor emeritus mondott köszöntőt az állófogadáson, ahol időnként azért jelképesen le kellett ülni. Előtte, a koszorúzást követően Hrivnák Mihály, a XII. kerületi, rózsadombi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke - a két Áchim-dédunoka, Medvegy Iván és dr. Bóna István, Rastislav Káčer szlovák nagykövet, dr. Stefan Daňo békéscsabai szlovák főkonzul, Lászik Mihály, a Békéscsabai Szlovákok Szervezete elnökének és dr. Zsiros Géza volt békéscsabai kisgazda országgyűlési képviselő jelenlétében - jegyezte meg a bronz mellszobor előtt, hogy a Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulóján, 103 év eltelte után végre hazaért a csabai tót gazda, Áchim L. András. Budapestre, ahol a legnagyobb harcait vívta az Ország Házában.
Egy éven belül teherkomp kötheti össze Esztergomot és Párkányt
http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=47439
Kövér kitüntette a 102 éves, állampolgárságától megfosztott Tamás Aladárnét
http://hvg.hu/itthon/20140327_Kover_kituntette_a_102_eves_allampolgarsa
Új kiállítással várja a látogatókat az alsósztregovai Madách-kastély
http://travelo.hu/hirek/2014/04/02/uj_kiallitassal_varja_a_latogatokat_az_alsosztregovai_madach-kastely/
Kész a nagy mű - nyitva állnak a kapuk
http://ujszo.com/napilap/kultura/2014/03/28/kesz-a-nagy-mu-nyitva-allnak-a-kapuk
Megnyílt az alsósztregovai Madách-kastély új, állandó kiállítása
http://www.stop.hu/kultura/megnyilt-az-alsosztregovai-madach-kastely-uj-allando-kiallitasa/1227305/
Kiállítás nyílt a Madách-kastélyban
Befejeződött a „Közös örökségünk: Madách” nevű magyar-szlovák együttműködési program.
http://orientpress.hu/126332
Ötvennégy oldalban kell bocsánatot kérnie egy szlovák lapnak
http://vs.hu/otvennegy-oldalban-kell-bocsanatot-kernie-egy-szlovak-lapnak-0326
Pozsony - Csökkent a magyar kultúrára szánt kormánytámogatás
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/24/osszegeben-es-aranyaban-is-csokkent-a-magyar-kulturara-szant
Üdvözlet Orbanisztánból
„Szakkönyv a magyar szélsőjobboldalról - Uralkodók határok nélkül”
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/368369_taz_udvozlet_orbanisztanbol
Vesszen Trianon?
Most már egye fene azt a trianoni szerződést… - El kellene dönteni, hogy egyáltalán akar-e bárki is autonómiát. A számok és az ügy iránti eddigi lelkesedés ugyanis egyelőre nem ezt igazolja…
http://www.magyarhirlap.hu/vesszen-trianon
Visegrád - Viktorin József emléktáblájának avatása
A Mátyás Király Művelődési Ház és a Józsefvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel hívja Visegrád város lakóit Viktorin József emléktáblájának avatóünnepségére 2014. március 22-én, szombaton 15 órára az Áprily Lajos Általános Iskolához (Rév u. 2.)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559520134146967&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Februárban a hírportálokat figyelték a legtöbben a szlovák interneten
http://www.bumm.sk/93379/februarban-a-hirportalokat-figyeltek-a-legtobben-a-szlovak-interneten.html
A világ még mindig nem találja Szlovákiát
A szlovák és szlovén követségek munkatársai világszerte havonta egyszer találkoznak egymással, hogy kicseréljék a tévesen címzett leveleket.
http://nol.hu/kulfold/a-vilag-meg-mindig-nem-talalja-szlovakiat-1451537
Rekordszámú képviselőjelölt indulna az EP-választáson Szlovákiában
http://www.hirado.hu/2014/03/21/rekordszamu-kepviselojelolt-indulna-az-ep-valasztason-szlovakiaban
Még ebben a hónapban átadják a szlovák-magyar interkonnektort
http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/meg_ebben_a_honapban_atadjak_a_szlovak-magyar_interkonnektort.196899.html
Új határátkelő utak épülnek Magyarország és Szlovákia között
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/uj-hataratkelo-utak-epulnek-magyarorszag-es-szlovakia-kozott
Orbán beszédet mondott, az ellenzék szerint hazudik
Még négy évet kért a választópolgároktól
http://www.bumm.sk/93628/orban-beszedet-mondott-az-ellenzek-szerint-hazudik.html
Gáz
Bajnai: Orbán megint más tollával ékeskedik
http://mandiner.hu/cikk/20140327_bajnai_gordon_gaz
MSZP: Álságos kampányfogás a magyar-szlovák gázvezeték felavatása
http://gepnarancs.hu/2014/03/mszp-alsagos-kampanyfogas-a-magyar-szlovak-gazvezetek-felavatasa/
Tízmillió euróval drágább lett a magyar-szlovák tranzitvezeték
http://www.vg.hu/vallalatok/energia/tizmillio-euroval-dragabb-lett-a-magyar-szlovak-tranzitvezetek-424640
Összekapcsolták a magyar és a szlovák földgázhálózatot
http://www.vg.hu/vallalatok/szolgaltatas/osszekapcsoltak-a-magyar-es-a-szlovak-foldgazhalozatot-424484
A magyar-szlovák gázvezeték nyomvonala
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=561675633931417&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater
Orbán adja át a vezetéket, amit a titokzatos befektető cége épített
A sikerpropagandával szemben egyelőre csak az oroszok kapnak alternatív útvonalat a gázszállításhoz a magyar és a szlovák hálózatot összekötő új vezetékkel.
http://vs.hu/orban-adja-amit-titokzatos-befekteto-cege-epitett-0327
Napokon belül jöhet a gáz Szlovákiából
http://hvg.hu/gazdasag/20140322_Napokon_belul_johet_a_gaz_Szlovakiabol
Szlovák-magyar gázvezeték a susnyásban
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=171205
Welsz Tamás valószínűleg öngyilkos lett
Saját maga hívta ki a rendőröket a lakására, mielőtt rosszul lett. - Nem csak a Simon-ügy terhét cipelte.
http://index.hu/belfold/2014/03/21/fegyverhez_akart_jutni_welsz_tamas/
Magyar az, akinek az van a lelkében.
Jászok, kunok, szászok, bonyevácok, románok, szlovákok, vagy tótok, szerbek és horvátok, és jó ég tudja hány fajta nemzet, zsidók és cigányok, mind, mind együtt vagyunk…
http://www.sztarklikk.hu/kozelet/gyurcsany-ferenc/69266/
A csillagászati tavasz kezdete
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=7091
Újabb ok, amiért érdemes a Pilisben kirándulni
Miklós-deák-völgyi tavak Pilismaróton
http://travelo.hu/kozel/2014/03/28/pilis
Tavasz a Pilisben
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.387104438055205.1073741825.147596498672668&type=3&uploaded=1
Interneten az Új Szó teljes archívuma
26 169 Husák, 7775 Havel, 6438 Mečiar - Félszáz év alatt ennyiszer írták le ezeket a neveket az Új Szóban. Elérhető az Új Szó 1948-1999 közötti teljes archívuma:
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/20/elindult-a-digiteka
A Forum Intézet DigiTéka weboldalán:
http://adatbank.sk/digiteka/digitalizalt-folyoiratok/uj-szo/
Első kézfogás - Nemzetiségi írók találkozója
Új Szó, 1989. október (42. évfolyam, 232-256. szám)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558765314222449&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
A magyarországi kisebbségek parlamenti képviseletéről
Új Szó, 1998. március (51. évfolyam, 50-75. szám)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558770790888568&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Magyarországi szlovákok kulturális műsora
Új Szó, 1999. december (52. évfolyam, 277-301. szám)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558773160888331&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Enyhített Ján Slota büntetésén a bíróság
http://hvg.hu/vilag/20140319_jan_slota_buntetes
Swan - Startol a negyedik mobilcég Szlovákiában
http://www.napigazdasag.hu/cikk/7748/
Emmi: Megalakult a Országos Nemzetiségi Tanács
2014. március 18. - (mti)
Megtartotta alakuló ülését az Országos Nemzetiségi Tanács, amely korábban Országos Kisebbségi Bizottság elnevezéssel működött - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztérium köznevelésért felelős államtitkársága kedden az MTI-t. A tanács munkájában a 13 országos nemzetiségi önkormányzat által delegált tagok vesznek részt - közölte az államtitkárság. Az Országos Nemzetiségi Tanács véleményező és tanácsadó országos szakértői testületként közreműködik a nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos döntések szakmai előkészítésében. Az ülésen Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár elismerően szólt a leköszönő testület munkájáról, majd reményét fejezte ki, hogy az újjáalakított szervezettel is gördülékeny lesz az államtitkárság együttműködése és a testület folytatja a nemzetiségi neveléssel, oktatással kapcsolatos eredményes munkát - tartalmazza az államtitkárság közleménye.
Visszatért a tél Szlovákiába
Havazott Chopokon, de még Donovaly-ban is, bár itt már nem sokat segített a friss hó, hiszen időközben a síterep bezárt. A viharos szél mostanra megenyhült, és újra beindultak a liftek.
http://www.sielok.hu/rovat/hirek/cikk/nagy-havazas-a-magas-tatraban-ujra-jarnak-a-liftek-szlovakiaban/
Biszku meg se rezzent az áldozatok hallatán
Nem tett vallomást Biszku Béla volt belügyminiszter az 56 utáni megtorlásokért…
http://www.origo.hu/itthon/20140317-elkezdodik-a-biszku-bela-elleni-per.html
Szlovák autó lesz a Porsche
http://vs.hu/szlovak-auto-lesz-porsche-0319
Állva hagyja a magyar autópiacot a szlovák
Több autót vesznek az ötmilliós szomszédnál, mint a tízmilliós Magyarországon.
http://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/allva_hagyja_a_magyar_autopiacot_a_szlovak.578509.html
A szlovák Robin Hood
http://ujszo.com/cimkek/tema/2008/01/04/a-szlovak-nep-hose
Egy szlovák kuruc
Vajon tudják-e a hivatásos kuruckodók, hogy a kurucok soraiban a korabeli Magyarország legtöbb nemzetisége képviseltette magát, s mivel alapvetően felső-magyarországi gyökerű mozgalom volt, különösen sokan voltak köztük a szlovákok...
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=592492
Vitatott emlékmű Prágában a szovjet „internacionalistáknak”
http://gondola.hu/hirek/160603-Vitatott_emlekmu_Pragaban_.html
WebNővér, nem csak magyarul
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által életre hívott webnővér.hu oktatófilmjei angol, német, szlovén, szlovák, cseh, olasz és lengyel nyelven is…
http://magyarkurir.hu/hirek/webnover-mar-nem-csak-magyarul
Farkaš Henrietta aranyat nyert óriás-műlesiklásban
http://ujszo.com/online/sport/2014/03/16/farkas-henrietta-aranyat-nyert-orias-mulesiklasban
Felvonták a nemzeti lobogót a Kossuth téren
http://www.bumm.sk/69440/felvontak-a-nemzeti-lobogot-a-kossuth-teren.html
Állami kampányünnep
http://nol.hu/belfold/allami-kampanyunnep-1450307
Lefújták a Szabad sajtó úti kormányváltó tüntetést
http://nol.hu/belfold/elmarad-a-szabad-sajto-uti-kormanyvalto-tuntetes-1450299
Playback Nemzeti dal - Igazán szomorú
http://www.stop.hu/bulvar/brody-janos-igazan-szomoru/1224283/
„A szabadság nem lehet ellenzékben”
http://www.stop.hu/belfold/fodor-a-szabadsag-nem-lehet-ellenzekben/1224325/
Mesterházy kesztyűt dobott Orbánnak
http://www.stop.hu/belfold/mesterhazy-kesztyut-dobott-orbannak/1224301/
Áder születésnapról beszélt
http://www.stop.hu/belfold/ader-szuletesnaprol-beszelt/1224274/
Közös katonai egysége lesz a visegrádi országoknak
http://nepszava.hu/cikk/1013854-kozos-katonai-egysege-lesz-a-visegradi-orszagoknak
Vándormoziban vetítenék a Felvidék - Horná zem című új szlovák filmet
http://www.parameter.sk/rovat/kultura/2014/03/27/vandormoziban-vetitenek-felvidek-horna-zem-cimu-uj-szlovak-filmet
http://vimeo.com/28610287
A Felvidék - Horná zem című új szlovák film sajtóbemutatója
http://www.televizio.sk/2014/03/bemutato-elott-a-felvidek-horna-zem-cimu-uj-szlovak-film/
Babszemek vagyunk a térképen
A rendező indíttatása, illetve identitása. - Személyes, mégis kiegyensúlyozott film született a lakosságcseréről, érdekes képi megoldásokkal. Vladislava Plančíková Felvidék - Horná zem című „animációs dokumentumfilmje” március 25-től látható a szlovákiai mozikban.
http://ujszo.com/napilap/kultura/2014/03/18/babszemek-vagyunk-a-terkepen
A mozikban: Felvidék - Horná zem
A kitelepítésekről van szó a filmben, a felvidéki magyarok és a magyarországi szlovákok lakosságcseréjéről.
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/44580-hamarosan-a-mozikban-felvidek-horna-zem
Magyar-szlovák tűzvédelmi találkozó Pozsonyban
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=2668
Szlovákiai magyar 12 pontot állított össze a Kerekasztal
http://www.bumm.sk/93043/szlovakiai-magyar-12-pontot-allitott-ossze-a-kerekasztal.html
Rekordszámú turista töltötte a szabadságát tavaly Szlovákiában
http://vilagszam.hu/cikkek/szarnyalt-a-szlovakiai-turizmus-rekordevet-zart-az-idegenforgalom-szlovakiaban.html/7246/
Nőtt a Szlovákiába látogató turisták száma
http://www.napigazdasag.hu/cikk/7422/
Itt a szlovák defláció - Csökkent az általános árszínvonal
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/itt_a_szlovak_deflacio.578312.html
Magyar apától és cseh anyától - Szlovák teve született Kassán
http://www.bumm.sk/93029/szlovak-teve-szuletett-kassan-magyar-apatol-es-cseh-anyatol.html
Pozsonyba látogatott a Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat delegációja
http://o2hir.hu/hirek/kozelet/23894
A krasznahorkai vár két évvel a tűz után
http://www.bumm.sk/92987/kivancsi-hogy-nez-ki-a-krasznahorkai-var-ket-evvel-a-tuz-utan-igy.html
Izgalmas népművészeti alkotások a műtárgypiacon
Szlovák nyelvű Evangélikus énekeskönyv. 1868, díszes sárgaréz kötésben, a könyv rossz állapotban, Makity András, 1870 felirattal. - Kikiáltási ár: 18.000 Ft
http://www.portfolio.hu/vallalatok/mutargy/izgalmas_nepmuveszeti_alkotasok_a_mutargypiacon.196370.html
Elvesztheti állampolgárságát, aki szavaz
Bemész, átveszed, kimész, kitöltöd, visszamész, leadod - Így szavazhatnak a szlovákiai kettős állampolgárok a magyarországi választásokon…
http://www.bumm.sk/92976/bemesz-atveszed-kimesz-kitoltod-visszamesz-leadod.html
A vereckei emlékmű felgyújtása súlyos magyarellenes provokáció
http://www.hirado.hu/2014/03/11/kmksz-a-vereckei-emlekmu-ujboli-felgyujtasa-sulyos-magyarellenes-provokacio/
Csökkent a horvátországi nemzeti kisebbségek támogatása
http://www.vajma.info/cikk/karpat/9940/Csokkent-a-horvatorszagi-nemzeti-kisebbsegek-tamogatasa.html
Gyerekek gyúrtak a Csabai Kolbászklubban
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=7075
Dedinszky Gyula: A csabai kolbász: www.oslovma.hu/XXX/CsabKolb.pdf
A kolbász története: www.oslovma.hu/XXX/KolbTori.pps
A csabaiak ajándéka Tőketerebesnek
Munkácsy festményének hű mása a Sarlós Boldogasszony Plébánia Templomban
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=7165
Békéscsabai Szlovák Klub az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jegyében
Gyerekek kedveskedtek időseknek - A március 15-ei nemzeti ünnep kapcsán tartottak előadást kisiskolások Békéscsabán, a Szlovák Klubban, ezzel kedveskedve a nyugdíjasoknak. A több mint egy tucatnyi diák rövid műsorral emlékezett meg a forradalomról és szabadságharcról.
http://hir6.hu/cikk/94790/gyerekek_kedveskedtek_idoseknek
Nem akar épületein az Osztrák-Magyar Monarchiára emlékeztető táblákat a cseh hadsereg
„Egy olyan hatalom eszközéről van szó, amely kirobbantotta az első világháborút és a balkáni hadszíntéren egy sor háborús bűnt követett el a civil lakosság ellen.”
http://www.mon.hu/nem-akar-epuletein-az-osztrak-magyar-monarchiara-emlekezteto-tablakat-a-cseh-hadsereg/2500119
Őrizetbe vették Simon Gábort
http://index.hu/belfold/2014/03/10/hamis_afrikai_utlevelet_csinaltatott_simon_gabor/
A magyar marha is ad olyan tejet, mint a szlovák
Nőtt a Magyarországon előállított élelmiszerek fogyasztása.
http://privatbankar.hu/agrar/felfedeztuk-a-magyar-marha-is-ad-olyan-tejet-mint-a-szlovak-266768
Ezért rendel mindenki külföldről táblagépet
Szlovákiában jóval alacsonyabb a jogdíj, valamint az ottani webshopok hét százalékkal alacsonyabb áfát alkalmaznak.
http://www.penzcentrum.hu/vasarlas/na_ezert_rendel_mindenki_kulfoldrol_tablagepet.1039542.html
Nem panaszkodnak a szlovák nyugdíjasok
Szlovákiában február végén az öregségi nyugdíj átlagos összege elérte a 399 eurót (124 ezer forint).
http://www.penzcentrum.hu/karrier/nem_panaszkodnak_a_szlovak_nyugdijasok_400-at_kapnak_havonta_atlagosan.1039540.html
Szepsi változások
A tatárjárás után az ideköltöző németek alapították újra a települést. Némileg ezt a múltat sugallja ma is, az évszázadok során rárakódott magyar és újabban szlovák szellemiséggel. Mindenesetre a rendszerváltás óta alaposan megváltozott a lakosság nemzetiségi összetétele, napjainkra a szlovákság javára billent, és egyre több a roma.
http://vasarnap.ujszo.com/vasarnap/201410/tajkep/szepsi-valtozasok
Madách Imre halálának évfordulójára emlékeznek Csesztvén
2014. március 8. - (mti)
Madách Imre halálának 150. évfordulójára emlékeznek a csesztvei emlékházban, az októberi rendezvényen hirdetik majd ki a most megjelent irodalmi pályázat eredményét is - tájékoztatta az MTI-t az emlékház munkatársa. Ádám, Éva és Lucifer a 21. században címmel Az ember tragédiája 16. színének megírására hirdette meg a pályázatot középiskolásoknak Csesztve önkormányzata és a Madách Imre Emlékház - mondta el Engli Zsófia. A 16. szín a kiírás szerint arról szól, hogy Ádám álomutazásakor megérkezik a 2014-es évbe. A párbeszédes formában megírt pályamunkákban július végéig olyan kérdéseket kell feldolgozniuk a diákoknak, mint hogy milyen eszméért lelkesedne és miben csalódna Ádám, mivel csábítaná el Évát, ki lenne Ádám, Éva és Lucifer. Engli Zsófia elmondta: október 4-én tartják a megemlékezést a Nógrád megyei múzeumban és ekkor értékelik a pályázatokat is. Magyarország egyetlen Madách-emlékhelye, a csesztvei Madách Imre Emlékmúzeum 2013 januárjától került a falu önkormányzatának kezelésébe az új múzeumi törvény szerint. Madách Imre 1823. január 20-án született és 1864. október 5-én halt meg Alsósztregován, 1844 decembere és 1853 szeptembere között lakott Csesztvén. A csesztvei kúria 50 éve, 1964-ben kapott múzeumi funkciót. A Madách Emlékmúzeumot 2012 őszén újították fel párhuzamosan a szlovákiai, alsósztregovai kastéllyal a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. Ekkor nyitottak új állandó kiállítást is, amely betekintést ad a 19. század közepi életbe, rekonstruált szalonban láthatják a látogatók Madách Imre és felesége, Fráter Erzsébet öltözékeit. Bemutatják a költő-író életútját az életműre, a Tragédiára koncentrálva, kivetítőn filmeket, érintőképernyős monitoron Az ember tragédiája 1969 és 2011 közötti filmes és színházi feldolgozásait, valamint a kéziratos oldalakat is megnézhetik a Csesztvére látogatók.
Az első szlovák paralimpiai arany Szocsiban
Farkas Henrietta síző szerezte a szlovák delegáció első aranyérmét a XI. téli paralimpiai játékok nyitónapján.
http://www.bumm.sk/92842/meg-is-van-az-elso-szlovak-paralimpiai-arany.html
Gyenge forint - tombol a bevásárlóturizmus
Felborult a kereskedelem a szlovák-magyar határ mentén. A Szlovákiában élők ilyenkor rászoknak arra, hogy Magyarországon végezzék a nagybevásárlást…
http://www.bumm.sk/92850/tombol-a-bevasarloturizmus-szenvednek-a-szlovakiai-boltok.html
Kiállítás a Szlovák Intézetben - Michal Černušák: Revelations
www.oslovma.hu/XXX/CernusHu.pdf
Lechner Ödön építész / Pozsony-Budapest
Kiállítás a Szlovák Intézetben: www.oslovma.hu/XXX/LechnerM.pdf
Csillagköd, mennyegző, kerék - Szlovák művészek kiállítása Budapesten
http://www.kulturkalandor.hu/index.php/kep-zelet/3091-csillagkod-mennyegzo-kerek-szlovak-muveszek-kiallitasa-budapesten
Megalakulásának 65. évfordulóját ünnepli a Csemadok
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/08/megalakulasanak-65-evfordulojat-unnepli-a-csemadok
Felmérés: Ficora voksolna a legtöbb felsőfokú végzettséggel rendelkező választó
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/365322_szlovak_elnokvalasztas_felmeres_ficora_voksolna_a
Szlovák államfőválasztás szombaton
Szinte biztosan Fico és Kiska jut a második fordulóba
http://www.magyarhirlap.hu/szlovak-elnokvalasztas-fico-es-kiska-a-ket-befuto
A magyar jelölt szlovákul kampányol, Fico nőnapi vicceket mond
http://nol.hu/kulfold/20140308-a_magyar_jelolt_szlovakul_kampanyol
Orbán Viktor a fejeket számolja, ebben ő a legjobb
Miért vezet magasan a Fidesz? Miért ennyire béna a baloldal? - Lehet, hogy lesznek még nagy durranások. - Török Gábor politikai elemzővel beszélgettünk…
http://ujszo.com/online/kulfold/2014/03/06/orban-viktor-a-fejeket-szamolja-ebben-o-a-legjobb
Miért helytelen a magyarok és zsidók szembeállítása?
A mai Magyarország területén igen vegyes etnikai összetételű lakosság alakult ki. - Teljesen indokolatlan egy népcsoportot kiragadni és szembeállítani az összes többivel...
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/362560_miert_helytelen_a_magyarok_es_zsidok
A pozsonyiak gazdagabbak, a kassaiak elégedettebbek
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/363910_a_pozsonyiak_gazdagabbak_a_kassaiak_elegedettebbek
Kettős állampolgárság - Közel 600 ezer honosítás négy év alatt
http://mno.hu/belfold/kettos-allampolgarsag-kozel-600-ezer-honositas-negy-ev-alatt-1214392
Egy film szerelemről, hazáról és hely(telen)es döntésekről
Dokumentumfilm a „magyarkérdés“ rendezéséről a háború utáni Csehszlovákiában, illetve a szlovákok és a magyarok közötti képzeletbeli sakkjátszmáról. Ezen a sakktáblán azonban a figurák nem feketék és fehérek. A dokumentumfilm egyszerű emberek történeteit idézi fel, akiknek az életét a hatalmasok és a még hatalmasabbak döntései megbélyegezték.
http://www.hornazem.eu/hu/a-filmrol/
Nőnapi hakni - Ilyen az, mikor Fico viccet mond
http://www.bumm.sk/92767/ilyen-az-mikor-fico-viccet-mond.html
SNS: El a kezekkel Szlovákiától!
Jelentsék, ha magyarországi választási kampány jeleit látják Dél-Szlovákiában…
http://www.bumm.sk/92771/sns-el-a-kezekkel-szlovakiatol.html
Szlovákia jobban teljesít
http://www.hrportal.hu/c/szlovakia-jobban-teljesit-20140305.html
A magyar hadsereg 75 éve vonult be Kárpátaljára
http://www.metropol.hu/itthon/cikk/1158826
Gyöngyösi szerint a Krím esély a magyaroknak is
http://index.hu/kulfold/2014/03/16/gyongyosi_a_krim_esely_a_magyaroknak_is/
Ők azok, akik szerint a krími szavazás az önrendelkezés diadala
http://www.hir24.hu/belfold/2014/03/17/ok-azok-akik-szerint-a-krimi-szavazas-az-onrendelkezes-diadala/
Román és szlovák lapok a Krím Oroszországhoz csatlakozásáról
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/367206_krim_roman_es_szlovak_lapok_a_krim_oroszorszaghoz
Külügyminisztérium: Abszurd Zsirinovszkij javaslata Ukrajna felosztásáról
http://www.hirado.hu/2014/03/24/kulugyminiszterium-abszurd-zsirinovszkij-javaslata-ukrajna-felosztasarol/
Diktatúrát akarunk?
http://valasszunk.blog.hu/2014/03/23/diktaturat_akarunk
Képesek vagyunk-e tanulni a történelemből?
Nemzeti retorikába oltott kalandorság
http://nol.hu/velemeny/kepesek-vagyunk-e-tanulni-a-tortenelembol-1451831
Lidové noviny: Orbán csapdába került
Az oroszok ukrajnai beavatkozása következtében csapdába került Orbán Viktor azzal, hogy Moszkvával írt alá szerződést a paksi atomerőmű bővítéséről…
http://www.parameter.sk/rovat/kulfold/2014/03/05/lidove-noviny-orban-csapdaba-kerult
Szlovákia szerint Putyin nem mond igazat a Krímről
Lajčák beszólt az oroszoknak: ez közönséges agresszió
http://www.bumm.sk/92864/lajcak-beszolt-az-oroszoknak-ez-kozonseges-agresszio.html
Putyin a csehszlovák forgatókönyvet követi
http://www.bumm.sk/92710/putyin-a-csehszlovak-forgatokonyvet-koveti.html
Új tulajdonosa van a szlovákiai „magyar csapatnak”
A szlovák Corgon ligában szereplő FK DAC 1904 többségi tulajdonosa Világi Oszkár helyi üzletember és a Mol szlovákiai leányvállalatának, a Slovnaft csoportnak a vezérigazgatója lett…
http://futbol.hu/nagyvilag/vilagfoci/4179-uj-tulajdonosa-van-a-szlovakiai-magyar-csapatnak.html
Kassán koncertezik Bob Dylan
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=96247
Az Alföld harmadik kőszínháza volt a csabai
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=6947
A kolbász története
www.oslovma.hu/XXX/KolbTori.pps
Dedinszky Gyula: A csabai kolbász
www.oslovma.hu/XXX/CsabKolb.pdf
What Languages Sound Like
Így hallatszanak az idegen nyelvek annak, aki nem beszéli őket
A finn-svéd Sara Marie kitalált és értelmetlen szavakkal mutatja meg, hogy hangzanak a különböző népek nyelvei valakinek, aki nem beszéli őket:
http://www.youtube.com/watch?v=ybcvlxivscw&feature=player_embedded
Viktorin József emléktáblájának avatása Visegrádon
A Mátyás Király Művelődési Ház és a Józsefvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 22-én rendezte Viktorin József emléktáblájának avatóünnepségét a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolánál. A megjelenteket Dr. Kucsera Tamás Gergely, Visegrád város alpolgármestere, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára üdvözölte, köszöntőt Kápolnai Kázmér, a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat (Budapest, VIII. kerület) elnöke mondott. Hushegyi Gábor, a budapesti Szlovák Intézet igazgatójának ünnepi beszéde után leleplezték az emléktáblát, amelyet Kalász István c. prépost, Visegrád plébánosa áldott meg. Az ünnepi műsorban fellépett az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, a visegrádi Német Nemzetiségi Énekkar, valamint az Áprily Lajos Általános Iskola Kanyargó tánccsoportja. Az emléktábla megkoszorúzását követően az ünnepséget fogadás zárta.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1153-vyehrad-bol-svedkom-multikulturnej-slavnosti
Kápolnai Kázmér köszöntője
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Visegrádiak, környékbeliek, Budapestiek, a szlovákiai Érsekújvárról és máshonnan is érkezett kedves vendégek!
Minden jelenlévőt tisztelettel köszöntök a Budapest-Józsefvárosi Szlovák Önkormányzatunk nevében. Külön köszöntöm Hushegyi Gábor urat, a budapesti Szlovák Intézet igazgatóját, Kucsera Tamás alpolgármester urat, Gróf Péter urat, a Múzeum tudományos munkatársát, régész-muzeológust, Mikesi Tamás urat, a Művelődési Ház igazgatóját, valamint Kalász István esperes-plébános urat.
Gondolom, sokan csodálkoznak azon, hogy miért vállaltuk fel Viktorin József emlékének ápolását. Hogy ez világos legyen, el kell mondani Önöknek, hogy önkormányzatunk az 1998-as megalakulástól kezdve a mai napig kiemelten kutatja Józsefváros szlovák múltját és eddig tíz emléktáblát avattunk Budapesten, Józsefvárosban.
Én személy szerint már több mint negyven éve tudok arról, hogy Visegrádon nyolc évig működött egy szlovák plébános, aki szlovák nemzetébresztő és szervező tevékenységével párhuzamosan nagyon sokat tett Visegrádért. Sokoldalú és szerteágazó munkásságából most csak azt emelném ki, hogy Ő volt az a személy, aki a történelmi Magyarországon, itt Visegrádon indította el a szervezett műemlékvédelmi tevékenységet és az idegenforgalmat is.
Magyarország területén, Visegrádon az általa épített úton - melyet ma Viktorin sétánynak neveznek - van egy neve említése nélküli emléktábla. Mi azonban úgy gondoltuk, hogy a XIX. századi Magyarország e jeles személyisége megérdemelne egy kifejezetten neki állított emléktáblát az általa épített iskola homlokzatán. Ezért vállaltuk fel itt e kétnyelvű tábla kihelyezését. A költségek nagyobb részét a Határontúli Szlovákok Hivatalától kapott pályázati pénzből, részben önkormányzatunk költségvetéséből fedeztük.
Itt szeretném megjegyezni azt, hogy a táblaavatást eredetileg a múlt év utolsó negyedére terveztük, de a körülmények nem úgy alakultak. Ezért úgy döntöttünk, hogy most tavasszal, születésének hónapjában leplezzük le és koszorúzzuk meg a táblát. Ez a tizenegyedik kétnyelvű emléktáblánk, így Szlovákián kívül a mai naptól már Visegrádon is van Viktorin emléktábla.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Gróf Péter úrnak, Mikesi Tamás úrnak, akik már a tizenöt évvel ezelőtti, az 1999-es és 2012-es emléknap megrendezését is maximálisan támogatatták, szervezésében részt vettek, és a mostani emléktábla állításában is oroszlánrészt vállaltak. Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, a plébániának és mindenkinek, akik bármilyen területen tevékenységükkel hozzájárultak az emléktábla kihelyezéséhez és szerepet vállaltak e nemes ügy érdekében.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak.
Kiöntött a Balaton
Az erős északi szél miatt kiöntött Balaton vize a balatonszemesi szabad strandon 2014. március 19-én. (mti)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558045844294396&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater
Budapest - Takarítót és portást keres a szlovák iskola
A Lomb utcai Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium portás és takarító állásokat hirdetett meg. A határozatlan idejű közalkalmazotti munkákra április 2-ig lehet jelentkezni.
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=escg0t1ni1
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=escg0igcd9
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