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Haluskafesztivál Vanyarcon - Mezőberényi gesztus - Teherkomp Esztergom és Párkány között - Szobrot kap a leghosszabb ideig szolgált huszár - Alkotmányellenes-e a kettős állampolgárság? - Orbáni fordulatok - A nemzetiségek „formális” egy-egy mandátuma - X. Tarjáni Szlovák és Folk Napok - Nemzetiségi választások: Kampány, jelölések, ajánlások gyűjtése, voksolás...
Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/Im14Hu07.rtf
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Haluskafesztivál Vanyarcon
2014. szeptember 9. - (mti)
Haluskafesztivált rendeznek a Nógrád megyei Vanyarcon szombaton; a szlovák nemzeti ételhez kapcsolódva sztrapacskaevő versenyt is hirdetnek - tájékoztatta az MTI-t a szervező. Nedeliczki Teréz, a Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesületének vezetője elmondta: idén 15 csapat nevezett be a főzőversenyre elsősorban a környék szlovák nemzetiségű településeiről. A haluskaevő versenyre általában 10-15-en állnak ki, akiknek egy-egy adag, tetszőlegesen kiválasztott - bryndzás, túrós, káposztás, vagy pörköltes - haluskát kell a leggyorsabban elfogyasztaniuk - tette hozzá Nedeliczki Teréz. A fesztiválon népviseleti bemutatót is tartanak, a folklórműsorok sorában lesz közös játék-, ének- és tánctanulás, fellépnek magyar és szlovák hagyományőrző együttesek és néptánccsoportok, köztük a testvértelepülés, a szlovákiai Alsósztregova Prameň Folklór Együttese is.
Szlovák gasztronómiai hét Budapesten
http://www.elelmiszer.hu/cikk/szlovak_inyencsegek_budapest_belvarosaban
Megjelent a Karancs-Medves vidékének túrakalauza
Salgótarján környéki és Szlovákiába irányuló kirándulási lehetőségek…
http://www.sielok.hu/rovat/hirek/cikk/megjelent-a-karancs-medves-videkenek-turakalauza/
Magyarul az egyházról Szlovákiában
http://magyarkurir.hu/hirek/magyarul-az-egyhazrol-szlovakiaban
A BBC riportere Kelet-Szlovákiában
http://www.bumm.sk/99224/a-bbc-riportere-kelet-szlovakiaban-a-szelsosegek-orszaga.html
Kevésbé mennek külföldre a szlovák munkások
http://www.profession.hu/cikk/20140909/kevesbe-mennek-kulfoldre-a-szlovak-munkasok/4594
A szlovákok nem tudnak bánni a pénzzel?
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/a_szlovakok_nem_tudnak_banni_a_penzzel.586438.html
A poprádiak nem örülnek a tervezett NATO bázisnak
http://inforadio.hu/hirek/tudositoink/hir-665048
Mérgesek a szlovák tudósok
A kormány csökkenti a tudomány támogatására szánt összeget…
http://figyelo.hu/cikkek/409219-mergesek-a-szlovak-tudosok
Kirúgta a bírónő a Rezešová-per elfogult szakértőjét
http://www.origo.hu/itthon/20140908-kirugta-a-birono-a-rezesova-per-elfogult-szakertojet.html
„Merjetek ne hinni a Sátánnak”
http://index.hu/belfold/2014/09/06/merjetek_nemet_mondani_a_satannak/
Economist: Botrány egy szlovákiai ünnepségen az oroszok meghívása miatt
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/405730_economist_botrany_egy_szlovakiai_unnepsegen_az
A SME a nemzeti italboltokról, a Gazeta Wyborcza a Szabadság Expressz budapesti állomásáról
Peter Morvay szerint „semmi olyat nem akarnak bevallani, ami biztosan nagy felháborodást váltana ki”.
http://www.boon.hu/kulfoldi-sajto-magyarorszagrol-a-sme-a-nemzeti-italboltokrol-a-gazeta-wyborcza-a-szabadsag-expressz-budapesti-allomasarol/2631865
Kassán vendégszerepel a Bányavakság
A POSzT versenyprogramja után a kaposvári és a pécsi színház közös produkciójaként létrejött Bányavakság most a kassai Közép-Európai Színházak Fesztiváljára kapott meghívást.
http://www.szinhaz.hu/fesztival/57519-kassan-vendegszerepel-a-banyavaksag-berczes-laszlo-valaszolt
A Novohrad-Nógrád Geopark következő négy éve
http://www.turizmusonline.hu/cikk/a_novohrad_nograd_geopark_kovetkezo_negy_eve
Rejtélyesen jó magyar adat derült ki
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/rejtelyesen_jo_magyar_adat_derult_ki_valami_nagyot_robbant.586287.html
Csak piros-fehér-zöldben lehet majd berúgni
Nem vicc: jönnek a nemzeti italboltok
http://www.168ora.hu/buxa/nem-vicc-jonnek-nemzeti-italboltok-130438.html
Több mint négymillióan járulnak az urnákhoz a szlovák választásokon
http://www.hirado.hu/2014/09/03/tobb-mint-negymillioan-jarulnak-az-urnakhoz-a-szlovak-valasztasokon/
Külföldi sajtó Magyarországról - SME, Právo, Deutschlandfunk
http://profitline.hu/hircentrum/hir/317841/Kulfoldi-sajto-Magyarorszagrol---SME-Pravo-Deutschlandfunk
A reklámadó mellékhatása: repülőjegy Szlovákiából
http://nol.hu/gazdasag/repulojegyet-szlovakiabol-1484173
Ma van a szlovák alkotmány napja
http://www.bumm.sk/98935/ma-van-a-szlovak-alkotmany-napja.html
Nem változott a magyar elsősök száma Szlovákiában
2014. augusztus 30. - (mti)
Mintegy 5400 gyermeket írattak be az idén Szlovákiában a magyar tannyelvű alapiskolák első osztályába. Ez a szám nagyjából az utóbbi néhány év átlagának felel meg - hangzott el szombaton a Kassához közeli Buzitán a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén. A helyi római katolikus templomban tartott ökumenikus istentisztelettel egybekötött ünnepségen, amelyet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) és a buzitai önkormányzat szervezett, bemutatkoztak a magyar elsősök képviselői, és bemutatták a pályakezdő felvidéki magyar pedagógusokat is. Tanévnyitó ünnepi beszédet Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke mondott. A magyar kormányzat nevében Prőhle Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket. „A határon túli magyar nemzeti közösségek megmaradásának egyik kulcsa, hogy nemcsak kötelesség, hanem öröm is legyen magyarnak lenni, magyar iskolába járni” - jelentette ki Prőhle. „Ma, amikor olyan sok szó esik Közép-Európa versenyképességéről, akkor a kétnyelvű közegben felnövő gyerekek komoly versenyelőnnyel bírnak” - mutatott rá a helyettes államtitkár az MTI tudósítójának nyilatkozva. Megjegyezte: a magyar nyelv ismerete nemcsak a magyar kisebbségi közösségek számára fontos, hanem hozzájárul az adott országban élő többségi nemzet sikerességéhez is. A szlovák oktatásügyi tárca adatai szerint a szeptember 2-án kezdődő új tanévben mintegy 3 300 alap- és középiskola nyitja meg kapuit több mint 700 ezer tanulóval. Az általános iskolák első osztályába országos szinten rekordszámú, 54 ezer gyereket írattak be. A tanévkezdet komoly gondja, hogy késnek a tankönyvek. Ez a probléma a magyar iskolákat is érinti.
A Vajdaságban az idén is csökkent a magyar nyelvű elsősök száma
Az idén is csökkent a magyar nyelvű oktatásra beíratott kisdiákok száma, a tavalyi tanévhez képest kétszázötvennel kevesebb magyar elsős lesz - írta a hét végén a Magyar Szó című újvidéki napilap. Tavaly 1861 magyar tannyelvű elsős kezdte meg az iskolát Vajdaság-szerte, az idén már csak 1607. A csökkenés oka elsősorban az alacsony születésszám és a nagyfokú elvándorlás. A törvények értelmében ahhoz, hogy önálló osztály indulhasson magyar nyelven, legalább öt diáknak kell jelentkeznie az adott intézménybe. Emellett a vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsnak (MNT) is ajánlást kell megfogalmaznia a kis létszámú osztályok alakításáról. A bánsági és szerémségi szórványban erre nem mindig van lehetőség, így gyakran szerb-magyar kombinált osztályokat hoznak létre, hogy a magyar gyerekeknek ne kelljen szerb osztályba járniuk. Az MNT emellett iskolabuszokat biztosított annak érdekében, hogy a magyar ajkú gyerekeket a közeli magyar nyelven is oktató iskolákba szállítsa. A vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzata negyedik éve tanszercsomagot is ajándékoz az első osztályba indulóknak. Az MNT ezt részben saját forrásaiból, részben pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával biztosítja - fejtette ki Joó Horti Lívia, az MNT közoktatási bizottságának elnöke a Magyar Szónak. A tanszercsomag minden olyan eszközt, tanfelszerelést tartalmaz, amire szüksége lehet egy elsős kisdiáknak, az iskolatáskát és a sportfelszerelést kivéve - tette hozzá. Korhecz Tamás, az MNT elnöke korábban sikeresnek értékelte a testület beiskolázási programját. Mint magyarázta: „eljutottunk oda, hogy 40 százalékkal megnőtt a nem magyar gyerekek aránya a magyar osztályokban, vagyis olyan szülőket tudtunk a beiskolázási kampányon, az iskolabusz-programon és az ösztöndíjprogramon keresztül bevonni a magyar oktatásba, akik például vegyes házasságból származnak vagy romák, és akik egyébként nem választották volna a magyar oktatást. Emellett pedig csökkent azon magyarok száma, akik viszont nem a magyar oktatásban vesznek részt.” Problémának nevezte ugyanakkor, hogy „tízévenként a magyarságnak több mint 10 százaléka eltűnik a statisztikából”, ami a vajdasági magyar közösség fennmaradását is veszélyezteti.
Donald Tusk lengyel kormányfő az Európai Tanács új elnöke
http://444.hu/2014/08/30/kemeny-uzenet-oroszorszagnak-donald-tusk-lesz-az-europai-tanacs-elnoke/
Hattinger-Klebasko Gábor: A magyarországi ruszinok kettős identitása
1960 - „Komlóska lakosságának 89,2 %-a szlovák, ruszinnak pedig senki sem vallja magát…”
http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=20477
Komlóska - Az ország legkisebb iskolájában is megkezdődhet a tanítás
2014. augusztus 30. - (mti)
Komlóskán, az ország legkisebb nemzetiségi általános iskolájában szeptember elsején újra megkezdődhet a tanítás, a padokba öt kisiskolás ülhet be, két pedagógus oktatja majd őket. Köteles László (Fidesz-KDNP) polgármester az MTI-nek azt mondta: a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Iskola az egyetlen ruszin nemzetiségű intézmény az országban. Szeptembertől a három elsős és a két másodikos gyermek az alapvető tananyag mellett ruszinul is tanul, miként megtanulnak lovagolni és úszni is. A polgármester beszélt arról is, hogy az önkormányzat korábban az 1-6. évfolyamokat oktató intézmény működését biztosította, a 2012-2013-as tanévben kilenc gyermek járt az iskolába, részben összevont osztályokban tanulhattak. A gyerekek az országos átlag feletti eredményeket értek el, köszönhetően az egyedi és személyre szabott oktatásnak és nevelésnek is. Az állam - miután átvette az intézményt - a kevés gyerekre hivatkozva 2013 szeptemberében felfüggesztette az iskola működését, ezért az előző tanévben nem volt iskolai oktatás Komlóskán - tette hozzá. A helyi ruszin hagyományok és egyedi kulturális értékek megőrzése érdekében az önkormányzat összefogott a helyi ruszin nemzetiségi önkormányzattal, hogy újraindulhasson az iskola. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal megadta a működési engedélyt az intézmény átvételére, a komlóskai önkormányzat pedig biztosította az iskola épületét, a tárgyi eszközöket és a pénzügyi fedezetet. Erre azért van szükség, mert központi költségvetésből mindösszesen „0,4 fő” pedagógus bérét finanszírozták - tette hozzá a polgármester. Megjegyezte: az iskola újraindításához többektől kaptak segítséget, informatikai eszközöket, játékokat, sportszereket.
Aggtelek - Határon átnyúló együttműködési program
Két fontos, határon átnyúló, magyar-szlovák uniós projekt is lezárult az Aggteleki Nemzeti Parkban…
http://www.boon.hu/hataron-atnyulo-egyuttmukodesi-program-2/2627260
Vegyes házasság - az asszimiláció motorja
- szociológiai és antropológiai értelmezésben…
http://www.hirek.sk/velemeny/20140812175213/Samu-Istvan-Vegyes-hazassag-az-asszimilacio-motorja.html
Új tankönyvek és segédanyagok szükségesek a szlovák nyelv újszerű oktatásához
http://www.hirek.sk/itthon/20140828145134/Uj-tankonyvek-es-segedanyagok-szuksegesek-a-szlovak-nyelv-ujszeru-oktatasahoz.html
Švejk, a derék katona szobrot kapott
http://felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/48149-vejk-a-derek-katona-szobrot-kapott-csehorszagban
Dobrý voják Švejk má v Putimi sochu. Čtrnáctou ve světě, první v Česku
http://budejovice.idnes.cz/v-putimi-odhalili-sochu-svejka-dze-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140823_104402_olomouc-zpravy_mav
Sztakó Zsolt: Mikszáth-levelek
„Lelkemnek kedves, jó palócok, tót atyafiaim!”
http://felvidek.ma/nezopont/publicisztika/48214-sztako-zsolt-mikszath-levelek-vi
Nem lehet nem szeretni - Mikszáthot nem felejtik el a jó palócok
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/777-mikszathot-nem-felejtik-el-a-jo-palocok
Mezőberényi gesztus: Kerüljenek vissza a szlovák nyelvű intézménytáblák
2014. augusztus 25. - (beol.hu)
Az október 12-ei választások után megalakuló nemzetiségi önkormányzatok véleményének kikérését követően tárgyal a mezőberényi képviselő-testület a német és szlovák nyelvű feliratok helyi közintézményekre való lehetséges kihelyezéséről - határozott hétfői ülésén a képviselő-testület. Ladó Balázs, a Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője levélben kérte, hogy a város közintézményeire kerüljenek vissza a szlovák nyelvű intézménytáblák. Szerinte ez tovább erősítené a nemzetiségek együttélését Mezőberényben, másrészt példát mutatna határon innen és túl egyaránt. Siklósi István polgármester elmondta, egyetért az ötlettel, ugyanakkor a közelgő önkormányzati választások miatt célszerű megvárni az új nemzetiségi önkormányzatok megalakulását, s véleményüket kikérve dönteni a szlovák, illetve - miután Mezőberény háromnemzetiségű város - a német feliratok kihelyezéséről. Harmati László, a pénzügyi bizottság elnöke is hasonlóan vélekedett, jelezve fontos, gesztusértékű elképzelésről van szó.
Mezőberény három nyelven
Ladó Balázs, a Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője levélben fordult Mezőberény polgármesteri hivatalához, hogy a helységnévtáblákon ugyan három nyelven van a város neve feltüntetve, de korábban a közintézmények feliratai is ezt az elvet követték, pár éve viszont ezek eltűntek.
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/47701-ketnyelvusegi-mozgalom-magyarorszagon-is
Területi társulást hozna létre Pest és Nyitra megye
http://inforadio.hu/hirek/tudositoink/hir-661676
Lekapcsolták a szlovák termelőket lehúzó magyar csalókat
http://hvg.hu/kkv/20140827_szlovak_termeloket_lehuzo_magyarok
A szlovák püspökök állásfoglalása az Új Szó cikke kapcsán
http://magyarkurir.hu/hirek/a-szlovak-puspokok-allasfoglalasa-az-uj-szo-cikkehez
Közép-európai szólásmondásos adok-kapok
http://www.nyest.hu/hirek/szarvas-tole
Mi vagy te, hogy nem érted, magyar?
http://dotoho.blog.hu/2014/08/25/hulyemagyarok
A nyelvész szerint politikai lufi lett a szlengszótárból
Vegyes reakciókat váltott ki Szlovákiában és Magyarországon is az új szlovák szlengszótár, amely a „Čo si Maďar? kifejezést is tartalmazza.
http://www.hirado.hu/2014/08/30/a-nyelvesz-szerint-politikai-lufi-lett-a-szlengszotarbol
Čo si Maďar?
http://kozbeszed.sk/2014/08/26/co-si-madar/
...csehül állunk, a szlovákok hagyományos külső megnevezése a tót szó különféle negatív értékítéletet hordozó szólásokban való megjelenéséről már ne is beszéljünk...
Mi a maďar?
http://nemethzoltan.wordpress.com/
pejor. - hülye, nyomott, nehézfejű, értetlen ember; olyan ember, akivel nem lehet lehet szót érteni
Állampolgársági törvény - Enyhülne a pozsonyi szigor
http://nol.hu/kulfold/enyhulne-a-pozsonyi-szigor-1481873
Hamarosan kiírják a kisebbségi nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában
http://www.ringmagazin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=32998
Megkezdődött a teherkomp építése Esztergom és Párkány között
2014. augusztus 14. - (mti)
Határon átnyúló együttműködésben teherkomp építése kezdődött Esztergom és Párkány között, mely a legnagyobb kamionok átkelését is lehetővé teszi - közölte a NIF Zrt. kommunikációs vezetője csütörtökön az MTI-vel. Loppert Dániel tájékoztatása szerint a beruházással megszűnik a Esztergom és Párkány közötti közúti áruszállítás fő akadálya, ugyanis a Mária Valéria hídon 3,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben, a komáromi Erzsébet-hídon pedig csak 20 tonnás járművek közlekedhetnek. A fejlesztés a magyarországi 11-es főút és a szlovákiai 63-as főút között teremt közvetlen kapcsolatot. Hozzájárulhat ahhoz, hogy a 11-es út közúti áruszállításának jelentős része egy többféle szállítási módot kombináló logisztikai központ segítségével vasútra vagy vízre terelődjön. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló projekt részeként magyar oldalon átépítik a 11-es főút csomópontját, valamint kiépítik a kompkikötőhöz vezető 650 méteres utat és a teherkomp rámpáját. A magyar oldalon félmilliárd forintos költséget meghaladó fejlesztést a Strabag Általános Építő Kft. végzi el. A teherkomp beruházás 2015 kora tavaszra készül el. Völner Pál, volt infrastrukturális fejlesztésekért felelős államtitkár korábban az esztergomi képviselő-testület ülésén számolt be arról, hogy kompjárat napi hetven kamion szállítására lesz képes. A szlovák-magyar együttműködéssel, uniós támogatással megvalósuló beruházás összes költsége közel másfél milliárd forint.
Szobrot kap szülőfalujában a leghosszabb ideig szolgált huszár
2014. augusztus 14. - (mti)
Szobrot kap szülőfalujában, a szlovákiai Hegyesmajtényban (Mojtín) Skultéty László a leghosszabb ideig szolgált magyar huszár, akinek földi maradványait tavaly júniusban temették újra ugyanott - erősítette meg az MTI-nek Peter Badzgon helyi plébános. Skultéty Lászlónak az egyházközség a helyi lakosok és a település leghíresebb szülöttének tisztelői állítanak szobrot közadakozásból. A huszár közel három méter magas lovas szobra a hegyesmajtényi templom kertjében tavaly épített új síremléken áll majd, annak leleplezésére egy szombaton délelőtt tíz órakor kezdődő ünnepélyes szertartás keretében kerül sor. A 93 éves korában, 1831 augusztusában elhunyt Skultéty Lászlót, szülőhelyén a szlovákiai Hegyesmajtényban tavaly júniusban temették újra, közel egy hónappal azután, hogy a huszár földi maradványait a szlovák és a román hatóságok megegyezése alapján kihantolták a katona újaradi sírjából és azokat Szlovákiába szállították. Az újratemetést illetve a legtovább szolgáló magyar huszár földi maradványainak hazaszállítását, Hegyesmajtény polgármestere szerint az ő településük kezdeményezte. A katona földi maradványainak kihantolása és azok elszállítása diplomáciai szóváltást eredményezett Magyarország és Szlovákia között, ennek során a magyar Külügyminisztérium azt nehezményezte, hogy a szlovák fél előzetesen nem tájékoztatott ilyen irányú terveikről. Az újratemetésre végül katonai tiszteletadással, a magyar és a szlovák hadsereg magasrangú képviselőinek részvétele mellett került sor, tavaly június 27-én. Peter Badzgon, Hegyesmajtény plébánosa a szoborállítással kapcsolatban elmondta: bár annak ötlete már korábban megfogalmazódott, a tervet csak az újratemetést követően, tavaly augusztusban véglegesítették, a szobrot pedig nemrégiben fejezték be. Az MTI érdeklődésére hozzátette: ugyancsak az elmúlt hetekben helyezték vissza Skultéty László síremlékére azt az - immár helyes feliratú - magyar nyelvű emléktáblát, amelyet eredetileg az újratemetéskor helyeztek ki s amelyen akkor több helyesírási hiba és nyelvtani elírás is olvasható volt. Skultéty László síremlékén négy - a katona rövid életrajzát megjelenítő - emléktábla van, ezek közül egy szlovák, egy magyar, egy német egy pedig angol szöveget tartalmaz.
Tulajdonvita a Magyar Bencés Kongregáció és a szlovák Nagyszombati főegyházmegye között
2014. augusztus 14. - (mti)
Tulajdonvita alakult ki a Magyar Bencés Kongregációhoz (MBK) tartozó révkomáromi (Komárno) Bencés Rendház és a Nyugat-Szlovákiában lévő, nagyszombati érsekség között, mivel az érsekség magára íratta a bencések szlovákiai ingatlanjait, azok álláspontja szerint jogtalanul. Az ügyről Szalay György, a Bencés Rendház jogi képviselője tájékoztatta csütörtökön az MTI-t. A történtek tisztázását és az eredeti jogállapot visszaállítását kérve, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát levélben fordult Ján Orosch nagyszombati érsekhez. Szalay György az esettel kapcsolatban elmondta: az elmúlt hetekben véletlenül jutott a tudomásukra, hogy Ján Orosch nagyszombati érsek felhatalmazása alapján a révkomáromi Kataszteri Hivatal a bencések összes - a helyi kataszter területén lévő - ingatlanját a nagyszombati érsekségre íratta át. Mi több, az esetre úgy került sor, hogy a bencéseket sem a tervezett lépésről, sem a megtörtént átírásról nem értesítette sem az érseki, sem a kataszteri hivatal. Szalay elmondása szerint utóbb kiderült, hogy az átírás folyamata már márciusban megkezdődött, és annak véglegesítése júliusban megtörtént. Az átírást a Bencés Rendház jogi képviselője „példátlan elbirtoklásnak”, és jogosulatlan lépésnek tartja. A nagyszombati főegyházmegye ezzel ellentétes véleményen van, az eset kapcsán az MTI-hez eljuttatott állásfoglalásában megállapítja: az átírás a Szentszék vonatkozó döntésére, valamint történelmi dokumentumokra alapozott, és így jogszerű volt. Dušan Kolenčík, a nagyszombati főegyházmegye szóvivője hozzátette: az átírás tényéről mind a magyar, mind pedig a szlovák püspöki konferenciát értesítették, a két országban lévő apostoli nunciatúrák által. A szlovák érsekség állásfoglalásának tartalmát a Bencés Rendház jogi képviselője „súlyos csúsztatásnak” nevezte. A tulajdonvita egyik sarkalatos pontja a két fél közötti jogértelmezési nézetkülönbség. A nagyszombati főegyházmegye korábbi - és a jelek szerint mostani vezetése is - azon a véleményen van, hogy a szlovákiai területen lévő bencés szerzetesi tulajdon a nagyszombati főegyházmegyét illeti meg. Ellenben a bencések azzal érvelnek, hogy a kánonjog értelmében különbséget kell tenni az egyházmegyei és a szerzetesi tulajdon között, tehát sem egyházjogi, sem polgárjogi értelemben nincs jogi alapja annak, hogy a mindenkori szerzetesi ingatlanokat bármely egyházmegye saját birtokának tekintse vagy elbirtokolja.
Új állandó kiállítást nyitnak meg a füleki múzeumban
A tárlat hatéves munka és nyolc sikeres pályázat eredménye…
http://www.havasok.hu/cikk/uj-allando-kiallitast-nyitnak-meg-a-fuleki-muzeumban
Gálánsan fizet elküldendő dolgozóinak a Nokia
Csúcskategóriás mobil a fájdalomdíj - A Nokia alkalmazottjai a törvényes juttatásokon túl átlagosan öthavi távolléti díjat és 150.000 forintos álláskeresési támogatást is kapnak…
http://www.kisalfold.hu/komarom/kirugott_komaromi_nokiasok_csucskategorias_mobil_a_fajdalomdij/2393950/
Virágzik a bevásárlóturizmus
A tartósan magas euró árfolyam miatt sokan érkeznek Szlovákiából…
https://www.youtube.com/watch?v=RXngJUkEBeI&feature=player_embedded
Nem kíváncsiak Kotlebára a szlovák nemzeti felkelés ünnepén
http://www.bumm.sk/98224/nem-kivancsiak-kotlebara-a-szlovak-nemzeti-felkeles-unnepen.html
Nem tarthatnak népszavazást Horvátországban a kisebbségi nyelvhasználatról
http://www.bumm.sk/98246/nem-tarthatnak-nepszavazast-horvatorszagban-a-kisebbsegi-nyelvhasznalatrol.html
„Elég volt már a táncolgatásból” - Elégedetlenek a szlovák romák
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/08/12/elegedetlenek_a_szlovak_romak/
A magyar médiaszabadság utolsó bástyája az RTL
http://nepszava.hu/cikk/1030000-a-magyar-mediaszabadsag-utolso-bastyaja-az-rtl/
Kritizálja Ficot az ellenzék a szankciókat helytelenítő kijelentése miatt
http://www.napigazdasag.hu/cikk/20069/
Trójai falovak az unióban: Fico és Orbán
http://nol.hu/kulfold/trojai-falovak-az-unioban-fico-es-orban-1479501
Putyinizmus-e, amit Orbán Viktor tesz?
„Önmagukra ismernek egymásban” - Sok a hasonlóság - Erősebb az európai integráció - Úton az elnöki rendszer felé
http://nepszava.hu/cikk/1030037-onmagukra-ismernek-egymasban/
Változtatnának az egyházfinanszírozáson a szlovákok
http://inforadio.hu/hirek/kulfold/hir-658416
A szlovákiai magyar fiatalok fele szerint nem nagyon fontos a nemzetiség
Kulcsfontosságú döntések és értékek - A fiatalok eleve „kevésbé” magyarok? - Nem lehet „visszaszívni” - Tíz év alatt 62 ezer fővel csökkent a szlovákiai magyarok száma. A demográfusok szerint ennek elsődleges oka a nemzetváltás…
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/08/11/fontos-a-fiataloknak-magyarnak-maradni
Szlovák közvilágító cégbe fektet a Corvinus
http://hvg.hu/kkv/20140811_Szlovak_kozvilagito_cegbe_fektet_a_Corvin
Bugacpuszta - „A Kincses Kelet örökösei vagyunk”
Lezsák Sándor hun és türk tudatúakkal őrzött hagyományokat
http://hvg.hu/itthon/20140809_Lezsak_Sandor_hun_es_turk_tudatuakkal_orz#rss
Rokon tudatúak - Törzsi gyűlés a Parlamentben (oroszul)
http://www.hir24.hu/belfold/2014/08/08/torzsi-gyules-volt-a-parlamentben/
Kurultáj és délibáb
http://gepnarancs.hu/2014/08/kurultaj-es-delibab/
Visszatér a nagypolitikába Mečiar?
„Ő volt a legjobb és a legsikeresebb szlovák politikus.”
http://nol.hu/kulfold/visszater-a-nagypolitikaba-meciar-1479211
Sertéshizlalda, a jelkép
Balog Zoltán miniszternek a roma holokauszt idei emléknapján nem egészen váratlanul ideológiai rokonai akadtak Csehországban és Szlovákiában is.
http://nol.hu/velemeny/serteshizlalda-a-jelkep-1479157
Bank vagy kedves?
Az átlag szlovákiai lakos többször vált életében bankot, mint párt. Partnert pedig nagyjából annyiszor, mint lakhelyet…
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=102562
Időzített bomba: Titkos meghívó Vlagyimir Putyinnak
http://nol.hu/kulfold/titkos-meghivo-vlagyimir-putyinnak-1478999
Kicsi a nyelv, de fontos lehet
Az angol nyelv mellett fontos annak az országnak a nyelvismerete is, ahová munkavégzés, tanulás vagy házasságkötés miatt kerülnek a fiatalok.
http://www.nyest.hu/hirek/kicsi-a-nyelv-de-fontos-lehet
Kivándorló magyarok: kalandvágy vagy kényszer?
Nem speciális magyar jelenségről van szó: Kelet-Közép-Európából milliók indultak el nyugatra szerencsét próbálni…
http://nol.hu/belfold/kalandvagy-vagy-kenyszer-1478951
A szlovák vonatok pontosabban közlekednek, mint a magyarok
http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/a-szlovak-vonatok-pontosabban-kozlekednek-mint-a-magyarok-432793
„Bármit is tesz a román állam, a székely autonómia előbb-utóbb megvalósul”
2014. augusztus 7. - (mti)
Vona Gábor szerint a román állam bármit is tegyen, a Székelyföld autonómiája előbb-utóbb megvalósul. A Jobbik elnöke erről a székelyföldi Borzonton beszélt az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) egyesület tizedik alkalommal megrendezett táborában. Vona Gyöngyösi Márton jobbikos parlamenti képviselővel közösen tartott előadást A magyarság jövője egy új világrend küszöbén címmel mintegy háromszáz hallgató előtt. A pártelnök kijelentette, a román állam nem tudja megakadályozni a székely autonómiát, arra „a történelem valamelyik fordulata” megteremti a lehetőséget. „A román állam is jobban tenné, ha újraértékelné az ezzel kapcsolatos viszonyát” - jelentette ki a Jobbik elnöke. Vona Gábor úgy vélte, a kisebbségi jogok terén mutatkozó nézetkülönbségeket leszámítva a románok és a magyarok voltaképpen egymás sorstársai. A két ország érdekei azonosak. Óva intette Romániát attól, hogy kizárólag az amerikai szövetségre építse külpolitikáját. Gyöngyösi Márton vetette fel, majd Vona Gábor is megerősítette: elhibázott Magyarország euroatlanti orientációja, ki kellene egyensúlyozni az ország nyugati és keleti kapcsolatait. „Rossz volt egy lapra tenni fel mindent. Fel kellett volna mérni, hogy többpólusú világrend van kialakulóban. A világban felemelkedőben levő Oroszország, Kína, Dél-Amerika követelik a maguk helyét. Ilyen helyzetben öngyilkos odaláncolnunk magunkat a süllyedőben levő pólushoz” - jelentette ki Gyöngyösi. Szerinte erre a helyzetre megoldás a keleti nyitás, amelyet a Jobbik hirdetett meg, és amelynek a nyomai a kormány politikájában is meglelhetők. Gyöngyösi szerint a magyar diplomáciának észre kellene vennie, hogy a Kárpátalján áhított ruszin-magyar autonómia ügyében Oroszország természetes szövetséges. Vona Gábor egyetértett Orbán Viktor tusványosi megállapításával, mely szerint olyan időket élünk, amikor bármi megtörténhet. Megállapította, hogy a világ konfliktusai nem a megoldásuk felé haladnak. Azt tartotta kérdésnek, hogy fel van-e készülve Magyarország erre a helyzetre. Úgy vélte, „tiszta szégyen”, hogy „nem visszhangoznak a nemzetközi szervezetek a kárpát-medencei magyarság autonómiatörekvéseitől” és a magyar diplomáciának egyetlen országot sem sikerült az autonómiatörekvések támogatóinak az oldalára felsorakoztatni. Megemlítette, a székelyek tavaly októberi nagy menetelésével egy időben tartott isztambuli szimpátiatüntetés azért jött létre, mert azelőtt török egyetemistáknak tartott előadásokat, amelyekben a székely autonómiatörekvésekre is kitért. Vona Gábor elismerte, csalódott amiatt, hogy pártja alig kapott szavazatokat a határon túlról. Úgy vélte, az erdélyi magyarság „meghálálta a Fidesznek” a kettős állampolgárságot a szavazatokkal. Hozzátette, az eredmény munkára sarkallja a pártját, mely 2018-ban biztosan jobb eredményt ér el a határon túliak körében. Vona Gábor arra is kitért, hogy a román politikusok vele kapcsolatos tavalyi kijelentései után kérdéses volt számára, hogy az idén jelen lehet-e még a táborban. Hiába próbálta azonban megtudni a román hatóságoktól, hogy ki van-e tiltva az országból, kérdéseire nem kapott érdemi választ, és beléphetett az országba.
Hamarosan kiderül, alkotmányellenes-e a kettős állampolgárság
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/09/10/hamarosan_kiderul_alkotmanyellenes-e_a_ketts_allampolgarsag/
Tanácskoztak és hegyet másztak a V4-es országok érdek-képviseleti vezetői
http://www.honvedelem.hu/cikk/46031
A kis nyelvek oktatása a V4-ek nyári egyetemi konferenciáján Debrecenben
2014. augusztus 7. - (mti)
Politikai, gazdasági, regionális súlya van az olyan együttműködésnek, amely a V4-ek országaiban folyó kis nyelvek oktatásának elősegítését tűzi ki célul - mondta Jávor András, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón. Szaffkó Péter, a Debreceni Nyári Egyetem igazgatója ismertette: a csütörtökön kezdődő kétnapos konferencián tizennégy előadás hangzik el a magyar, a lengyel, a szlovák és a cseh nyelv oktatásáról, a nyelvtanítás nehézségeiről. Az előadók - a tizenkét külföldi szakember mellett - Pécsről, Budapestről, Győrből és Debrecenből érkeztek. A konferencia résztvevői megvitatják egyebek között azokat a módszertani kérdéseket, amelyekkel motiválhatják a szomszédos népek nyelvének tanulását, egymás kultúrájának megismerését - hangsúlyozta az igazgató. Az angol nyelv mellett fontos annak az országnak a nyelvismerete is, ahová munkavégzés, tanulás vagy házasságkötés miatt kerülnek a fiatalok - emelte ki. Jávor András hozzáfűzte, hogy „az ilyen együttműködés révén a bizalom és a barátság erősödik a négy nemzetben”. A sajtótájékoztatón részt vett Milán Peprnik cseh konzul, Michal Cerny, a Budapesti Cseh Centrum igazgatója, Jaroslaw Bajaczyk, a Budapesti Lengyel Intézet igazgatóhelyettese is. A lengyel szakember megerősítette: örömmel jöttek a konferenciára, mert fontosnak ítélik a nyelvoktatást a V 4-ek együttműködésében.
Két és fél éve nem volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben
Az MNB nem aggódik…
http://dealbook.privatbankar.hu/szarmazekos/nem-aggodik-az-mnb-a-gyenge-forint-miatt-271489
Orbán az illiberalizmus bajnoka
http://nepszava.hu/cikk/1029669-orban-az-illiberalizmus-bajnoka/
„Nem vagyunk olyanok, mint Orbán” - kiakadtak Szlovákiában
http://hvg.hu/kkv/20140806_Nem_vagyunk_olyanok_mint_Orban__kiakadta
Szlovákia saját műholdat küldene a világűrbe
http://www.bumm.sk/97986/urcowboyok-szlovakia-sajat-muholdat-kuldene-a-vilagurbe.html
Javítóintézetben a szlovák államfő
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/08/06/javitointezetbe_kerult_a_szlovak_allamf/
Hazát cserélnének a kárpátaljai szlovákok
http://nol.hu/kulfold/hazat-cserelnenek-a-karpataljai-szlovakok-1478319
www.1914.sk - Történetek a nagy háborúból
http://www.bumm.sk/98016/tortenetek-a-nagy-haborubol-cimmel-kiallitas-nyilik-pozsonyban.html
Vita a nyelvtörvényről
Nem folytatódik a magyar-szlovák, a roma-szlovák és a ruszin-szlovák közigazgatási szótárak fejlesztése…
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/08/04/vita_a_nyelvtorvenyrl_szlovakiaban/
Átdolgoztatott egy munkafüzetet a szlovák oktatási miniszter
Nemcserés kérdés miatt...
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=31208
Egyre több ukrán fedezi fel, hogy valójában szlovák
http://www.bumm.sk/97947/egyre-tobb-ukran-fedezi-fel-hogy-valojaban-szlovak.html
Szlovák-magyar honvédelmi együttműködés
Átadták a kibővített kiképzési katalógust
http://www.honvedelem.hu/cikk/45646
Magyar történelem: kit érdekel?
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/47655-magyar-tortenelem-kit-erdekel
Demmel József: A szlovák nemzet születése
http://www.felvidek.ma/ajanlo/konyvajanlo/47582-demmel-jozsef-a-szlovak-nemzet-szuletese
Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00042/pdf/EPA00414_korall_2013_51_258-263.pdf
Szlovák nemzetépítés a 19. században
http://mult-kor.hu/20111219_szlovak_nemzetepites_a_19_szazadban
Megvonná Magyarország szavazati jogát a The New York Times
http://ujszo.com/online/kulfold/2014/08/01/megvonna-magyarorszag-szavazati-jogat-a-the-new-york-times
Nem szerezne parlamenti többséget Fico pártja
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/nem_szerezne_parlamenti_tobbseget_fico_partja.584813.html
Fico megszerezte az ellenzék-lepattintó csodafegyvert
A hitelminősítő értékelte a szlovák kormány konszolidációs lépéseit, és amellett, hogy megerősítette Szlovákia „A” értékelését, az ország kilátásait stabilról pozitívra változtatta.
http://www.bumm.sk/97879/fico-megszerezte-az-ellenzek-lepattinto-csodafegyvert.html
Bukott a Slovnaft, veszít a Mol
http://nol.hu/gazdasag/bukott-a-slovnaft-veszit-a-mol-1477573
Magyarország egyedül marad?
Közös cseh-osztrák-szlovák kormányülések - Régen az osztrákok le sem ültek volna, ha mi nem vagyunk ott…
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=102250
Ömlött a szlovák pénz Magyarországra
http://fn.hir24.hu/gazdasag/2014/07/30/omlott-a-szlovak-penz-magyarorszagra/
Közel ötven új határátkelő épül
A legtöbbet, 24-et a szlovák szakaszon építenék ki. Túlnyomórészt határmenti településeket összekötő kapcsolatokról van szó.
http://www.logisztikama.hu/2014/07/kozel-otven-uj-hataratkelo-epul-atlagosan-harommilliardert/
Újra lesz Made in CzechoSlovakia
http://mno.hu/gazdasag/ujra-lesz-made-in-czechoslovakia-1239718
A szlovák politikai Messiás öngólja
http://nol.hu/kulfold/a-szlovak-politikai-messias-ongolja-1476737
Mečiarnak még van mondanivalója?
http://nepszava.hu/cikk/1028665-meciarnak-meg-van-mondanivaloja/
Orbán Keletre tart
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/08/06/orban-keletre-tart
Orbán a határon túl
Játszmáiban a határon túli magyarok mindössze gyalogok, akik csak a kétharmad megtartása érdekében fontosak.
http://nol.hu/velemeny/orban-a-hataron-tul-1477071
Illiberalizmus és autonómia
http://papolok.blog.hu/2014/08/01/illiberalizmus_es_autonomia
Abszurdisztán - Orbánisztán
http://gondola.hu/cikkek/92183-Abszurdisztan_-_Orbanisztan.html
Orbánisztán: demokrácia kontra nemzetállam - kis magyar pszicho
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/07/27/orbanisztan-demokracia-kontra-nemzetallam-kis-magyar-pszicho
És most mi lesz?
Amikor a „tusványosi” kijelentést elolvastam, kiesett a kezemből a laptop. Orbán Viktornak nincsenek elszólásai. Először érzem úgy, jó lenne, ha lennének. Mert akkor nem kéne a herderi átokra gondolnom. Meg arra a három nemzedékre, amelynek életébe mindez kerül.
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/07/28/es-most-mi-lesz
Szlovák lap: Orbán Viktor nem liberális országa
2014. augusztus 11. - (mti)
Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről írt kommentárt Ivan Mikloš többszörös volt szlovák pénzügyminiszter a szlovák Hospodárske Noviny (HN) gazdasági-közéleti napilap hétfői számának. A politikus „Orbán Viktor nem liberális országa” című cikkében úgy vélte, „erős kávé” volt a magyar miniszterelnök azon megnyilatkozása, amelyben „nyíltan a nem liberális demokrácia mellett foglalt állást” és annak csaknem minden részletével „könnyen és sikeresen lehetne vitázni”. Megjegyzi: a liberális demokrácia része a gazdasági szabadság, ugyanakkor teljesen világos, hogy „Orbán nem csupán a politikai szabadságot hanem a gazdasági szabadságot is korlátozni akarja”. Ezt nem csupán a szavai, hanem az általa 2010 óta megvalósított intézkedések is bizonyítják - jegyezte meg a szlovák politikus.
Orbán végez a demokráciával - Így írnak rólunk Szlovákiában
2014. július 28. - (mti)
Orbán Viktor miniszterelnöknek a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban a hét végén elhangzott beszédéről az összes nagyobb szlovák lap beszámolt, több kommentárban is reagált. Orbán Viktor rendszeres tusnádfürdői kinyilatkoztatásait már évek óta nagy figyelem övezi, mivel a miniszterelnök támogatói körében „minden óvatosságát elveszíti”, ugyanakkor mostani beszéde nyíltság terén minden eddigit felülmúlt, mivel lényegében kimondta, hogy a nyugati típusú liberális demokrácia és a nyugati értékek követése Magyarországon véget ért - írta hétfői kommentárjában a pozsonyi liberális Sme. A szlovák lap magyar ügyekkel foglalkozó kommentárírója, Peter Morvay az általa jegyzett, „Orbán végez a demokráciával” című írásban megjegyzi: érdekes lesz követni, miként „egyeznek ki” a magyar miniszterelnök szavaival azok a nyugati és szlovák konzervatívok, akik eddig védték attól, hogy az Európai Unió „bármi hatékonyabb intézkedést hozzon Orbán rezsimje ellen”. Hozzáteszi: kérdéses, hogy ráébrednek-e, hogy az egykor liberális Orbán számára az általa ma már gyűlölt és elutasított liberalizmus nem csupán a homoszexuálisok házasságkötését jelenti, hanem mindent, ami akadályozza őt a „hatékony kormányzásban”. Ha Orbán Viktor csak a felét is komolyan gondolja annak, amit mondott, akkor is meg kell állapítani, hogy déli szomszédjainknál „nagyon súlyos forgatókönyv” van kialakulóban - írta hétfői, „Lázálomszerű megnyilatkozás” címet viselő kommentárjában a pozsonyi Pravda. A szlovák lap szerint Orbán Viktor Tusnádfürdőn ugyan semmi olyat nem mondott, amit korábban más alkalmakkor ne mondott volna, de ezúttal „az orbánizmus tömör, egységes formát kapott, s csaknem manifesztum jellege volt”. A Pravda szerint azt, ahogyan Orbán Viktor „támadta a liberális államot és a demokráciát mint olyat”, az Európai Uniónak nagyon komolyan kell vennie, mivel egy olyan ország, amely „Orbán értelmezése szerint” se nem nyugati, se nem liberális, és talán nem is demokratikus, soha nem lett volna az EU része.
A tusnádfüdői beszéd bekerül majd a történelemkönyvekbe
http://democrat.blog.hu/2014/07/29/a_tusnadfudoi_beszed_bekerul_majd_a_tortenelemkonyvekbe
Orbáni fordulatok
2014. július 30. - (Veres István - ujszo.com)
Orbán Viktor szórakoztató ember. Huszonöt éve egy rakás dolgot összebeszél nekünk, mi pedig ennek nagy részét el is hittük, annak ellenére, hogy egyes kijelentései homlokegyenest szembe mennek egymással. Egyrészt meggyőzően mondja, másrészt tényleg hihető, és helyenként igaz is, de vegyük sorra. 1989-ben azt mondta, zavarjuk el a ruszkikat és legyünk liberálisak. Aztán pár évre rá azt mondta, legyünk nemzetiek, és felejtsük el a keletet, mert mi mindig is a Nyugathoz tartoztunk. Most szombaton, tusványosi beszédében pedig megállapította, hogy a liberális Nyugat válságban van, viszont van néhány ígéretes keleti állam, és talán ismét keletre kellene tekintenünk. Kína, Oroszország vagy Törökország felé. Meg hogy a klasszikus liberális jelszó (az én szabadságom a mások szabadsága), már elavult, és legyen inkább az, hogy nem csinálom másoknak, amit nem szeretnék másoktól kapni. Mondjuk szerintem ez ugyanaz, de nem akarok kötekedni. Az egész szombati beszédből számomra az derült ki, hogy itt elsősorban nem a Nyugat, meg a liberalizmus, hanem Orbán Viktor van válságban. 1994-ben a liberális Fidesz nem volt sikeres a választáson, ezért Orbán megváltoztatta elveit, csinált egy konzervatív fordulatot, vagyis beismerte, hogy korábban rosszul gondolkodott. A siker érdekében, amely aztán 1998-ban be is ért. Vagyis már akkor sem az elvek voltak a fontosak, hanem a hatalom megszerzése. De hát a legtöbb sikeres politikusnál ez így működik. Aztán Orbán 2007-ben azt mondta, mi mindig is a Nyugathoz tartoztunk, a keleti hatalom pedig az önkény láncába fűz. „Nyugatos nép a keleti önkény hálójában” - ezt mondta. Most meg azt mondja, felejtsük el a (szerinte) hanyatló Nyugatot, mert vannak sokkal vonzóbb keleti államok, ahol a liberalizmus meg a demokrácia nem akkora divat, de nem baj, mert az új világrend már talán mást kíván. Vagyis Orbán újra szembefordult saját korábbi eszméivel. De ez minket nem érdekel, mert ismét van egy jó kis ellenségkép (most épp az unió), akitől meg kell minket menteni. Tehát ismét elhisszük Orbán minden szavát, tapsolunk, mert szükségünk van valakire, aki megment minket, ugyanis ez még mindig kényelmesebb, mintha magunkat kéne kivakarni a kakiból. Közben ne feledkezzünk el arról, hogy már harmadszor kormányoz, vagyis ha belátja, hogy az eddigi demokratikus kormányok nem tudták felemelni a demokratikus Magyarországot, akkor a saját kudarcát is beismeri azzal, ha most újabb siker híján a majdnem diktatórikus rendszerek irányába tekintget. A tusványosi beszéd leginkább reményt keltő mozzanata mégis az, hogy ha Orbán továbbra is ilyen tempóban változtatja nézeteit, nemsokára bezáródik a kör, létrejön a 360 fokos fordulat - vagyis visszatér saját kiindulópontjához, a liberalizmushoz, és akkor elmondhatja magáról, hogy 1989 óta ugyanazt mondja.
Békésen zajlott az idei Forma 1-es Magyar Nagydíj
http://nepszava.hu/cikk/1028555-bekesen-zajlott-az-idei-nagydij/
Szeptembertől tesztelik a magyar-szlovák interkonnektort
http://www.vg.hu/vallalatok/energia/szeptembertol-tesztelik-a-magyar-szlovak-interkonnektort-432001
Végső búcsút vettek Dobos Lászlótól
Jelentős közéleti munkásságának köszönhetően íróként, szerkesztőként, műkritikusként és politikusként is ismert volt.
http://magyarhirlap.hu/cikk/1944/Vegso_bucsut_vettek_Dobos_Laszlotol
Elhunyt Dobos László
http://www.kulturpart.hu/irodalom/42772/elhunyt_dobos_laszlo_kossuthdijas_iro
Havelka József örökre eltávozott közülünk
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1203-nahle-nas-navdy-opustil-jozef-havelka-1948-2014
Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy 2014. július 10-én, 65 éves korában váratlanul örökre eltávozott közülünk Havelka József (1948-2014) elismert magyarországi szlovák aktivista, sok éven át Pilisszentkereszt polgármestere, a Pilisi Szlovákok Egyesületének és Regionális Kulturális Központjának alapító elnöke, Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzatának elnökhelyettese, valamint az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja.
A magyarországi szlovák közélet meghatározó alakja, Havelka József 1948. szeptember 28-án született Pilisszentkereszten. Végtelenül büszke volt szülei és családja szlovák nemzetiségi gyökereire, s haláláig a pilisi szlovákság fennmaradásáért dolgozott töretlen hittel és lelkesedéssel. Fáradhatatlan elánnal küzdött a magyarországi szlovákok asszimilációjának lassítása érdekében. Tudásával és tapasztalataival hosszú évtizedeken át minden lehető módon segítette és szolgálta a helyi egyháztestület munkáját is.
16 éven át volt aktív, hatékony tagja szülőfaluja önkormányzatának: 1990-1994 között képviselőként, 1994 és 2006 között Pilisszentkereszt szlovák nemzetiségi polgármestereként. Kitűzött céljai, illetve elért eredményei mind szülőfaluja javát szolgálják. Tagja volt - többek között - a Magyarországi Szlovákok Szövetségének, a Pest Megyei Szlovák Önkormányzatnak, valamint a Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottságnak.
Rendkívüli munkásságát és kivételes közéleti aktivitását számos kitüntetéssel ismerték el: Pilisszentkereszt testvértelepülésének (Nagyölved) díszpolgára lett, majd 2005-ben kitüntették a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjével, továbbá a Belügyminisztérium Köz Szolgálatért Érdemjel ezüst fokozatával.
A helyi és regionális kulturális, politikai és egyházi élet, illetve az országos szlovák nemzetiségi közélet egyik motorja, szíve volt. Bármerre járt, mindig felvállalta származását, pilisi szlovák identitását, és nagyon büszke volt ősei helyi szlovák nyelvjárására, amit ő maga is beszélt.
Nyugodjék békében!
Betekintés a szlovák emlékezetpolitikába
A múlt értelmezése a politika szolgálatába állítható…
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/07/18/betekintes_a_szlovak_emlekezetpolitikaba/#.U8mc4EDCB_c
Magyarország elmagyarosodásáról
Míg a magyarországi közbeszéd aggódik a határon túli magyarokért, a legkisebb figyelmet sem fordítja a hazai nemzetiségek helyzetére, gyakran létükről sem vesz tudomást. De miként zajlik hazánkban az asszimiláció? Ebbe enged betekintést Borbély Anna tanulmánykötete. - A legtöbbet a szerbek, illetve a romák használják anyanyelvüket, legkevesebbet pedig a németek és a beások - a románok és szlovákok a mezőny közepén helyezkednek el.
http://www.nyest.hu/hirek/magyarorszag-elmagyarosodasarol
Vásároljon cseh és szlovák dizájnerruhákat!
http://divany.hu/tejbenvajban/2014/07/18/vasaroljon_cseh_es_szlovak_dizajnerruhakat/
Szeretik a külföldiek a szlovák lányokat
Minden nyolcadik szlovák nőt külföldi vesz el
http://mno.hu/kulfold/szeretik-a-kulfoldiek-a-szlovak-lanyokat-1237994
Gyógynövények ünnepe Bükkszentkereszten
2014. július 18. - (mti)
Gyógyteakóstolás, gyógynövény-bemutató és egyéni tanácsadás is várja azokat, akik szombaton és vasárnap ellátogatnak a Bükkszentkereszti Gyógynövénynapokra. A gyógynövénynapok megálmodója a közismert „bükki füvesember”, Szabó György, aki a régi családi hagyományt követve készíti gyógyteáit, és aki a kétnapos ünnepen a növényekkel való gyógyítás tudományát, a gyógynövények titkait osztja meg a látogatókkal. A szervezők idén is szakmai előadásokkal, tanácsadókkal várják a bükki községbe látogatókat, az egészséges életmódról, testi-lelki harmóniáról beszélő előadók között lesz Eőry Ajándok természetgyógyász és László-Bencsik Ábel, a Gyógynövénykutató Intézet kutatója is. A szakmai programokat egyebek mellett gyógyteakóstolás, egyéni tanácsadás színesíti, de tartanak szűrővizsgálatokat is. Az érdeklődőket gyógynövény-felismerés és gyógynövény-bemutató is várja, mód nyílik a füvesember gyógynövénykertjének megtekintésére és a bükki táj felfedezésére is. Ugyanakkor kézművesek, népi iparművészek is bemutatkoznak, a Bükkszentkeresztre látogatókat tájjellegű és gyógynövénnyel készült ételek, valamint a falu lakóinak házi finomságai is várják. Bükkszentkeresztnek egyedülálló, szubalpesi a klímája, 26 nappal több a napsütéses napok száma, mint az országos átlag, talán ennek is köszönhető, hogy az itt termő gyógynövényeknek „különleges” a hatása. A gyógynövények története egyidős az emberiség történetével. A gyógynövények felhasználásához szükséges tudás birtokosai a füvesemberek, táltosok voltak, akik ismerték a természet titkait, és gyógyították a környezetükben élőket. Az ő tapasztalatuk öröklődött nemzedékről nemzedékre, egészen napjainkig. A bükki füvesember egy korábbi rendezvényen azt hangsúlyozta, hogy a modern orvostudomány egyre inkább a népgyógyászat felé fordul. Mint mondta, kutatások bizonyítják, hogy a gyógynövények és a gyógyszerek együttes hatása 30-40 százalékkal meggyorsítja a gyógyulás folyamatát. A gyógynövények használata a megelőzés szempontjából is fontos.
Orbán mobilja tűnhetett el lánya lagziján
http://nol.hu/belfold/orban-mobilja-tunhetett-el-lanya-lagzijan-1474735
Bezár a Nokia komáromi gyára
A szlovák munkahivatal is bekapcsolódna a megoldásba
http://www.mon.hu/nokia-a-szlovak-munkahivatal-is-bekapcsolodna-a-megoldasba/2600241
Megállapodást írt alá Dél-Korea a Nemzetközi Visegrádi Alappal Pozsonyban
http://www.mon.hu/megallapodast-irt-ala-del-korea-a-nemzetkozi-visegradi-alappal-pozsonyban/2599775
Az új szlováknyelv-oktatás rögös útja
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/07/17/az-uj-szlovaknyelv-oktatas-rogos-utja
A világ legjobb ételei között a sztrapacska
http://www.bumm.sk/97306/a-vilag-legjobb-etelei-kozott-a-sztrapacska.html
Ez zavarja leginkább a szlovákiaiakat
Munkanélküliség, a gazdaság aktuális helyzete és a növekvő árak…
http://www.bumm.sk/97313/ez-zavarja-leginkabb-a-szlovakiaiakat.html
Magyar ajkú szlovák válogatottal tárgyal a Loki
A 29 éves futballista megjárta a 2010-es világbajnokságot, majd a Rosztovhoz szerződött…
http://civishir.hu/sport/labdarugas/erre-az-igazolasra-elegedetten-bolintanank/0716111651
Új fegyvergyár nyílt Szlovákiában
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/07/16/uj_fegyvergyar_nyilt_szlovakiaban/
Pozsonyba utazik Navracsics Tibor
http://www.hirado.hu/2014/07/16/pozsonyba-utazik-navracsics-tibor
Integráció és asszimiláció
Az asszimiláció ellenére az általános hazai kultúra része a roma, szlovák, román, erdélyi népzene, festészet - az irodalomról ez már nem állítható a nyelvi különbségek és befogadóképesség miatt.
http://nol.hu/velemeny/integracio-es-asszimilacio-1474115
Elképesztő összeget akarnak behajtani egy szlovák cégen
458 millió euró (több mint 140 milliárd forint)
http://www.vg.hu/vallalatok/ipar/elkepeszto-osszeget-akarnak-behajtani-egy-szlovak-cegen-431316
XXII. Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok
https://www.facebook.com/kiskoros
Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/kiskorosi-csodanapok-2014.html
Fiatalos Kiskőrös
Egy minden ízében változó Kiskőrösre ismerhetett rá, aki ellátogatott a XXII. Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napokra…
http://bacsmegye.hu/megye/kalocsa/fiatalos-kiskoros.html
Békéscsaba - A Szlovák Köztársaság nemzeti ünnepéről emlékeztek meg
Štefan Daňo főkonzul a két ország polgárainak boldogságára és sikereire emelte poharát
2014. augusztus 5. - (Vándor Andrea - csabaimerleg.hu)
A Szlovák Köztársaság Főkonzulátusa a Szlovák Köztársaság Alkotmány Napja, valamint Szlovákia tíz éves európai uniós tagságának fennállása alkalmából Štefan Daňo főkonzul a békéscsabai Fiume Hotelben rendezett hagyományos fogadáson köszöntötte a budapesti nagykövetség diplomatáit, Marián Varga nagykövet-helyettest, Adriana Galbavát, a külképviselet hivatalának konzulját, a városvezetőket és a dél-alföldi szlovákságot. A főkonzul kiemelte, hogy az alkotmány napja 1992. szeptember elseje óta a szuverén Szlovák Köztársaság legfontosabb alaptörvényének ünnepe. Az elmúlt 22 év igazolja, hogy Szlovákia jó stratégiai döntést hozott jövőbeni haladási irányról, arról hogy a modern integrálódó Európa része akar lenni. - Az Európai uniós tagságból következő előnyök, Schengen és az euró bevezetése lényegesen és pozitív módon változtatták meg polgáraink életminőségét, Szlovákia gazdasági eredményeit. Az alkotmányban kinyilvánított államiságunk a Szlovák Nemzeti Felkelés kivételes történelmi hagyatékára, üzenetére épül. Kitörésének 70. évfordulójára a napokban emlékeztünk. A felkelés a múlt század szlovák történelmének egyik legfontosabb mérföldköve volt, amely megnyitotta kül- és belpolitikában az utat nemzeti és polgári szabadságunk előtt - hangsúlyozta Štefan Daňo, majd külön köszönetet mondott az itt élő szlovák közösségeknek az eddigi együttműködésért. A szlovák-magyar kapcsolatok további fejlődésére, a két ország polgárainak boldogságára és sikereire emelte poharát, s mindenkit invitált az evangélikus nagytemplomba a Kassai Állami Filharmonikus Zenekar koncertjére, amely a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásával valósult meg.
A nagylaki X társulat szlovák nyelvű előadása Békéscsabán
Finiséhez érkezett a Csabai Nyár - Városházi Esték, csütörtökön este a nagylaki X társulat szlovák nyelvű előadásával zárult a gazdag programsorozat. A közönséget Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke köszöntötte szlovák nyelven. A teltházas előadást megtisztelte jelenlétével Štefan Daňo, a Szlovák köztársaság főkonzulja is. A romániai szlovákok kultúrtörténetének szerves része a színházi élet, mely az alföldi létük alatt több mint 100 éve alatt folyamatosan jelen volt. A nagylaki X Színtársulat hazai és külföldi fellépései során folyamatosan bizonyítja, hogy a színjátszással nem csak mellékesen foglalkozik, hanem teljes elhivatottsággal. A társulat legújabb színdarabjában a “Húzz el az asszonytól” a csoport tagjai komikus szituáció eszközével próbálnak képet festeni a hétköznapi életről, a komplikált emberközi kapcsolatokról a közelmúlt komplex világába helyezve, világos üzenetet hordva a jelen kornak. A pótszékes teltház előtt zajló előadás - még Kassáról is érkezett egy busznyi érdeklődő - minden egyes poénjára vevő volt a közönség, amit a darab végén vastapssal köszöntek meg. (csabaimerleg.hu / jokaiszinhaz.hu)
Húzz el az asszonytól
C. Rai: Zdrhni od svojej ženy - Időpont: 2014. július 17. (csütörtök) - Helyszín: a Városháza udvara - Jegyárak: egységesen: 500,- Ft - Békéscsabai Jókai Színház - Szervezőiroda - Telefon: 66 519 550 - A romániai szlovákok kultúrtörténetének szerves része a színházi élet, mely az alföldi létük alatt több mint 100 éve alatt folyamatosan jelen volt. A nagylaki X Színtársulat hazai és külföldi fellépései során folyamatosan bizonyítja, hogy a színjátszással nem csak mellékesen foglalkozik, hanem teljes elhivatottsággal. A társulat legújabb színdarabjában a „Húzz el az asszonytól” a csoport tagjai komikus szituáció eszközével próbálnak képet festeni a hétköznapi életről, a komplikált emberközi kapcsolatokról a közelmúlt komplex világába helyezve, világos üzenetet hordva a jelen kornak.
Békéscsabai Szlovák Tájház
http://bekescsaba.utisugo.hu/latnivalok/szlovak-tajhaz-bekescsaba-82408.html
A tájház a módos parasztok tárgyain keresztül a XIX. századi életmódot mutatja be.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/tajhazak_gyujtemenyek_falumuzeumok/pages/004_szlovak_tajhaz.htm
Kolbászkiállítás nyílik Békéscsabán
http://www.hir24.hu/fesztival/2014/07/17/kolbaszkiallitas-nyilik-bekescsaban/
Kezdődik a ZENIT Békéscsabán
XXVIII. Nemzetközi Fúvósfesztivál és Zenei Ifjúsági Találkozó
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8383
Vecsernye
A vacsora magyarba vagy a szlovákból, vagy a szerb-horvátból került…
http://www.nyest.hu/hirek/esti-kerdes
Csáky Pál szerint senkinek sem kell félnie a felvidéki magyarságtól
http://magyarhirlap.hu/cikk/1709/Senkinek_sem__kell_felnie_a_felvideki_magyarsagtol
Duray Miklós: Legfeljebb intézményi autonómia
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/47645-duray-miklos-legfeljebb-intezmenyi-autonomia
Sógor és Csáky Strasbourgban a kisebbségekről
http://hir6.hu/cikk/99794/sogor_es_csaky_a_kisebbsegekrol
Csáky állampolgárságát vonják kérdőre a smeresek
http://www.bumm.sk/97181/csaky-allampolgarsagat-vonjak-kerdore-a-smeresek.html
Már az SNS is firtatja Csáky állampolgárságát
http://www.bumm.sk/97228/mar-az-sns-is-firtatja-csaky-allampolgarsagat.html
Bugár szerint változott a légkör
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/47241-bugar-szerint-valtozott-a-legkor
Struccpolitika a Felvidéken
http://nol.hu/kulfold/struccpolitika-a-felvideken-1473767
A nemzetiségi önkormányzatok létszáma függ a névjegyzékben szereplők számától
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/394192_onkormanyzat_2014_a_nemzetisegi_onkormanyzatok_a
Először lehetnek jelöltek az önkormányzati választáson határon túli magyarok
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20140710113101/Eloszor-lehetnek-jeloltek-az-onkormanyzati-valasztason-hataron-tuli-magyarok.html
Nemzetpolitikai kerekasztal Gombaszögön
http://www.bumm.sk/97316/nemzetpolitikai-kerekasztal-gombaszogon.html
Sorsközösségben, avagy önkormányzatiság a gyakorlatban
II. Martosi Szabadegyetem - Zárónap a magyarországi szlovákok képviselőivel
Videó: http://www.hirek.sk/video/20140712091405/Sorskozossegben-avagy-onkormanyzatisag-a-gyakorlatban.html
Palecska Erika, a budapesti székhelyű Országos Szlovák Önkormányzat munkatársa, Glückné Salgai Szilvia, a Rétségi Szlovák Önkormányzat elnöke és Galda Levente, a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének tagja mutatták be a magyarországi szlovákság helyzetét.
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/47277-ii-martosi-szabadegyetem-utolso-nap
A beszélgetésbe a közönség is aktívan bekapcsolódott. - 1990-ben 10 ezer magyar állampolgár vallotta magát szlovák nemzetiségűnek. A 2011-es népszámlálásnál már hivatalosan 35 ezer szlovák nemzetiségű él Magyarországon - tudtuk meg. Elhangzott: társadalmi presztízs kérdése, hogy nemzetközi szinten milyen egy nemzetiség elfogadottsága, ettől is függ mennyien vallják magukat szlovák nemzetiségűnek. - A szlovákság gyökerei Magyarország mai területén 300 évesek. A nyelvi dialektusukat a nyelvújítást megelőző időszakból őrzik. A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete 1989-ben alakult, a szervezet bevonja a magyarországi szlovák fiatalokat a közéletbe, célja a hagyományok fenntartása. Tavaly volt 20 éve, hogy a magyarországi nemzetiségi önkormányzatok megalakultak. A magyarországi szlovák gyerekek már nem igazán használják a szlovák nyelvet, csak az iskolában… - Egy új jogszabály szerint azokon a településeken, melyeken a szlovák nemzetiségűek elérik a lakosság 10 %-át a kétnyelvű táblákat, valamint az intézmények kétnyelvű elnevezését, 20 %-nál az önkormányzati ügyintézést szlovák nyelven is biztosítani kell. Az identitás nem mindig a nyelvtudással hozható összefüggésbe, hanem a hagyományok, a kultúra őrzése is - hangzik el a beszélgetés végén.
A nemzetegyesítésről beszélt Kövér László és Berényi József
http://webradio.hu/hirek/kulfold/martosi_szabadegyetem_-_a_nemzetegyesitesrol_beszelt_kover_laszlo_es_berenyi_jozsef
Semjén: Az autonómia emberi jog, nem kegy
„Én nem gondolom, hogy Magyarországra veszélyt jelentene, ha a magyarországi szlovákság megélné az önkormányzatiságát… - Az autonómia nem a többségi nemzet ellen irányul…”
http://magyarhirlap.hu/cikk/832/Semjen_Az_autonomia_emberi_jog_nem_kegy
Martos megmutatja: Így ne szervezz soha nyári tábort
Csehszlovák Kém: „nem álltak csatasorba a Felvidéki Autonómia Kicsi Katonái… - Senkit nem érdeklő, álnemzetieskedő áldilemmákat toltak volna ezerrel a hallgatóság agyába, ha lett volna hallgatóság…”
http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2014/07/16/martos-megmutatja-igy-ne-szervezz-soha-nyari-tabort
Szarvasi Aratónap - Martosiak a Kárpát-medencei Nemzetiségi Napokon
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/47352-martosiak-a-karpat-medencei-nemzetisegi-napokon
Több mint 1 millió eurós támogatást kaptak a határon túli szlovákok
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2014/07/09/tobb-mint-1-millio-euros-tamogatast-kaptak-kulfoldon-elo-szlovakiaiak
Kaliňákék nem rohannak megváltoztatni az állampolgársági törvényt
http://www.bumm.sk/97088/kalinakek-nem-rohannak-megvaltoztatni-az-allampolgarsagi-torvenyt.html
Kampányautonómia
http://nol.hu/velemeny/kampanyautonomia-1473279
Elképesztő videón a szlovák sínszörfös
Váratlan közlekedési eszköz bukkant fel Pozsony utcáin: egy szlovák férfi, Tomáš Moravec egy átalakított, kötöttpályás gördeszkaként funkcionáló raklappal hódítja meg a város villamossíneit. A minimális átalakításon átesett, a pozsonyi sínek 435 miliméteres vájatához igazított eszköz ugyan fék nélküli, mégis kétségtelenül maga az urbánus kreativitás.
http://www.youtube.com/watch?v=_cktlY8JfvQ&feature=player_embedded
Szlovák dizájn: Minilakások hajléktalanoknak hirdetőtáblákból
http://www.nlcafe.hu/otthon/20140709/hirdetotablak-minilakasok-hajlektalanok
http://www.boredpanda.com/bilboard-houses-for-homeless-project-gregory-slovakia/
Megvetés és önbecsülés
Igaz történet Üstfoltozóról, Drótostótról és Teknőscigányról
http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu=3&kiallitas_id=153
Sem az érdekvédelemnek, sem a jogvédelemnek „nem releváns eleme”
A NEMZETISÉGEK „FORMÁLIS” EGY-EGY MANDÁTUMA
Konferenciát szervezett a TASZ az új választási eljárás értékelésére
Pap András László, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja Jogtudományi Intézetének osztályvezetője a nemzetiségiek országgyűlési szavazásával kapcsolatban azt mondta, meglátása szerint sem az érdekvédelemnek, sem a jogvédelemnek „nem releváns eleme” a nemzetiségek „formális” egy-egy mandátuma. Mint mondta, az Országgyűlés jórészt a kisebbségeket nem közvetlenül érintő kérdéseket tárgyal, és a 13 nemzetiség által megszerezhető kedvezményes mandátum kevés is lett volna ahhoz, hogy a nemzetiségek képviselői megakadályozzák kisebbségellenes jogszabályok megalkotását. Ezért látja indokolatlannak az ilyenfajta nemzetiségi képviseletet - tette hozzá. Kiemelte: indokolatlannak tartja a nemzetiségi választásban az aktív és passzív (a választás és választhatóság) jogának elválasztását, azt, hogy csak az lehet képviselő, aki a nemzetiség tagja. Nem támasztja alá semmi, hogy a képviselőnek is a nemzetiség tagjának kelljen lennie. Egy dolog teszi legitimmé a képviselőt, ha megválasztják - jelentette ki Pap András László, és feltette a kérdést: miért ne lehetne a helyi nemzetiség képviseletének tagja vagy vezetője valaki, aki nem tagja a nemzetiségnek, de szimpatizál vele? Mint mondta, az is aggályos, hogy a 2011-es népszámlálás adataihoz „igazították” a nemzetiségi választások kiírásának lehetőségét, vagyis hogy csak ott lehet tartani nemzetiségi választást októberben, ahol legalább 25-en vallották magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a népszámláláskor, erről azonban nem tájékoztatták előzetesen az érintetteket. Pap András László reális veszélynek látja, hogy a nemzetiségek 13 kedvezményes mandátumát egy „álnemzetiségi” párt szerezze meg a választáson, ezeket a mandátumokat véleménye szerint különösebb mobilizálás nélkül el tudná érni egy nagyobb párt. Tordai Csaba szerint viszont a veszély nem reális, mert a 13 nemzetiségi mandátum megszerzésére fordítandó erőforrásokat hatékonyabban tudják a pártok a „billegő” körzetekben hasznosítani.
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/393586_konferenciat_szervezett_a_tasz_az_uj_valasztasi
Olcsó szlovák tejjel dobálóztak a Metro előtt
http://www.noltv.hu/video/5504.html
Megint a szlovákokkal futunk versenyt, tízmilliárdos tétje van
http://vs.hu/megint-szlovakokkal-futunk-versenyt-tizmilliardos-tetje-van-0708
A vasútépítésre összpontosít Szlovákia V4 elnöksége ideje alatt
http://inforadio.hu/hir/tudositoink/hir-650464
Kassa: nyelvművelés, nyelvmentés
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/47155-kassa-nyelvmuveles-nyelvmentes
Mikuláš Dzurinda az Antall József Nyári Egyetemen
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/47160-mikula-dzurinda-az-antall-jozsef-nyari-egyetemen
Látogatás Pozsonyba
A szlovákiai gasztronómia, a szlovák sörkülönlegességek és italok - Különleges szobrok a városban…
Videó: http://video.echotv.hu/sites/default/files/videos/2014/07/08/130995/hazahuzo-1_standard_video_1404802187.mp4
Eljárás indult a Gombaszögi Nyári Tábor egynyelvű hirdetőplakátjai miatt
http://www.hirado.hu/2014/07/08/eljaras-indult-a-gombaszogi-nyari-tabor-egynyelvu-hirdetoplakatjai-miatt
Körbeölelik Krasznahorka várát a szlovákiai magyar fiatalok
http://orientpress.hu/130492
2016-ban nyithatják meg újra a krasznahorkai várat
http://ujszo.com/napilap/regio/2014/08/12/2016-ban-nyithatjak-meg-ujra-a-krasznahorkai-varat
30. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
Olasz zászlósok bemutatója a 30. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokon a királyi palota udvarán 2014. július 11-én. - Fotó: Beliczay László (mti)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=612819425483704&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1
Kékszalag - A vihar miatt bajba került hajókat mentik a versenyen
A Balatoni Vízirendészet Fonyódi Rendőrőrs rendőrei járőröznek a Balatonon a 46. Kékszalag Audi Nagydíj Balaton-kerülő vitorlásverseny sérült hajói után kutatva Fonyód és Badacsony között 2014. július 11-én. - Fotó: Varga György (mti)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=612820448816935&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1
Virágzik a napraforgó
(Helianthus annuus) Debrecen határában 2014. július 8-án. - Fotó: Czeglédi Zsolt (mti)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611199165645730&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Öntözés
Csemegekukoricát öntöznek lineár öntözőberendezéssel Szarvas határában 2014. július 8-án. - Fotó: Rosta Tibor (mti)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611200315645615&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1
Elkészült az Országház Kossuth tér felőli díszkivilágítása
Az Országház Kossuth tér felőli homlokzatának új díszkivilágítása az ünnepélyes felkapcsolás után 2014. augusztus 2-án este. - Fotó: Marjai János (mti)
Utódát bírálta a korábbi szlovák államfő
http://nepszava.hu/cikk/1026424-utodat-biralta-a-szlovak-elnok/
Alkotmányban tiltanák a víz exportját a szlovákok
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=101292
Harmadannyi pénzért kap atomerőművet Szlovákia az oroszoktól
http://jobbegyenes.blog.hu/2014/07/08/harmadannyi_penzert_kap_atomeromuvet_szlovakia_az_oroszoktol
Lefoglaltak egy szlovák gázvezetéket
www.hirado.hu/2014/07/08/lefoglaltak-egy-szlovak-gazvezeteket
Marad a 20 százalékos áfa Szlovákiában
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=101299
Obama gratulált Kiskának
http://www.bumm.sk/96983/obama-gratulalt-kiskanak.html
Szlovák nyelvtanfolyam Pilisszentkereszten
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/642863629145950/?type=1&relevant_count=1
Pilisszentlélek - Pilisi Szlovák Falvak Találkozója
2014. augusztus 30. - Szlovák-magyar szentmise - Favágóverseny - Pilisi folklórcsoportok műsora - Köretkészítő verseny
oSlovMa-Képgaléria (Fuhl I. felv.):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.636655049766808.1073741912.147596498672668&type=1
Kisebbségi jogokkal foglalkozó nyári egyetem nyílt meg Piliscsabán
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/kisebbsegi-jogokkal-foglalkozo-nyari-egyetem-nyilt-meg-piliscsaban
Kesztölcön ünnepelt a hazai szlovákság
Büszkék jelenükre, múltjukra, nyelvükre, kultúrájukra
2014. július 7. - (Barlangi Gergő - 24 óra)
Az országos, valamint a kesztölci szlovák, továbbá a helyi települési önkormányzat monstre rendezvényt tartott a hétvégén. - A Magyarországi szlovákok napját ünnepelték szombaton Kesztölcön. A programok sora a hittérítő filozófusokról, a szláv nyelv megalkotóiként tisztelt Cirillről és Metódról szóló kiállítás megnyitójával kezdődött a községi klubban. Ezt követően a Szent Kelemen templomban Kiss-Maly László esperes tartott ökumenikus áhítatot, majd az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) nevében Fuzik János elnök „Nemzetiségünkért kitüntetéseket” adott át az arra érdemeseknek: Kaszaláné Szabad Juditnak, Lászik Mihálynak, valamint a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének. Később a díjazót is díjazták: az OSZÖ első emberét „kitartó és eredményes munkája” okán Gaál Lajos polgármester és Gaálné Kara Valéria, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke jutalmazta. Ezt követően - immár a szabadban - regionális kulturális bemutató várta az érdeklődőket. A Szent Kelemen téren bemutatkoztak az OSZÖ intézményei, továbbá népművészeti és gasztronómiai különlegességek fogadták a látogatókat, akik a későbbiek során helytörténeti és néprajzi kiállításon ismerkedhettek meg „hazánk kitartó nemzetiségének” múltjával, történelmével, kultúrájával. A rendezvényeken mások mellett tiszteletét tette Mátrai Márta, az országgyűlés háznagya, Soltész Miklós államtitkár, dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, továbbá szlovákiai delegációk sokasága, élükön Rastislav Káčer rendkívüli és meghatalmazott nagykövettel.
Nemzetiségi találkozó Bánkon
Magyarországi Szlovákok 18. Országos Folklór Fesztiválja - 48. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó - 2014. július 27. - Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulójára - Folklór istentisztelet a helyi evangélikus templomban - Népviseleti felvonulás - „Besoroztak engem katonának” - Szlovák nemzetiségi folklórcsoportok gálaműsora - „Folklórüdvözletek” - oSlovMa-Képgaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620708814694765.1073741908.147596498672668&type=1
X. Tarjáni Szlovák és Folk Napok
www.oslovma.hu/XXX/sTarjSzl.pdf
2014. július 23. - (mti)
Tarjáni Folk és Szlovák Napok címmel néptáncműsorokban bővelkedő, kétnapos gasztronómiai programsorozatot szervez Salgótarján szlovák önkormányzata és a Salgótarján Néptáncművészetéért Közalapítvány. A csütörtökön kezdődő program a július 27-i bánki országos nemzetiségi találkozó felvezetője. Salgótarjánban immár tizedik éve tartanak szlovák napokat, a korábbi években ez része volt a Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztiválnak. Harmadik éve azonban a fesztivál kereteinek beszűkülése miatt függetlenítették a szlovák napokat - közölte az MTI-vel Egyed Ferdinánd, a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Hozzátette: az idei rendezvényüket a városi önkormányzat mellett a Határon Túli Szlovákok Hivatala is támogatta háromezer euróval (895 ezer forint), s több helyi vállalkozás is segítette a munkájukat. A csütörtök délután kezdődő Tarjáni Folk és Szlovák Napokon bemutatkoznak Salgótarján szlovákiai testvérvárosainak, Losoncnak, illetve Besztercebányának a néptáncegyüttesei, salgótarjáni és környékbeli folklór csoportok, a programot Szlovákiából érkező dzsessz- és rockegyüttesekkel is színesítik. A pénteki gálaműsorban A losonci kaszárnya címmel zenés produkcióban emlékeznek az első világháború kitörésének 100 évfordulójára - mondta a főszervező. Egyed Ferdinánd megjegyezte: szlovák nemzetiségi programjuk a vasárnap Bánkon megrendezendő Országos Nemzetiségi Találkozó „ráhangolója”, amely a Nógrád megyében élő szlovákságnak is hagyományos találkozóhelye. A Tarjáni Folk és Szlovák Napok idei újdonsága a szlovák gasztronómia megjelenése, a Főtérre szervezett programok idején tócsnival és mákos kukoricával várják a közönséget. Salgótarjánban 1998-ban alakult meg a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a nógrádi megyeszékhelyen a legutóbbi népszámláláson 113-an vallották magukat szlovák nemzetiségűnek.
19. Nógrádi Folklór Fesztivál
Az Egyedné Baránek Ruženka, Egyed Ferdinánd és sokan mások által megálmodott rendezvény jogosan szerzett nemzetközi elismertséget… - Az együttgondolkodás a határon átnyúló gondolkodás térvesztése - Fájó látni egy kiváló gondolatokat európaivá tévő fesztivál megszűnését, darabjaira hullását…
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/47583-19-nogradi-folklor-fesztival
http://kor-ridor.eu/sk
- A Kor(r)idor szlovák-magyar történeti folyóirat első négy száma letölthető a lap honlapjáról.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1173-prezentacia-historickeho-asopisu-korridorprezentacia-historickeho-asopisu-korridor
A Szlovák Intézet 2014. szeptemberi rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.rtf
Tel.: (+36 1) 327 4000 - www.mzv.sk/sibudapest - si.budapest@mzv.sk
MaSzFiSz - Marsolj Millenáris!
https://www.facebook.com/events/1491068744474543/?notif_t=plan_user_invited
Nagyszerű szlovák receptek - Ritka jó szakácskönyv
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1040-nagyszeru-receptek-ritka-jo-szakacskonyv
Ízelítő a szlovák nép, és részben a hazai szlovák nemzetiség konyhájának jellegzetességeiből. - A hagyományos szlovák ételek többsége a szükség és a szegénység korából származik. Ma a népi konyha iránti érdeklődés kelti ezeket ismét életre. - Sok új ötlet, variációs lehetőség nemcsak kezdő szakácsoknak...
www.oslovma.hu/XXX/SzKonyha.rtf
Kelet - Východ - Wschód - East - Osten - Схід - Восток
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619697928129187.1073741907.147596498672668&type=1
Pilisszentkereszt-Betlehem - A palesztinok Pilis nevű királya
Ez történik a világban valójában - Paks, a maláj gépek és az országalma - A Kádár-koponya rejtélye - Összeesküvés-elmélet - HUMOR
http://index.hu/kulfold/2014/08/05/666/
Nemzetiségi választások - Több szabály is változott
Kampány, jelölések, ajánlások gyűjtése, voksolás...
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1207-nemzetisegi-valasztasok-tobb-szabaly-is-valtozott
Határidők nemzetiségi választáshoz
www.oslovma.hu/XXX/NemzValH.rtf
A legfrissebb nemzetiségi statisztika településenként (2014. 09. 04.)
http://www.oslovma.hu/XXX/NemzRegS-2014-09-04.xls
Nemzetiségi statisztika településenként - a nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján (2014. 07. 29.)
http://www.valasztas.hu/hu/download/704/nemzetisegi_20140729.xls
25 főt elérő nemzetiségszámú települések
http://www.valasztas.hu/hu/download/704/25_fot_elero_nemzetisegszam_telepulesek.xls
On-line kérelem benyújtása
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml
Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
www.oslovma.hu/XXX/NemzNevJ.pdf
545 települési nemzetiségi választás maradhat el
Az elmaradó települési választások miatt Győr-Moson-Sopron megyében nem lesz szlovák megyei önkormányzat…
http://www.ma.hu/belfold/224990/545_telepulesi_nemzetisegi_valasztas_maradhat_el
Alakul a mezőny a nemzetiségi választásokon
http://nol.hu/belfold/alalkul-a-mezony-a-nemzetisegi-valasztasokon-1485289
Újabb országos nemzetiségi listákat vett nyilvántartásba az NVB
A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közhasznú szervezet közös országos nemzetiségi listáját is…
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/406138_onkormanyzat_2014_ujabb_orszagos_nemzetisegi_vett
Ma lejár a jelöltállítási határidő
2014. szeptember 8. - (mti)
Ma délután négy órakor lejár az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az októberi önkormányzati választásra. A határidő jogvesztő, aki nem ér időben a választási irodához, attól nem vehetik át az összegyűjtött ajánlásokat. A választáson csak azok indulhatnak polgármester- vagy képviselőjelöltként, akiknek eddig az időpontig sikerült összegyűjteniük a jegyzők által korábban (településenként) meghatározott számú ajánlást az ajánlóíveken, leadták azokat a választási bizottságnál, és a testületek az ajánlások ellenőrzése után a jelöltet hivatalosan nyilvántartásba vették. A hétfő délután négy órai határidőn túl beérkező ajánlásokat és jelentkezéseket a bizottságok már nem fogadhatják el. A hétfői jelöltbejelentési határidő vonatkozik a nemzetiségi önkormányzati választáson indulni szándékozókra is, nekik is eddig az időpontig kell összegyűjteniük a Nemzeti Választási Bizottság által meghatározott számú ajánlást. Az ajánlások leadását és a jelöltbejelentést nem érdemes az utolsó percekre hagyni, mert több önkormányzat - így például a Fővárosi Önkormányzat - épületében az iroda nem az épület bejáratának közelében, hanem annak egyik távolabbi pontján található. Nem elég tehát a jelölteknek az épületbe beérniük 16 órakor, addig az irodába el is kell jutniuk, ami a kaputól olykor még többperces sétát jelent. Az ajánlásokat a bizottságok mellett működő irodáknak ellenőrizniük kell. Azokat a jelölteket, akik közvetlenül a hétfő délutáni határidő előtt adták le ajánlásaikat, a választási bizottságok négy napon belül, azaz legkésőbb pénteken veszik nyilvántartásba. A jelöltek bejelentését, illetve a választási bizottságok döntéseit a jelöltek nyilvántartásba vételéről a bizottságok mellett működő választási irodák rögzítik a választási informatikai rendszerben, és az adatok így jelennek meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldalán, a www.valasztas.hu-n. Mindezek alapján tehát bár a határidő 16 órakor lejár, a www.valasztas.hu oldalon még egy ideig folyamatosan frissülnek a bejelentett, illetve nyilvántartásba vett jelöltek számára vonatkozó adatok. Az NVI internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu szerint már csaknem 34 ezer jelöltet jelentettek be a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, és 25 ezret már nyilvántartásba is vettek. Négy évvel ezelőtt 66 ezer jelölt indult a választáson. A nemzetiségi választásra már mintegy 8 ezer jelöltet jelentettek be, közülük valamivel kevesebb mint 5 ezret már nyilvántartásba is vettek. Négy évvel ezelőtt 15 ezren indultak az - akkori szóhasználattal - kisebbségi választáson.
Akkor lehet települési nemzetiségi választást tartani, ha van elég jelölt
http://www.ma.hu/belfold/224589/Akkor_lehet_telepulesi_nemzetisegi_valasztast_tartani_ha_van_eleg_jelolt
Egyszerre három szinten választanak a nemzetiségi szavazók
2014. szeptember 7. - (mti)
Az október 12-ei választáson a nemzetiségi szavazók egyszerre három szinten választják meg önkormányzataikat, eltérően a korábbi szabályozástól, amikor az országos önkormányzatok megalakulására hónapokat kellett várni. A 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 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával egy napon választja meg a helyi (települési vagy kerületi), a területi valamint az országos önkormányzatát. A választáson csak azok vehetnek részt, akik szeptember 26-án 16 óráig felvetetik magukat a nemzetiségi névjegyzékbe, aki ezt nem teszi meg, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán. A mostani választáson újdonság az is, hogy mind a három szintet közvetlenül választják meg a nemzetiségiek, megszűnt a korábbi elektori rendszer. Fuzik János, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke az újonnan megalakuló nemzetiségi önkormányzatok működéséről, hatáskörükről és lehetőségeikről az MTI megkeresésére beszélt. Elmondta, a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzatok függetlenek egymástól, nincs alá-, vagy fölérendeltség közöttük, és a „normál” települési önkormányzatokkal is teljesen egyenrangúak. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok között általában élő a kapcsolat, ezért gyakran társulásokba tömörülnek vagy közös civil szervezeteket hoznak létre. Az országos nemzetiségi önkormányzatok is létrehoztak egy közös szövetséget, annak alapításában mind a 13 nemzetiség részt vett. A nemzetiségi önkormányzatoknak általában szoros a kapcsolatuk a nemzetiségi civil szervezetekkel is, ebben meghatározó szerepe van annak, hogy a választáskor sokan közülük jelölőszervezetek is egyben. Az önkormányzatok jogi személyiségek, a költségvetési szférához tartoznak és állami támogatásra jogosultak. Forrásokat egyrészt a működésükhöz (ezen belül lapkiadásra is) kapnak, másrészt, ha intézményeket tartanak fenn, akkor erre a célra külön is érkezik hozzájuk költségvetési támogatás. Az óvodákat, iskolákat és kollégiumokat fenntartó önkormányzatok a gyermekek és a diákok után ugyanúgy megkapják az állami normatívát, mint a többi oktatási intézmény és az egyházakhoz hasonlóan, nemzetiségi kiegészítő támogatásban is részesülnek. A helyi (települési) nemzetiségi önkormányzatok idén 270 ezer forintot kapnak a működésükre, a megyei, fővárosi önkormányzatok ennek kétszeresét, míg az országos önkormányzatok 36 és 267 millió forint között, a képviselt nemzetiség létszámától függően. A további forráselosztásnál a helyi testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek és beszámolók alapján értékelik az önkormányzatok tevékenységét, azt, hogy hány intézményt tartanak fenn, milyen a kapcsolatrendszerük, az érdekvédelmi, a kultúraápoló tevékenységük. Ez azt jelenti, hogy egy helyi nemzetiségi önkormányzat nagyságrendileg fél-másfél millió forint közötti állami támogatást kap egy évben, a fenntartott intézmények költségvetésén kívül. A nemzetiségi önkormányzatokat a törvény szerint a települési, vagy a fővárosban a kerületi önkormányzatoknak is támogatniuk kell. Ez a gyakorlatban néhány százezer forintos pályázati kiírásokban, valamint szolgáltatásként jelenik meg, így például végzik az adminisztrációjukat, és helyiséget is biztosítanak számukra. Mivel a helyi nemzetiségi önkormányzatok jogi személyek, előttük egyéb források is nyitva állnak, így a minisztériumoktól, alapoktól és alapítványoktól, az országos nemzetiségi önkormányzatoktól is kaphatnak pénzt pályázati úton például helyi kezdeményezésekre, de anyaországaiktól is kaphatnak támogatást. A nemzetiségi önkormányzatok - a normál települési önkormányzatokhoz hasonlóan - testületi üléseken hozzák meg döntéseiket, határozataikat évente legalább négy alkalommal, és egyszer közmeghallgatást is tartanak. A nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletét mindhárom szinten a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok biztosítják. A helyi testületek 3 vagy 4 tagúak, a fővárosi és a megyeiek mindenhol 7 tagúak, míg az országosak 15-47 tagúak (a nemzetiségi választások kiíráskori számától függően). A nemzetiségi képviselők egyszerre legfeljebb két testületnek lehetnek tagjai a helyi, a területi és az országos közül. A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi tagjai tiszteletdíjat kaphatnak, de azt a működési kiadásokból kell kigazdálkodniuk, így a gyakorlatban nem jellemző, hogy a képviselők munkájuk után nagyobb összeget vennének fel havonta, inkább költségtérítést kapnak, például buszbérletet számolhatnak el. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi törvény a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzatoknak is biztosítja, hogy intézményeket tartsanak fenn. A helyi önkormányzatok jellemzően kulturális és oktatási intézményeket tartanak fenn, például óvodát, általános iskolát vagy tájházat, közösségi házat működtetnek. A megyei szervezetek jellemzően a térség kulturális tevékenységét, a helyi szervezeteket koordinálják, és a lehetőségeik is jobbak, mert általában több pénzt kapnak a „normál” megyei, fővárosi önkormányzattól, mint a helyiek. A nagyobb oktatási intézményeket is fenntartó országos nemzetiségi önkormányzatok közül többnek a költségvetése akár milliárdos nagyságrendű is lehet, több száz alkalmazottjuk van, továbbá több ezer diák jár az általuk fenntartott iskolákba. Fuzik János becslése szerint ma - az iskolákkal együtt - mintegy 80-100 olyan intézmény lehet Magyarországon, amely valamelyik nemzetiség fenntartásában működik.
Öt nappal a jelöltbejelentés vége előtt mindössze 8800 jelölt az önkormányzati választásra
http://duol.hu/belfold/onkormanyzat-2014-ot-nappal-a-jeloltbejelentes-vege-elott-mindossze-8800-jelolt-az-onkormanyzati-valasztasra-1644397
Fontos tudnivalók a nemzetiségi önkormányzati választásról
http://www.youtube.com/watch?v=jRJQ3UOtZqE
A nemzetiségi ajánlásgyűjtés választói adatait nem lehet felhasználni a kampányban
2014. augusztus 31. - (mti)
A nemzetiségi jelöltek vagy listák állításához szükséges ajánlások gyűjtéséhez a választási irodáktól kapott választói adatok nem használhatók fel a kampányban. Figyelembe kell venni azt is, hogy nem juttatható választási kampányanyag olyan választópolgárnak, aki megtiltotta adatainak kampánycélú kiadását - mondta Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke az MTI-nek. A NAIH elnöke emlékeztetett: a választási eljárásról szóló törvény szerint az illetékes választási iroda két alkalommal szolgáltat adatokat a nemzetiségi választópolgárokról az érintett jelölőszervezeteknek. Először az ajánlóív átadásakor, azaz az ajánlásgyűjtés kezdetén adja át ingyenesen a nemzetiségi jelölőszervezetnek a nemzetiség névjegyzékben szereplő minden választópolgár nevét és lakcímét. Ezeket az adatokat kizárólag az ajánlások gyűjtése érdekében lehet felhasználni. Emellett a választási iroda még a jelölőszervezet kérésére a kampányban, a szavazást megelőző 35. és 13. napon átadja a névjegyzékben szereplők adatait, de ezekben a listákban már nem szerepelnek azok, akik megtiltották adataik kampánycélú kiadását. Ebben az esetben tehát már nem minden, a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár adatait kapják meg a jelölőszervezetek, és ezeket az adatokat kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni - tette hozzá. A választópolgárok csak a közvetlen politikai kampány céljából történő adatszolgáltatást tilthatják meg, ez tehát azt jelenti, hogy az ajánlásgyűjtéshez az adataikat ki lehet adni, de azokat a jelölőszervezetek nem használhatják fel más célból, így a közvetlen politikai kampány keretében sem. A nemzetiségi névjegyzékből történő adatszolgáltatásra is a közvetlen politikai kampányra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni, azaz az információkat az adatszolgáltatás céljától eltérő célból nem lehet felhasználni, azokat tilos másolni, illetve harmadik személynek átadni. A személyes adatokat a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölőszervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. Amennyiben azonban a jelölőszervezet megszegi az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, a NAIH vizsgálatot indíthat az érintett választópolgárok személyes adatok védelméhez fűződő jogának sérelme miatt. A névjegyzéki adatok megsemmisítésének elmulasztása miatt továbbá az illetékes választási iroda bírságot szabhat ki.
Zaklatás nélkül szabad csak ajánlásokat gyűjteni
Elkezdődött a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kampánya
http://www.hirkomp.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:ma-kezdodik-a-kampany&catid=19:vezercikk&Itemid=503
Augusztus 25-én kaphatják meg először a nemzetiségiek adatait a jelölőszervezetek
2014. augusztus 24. - (mti)
2014. augusztus 25-én kaphatják meg a nemzetiségi választáson induló jelölőszervezetek a nemzetiségiként nyilvántartásba vett választók adatait az ajánlásgyűjtéshez. A nemzetiségi jelölőszervezetek ezen kívül még kétszer juthatnak hozzá a választók adataihoz a célzott és takarékos kampány érdekében. A nemzetiségi választáson induló jelölőszervezetek mindegyike három alkalommal kaphatja meg a nemzetiségiként nyilvántartásba vett választók adatait. Az érintettek az ajánlásgyűjtéshez nem, csak a kampánytevékenységhez kapcsolódóan tilthatják le az adatszolgáltatást. A nemzetiségi választópolgárok adatainak kötelező kiadását - az ajánlóívek átvételével egy időben - az indokolja, hogy a jelölő szervezetek így tudják, kiktől és milyen lakcímen gyűjthetnek ajánlásokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ajánlásgyűjtésnél csak azokhoz kopogtatnak majd be, akik a nemzetiségi választók listáján szerepelnek. A jelölőszervezetek a következő két alkalommal (a választást megelőző 35. és 13. napon) már csak a választási kampányra ezt kifejezetten le nem tiltók adatait kaphatják meg. Ezeknek az adatkikérési lehetőségnek a célja az, hogy a szervezetek célzott és takarékos kampányt tudjanak folytatni, így választási szóróanyagaikat, kiadványaikat csak azoknak a postaládájába dobják be, akiket érint a nemzetiségi választás. A jelölőszervezetek a kampány során nem használhatják az első alkalommal kiadott nemzetiségi listát, csak a későbbieket, amelyekben nem szerepelnek azok a választópolgárok, akik abból töröltették magukat. A központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként nyilvántartottak adatait térítésmentesen lehet kérni a helyi, a területi valamint a Nemzeti Választási Irodától. Az adatok kiadását a második és harmadik alkalommal bárki letilthatja, ahogy a települési önkormányzati választáson is, ehhez egy nyilatkozatot kell kitölteni, akár online módon a www.valasztas.hu oldalon. Az adatokat ugyanazon a nyomtatványon lehet letiltani, mint amelyiken a nemzetiségi nyilvántartásba vételt kezdeményezték a központi névjegyzékben.
Három szinten ellenőrzik az októberi voksolásra összegyűjtött ajánlásokat
2014. augusztus 24. - (mti)
Hétfőn kezdhetik meg az önkormányzati és nemzetiségi választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek az ajánlások gyűjtését, az összegyűjtött ajánlásokat három - helyi, területi, és országos - szinten ellenőrzik a választás típusától függően. Az országgyűlési választáson egyszerűbb volt a helyzet: a 106 országgyűlési egyéni választókerületi választási irodánál történt az országgyűlési képviselőjelöltek ajánlásainak ellenőrzése, az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak májusi választásán pedig - mivel akkor az egész ország egy választókerületet alkotott - a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrizte a választáson induló pártok által összegyűjtött ajánlásokat. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi képviselők októberi választására azonban a többféle választástípus miatt különböző szinteken történik az ajánlások ellenőrzése. A helyi választási irodákban (ez a települési szint) ellenőrzik a képviselőjelöltek, polgármesterek, valamint a települési nemzetiségi képviselő-választás jelöltjeinek ajánlásait. A megyei szinten a területi választási irodák ellenőrzik a megyei közgyűlési választáson listát állítani szándékozó jelölőszervezetek által összegyűjtött ajánlásokat, illetve a Fővárosi Választási Iroda ellenőrzi a főpolgármester-jelöltek által összegyűjtött ajánlások érvényességét. Ugyancsak ezen a szinten ellenőrzik a megyei illetve fővárosi nemzetiségi önkormányzati választás ajánlásait. Ezek mellett a Nemzeti Választási Iroda is végez ajánlás-ellenőrzést: az NVI-ben az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán induló nemzetiségi szervezetek által összegyűjtött ajánlásokat ellenőrzik. A választási irodáknak három napjuk van arra, hogy az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelöltek által összegyűjtött ajánlásokat ellenőrizzék. A választási iroda az ellenőrzés során megvizsgálja, hogy az ajánlóív el van-e látva a választási iroda pecsétjével, sorszámozva van-e, rá van-e vezetve az ajánlást gyűjtő személy neve és aláírása. Az ajánlóívre felvezetett adatok alapján a választási iroda azonosítja az ajánló választópolgárt és vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az ajánlóíven feltüntetett adatai (a neve, személyi azonosítója, lakcíme, anyja neve) a központi névjegyzékben szereplő adataival megegyeznek-e. Az iroda állapítja meg azt is, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a meghatározottat. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a mellette működő bizottságot, amely - legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon - dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről, vagy elutasításáról.
Negyvenöt jelölőszervezetet vett nyilvántartásba az NVB
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet ● Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége
http://vs.hu/negyvenot-jeloloszervet-vett-ma-nyilvantartasba-valasztasi-bizottsag-0815
A nem magyar uniós állampolgárok is szavazhatnak
2014. augusztus 13. - (mti)
Az Európai Unió magyarországi lakcímmel rendelkező, de nem magyar állampolgárai automatikusan felkerülnek az október 12-i önkormányzati választás névjegyzékébe, az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásától eltérően nem kell kérniük felvételüket a névjegyzékbe. Az EP-választáson a Magyarországon élő uniós állampolgárok dönthettek úgy, hogy anyaországuk helyett a magyarországi EP-listákra kívánnak szavazni. Ehhez azonban névjegyzékbe kellett vetetniük magukat, ezt valamivel több mint 1600-an tették meg. Az önkormányzati választáson azonban a magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgárokat az aktív és a passzív választójog is megilleti: azaz részt vehetnek a voksoláson és jelöltként is indulhatnak. Mivel a választójog automatikusan megilleti őket, ezért az EP-választástól eltérően nem kell névjegyzékbe vetetniük magukat ahhoz, hogy gyakorolhassák választójogukat. A magyarországi lakcímmel rendelkező EU-s állampolgárok nemcsak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásában vehetnek részt október 12-én: voksolhatnak és jelöltek lehetnek a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is. A nemzetiségi választáson való részvételhez azonban - hasonlóan a magyar állampolgárokhoz - nemzetiségiként kell regisztrálniuk legkésőbb szeptember 26-án 16 óráig. Regisztrálni személyesen a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban vagy levélben, valamint online az ügyfélkapun, illetve a www.valasztas.hu oldalon lehet.
Tizenkét településen lesz legalább két nemzetiségi szavazókör
Dabason, Szarvason és Békéscsabán is
2014. augusztus 10. - (mti)
A nemzetiségi önkormányzati képviselők október 12-i választásán a választók településenként kijelölt, úgynevezett nemzetiségi szavazókörben adhatják le voksukat, de lesz 12 olyan település, ahol több nemzetiségi szavazókört kellett kijelölni a választói jegyzékben szereplők nagy száma miatt. A települési nemzetiségi választásokat egy napon tartják a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, ám a voksolásban csak az vehet részt, aki szeptember 26-ig felveteti magát a nemzetiségi névjegyzékbe. A Nemzeti Választási Bizottság 2715 települési nemzetiségi választást tűzött ki az ország 1744 településen. A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a nemzetiségek számára kialakított külön szavazókörben adhatják le a nemzetiségi választásra szóló szavazatukat. A nemzetiségi szavazókörben több nemzetiség választópolgárai is voksolhatnak, külön-külön választói jegyzék alapján. Újabb szavazókört akkor lehet kialakítani, ha a nemzetiségi választói jegyzékben vagy jegyzékekben szereplő választópolgárok száma 1200 felett van. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján 12 olyan település van, ahol egynél több nemzetiségi szavazókört kellett kialakítani. Két nemzetiségi szavazókör lesz Nagykanizsán, Mohácson, Dabason, a főváros VIII. kerületében, Győrben, Miskolcon, Szarvason, Esztergomban és Békéscsabán. Három olyan település is van, ahol a várakozások szerint nagyon sokan jelentkeznek majd a névjegyzékbe, így három nemzetiségi szavazókör kialakításáról döntöttek a főváros XVIII. kerületében, Pécsen és Újhartyánban.
Csak a cigányok választhatnak minden megyében területi önkormányzatot
2014. augusztus 9. - (mti)
A tizenhárom elismert nemzetiség közül egyedül a roma nemzetiség választhat minden megyében és a fővárosban területi önkormányzatot október 12-én. A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint azokra a településekre lehetett nemzetiségi választást kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább huszonöten az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ezek alapján 1744 településen 2715 települési nemzetiségi választást írt ki. A jogszabály szerint a területi (megyei) nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz. Az NVB ezek alapján öt nemzetiség - a bolgár, a görög, a lengyel, az örmény és az ukrán - vonatkozásában csak egy területi választást tudott kiírni, azt is a fővárosban. Két területi önkormányzatot választhatnak a ruszinok (Budapest és Borsod-Abaúj-Zemplén megye), illetve a szerbek (Budapest és Pest megye), hat megyében választhatnak területi önkormányzatot a románok, hét megyében pedig a horvátok és a szlovákok. Tizenöt megyében választhatnak területi (megyei) szintű önkormányzatot a németek. Nem választhatnak területi önkormányzatot Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében, mivel nem érte el a tízet-tízet a települési választások száma. A tizenhárom elismert nemzetiség közül egyedül a roma nemzetiség választhat területi önkormányzatot országszerte, mivel valamennyi megyében több mint tíz települési választást tudott kiírni az NVB. Egyedül a szlovén nemzetiség az, amely egyetlen megyében sem érte el a tíz települési választást, így a szlovén nemzetiség tagjai sehol nem szavazhatnak majd területi listára. Az NVB-nek nem volt mérlegelése, amikor az országos választások kitűzéséről kellett döntenie. A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kellett tűznie, országos önkormányzata tehát valamennyi nemzetiségnek lehet.
Péteri Attila a nemzetiségi önkormányzati választásokról
Péteri Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöki tanácsadója volt az előadója annak a nemzetiségi fórumnak, amelyet a Fővárosi Szlovák Önkormányzat elnöke Hollósy Tiborné szervezett 2014. július 29-ére a budapesti nemzetiségi önkormányzatok Akadémia utcai székházának zsúfolásig megtelt színháztermében. A választási szakértő a fővárosi nemzetiségi jelölő szervezetek képviselőinek részletes tájékoztatást adott a nemzetiségi önkormányzati választásokról. - Audio: www.oslovma.hu/XXX/NemzValA.mp3 - (oslovma.hu felv.) - https://www.facebook.com/oslovma/posts/621652054600441
Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az NVB
http://www.boon.hu/onkormanyzat-2014-ujabb-jeloloszervezeteket-vett-nyilvantartasba-az-nvb-2/2613588
A települések több mint felében lesz nemzetiségi választás októberben
2014. augusztus 3. - (mti)
Az ország 3177 településének több mint felében, 1744-ben lesz települési nemzetiségi választás októberben. A legtöbb településen egy, legfeljebb két nemzetiség választását tűzte ki a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A törvény szerint ott lehetett nemzetiségi választást kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. Az NVB a 2011-es népszámlálás alapján 2715 választást írt ki, a legtöbbet, 1383-at a roma nemzetiségiek számára, míg a legkevesebbet, 10-et a szlovénoknak. A bolgárok 37, a görögök 36, a horvátok 136, a lengyelek 53, a németek 547, az örmények 33, a románok 168, a ruszinok 44, a szerbek 63, a szlovákok 158, míg az ukránok 47 választást tarthatnak szerte az országban. A 2715 települési választást 1744 helyen írták ki, vagyis az ország településeinek több mint felében lesz ősszel önkormányzati választás. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplénben lesz a legtöbb településen nemzetségi voksolás: a megye 223 településére írtak ki legalább egy nemzetiségi választást, összesen 270-et. Baranyában 194 településen 284 voksolást tűztek ki, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 173 helyen 200-at. A legkevesebb települési választást Vas megyében tartják: itt 40 településen lesz helyi nemzetiségi voksolás, összesen 55. A települések többségében egy, legfeljebb két voksolást írt ki az NVB, azonban van 26 olyan település is, ahol tíz vagy annál több nemzetiség tarthat nemzetiségi választást. Tíz nemzetiség tarthat települési választást Dunaújvárosban és Győrben, 11 nemzetiség választhat helyi képviselőket Kecskeméten, Miskolcon, Szegeden, Debrecenben, valamint a főváros V., IX., XII., XV., XIX, XXI. és XXIII. kerületében. Tizenkét települési nemzetiségi választást tarthatnak - amennyiben lesz elegendő számú jelölt - Pécsen, valamint a főváros II., III., IV., VI., VII., VIII., X., XIII., XIV., XVI., XVII. és XVIII. kerületében. Valamennyi, azaz mind a 13 elismert nemzetiség választópolgárai azonban csak egy településen tarthatnak választást: a főváros XI. kerületében az összes elismert nemzetiség részére kitűzte a választást a Nemzeti Választási Bizottság. A voksoláson azok a választópolgárok vehetnek részt és indulhatnak jelöltként, akik szeptember 26-ig felvetették magukat a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt nem teszi meg, az nem szavazhat sem a települési, sem a területi, sem az országos önkormányzatok tagjaira. Négy évvel ezelőtt 2321 kisebbségi választást tűztek ki a helyi választási bizottságok, az ország 1604 településén.
A takarékos kampányért az állam kiadja, ki a kisebbségi
A jelölőszervezetek háromszor kaphatják meg a nemzetiségiek adatait
2014. augusztus 3. - (mti)
A nemzetiségi választáson induló jelölőszervezetek mindegyike három alkalommal kaphatja meg a nemzetiségiként nyilvántartásba vett választók adatait. Az érintettek az ajánlásgyűjtéshez nem, csak a kampánytevékenységhez kapcsolódóan tilthatják le az adatszolgáltatást. A nemzetiségi választópolgárok adatainak kötelező kiadását - az ajánlóívek átvételével egy időben - az indokolja, hogy a jelölő szervezetek így tudják, kiktől és milyen lakcímen gyűjthetnek ajánlásokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ajánlásgyűjtésnél csak azokhoz kopogtatnak majd be, akik a nemzetiségi választók listáján szerepelnek. A jelölőszervezetek még két alkalommal kaphatják meg - immár kérésre - a nemzetiségi választópolgárok adatait (a választást megelőző 35. és 13. napon), de ezekben az esetekben már csak azokét, akik nem tiltották le adataikat. Ezeknek az adatkikérési lehetőségnek a célja az, hogy a szervezetek célzott és takarékos kampányt tudjanak folytatni, így választási szóróanyagaikat, kiadványaikat csak azoknak a postaládájába dobják be, akiket érint a nemzetiségi választás. Az adatkezelések eltérésének az oka az, hogy míg az első esetben az adatkiadás az ajánlásgyűjtés megkönnyítését szolgálja, addig a második és harmadik eset a kampánytevékenységet. A jelölőszervezetek tehát nem használhatják a kampány során az első alkalommal kiadott nemzetiségi listát, csak azokat, amelyekben nem szerepelnek azok a választópolgárok, akik abból töröltették magukat. A központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként nyilvántartottak adatait a helyi, a területi valamint a Nemzeti Választási Irodától lehet kikérni, térítésmentesen. Az adatok kiadását a második és harmadik alkalommal bárki letilthatja, ahogy a települési önkormányzati választáson is, ehhez egy nyilatkozatot kell kitölteni, akár online módon a www.valasztas.hu oldalon. Az adatokat ugyanazon a nyomtatványon lehet letiltani, mint amelyiken a nemzetiségi nyilvántartásba vételt kezdeményezték a központi névjegyzékben. A nemzetiségi választásokon azok a szervezetek indulhatnak, azaz kezdeményezhetik jelölőszervezetként való nyilvántartásba vételüket bármely területi választási bizottságnál, vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál, amelyek a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában már jogerősen szerepeltek és amelyeknek az alapszabályban rögzített céljai között szerepel valamely nemzetiség képviselete. Szakszervezet és párt nem indulhat a nemzetiségi választáson. A következő, öt év múlva esedékes nemzetiségi választáson a jogszabály már három év működéshez köti a nemzetiségek képviseletét felvállaló szervezetek indulását.
2715 nemzetiségi választás lesz az országban október 12-én
Kitűzte a nemzetiségi választásokat az NVB
2014. július 29. - (mti)
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 2014. július 29-én kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjára, a határozat értelmében 2715 nemzetiségi választás lesz az országban október 12-én. A testületnek a törvény szerint a nemzetiségi választás időpontját a települési önkormányzati választás napjára kellett kitűznie és azt kellett meghatároznia, hogy az egyes nemzetiségek mely településeken tarthatnak nemzetiségi választást. A nemzetiségi választás kiírása nem jelenti azt, hogy a hivatalos kampány kezdetét vette volna, az - a települési önkormányzati választással egyidőben - augusztus 23-án kezdődik.
Az NVB július 29-i határozatának mellékletében felsorolta, mely településeken, mely nemzetiségek választását tűzi ki, és meghatározta azt is, a voksoláson induló jelölteknek hány ajánlásra van szükségük a nyilvántartásba vételhez. A törvény szerint azokra a településekre lehet nemzetiségi választást kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. Az NVB a 2011-es népszámlálás alapján 2715 választást írt ki, a legtöbbet, 1383-at a roma nemzetiségiek számára, míg a legkevesebbet, 10-et a szlovénoknak. A bolgárok 37, a görögök 36, a horvátok 136, a lengyelek 53, a németek 547, az örmények 33, a románok 168, a ruszinok 44, a szerbek 63, a szlovákok 158, míg az ukránok 47 választást tarthatnak szerte az országban.
Az NVB a nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma alapján meghatározta a településeken megválasztható képviselők számát: a települési önkormányzati képviselők száma három, ha a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján száznál kevesebben szerepelnek és négytagú a testület akkor, ha legalább százan vannak a névjegyzékben. A névjegyzékben szereplők száma alapján az NVB meghatározta azt is, hány tagúak lesznek az országos nemzetiségi önkormányzatok. Ezek szerint a legkisebb, 15 tagú testülete lesz a bolgár, a görög, a lengyel, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovén és az ukrán nemzetiségnek. 23 tagú országos önkormányzata lesz a horvát és a szlovák nemzetiségnek, 39 tagú a német és 47 tagú a roma nemzetiség országos önkormányzata.
A nemzetiségi választópolgároknak regisztrálniuk kell magukat, ha részt szeretnének venni a nemzetiségi önkormányzati választáson. Regisztrálni személyesen a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban vagy online az ügyfélkapun, illetve a www.valasztas.hu oldalon, továbbá levélben lehet szeptember 26-áig. Aki ezt nem teszi meg, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat jelöltként.
Bár az NVB kiírta a nemzetiségi szavazásokat, de csak azokon a helyeken tartják meg azt, ahol (a névjegyzékben szereplők számától függően) legalább három vagy négy jelölt indul, és mindegyikükre legalább öt érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár nemzetiségének több jelöltjét is ajánlhatja. Az NVB létszáma a nemzetiségi választások idejére nem bővül az országos listát állító nemzetiségi szervezetek delegáltjaival.
http://www.valasztas.hu/hu/nemz2014/895/895_0.html
Nemzetiségi választások - Több szabály is változott
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1207-nemzetisegi-valasztasok-tobb-szabaly-is-valtozott
A nemzetiségi választások több szabálya is változik
Keddig eldől, hány tagúak lesznek az országos nemzetiségi testületek
2014. július 24. - (mti)
Még hat napjuk van a nemzetiségi választópolgároknak, hogy regisztráljanak nemzetiségük névjegyzékébe, és ezzel befolyásolják, hány tagúak legyenek a települési és az országos önkormányzatok. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) várhatóan kedden tűzi ki a nemzetiségi választásokat (az október 12-ei önkormányzati választással egy napra), és az ezen a napon a névjegyzékben szereplők száma alapján állapítják majd meg, hány tagúak lesznek a testületek. A névjegyzékbe a NVB kiírása után is felvetethetik magukat a nemzetiségi választópolgárok, de az már nem befolyásolja a testületek nagyságát. Áder János köztársasági elnök szerdán tűzte ki az önkormányzati választás napját október 12-ére, és bár a nemzetiségi választásokat is ezen a napon fogják tartani, utóbbi időpontját az NVB-nek kell kitűznie, legkésőbb július 29-én. Az NVB - meghívója szerint - kedden ülésezik, és a közzétett napirenden szerepel a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése. Az októberben megválasztandó nemzetiségi önkormányzatok létszáma attól függ, hogy a választás kitűzésekor - tehát várhatóan július 29-én - hányan szerepelnek az adott nemzetiség névjegyzékében. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerint a települési önkormányzati képviselők száma három, ha a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján száznál kevesebben szerepelnek. Négytagú a testület akkor, ha legalább százan vannak a névjegyzékben. Így tehát még hat napjuk van arra a nemzetiségi választópolgároknak, hogy névjegyzékbe vetessék magukat, és - ahol ez még nem történt meg - ezzel a településükön száz fölé emeljék a névjegyzékben szereplők számát. Fontos szabály, hogy csak azokon a településeken lehet nemzetiségi választást kitűzni, ahol az adott nemzetiséghez tartozók száma az utolsó népszámlálás adatai szerint legalább 25. A területi (megyei) nemzetiségi önkormányzati képviselők száma a jogszabály alapján egységesen hét, függetlenül attól, hányan vannak a névjegyzékben. Területi önkormányzatot azonban csak ott választhatnak, ahol az adott megyében (a fővárosban) legalább tíz települési (kerületi) választást írnak ki. Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők száma a törvény alapján 15 és 47 között változik, attól függően, hogy a nemzetiség névjegyzékében a választás kiírásakor hány választópolgár szerepel. Az országos önkormányzat akkor 15 tagú, ha ötezernél kevesebb választópolgár szerepel a névjegyzékben, 23 tagú, ha több mint ötezer, 31 tagú, ha több mint tízezer, 39 tagú, ha több mint 25 ezer és 47 tagú, ha több mint 50 ezer választó szerepel a névjegyzékben a kitűzés napján. A nemzetiségi választópolgároknak regisztrálniuk kell magukat, ha részt szeretnének venni a nemzetiségi önkormányzati választáson. Regisztrálni személyesen a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban vagy online az ügyfélkapun, illetve a www.valasztas.hu oldalon, továbbá levélben lehet, egészen szeptember 16-áig. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint eddig 103 ezren regisztráltak nemzetiségi választópolgárként az őszi választásra: a bolgár névjegyzékben 638, a görögben 612, a horvátban 6784, a lengyelben 1073, a németben 29 256, az örményben 571, a romában 52 014, a románban 2267, a ruszinban 1129, a szerbben 818, a szlovákban 7262, a szlovénben 504, az ukránban 671 választópolgár szerepel. Ezek alapján egyelőre a legkisebb, 15 tagú országos önkormányzata lenne a bolgár, a görög, a lengyel, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovén és az ukrán nemzetiségnek. 23 tagú önkormányzata lenne a horvát és a szlovák, 39 tagú a német és 47 tagú a roma nemzetiség országos önkormányzata.
Október 12-én lesz a nemzetiségi választás is
2014. július 23. - (mti)
Áder János köztársasági elnök október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását, ez pedig azt jelenti, hogy ugyanezen a napon lesz a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is. A jogszabály szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani. A választást a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki, a szavazás előtt legalább 75 nappal, azaz legkésőbb július 29-éig. Az NVB a következő ülését csütörtökön tartja, és napirenden szerepel a nemzetiségi választás kitűzése, így várhatóan már akkor kitűzi a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. A törvény szerint azonban nem minden településen lesz minden nemzetiségnek választása: nemzetiségi választást ott lehet kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. Az NVB tehát határozatában felsorolja majd, hogy mely településeken, mely nemzetiségek választását tűzi ki, és meghatározza azt is, a voksoláson induló jelölteknek hány ajánlásra van szükségük a nyilvántartásba vételhez. A voksolásra a választópolgárok szeptember 26-áig vetethetik magukat fel a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt nem teszi meg, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat jelöltként. Az NVI adatai szerint a 2011-es népszámlálás alapján 2715 választást kell kiírnia az NVB-nek, de csak azokon a helyeken tartják meg a szavazást, ahol (településnagyságtól függően) legalább három vagy négy jelölt indul, és mindegyikükre legalább öt érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár nemzetiségének több jelöltjét is ajánlhatja. A legtöbb választást, 1383-at a roma nemzetiségiek számára írhatják ki, míg a legkevesebbet, 10-et a szlovénoknak. A bolgárok 37, a görögök 36, a horvátok 136, a lengyelek 53, a németek 547, az örmények 33, a románok 168, a ruszinok 44, a szerbek 63, a szlovákok 158, míg az ukránok 47 választást tarthatnak szerte az országban. Az októberi nemzetiségi választások újdonsága, hogy egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. Korábban ezek egymásra épültek, és csak hónapokkal később alakulhattak meg az országos nemzetiségi önkormányzatok. A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen élnek, ahol - mivel nem vallják magukat legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak - a települési választást nem lehet kiírni. A négy évvel ezelőtti önkormányzati választásokkal egy időben 2321 nemzetiségi választást tartottak.
Hétmilliárd forint a választás tervezett költségvetési előirányzata
2014. július 26. - (mti)
Hétmilliárd forint az októberi önkormányzati és nemzetiségi választás tervezett költségvetési előirányzata - közölte az MTI érdeklődésére a Nemzeti Választási Iroda (NVI). A költségvetésben az egyik legjelentősebb tétel az informatikai költség, például az új választási informatikai szoftver, erre 1,9 milliárd forintot különítettek el. A szavazólapok nyomtatása és a szavazásnapi kellékek (például urnák, tollak, nemzeti színű szalagok) előállítására 1 milliárd forintot szánnak. A postaköltség - azaz az értesítők postai küldése augusztusban - várhatóan félmilliárd forintot tesz ki. Minőségbiztosítási feladatokra, az ajánlóívek szkennelésére, számolására és a nyomtatványok készítésére 200 millió forint van elkülönítve. A választás lebonyolításában részt vevő szervek kiadásaira 3,4 milliárd forint kiadást terveztek az NVI-ben. Az önkormányzati és a nemzetiségi választások lebonyolítása a 3176 települési önkormányzat, a 106 országos egyéni választókerületi iroda, a 20 megyei területi választási iroda és a Nemzeti Választási Iroda részvételével zajlik. A 2011-es népszámlálás alapján 2715 településen kell nemzetiségi önkormányzati választást kiírnia a Nemzeti Választási Bizottságnak, legkésőbb július 29-ig.
Három hét múlva postázzák az értesítőket
2014. július 26. - (mti)
Három hét múlva kezdik kézbesíteni az érintett több mint nyolcmillió választópolgárnak az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőt. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az önkormányzati választás kitűzéséről, és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket az augusztus 15-i névjegyzéki állapotnak megfelelően nyomtatják ki, azok kiküldésével az iroda a Magyar Postát bízta meg. A 8,02 millió választópolgárnak legkésőbb augusztus 25-ig postázzák az értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához - a helyi jegyzőhöz - fordulhat; ekkor új értesítőt állítanak ki. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak az érintett nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. A korábbi évektől eltérően az értesítő - a visszaélések elkerülése érdekében - nem tartalmazza a választópolgár személyi azonosítóját. Külön értesítő tájékoztatja a választópolgárt arról is, ha már felvetette magát valamelyik nemzetiség névjegyzékébe is. A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és polgármester-jelöltet, valamint listát. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az októberi önkormányzati választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak augusztus 25-éig kell megkapniuk az értesítőt.
Elindult az NVI új internetes oldala
2014. július 25. - (mti)
Elindult a Nemzeti Választási Iroda új, az önkormányzati választás információival feltöltött internetes oldala pénteken. A www.valasztas.hu oldalon megjelentek a választás lebonyolítását meghatározó jogszabályok szövegei, így többek között az alaptörvény, a választási eljárásról szóló törvény, a nemzetiségek jogairól szóló törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló jogszabály. Az NVI közzétette a névjegyzékkel kapcsolatos statisztikai adatokat is: eszerint a választójoggal rendelkező polgárok névjegyzékében szereplők száma a választás kitűzését követő napon, július 24-én 8 189 375 volt, a települések száma 3 177 (az önkormányzati választás napján születik meg az eddig Balatonkeneséhez tartozó Balatonakarattya). Az NVI statisztikája szerint 3 008 olyan település van, ahol 10 ezer vagy annál kevesebb lakos él, ezeken a településeken a helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás (korábban kislistásnak nevezett) választási rendszerben választják meg, ahol a település egy választókerületet alkot. Az NVI adatai szerint 169 olyan település van, ahol tízezernél többen laknak, ezeken a településeken a képviselők vegyes választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - jutnak mandátumhoz. Az NVI-nek az önkormányzati és nemzetiségi választásra készült oldalán nyomon lehet majd követni a nyilvántartásba vett jelölőszervezeteket, a jelölteket, és online lehet intézni a névjegyzékkel kapcsolatos ügyeket, mint például az átjelentkezés, a mozgóurna-igénylés, vagy a nemzetiségi névjegyzékbe vétellel kapcsolatos ügyeket.
Megjelent a Magyar Közlönyben az önkormányzati választás határnapjairól szóló rendelet
2014. július 24. - (mti)
Megjelent az önkormányzati választási eljárás határidőiről és határnapjairól szóló igazságügyi miniszteri rendelet csütörtökön a Magyar Közlönyben. Az Igazságügyi Minisztérium arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Trócsányi László miniszter aláírta az október 12-i önkormányzati választás végrehajtásához szükséges miniszteri rendeleteket, és csütörtökön késő délután mindhárom rendelet meg is jelent a közlönyben. Az egyik rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása esetében alkalmazandó eljárási határidőket és határnapokat, a másik a választás költségeinek normatíváit, elszámolási és belső ellenőrzési rendjét rögzíti. A harmadik miniszteri rendelet a választáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályait ismerteti, és a választási eljárásban használandó nyomtatványmintákat sorolja fel. A határidőkről, határnapokról szóló rendelet szerint a választópolgároknak augusztus 25-ig kell megkapniuk a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést. Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön, átjelentkezéssel szavazhatnak. Az átjelentkezési kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 23-ig létesítette a tartózkodási helyét, és legalább október 12-ig ott tartózkodik. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. A választási irodák legkorábban augusztus 25-én adhatják át az igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltek, valamint polgármesterjelöltek állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt és a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg augusztus 18-ig az augusztus 15-én a névjegyzékben szereplők száma alapján. Az egyéni listás jelölteket, az egyéni választókerületi jelölteket, a valamint polgármesterjelölteket és a főpolgármester-jelölteket szeptember 8-án 16 óráig kell bejelenteni. A kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát szeptember 9-én 16 óráig lehet bejelenteni. A helyi, illetve területi választási bizottságok a jelöltek bejelentésére rendelékezésre álló határidő - szeptember 8-án 16 óra - lejárta után sorsolják ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek, főpolgármester-jelöltek milyen sorrendben szerepelnek. A bejelentett listák sorrendjének sorsolását szeptember 9-én 16 óra után tartják. A választási kampány augusztus 23-tól október 12-én 19 óráig tart, a szavazás napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni, és az exit poll eredménye is csak 19 óra után hozható nyilvánosságra. Ha a választási kampányban egy sajtótermék politikai hirdetést kíván közzétenni, hirdetési árjegyzékét július 30-án 16 óráig kell megküldenie az Állami Számvevőszéknek. A politikai hirdetést közzétevő sajtóterméknek október 27-én 16 óráig kell tájékoztatnia az ÁSZ-t a közzétett politikai hirdetésekről. Az országos rádióknak, televízióknak augusztus 23-án 16 óráig kell bejelenteniük a Nemzeti Választási Bizottságnál, ha a kampányban politikai reklámot kívánnak közzétenni. A miniszteri rendelet rögzíti azt is, hogy a területi választási bizottság tagjait és póttagjait a fővárosi, illetve megyei közgyűléseknek augusztus 31-én 16 óráig kell megválasztaniuk, és ugyanez a határidő vonatkozik a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására is. A választási bizottságok megbízott tagjait szeptember 26-án 16 óráig lehet bejelenteni. A szavazási iratokat - az ajánlóíveket, kinyomtatott szavazóköri jegyzőkönyveket, mozgóurnát igénylők jegyzékét - január 12-én kell megsemmisíteni. A szavazólapokat - ha nincs büntetőeljárás folyamatban - január 10-ig kell megőrizni. A miniszter rendeletében meghatározta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán használandó nyomtatványok mintáját is: előírta többi között a névjegyzék, az értesítő, az átjelentkezési kérelem nyomtatványmintáját, a jelölt- és listabejelentésre szolgáló nyomtatványmintát, az ajánlóívet, a szavazóköri jegyzőkönyvek mintáját is. Áder János köztársasági elnök szerdán október 12-re írta ki az önkormányzati választást.
Eddig csak minden ötödik nemzetiségi jelentkezett a szavazásra
2014. július 19. - (mti)
Átlagosan minden ötödik, magát nemzetiséginek valló választópolgár kíván egyelőre szavazni az őszi önkormányzati választáson, a három évvel ezelőtti népszámlálás és a választói névjegyzék adatainak összevetése alapján. A 2011-es, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által végzett népszámláláson 644 ezren vallották magukat a 13 elismert nemzetiség (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tagjának. A három évvel ezelőtti adatfelvételen a következő kérdésekre lehetett választ adni: Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? Az előző kérdésnél megjelöltön kívül tartozik-e másik nemzetiséghez is? Mi az Ön anyanyelve? Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ általában? Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát? A kérdőíven lehetőség volt arra is, hogy valaki több nemzetiség tagjának vallja magát, és ebben a 644 ezerben benne vannak azok is, akik még nem voltak 18 évesek a kérdőív kitöltésekor. A KSH adatai szerint 482 ezren voltak a nemzetiségüket vállalók között azok, akik már betöltötték a 18. életévüket, azaz szavazókorúak, nagyjából tehát ennyi nemzetiségi választópolgár vehet részt ősszel a helyi, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok tagjainak megválasztásában. A nemzetiségi választópolgároknak regisztrálniuk kell magukat, ha részt szeretnének venni a nemzetiségi önkormányzati választáson. Regisztrálni személyesen a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban vagy online az ügyfélkapun, illetve a www.valasztas.hu oldalon, továbbá levélben lehet. Az önkormányzati választáson azonban csak egy nemzetiség névjegyzékébe lehet felvételt kérni, egy újabb nemzetiség névjegyzékébe történő felvételkor az előzőből törlik a választópolgárt. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint július közepéig 92 ezren vetették fel magukat a nemzetiségi névjegyzékbe, azaz csak minden ötödik nemzetiségi. A legtöbben, csaknem 45 500-an a roma névjegyzékben szerepelnek, de több mint 27 ezren vannak a német nemzetiség névjegyzékében is. A leginkább „aktívnak” a ruszin nemzetiség nevezhető: valamivel több mint háromezren vetethetik fel magukat a névjegyzékbe és közülük már több mint ezren regisztráltak is, vagyis mintegy harmaduk már szerepel a választáson választóként. A legkevésbé „aktívak” a román nemzetiség tagjai, a csaknem 32 ezer választópolgárnak alig hat százaléka regisztrált eddig a nemzetiségi szavazásra. A nemzetiségi választópolgárok regisztrációjának azért van jelentősége, mert az októberben megválasztandó nemzetiségi önkormányzatok létszáma attól függ, hogy a választás kitűzésekor hányan szerepelnek az adott nemzetiség névjegyzékében. A települési önkormányzati képviselők száma három, ha a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján száznál kevesebben szerepelnek. Négytagú a testület akkor, ha legalább százan vannak a névjegyzékben. Emellett csak azokon a településeken lehet nemzetiségi választást kitűzni, ahol az adott nemzetiséghez tartozók száma az utolsó népszámlálás adatai szerint legalább 25. A területi (megyei) nemzetiségi önkormányzati képviselők száma a jogszabály alapján egységesen hét, függetlenül attól, hányan vannak a névjegyzékben. Területi önkormányzatot azonban csak ott választhatnak, ahol az adott megyében (illetve a fővárosban) legalább tíz települési (illetve kerületi) választást írnak ki. Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 15 és 47 között változik, attól függően, hogy a nemzetiség névjegyzékében hány választópolgár szerepel. Az országos önkormányzat akkor 15 tagú, ha ötezernél kevesebb választópolgár szerepel a névjegyzékben, 23 tagú, ha több mint ötezer, 31 tagú, ha több mint tízezer, 39 tagú, ha több mint 25 ezer és 47 tagú, ha több mint 50 ezer választó szerepel a névjegyzékben a kitűzés napján. A nemzetiségi önkormányzati választást a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki legkésőbb a szavazást megelőző 75. napon, miután a köztársasági elnök kitűzte a helyi önkormányzati választást.
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