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Nemzetiségi választás: A magas részvétel legitimál - Egyszerre három szinten választottak a nemzetiségi szavazók - Többen jelentkeztek a nemzetiségi névjegyzékbe, mint négy éve - Szijjártó Péter Pozsonyban: Közös sikertörténetek által lehet eljutni a magyar-szlovák viták megoldásához - Közös égbolt alatt - Magyarországi nemzetiségek első országos találkozója - Mozgalmas Szilvanapok Szarvason - Felújították a békéscsabai szlovák nemzetiségi iskolát és óvodát
Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/Im14Hu08.rtf
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma
SZLOVÁK nemzetiségi választásOK
www.oslovma.hu/XXX/VolbStat.rtf
Akik népviseletben mentek el szavazni
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/659606260805020/?type=1
MSZSZ KSZ - Szlovák Unió / Közös célok - közös lista
Konfrontáció helyett párbeszédet! ● Jelöltünk az Országos Szlovák Önkormányzat elnökének posztjára: Hollerné Racskó Erzsébet, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közös listájának vezetője ● Fogjunk össze - nyelvünkért, kultúránkért, a magyarországi szlovákságért!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1233-mszsz-ksz-szlovak-unio-kozos-celok-kozos-lista
Együtt erősebbek vagyunk!
Ki kicsoda a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója
és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közös országos listáján?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3-dokumenty3/1232-ki-kicsoda-kto-je-kto-unia-a-zvaz
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/656045467827766/?type=1
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/656456331120013/?type=1
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/655569067875406/?type=1
https://www.facebook.com/events/377896165694338/
Békéscsabán megalakultak a nemzetiségi önkormányzatok
A szlovák testület élére Lászik Mihályt, helyettesének pedig Molnárné Pribojszki Juditot szavazta meg az újonnan felállt önkormányzat, amelynek tagja még Krajcsovics Hajnalka és Ocsovszki Ildikó.
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=9006
Nemzetiségi választás: A magas részvétel legitimál
2014. október 13. - (Duna Híradó)
Az önkormányzati választásokkal egy időben tartott nemzetiségi választásokon 13 nemzetiség 290 szervezete közül lehetett választani. Magas, 70 százalék körüli volt a részvétel, amely - ahogyan a német önkormányzat vezetője fogalmazott - erős legitimitást jelent. A legnagyobb hazai kisebbség, a cigányság önkormányzati választását elsöprő többséggel nyerte a Lungo Drom. A 160 ezer regisztrált roma szavazóból 132 ezren voksoltak a Fidesszel választási szövetségben lévő szervezetre. „Akik kívül maradtak, azokra is számítok, és szeretném, ha azt a felzárkózási programot, amire egyébként a cigányok szavaztak, amit a kormányzattal megkezdtünk, közösen tudnánk folytatni, mert a folytatásra szavaztak a cigányok”- jelentette ki Farkas Flórián, az Országos Roma Önkormányzat elnöke. A második legnépesebb nemzetiség, a német 406 településen választott önkormányzatot. A német kisebbségnek 12 megyében és a fővárosban is lesz képviselete. Az országos önkormányzat elnöke elégedett az eredménnyel. „Az, hogy hetven százalék fölötti részvételi arányt tudtunk felmutatni, az azt jelzi, hogy az emberek igénylik ezt a nemzetiségi önkormányzati rendszert, fontos érdekérvényesítő eszköznek tartják”- mondta a Híradónak Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke. A kisebbségi önkormányzati választáson a helyhatósági választásnál jóval magasabb volt a részvétel, a regisztráltak hatvanöt százaléka ment el szavazni. Ugyanakkor náluk sokkal több volt az érvénytelen szavazat, mint a helyhatósági voksoláson. Vannak olyan nemzetiségek, ahol a 10 százalékot is meghaladja a rontott, vagy kitöltetlen szavazólapok aránya. A kisebbségi önkormányzati választásokon 13 hazai nemzetiség választotta meg a képviselőit.
Egyszerre három szinten választanak a nemzetiségi szavazók
Több szabály is változott
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1207-nemzetisegi-valasztasok-tobb-szabaly-is-valtozott
Dabas-Sári - V. Szlovák Nemzetiségi Hét
Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - 2014. október 10.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657891460976500.1073741918.147596498672668&type=1
Átadták a Novohrad-Nógrád Geopark kutatóközpontját
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/653630818069231/?type=1&relevant_count=1
Kéri István irodavezető a Novohrad-Nógrád Geopark Oktató, Kutató és Irányító Központban, amelyet 2014. október 3-án avattak fel Salgótarján Eresztvény városrészében. - Fotó: Komka Péter (mti)
Templom újraszentelés Csanádalbertin
http://www.evangelikus.hu/cikk/%E2%80%9Ej%C3%B3-az-%C3%BAr-%C3%B6r%C3%B6kk%C3%A9-tart-szeretete-%C3%A9s-h%C5%B1s%C3%A9ge-nemzed%C3%A9kr%C5%91l-nemzed%C3%A9kre%E2%80%9D-%E2%80%93-templom-%C3%BAjraszentel%C3%A9s
Čanádalbert dnes očami potomkov zo Slovenska
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/815-anadalbert-dnes-oami-potomkov-zo-slovenska
Áchim L. András és a szlovákok
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643928125706167.1073741914.147596498672668&type=1
Számon kérik tőle a nemzetiségi jogokért való határozottabb kiállását - Áchim L. András kötődése a magyar kultúrához - Megőrizve etnikai identitását képes volt azonosulni a magyar valósággal - Szlovák a szó hétköznapi értelmében - A történelmi Magyarország jelentős agrárpolitikusa
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1166-hrivnak-mihaly-achim-l-andras-es-a-szlovakok
Madách Imre halálának 150. évfordulójára emlékeztek Alsósztregován
Magyar-szlovák nyelvű Madách-verseskötet jelent meg a költő halálának 150. évfordulójára, „...titkod a világ - …tvojím tajomstvom je svet” címmel.
http://www.hirado.hu/2014/10/03/madach-imrere-emlekeztek-alsosztregovan
Z rodiska spisovateľa Imricha Madáča
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/610-z-rodiska-spisovatea-imricha-madaa
Különleges Hangszerek XIV. Nemzetközi Találkozója
Klenovec - Mihálygerge, 2014. október 3.-5. - Meghívó:
www.oslovma.hu/XXX/KlenMihG.rtf
2013 - Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1078-kulonleges-hangszerek-nemzetkozi-talalkozoja
Szlovák kórusok ökumenikus találkozója volt Sámsonházán
http://www.evangelikus.hu/cikk/szlov%C3%A1k-k%C3%B3rusok-%C3%B6kumenikus-tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja-volt-s%C3%A1msonh%C3%A1z%C3%A1n
Magyarország az elnöki palota mellett építkezne Pozsonyban
http://www.bumm.sk/100475/magyarorszag-az-elnoki-palota-mellett-epitkezne-pozsonyban.html
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/659863667445946/?type=1&theater
Közel száz cseh és harminc szlovák állampolgár tűnt el a himalájai hóviharban
http://www.ma.hu/vilagvege/228542/Kozel_szaz_cseh_es_harminc_szlovak_allampolgar_tunt_el_a_himalajai_hoviharban
Tanulságok a 18. Élőnyelvi Konferenciáról
http://www.nyest.hu/hirek/tanulsagok-a-18-elonyelvi-konferenciarol-hajra-19-ek-szervezok
Uhrin Erzsébet (Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete): - A 18. Élőnyelvi Konferencián elhangzott előadások és a kollégákkal folytatott beszélgetések ismételten abban erősítettek meg, hogy többségi környezetben kedvező hazai, valamint anya-, illetve nyelvországi politikai döntésekkel, kisebbségbarát jogi és többségi társadalmi környezettel és az érintettek aktív szerepvállalásával lehet csak megőrizni a nyelvet, s elősegíteni a nemzetiségek nyelvhasználatának a fejlődését.
Mol: Jól halad a Barátság I. kőolajvezeték felújítása
A szlovák-magyar határon egy speciális berendezéssel az Ipoly folyó medre alatt áthaladó csaknem 800 méteres szakaszt cserélték ki.
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-674464
Praznovszky Mihály a megújult sztregovai Madách-kastélyról
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/49306-a-megujult-sztregovai-madach-kastelyrol
Komárom-e Komárno?
Vonatkozik „nyelvi illemszabály” a földrajzi nevek használatára?
http://www.nyest.hu/hirek/komarom-e-komarno
Ünnepi megemlékezés a Mária Valéria híd felújításának 13. évfordulóján
2014. október 16. - Párkányi Szlovák-Magyar Baráti Társaság
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.660427944056185.1073741919.147596498672668&type=1
Magyar-szlovák kutatás
http://o2hir.hu/hirek/kozelet/26325
Még mindig napirenden a „szlovákrendszám”
http://www.portfolio.hu/vallalatok/cegauto/meg_mindig_napirenden_a_szlovakrendszam.205126.html
Szlovákiában építhet gyárat a Tesla
A kaliforniai autógyártó állítólag már megkezdte a tárgyalásokat a szlovák hatóságokkal.
http://www.autoszektor.hu/hu/content/szlovakiaban-epithet-gyarat-tesla
Hangos médiatranzakció
A Penta szlovák befektetési csoport megvásárolta a liberális Sme és a magyar nyelvű Új Szó napilapok kiadóvállalatának, a Petit Pressnek az ötven százalékos részvénycsomagját.
http://www.tozsdeforum.hu/tozsde/reszvenypiac2/hangos-mediatranzakcio-a-szomszedban/
Jóval magasabb lesz a szlovák minimálbér a magyarnál
http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/joval-magasabb-lesz-a-szlovak-minimalber-a-magyarnal-437298
Tarlós győzött, a Fidesz elvitt minden megyét, Szegeden Botka, Békéscsabán független nyert
http://hvg.hu/itthon/20141012_Hol_szorongatjak_meg_a_Fideszt__eredmegy
Rátalálni a közös kulturális kódokra
Konfliktusaink rendezésében nagyon fontos lenne megtalálni a bennünket összekötő kulturális kódokat - mondta a szlovák-magyar kapcsolatokról tartott előadásában Kollai István történész-közgazdász, a pozsonyi Balassi Intézet igazgatója a Charta XXI mozgalom estjén a Párbeszéd Házában.
http://magyarhirlap.hu/cikk/7168/Ratalalni_a_kozos__kulturalis_kodokra
A magyar-szlovák határvízi megállapodás értelmében…
Védett lesz Sátoraljaújhely déli része árvizek ellen
2014. október 10. - (mti)
Új árvízvédelmi töltés épül a Bodrog jobb partján, az úgynevezett ronyvazugi árvízi öblözetben, a csaknem 4,6 kilométer hosszú védmű megépülése után Sátoraljaújhely déli városrésze biztonságban lesz egy esetleges árvíz esetén - hangzott el pénteken a zempléni városban egy rendezvényen. A beruházás mintegy kétmilliárd forint uniós forrásból valósul meg. A Bodrog ronyvazugi szakaszának jobb parti, meglévő töltése a magyar-szlovák határvízi megállapodás értelmében a mértékadó árvízszint plusz egy méter magasságig biztonsággal nem építhető ki. Egy ilyen magasságú gát ugyanis jelentős duzzasztó hatással lenne a folyó szlovákiai szakaszára, így egy ilyen töltés által körbezárt terület víz alá kerülne. Ezért a szakemberek új töltés megépítése mellett döntöttek. A projekt megvalósulásával egyrészt jelentősen csökken az öblözetben az árvízi kockázat, másrészt egy esetleges árvíz esetén alacsonyabbak a védekezés költségei is. Ugyanakkor a térség ivóvízellátását biztosító Zemplén Vízmű Kft. által üzemeltetett kútsor is védett lesz. A kivitelezés a tervek szerint a 2015. május végére fejeződik be.
A Matica kiakadt az Új Szó Hlinkával foglalkozó cikke miatt
http://www.bumm.sk/100300/a-matica-kiakadt-az-uj-szo-hlinkaval-foglalkozo-cikke-miatt.html
Szenzáció: Szlovákia legyőzte Spanyolországot
Szenzációs győzelmet aratott a szlovák labdarúgó-válogatott az Eb-selejtezők 2. fordulójában: legyőzte az Eb-címvédő spanyolokat. Ján Kozák együttese két meccs után hat ponttal vezeti csoportját.
http://ujszo.com/online/sport/2014/10/09/szenzacio-szlovakia-legyozte-spanyolorszagot
Pontszerzés: Románia-Magyarország 1:1
http://ujszo.com/online/sport/2014/10/11/pontszerzes-romaniaban-dardai-felrazta-a-magyar-valogatottat
Mit keres ezer román és szlovák állampolgár a negyvenágyas soroksári panzióban?
http://index.hu/belfold/2014/10/09/megtudtuk_mit_keres_ezer_roman_es_szlovak_allampolgar_a_negyvenagyas_soroksari_panzoban/
A Penta megveszi az Új Szó és a Sme napilapokat
http://www.bumm.sk/100237/a-penta-megveszi-az-uj-szo-es-a-sme-napilapokat.html
Angela Merkellel tárgyalt Orbán
http://profitline.hu/hircentrum/hir/320251/Angela-Merkellel-targyalt-Orban
Köztársasági elnökök Lipcsében
Miloš Zeman cseh, Bronislaw Komorowski lengyel, Áder János magyar és Andrej Kiska szlovák elnök, Joachim Gauck német elnök és élettársa, Daniela Schadt, valamint Burkhard Jung polgármester a lipcsei városházán 2014. október 9-én. Németország szövetségi elnöke és a visegrádi országok államfői a volt NDK-ban lezajlott békés forradalom 25. évfordulójára rendezett ünnepségeken v ettek részt Lipcsében. - Fotó: Bruzák Noémi (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/656582897774023/?type=1
Egy csipetnyi Taiwan Pozsonyban - magyar borászokkal
http://vaol.hu/boraszat/egy-csipetnyi-taiwan-pozsonyban-magyar-boraszokkal-1651736
Tovább csúszhat a mohi atomerőmű új blokkjainak befejezése
http://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/tovabb-csuszhat-a-mohi-atomeromu-uj-blokkjainak-befejezese-436849
Jövőre sereghajtók leszünk a visegrádi országok között
http://www.mfor.hu/cikkek/Tiszavirag_eletu_lesz_a_magyar_ellovas_szerep_Europaban.html
„Istennek terve van a magyarsággal”
Lomnici Zoltán szerint nem véletlen, hogy romák, zsidók, magyarok, németek, szlovákok élnek e nemzet keretei között…
http://www.hirado.hu/2014/10/07/lomnici-zoltan-istennek-terve-van-a-magyarsaggal
Az Európai Bíróság elutasította Lomnici EP elleni keresetét
A petíciós bizottság nem kötelezhet más uniós intézményeket.
http://www.jogiforum.hu/hirek/32646
Nem csak nálunk van baj az anyanyelvi neveléssel, Szlovákiában is
Kétnyelvűség és kódváltás, sztenderd és nem sztenderd nyelvváltozat, törvényi szabályozás és a valóság…
http://www.nyest.hu/hirek/nem-csak-nalunk-van-baj-az-anyanyelvi-nevelessel-szlovakiaban-is
Pozsony nem multikulti, közép és kelet pedig nem vonzza a turistákat
http://www.bumm.sk/100152/pozsony-nem-multikulti-kozep-es-kelet-pedig-nem-vonzza-a-turistakat.html
Cselédek és masamódok
A férgek szájszerve és emésztőrendszere sok esetben azonos. Produktumuk is.
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/10/04/cseledek-es-masamodok
Az ellenzék felelősségre vonja a minisztereket az elbukott uniós pénzek miatt
http://www.bumm.sk/100153/az-ellenzek-felelossegre-vonja-a-minisztereket-az-elbukott-unios-penzek-miatt.html
161 éve született Csontváry Kosztka Tivadar
http://xmagazin.hu/ShowCikk.php?CikkID=d47a0702f030b19f66943e1399f69538
Csontváry és Nógrád
http://www.magiszterkonyv.hu/m%C3%BBvelodestortenet/muvelodestortenet/puntigan-jozsef-csontvary-es-nograd?vmcchk=1
Fényfürdő egy filmhez - Puntigán József könyvet írt Csontváryról
http://gomorilap.sk/cikkek/Fenyfurdo-egy-filmhez-Puntigan-Jozsef-konyvet-irt-Csontvaryrol/1106
Cseh, lengyel, szlovák és magyar dizájnerek munkáiból nyílt kiállítás
http://ujszo.com/online/kultura/2014/10/04/cseh-lengyel-szlovak-es-magyar-dizajnerek-munkaibol-nyilt-kiallitas
1914
A Cseh Nemzeti Színház, a Vígszínház és a Szlovák Nemzeti Színház közös produkciója. - Az előadás Karl Kraus Az emberiség végnapjai és Jaroslav Hašek Švejk című műveinek közös adaptációja. A többnyelvű előadásban magyar, szlovák és cseh színészek szerepelnek, 2014 tavaszán mutatták be Prágában. Ősszel Pozsonyban és Magyarországon, a Vígszínházban is látható lesz a produkció, amely már több európai nagyvárosba is meghívást kapott.
http://vigszinhaz.hu/szindarab/276+1914/
Vác - Határon átívelő társulási tervek
http://www.vac.hu/win_hirnyomtat.php?id=12443
Szlovákiai diákok turisztikai csapatversenye a Turizmus Világnapja alkalmából
http://www.ipari.hu/hirek.php?id=8563
Növekszik a szlovák gazdaság, egyre nagyobb a foglalkoztatottság
http://www.bumm.sk/100059/novekszik-a-szlovak-gazdasag-egyre-nagyobb-a-foglalkoztatottsag.html
2016-ban lesz Szlovákiának saját műholdja
http://www.bumm.sk/100035/2016-ban-lesz-szlovakianak-sajat-muholdja.html
Bezárja szlovák gyárát a Panasonic
http://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/bezarja_szlovak_gyarat_a_panasonic.587686.html
Módszertani útmutató győztes polgármestereknek
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/10/02/modszertani-utmutato-gyoztes-polgarmestereknek
Hová vezethet a szókimondás?
A róna ’síkság, alföld’ szó szlovák eredetű. A magyarba a rovina ’síkság’ vagy a rovná ’egyenletes, sík, lapos’ melléknév nőnemű alakja kerülhetett át.
http://www.nyest.hu/hirek/hova-vezethet-a-szokimondas
Szlovák cégé a világ legfejlettebb repülő autója
http://444.hu/2014/10/02/szlovak-cege-a-vilag-legfejlettebb-repulo-autoja/
Ebben is előznek minket a szlovákok
Egy évtized alatt hatalmasat emelkedett a szlovák életszínvonal.
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ebben_is_eloznek_minket_a_szlovakok.587585.html
Bemutatták Pozsonyban a világ legnagyobb öltönyét
http://www.bumm.sk/100011/bemutattak-pozsonyban-a-vilag-legnagyobb-oltonyet.html
Soltész Miklós államtitkár a sátoraljaújhelyi szlovák iskolában
http://www.szlovak-sujhely.extra.hu/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=242&mode=thread&order=0&thold=0
Navracsics maradhat az oktatásnál, és ezzel Ficonak is kikapart egy gesztenyét
http://444.hu/2014/10/15/navracsics-maradhat-az-oktatasnal-es-ezzel-ficonak-is-kikapart-egy-gesztenyet/
Szlovákiában is foglalkoztak Navracsiccsal
http://www.hirado.hu/2014/10/03/szlovakiaban-is-foglalkoztak-navracsiccsal
Nem fontos, ami az
Ha összevetjük mindazt, amit Pozsonyban egy év alatt három magyar külügyminiszter, illetve vendéglátójuk, Miroslav Lajčák mondott, megdöbbenve tapasztaljuk, hogy szinte szóról szóra ugyanazt ismételték…
http://nol.hu/velemeny/nem-fontos-ami-az-1491267
Szijjártó Péter Pozsonyban
Fél év múlva kerülhetnek terítékre a vitás ügyek
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/10/11/fel-ev-mulva-kerulhetnek-teritekre-a-vitas-ugyek
Felesleges pofavizit
2014. október 7. - (Nagy András - bumm.sk)
Szijjártó első útja Pozsonyba vezetett. Ezt lépést még akár pozitívan is lehetne értékelni, ha ezen látogatásnak valódi tétje, vagy bármilyen kézzelfogható eredménye lett volna. Szijjártó Péter egyik leghűségesebb fiatal pártkatonája Orbán Viktornak. Egyetemi évei után azonnal parlamenti képviselő lett, eddigi szakmai életében semmi mást nem csinált, csak a főnökét szolgálta. Hol képviselőként, hol szóvivőként, hogy államtitkárkánt. Így érthető, hogy harmincöt éves korára megérett arra, hogy megkapja azt a posztot, melyre normális országokban komoly szakmai tekintéllyel, illetve több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakembereket szoktak jelölni. Szijjártó Péternek ezeknek híján van, ám még miniszteri kinevezése előtt sikerült beszereznie egy százmillió forint körüli értékű villát. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, természetesen ezt is sikerült kimagyarázni, nem véletlenül lett a magyar diplomácia feje. Ezekre az alapinformációkra talán azért volt szükség, hogy láthassuk, milyen nagyágyúként érkezhetett Pozsonyba az első külügyminiszteri látogatására Szijjártó Péter. Az Orbán-kabint előző minisztereinek sem sikerült szinte semmilyen fogás találnia a Fico-kormányon, így az elmúlt évek során sorra kerülték a fontos témákat. Korábban folyton arról beszéltek, hogy a vitás témákat először szakmai szinten kell megvitatni, amikor pedig ez sem sikerült, mindig volt valamilyen kifogás, miért nem nyitják meg ezeket a témákat. A valóság az, hogy a magyar kormány képtelen volt fogás találni Ficóékon. Persze a miniszter Budapesten még azt nyilatkozta, hogy sok a forró téma, melyekkel foglalkozni kell, de Pozsonyba érve valahogy minden kihűlt. A kettős állampolgárságot vizsgáló közös bizottság felállításáról szóló mesében már senki sem hisz, mégis Szijjártó ezt mantrázta a sajtótájékoztatón. Szlovák partnere ennél lényegre törőbben jelezte, a szlovák törvénnyel nincs gond, nem Szlovákia van nemzetközi nyomás alatt. Tehát erről ennyit. Mindehhez hozzátartozik az is, hogy az új miniszter „a korábbi jó szokáshoz híven” meglátogatta az MKP székházát is, ahol az MKP vezetőivel a követendő stratégiáról is beszélhettek. Ebben az a sajnálatos csak, hogy ezeknek a látogatásoknak a pofaviziten kívül az égadta világon semmi értelmük sincsen, hiszen a mostani találkozókból is kitűnik, hogy sem az MKP-nak, sem a magyar külügyminiszternek nincs semmilyen nyomásgyakorló képessége a szlovák kormánnyal szemben. Az Orbán Viktor vezette magyar kormány nem akar semmilyen vitát nyitni a Robert Fico vezette szlovák kormánnyal. Minden más körülötte csak olcsó cirkusz, melybe minden egyes alkalommal az MKP is beszáll statisztálni. Szijjártó Pétert meg Miroslav Lajčák megette reggelire. De még mindig jobban járhatott Pozsonyban, mind elődje Brüsszelben...
Szijjártó Péter: Közös sikertörténetek által lehet eljutni a magyar-szlovák viták megoldásához
2014. szeptember 26. - (mti)
Magyarország és Szlovákia közös sikertörténetek által tud eljutni a köztük lévő „forró témák” megoldásaihoz - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pozsonyban. A magyar diplomácia vezetője erről első hivatalos külföldi útján beszélt Pozsonyban, miután tárgyalt Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszterrel. Szijjártó Péter elmondta: nem véletlen, hogy első útja Pozsonyba vezetett, hiszen a magyar-szlovák kapcsolatrendszer stratégiai fontosságú és a szélesebb körű, közép-európai együttműködésnek is fontos láncszeme. A szlovák állampolgársági törvényre és más, a felvidéki magyarságot érintő kérdésekre utalva hangsúlyozta: vannak ugyan „forró témák” a két ország között, ám ezeket kulturáltan, európai módon kell kezelni, és azok megoldásaihoz közös sikertörténetek által lehet eljutni. Rámutatott: már látszik, hogy melyek azok a területek, ahol ezek a sikertörténetek megvalósulhatnak. Mint mondta, ilyen például a közép-európai energiabiztonság szempontjából legfontosabb beruházások egyike, a Szlovákia és Magyarország gázvezetékeit összekötő interkonnektor, amelyet a tervek szerint már január elsején beüzemelnek. A közös projektek közül Szijjártó kiemelte: zajlik a két ország történetének legnagyobb közös fejlesztési programsorozata, amelynek eredményeként megduplázzák a két ország közötti átkelőhelyek számát. Bejelentette: még az idén megkezdődik a Miskolcot az országhatárral összekötő autópálya-szakasz építése, aminek köszönhetően létrejön a közvetlen Miskolc-Kassa kapcsolat. Hozzátette: a két ország befektetési ügynökségeinek tervei szerint a jövőben az országhatárok mentén mindkét oldalon évi 3 ezer új munkahelyet sikerül majd létrehozni közösen ösztönzött beruházásoknak köszönhetően. Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter a találkozót követően „nagyon gyümölcsözőnek” értékelte a tárgyalást. Hangsúlyozta: a megbeszélés légköre konstruktív volt és megerősítette azt, hogy a két fél közt baráti, jószomszédi párbeszéd folyik. Hozzátette: „sokszínűek” a kapcsolatok, és bár senki sem fordítja el a tekintetét attól, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben eltérők a nézetek, ezekben tabuk nélkül folytatni kell a párbeszédet. Lajčák arra az újságírói kérdésre, hogy mikorra várható a szlovák állampolgársági törvény módosítása, azt válaszolta: Szlovákiának nem célja, hogy állampolgárokat veszítsen. A két külügyminiszter közös sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter Navracsics Tibor brüsszeli biztosjelölti meghallgatását firtató újságírói kérdésre is válaszolt. „A magyar kormány a lehető legjobb döntést hozta meg, amikor Navracsics Tibort az Európai Bizottság tagjának jelölte” - hangsúlyozta a magyar diplomácia vezetője. Hozzátette: a Navracsics személye ellen indított támadás politikai hátterű, szakmai hátteret nélkülöző és ezáltal önleleplező támadás volt. Szijjártó Pétert a szlovák külügyminiszterrel tartott találkozóját követően Robert Fico szlovák kormányfő is fogadta. A magyar külügyminiszter ezt követően ellátogatott a Magyar Közösség Pártjának (MKP) székházába is, ahol Berényi Józseffel, az MKP elnökével és a felvidéki magyar párt vezetőivel folytatott megbeszélést. Berényi József a találkozó után tartott rövid sajtótájékoztatón azt mondta: Szijjártó Péterrel áttekintették a két ország közti nyitott kérdéseket, valamint a felvidéki magyarságot érintő aktuális fejleményeket, köztük a Szlovákiában novemberben megrendezendő helyhatósági választások előtti helyzetet is. Az MKP elnöke kiemelte: amikor legutóbb - idén nyáron - magyar külügyminiszter látogatott Pozsonyba, felhívták a figyelmét arra, hogy közeleg az 1995-ben megkötött magyar-szlovák alapszerződés átértékelésének ideje, és ezért jó lenne abban minőségi változtatásokat végrehajtani. „Örülünk neki, hogy ez (a kérésünk) meghallgatásra talált, mert a folyamat most elkezdődik” - szögezte le Berényi József. Szijjártó Péter az alapszerződés átértékelésével összefüggésben kifejtette: találkozóján Miroslav Lajčákkal már felvetette a két ország közti vegyesbizottsági rendszer átgondolását, amellyel a szlovák külügyminiszter egyet is értett. A magyar-szlovák alapszerződést 1995-ben kötötték tízéves időszakra; a szerződés érvényessége mindig meghosszabbodik a következő öt évre, ha egyik szerződő fél sem mondja fel írásban legalább egy évvel az érvényességi idő letelte előtt.
A Híd Strasbourgba viszi az állampolgársági törvényt
http://www.bumm.sk/100377/a-hid-strasbourgba-viszi-az-allampolgarsagi-torvenyt.html
Szlovák állampolgárság - Az uniós bíróság elutasította Lomnici keresetét az EP ellen
http://www.mon.hu/szlovak-allampolgarsag-az-unios-birosag-elutasitotta-lomnici-keresetet-az-ep-ellen/2674827
„Nem kell riogatni az autonómiával”
http://www.hirado.hu/2014/10/11/berenyi-jozsef-nem-kell-riogatni-az-autonomiaval
Pozsonyban tárgyal Szijjártó Péter
http://www.estihirlap.hu/belfold/2014/10/07/pozsonyban-targyal-szijjarto-peter
Szijjártó első hivatalos külügyminiszteri útja Pozsonyba vezet
Az Orbán-kormány újonnan kinevezett külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter első hivatalos külföldi útja a szlovák fővárosba vezet. Szijjártót egy héttel ezelőtt nevezték ki a külügyminiszteri posztra, melyet őt megelőzően Navracsics Tibor töltött be. Navracsicsot azonban pártja eurobiztosi pozícióra jelölte. Budapesti sajtótájékoztatóján Szijjártó azt mondta, hogy célja Magyarország újfajta külpolitikája alapjainak „végérvényes és visszafordíthatatlan” lerakása. Ennek az újfajta külpolitikának a célja szerinte az, hogy „Magyarország gazdasági érdekeit érvényesítse az új világrend által teremtett új feltételek mellett”.
Közös nyilatkozatot írtak alá Pozsonyban a V4-ek környezetvédelmi politikusai
http://www.bumm.sk/99949/kozos-nyilatkozatot-irtak-ala-pozsonyban-a-v4-ek-kornyezetvedelmi-politikusai.html
Miskolcon tanácskoznak a V4-ek kutatói
http://hir6.hu/cikk/103143/miskolcon_tanacskoznak_a_v4ek_kutatoi
A visegrádi négyeknek közös hangon kell beszélniük
http://ujszo.com/online/kulfold/2014/10/11/a-visegradi-negyeknek-kozos-hangon-kell-beszelniuk
A magyar világnyelv volt
A magyar irodalom külföldi megismertetését segítő egyik legfontosabb intézményt, a balatonfüredi fordítóházat fenntartó Magyar Fordítóház Alapítvány kétnapos konferenciát szervezett Nádas Péter legutóbbi nagyregényének fordításairól.
http://nol.hu/kultura/a-magyar-vilagnyelv-volt-1489639
Dokumentumfilmek ünnepe
http://nepszava.hu/cikk/1034840-dokumentumfilmek-unnepe/
A Mert szabadok vagyunk szekcióban versenyzők közül a Felvidék - Horná zem című szlovák alkotás bizonyult a legjobbnak. - http://www.hornazem.eu/hu
Balog Zoltán átadta a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjakat
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/balog-zoltan-atadta-a-nemzetisegi-tanulmanyi-osztondijakat
„Magyarország nem futott bele még egy pofonba”
Orbán Viktor utasítást adott a Budapestre tervezett fajvédő konferencia betiltására…
http://nepszava.hu/cikk/1034794-mszp-magyarorszag-nem-futott-bele-meg-egy-pofonba
Pápán tartotta 54. ülését a Visegrádi Országok Kamaráinak Együttműködése
http://www.nak.hu/hu/kamara/kamarai-hirek/2448-papan-tartotta-54-uleset-a-visegradi-orszagok-kamarainak-egyuttmukodese
Szlovákia fővárosa áll az első helyen
Felmérést készítettek arról, hol a legjobb búcsút venni a szabadságtól, és egy görbe estét csapni a boldogító igen kimondása előtt.
http://www.bumm.sk/99890/pozsony-az-elen-ebben-elozzuk-meg-berlint-pragat-es-ibizat.html
Tízezrével vándorolnak ki a szlovákok Németországba
http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/tizezrevel-vandorolnak-ki-a-szlovakok-nemetorszagba-436273
A szlovákok többet keresnek nálunk
Egy friss felmérés szerint a magyar fizetések jóval alacsonyabbak, mint az EU számos országában.
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/penz/meg-a-szlovakok-is-tobbet-keresnek-nalunk/
Tudta, hogy a Sharp szlovák?
Az a felirat a Sharp tévéken, hogy Made in EU, a továbbiakban azt jelenti, hogy Ön a szlovák Universal Media Corporation (UMC) termékét nézi.
http://hvg.hu/vallalat_vezeto/20140929_Tudta_hogy_a_Sharp_szlovak
A Sharp kivonul Európából, márkaneve egy szlovák cégé
http://www.hazi-mozi.hu/index.php
A Penta vinné a TA3-at is
http://www.bumm.sk/100157/a-penta-vinne-a-ta3-at-is.html
Nem befolyásolnák az újságírókat
http://www.bumm.sk/99813/penta-etikai-kodexet-adott-ki-nem-befolyasolna-az-ujsagirokat.html
Ipolyság kulturális élete a két világháború között
Lokális világok az első Csehszlovák Köztársaságban
http://www.bumm.sk/99884/ipolysag-kulturalis-elete-a-ket-vilaghaboru-kozott.html
Szent Mihály-napi tűzgyújtás Szarvason
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/651078434991136/?type=1
Az újonnan átadott vízi szökőkút a Szarvasi Vízi Színház előtti Körös-holtágon tartott Szent Mihály-napi ünnepi tűzgyújtáson 2014. szeptember 28-án. - Fotó: Rosta Tibor (mti)
Orbán rosszabb, mint Fico
Kelet felé húz
http://nol.hu/kulfold/orban-rosszabb-mint-fico-1489125
Identitászavarok
Most értem meg a szlovákokat, akik büntetik, ha a turistáknak más, mint az ő idegenvezetőjük magyarázza például Pozsony nevezetességeit.
http://mandiner.hu/cikk/20140927_surjan_laszlo_identitaszavarok
(Áru)házhoz megy a költészet
http://www.nyest.hu/hirek/aru-hazhoz-megy-a-kolteszet
A szlovákok elutasítanák a melegházasságokat
http://nepszava.hu/cikk/1034611-a-szlovakok-elutasitanak-a-meleghazassagokat/
A szlovákok nem kérnek a NATO-bázisból
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/09/27/a_szlovakok_nem_kernek_a_nato-bazisbol/#.VCcRQVcbKo8
Mi fenyegeti az Ukrajnában harcoló szlovákiaiakat?
http://www.bumm.sk/99795/mi-fenyegeti-az-ukrajnaban-harcolo-szlovakiaiakat.html
Átadták a felújított a Nagyszelmenc-Kisszelmenc szlovák-ukrán határátkelőt
2014. szeptember 26. - (mti)
Hivatalosan is átadták a forgalomnak péntek délután a felújított Nagyszelmenc-Kisszelmenc szlovák-ukrán határátkelőt, amelynek átépítése még áprilisban kezdődött. A határátkelőn a felújítás első szakaszában egy hónapig átmenetileg szünetelt a forgalom. Az átkelő a vámház új épületének elkészülte után, május végén kezdett ismét üzemelni, ám a felújítási folyamat csak a napokban fejeződött be teljesen. „A felújítás során egy új vámház épült, így a vámvizsgálat már nem a szabad ég, hanem tető alatt történik” - mondta az MTI-nek Tóth Lajos, a település polgármestere, aki szerint mostanában átlagban napi három-négyszázan veszik igénybe a határátkelőt. Megjegyezte: ez annyit tesz, hogy a korábbihoz képest mintegy tizedével esett vissza a forgalom, ám ez utóbbit nem is a munkálatoknak, hanem inkább az ukrajnai helyzetnek tulajdonítják. A némileg csökkent forgalom dacára a Nagyszelmenc-Kisszelmenc határátkelőn az idén már több mint ötvenezren keltek át. A kizárólag gyalogos és kerékpáros forgalmat bonyolító határátkelő, amelyet csak EU-s és ukrán állampolgárok vehetnek igénybe, 365 ezer euróból (közel 110 millió forint) újult meg, azt túlnyomórészt a magyar-szlovák-román-ukrán határon átívelő, ENPI nevet viselő programból finanszírozták. Az átkelőt Peter Kazimír szlovák pénzügyminiszter adta át, beszédében emlékeztetett arra, hogy az ENPI keretében más határátkelők modernizálására is sor kerül, példaként a Felsőnémeti-Ungvár átkelőt említette, amelynek felújítását a tárcavezető szerint már az idén megkezdik. Az egykor egy településnek számító Nagyszelmencet és Kisszelmencet a második világháború után, 1946-ban felállított új határ választotta el egymástól. A két település és azok lakói összetartozásának szimbólumaként a két falu határában 2003 őszén egy-egy székely kaput emeltek. Két évvel később, csaknem hat évtizeddel az eredeti település kettéosztását követően, határátkelőt nyitottak Nagyszelmenc és Kisszelmenc között. Ennek felújítása fejeződött be most.
Nagyszelmenc-Kisszelmenc: Felújították a szlovák-ukrán határátkelőt
http://epulettar.hu/cikk/nagyszelmenc-kisszelmenc-felujitottak-a-szlovak-ukran-hataratkelot
Gyerekcsatornával hódítanának a szlovákok
http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=34164&referer_id=rss
Inkubációs központ épül Pócsmegyeren
2014. szeptember 26. - (mti)
A magyar-szlovák határ menti területek gazdasági versenyképességének növelése érdekében inkubációs központ épül Pócsmegyeren, amelynek alapkövét pénteken teszik le. A projekt összesen 1,189 millió euróból valósul meg. A tervek szerint az inkubátorház a határ mindkét oldalán a mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújt majd aktív szakmai segítséget, vállalkozói képzést, teljes körű és magas színvonalú üzletépítési tanácsadást, illetve infrastrukturális lehetőségeket - olvasható a közleményben. A központ a jövőben 40 vállalkozásnak biztosít bérelhető helyiséget, nyitott lesz a térségi és a Szlovákiából érkező, Magyarországon üzleti lehetőséget kereső vállalkozók számára. A szlovák képviseleti irodán keresztül pedig a magyar vállalkozók is megkapnak minden üzleti információt, ismeretet ahhoz, hogy kereskedelmi kapcsolatokat létesítsenek szlovák vállalkozókkal. Az inkubátorház építése várhatóan 2015 tavaszán fejeződik be - tájékoztat a közlemény. A projekt a Pócsmegyer Község Önkormányzata, a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. és az Olasz-Szlovák Kereskedelmi Kamara (Projekt Partnerek) közreműködésével, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 1,004 millió eurós forrásából valósul meg.
Esztergomot tönkretette a politika
Párkány az elmúlt években dinamikusan fejlődött, Esztergomot viszont padlóra küldte a politikai ellenségeskedés…
http://figyelo.hu/cikkek/409858-esztergomot-tonkretette-a-politika
Simon-Júda vásár kezdődik Párkányban
http://www.bumm.sk/74092/simon-juda-vasar-kezdodik-parkanyban.html
Hangover - Három nemzet fiai
Megalakult az X Factorok történetének első nemzetközi formációja. A Hangovert a tehetségkutató cseh-szlovák változata első sorozatának három szereplője, a versenyt megnyert szlovák Peter Bažík, a cseh Matěj Vávra és a harmadik helyezett, a magyar Gyurcsík Tibor alkotja.
http://www.music.hu/hirek/11370/harom_nemzet_fiai
Egyszerre négy nyelven jelenik meg Vilikovský könyve
Egy igazi ember története szlovák eredetiben, lengyel, cseh és magyar fordításban…
http://librarius.hu/2014/10/11/egyszerre-negy-nyelven-jelenik-meg-vilikovsky-konyve/
Pavel Vilikovský hazafisága
http://librarius.hu/2014/04/07/pavel-vilikovsky-hazafisaga/
Magyarosítják a benzinkutakat Dél-Szlovákiában
http://www.nyest.hu/hirek/magyarositjak-a-benzinkutakat-del-szlovakiaban
Kétnyelvűsítésre szólította fel a benzinkutakat a kormányhivatal
http://www.bumm.sk/99674/ketnyevusitesre-szolitotta-fel-a-benzinkutakat-a-kormanyhivatal.html
Magyar iskola - szlováknyelv oktatás, hogyan tovább?
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/48835-magyar-iskola-szlovaknyelv-oktatas-hogyan-tovabb
„A négy visegrádi ország külön-külön kicsi”
http://www.mfor.hu/cikkek/Ader__a_negy_visegradi_orszag_kulon_kulon_kicsi.html
Magyar civilek érdekében léptek fel szlovák civil csoportok
Lajčák közbenjárását kérik a magyarországi Norvég Alapok ügyében
http://www.bumm.sk/99739/lajcak-kozbenjarasat-kerik-a-magyarorszagi-norveg-alapok-ugyeben.html
Obama és a magyar civilek
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/09/25/obama-es-magyar-civilek
Győriek a Security Bratislava kiállításon
http://o2hir.hu/hirek/kozelet/26056
A napenergiára alapoznak a történelmi Abaúj két településén
http://www.alternativenergia.hu/a-napenergiara-alapoznak-a-tortenelmi-abauj-ket-telepulesen/69362
Modellrégió alakult Zemplénben
Nyolc magyarországi és nyolc szlovákiai település
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=104281
Orbán utasítást adott a fajvédő konferencia betiltására
http://hvg.hu/itthon/20140928_Orban_utasitast_adott_a_fajvedo_konferenc
A kormány elítéli a Budapestre tervezett fajvédő konferenciát
A DK és az Együtt- PM is elítéli
http://www.origo.hu/itthon/20140922-a-kormany-eliteli-a-budapestre-tervezett-fajvedo-konferenciat.html
Első Mexikó - Visegrádi Négyek Találkozó
http://www.latimoport.hu/politika/6443-mexiko-kozelit-a-visegradi-negyekhez
Regionális állásportál indult magyar-szlovák összefogással
2014. szeptember 25. - (mti)
Öt délszlovák és hét észak-magyarországi megye álláskeresői és -kínálói számára új állásportált hozott létre a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA) és a szlovák CEPTEM non-profit szervezet; a magyar félre eső rész 32 millió forintos uniós támogatásból valósult meg. A közlemény szerint az ország első magyar-szlovák álláskereső honlapja, a JobFish egyszerre ingyenes, nemzetközi, és közvetítő cégek nélkül dolgozik, illetve jogi információkat nyújt a határon átnyúló foglalkoztatásról. A portál szeptember 11-től tesztjelleggel már üzemel, a tapasztalatok alapján eddig több százan érdeklődtek a munkapiacról, a regisztráció pedig folyamatos - tájékoztatta az alapítvány az MTI-t. A KVA az öt szlovák kerület és a hét magyar megye adatai alapján megközelítőleg 200 ezer magyar potenciális munkavállalóval számol. A projekt a Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében jött létre az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) uniós forrásból.
Mi várható gazdasági téren?
Míg az elmúlt fél évben Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban javult, Magyarországon inkább romlott az ország gazdasági helyzetének megítélése…
http://zipp.hu/gazdasag/2014/09/23/mi_varhato_gazdasagi_teren
A szlovák kormány 200 millió eurót vár az Eneltől
Benyújtják a számlát
http://www.tozsdeforum.hu/uzlet-2/gazdasag/200-millio-euroert-akarjak-eladni-a-kozmuceget/
Többtucat, a nyelvhasználati törvény alapján érkezett panaszt orvosolt a szlovák kormányhivatal
http://webradio.hu/hirek/kulfold/tobbtucat_a_nyelvhasznalati_torveny_alapjan_erkezett_panaszt_orvosolt_a_szlovak_kormanyhivatal
Rejtély, miért csúszik a magyar-szlovák gázvezeték
http://www.napigazdasag.hu/cikk/23450/
Kiszáll az MVM a szlovák-magyar gázvezetékből
http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/kiszall_az_mvm_a_szlovak-magyar_gazvezetekbol.204358.html
Feleannyi orosz gáz jött, mint amennyit vártak
http://www.stop.hu/kulfold/feleannyi-orosz-gaz-jott-mint-amennyit-vartak/1267199/
Szlovákiában egyre több felnőtt fiatal lakik a szüleivel
http://stockportal.hu/index.php/szlovakiaban-egyre-tobb-felnott-fiatal-lakik-a-szuleivel/
Gettófalvakból roma autonómia sarjadhat Borsodban
http://nol.hu/belfold/ciganyorszag-a-peremvideken-1487429
Tematikus magyarországi utazási mellékletek a szlovákiai magyar napilapban
http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=48260
Nincs előrelépés Bős-Nagymaros ügyében
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/48679-kormanyules-nincs-elorelepes-bos-nagymaros-ugyeben
Lapoznak a szlovák mogulok
http://nol.hu/gazdasag/lapoznak-a-szlovak-mogulok-1487131
A NAV is vizsgálhatja a politikusokat is érintő szlovák-magyar áfacsalást
http://mno.hu/belfold/a-nav-is-vizsgalhatja-a-politikusokat-is-erinto-szlovak-magyar-afacsalast-1248274
OGY - Nemzeti összetartozás bizottsága: Példaértékű Horvátország nemzetiségi politikája
http://webradio.hu/hirek/kulfold/ogy_-_nemzeti_osszetartozas_bizottsaga_peldaerteku_horvatorszag_nemzetisegi_politikaja
„Nem adjuk fel a harcot a felvidéki magyarokért”
http://www.bumm.sk/99828/lomnici-nem-adjuk-fel-a-harcot-a-felvideki-magyarokert.html
Európa nem partner a kettős állampolgárság ügyében
http://gondola.hu/cikkek/92965-Europa_nem_partner_a_kettos_allampolgarsag_ugyeben.html
Az Egyszerű Emberek pártja (OĽaNO) visszaadná a szlovák állampolgárságot
http://www.bumm.sk/99945/az-egyszeru-emberek-visszaadnak-az-elvett-allampolgarsagokat.html
Állampolgárság-biznisz
Semjén szerint szlovák dezinformáció a pénzért kapható állampolgárság
Több mint tízezer ukrán állampolgár honosítási kérelmét utasították el a kettős állampolgárság bevezetése óta, és sok a visszadobott kérelem Szerbiában, Romániában és Oroszországban is.
http://vs.hu/kozelet/osszes/semjen-szerint-szlovak-dezinformacio-a-penzert-kaphato-allampolgarsag-0924
Semjén hazaárulózik
http://www.168ora.hu/itthon/allampolgarsag-biznisz-virag-bocs-semjen-elvtars-hazaarulozik-130754.html
Az állampolgárság-mutyit felszámolni nem kell félnetek
http://varanus.blog.hu/2014/09/17/az_allampolgarsag-mutyit_felszamolni_nem_kell_felnetek
Egyre több ellentmondás a kettős állampolgárság körül
Ez nem nagyüzemi biznisz, és nem probléma, de a rendőrség és a belső elhárítás viszont már „nagyon komolyan ráment” a dologra…
http://index.hu/belfold/2014/09/18/egyre_tobb_ellentmondas_a_kettos_allampolgarsag_korul/
Botrány az erőltetett honosítások körül
http://nepszava.hu/cikk/1033525-botrany-az-eroltetett-honositasok-korul
Ma is jönnek a hamisított magyarok
Nem gondoltuk végig jól az egyszerűsített honosítást
http://index.hu/gazdasag/2014/09/17/ma_is_jonnek_a_hamisitott_magyarok/
„A külföldi titkosszolgálatokkal való együttműködés hazaárulás”
http://nol.hu/belfold/semjen-a-kulfoldi-titkosszolgalatokkal-valo-egyuttmukodes-hazaarulas-1486687
Ukrán maffia osztja tízezrével a magyar állampolgárságot
Nem gondoltuk végig jól az egyszerűsített honosítást
http://index.hu/gazdasag/2014/09/16/magyar_nyelven_szavaltak_szep_magyar_szoveget/
Berényi: Még nincs minden veszve
http://www.hirado.hu/2014/09/18/berenyi-meg-nincs-minden-veszve/
Örök magyarellenesség
http://mno.hu/vezercikk/orok-magyarellenesseg-1248356
Andrej Kiska honfitársakat látogatott: Gondoljatok Szlovákiára!
http://www.bumm.sk/99896/kiska-honfitarsakat-latogatott-gondoljatok-szlovakiara.html
Mégis módosíthatják a szlovák állampolgársági törvényt?
http://orientpress.hu/133848
Elutasították az állampolgársági törvénnyel kapcsolatos beadványt
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/09/17/a-kettos-allampolgarsagrol-szolo-torveny-osszhangban-van-az-alkotmannyal
Strasbourgban elmeszelték Magyarországot
parlamenti képviselők bírságolása miatt
http://www.hvg.hu/itthon/20140916_Strasbourgban_elmeszeltek_Magyarorszagot
Behívót kaptak a kárpátaljai szlovákok, már többen elestek
http://www.bumm.sk/99430/behivot-kaptak-a-karpataljai-szlovakok-mar-tobben-elestek.html
Az OIK 10. Nyílt Napja a Nyelvek Európai Napján
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2014. szeptember 26-án immár tizedik alkalommal tartja meg Nyílt Napját, melynek keretében 10-22 óráig szakmai előadásokkal, nyílt zenei órával, kiállítás-megnyitóval, koncertekkel vár minden kedves érdeklődőt.
https://www.oik.hu/web/guest/rolunk?p_p_id=LastNewsViewer_WAR_Portal24_LastNewsViewer_INSTANCE_68Wj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4&group-id=10136&article-id=160783&version=1.0
Szlovákiai evangélikus lelkészek találkozója volt Bajsán
http://www.evangelikus.hu/cikk/szlov%C3%A1kiai-evang%C3%A9likus-lelk%C3%A9szek-tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja-volt-bajs%C3%A1n
Európai együttműködési projektek
A transznacionális kulturális együttműködési projektek támogatásának fő célja az európai kulturális és kreatív ágazatok transznacionális és nemzetközi működési kapacitásának megerősítése, a kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának fellendítése, valamint a kulturális és kreatív szereplők, különösen a művészek nemzetek közötti mobilitásának előmozdítása.
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33941
Hetedszer is Szlovák konyha
Hetedik alkalommal rendezték meg a budapesti Gerbeaud étteremben a „Szlovák hét” gasztronómiai bemutatót.
http://www.utazonet.hu/hetedszer-is-szlovak-konyha.html
Szellemi kulturális örökség részévé választották a „Selmeci diákhagyományokat”
http://www.kultura.hu/kulturpolitika/selmeci-dikakhagyomanyok
Robert Fico a szlovákiai NATO-támaszpont ellen
http://nol.hu/kulfold/robert-fico-a-szlovakiai-nato-tamaszpont-ellen-1486219
Párkány a botrány szélén
„Fasz magyarok” - foglalta össze véleményét a vasúti pénztáros…
http://www.nyest.hu/hirek/parkany-a-botrany-szelen
Beleőszült, de elnök marad
Ismét Bugár Bélát választották meg a Híd-Most első emberének
http://nol.hu/kulfold/beleoszult-de-elnok-marad-1486201
Berényi: A Híd belenyugodott az asszimilációba, az MKP nem
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/09/14/berenyi-a-hid-belenyugodott-az-asszimilacioba-az-mkp-nem
„A választások után előjövünk az autonómiával”
http://www.bumm.sk/99416/berenyi-a-valasztasok-utan-elojovunk-az-autonomiaval.html
Bíróság előtt az exminiszter Szigeti
http://www.bumm.sk/100132/birosag-elott-az-exminiszter-szigeti.html
Közös égbolt alatt - Magyarországi nemzetiségek első országos találkozója
2014. szeptember 12. - (mti)
Minél erősebb egy önkormányzat, minél erősebb egy nemzetiség, annál jobban tudja teljesíteni feladatát: a nyelv, a kultúra megőrzését, intézményhálózatának fenntartását és bővítését - mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára Ceglédbercelen a magyarországi nemzetiségek első országos találkozóján. A Közös égbolt alatt című kétnapos találkozó pénteki konferenciáján az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a rendezvény jelentőségét méltatva hangsúlyozta: nagyobb az ereje annak, ha a nemzetiségek együtt tudnak gondolkodni és üzenni az összmagyar társadalomnak, az országnak. A közelgő választások témáját érintve azt mondta: a következő időszak közös nagy feladata, hogy az Európai Unió új hétéves fejlesztéseihez kapcsolódva a nemzetiségek jó gondolatokat, jó programokat kínáljanak, ezekhez az Emmi segítséget nyújthat. Deák Imre, a tárca nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára előadásában felidézte: nemzetiségi politikai szempontból az elmúlt időszak legjelentősebb eseménye a 2011-ben elfogadott nemzetiségi törvény volt, amely fokozatosan váltja fel az 1993-as jogszabályt. A rendelkezéseknek köszönhetően bővült az egyes közösségek kulturális autonómiáját megjelenítő intézményi kör - említett egy példát a helyettes államtitkár. Szólt arról is, hogy a kormány kiemelt figyelmet szentel a nemzetiségi intézmények fejlesztésének, és emlékeztetett arra, hogy részben újragondolták a finanszírozást. Az elmúlt időszakban a nemzetiségi civil szervezetek előtt is megnyílt a pályázás lehetősége a Nemzeti Együttműködési Alapnál - tette hozzá. A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az alaptörvény államalkotó tényezőként definiálja a magyarországi nemzetiségeket, a 13 nemzetiség a magyar politikai nemzet része. A 2011-es törvény rendelkezett a kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzésének lehetőségéről, emellett létrejött a nemzetiségi szószóló intézménye. Az önkormányzati választásokkal kapcsolatban Deák Imre az egyik legfontosabb új elemként a nyilvános és folyamatosan vezetett nemzetiségi választói névjegyzéket említette, és arra biztatta az érintetteket, hogy legkésőbb szeptember 26-ig regisztráltassák magukat a nemzetiségi választói névjegyzékben, és vegyenek részt a voksoláson. Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára felidézte: a 2011-es népszámlálás adatai szerint több mint 640 ezren vallották magukat valamely nemzetiséghez tartozónak, a 13 nemzetiség 2174 nemzetiségi önkormányzatot működtet, ehhez támogatást ad a központi költségvetés. Bognár Tibor, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kabinetvezetője a nemzetiségek közmédiában való megjelenéséről szólva egyebek mellett a közszolgálati kódexre hívta fel a figyelmet, amely - mint mondta - érthető nyelvre fordítja le a törvényekben foglaltakat. A pénzügyi háttérről elmondta, hogy a műsorokra fordítható éves költségvetés mintegy négy százaléka jut a kisebbségi tartalmak előállítására vagy beszerzésére. Fuzik János, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke fontosnak nevezte, hogy a nemzetiségek hírt adjanak magukról, megmutassák magukat. A bizottsági elnök a konferenciát záró beszédében arról is szólt, hogy „az országos nemzetiségi önkormányzatoknál az autonómia fenntartása, az intézmény működtetése nincs ellensúlyozva a költségvetés oldaláról kellőképpen”. Szorgalmazta egyúttal a feladatalapú támogatások átgondolását. Az országos nemzetiségi találkozó szombaton kulturális és gasztronómiai bemutatkozással folytatódik.
Békében Békésben Nemzetiségi Fesztivál
Csabai Szlovákok Szervezete - 18 színpadi produkció és egy színházi eladás
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8651
Közeleg a kolbász ünnepe
Október 23. és 26. között tizennyolcadik alkalommal lesz Csabai Kolbászfesztivál. A kolbász fővárosában ezekben a napokban minden a gasztronómiáról, a város és vidék értékeiről, a kulturált szórakozásról szól, és már nem csak képletesen lesz kolbászból a kerítés…
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8744
Löketet kaphat a szlovák nyelv oktatása
A szlovákiai magyar tannyelvű iskolákban kommunikáció-centrikus szlováknyelv-oktatásra van szükség, amely az idegennyelv-oktatás módszereivel folyik…
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/09/12/loketet_kaphat_a_szlovak_nyelv_oktatasa/
Bravó, magyar bíróság!
Megérdemelt büntetést kapott Eva Rezešová
http://index.hu/kulfold/2014/09/12/bravo_magyar_birosag/
Magyarul barátkozik rabtársaival Eva Rezešová
http://pestisracok.hu/magyarul-baratkozik-rabtarsaival-rezesova/
Izgalmas programok Szlovákiában
http://www.femcafe.hu/cikkek/vilag/izgalmas-programok-szlovakia-felvidek-kassa-pozsony-latnivalok-esemenyek
Rezešová azt kéri, kerülhessen át szlovák börtönbe
http://hvg.hu/itthon/20140913_Rezesova_keri_atkeruleset_szlovak_bortonb
Megszületett a jogerős ítélet: kilenc év börtönt kapott Rezešová
http://www.bumm.sk/99284/megszuletett-a-jogeros-itelet-kilenc-ev-bortont-kapott-rezesova.html
Lelki útravalót kapott Rezešová a bírótól
http://www.noltv.hu/video/5572.html
Szilvából készült különleges ételek és italok a 17. Szarvasi Szilvanapokon
2014. szeptember 11. - (mti)
Szilvából készült különleges ételekkel és italokkal várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő és három napig tartó 17. Szarvasi Szilvanapokon, a Dél-Alföldi Régió meghatározó gasztrokulturális rendezvényén. Idén a szarvasi szlovák szilvás hagyományokra alapozva a szilvás sütemények receptversenyét hirdették meg, és a hagyományok szerinti pálinkaminősítésre is sor kerül. A háromnapos ingyenes rendezvény helyszíne Szarvas felújított belvárosa lesz. Napközben és este zenés műsorok szórakoztatják a közönséget, több kísérőrendezvénynek az egyedi természeti környezetben található Szarvasi Vízi Színház ad otthont. A rendezvény péntek délután zenés, látványos felvonulással kezdődik a belvárosban. Este a Guca Party zenekar, Magyarország első balkáni rezesbandája ad koncertet. A Szent István Parkban este az Iron First, a ProMissio, a Watch Dance és a Kozmosz lép fel. A vízi színházban Péter Szabó Szilvia ad élő koncertet. Szombaton az Ótemplomi Luther's Roses Kórus ad műsort. Este utcabál lesz a főtéren a Három Generáció zenekarral, késő este a Szent István parkban Kalapács József (Pokolgép) és a Kugli zenekar lép fel. A Vízi Színházban a Fölszállott a páva gálaműsort láthatja a közönség.
Mozgalmas Szilvanapok Szarvason: Kivették részüket az evangélikus gyülekezetek is az ünneplésből
http://www.evangelikus.hu/cikk/mozgalmas-szilvanapok-szarvason-kivett%C3%A9k-r%C3%A9sz%C3%BCket-az-evang%C3%A9likus-gy%C3%BClekezetek-az-%C3%BCnnepl%C3%A9sb%C5%91l
CsabaPark: Hogy kerül a kolbász az asztalra?
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8628
A Fidesz nagyjából mindent vitt
A hétvégi önkormányzati választások eredményeivel kapcsolatban a szlovákiai lapok közül a liberális pozsonyi Sme és a magyar nyelvű Új Szó közölt kommentárt. Vasárnap a Fidesz a szavazatok mintegy egynegyedét szerezte meg, azonban minden az ellenőrzése alá került - írta keddi cikkében a helyhatósági választások eredményéről a liberális szlovákiai Sme magyar témákkal foglalkozó kommentárírója Peter Morvay, aki szerint a voksolás során a magyar miniszterelnök ismét érvényesítette azt, amire a tavaszi parlamenti választásokon rájött: „az ország feletti teljes uralom megszerzéséhez még a többé-kevésbé szabad választásokon is elegendő a voksolásra jogosult választók jelentős kisebbségének támogatása.” A cikk írója hozzátette: és mivel a képtelen és minden lépésében hiteltelen ellenzék nem képes megszólítani a választók apatikus többségét, a Fidesznek a szavazatok egynegyede még sok győzelmet biztosíthat. Az Új Szó szlovákiai magyar nyelvű napilap keddi kommentárjában kiemeli, hogy a hétvégén Magyarországon „a Fidesz nagyjából mindent vitt”, így teljes joggal lehet elégedett, hiszen az idei szuperválasztási évben gyakorlatilag mindent megnyert. Ez azt mutatja, hogy a jelenlegi rendszerben a Fideszt nem hogy megverni, de még megszorítani is képtelen az ellenzék, amely „a teljes szétesés állapotában van.”
http://komentare.sme.sk/c/7436833/madarsko-je-ovladnute-mensinou.html
Önkormányzat 2014
SZLOVÁK nemzetiségi választásOK
www.oslovma.hu/XXX/VolbStat.rtf
Békéscsabán megalakultak a nemzetiségi önkormányzatok
A szlovák testület élére Lászik Mihályt, helyettesének pedig Molnárné Pribojszki Juditot szavazta meg az újonnan felállt önkormányzat, amelynek tagja még Krajcsovics Hajnalka és Ocsovszki Ildikó.
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=9006
MSZSZ KSZ - Szlovák Unió / Közös célok - közös lista
Konfrontáció helyett párbeszédet! ● Jelöltünk az Országos Szlovák Önkormányzat elnökének posztjára: Hollerné Racskó Erzsébet, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közös listájának vezetője ● Fogjunk össze - nyelvünkért, kultúránkért, a magyarországi szlovákságért!
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1233-mszsz-ksz-szlovak-unio-kozos-celok-kozos-lista
Együtt erősebbek vagyunk!
Ki kicsoda a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója
és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közös országos listáján?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3-dokumenty3/1232-ki-kicsoda-kto-je-kto-unia-a-zvaz
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/656045467827766/?type=1
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/656456331120013/?type=1
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/655569067875406/?type=1
https://www.facebook.com/events/377896165694338/
Egyszerre három szinten választanak a nemzetiségi szavazók
Több szabály is változott
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1207-nemzetisegi-valasztasok-tobb-szabaly-is-valtozott
Akik népviseletben mentek el szavazni
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/659606260805020/?type=1
Tizenhét eredményt támadtak meg
2014. október 14. - (mti)
A vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választás tizenhét eredményét támadtak meg jogorvoslattal kedd délig: három településen a polgármester-választás, egy településen az egyéni listás választás, három település 12 egyéni választókerületében a képviselő-választás, valamint egy települési nemzetiségi választás eredménye ellen van jogorvoslat - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Az NVI adatai szerint Diósdon (Pest megye), Becsvölgyén és Zalamerenyén (Zala megye) támadták meg a polgármester-választás eredményét. Hétfő délelőtt még úgy tűnt, Nemesnádudvaron is jogorvoslatot nyújtottak be a választás eredménye ellen, de mint kiderült, a helyi választási iroda tévesen rögzítette ezt az információt a választási informatikai rendszerben, és a községben nincs folyamatban jogorvoslat a választás eredménye ellen. Az egyéni listás választás eredményét Nagytarcsán (Pest megye) támadták meg kedd délig. Három település 12 egyéni választókerületében is van jogorvoslat a választás eredménye ellen: Győr 4-es egyéni választókerületében, Mosonmagyaróváron az 1-9. egyéni választókerületekben, valamint Szolnokon a 7-es és a 12-es egyéni választókerületben. A települési nemzetiségi választás eredményét egy településen támadták meg: Sükösdön (Bács-Kiskun megye) a roma nemzetiség települési választásának eredménye ellen nyújtottak be jogorvoslati kérelmet.
Lungo Drom: A nemzetiségi önkormányzati választáson a romák az egységre szavaztak
2014. október 14. - (mti)
A Lungo Drom elnöke szerint a vasárnapi nemzetiségi önkormányzati választáson jelentős sikert ért el a szervezet, és bebizonyosodott, hogy a magyarországi roma társadalom is az egységet és a kormánnyal való együttműködést választja. Farkas Flórián - aki fideszes országgyűlési képviselő és az Országos Roma Önkormányzat elnöke is - kedden az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta: „ismét bebizonyosodott, hogy a magyarországi roma társadalom is inkább az egységet, a szakmai munkát és a kormánnyal való együttműködést választja, és nem a széthúzást és az értelmetlen botránypolitizálást”. Hangsúlyozta, hogy a Lungo Dromot az elmúlt négyéves munkájának elismeréseként a roma szavazók helyi szinten 132 418 szavazattal támogatták, ennek eredményeként a 3764 mandátumból 2334 képviselői helyet szereztek meg. „Ez az eredmény még a pártokkal való összehasonlításban is második helyezést jelent” - fűzte hozzá. Farkas Flórián szerint a választói bizalmat mutatja, hogy a rajtuk kívül induló 51 roma jelölőszervezet együttesen is alig több mint feleannyi mandátumot szerzett, mint a Lungo Drom. Ugyancsak a Lungo Drom politikai erejét mutatja, hogy a 19 megyéből 17-ben megszerezte a területi roma önkormányzat irányítását, valamint az Országos Roma Önkormányzat is a Lungo Drom irányításával alakul meg - olvasható a közleményben. Mint Farkas Flórián írta, a Lungo Drom újból bebizonyította, hogy a legerősebb szövetségese a Fidesz-KDNP-nek, „szakmai, politikai felkészültségével és társadalmi elfogadottságával méltó partnere a kormányzatnak.
A mikrobusz és a szent fantom
Nyílt levél Fuzik Jánosnak, az OSZÖ elnökének
Már semmi sem számit? - Az Országos Szlovák Önkormányzat egész vagyona, eszköztára nem csak egy „kiválasztott” csoport kénye-kedvét hivatott szolgálni, legfeljebb az csupán gondjaikra van bízva…. S főképpen nem szolgálhat eszközül ezek kezében fricskázásra, az ellentétek szítása, valós vagy vélt sérelmeik megtorlására.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3/1230-nyilt-level-a-mikrobusz-es-a-szent-fantom
Az Országgyűlés nemzetiségi bizottsága nem ért egyet az MTVA összeférhetetlenségi szabályaival
2014. szeptember 15. - (mti)
Az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága nem ért egyet és méltánytalannak tartja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) a nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerző műsorkészítőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályait. A testület szerdai határozatában kimondta, megalapozatlannak tartja azt az összeférhetetlenségi eljárást, amely az MTVA-nál alakult ki a nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerző műsorkészítőkkel szemben, és azt kéri: mentsék fel az érintetteket az összeférhetetlenség alól, és biztosítsák, hogy végezhessék munkájukat. Fuzik János, az Országgyűlés szlovák nemzetiségi szószólója, a bizottság elnöke azt mondta: az érintettek kérjék egyedi elbírálásban a mentességüket, a testület a határozattal támogatja őket. A testület elnöke levélben fordul az MTVA vezérigazgatójához, Szabó László Zsolthoz, amelyben felhívja a figyelmét a bizottság által hozott határozatra. Az előzményekről Fuzik János elmondta, szeptember 16-án az MTVA vezérigazgatója körlevélben fordult a nemzetiségi munkatársakhoz, és jelezte, hogy ha képviselőjelöltként indulni akarnak a nemzetiségi önkormányzati választáson, illetve ha mandátumot szereznek, akkor a munkavégzésüket arra az időszakra felfüggesztik. Az MTVA ugyanakkor az egyéni elbírálás lehetőségét fenntartja - fűzte hozzá. Az ügy több nemzetiséget is érint, a munkatársaknak bejelentési kötelezettségük volt - közölte. Megjegyezte, hogy a körlevél kiadását megelőzően, szeptember 8-án már befejeződött a jelöltállítás. Szavai szerint a lépés váratlanul érte a nemzetiségi adások munkatársait. Annak, aki a mandátumát meg kívánja tartani, fizetés nélküli szabadságra kell mennie - mondta Fuzik János. Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló azt hangsúlyozta, hogy a közszolgálati műsorokban dolgozó nemzetiségi származású, mandátumot szerző műsorkészítők nem végeznek politikai tevékenységet, hiszen társadalmi szervezetek képviselői, így nem is lehet összeférhetetlen az elnyert tisztség és a munkájuk. Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló azt mondta: nem lehet a műsorokat olyan helyzetbe hozni, hogy szerkesztők nélkül maradjanak, és az önkormányzatokat sem lehet működésképtelenné tenni ilyen okokból.
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/659702044128775/?type=1&theater
Tizenkét településen lesz legalább két nemzetiségi szavazókör
2014. október 11. - (mti)
A nemzetiségi önkormányzati képviselők vasárnapi 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 felvetette magát a nemzetiségi névjegyzékbe. Ezt 241 ezren tették meg. A Nemzeti Választási Bizottság 2715 települési nemzetiségi választást tűzött ki az ország 1744 településen, a választásokat azonban csak ott tudják megtartani, ahol van annyi jelölt, ahány tagú testületet kell választani. Nem tartják meg a voksolást, ha senki nem szerepel a névjegyzékben. 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. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján 12 olyan település van, ahol egynél több nemzetiségi szavazókört kellett kialakítani vagy a szavazók nagy száma miatt, vagy pedig azért, mert a település kiterjedése túl nagy, és a két szavazókör kijelölésével kívánják segíteni a nemzetiség szavazókat, hogy ne kelljen túl nagy távolságot megtenniük a nemzetségi szavazókörig. Két nemzetiségi szavazókör lesz Nagykanizsán (1581-en szerepelnek a névjegyzékben), Mohácson (821), Dabason (287), a főváros VIII. kerületében (878), Győrben (1398), Miskolcon (1867), Szarvason (884), Esztergomban (466) és Békéscsabán (905). Három olyan település is van, ahol három nemzetiségi szavazókör kialakításáról döntöttek: a főváros XVIII. kerületében (1635), Pécsen (1897) és Újhartyánban (367). Vasárnap összesen 3189 nemzetiségi szavazókörben voksolhatnak a választópolgárok.
Lakcímadatot is kiadnak a választási jelölteknek
A törvény szerint a névjegyzéket meg kell semmisíteni
http://www.vg.hu/kozelet/politika/lakcimadatot-is-kiadnak-a-valasztasi-jelolteknek-436725
Külön szavazóhelyiségben szavaznak a nemzetiségi választók
2014. október 5. - (mti)
Külön szavazóhelyiségben szavaznak a nemzetiségi választópolgárok az október 12-ei választáson. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nemzetiségiként regisztrált választópolgároknak két szavazatszámláló bizottság előtt kell megjelenniük; az önkormányzati és a nemzetiségi testületek előtt is igazolniuk kell magukat a szavazás előtt, amennyiben nem azon az alig több mint kétezer településen szavaznak, ahol csak egy szavazókör van. A 3177 településből több mint kétezernél mindössze egy szavazókör van: itt a helyi választási bizottság előtt lehet szavazni az önkormányzati és a nemzetiségi képviselők választására, vagyis a választópolgár egyszerre kapja meg polgármester-, az egyéni listás és a megyei listás szavazólapot (valamennyi fehér színű), valamint a nemzetiségi választások zöld színű szavazólapjait. Több mint ezer településen azonban a nemzetiségi választópolgárnak két szavazókörbe kell elmennie, hogy mindkét választáson leadhassa a szavazatát: a lakóhelye szerinti szavazókörben a polgármesterre, a képviselő-testületi tagra, illetve a megyei közgyűlés összetételére szavazhat, a nemzetiségi választást pedig egy külön nemzetiségi szavazókörben tartják. 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 - ugyanabban a szavazókörben adhatja le szavazatait, a helyit, a területit és az országosat is, de a választópolgárok nemzetiségenként külön névjegyzékben szerepelnek. A választópolgár annyi szavazólapot kap, ahány választást tartanak nemzetiségénél: ha a települési választást is kitűzték és a megyeit is, akkor három szavazólapot kap, az országos választást ugyanis mind a 13 nemzetiség esetében kitűzte a Nemzeti Választási Bizottság. Azokon a településeken, ahol egy szavazókör van, a szavazatok későbbi szétválogatását a különböző színű szavazólapokkal és borítékokkal könnyítik meg.
Elmarad 570 nemzetiségi választás
2014. október 5. - (mti)
A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adataiból kiderül: négy polgármester- és két képviselőtestületi választás marad el 2014. október 12-én, a nemzetiségeknél pedig 566 települési és négy megyei választást nem lehet megtartani. Jelölt hiányában nem lehet polgármester-választást tartani a Zala megyei Valkonyán, a Vas megyei Daraboshegyen valamint Tanakajdon, és a Tolna megyei Aparhanton. Négy évvel ezelőtt valamennyi településen meg lehetett tartani a polgármester-választást. Október 12-én elmarad a képviselőtestületi választás a Baranya megyei Kishajmáson és a Vas megyei Tanakajdon, ahol nem indult annyi jelölt, amennyit meg lehetne választani. Négy évvel ezelőtt szintén két településen nem lehetett megtartani a képviselőtestületi választást: akkor a Zala megyei Salomváron és a Győr-Moson-Sopron megyei Tápon maradt el a választás. Négy évvel ezelőtt mindössze 21 települési nemzetiségi választást nem lehetett megtartani, ez a szám most 566. A www.valasztas.hu szerint a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 2715 települési nemzetiségi választást tűzött ki, azonban csak 2149 tartható meg, 566 települési választás elmarad. A választást ugyanis hiába tűzte ki az NVB, azt nem lehet megtartani, ha nem indul legalább annyi jelölt, ahány tagból állna a nemzetiségi önkormányzat, illetve akkor sem lehet megtartani, ha egyetlen választópolgár sem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben. Az NVB 64 területi nemzetiségi választást írt ki, a vasárnap reggeli adatok szerint ezek közül csak 60 tartható meg: Zala és Vas megyében a német, Győr-Moson-Sopron megyében a szlovák, Bács-Kiskun megyében a román nemzetiség területi szintű választása marad el.
Nemzetiségi statisztika településenként (2014. 09. 30.)
www.oslovma.hu/XXX/NemzRegS-2014-09-30.xls
Többen jelentkeztek a nemzetiségi névjegyzékbe, mint négy éve
2014. október 4. - (mti)
A legkisebb arányban - mindössze fél százalékkal - a szlovák nemzetiség szavazóinak száma csökkent: 12 282-ről 12 221-re.
Tizenháromezerrel többen jelentkeztek a nemzetiségi névjegyzékbe, mint négy évvel ezelőtt, a 13 országosan elismert nemzetiség közül azonban csak a roma tudta növelni választópolgárai számát, közel ötödével, a többi 12 nemzetiség szavazóinak száma csökkent - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adataiból. Az NVI adatai szerint 2010-ben az - akkor szóhasználattal - kisebbségi választásra 228 038 választópolgárt vettek fel a kisebbségi választói jegyzékbe, az idei, október 12-i voksolásra azonban 13 ezerrel többet, 241 289-et. A négy évvel ezelőtti adatokkal összehasonlítva kitűnik: a 13 nemzetiség közül egyedül a roma tudta növelni választópolgárainak számát, amíg 2010-ben 133 492-en szerepeltek a jegyzékben, most 24 ezerrel többen, 158 101-en, azaz a roma nemzetiség 18 százalékkal növelte szavazóinak számát. Az összes többi nemzetiség szavazóinak száma azonban csökkent: a legnagyobb arányban, közel 35 százalékkal a bolgár nemzetiségé, amelynek négy éve még 2088 szavazója volt, most viszont csak 1355, valamint a szlovéné, amelynek négy évvel ezelőtt 1025 szavazója volt, most viszont 33 százalékkal kevesebben, 692-en vetették fel magukat a névjegyzékbe. Harminc százalékkal kevesebb a szerb nemzetiség szavazóinak száma (2432-ről 1692-re csökkent), 26-26 százalékos a csökkenés a ruszin (4228-ról 3115-re) és a lengyel nemzetiségnél (3052-ről 2251-re), vagyis ők is „elvesztették” szavazóik egynegyedét négy év alatt. Az ukrán nemzetiség szavazóinak száma 1338-ról 1021-re csökkent (24 százalékkal), a görögé 2267-ről 1745-re (23 százalékos csökkenés). A második legnépesebb nemzetiség, a német névjegyzékben szereplő tagjainak száma 46 629-ről 40 923-ra csökkent (12 százalék) négy év alatt. A horvát nemzetiségnél 8 százalékos csökkenés figyelhető meg: 11 571-ről 10 644-re csökkent a szavazók száma, 3 százalékos a csökkenés a román nemzetiségnél (5277-ről 5118-ra), 2 százalékos az örménynél (2357-ről 2411-re). A legkisebb arányban - mindössze fél százalékkal - a szlovák nemzetiség szavazóinak száma csökkent: 12 282-ről 12 221-re.
Nem érvénytelen a nemzetiségi szavazólap, ha nem teszik borítékba
2014. szeptember 30. - (mti)
Nem lesz érvénytelen a szavazat, ha a nemzetiségi választópolgár a területi és országos választás szavazólapját nem teszi borítékba, vagy borítékba teszi, de azt nem zárja le - erről a Nemzeti Választási Bizottság keddi ülésén adott ki iránymutatást. A nemzetiségi választáson a jelöltek egyszerre szavazhatnak a települési, területi és országos önkormányzatokra, egy külön erre kijelölt szavazókörben. Az NVB azért adott ki iránymutatást a kérdésben, mert ha egy nemzetiség esetében nem tartanak települési választást, a választópolgár még szavazhat - ha kitűzték - a területi, illetve az országos önkormányzat választásán. A választópolgárnak ekkor a szavazatát olyan borítékba kell helyeznie, amelyen a nemzetiség fel van tüntetve. A szavazatokat a voksolás befejezése után a bizottság úgynevezett szállítóborítékba helyezi, amelyet a területi választási bizottsághoz kell vinni, a testület pedig összeszámlálja a területi és az országos szavazatokat. Az NVB szükségesnek tartotta iránymutatás kiadását annak kérdésében, érvényes-e az a szavazólap, amelyet nem tesznek borítékba vagy ha borítékba teszik is, nem zárják le. A testület kedden egyhangúlag elfogadta az iránymutatást, amely szerint a nemzetiségi választópolgár nemzetiségi területi és országos listás szavazólapját (amelyet olyan szavazókörben ad le, ahol nemzetisége települési önkormányzatának választását nem tartják meg), a szavazatszámláló bizottság (vagy a szavazást lebonyolító helyi választási bizottság) attól függetlenül szállítóborítékba zárja, hogy azt a választópolgár borítékba tette-e vagy sem. Az NVB szerint a területi választási bizottság által végzett szavazatszámlálás során az így leadott szavazólapot figyelembe kell venni. Iránymutatásokat az NVB a választási szervek számára adhat ki jogértelmezésként, ám azok nem kötelező érvényűek.
Kötelező az impresszum a választási szórólapokon, plakátokon
http://www.hirado.hu/2014/09/27/kotelezo-az-impresszum-a-valasztasi-szorolapokon-plakatokon
Kevesebb jelölt indul az önkormányzati választáson
2014. szeptember 23. - (mti)
Hat és félezerrel kevesebb jelölt indul az október 12-i önkormányzati választáson, mint négy éve, a nemzetiségi jelöltek száma pedig háromezerrel kevesebb - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján. Tájékoztatása szerint az ország 3177 települése közül 3174-ben lesz voksolás, egy településen jelölt hiányában elmarad a polgármester-választás, egy településen az egyéni listás választás és egy településen sem polgármester-, sem képviselő-testületi választást nem lehet tartani jelöltek hiányában. Október 12-én 8 millió 180 ezer választópolgár - köztük 41 400 első választó - 10 351 szavazókörben adhatja le voksát. Az első választók sárga emlékkártyát vehetnek át a szavazókörökben. A voksoláson a keddi adatok szerint 7 főpolgármester-jelölt indul, az egyéni listás, egyéni választókerületi és polgármesterjelöltek száma 59 416, a megyei választókerületekben 2090 jelölt indul. A nemzetiségi jelöltek száma 12 215. Mint mondta, 2010-ben 66 050 jelölt indult az önkormányzati választáson, a nemzetiségi voksoláson pedig 15 568. A legtöbb egyéni listás jelöltet Mezőkovácsházán és Kunmadarason (45-45) regisztrálták, a legtöbb, 13 polgármesterjelölt Tápióságon indul a posztért. A legtöbb nemzetiségi jelölt Nyírmadán van, 25. Az NVI adatai szerint a kitűzött 2715 települési nemzetiségi választásból 2162-t tudnak megtartani, a többi jelölt, vagy a névjegyzékben szereplők hiánya miatt elmarad. A legtöbb, 170 választás a romáknál marad el, a német nemzetiségnél 140, a románnál 106 települési választást nem tartanak meg. A ruszin és szlovén nemzetiség azonban minden települési szintű választását meg tudja tartani, ahol a Nemzeti Választási Bizottság a névjegyzékben szereplők száma alapján kitűzte a választást. A kitűzött 64 területi (megyei) nemzetiségi választásból 60-at lehet megtartani, Zala és Vas megyében a német, Győr-Moson-Sopron megyében a szlovák, Bács-Kiskun megyében a román nemzetiség területi szintű választása marad el.
A nemzetiségi kompenzációs lista
2014. szeptember 20. - (mti)
A 169, tízezer lakosúnál nagyobb településen az egyéni választókerületekben induló nemzetiségi jelöltek automatikusan nemzetiségi kompenzációs listára kerülhetnek és arról kedvezményesen szerezhetnek mandátumot a képviselő-testületekben. Hat településen van esély október 12-én arra, hogy nemzetiségi kompenzációs listáról szerezzen jelölt mandátumot. Azokon a tízezer lakos feletti településeken, ahol nemzetiségi szervezet egyéni választókerületi jelöltet állított, a jelöltek nemzetiségenként külön-külön automatikusan felkerülnek egy úgynevezett nemzetiségi kompenzációs listára, annak érdekében, hogy az ezekre a jelöltekre leadott, de egyéni választókerületi mandátumot nem eredményező, úgynevezett töredékszavazatok is hasznosulhassanak. A nemzetiségi kompenzációs listának ahhoz, hogy versenybe szálljon a kompenzációs listás mandátumért, nem kell elérnie a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok öt százalékát. Mivel ezt a listát nem egy nemzetiségi szervezet állítja, hanem a törvény rendelkezésénél fogva jön létre, az azon szereplő jelöltek sorrendje is a jogszabály alapján alakul ki, azon az első helyen az a nemzetiségi jelölt áll, aki a legtöbb egyéni választókerületi szavazatot szerezte meg a településen az adott nemzetiség jelöltjei közül. Az októberi önkormányzati voksolásra hat helyen állított nemzetiségi szervezet egyéni választókerületi jelöltet, így nemzetiségi kompenzációs listáról történő mandátumszerzésre van lehetőség a főváros IX. kerületében, Bicskén, Székesfehérváron, Hajdúsámsonban, Szolnokon és Nyírbátorban.
Kevés német jelentkezett a nemzetiségi választásra
2014. szeptember 21. - (mti)
Egy héttel a határidő lejárta előtt a választásra jogosultaknak alig 23 százaléka jelentkezett a német nemzetiségi önkormányzati választásra, a névjegyzékben mindössze 37 ezren szerepelnek. A Központi Statisztikai Hivatal 2011-es népszámlálásának adatai szerint ugyanakkor 161 ezer választókorú jelezte a német nemzetiséghez való tartozását. A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu adatai szerint még a négy évvel ezelőtti - akkori szóhasználattal - kisebbségi választáson is 46 ezren szerepeltek a német nemzetiség névjegyzékében. A német nemzetiségiek októberben 406 települési szintű választást tarthatnak. A nemzetiségek tagjai szeptember 26-án 16 óráig kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe, aki ezt a határidőig nem teszi meg, nem voksolhat a nemzetiségi képviselők választásán. A leginkább „aktívnak” a romák nevezhetők: a népszámláláskor a választókorúak közül 192 ezren jelezték, hogy a roma nemzetiséghez tartoznak és közülük 133 558-an (közel 70 százaléknyian) már fel is vetették magukat nemzetiségük névjegyzékébe. Négy évvel ezelőtt 133 492-en vetették magukat fel a névjegyzékbe, vagyis már most többen vannak a névjegyzékben, mint négy évvel ezelőtt. Ugyancsak aktívak voltak a névjegyzékbe vételnél a ruszinok: a népszámláláskor a választókorúak közül csaknem 3500-an jelezték, hogy a ruszin nemzetiséghez tartoznak, és közülük egy héttel a határidő lejárta előtt már 2097-en vetették fel magukat a névjegyzékbe. Négy évvel ezelőtt 4228-an szerepeltek abban. A névjegyzékbe vételre jogosultaknak alig 13 százaléka jelentkezett eddig a román és az ukrán névjegyzékbe: a 2011-es felmérésben több mint 32 ezren vallották magukat románnak, közülük csak 4200-an regisztráltak az októberi választásra (négy évvel ezelőtt 5277-en szerepeltek abban). Az ukrán nemzetiség tagjai közül legalább 6500-an regisztrálhattak volna már, ám csak 876-an tették ezt meg. 2010-ben 1338-an szerepeltek a névjegyzékben.
A nemzetiségi szavazólapok kétnyelvűek
2014. szeptember 20. - (mti)
Nemcsak magyarul, hanem az adott kisebbség nyelvén is olvasható lesz 11 nemzetiség szavazólapja az októberi nemzetiségi választáson, a roma és örmény szavazólap azonban csak magyar nyelven készül el, mivel a két nemzetiség esetében a magyar is hivatalos nyelvnek számít. A települési nemzetiségi választáson több olyan szabály is van, amely jelentősen eltér az önkormányzati választás előírásaitól, ezek között szerepel, hogy a szavazólapot két nyelven kell elkészíteni. Október 12-én a korábbiaktól eltérően a nemzetiségi választópolgárok egyszerre választják meg a települési, területi (megyei és fővárosi), valamint országos önkormányzataikat. A nemzetiségi választáson csak azok szavazhatnak, akik szeptember 26-áig felvetették magukat a nemzetiségi névjegyzékbe. A törvény szerint csak azokon a településeken lehetett nemzetiségi választást kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai szerint legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. A Nemzeti Választási Bizottság ez alapján 1745 településen tűzte ki az összesen 2715 választást. A választás megtartásának azonban feltétele, hogy legalább annyi - három vagy négy - jelölt induljon a települési nemzetiségi választáson, ahány főből állna a települési nemzetiségi önkormányzat. A választást nem tartják meg akkor sem, ha senki nem jelentkezett a településen a nemzetiség névjegyzékébe. A szombati adatok szerint 552 települési nemzetiségi választás marad el. Ha a választás elmarad, már csak a következő általános választáskor van mód települési nemzetiségi önkormányzati választás megtartására. Amennyiben a választás megtartható, akkor a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok a nemzetiségek számára a településen kialakított külön szavazókörben adhatják le szavazatukat, és valamennyi nemzetiségi választó ugyanabban a szavazókörben voksolhat, külön-külön választói jegyzék alapján. A voksoláshoz nemzetiségenként külön szavazólapot kell készíteni, amelyen a jelöltek a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A szavazólapot két nyelven (magyarul és a nemzetiség nyelvén) kell elkészíteni, de a jelölt nevét csak a jelölt kérésére, a jelölőszervezet nevét pedig kizárólag a jelölőszervezet kérésére kell feltüntetni a kisebbség nyelvén is. A kétnyelvűséget olyannyira komolyan veszik, hogy nemcsak a „szavazólap” megnevezést, de a dátumot és a szavazás helyes módjára történő felhívást (azt, hogy szavazni érvényesen csak a jelölt neve melletti karikába tett két, egymást metsző vonallal lehet) is fel kell tüntetni a nemzetiség nyelvén. A roma és az örmény nemzetiség esetében a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint a nemzetiség által használt nyelvnek számít a magyar nyelv is, így a két nemzetiség esetében a szavazólap csak magyar nyelvű lesz. A szavazólapokat nemcsak a települési, de a területi (megyei és fővárosi), valamint az országos választásra is két nyelven kell elkészíteni. A Magyarországon elismert 13 nemzetiség a következő: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán.
Minden nemzetiség kevesebb települési szintű választást tarthat, mint négy éve
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8726
MSZP: Veszélyben a nemzetiségi választások tisztasága
2014. szeptember 18. - (mti)
Az MSZP roma tagozata arra hívta fel a Nemzeti Választási Irodát (NVI), hogy számolja újra az ÉKE szervezetre leadott ajánlásokat, különben álláspontjuk szerint megkérdőjeleződik a nemzetiségi választások tisztasága, legitimitása. Az ellenzéki párt tagozata csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az ÉKE - MSZP Roma Tagozat szövetsége a fideszes Lungo Drom egyedüli komoly kihívójaként 1774 ajánlást gyűjtött össze az országos listához. Ezek csaknem felét azonban érvénytelennek minősítette a NVI, arra hivatkozva, hogy az ajánlók egy része nem szerepel a választási regisztrációs névjegyzékben. Jelezték: az ÉKE a törvényben meghatározott módon azonnal a Kúriához fordult fellebbezéssel, ugyanakkor a NVI-től ígéretet kapott az ajánlások újraszámolására. Az esetleges manipuláció kiderülésétől tartva azonban ma már sem a Kúria, sem a NVI nem hajlandó újraszámolni az ajánlásokat - írta. Ezért felszólítják a Nemzeti Választási Irodát, hogy a választások tisztaságának megőrzése érdekében számolja újra az ÉKE-re leadott ajánlásokat, különben a választások tisztasága, végső soron legitimitása kerül veszélybe - zárul a közlemény.
A nemzetiségi szervezetek nem küldhetnek delegáltakat a választási bizottságokba
2014. szeptember 14. - (mti)
A nemzetiségi önkormányzati választáson a jelöltet, listát állító nemzetiségi szervezetek egyetlen választási bizottságba sem bízhatnak meg tagot. Bár megbízott tag delegálására nincs törvényi lehetőség, a választások törvényes lebonyolításának ellenőrzése érdekében azon nemzetiséghez tartozó nemzetiségi szervezet, amelynek a települési önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet. A közös jelöltet állító nemzetiségi szervezetek együttesen jogosultak egy megfigyelő megbízására. A megfigyelőt a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni, legkésőbb szeptember 26-án 16 óráig. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megfigyelő nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. A nyilvántartásba vett megfigyelő jogosult figyelemmel kísérni a szavazatszámláló bizottság munkáját, a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit, kifogást nyújthat be, a szavazást követően a lezárt urnát aláírhatja. A szavazást és a bizottság munkáját ugyanakkor nem befolyásolhatja és nem zavarhatja, a szavazóhelyiségben pedig köteles a megfigyelői státusát jelző kártyát viselni. A nemzetiségi választástól eltérően azonban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló jelöltek és jelölőszervezetek delegáltakat bízhatnak meg a választási bizottságokba, akik részt vehetnek a választási bizottságok döntéseiben. A választási bizottságok megbízott tagjait szeptember 26-án 16 óráig lehet bejelenteni a választási bizottságoknál.
551 helyen elmarad a nemzetiségi választás
2014. szeptember 14. - (mti)
Több mint 500 települési nemzetiségi választás maradhat el októberben a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu vasárnapi adatai szerint, négy évvel ezelőtt 21 nemzetiségi választás maradt el. A www.valasztas.hu szerint a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 2715 települési nemzetiségi választást tűzött ki, azonban csak 2164 tartható meg, több mint 551 települési választás a jelenlegi adatok szerint elmarad. A választást ugyanis hiába tűzte ki az NVB, azt nem lehet megtartani, ha nem indul legalább annyi jelölt, ahány tagból állna a nemzetiségi önkormányzat, illetve akkor sem lehet megtartani, ha egyetlen választópolgár sem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben. A statisztika szerint a legtöbb, 170 települési nemzetiségi választás a roma nemzetiségnél maradna el, a német nemzetiségnél 141, a románnál 105 - itt a kitűzött választásoknak mindössze 37 százalékában tartható meg a voksolás. A szlovák nemzetiségnél 45, az ukránnál 31 (a kiírtaknak mindössze 34 százaléka), a horvátnál 23, a szerbnél 18, a lengyelnél 12, a bolgárnál 4, a görögnél és az örménynél egy-egy voksolás maradna el. Az összes kitűzött települési választást meg lehetne azonban tartani a ruszin (44 választás) és a szlovén (10 választás) nemzetiségnél. A legtöbb (106) települési nemzetiségi választás Pest megyében marad el, bár itt eredetileg 307 választást tűztek ki, azaz a választások 65 százalékát lehet megtartani. Ugyancsak 65 százalékos a megtartható választások aránya Győr-Moson-Sopron megyében, ahol eredetileg 73 voksolás lett volna, de csak 48-at tudnak megtartani a jelenlegi adatok szerint. A kitűzött települési választások közül a legtöbbet Nógrád megyében (94 százalék) és Baranya megyében (93 százalék) lehet megtartani, Nógrádban például a kitűzött 111 választásból mindössze 6 marad el, Baranyában pedig a 284 voksolásból 18.
Még két hétig lehet jelentkezni a nemzetiségi névjegyzékbe
2014. szeptember 12. - (mti)
Még két hétig, szeptember 26-án 16 óráig jelentkezhetnek a nemzetiségi névjegyzékbe azok a választópolgárok, akik részt kívánnak venni a nemzetiségi képviselők októberi választásán. A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu szerint péntek reggelig 195 ezer nemzetiségi választót vettek fel a névjegyzékbe. A 13 nemzetiség a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával egy napon választja meg a helyi (települési vagy kerületi), a területi, valamint az országos önkormányzatát, eltérően a korábbi szabályozástól, amikor az országos önkormányzatok megalakulására hónapokat kellett várni. A választáson csak azok vehetnek részt, akik szeptember 26-án 16 óráig felvetetik magukat a nemzetiségi választói jegyzékbe. A www.valasztas.hu adatai szerint 195 ezren regisztráltak nemzetiségiként, a bolgár névjegyzékben 1092-en, a görögben 1276-an, a horvátban 8987-en, a lengyelben 1724-en, a németben 35 600-an, az örményben 1452-en, a romában 125 249-en, a románban 4034-en, a ruszinban 2006-an, a szerbben 1409-en, a szlovákban 10 916-an, a szlovénben 628-an, az ukránban 845-en szerepelnek. Négy évvel ezelőtt a választáson 228 ezren szerepeltek - az akkori szóhasználat szerint - a kisebbségi névjegyzékben. A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség. Nemzetiségi hovatartozását bármikor töröltetheti a választópolgár a központi névjegyzékből, és miután törölték, korlátozás nélkül kérheti másik nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét. A nemzetiségi választópolgár a lakóhelye szerinti település névjegyzékében szerepel, de azt a választót, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán átjelentkezik a tartózkodási helye szerinti településre, a nemzetiségi választáson is át kell tenni a tartózkodási helye szerinti település nemzetiségi szavazóköri névjegyzékébe, vagyis az átjelentkezés mindkét választásra kiterjed.
Egy hónap múlva lesz a települési és nemzetiségi választás
2014. szeptember 12. - (mti)
Egy hónap múlva, október 12-én vasárnap lesz a települési és nemzetiségi önkormányzati választás. A választási kampány három hete tart, ez idő alatt kellett a választáson induló jelölteknek és szervezeteknek megismertetniük magukat választóikkal, továbbá összegyűjteniük az induláshoz szükséges számú ajánlást. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a települési önkormányzati választáson 58 ezer jelölt indul, míg az ugyanakkor rendezendő nemzetiségi választáson 12 ezer. A települési választásokat Magyarország 3177 településén tartják, míg 13 nemzetiségi választást 1745 településen (2715-öt). Az NVI adatai szerint jelöltek hiányában két településen maradhat el a képviselő-testületi választás, és két polgármester-választást sem lehet megtartani. A települési nemzetiségi választások közül több mint 500 maradhat el a jelenlegi adatok alapján. A jelölteket ugyanis hétfőn 16 óráig lehetett bejelenteni, de az összegyűjtött ajánlások ellenőrzésére és a jelöltek nyilvántartásba vételére a választási bizottságoknak ma éjfélig van lehetőségük, így sok olyan jelölt van még, akiről nem döntöttek a bizottságok. Ezért a nyilvántartásba vételek lezárultával várhatóan kevesebb voksolás marad el. A települési önkormányzati választáson a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok vehetnek részt, míg a nemzetiségin azok, akik szeptember 26-ig regisztrálják magukat. Az új választási eljárási törvény szerint kampánynak számít minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, például a plakáttal, közvetlen megkereséssel, politikai reklámmal, hirdetéssel vagy választási gyűléssel. A választási kampány végéig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot (választási falragaszt, szórólapot, vetített képet, emblémát, mérettől és hordozóanyagtól függetlenül), de ezeken egyebek mellett fel kell tüntetni a kiadó, valamint a kiadásért és szerkesztésért felelősök nevét. A kampányban csak az a mintegy 600 sajtótermék (366 nyomtatott és 232 elektronikus) közölhet politikai hirdetést, amely korábban jelezte ezt a szándékát az Állami Számvevőszéknek. Az önkormányzati választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek kampányukhoz nem kapnak állami támogatást. A kampányra fordítható összeg nincs limitálva. Választási gyűlést a kampányidőszakban lehet tartani, a szavazás napján már nem. A kampányban a választási gyűléseket nem kell bejelenteni a rendőrségnek, a rend fenntartásáról a szervezőnek kell gondoskodnia. Kampánycsend - csakúgy, mint az országgyűlési és az európai parlamenti választáson - a mostani választáson sincs, de a választás napján a szavazóhelyiségek épületének bejáratától számított 150 méteres távolságon belül, közterületen nem lehet kampányolni.
A pedagógus fafaragó népi iparművész
Zsolnai Mihály 70 éves - A gyökerei Tótkomlóson vannak, onnan hozta magával a fa iránti szeretetet is. - A villanyszereléstől a sportállásig…
http://www.tovabb18.hu/a-pedagogus-fafarago-nepi-iparmuvesz/
Békéscsaba - Egészségnap a szlovák óvodában
A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium ebédlője finom illatokkal, egészséges ételekkel és alapanyagokkal telt meg…
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8984
Szlovák nyelvet oktató japánok Békéscsabán
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8706
Felújították a békéscsabai szlovák nemzetiségi iskolát és óvodát
2014. szeptember 22. - (mti)
Békéscsabán átadták a felújított szlovák nemzetiségi iskolát és óvodát. Az ünnepségen Soltész Miklós azt mondta: közös a történelmünk, közös a kereszténységünk, közös a zenei kincsünk, táncaink és kultúránk számos része. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára István király intelmeiből idézett: „az egynyelvű és az egyszokású ország gyenge és esendő”. Hozzátette: sokan elfelejtették ezt az intelmet, sebeket okoztak embereknek, nemzetiségieknek Magyarországon és máshol is. Köszönet illet mindenkit, aki a szlovák kultúrát, a szlovák nyelvet, a hitet őrizte az elmúlt évszázadokban - mondta, hozzátéve, hogy a kormány fontosnak tartja a jó együttműködést a nemzetiségiekkel. A békéscsabai iskola teljes felújítása csaknem négyszázmillió forintba kerül, a beruházást a magyar kormány mintegy kétszázmillió forinttal támogatta. Az intézményében 323 diák tanul. Az ünnepségen köszöntőt mondott Juraj Draxler, a Szlovák Köztársaság oktatási államtitkára. Beszédében kiemelte: Szlovákia kis országnak számít, ám annál inkább becsüli nyelve, kultúrája és szokásai határon túli terjesztését és művelését. Sok magyar állampolgárnak vannak szlovák gyökerei, és tisztelik a szlovák kultúrát - mondta. A szlovák oktatási minisztérium a külföldön működő iskolákba, így Magyarországra is küld vendégtanárokat, és korszerű technikai eszközökkel segíti a nyelvi oktatást - ismertette. Fuzik János az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) elnöke beszédében sikerként könyvelte el, hogy szeptembertől valamennyi Magyarországon működő szlovák oktatási intézmény az országos önkormányzat fenntartásába került, a szarvasi, a békéscsabai, a tótkomlósi és a sátoraljaújhelyi mellett a budapesti szlovák iskola is bekerült ebbe a körbe. Hozzátette: az OSZÖ tervbe vette a sátoraljaújhelyi iskola felújítását, amelyben számít a magyar és a szlovák kormány támogatására is.
400 milliós beruházás
http://www.csabatv.eu/node/2594
Pozsonyban vendégszerepel a békéscsabai Jókai Színház
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=8725
XI. Haluskafesztivál Vanyarcon
2014. szeptember 13. - Főzőverseny - Sztrapacskaevő verseny - Bryndzás, túrós, káposztás… - Népviseleti bemutató - Folklórműsorok, közös játék-, ének- és tánctanulás - Szlovák és magyar hagyományőrző együttesek és néptánccsoportok…
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644624658969847.1073741915.147596498672668&type=3
Szlovák kulturális est Nagybánhegyesen
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.961792437170792.1073741833.882364111780292&type=1
Michal Milan Harminc - Kiállítás a budapesti Szlovák Intézetben
Michal Milan Harminc címmel nyílt kiállítás a budapesti Szlovák Intézetben, mellyel a szlovák építészet alapítójára emlékeznek. Ezzel egy időben került bemutatásra az építész életművét bemutató angol-szlovák kétnyelvű monográfia is. A Szlovák Intézet, a vajdasági Szlovák Kultúra Intézete a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Építészeti Kara és a Trio Publishing Bratislava szervezésében került sor a szlovák építészet atyjának tartott Michal Milan Harminc(1869-1914) életét bemutató, Harminc című kiállításra. Ezzel egy időben egy kétnyelvű angol-szlovák monográfiát is bemutattak. - A kiállítás kurátora Jana Pohaničová, építésztörténész. - A kiállítás október 19-ig tekinthető meg. - Helyszín: Szlovák Intézet (1088 Budapest, Rákóczi út 15.)
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