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Megalakult az Országos Szlovák Önkormányzat
Megalakult az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ), a szervezet közgyűlése szerdán tartotta alakuló ülését. Az OSZÖ frissen megválasztott elnöke, Hollerné Racskó Erzsébet azt közölte az MTI-vel, hogy a huszonhárom megszerezhető mandátumból tizenhatot a Magyarországi Szlovákok Szövetsége és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója koalíciója szerzett meg. A közgyűlésben hét képviselője van az Identita Egyesületnek. Hollerné Racskó Erzsébet elmondta, a következő ötéves ciklus talán egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogy meg tudják tartani és fejleszteni is tudják az intézményhálózatukat. Emellett különös figyelmet kell fordítani a szlovák nyelvet oktató iskolákra, számuk az utóbbi időben csökkent. Ezt a kedvezőtlen folyamatot mindenképpen meg kell állítani - hangsúlyozta. Hollerné Racskó Erzsébet közölte, megoldást kell találni a „komoly válságban lévő” szlovák pedagógusképzés kérdéseire is. (mti) - Fotó: (tasr-oslovma.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/669705233128456/?type=1&relevant_count=1
Átvették megbízólevelüket az országos nemzetiségi önkormányzatok képviselői
2014. október 28-án a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületében Bozsóki Éva, a Nemzeti Választási Bizottság elnökhelyettese és Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke adta át az október 12-i nemzetiségi választáson országos önkormányzati mandátumot szerzett képviselőknek a megbízólevelet. Bozsóki Éva az ünnepségen arról beszélt: Magyarország alaptörvénye szerint a nemzetiségek államalkotó tényezők, joguk van az önazonosság szabad vállalásához, megőrzéséhez, az anyanyelvhasználathoz, kultúrájuk ápolásához, és ahhoz, hogy helyi, területi és országos önkormányzatokat hozzanak létre. Hozzátette: az október 12-i választáson 2143 települési nemzetiségi önkormányzat, 60 területi nemzetiségi önkormányzat jött létre, a 13 országos nemzetiségi önkormányzatba 267 képviselőt választottak meg a névjegyzékbe vett választópolgárok. Most, hogy a választások befejeződtek, az egy nemzetiségen belüli jelölőszervezetek közötti együttműködésnek kell meghatároznia a nemzetiségeik érdekében kifejtett közös munkájukat - tette hozzá az elnökhelyettes, hangsúlyozva: „a választások eredményeképpen önök, mint megválasztott képviselők már nem adott szervezetet, az azt támogató polgárokat képviselik, hanem az országban élő valamennyi, nemzetiségükhöz tartozó választópolgárt.” A választás nyomán 15 tagú országos önkormányzat alakulhat a bolgár, a görög, a lengyel, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovén és az ukrán nemzetiségnél, 23 tagú a horvát és a szlovák nemzetiségnél, 39 tagú a német nemzetiségnél és 47 tagú a roma nemzetiségnél. - Szöveg: (mti) - Fotó: (oslovma.hu) - https://www.facebook.com/oslovma/posts/666042646828048
Jogerőre emelkedett az országos nemzetiségi önkormányzati választás eredménye
http://nol.hu/belfold/megkapjak-a-megbizolevelet-1494735
A magyarországi kisebbségek kultúrájáért
NEMZETISÉGI GÁLA 2014
A Nemzetiségek Napja alkalmából a Nemzeti Művelődési Intézet elismeréssel kíván adózni a magyarországi nemzetiségek kulturális, művészeti területein kimagasló eredménnyel tevékenykedő személyeknek, intézményeknek, civil szervezeteknek. ● Intézetünk a Nemzetiségi Gála ez évi rendezvényét 2014. december 7-én, vasárnap 17 órakor tartja. ● Helyszín: Intézetünk székháza a Budai Vigadó épülete, színházterem (Bp., I. ker. Corvin tér 8.). ● Intézetünk 2005-ben a Magyarországon élő nemzetiségi közművelődési szakemberek, közösségek munkáját elismerő díjat alapított kulturális tevékenységük elismeréséért ● „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” (a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) elnevezéssel. ● Az idei esztendő kitüntetettjei köszöntésére, az emlékplakettek átadására is e rendezvény keretén belül kerül sor. ● Szándékunk szerint a nemzetiségek képviselőinek, országos kulturális szervezeteknek, hazai és külföldi sajtónak, jelentős kulturális intézmények munkatársainak valamint a Magyarországra akkreditált diplomáciai testületek tagjai számára a nemzetiségi közösségek kulturális teljesítményeiből válogatva ismételten színvonalas gálaprogramot szervezünk. ● A Nemzetiségek Napjához kötődő rendezvényen mind a 13 hazai nemzetiség részt vesz. Nemzetiségenként egy-egy saját kulturális körén belül kiváló eredményt elért fellépő csoport műfaji megkötöttség nélkül mutatja be nemzetisége kultúráját és sajátos művészetét. ● A rendezvény karakterében a magyarországi nemzetiségek nyelvi sokszínűségét is reprezentálja. További szándéka a nemzetiségek kultúrájának, amatőr művészeti tevékenységeinek, teljesítményeinek, az együtt élő népek kultúrájának minél szélesebb körben való terjesztése, megszerettetése valamint a hagyományápolására való ösztönzés. ● Rendezvényünkre minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! ● Lukács Mária ● Nemzeti Művelődési Intézet ● lukacs.maria@nmi.hu ● 36-30-738-7766
Felújították a bükkszentkereszti szlovák nemzetiségi iskolát
2014. november 18. - (mti)
Több mint 97 millió forintos uniós támogatásból felújították és kibővítették a Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolát és Óvodát Bükkszentkereszten - tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község önkormányzata az MTI-vel. A múlt héten befejezett fejlesztést az tette szükségessé, hogy az intézmény épülete már több mint harmincöt éve épült, emellett a gyermekszületések várható növekedése indokolta egy új csoportszoba kialakítását - közölték. A 97 millió forintos európai uniós támogatást a község önkormányzata nyerte el a Bükkszentkereszt és Répáshuta Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása nevében.
Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségű Általános Iskola
Újhután 1801-ben indult az oktatás. A mai iskola 1962-ben épült fel. Abban az időben a körzetesítés miatt, Répáshuta tanulói is Bükkszentkeresztre jártak. Az iskolát a falu idővel kinőtte, ezért 1989-ben új tornatermet adtak át, s új szárnnyal bővítették az épületet. Az iskolánkban jelenleg 8 osztályterem, napközisterem, környezetvédelmi szakterem, nyelvi labor, számítástechnika terem, 3 szertár, tanári szoba, iroda található. Iskolánk szlovák nemzetiségi nyelvet oktat. A tanítás Általános Iskola nyelve magyar, a kisebbségi nyelvet első évfolyamtól oktatjuk. A másik oktatott idegen nyelv az angol. A nyelvszakos kollégáink és a tanulók munkáját nyelvi labor segíti. Testvériskola kapcsolatot tartunk fenn a budapesti Zrínyi M. Általános Iskolával. A nemzetiségi nyelv jobb elsajátítása érdekében szlovákiai településekkel is felvettük a kapcsolatot. A gyerekek 1-2 hetet töltenek Szlovákiában, aktívan tanulva a testvériskolában. (bukkszentkereszt.hu) - Fotó: Papdi Balázs
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/676016862497293/?type=1&relevant_count=1
Helyreállították a lelőtt vezér bronz mellszobrát Budapesten
2014. november 5. - (Dányi László - hir6.hu)
Máig rejtély, hogy kinek árthatott a saját házában pisztollyal meglőtt, a helyi közkórházban elhunyt Áchim L. András békéscsabai szlovák (tót) származású parasztvezér bronz mellszobra a fővárosban - alig egy hónappal a felavatása után már megrongálták. Az október 12-i helyi önkormányzati és nemzetiségi választás előtt állította helyre az Országos Szlovák Önkormányzat a Magyar Mezőgazdasági Múzeum városligeti szoborsétányán. Még a mezőgazdasági múzeum földszintjén Csillag Melinda, az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának ügyeletese április 20-án, vasárnap közölte a Magyar Távirati Irodával: április 19-én, szombaton kaptak bejelentést arról, hogy a szobor talapzatán a nevet áthúzták, összefirkálták. A XIV. kerületi Rendőrkapitányság (Zugló) rongálás miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Fuzik Jánost, az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) elnökét szombaton értesítették a rongálásról. Mint elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia, az OSZÖ és a budapesti székhelyű Áchim L. András Emlékbizottság közösen állíttatta a szobrot. Hozzátette: „fontos volt számukra, hogy ebben a jelentős időszakban, amikor a nemzetiségek szószólót delegálhatnak a parlamentbe, a békéscsabai szlovák gazdálkodónak, a parasztpárt alapítójának, egykori országgyűlési képviselőnek szobrot állítsanak Budapesten.” Kollégái arról tájékoztatták, hogy a mellszobor talapzatára a „szégyen” szót írták, de az is látható volt, hogy az alkotást megpróbálták lefeszíteni a talapzatról. Az OSZÖ elnöke elképzelhetőnek tartotta, hogy a bronzból készült szobrot az anyaga miatt akarták megszerezni, így „csak” gazdasági bűncselekményről lehetett szó. Áchim L. András (1871-1911), Ady Endre költő barátja 1906-ban alapította meg Békéscsabán a Magyarországi Független Szocialista Pártot, a későbbi Magyarországi Parasztpártot és hetilapját, a Paraszt Újságot. 1905-ben, majd 1910-ben országgyűlési képviselőnek választották. Támogatta az általános, titkos választójogért vívott küzdelmet, és kiadta a Jogot és kenyeret a népnek!- jelszót. Fuzik János már szlovák nemzetiségi szószóló, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke az Országgyűlésben. Még a helyi önkormányzati és nemzetiségi választás előtt állíttatta helyre az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a békéscsabai szlovák származású agrárszocialista parasztvezérnek, Áchim L. Andrásnak a városligeti Vajdahunyadvárban helyet kapott Magyar Mezőgazdasági Múzeum szoborsétányán halála (1911) után 103 évvel, 2014. március 26-án felállított bronz mellszobrát. (Korábban a múzeum épületének földszintjén volt látható.) Fuzik János az Országgyűlés fideszes alelnökével, Jakab Istvánnal, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnökével együtt leplezte le Mészáros Attila békéscsabai szobrászművész alkotását többek között dr. Zsiros Géza volt békéscsabai kisgazda országgyűlési képviselőnek, a parlament Mezőgazdasági bizottsága első elnökének a jelenlétében. A mellszobor helyreállításának örömteli hírét Molnár M. Eszter budapesti (Gyulán született, medgyesbodzási származású) Áchim-kutató, publicista (a Magyar Nemzetben írt cikkében számolt be a szégyenletes eseményről), az Áchim L. András Emlékbizottság elnöke tudatta a Hír6.hu-val.
Áchim L. András és a szlovákok
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1166-hrivnak-mihaly-achim-l-andras-es-a-szlovakok
Szlovák kolbászparádé
A csabaiak mellett gyúrtak az eperjesiek, a nagylakiak, a kétsopronyiak, tótkomlósiak, szarvasiak, pilisiek, ám az írók és a költők is…
2014. október 26. - (Vándor Andrea - csabaimerleg.hu)
A Szlovák Kultúra Házában benépesült 2014. október 24-én a ház udvarán felállított sátor, ahol mintegy tizenhárom csapat gyúrta a finom kolbászt. A megjelenteket Lászik Mihály, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte jó gyúrást kívánva a csapatoknak. A csabaiak mellett gyúrtak az eperjesiek, a nagylakiak, a kétsopronyiak, tótkomlósiak, szarvasiak, pilisiek, ám az írók és a költők is, hiszen délelőtt író-olvasó találkozót is rendeztek a könyvtárban, az irodalmárok azonban azt is bebizonyították, hogy nemcsak a kultúra, hanem a gasztrokultúra, a kolbászkészítés szakavatott művelői is. Délután a Szlovák Kultúra Házában a tollforgatók csapatában Fuhl Imre, Kormos Sándor, Hrivnák Mihály, és Hattinger Gábor vettek részt a kolbászkészítésben. A Tuska János főszakács által vezetett - Lászik Mihálynak, Winkler Jánosnénak, és Süveges Hajnalka alkotta zsűrinek - nem volt könnyű dolga. Végül az alábbi szép eredmények születtek: Harmadik helyezést ért el a 12. számú csapat Eperjesről, második lett a 9. számú, írókból, költőkből, kormánytisztviselőkből álló fővárosi, illetve pilisi csapat, amelyben Paulik Antal, az EMMI főosztályvezetője, és Kraszlán István főtanácsadó is gyúrt. Az első helyen az 5. számú csapat, Nyemcsok László (Békés Megyei Hírlap) és családja végzett. A zsűri számos különdíjat is kiadott. A legfiatalabb versenyző a szintén csabai, hét esztendős Göblyös Sándor Robin volt. A mulatságon szarvasi Mótyán zenekar szolgáltatta a talpalávalót. A kolbászgyúrással egy időben a városháza dísztermében a Csabáról elszármazottak találkozóján Szarvas Péter polgármester üdvözletét Túriné Kovács Márta, a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sport osztály vezetője tolmácsolta - ismertetve a város legújabb uniós beruházásait is. A zömében Érsekújárról és Komáromból érkezett vendégek találkozóján a Čabianska Ružička Vegyeskar működött közre Ocsovszki Ildikó vezetésével. Ugyancsak péntek délután a Munkácsy Mihály Múzeum együttműködve a Kassai Önkormányzati Kerület Dél-Zempléni Múzeuma és Kulturális Központjával Janko Kešeľ: A szlovák hárs könnyei című tárlatát nyitották meg. A megjelenteket Ando György múzeumigazgató és Csicsely Ilona önkormányzati képviselő köszöntötték. A népi fafaragó kiállítását Beáta Kereštanová, a Kassai Önkormányzati Kerület Dél-Zempléni Múzeuma és Kulturális Központja (Tőketerebes) igazgatója nyitotta meg Paulik László népzenész közreműködésével a kamara teremben. Janko Kešeľ fafaragó témáit főként a természetből meríti, de szakrális témákat is feldolgoz. Elbűvöli a fa szerkezete, az évgyűrűk titkai, és a fa különböző árnyalatai. Szobrai november 23-áig láthatóak a múzeumban.
A békéscsabai tájnyelv sajátosságai - A tudomány szemszögéből
2014. november 12. - (Vándor Andrea - csabaimerleg.hu)
A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület és az Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete közös szervezésében „A tudomány szemszögéből - Z pohľadu vedy” ismeretterjesztő sorozat idei második állomásán a résztvevők a nyelvjárások gazdagságát, és a helyi, békéscsabai tájnyelv sajátosságait ismerhették meg szakemberek tolmácsolásában. Az egyesület nevében Somogyi Józsefné, az intézet részéről pedig dr. Tuska Tünde tudományos titkár köszöntötték a megjelenteket szerdán délután, majd a hallgatóság megismerkedhetett a kutatóintézet munkájával, kiadványaival, történetével. „Kis szlovákismeretből”, a nyelvjárások, és a csabai tájnyelv jellegzetességeiről, szépségeiről Hornokné dr. Uhrin Erzsébet, az intézet tudományos főmunkatársa beszélt, aki megismertette a fiatalokat Békéscsaba szlovákok általi újratelepítésének történetével és a dél-alföldi, valamint a csabai szlovák intézményekkel is. Uhrin Erzsébet -, aki 2002 és 2010 között az igazgatója is volt a magyarországi szlovákok kutatóintézetének - nevéhez fűződik a Z pohľadu vedy sorozat elindítása is. Az első összejövetel még 2002-ben volt, s a november 12-ei már a 92. alkalom volt. Az előadások között a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Kollégium tanulói működtek közre csokorba gyűjtve a csabai verseket, népdalokat, amelyeket - citera kísérettel - Ocsovszki Ildikó és növendékei adtak elő.
Jantyik Tibor, békéscsabai természetfotós újabb sikere
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=9178
Békéscsaba a kolbász fővárosa
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=9022
Számíthatnak a magyar és a szlovák kormány támogatására is
2014. október 20. - (szabadfold.hu)
Átadták a felújított szlovák nemzetiségi iskolát és óvodát Békéscsabán. A gyermekintézmény teljes felújítása csaknem négyszázmillió forintba került, a beruházást a magyar kormány mintegy kétszázmillió forinttal támogatta. Az iskolában 323 diák tanul. 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 ebbe a körbe tartozik. Az Országos Szlovák Önkormányzat tervbe vette a sátoraljaújhelyi iskola felújítását is, amelyben számít a magyar és a szlovák kormány támogatására is. Az eddigi gyakorlat szerint az előbbi a beruházás anyagi fedezetét biztosítja, míg az utóbbi vendégtanárokkal, tankönyvekkel segíti az oktatást.
MTI: Megalakult az Országos Szlovén Önkormányzat
Megalakult az Országos Szlovén Önkormányzat, a szervezet közgyűlése szombaton tartotta alakuló ülését. A tizenöt tagú közgyűlés minden tagja a Magyarországi Szlovének Szövetsége listájáról szerzett mandátumot - közölte Ropos Márton, a szervezet újra megválasztott elnöke az MTI-vel. Ropos Márton a legfontosabbnak azt nevezte, hogy a nemzetiség megőrizze anyanyelvét, identitását és kultúráját. Ennek a törvényi háttere adott, a kiemelt feladat a szlovén nemzetiségi intézmények és a nemzetiségi média zavartalan működésének biztosítása - mondta.
Megalakult az Országos Horvát Önkormányzat
Megalakult az Országos Horvát Önkormányzat, a szervezet közgyűlése szombaton tartotta első ülését. A 23 tagú közgyűlés Gugán Jánost választotta meg az országos önkormányzat elnökének - közölte Szolga József hivatalvezető az MTI-vel. Elmondta, a testületben a Magyarországi Horvátok Szövetsége tizenöt, a Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete, a Muramenti Horvátok Egyesülete, valamint az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság közös listán nyolc mandátumot szerzett. A magyarországi horvát nemzetiség mellett a szlovén is megtartotta szombaton az önkormányzati közgyűlés alakuló ülését. Ezzel már mind a tizenhárom hazai nemzetiség országos önkormányzata megalakult.
Megalakult a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Megalakult a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, a szervezet közgyűlése csütörtökön tartotta alakuló ülését. A 15 tagú közgyűlés Juhász Tibor volt hivatalvezetőt választotta meg az országos önkormányzat elnökének - közölte Kreszta Traján korábbi elnök az MTI-vel. Elmondta, hogy a testületben az Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesület hét, a Méhkeréki Románok Egyesülete hat, a Budapesti Román Egyesület két mandátumot szerzett. Juhász Tibor 8-7 arányban lett az önkormányzat elnöke. A többséget úgy sikerült megszerezni, hogy az Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesülettel szavazott a Méhkeréki Románok Egyesületének egyik tagja - mondta el Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló, aki csütörtöki nappal lemondott önkormányzati mandátumáról.
Megalakult a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
Megalakult a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, a szervezet közgyűlése kedden tartotta alakuló ülését. A nemzetiség országos önkormányzatának elnöke Kukumzisz György lett - közölte Hristodoulou Konstantinos hivatalvezető kedden az MTI-vel. Hristodoulou Konstantinos elmondta, a tizenöt megszerezhető mandátumból kilencet a négy szervezetből álló összefogás elnevezésű tömörülés szerzett meg, hatot a Hellasz Görög-Magyar Kulturális Egyesület. A testület módosította a szervezeti és működési szabályzatot, kettőről négyre emelték az alelnökök számát.
Megalakult a Szerb Országos Önkormányzat
Megalakult a Szerb Országos Önkormányzat (SZOÖ), a szervezet közgyűlése kedden tartotta alakuló ülését. A 15 tagú közgyűlés Szutor Lászlónét választotta meg a SZOÖ elnökének. Az országos nemzetiségi önkormányzatok összetételéről az október 12-ei választáson döntöttek a regisztrált nemzetiségi szavazók.
Megalakult az Országos Roma Önkormányzat
Megalakult az Országos Roma Önkormányzat, a szervezet közgyűlése október 31-én tartotta alakuló ülését, amelyen Hegedűs Istvánt választották meg az ORÖ elnökének - tájékoztatta az ORÖ hétfőn az MTI-t. A közlemény szerint a testület 47 tagú, jelentős többséget ismét a Lungo Drom adja. A Lungo Drom „által 4 éve meghirdetett új roma politika célkitűzéseivel egyetértő, a botránypolitizálását elítélő, a magyarországi cigányság integrációjáért tenni akaró képviselők csatlakoztak a Lungo Drom képviselői csapatához, így jóval több, mint 2/3-os többségben kezdheti meg a testület a munkáját” - hangsúlyozták. Mint írták, a testület Farkas Flórián, az ORÖ korábbi elnökének javaslatára 36 igen szavazattal Hegedűs Istvánt választotta meg elnöknek. Hegedűs István alapító tagja a Lungo Dromnak, húsz éve a komlói roma önkormányzat elnöke, nyolc éve területi elnök. A Pécsi Tudományegyetem szociológia szakán szerzett diplomát. Az alakuló ülésen, mind a leköszönő, mind az új elnök az ORÖ és a kormány közösen megkezdett új roma politikájának folytatását tűzte ki célul, amelynek középpontjában a hazai roma társadalom oktatási és munkaerőpiaci integrálása áll. Farkas Flóriánt - aki a Fidesz országgyűlési képviselője - a közgyűlés felkérte, hogy továbbra is segítse az ORÖ munkáját - olvasható a közleményben.
Megalakult a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Megalakult a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ), a szervezet közgyűlése kedden tartotta alakuló ülését. A 39 tagú közgyűlés minden tagja az Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége által jegyzett közös listájáról szerzett mandátumot - közölte Heinek Ottó, a szervezet újra megválasztott elnöke. Elmondta, az MNOÖ készít egy ötéves stratégiát, és a súlypont az oktatásügyön marad. Továbbá foglalkozni szeretnének a közszolgálati nemzetiségi média helyzetével, mert az - mint fogalmazott - nagyon rossz állapotban van. Heinek Ottó közölte: a Szekszárdi Német Színházat rendbe kell tenni, a költségvetését és a színház épületét is.
Megalakult az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2014. október 28-án megalakult az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, amelynek újonnan megválasztott elnöke a nyelv ápolását tekinti elsődleges feladatának. Giricz Vera korábbi elnök az MTI-nek elmondta, az alakuló ülésen Kramarenkó Viktort választották meg elnöknek. A tizenöt megszerezhető mandátumból hetet a Magyarországi Ruszinok, Rutének Országos Szövetsége, négyet a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület, kettőt az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület, egyet-egyet pedig a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület és a Ruszin Kulturális Egyesület szerzett meg. Kramarenkó Viktor elnök a nyelv ápolására helyezi majd a legnagyobb hangsúlyt, uniós pályázatok révén ruszin nyelvű tankönyveket és digitális anyagokat írnak kisiskolások számára - ismertette Giricz Vera.
Megalakult az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Megalakult kedden az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, amelynek elnökévé Rónayné Szlaba Ewát választották meg - tájékoztatta a hivatalvezető az MTI-t. Lapis Balázs közölte: a tizenöt mandátumból nyolcat a Bem Egyesület, hármat a Polonia Nova, kettőt-kettőt pedig a Pilsudski Egyesület és a Szent Adalbert Egyesület szerzett meg.
Megalakult a Bolgár Országos Önkormányzat
Megalakult a Bolgár Országos Önkormányzat, a szervezet közgyűlése kedden tartotta alakuló ülését. A nemzetiség országos önkormányzatának elnöke ismét Muszev Dancso, a szervezet korábbi elnöke lett - közölte Genát Andrea hivatalvezető kedden az MTI-vel. Mindegyik tag a Magyarországi Bolgárok Egyesületének színeiben szerzett öt évre mandátumot a tizenöt tagú testületben. Genát Andrea közölte: Muszev Dancso az alakuló ülésen a nemzetiség oktatási intézmények fejlesztését és a hagyományok őrzésének fontosságát emelte ki a feladatok közül.
Megalakult az Országos Örmény Önkormányzat
Megalakult az Országos Örmény Önkormányzat, a szervezet közgyűlése pénteken tartotta alakuló ülését. A 15 tagú közgyűlés ismét Serkisián Szevánt választotta meg az országos önkormányzat elnökének - közölte Zárainé Gressai Éva hivatalvezető az MTI-vel. Elmondta, hogy a testületben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hét, az Arménia Népe Kulturális Egyesület, a Kilikia Kulturális Egyesület, valamint az Örmény Ifjúsági Egyesület közös listán nyolc mandátumot szerzett. Zárainé Gressai Éva az országos önkormányzat előtt álló feladatokról elmondta, hogy jövőre lesz az örmény népirtás 100. évfordulója, és méltó megemlékezésre készülnek. Több magyarországi nagyvárosban az évforduló alkalmából úgynevezett keresztes köveket kívánnak állítani. Hozzátette: céljuk, hogy a magyar kormány ismerje el az 1915-ös genocídiumot, és fontos lenne a magyar-örmény diplomácia kapcsolatok rendezésre is.
Megállapította az országos nemzetiségi választás eredményét az NVB
2014. október 28-án 13 órakor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületében (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) kerül sor a megválasztott képviselők megbízóleveleinek ünnepélyes átadására.
2014. október 22. - (mti)
Az Országos Szlovák Önkormányzat 16 tagja a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet közös listájáról szerzett mandátumot, 7 pedig az Identita Szlovák Egyesület listájáról. - A nemzetiségi választópolgárok október 12-én - a korábbi évektől eltérően - egyszerre választották meg a települési, megyei és országos önkormányzatok tagjait. A települési választáson képviselő-jelöltekre szavazhattak, a területi és országos választáson pedig nemzetiségi szervezetek által állított listákra. A települési választások eredményét a helyi választási bizottságok állapították meg. A területi választás eredményét a területi választási bizottság állapította meg a helyi választási bizottságoktól beérkezett jegyzőkönyvek és a szállítóborítékban érkezett szavazatok összeszámlálása után. A területi választási bizottság az egyes nemzetiségek esetében az országos választás területi eredményéről is kiállították a jegyzőkönyveket. Az NVB a jegyzőkönyvek elleni jogorvoslati határidő letelte után, 2014. október 22-én állapíthatta meg a nemzetségek országos választásának eredményét. Az országos listák a rájuk leadott szavazatok arányában szereztek mandátumot. Nem szerezhetett mandátumot az a lista, amely a leadott az érvényes szavazatok legalább öt százalékát - közös lista esetén legalább tíz százalékát, kettőnél több nemzetiségi szervezet által állított közös lista esetén legalább tizenöt százalékát - nem érte el. Az NVB szerdai határozatában nemzetiségenként külön állapította meg a választás eredményét, az egyes listák által szerzett mandátumok számát. Eszerint a bolgár országos önkormányzat mind a 15 tagja - mivel csak ez a szervezet állított országos listát - a Magyarországi Bolgárok Egyesületének listájáról szerzett mandátumot. A görög országos önkormányzatban 9 képviselője van a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület, a Görög Ifjúsági Egyesület, a „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete és a Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület közös listájának, 6 pedig a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület listájának. A horvát országos önkormányzatban 15 tag a Magyarországi Horvátok Szövetségének listájáról, 8 pedig a Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete, az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság és a Muramenti Horvátok Egyesülete közös listájáról szerzett mandátumot. A lengyel országos önkormányzatban 8-an szereztek mandátumot a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület listájáról, 3-an a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület listájáról, 2-2 en pedig a Magyar-Lengyel Pilsudski Történelmi Társaság illetve a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete listájáról. A német országos önkormányzat mind a 39 tagja Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület listájáról szerzett mandátumot, mivel csak ez az egy jelölőszervezet állított országos listát. Az örmény országos önkormányzatban 8 mandátumot szerzett az Arménia Népe Kulturális Egyesület, Kilikia Kulturális Egyesület, Örmény Ifjúsági Egyesület közös listája és 7 mandátumot az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. A roma országos önkormányzatban 29 képviselő jutott mandátumhoz a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség listájáról, 6 a Roma Polgárjogi Tömörülés listájáról, 6 az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma listájáról, 6 pedig a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete listájáról. A román országos önkormányzatban 7-en az „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület listájáról szereztek mandátumot, 6-an a Méhkeréki Románok Egyesületének listájáról, 2 képviselő pedig a Budapesti Román Egyesület listájáról jutott a testületbe. A ruszin országos önkormányzatban 7 képviselő a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége listájáról jutott mandátumhoz, 4 a „Rukisösz” A Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület listájáról, 2 az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület listájáról, 1-1 pedig a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület valamint a Ruszin Kulturális Egyesület listáiról. A szerb országos önkormányzat mind a 15 tagja a Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Pécs-Baranyai Szerb Egyesület, Srpski Forum Egyesület, Szegedi Helyi Szerb Közösség, Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület közös listájáról jutott mandátumhoz, az országos nemzetségi választáson csak ez az egy lista indult. A szlovák országos önkormányzat 16 tagja a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet közös listájáról szerzett mandátumot, 7 pedig az Identita Szlovák Egyesület listájáról. A szlovén országos önkormányzat mind a 15 tagja a Magyarországi Szlovének Szövetsége listájáról jutott a testületbe, mivel csak ez az egy lista indult az országos választáson. Az ukrán országos önkormányzat mind a 15 tagja a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület listájáról került a testületbe, az ukrán kisebbségnél is csak egy országos lista indult a választáson.
Soltész Miklós: Egyre több német nemzetiségű magyar vállalja fel hovatartozását
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/egyre-tobb-nemet-nemzetisegu-magyar-vallalja-fel-hovatartozasat
Költségvetés - Az Emmi kulturális feladatai
http://www.boon.hu/koltsegvetes-az-emmi-kulturalis-feladatai/2010563
Több mint 579 millió nemzetiségi támogatásokra
2014. október 30. - (mti)
Több mint 579 millió forintot különítene el nemzetiségi támogatások jogcímen a kormány jövőre, ez mintegy 65 millió forinttal több mint az idei évi - derült ki a jövő évi költségvetési törvényjavaslatból. Az Országgyűlésnek benyújtott indítvány szerint 579,4 millió forintot biztosítanának a támogatásokra. A törvényjavaslat tartalmazza továbbá az 13 országos nemzetiségi önkormányzat és média támogatására vonatkozó összegeket: a legnagyobb támogatást a roma, a német és a horvát nemzetiség kapja. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatásánál az látszik, hogy a legnagyobb támogatásra sorrendben a németek, a szlovákok és a romák számíthatnak. A társadalmi felzárkózást segítő programoknál a roma kultúra támogatására jövőre 52,8 millió forintot különítene el a kormány. Ez az összeg tavaly 60 millió forint volt.
Magyarországi nemzetiségek bizottsága:
Növeljék a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését!
2014. november 19. - (mti)
Az Országgyűlés összesen több mint harminc órában tárgyalja a jövő évi költségvetést. - Fuzik János, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága elnöke, szlovák nemzetiségi szószóló a 13 országos nemzetiségi önkormányzat forrásairól azt mondta: büdzséjük lényegében 2008 óta változatlan, mintha megállt volna fölöttük az idő, holott az intézményrendszerük jelentősen gyarapodott. Elengedhetetlen a megfelelő anyagi háttér, a kialakult helyzet megoldásért kiált - fogalmazott, közölve: bizottságuk módosító indítványt nyújt be annak érdekében, hogy ennyi év stagnálás után pozitív elmozdulás legyen a forrásaikban. Emellett kezdeményezik, hogy egy új alcímmel bővüljön a büdzsé: ez lenne a nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra.
Vas Imre (Fidesz) szerint a nemzetiségek számára fedezetet nyújt a büdzsé
Vas Imre (Fidesz) szerint a nemzetiségi szakterület előirányzatai forrásul szolgálnak annak elősegítéséhez, hogy jogaikat és érdekeiket érvényesíthessék. Különösen anyanyelvük használatához, történelmi, tárgyi emlékeik ápolásához, rendezvények szervezéséhez nyújt fedezetet a büdzsé akár normatív támogatásokkal, akár pályázati forrásokon keresztül - hangzott el.
A nemzetiségi szószólók a nemzetiségeknek jutó források emelését javasolják
Az Országgyűlés nemzetiségek bizottságának álláspontját tolmácsolva Kissné Köles Erika, a szlovén nemzetiség szószólója azt mondta, a nemzetiségi önkormányzatok alulfinanszírozott, a központi költségvetésből nyújtott források összege évek óta stagnál. Véleménye szerint ezen önkormányzatok teljesítőképességük határához értek, ezért a nemzetiségi szószólók javasolják a jövő évi költségvetési források megemelését. Emlékeztetett arra, hogy a nemzetiségi önkormányzatok 41 nevelési, oktatási intézmény kizárólagos fenntartói, de emellett közreműködnek például a területfejlesztési tervek előkészítésében is. Kissné Köles Erika szerint ennek ellenére az önkormányzatok működési célú támogatása minimálisnak mondható. Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló a nemzetiségi önszerveződések, közösségek, civil szervezetek támogatása érdekében szólalt fel. Úgy értékelte, hogy ezen szerveződéseknek biztosított források nem elegendőek, azok hosszú évek óta nem emelkedtek az egyesületi szférában, sőt az erre a területre jutó források az elmúlt tíz évben nominálisan csökkentek.
Német nemzetiségi szószóló: A nemzetiségi módosító érdemi javulást eredményezhet
Ritter Imre, a német nemzetiség szószólója arról beszélt, hogy 2002 óta lényegében nem emelkedett a nemzetiségek támogatása, forráshiányosak voltak a részükre nyíló pályázatok. Üdvözölte, hogy több nemzetiség rendszeres támogatáshoz jut, ugyanakkor indokoltnak tartotta, hogy ez mindenhol rendszerszerű legyen. A nemzetiségi önkormányzatokat alulfinanszírozottnak tartotta. A szószóló arról is beszámolt, hogy elmozdulást jelenthet a nemzetiségek bizottsága által benyújtott módosító indítvány támogatása és méltatta, hogy a prioritásokról, részösszeg felosztásáról ők dönthettek. Pozitívumként értékelte, hogy a politika megértette: a nemzeti összetartozást itthon kell megalapozni a nemzetiségek felkarolásával, s ez hitelt ad a határon túli magyarokat érintő törekvéseknek is.
Soltész Miklós: Nem változik érdemben a nemzetiségi terület költségvetési helyzete 2015-ben
Fuzik János és Giricz Vera lemondott országos önkormányzati képviselő mandátumáról
2014. október 29. - (mti)
Nem változik nagyságrendileg a magyarországi nemzetiségi terület költségvetési helyzete 2015-ben az idei évhez képest - közölte Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága ülésén. Soltész Miklós a nemzetiségeket érintő kérdésekről adott tájékoztatójában arról beszélt, hogy sikeresnek mondható a nemzetiségi önkormányzati választás: az azokon való részvételi arány meghaladta az önkormányzati választásokét, valamint úgy látszik, hogy „tisztult a rendszer”. Ugyanis 2010-ben 2304, az idén 2041 nemzetiségi önkormányzat alakult - mutatott rá. A nemzetiségi stratégiáról szólva Soltész Miklós elmondta, hogy az nagyrészt elkészült, de véglegesítés előtt még szeretnék megvárni az oktatási, köznevelési és a felsőoktatási területeken várható változásokat. Mint mondta, a várakozást az indokolja, hogy a nemzetiségeket sok tekintetben érintik az oktatási területek. Soltész Miklós kijelentette: fontosnak tartja a nemzetiségi nyelvhasználat erősítését a köznevelésben. Deák Imre nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a nemzetiségi önkormányzati képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok kapcsán arról beszélt, hogy a tárca szerint a szabályozás szigorúságát felesleges fenntartani. Kifejtette, a jelenlegi szabályozás szerint egy nemzetiségi önkormányzati képviselő nem lehet kormánytisztviselő vagy köztisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek hatáskörébe tartozik az adott önkormányzat, azaz országos nemzetiségi önkormányzati képviselő nem lehet kormánytisztviselő vagy köztisztviselő központi államigazgatási szervnél. Deák Imre közölte, arra a megállapításra jutottak, hogy ez egy speciális helyzet, és szükségtelen a szigorú szabályozás. Jelenleg is folyik a jogszabály vizsgálata - fűzte hozzá. Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, a testület önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottságának elnöke az ülésen a jövő évi költségvetés kapcsán közölte, hogy több területre vonatkozóan szeretnének emelést elérni a következő évre vonatkozóan. Fuzik János, az Országgyűlés szlovák nemzetiségi szószólója, a bizottság elnöke szólt arról, hogy öt szószoló szerzett országos nemzetiségi önkormányzati mandátumot a választáson. Ez a mandátum a szószólói mandátummal összeférhetetlen. Mint mondta, egyes szószólók már megtették a szükséges lépéseket az összeférhetetlenség feloldására. Elmondta, ő és Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló már lemondott önkormányzati képviselő mandátumáról. Farkas Félix roma, Hartyányi Jaroszlava ukrán és Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló később mondanak le mandátumukról - jegyezte meg Fuzik János.
MSZP: Át kell gondolni a nemzetiségi önkormányzatok feladatát
Országgyűlés - Krónika - Kérdések / Teleki László (MSZP) a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok közötti feladatelosztás megváltoztatását szorgalmazta, álláspontja szerint növelni kell utóbbi szerepét. Hozzátette: ezen szervezeteknek az oktatás, az egészségügyi prevenció és az esélyegyenlőség területén is szerepük van. Kérdezte, hogy a kormány mikor foglalkozik a kérdéssel és hogyan változtat a finanszírozáson. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára választásban felidézte, hogy az Országgyűlés törvényben bővítette a nemzetiségi önkormányzatok jogosítványainak körét, s azok tevőlegesen is kivehetik részüket például a társadalmi felzárkózás, a szociális terület, a közfoglalkoztatás vagy a településrendezés feladataiból. Beszámolt arról is, hogy folyamatosan nő a nemzetiségi önkormányzatok intézményeinek száma és emelték a támogatási kereteket is. (mti)
Önteszt-rendszert dolgozott ki önkormányzatoknak és egyházaknak az ÁSZ
2014. november 5. - (mti)
A települési önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az egyházi intézmények a jövő héttől megtalálják az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján a szervezet által kidolgozott teszteket, amelyek kitöltésével pontos képet kaphatnak saját működésükről és szükség esetén szabályosabbá tehetik azt. Az elmúlt évek ellenőrzési tapasztalatai alapján az ÁSZ három típusú öntesztet állított össze, ezek kidolgozásánál abból indultak ki, hogy milyen visszatérő hiányosságokat találtak a vizsgálatok során - mondta el Domokos László, a számvevőszék elnöke a szervezet szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Kiemelte: az ÁSZ az egyedülálló önteszt-rendszerrel támogatni szeretné az önkormányzati választás után hivatalba lépett polgármesterek és jegyzők munkáját, valamint az egyházi intézmények szabályszerű működését. Hozzátette, hogy a tesztek kitöltése, illetve az eredmények visszaküldése nem kötelező. Az ÁSZ lehetőséget biztosít a közpénzeket felhasználó intézményeknek, hogy - megelőző szemlélettel - kijavíthassák a hibáikat - hangsúlyozta a számvevőszék elnöke. A települési önkormányzatokat illetően felhívta a figyelmet arra, hogy a megfelelően kiépített és működtetett belső kontrollrendszerrel jelentősen csökkenthetők a korrupciós kockázatok, enélkül nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználása. A települési önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az egyházi intézmények az ÁSZ által kötelezően ellenőrizendő szervezetek több mint felét jelentik. Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke hangsúlyozta: a számvevőszék elsődleges célja, hogy javuljon az önkormányzatok belső kontrollrendszerének, illetve a közpénzek felhasználásának szabályozottsága, ezzel a pénzügyi egyensúlyi helyzet fenntarthatósága, az önkormányzati adósság újratermelődésének megakadályozása. A tesztek kitöltésével a még nem ellenőrzött önkormányzatok, intézmények is lehetőséget kapnak a jó gyakorlatok átvételére - hívta fel a figyelmet. Az alelnök elmondta: az ÁSZ dolgozik azon, hogy az öntesztek eredményeit, tapasztalatait hasznosítani tudja a számvevőszéki ellenőrzések hatékonyságának további javítása érdekében.
Nagy verést mért az MSZP a Fideszre Újpesten
http://index.hu/belfold/2014/11/23/erdektelensegbe_fulladt_az_ujpesti_valasztas/
Februárban a kétharmad lesz a tét Veszprémben
http://www.origo.hu/itthon/20141123-elsopro-gyozelmet-aratott-az-mszp-ujpesten.html
Megtanultak hangosan pfújolni a tanárok
http://index.hu/belfold/2014/11/22/kieresztettek_a_hangjukat_a_tanarok/
Magyar főszerkesztője lesz a SMEnek
Balog Beáta irányítja a legnagyobb szlovák véleményformáló napilapot
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/21/magyar-foszerkesztoje-lesz-a-smenek
Kortárs szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok fóruma
OÁZIS - IRODALMI TÓTÁGAS
Időpont: 2014. november 27. 18:00 - Helyszín: Szlovák Intézet (1088 Budapest, Rákóczi út 15.) - Ennél nagyobb szlovák-magyar irodalmi esemény nem lesz idén. Két folyóirat mutatkozik be a happeningen: a Lettre szlovák száma és a szlovák Revue magyar száma. A szlovák Revue témája a magyar szociális témákkal foglalkozó irodalom és a női szerzők, például Erdős Virág, Bódis Kriszta, Hidas Judit, Tóth Kriszta és Szvoren Edina. Terítékre kerül a régebbi magyar női irodalom is, mely még Magyarországon is többé-kevésbé ismeretlen. Felolvas Erdős Virág, leghíresebb versei szlovákul is felhangzanak. Jelen lesznek a szlovák és a magyar szerzők, szerkesztők és fordítók.
Peter Lipa újra Magyarországon
http://www.kulturpart.hu/zene/44514/peter_lipa_ujra_magyarorszagon
A szlovák jazz-blues élet karizmatikus alakja december 29-én ad zenekarával koncertet a Muzikumban.
http://muzikum.hu/event/peter-lipa-ujra-magyarorszagon/
Kossuth, Csák Máté és a többiek: ki a szlovák, ki a magyar?
Egymás mellett és egymásban élő történelmek - Uhorsko vagy Mad’arsko? - A turóci Kossuthok a szlovák nemzeti mozgalom támogatói voltak… - A Magyar Királyság 24 ezer szlovák nemese
http://hvg.hu/instant_tudomany/20141120_Kossuth_Csak_Mate_es_a_tobbiek_ki_a_szlov
Magyarország = a magyarok országa?
A „hazafias nevelés” hivatalosan deklarált céljai az új tizedikes történelemkönyvben - „Ennek így kellett lennie” - Problémamentesen jelenik meg az asszimiláció - A nemzetiségek a kifejezetten róluk szóló fejezetben sem igazán láthatók…
http://www.nyest.hu/hirek/magyarorszag-a-magyarok-orszaga
Akik idegenek maradtak
Hogyan tünteti el a 19. századi Magyarország nyelvi és kulturális sokszínűségét a kísérleti tankönyv…
http://www.nyest.hu/hirek/akik-idegenek-maradtak
Ha nem Orbán a kitüntetett, akkor nem fér be a köztévébe
Cseh szakmai körökben megrökönyödést váltott ki, hogy a magyar köztévé nem közvetítette a prágai gálaműsort…
http://nol.hu/kulfold/cenzurazta-kenedi-janost-a-kozteve-1499641
Putyin: Magyarország az egyik legfontosabb partnere Oroszországnak
http://www.bumm.sk/kulfold/2014/11/19/putyin-magyarorszag-az-egyik-legfontosabb-partnere-oroszorszagnak
Magyarország lehet a következő Ukrajna?
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/hatborzongato_otlet_magyarorszag_a_kovetkezo_ukrajna.589775.html
Ülésezett a Magyar Diaszpóra Tanács
http://ujszo.com/online/kulfold/2014/11/19/ulesezett-a-magyar-diaszpora-tanacs
Putyin magyarjai
Magyar kézbe kerülhet a szlovák áramtermelés
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/11/21/putyin-magyarjai
Ajánlatot tett a bősi vízerőműre az MVM és a Mol
http://www.napigazdasag.hu/cikk/28974/
Magyar lehet a bősi erőmű
http://nol.hu/gazdasag/magyar-lehet-a-bosi-vizeromu-1499813
Az MVM a MOL-lal közösen vásárolna be Szlovákiában
http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/az_mvm_a_mol-lal_kozosen_vasarolna_be_szlovakiaban_2.206751.html
A CEZ meg akarja venni az Enel részesedését a Szlovák Villamosművekben
2014. november 19. - (mti)
Cseh Energetikai Művek (CEZ) szerdán megerősítette, hogy meg akarja venni az olasz Enel energetikai csoport kétharmados részvénycsomagját a szlovákiai Slovenské elektrárne (Szlovák Villamosművek-SE) társaságban. A CEZ levelet küldött az Enel-nek, amelyben megerősítette érdeklődését a Szlovák Villamosművek iránt, és részletesebb információkat kért az Enel-től ennek érdekében - közölte Barbora Pulpánová, a CEZ szóvivője szerdán Prágában. Hozzátette, hogy a CEZ elsősorban a Mohi atomerőmű tervezett kibővítésével kapcsolatos kérdésekre kért választ az olaszoktól. Éppen a Mohival kapcsolatos tisztázatlan problémák miatt a CEZ hosszan mérlegelte a Enel részvénycsomagjának megvételét. Daniel Benes, a CEZ vezérigazgatója októberben a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a Mohi atomerőmű körüli tisztázatlan helyzet akadálya lehet a CEZ érdeklődésének a szlovák energetikai cég iránt. A bővítés legfőbb akadálya, hogy a szlovák kormány nem kívánja garantálni a Mohiban jövőben megtermelt villanyáram felvásárlási árát. „Ez hatalmas kockázat. Ez az út járhatatlan” - jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő vasárnap a cseh közszolgálati televízióban. A CEZ éppen ezen probléma miatt szüntette meg néhány hónapja a dél-csehországi Temelíni Atomerőmű kibővítésére kiírt pályázatot. A cseh kormány szintén nem akart garanciát vállalni az áram jövőbeni felvásárlási áráért. Az SE egyharmada - 34 százalék - a szlovák állam tulajdonában van. Az Enel 2006-ban szerezte meg a Szlovák Villamosművek 66 százalékát, amelyért 840 millió eurót fizetett. Jelenleg az olasz energetikai cég nagyon el van adósodva, és 4,4 milliárd euró értékű vagyont tervez eladni, hogy adósságát 37 milliárd euróra csökkentse. Ennek lenne része a 66 százalékos szlovákiai részvénycsomag eladása is. A The Wall Street Journal című gazdasági lap szerint a Szlovák Villamosművek értéke mintegy kétmilliárd euró. A Szlovák Villamosművek tavalyi adózott nyeresége 354,7 millió eurót tett ki, ami éves szinten 21 százalékos visszaesés - írta nemrégiben a prágai Hospodárské Noviny. Az SE bevételei éves összehasonlításban tavaly húsz százalékkal 2,78 milliárd euróra csökkentek. A Szlovák Villamosművek biztosítja a szlovákiai villamosenergia fogyasztás 82 százalékát. Ennek 69 százalékát a két szlovákiai atomerőmű termeli. A CEZ részvényeinek kétharmada a cseh állam kezében van.
Papp Annamáriát nevezték ki az Országos Idegennyelvű Könyvtár élére
2014. november 19. - (mti)
Papp Annamáriát nevezte ki az Országos Idegennyelvű Könyvtár élére az emberi erőforrások minisztere. Az új főigazgató Cseri Miklóstól, az Emmi kultúráért felelős helyettes államtitkárától vette át kinevezését - közölte a minisztérium az MTI-vel. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár augusztus 4-én közzétett főigazgatói pályázati kiírására két érvényes pályázat érkezett. A szakmai bíráló bizottság a pályázók meghallgatását követően Papp Annamáriát tartotta alkalmasnak az intézmény főigazgatói feladatainak ellátására. A miniszter a javaslatot elfogadva hozta meg döntését. Papp Annamária a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán egyetemi diplomát, doktori fokozatot pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett. 2002 óta az Országos Idegennyelvű Könyvtár munkatársa, 2008-tól a Nemzetiségi és Dokumentációs Osztály vezetője, 2012-től a Gyűjteményi és Nemzetiségi Főosztály vezetője.
Papp Annamária: Idegennyelvű gyűjtemény - értékek és kihívások
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5825&issue_id=552
Nagyon sok aprócska ország, mikronemzet létezik
Valahol a képzelet és a valóság határán…
http://index.hu/nagykep/2014/11/19/mikronemzetek/
Egészen elképesztő helyen adnának otthont hajléktalanoknak
Egy szlovák építész egyedi megoldást talált a hirdetőtáblák hasznosítására…
http://hvg.hu/ingatlan/20141119_Egeszen_hihetetlen_helyen_adnak_otthont_h#rss
Holotropic: Permeate
Technikás extreme / death metal Szlovákiából
http://rockbook.hu/hirek/technikas-extremedeath-metal-szlovakiabol-holotropic-permeate-2014-lemezkritika
Tóth Károly: Az lenne a legjobb, ha senki sem foglalkozna közélettel
http://kozbeszed.sk/2014/11/18/az-lenne-a-legjobb-ha-senki-sem-foglalkozna-kozelettel/
Megkezdődött Jozef Roháč büntetőpere
http://www.bumm.sk/krimi/2014/11/18/megkezdodott-jozef-rohac-buntetopere
Szlovákia felől is jöhetne gáz hazánkba
http://mno.hu/gazdasag/naftohaz-szlovakia-felol-is-johetne-gaz-hazankba-1259012
Naftogaz: Nem tudjuk, a magyarok miért zárták el a vezetéket
http://index.hu/gazdasag/2014/11/18/vezetek/
Ombudsmani felmérés a Vajdaságban: A magyar mellett a szlovák és a cseh nemzeti tanács is példaértékű munkát végzett
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17956/Ombudsmani-felmeres-A-magyar-mellett-a-szlovak-es-a-cseh-nemzeti-tanacs-is-peldaerteku-munkat-vegzett.html
Jól jön a magyar állampolgárság a Nyugat-Európába vándoroló erdélyieknek
2014. november 18. - (mti)
Jól jön a magyar állampolgárság azoknak az erdélyi magyaroknak, akik Nyugat-Európában, vagy akár az Amerikai Egyesült Államokban vállalnak munkát - derült ki egy migrációs kutatásból, melynek eredményeit kedden ismertették a kolozsvári Kisebbségkutató Intézetben. A Kiss Tamás szociológus által bemutatott eredmények egy nemzetközi kutatás részét képezik, amely a magyarországi Központi Statisztikai Hivatal irányításával nyolc ország statisztikai hivatalai, valamint egyes kutatóintézetei és önkormányzatai bevonásával zajlott 2012 júniusa és 2014 novembere között. A SEEMIG kutatási program a Délkelet-Európa országaiban észlelhető migrációs hatásokat vizsgálta 1950-től 2012-ig. A részt vevő kutatóintézetek azonban az általános kutatáshoz egy számukra fontos témát is csatolhattak, így külön felmérés készült az erdélyi magyarok migrációjáról. Kiss Tamás elmondta, Magyarország ma már nem számít vonzó célpontnak a külföldi tanulmányokat vagy munkavállalást fontolgató erdélyi magyarok számára. A magyar állampolgárság azonban „jól használható tőke” a nyugat-európai munkavállalásnál. Magyar útlevéllel jobb elhelyezkedési lehetőségeket és magasabb fizetést lehet kialkudni a munkaadóknál, mint román okmányokkal. „A magyar állampolgárságnak a migrációt élénkítő hatása van” - állapította meg a kutató. Kiss Tamás megemlítette, az utóbbi 4-5 évben megnőtt az erdélyi magyarok migrációs érintettsége, és jelenleg a magyar migráció csak kicsit marad el a Románia egészére érvényestől. Az erdélyi magyar háztartások 19 százalékában legalább egy személy külföldön tartózkodik. Hozzátette, azokat az eseteket vizsgálták, amelyekben a családtag még nem telepedett le külföldön; pénzt küld haza, vagy pénzt kap hazulról. Míg a 2007 előtt elvándorolt erdélyi magyarok 64 százaléka Magyarországra ment, a 2007 után elvándoroltak már nagyobb arányban választották például Németországot célországnak, mint Magyarországot. Kiss Tamás úgy vélte, Magyarországnak a beáramló határon túli magyaroknak köszönhetően nem kellett drámai lakosságfogyást elkönyvelnie az elmúlt időszakban.
Szlovák cég nyerte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár informatikai közbeszerzését
http://www.minuszos.hu/szlovak-ceg-nyerte-az-oep-informatikai-kozbeszerzeset/
Fidesz-közeli civil szervezetekhez kerülnek a Nemzeti Együttműködési Alap milliói
Kiemelkednek a Gmoser családhoz kötődő szervezetek - A Kiskőrösi Szlovákok Szervezete tavaly 2 millió, idén pedig majdnem 5 millió forintos támogatást kapott…
http://index.hu/belfold/2014/11/18/fidesz-kozeli_civil_szervezetekhez_kerulnek_a_nea_millioi/
Magyar börtönben akar maradni
Mégsem szeretne a szlovákiai Lőcsén raboskodni Eva Rezešová
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/magyar-bortonben-akar-maradni-rezesova-2305141
Elszállították az egykori mulató-repülőt Győr mellől
2014. november 17. - (mti)
Elszállították a Győrhöz közeli Abda határából azt a repülőgépet, amely egykor mulatóként szolgált a környék egyik jellegzetességeként, de egy évtizede üresen állt. Az 1990 óta ezen a helyen álló Il-18-ast a hétvégén hozták szállítható állapotba eddigi helyén, az 1-es és a 85-ös út találkozásánál. A Malév flottájának egykori darabját januárban ajánlotta fel kölcsöntárgyként Orbán Viktor kormányfő a Kassai Repülőmúzeumnak. A szállítás a gép mérete miatt húzódott eddig. A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő Aeropark repülőgép-múzeumot üzemeltető Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a társaság megvásárolta az egykor HA-MOI lajstromjelű gépet, amelynek törzsét most indítják útba új állomáshelyére. A repülőgép az LKK és a Kassai Repülőgép-múzeum között létrejött együttműködés keretében költözik a szlovákiai kiállítóhelyre. Az Il-18-ast Kassán szerelik össze, majd a rendkívül rossz állapotú géptest külső-belső restaurálása után visszakapja eredeti Malév-festését, és egy magyar repüléstörténeti kiállítás jön létre a fedélzetén. Jelezték: a repülőgép szét- és összeszerelésének, szállításának, valamint restaurálásának költségeit a szlovák fél vállalta magára.
Ingyen utaznak a diákok és a nyugdíjasok a vonatokon Szlovákiában
2014. november 17. - (mti)
Életbe lépett hétfőn Szlovákiában a széleskörű vasúti utazási kedvezményeket bevezető kormányzati intézkedése, amelynek értelmében a 26 évesnél fiatalabb diákok jelentős része és a 62 évnél idősebbek ingyenesen utazhatnak vonaton az ország területén. Az ország történetében példa nélküli, rendkívül széles körű vasúti utazási kedvezményt bevezető intézkedést októberben hagyta jóvá Robert Fico kabinetje, a kedvezmények egy szimbolikus időpontban, a csehszlovákiai rendszerváltoztatás 25-ik évfordulóján léptek életbe. Az utazási kedvezmény minden európai uniós állampolgár által egyaránt érvényesíthető. Annak alapján Szlovákia területén minden 15-ik életévét be nem töltött gyermek, minden 26 évesnél fiatalabb, nappali tagozatokon tanulmányokat végző diák, illetve a 62-ik életévüket betöltött személyek és a nyugdíjasok térítésmentesen vehetik igénybe a vasúti személyszállítást. A kedvezmény másodosztályú menetjegy ingyenes megváltására jogosít fel, az állami és a magánkézben lévő vasúti társaságok csaknem összes járatára egyaránt érvényes, ez alól csak az Intercity vonatok képeznek kivételt. Az ingyenes utazás 6 éves életkorig menetjegy nélkül, 15 éves korig az életkort igazoló személyi okmány felmutatásával beszerzett menetjegy segítségével vehető igénybe. A nappali tagozatos, 15 és 26 év közötti korú diákok, a nyugdíjasok, illetve a 62 évesnél idősebbek a térítésmentes menetjegyeiket az állami vasúttársaság (ZSSK) által ingyenesen kiállított igazolvány segítségével válthatják meg. Ezt az igazolványt a ZSSK jegypénztáraiban lehet igényelni, illetve annak elkészítését a kedvezményre jogosultak közül a 62 évesnél idősebbek és a Szlovákiában kiállított diákigazolvánnyal rendelkezők a társaság honlapján (www.slovakrail.sk) is kérvényezhetik. A Szlovákiában kiállított diákigazolvánnyal nem rendelkező, 15 és 26 év közötti életkorú, nappali tagozatos diákok ezt úgy tehetik meg, hogy iskolájukban hitelesíttetik a ZSSK honlapjáról letölthető, az iskolalátogatás igazolására szolgáló formanyomtatványt, majd annak felmutatásával igényelhetik a szlovák állami vasúttársaság jegypénztáraiban az ingyenes igazolványt. A kedvezmény bevezetésének nagy visszhangja volt, az ingyenes utazáshoz szükséges regisztrációt eddig csaknem kétszázezren végezték el, s a ZSSK adatai szerint már az első órákban több mint húszezren vették igénybe a kedvezményt. A díjmentes vasúti közlekedés bevezetésére, illetve arra, hogy várhatóan jelentősen megemelkedik majd az utasok száma, már a kedvezményt bevezető kormányrendelet jóváhagyása után reagált az állami vasúttársaság, hétfőtől növelte meg vonatszerelvényeinek számát, hogy kapacitásuk 12 ezer férőhellyel bővüljön. A ZSSK ezzel céllal december 14-től 103 új vonatjáratot indít.
Az egykor kettézárt faluról tartottak beszélgetést a Nemzeti Színházban
2014. november 17. - (mti)
Az emlékezés fontosságát kiemelve a kettézárt falu, az egykor egységes szlovákiai Nagyszelmenc és ukrajnai Kisszelmenc történetét idézték fel a Nemzeti Színház Zoltán újratemetve című bemutatójához kapcsolódva megrendezett beszélgetésen hétfőn Budapesten. A történet a második világháború végén indul és a rendszerváltásig jut el, a szovjet-csehszlovák, majd ugyanitt, de már az ukrán-szlovák határon játszódik a kettéosztott ikerfaluban, a Szlovákiában lévő Nagyszelmencen és az ukrajnai Kisszelmencen, amelyeket a második világháború végén választottak külön. A közönség egy tragikus szerelemnek a vasfüggöny tövében játszódó groteszk történetét ismerheti meg. A budapesti Nemzeti Színház, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház és a Zsámbéki Színházi Bázis közös produkcióját Vidnyánszky Attila rendezésében tűzték műsorra a beregszászi társulat előadásában. A darab szerzője a magyarok lakta ikerfalu történetét a 2000-ben megjelent A kettézárt falu című dokumentumregényében írta meg és részt vett a kilencvenes évek végén a határ megnyitásáért indult polgárjogi mozgalomban. Az ügy egyre nagyobb nyilvánosságot kapott, a határátkelő 2005 végén meg is nyílt. Zelei Miklós a darab születéséről elmondta: barátjával, Lőrincz Csabával gondolták ki, hogy a történetből színdarabot kellene írni. A művet ezért a 2008-ban, 49 éves korában elhunyt sepsiszentgyörgyi születésű nemzetpolitikus emlékének ajánlja. Kiemelte: ezen a premieren rá is emlékeznek, szellemisége hiányzik a mai közéletből. A Nemzeti Színház stratégiai igazgatója, A. Szabó Magda a premier előtt megrendezett hétfő esti beszélgetésen elmondta: Zelei Miklós darabja kitalált történet egy valódi történelmi helyzetre. A kettézárt falu történetéről szólva kiemelte: a 20. század viharai az országhatárt oly módon sodorták az ott élők feje felett, hogy ha valaki az első világháború alatt született és 2003-ban még élt, akkor ötször váltott úgy országot, hogy a falut sohasem hagyta el. A beszélgetésen a darab szerzője, Zelei Miklós és Heltai Csaba mellett ifj. Jevcsák Károly nagyszelmenci önkormányzati képviselő; Tóth István történész, nyugalmazott főkonzul, aki Beregszászban volt misszióvezető 2010 és 2014 között és Kisszelmenc mellett nőtt fel; továbbá Veres Péter kisszelmenci - azóta Magyarországra áttelepült - gazdálkodó mesélte el személyes történeteit a közönségnek. Barna Bettina építész bemutatta a Debreceni Egyetemre készült diplomatervét, a nagyszelmenci határház látványterveit és makettjét. Tóth István arról beszélt, hogy tudták, ez egy nagyon fontos folyamat a Kárpát-medencei magyarság életében. Veres Péter az ottani élet nehézségeiről beszélt. Kiemelte: ha Zelei Miklós nem karolja fel a történetet, talán még ma is zárva lenne a határ. Ifj. Jevcsák Károly kiemelte: a jó humor és az Istenbe vetett hit lendítette át őket a nehéz pillanatokon. A mai időkről szólva elmondta: sok fiatal elvándorol, mivel megszűntek a munkahelyek, a gyerekeket pedig a boldogulás érdekében egyre többen szlovák iskolába íratják. A bemutatóhoz kapcsolódva megnyílt kiállításon Heltai Csaba, a National Geographic magyarországi kiadásának művészeti vezetője, tipográfus, fotográfus, grafikus képeit láthatja a közönség. Heltai Csaba felidézte: a határon 2000-ben, A kettézárt falu című kötet könyvbemutatóján járt először, ezt követően pedig 2003-ban az emlékmű, a kettévágott székelykapuk avatásakor, majd később a fontos pillanatokban, köztük a szögesdrót átvágásakor. A kettézárt falu című kiállítás tíz tablóján 12 fotón keresztül mutatja be a történetet szöveg kíséretében. A tárlat képanyaga 2003 októbere és 2005 decembere között készült. Heltai Csaba az MTI-nek elmondta, hogy a kiállításon három időpont jelenik meg: az első 2003 október 18., a félbevágott székelykapuk avatásának az időpontja, a második 2005 augusztus 2., amikor a szögesdrótot felfejtették a katonák, a harmadik pedig 2005 december 23., a határátkelő megnyitása. Elmondta: a színházban 3-4 hétig látható a kiállítás, amely által azok, akik a darab háttértörténetét nem ismerik, képet kaphatnak a valóságról is. - Fotó: (www.oslovma.hu) - https://www.facebook.com/oslovma/posts/676005239165122
50 éves az Erzsébet híd
Ötven éve, 1964. november 21-én adták át a II. világháború alatt megsemmisült, majd újjáépített hidat a közforgalomnak. Fotó: (szigetváry-mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/677372705695042/?type=1&relevant_count=1
A szlovákok harmada ma ellenezné az 1989-es rendszerváltoztatást
http://www.dehir.hu/vilag/a-szlovakok-harmada-ma-ellenezne-az-1989-es-rendszervaltoztatast/2014/11/18/
Csaknem 5400 diák kap iskolakezdési ösztöndíjat
2014. november 18. - (mti)
Mintegy kétszáz Kárpát-medencei helyszínen csaknem 5400 diák kap iskolakezdési ösztöndíjat decemberig a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja keretében. A partiumi és a délvidéki régiókban most kezdődik az ösztöndíjak átadása. A szövetség MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a program érinti a teljes Felvidéket, ahol 3550 diák kap ösztöndíjat, a teljes - partiumi - Bihar megyét, valamint Dést és környékét, ahol 1500 iskolakezdőhöz jut el a támogatás, továbbá 40 délvidéki - köztük horvátországi - szórványtelepülés 400 iskolakezdőjét. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja 2004 óta zajlik azzal a céllal, hogy minél több külhoni magyar család merje vállalni gyermeke magyar tannyelvű iskolába íratását, segítve ezzel a magyar közösségek megmaradását is. A program a Felvidéken indult, és az ott elért pozitív eredmények alapján - a szlovákiai magyar iskolakezdők száma az utóbbi öt évben stabilizálódott - terjesztette ki a szövetség a programot olyan erdélyi és délvidéki területekre, ahol az asszimilációs folyamatok felgyorsultak. Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, amit támogatási szerződés keretében vehetnek át az iskolakezdők szülei. A program minden év decemberében kezdődik az óvodások megajándékozásával, valamint a szülőknek küldött levéllel, amelyben a magyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető többlettudás lehetőségére, valamint a magyar közösség megmaradása és a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésre hívják fel a szülők figyelmét - olvasható a közleményben.
Fidesz: Mindenki elmondhatja a véleményét
http://www.fidesz.hu/hirek/2014-11-18/mindenki-elmondhatja-a-velemenyet/
A közfelháborodás napja
http://index.hu/belfold/2014/11/17/tuntetes/
Oda-vissza tologatták egymást rendőrök és tüntetők
http://www.origo.hu/itthon/percrolpercre/20141117-a-fel-vilagban-tuntetnek-ma-orbanek-ellen.html
Temetni jöttek, nem dicsérni
http://nol.hu/belfold/kozfelhaborodas-napja-temetni-jottek-nem-dicserni-1499113
MSZP: Kövér László tagadja a magyar nemzet európai elkötelezettségét
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/422307_mszp_kover_laszlo_tagadja_a_magyar_nemzet_europai
Horthy Miklós bevonulására emlékezett a Jobbik
http://www.origo.hu/itthon/20141116-horthy-miklos-bevonulasara-emlekezett-a-jobbik.html
Helyhatósági választás Szlovákiában - A független jelöltek győztek a hivatalos végeredmény szerint
http://erdely.ma/vilag.php?id=176430
Függetlenek győzelme Szlovákiában
http://diplomaci.blog.hu/2014/11/19/fuggetlenek_gyozelme_szlovakiaban
Fico szerint a jobboldal bukott
http://www.bumm.sk/belfold/2014/11/16/fico-szerint-a-jobboldal-bukott-dicserte-paskat
Bugár: Összességében a Híd erősödött
http://www.bumm.sk/belfold/2014/11/16/bugar-osszessegeben-a-hid-erosodott
Független jelöltek és Fico kormánypártja szerezte meg a legtöbb polgármesteri posztot
2014. november 16. - (mti)
Független jelöltek szerezték meg a legtöbb polgármesteri posztot a szombati szlovákiai helyhatósági választásokon, amelyen a politikai pártok közül Robert Fico baloldali kormánypártja, az Irány-Szociáldemokrácia érte el a legjobb eredményt. A voksoláson csaknem háromezer szlovákiai település leendő polgármesteréről és önkormányzati képviselőtestületének összetételéről hoztak döntést a választók, akik a négy évvel korábbival csaknem megegyező - 48,3 százalékos - arányban járultak a szavazó urnákhoz. Az ország történetének hatodik helyhatósági választásán mintegy 1100 polgármesteri posztot szereztek meg független jelöltek - derült ki a szombati voksolás weboldalán, a volbysr.sk honlapon nyilvánosságra hozott nem hivatalos végeredményekből. Független főpolgármestere lesz a következő négy évben Pozsonynak is. Ivo Nesrovnal a jelenlegi főpolgármestert, a korábban függetlenként, de az Irány támogatásával megválasztott Milan Ftáčnikot és a széleskörű jobboldali koalíció jelöltjeként indított Milan Knažkot megelőzve lett a befutó. A politikai pártok által indított polgármesterjelöltek közül az Irány színeiben indulók voltak a legsikeresebbek, csaknem 850 polgármesteri posztot szereztek meg, ami jelentősen több, mint amennyi helyen (122 településen) a második legeredményesebben szereplő párt, a jobboldali konzervatív Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) meg tudta szerezni a polgármesteri széket. A várakozásoknak megfelelően szerepeltek a szombati szavazáson a magyar választók voksaira számító jelöltek, a Berényi József vezette Magyar Közösség Pártja (MKP) illetve a Bugár Béla féle Most-Híd szlovák-magyar párt jelöltjei. Az MKP országos átlagban az önálló polgármesterjelölteket indító pártok közül a harmadik legjobb eredményt érte el. Berényi József pártja 105 polgármesteri posztot szerzett, és mintegy 1140 önkormányzati képviselőt juttatott a képviselőtestületekbe, vagyis a magyar párt hasonló eredményt ért el, mint négy évvel korábban. A Most-Híd 87 polgármesteri széket szerzett és 824 önkormányzati képviselőt juttatott be a testületekbe, ami jobb eredményt jelent a vegyes pártnak, mint amit az előző helyhatósági választásokon - nem sokkal a párt létrejötte után - sikerült elérnie. Az MKP és a Most-Híd közös polgármesterjelöltjeinek 30 felvidéki településen sikerült nyerniük. Ugyanakkor nem járt sikerrel a két párt által a kulcsfontosságúnak tartott Révkomáromban közösen indított jelölt, Czíria Attila, a polgármesteri posztot ugyanis a felfüggesztett MKP-tagságú, függetlenként induló Stubendek László nyerte el.
A szlovákiai önkormányzati választások eredményei
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/15/onkormanyzati-valasztasok-2014-percrol-percre
Lefociztak minket a szlovákok
http://sport.hir24.hu/foci-eredmenyek/2014/11/15/lefociztak-minket-a-szlovakok/
Tojással dobták meg Ádert Prágában
http://index.hu/kulfold/2014/11/18/tojassal_dobtak_meg_adert_pragaban/
Közép-Európa 1989 - Emlékezés a „bársonyos forradalom” kitörésére
Áder János köztársasági elnök megkoszorúzza A szabadság kapuja emlékművet a csehszlovákiai rendszerváltoztatás, a „bársonyos forradalom” kezdetének 25. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a szlovákiai Dévényben 2014. november 17-én. - Fotó: Kovács Tamás (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/675782335854079/?type=1&relevant_count=1
Ünnepség a csehszlovákiai rendszerváltoztatás 25. évfordulóján Pozsonyban
Petro Porosenko ukrán, Áder János magyar, Bronislaw Komorowski lengyel, Andrej Kiska szlovák, Joachim Gauck német és Miloš Zeman cseh elnök a csehszlovákiai rendszerváltoztatás, a „bársonyos forradalom” kezdetének 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban 2014. november 16-án. - Fotó: Kovács Tamás (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/675382029227443/?type=1&relevant_count=1
Hat elnök, köztük Áder János is Pozsonyban emlékezik meg a bársonyos forradalomról
http://www.bumm.sk/belfold/2014/11/15/hat-elnok-koztuk-ader-janos-is-poszonyban-emlekezik-meg-a-barsonyos-forradalomrol
Nagymarostól Paksig
„Hazaárulás” - ezzel a kemény szóval a mostani miniszterelnök illette 2009-ben elődjét, amikor az a parlamenttől felhatalmazást kért s kapott, hogy Oroszországgal az atomerőmű építéséről tárgyalásba kezdjen…
http://nol.hu/velemeny/nagymarostol-paksig-1498347
Műholdas TV - Bővül a cseh és szlovák nézők számára elérhető HD kínálat
http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=34534&referer_id=rss
Orbán is beszállt a szlovák választási kampányba
http://nol.hu/kulfold/orban-is-beszallt-a-szlovak-valasztasi-kampanyba-1498445
Holnap tartják a szlovákiai önkormányzati választásokat
http://orientpress.hu/135804
A komáromi nokiások kétharmada talált állást
Az 1829 alkalmazottból 680 szlovák állampolgár
http://www.napigazdasag.hu/cikk/28213/
Szlovákiai kampánycsend
http://www.bumm.sk/belfold/2014/11/13/eletbe-lepett-a-kampanycsend
Kiska: Szombaton mindenki menjen szavazni!
http://www.bumm.sk/belfold/2014/11/12/kiska-szombaton-mindenki-menjen-szavazni
„Mi lenne, ha minden nemzetiségi szószóló behozná a saját zászlaját a terembe?”
Az egyszeri KDNP-s esete az EU-s zászlóval
http://magyarinfo.blog.hu/2014/11/12/az_egyszeri_kdnp-s_esete_az_eu-s_zaszloval
Pozsonyban találkoznak az üzleti élet nagyjai
http://gazdasagiradio.hu/cimlap/pozsonyban-talalkoznak-az-uzleti-elet-nagyjai-2541
A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona
Csehszlovákia megalakulásától napjainkig
http://www.bumm.sk/kultura/2014/11/11/megjelent-a-csehszlovakiai-magyarok-lexikona
Idegenforgalom - Jönnek a csehek, szlovákok
Keletről pótolták a kieső holland és német turistákat
http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/jonnek-a-csehek-szlovakok-438693
Nyitott Pince Napok a szlovákiai kiskárpáti borvidéken
http://www.turizmusonline.hu/cikk/nyitott_pince_napok_a_szlovakiai_kiskarpati_borvideken
Érzékek kényeztetése a Kis-Kárpátok Borúton
Soňa Jelínková, a Szlovák Idegenforgalmi Hivatal budapesti képviseletének vezetője turisztikai szakújságírókat hívott meg…
http://www.turizmusonline.hu/cikk/erzekek_kenyeztetese_a_kis_karpatok_boruton
Donovaly, a tél királya
http://www.turizmusonline.hu/cikk/donovaly__a_tel_kiralya
Síbérlet Budapesten kedvezménnyel - Karácsonyi síelés mindössze 10 €-ért!
http://www.parksnow.sk/zima/hu/
Köd Nógrádban
Köd Somoskőújfalu felett a salgói várból fotózva 2014. november 11-én. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/673340196098293/?type=1&relevant_count=1
A szlovákok kevésbé elégedettek a rendszerváltással, mint a csehek
http://www.napigazdasag.hu/cikk/28009/
„Ha valami történne velem…” - Az eltűnt Dömény Zoltán naplója
Szlovák és magyar cégek, gabona-utaztatás, magyarországi és nagymegyeri alvilág, bűnözők, csalók, akik az adófizetők pénzét lopják…
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2014/11/10/megszereztuk-az-eltunt-domeny-zoltan-naplojat-most-minden-kiderul-vagyis
Martinské hole - Népszavazás a liftről
http://www.sielok.hu/rovat/hirek/cikk/martinske-hole-hetvegen-nepszavazas-a-liftrol/
Ötszázharmincegy éve született Martin Luther
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=9217
Szlovák kézben a tb informatikai fejlesztése
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szlovak_kezben_a_tb_informatikai_fejlesztese.589341.html
Elkészült a négymilliomodik autó a VW pozsonyi üzemében
http://www.autoszektor.hu/hu/content/elkeszult-negymilliomodik-auto-vw-pozsonyi-uzemeben
Jelentősen visszaesett a Szlovákiába látogató turisták száma
2014. november 10. - (mti)
Jelentősen csökkent, az első nyolc hónapban 13,4 százalékkal visszaesett a Szlovákiába látogató külföldi turisták száma a múlt év azonos időszakához képest - közölte az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) adataira hivatkozva a Hospodárske noviny (HN) szlovák gazdasági-közéleti napilap hétfőn. A visszaesés „drámai mértékű”, annak üteme a második leggyorsabb volt a világ országaiban mértek közül, ennél jobban már csak a tartósan bizonytalan helyzetben lévő Egyiptomban csökkent az oda látogató turisták száma - hangsúlyozza hétfői vezércikkében a pozsonyi lap, amely szerint a visszaesés annál inkább érezhető, hogy az elmúlt öt évben a turisták száma évről évre új pozitív rekordokat döntött. A HN szerint a visszaesés - az időjárás mellett - leginkább az orosz és ukrajnai vendégek elmaradásának tudható be, ami az ukrajnai helyzettel és a két ország pénzének gyengülésével magyarázható. Az UNWTO adatai szerint a Szlovákiába látogató külföldi turisták számának csökkenése az idei év első felében volt a legjellemzőbb, amikor 13,8 százalékot mutatott. A vizsgált időszakban abszolút számokban 1,89 millióról 1,72 millióra, vagyis csaknem kétszázezerrel csökkent az országba látogató külföldiek száma. Ugyanebben az időszakban a hazai turisták száma is visszaesett 5,5 százalékkal, 1,12 millióról 1,05 millióra. Szlovákiába az idei év első hat hónapjában a legtöbb külföldi Csehországból (184 ezer), Lengyelországból (78 ezer), Németországból (61 ezer), Ukrajnából (32 ezer) illetve Ausztriából (29 ezer) érkezett. Tavaly az országban megközelítőleg négy millió ötvenezer külföldi turista járt, ami már csaknem elérte az utolsó válság előtti évben, 2008-ban kimutatott négymillió nyolcvanezret.
Medve ölt Nógrádban
A faj terjeszkedésének fő oka, hogy a szlovákiai medveállomány gyarapodása miatt már szűkösek az ottani élőhelyek.
http://civishir.hu/kozelet/medve-olt-nogradban/1109172104
Pozsony a Ryanair 71. bázisa
http://www.airportal.hu/ap/viewtopic.php?f=87&t=23619&start=0&st=0&sk=t&sd=a
„Nyugtával dicsérd a NAV-ot!”
http://nol.hu/belfold/ezrek-mennek-az-utcan-lemondatni-vidat-1497453
Vida Ildikó lemondásáért tüntetnek
http://index.hu/belfold/2014/11/09/vida_ildiko_lemondasaert_tuntetnek/
Eörsi Mátyás a legolvasottabb szlovák hetilapnak: Magyarország féltotalitárius állam
http://korkep.sk/cikkek/media/2014/11/06/eorsi-matyas-a-szlovak-hetilapnak-magyarorszag-feltotalitarius-allam
Az ékírásos szerelmeslevél
Az 1966-ban született Tomáš Zmeškal regénye 1915. november 24. és a 20. század kilencvenes évei között játszódik, jobbára Csehszlovákiában…
http://www.nyest.hu/hirek/az-ekirasos-szerelmeslevel
A rendszerváltásra emlékező virtuális kiállítást nyitott a Google és az OSA
http://444.hu/2014/11/14/a-rendszervaltasra-emlekezo-virtualis-kiallitast-nyitott-a-google-es-az-osa/
Screen Memories | Filmfesztivál és konferencia közép-európai filmekkel
http://olvassbele.com/2014/11/14/screen-memories-filmfesztival-es-konferencia-kozep-europai-filmekkel
Megkezdődött a tizenhatodik pozsonyi filmszemle
http://ujszo.com/online/kultura/2014/11/08/megkezdodott-a-tizenhatodik-pozsonyi-filmszemle
A szlovák film jó kondícióban
A 22. szlovák filmszemle és szakmai szeminárium programja
www.oslovma.hu/XXX/SlFilmHu.rtf
Bóvliban maradtunk, de pozitív fordulat is jöhet
http://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/bovliban-maradtunk-de-pozitiv-fordulat-is-johet-438599
Magyarország beszállna a mohi atomerőműbe és a bősi vízerőműbe
http://hvg.hu/kkv/20141107_Magyarorszag_beszallna_egy_szlovak_atomer
Farkasok kilövésére adtak engedélyt Szlovákiában
http://www.dehir.hu/vilag/farkasok-kilovesere-adtak-engedelyt-szlovakiaban/2014/11/07/
Miért nem lehet idóból nyelvvizsgázni?
http://www.nyest.hu/hirek/miert-nem-lehet-idobol-nyelvvizsgazni
Megérkezett Pozsonyba az első Škoda 30T villamos
http://iho.hu/hir/megerkezett-pozsonyba-az-elso-skoda-30t-villamos-141106
Nem szerez irányítást a Sme és az Új Szó kiadójában a Penta
http://figyelo.hu/cikkek/411720-nem-szerez-iranyitast-a-szlovak-sme-es-az-uj-szo-kiadojaban-a-penta
Újabb magyarországi húsüzemet építenek le
Ismét jelentős leépítést hajt végre hazánkban a szlovák Penta pénzügyi befektetői cég húsipari érdekeltsége…
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/ujabb_magyarorszagi_husuzemet_epitenek_le.589181.html
Csökkentette veszteségét a Slovnaft
- a Mol Nyrt. szlovák leányvállalata…
http://profitline.hu/hircentrum/hir/321993/Csokkentette-veszteseget-a-Slovnaft
Nincs több ivóvíz Szlovákiából
http://www.elelmiszer.hu/cikk/nincs_tobb_ivoviz_szlovakiabol
A magyar adóhatóság elnöke beismerte, hogy kitiltották Amerikából
http://www.bumm.sk/nem-kategorizalt/2014/11/05/a-magyar-adohatosag-elnoke-beismerte-hogy-kitiltottak-amerikabol
Üzleti Központ létesült a pozsonyi magyar nagykövetségen
http://felvidek.ma/felvidek/gazdasag/49628-uzleti-kozpont-letesult-a-pozsonyi-magyar-nagykovetsegen
Ők a leggazdagabb szlovákok
http://www.bumm.sk/belfold/2014/11/04/ok-a-leggazdagabb-szlovakok
A kisebbségi szavazatokon múlhat Horvátországban a költségvetési kiigazítás sorsa
2014. november 4. - (mti)
A kisebbségi szavazatokon múlhat Horvátországban a költségvetési kiigazítás sorsa, mivel a kormányzó koalíciónak 75 képviselője van a horvát száborban, a többséghez pedig 77 szavazat kell - írta a Jutarnji List című lap. Ahhoz, hogy a költségvetési kiigazítást elfogadja a parlament, a kormánykoalíciónak két kisebbségi vagy független képviselő támogatására is szüksége lesz. A kisebbségeknek hét garantált helyük van a horvát törvényhozásban, és a lap szerint csak abban az esetben szavaznak a kiigazításra, ha „nem csorbulnak a jogaik”. Milorad Pupovac szerb képviselő a lapnak úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt három évben 700 millió kunával (28 milliárd forinttal) csökkentették a szerb menekültek hazatérésének támogatására szánt költségvetési tételeket. Szerinte százalékban kimutatva egyetlen más kisebbségi csoporttól sem vonták meg ilyen mértékben a támogatását. „Amennyiben ez a gyakorlat folytatódik, nem szavazzuk meg a kormányzat kiigazító lépéseit” - mondta a szerb képviselő. Furio Radin olasz képviselő is hasonlóan vélekedik. Elmondta, hogy csak abban az esetben támogatja a kiigazítást, ha nem csökkenek a kisebbségeknek járó anyagi támogatások, amelyek 2014-ben 17 százalékkal zsugorodtak 2013-hoz képest. „A megvonások miatt az olasz kiadóvállalat küzd a fennmaradásért, nem támogatjuk a további megszorításokat” - mondta Radin. A megvonások miatt a 12 kisebbséget képviselő Veljko Kajtazi sem szavaz a kiigazításokra. Sérelmezi, hogy a romáktól, a legveszélyeztetettebb kisebbségtől, Horvátországban már eddig is 7 millió kunát (280 millió forintot) vont meg ebben az évben kormány. Juhász Sándor magyar képviselő és Nendzad Hodzic, az albán, a bosnyák, a montenegrói, a macedón és a szlovén kisebbséget képviselő honatya is úgy nyilatkozott, hogy döntésüket a kisebbségi képviselők hétfői tanácskozása után hozzák nyilvánosságra. A horvát kormány nem tudja tartani a tervezett költségvetési hiányt, amely 80 milliárd forinttal emelkedik a márciusi módosított adathoz képest. Így a deficit várhatóan a hazai össztermék (GDP) 5 százaléka lesz. Ezért van szükség költségvetési kiigazításra, amelyet a kormány már a parlament elé terjesztett.
http://www.jutarnji.hr/pobuna-manjinaca--necemo-glasati-za-vladin-prijedlog-ako-budu-rezali-nasa-prava/1232876/
Helyi Finomságok Tárháza - termelőtől a konyháig
Esztergom, Nagymaros, Pilismarót, Nagybörzsöny, Kesztölc, Karva, Kéménd, Szőgyén…
http://hvg.hu/gasztronomia/20141104_Helyi_Finomsagok_Tarhaza#rss
Letölthető kiadvány: www.oslovma.hu/XXX/FinomIst.pdf
Népzenei találkozó és szakmai továbbképzés Pilisszentkereszten
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675398732559106.1073741922.147596498672668&type=3&uploaded=30
SULI-BULI - Pilisszentkereszt, 2014. november 8.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/671506662948313
Veszélyes az olcsó szlovák lakáshitel?
http://www.vg.hu/vallalatok/ingatlan/veszelyes-az-olcso-szlovak-lakashitel-438315
Még mindig nem indult el a magyar-szlovák gázvezeték próbaüzeme
Seszták cáfolja Orbánt, aki már egy hónapja bejelentette, hogy zajlik a próbaüzem…
http://nol.hu/gazdasag/sesztak-cafolja-orbant-1496435
Megkezdték a cseh-szlovák-magyar-román árampiac összekapcsolását
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/megkezdtek_a_cseh-szlovak-magyar-roman_arampiac_osszekapcsolasat.589811.html
Indulhat az összekapcsolt cseh-szlovák-magyar-román áramtőzsde
http://www.mon.hu/indulhat-az-osszekapcsolt-cseh-szlovak-magyar-roman-aramtozsde-a-jovo-heten/2697710
Az nem úgy megy, hogy az MVM csak úgy, megveszi a szlovák testvért
http://hvg.hu/kkv/20141111_Az_nem_ugy_megy_hogy_az_MVM_csak_ugy_megv#rss
Orbánéknak első lett a szlovák érdek
A jelenlegi helyzet Szlovákiának kedvez - Nem várható, hogy Magyarország érdemi lépéseket tesz a magyar víz- és áramigény érvényesítése érdekében.
http://nol.hu/belfold/orbaneknak-elso-lett-a-szlovak-erdek-1496323
LMP: Újítsák fel a Duna elterelésére vonatkozó tárgyalásokat
2014. november 2. - (mti)
Az LMP azt sürgeti, hogy a kormány újítsa fel a Duna elterelésére vonatkozó kétoldalú tárgyalásokat, új megállapodás hiányában pedig forduljon nemzetközi vitarendező fórumokhoz. Sallai R. Benedek, az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztet arra, hogy a Dunát huszonkét éve terelték el Bősnél, tizenhét éve van érvényben a hágai nemzetközi bíróság határozata a rendezésről, az Orbán-kabinet pedig immár ötödik éve nem tesz semmit a vízmegosztás és az eddig keletkezett károk rendezése érdekében. Az ellenzéki képviselő szerint a folyam mindenkori vízmennyiségének egyötöde kerül a régi Duna-mederbe, a szigetközi ágrendszer nagyrészt kiszáradt, az értékes természeti területet felmérhetetlen ökológiai és gazdasági kár érte. Közleményében rámutat: a szlovákok viszont egyoldalú előnyökhöz jutottak az elterelt víz sokoldalú felhasználása nyomán és a bősi erőműben termelt, elvileg Magyarországot is megillető áram révén. Felidézte, hogy a hágai nemzetközi bíróság 1997 őszén meghozott ítélete szerint a két félnek új szerződést kell kötnie, meg kell állapodnia a vízmegosztásról, a környezeti károk rendezéséről, valamint az elektromos áram elszámolásáról. Az LMP a kétoldalú tárgyalások haladéktalan felújítását szorgalmazza, és azt kéri a kormánytól: ismerje meg a szlovák kormány álláspontját arról, hogy hajlandó-e az új megállapodás megkötésére. Amennyiben nem, úgy forduljon nemzetközi vitarendező fórumokhoz, mert a további időhúzás nyilvánvalóan ellentétes a magyar érdekekkel - hangsúlyozta Sallai R. Benedek.
A szlovákok elutasították a vasárnapi boltbezárást
http://444.hu/2014/11/09/a-szlovakok-elutasitottak-a-vasarnapi-boltbezarast/
Hova mehetünk vásárolni, ha nálunk boltstop lesz vasárnap?
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/hova_mehetunk_vasarolni_ha_nalunk_boltstop_lesz_vasarnap/2404914/
Még több szlovák veszíthetné el az állampolgárságát
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/11/10/meg_tobb_szlovak_veszithetne_el_az_allampolgarsagat/#.VGE_g2e2Bck
Az idén már nem módosul a szlovák állampolgársági törvény
http://www.jogiforum.hu/hirek/32727
Új egészségügyi miniszter a szlovák kormányban
http://www.metropol.hu/mellekletek/cikk/1251002
Korrupciógyanú miatt bukott a szlovák miniszter és a parlamenti alelnök is
http://nol.hu/kulfold/korrupciogyanu-miatt-bukott-a-szlovak-miniszter-es-a-parlamenti-alelnok-is-1496223
A korrupció ellen tüntettek Budapest belvárosában
http://index.hu/belfold/2014/11/08/a_korrupcio_ellen_tuntetnek_budapest_belvarosaban/
Európai Bizottság: Lassít a magyar gazdaság
A cseh, a szlovák és a lengyel gazdaság növekedése 2016-ban már megközelíti vagy meghaladja a három százalékot.
http://nol.hu/gazdasag/europai-bizottsag-lassit-a-magyar-gazdasag-1496381
Magasan elsőrendű Szlovákia adósbesorolása
Jó bizonyítvány - Az orosz-ukrán konfliktus sem veszélyezteti a szlovák növekedést
http://www.atv.hu/kulfold/20141103-magasan-elsorendu-szlovakia-adosbesorolasa
Ilyen híd épül Komáromnál
http://www.hir24.hu/belfold/2014/11/06/ilyen-hid-epul-komaromnal/
Komárom és Révkomárom helyzetéről tárgyalt Orbán Viktor
http://www.stop.hu/belfold/komarom-es-revkomarom-helyzeterol-targyalt-orban-viktor/1275086/
A magyaroknak angol, a briteknek lengyel, a németeknek török
Ha azt is eláruljuk, hogy a szlovákoknak, a románoknak és a szerbeknek pedig magyar, már könnyebb kitalálni: ezek az adott országban beszélt második nyelvek.
http://player.hu/biznisz/masodik-nyelvek/
Nyelvi ideológiák a kisebbség és a többség dialógusában
Szimpózium + film
https://www.facebook.com/events/767544453317794/?notif_t=plan_user_invited
Magyarul is beszél az új prágai polgármester
http://index.hu/kulfold/2014/11/03/magyarul_is_beszel_az_uj_pragai_polgarmester/
Szlovák nő lesz Prága főpolgármestere
http://nol.hu/kulfold/eldolt-szlovak-no-lesz-praga-fopolgarmestere-1495865
Leragasztották a magyar helységnévtáblákat
Magyarbél 2 304 lakosából 702-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek.
http://ujszo.com/online/regio/2014/10/31/slovensko-felirat-a-magyar-tablakon
Feldarabolják Orbán ajándék repülőjét
http://www.origo.hu/itthon/20141031-feldaraboljak-orban-ajandek-repulojet.html
A szlovák hárs könnyei
http://museum.hu/kiallitas/A_szlovak_hars_konnyei__15424
Janko Kešeľ népi fafaragó kiállítása
http://www.munkacsy.hu/index.fcgi?rx=&item=&nyelv=hu&menuparam3=144&menuparam_6=966&type=6
Új autópályák a magyar-szlovák határ felé
http://orientpress.hu/135200
A visegrádi négyek országainak külügyminiszteri találkozója Pozsonyban
Családi fotó a visegrádi négyek és a Nyugat-Balkán külügyminiszteri találkozójának plenáris ülése előtt a pozsonyi Borik szállóban 2014. október 31-én:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/667918699973776/?type=1&relevant_count=1
A V4-ek Pozsonyban kiálltak Ukrajna területi egysége és függetlensége mellett
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/a-v4-ek-pozsonyban-kialltak-ukrajna-teruleti-egysege-es-fuggetlensege-mellett
Bugárék a harmadik helyen?
http://nepszava.hu/cikk/1037905-bugarek-a-harmadik-helyen/
Pozsony díszpolgára lett Karel Gott
http://www.metropol.hu/kultura/cikk/1247734
Füzet rejtheti egy 18 milliárdos áfacsalás részleteit
Titokzatos körülmények között eltűnt egy szlovákiai magyar biokémikus. A férfi előzőleg azt írta feleségének, hogy milliárdos adócsalást leplezett le. - A feljelentés mellékletében csatolták a füzet szlovák és magyar nyelvű írásainak fénymásolatát…
http://www.atv.hu/belfold/20141028-fuzet-rejtheti-egy-18-milliardos-afacsalas-reszleteit
Még soha nem élt ennyi zerge a Tátrában
http://www.ma.hu/tudomany/229511/Meg_soha_nem_elt_ennyi_zerge_a_Tatraban
Nem sci-fi, valóság: jön a szlovák repülő autó!
http://vs.hu/magazin/osszes/ket-even-belul-johet-a-repulo-auto-1103
Szlovák repülőautó
Szériagyártáshoz közeli állapotban - Forradalmasíthatja a közlekedést
http://mno.hu/auto/valosagga-valt-a-repulo-auto-1254444
Szlovák utazásszervezők magyar kastélyokban
http://vilagszam.hu/cikkek/szlovak-utazasszervezok-magyar-kastelyokban-eszterhaza-es-rojtokmuzsaj-felfedezese.html/8180/
Kezdődik a téli időszámítás
Hajnali háromkor egy órával vissza kell állítani az órákat, ezzel visszaáll a normál, más néven a téli időszámítás, amely március 29-éig tart.
http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&hir_id=9072
Vén szemteleneknek nevezte Flašíková Beňová a vatikáni püspököket
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/49505-ven-szemteleneknek-nevezte-fla-ikova-be-ova-a-vatikani-puspokoket
(Megint) új gazdája lesz az emberi és kisebbségi jogoknak Szlovákiában
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/49480-megint-uj-gazdaja-lesz-az-emberi-es-kisebbsegi-jogoknak-szlovakiaban
Szlovák koloratúrszoprán az Erkel Színház színpadán
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/49504-szlovak-koloraturszopran-az-erkel-szinhaz-szinpadan
Külföldi titkosszolgálatok kémtevékenységét leplezte le a szlovák hírszerzés
http://www.bumm.sk/100785/kulfoldi-titkosszolgalatok-kemtevekenyseget-leplezte-le-a-szlovak-hirszerzes.html
Nemzetpolitikák között
A szlovák politika a helyi magyarság legjobbjait szlovákként, a magyar politika anyaországi magyarként szeretné látni identitásváltása végén. A szlovákiai magyarság irányából nézve a végeredmény ugyanaz.
http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/10/21/nemzetpolitikak-kozott
Magyar, orosz - két jó barát?
A magyar nacionalisták többsége valószínűleg úgy gondolja, ha az oroszok pártjára állunk az ukrajnai konfliktusban, akkor a magyarok javára is változhatnak a határok, javulhat a kisebbségben élő magyarok helyzete, sőt gazdasági előnyökre is szert lehet tenni. Nos, mindez pontosan fordítva igaz.
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/10/22/magyar-orosz-ket-jo-barat
Orbán Viktor, itt a magyar nép beszél!
http://index.hu/belfold/2014/10/28/orban_viktor_itt_a_magyar_nep_beszel/
Szabad ország, szabad internet!
Budapesten több tízezren követelték az internetadó visszavonását - Monitorokkal dobálták meg a Fidesz-székházat - A kerítést is kidöntötték…
http://index.hu/belfold/2014/10/26/az_internetado_ellen_tuntetnek
Elképesztően durva lesz az internetadó
http://index.hu/gazdasag/2014/10/21/elkepesztoen_durva_lesz_az_internetado/
Külföldi címlapokon a magyar internetadó
http://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/kulfoldi_cimlapokon_a_rendkivuli_magyar_internetado.205439.html
Brüsszel is megszólalt az internetadó miatt
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/brusszel_is_megszolalt_az_internetado_miatt.588595.html
Komoly hátrányokkal járhat az internetadó
http://www.origo.hu/itthon/20141023-komoly-hatranyokat-jarhat-az-internetado.html
Internetadó mémek
http://www.keptelenseg.hu/keptelenseg/internetado-memek-93591
Visszavennék a politikát
http://nol.hu/belfold/visszavennek-a-politikat-1494191
Tüntető civileké és önkritikus baloldaliaké volt ez az október 23.
http://index.hu/belfold/2014/10/23/tunteto_civileke_es_onkritikus_baloldaliake_volt_ez_az_oktober_23./
Ünnep, apátia, látványos széttagoltság
http://nol.hu/belfold/unnep-apatia-latvanyos-szettagoltsag-1494181
Magyar nemzeti radikalizmus Szlovákiában
A Klapka Kommandótól a HVIM „Felvidék”, az MKP Via Nova és a Jobbik „Felvidék” csoportokig…
http://atlatszo.hu/2014/10/22/a-klapka-kommando-utodai-magyar-nemzeti-radikalizmus-szlovakiaban-i/
Irredenta pólós srácok öltönyben
http://atlatszo.hu/2014/10/28/irredenta-polos-sracok-oltonyben-magyar-nemzeti-radikalizmus-szlovakiaban-ii/
Csáky Magyarország EP-képviselőjeként szerepel egy levélben
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/10/22/csaky-magyaroszag-ep-kepviselojekent-szerepel-egy-levelben
Szesztay Ádám lehet az új pozsonyi nagykövet
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/10/21/szesztay-lehet-az-uj-nagykovet
Már nem kiabálnak a kerítésen keresztül egymásra
Balogh Csaba három évig volt Magyarország pozsonyi nagykövete. Rövidesen a keleti nyitásért felel helyettes államtitkárként..
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/10/21/mar-nem-kiabalnak-a-keritesen-keresztul-egymasra-fb
A magyar médiahelyzetről tartottak meghallgatást az EP-ben
Meghallgatták az Európai Bizottság szlovák alelnökjelöltjét és az új szlovén Uniós-biztosjelöltet az EP szakbizottságai.
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=180337
Tétényi Éva kiállítása Párkányban
Esztergom korábbi polgármesterének életében mindig fontos szerepet játszott a rajzolás, a festés, az ikonfestészet…
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=105193
Pavol Paška házelnök lemond és távozik a parlamentből
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/16/paska-lemond-hazelnoki-posztjarol
Vége a maratoni ülésnek, Fico és Paška is maradtaktualizálva
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/10/vege-a-maratoni-ulesnek-fico-maradt
Fico bocsánatot kért az őszinteségéért
http://nol.hu/kulfold/fico-bocsanatot-kert-az-oszintesegeert-1493657
A képviselőkön spórolnának Szlovákiában
http://www.hirado.hu/2014/10/20/a-kepviselokon-sporolnanak-szlovakiaban
Itt a pozsonyi trükk
A korábbi 2,5 százalék helyett jövőre már csak 1,98 százalékos GDP-arányos hiányt terveznek…
http://www.napigazdasag.hu/cikk/26041/
Mégsem veszi meg a J and T a Ringier Axel Springer szlovák leányvállalatát
http://www.stop.hu/kulfold/megsem-veszi-meg-a-j-and-t-a-ringier-axel-springer-szlovak-leanyvallalatat/1272181/
Több díjat nyertek a magyar közmédia filmesei a szlovák Etnofilm fesztiválon
2014. október 20. - (mti)
Több nívós szakmai díjat nyertek a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) munkatársai Szlovákia egyik legrégebbi nemzetközi filmfesztiválján, a csaccai (Čadca) Etnofilmen. Az idén már 18. alkalommal megrendezett Etnofilm a hagyományokat, az identitást, a szociális és kulturális antropológiát középpontba állító filmes alkotások nemzetközi seregszemléje.
Az Etnofilm fesztiválon Antala Zsuzsa rendezőnek, az MTVA szlovák nyelvű szekciója munkatársának filmje is rangos elismerést kapott. A Pavol Korbel című film a legrégibb szlovák kulturális szervezet, a Matica slovenská díját nyerte el. A portréfilm a szarvasi születésű, ám a második világháború utáni szlovák-magyar lakosságcsere során Szlovákiába került, majd onnét emigrált képzőművész életének állít emléket. „A film, Szarvastól Montrealig, Pozsonyon és Budapesten át, az itthonok és az otthonok - a honnét hová kérdését feszegeti” - mondta az MTI-nek a filmről Antala Zsuzsa.
Az Etnofilm idei évadán Bencsík János rendező Szerelem, szerelem című rövidfilmje a népi kultúrának a nemzeti kisebbségek környezetében betöltött szerepe bemutatásáért a Szlovák Filmintézet (SFÚ) díját nyerte el. A film egy tótkomlósi gyökerekkel rendelkező fiatal népdalénekesről, Agod Alízról szól, aki bár nem végzett szlovák iskolákat, a szlovák nagymamától felcsipegetett nyelvtudását alakította míves énekké.
A filmszemlén, amelyre az idén 9 ország 36 versenyfilmjét nevezték, a legnagyobb sikert az MTVA határon túli műsorok szerkesztősége munkatársai, két szlovákiai magyar filmes, Vörös Attila és Vörös Előd a Pásztorok ösvényein című alkotása aratta. A három pásztor életét, munkáját és történetét bemutató film a megszűnőben lévő pásztorság és hagyományos pásztorélet bemutatásáért a szemle fődíját, az „Arany Turonyt” kapta. A „turony” szarvasmarhafejet ábrázoló jelmez, amely mind a mai napig szerves része az észak-szlovákiai farsangi hagyományoknak. „Három pásztordinasztia képviselőjét, egy fiatal, alig huszonéves pásztort, egy pásztoreszköz készítőt és egy nyolcvanévesnél is idősebb pásztort mutattuk be ebben a filmben, az ő hétköznapjaikat” - mondta filmjükről a főként természetfilm és dokumentumfilm kategóriában alkotó Vörös Attila, aki már több évtizede a magyar közmédia szlovákiai munkatársa.
Terényi iskolapélda
20 kilométernyire a szlovák határtól - Kétnemzetiségű a falu, békében élve, szlovákok és magyarok lakják - Fogy a palóc, a szlovák a faluban…
http://www.szabadfold.hu/csalad/terenyi_iskolapelda
Három év múlva Szlovákia szeretne a ENSZ közgyűlésének elnöke lenni
http://www.bumm.sk/100587/harom-ev-mulva-szlovakia-szeretne-a-ensz-kozgyulesenek-elnoke-lenni.html
Te keresel annyit, mint egy szlovák minimálbéres?
http://www.femina.hu/hirhatter/minimalber_szlovakiaban
Mi lesz veled Új Szó?
A Penta befektetési csoport médiavállalkozásokban való érdekeltségétől hangos a szlovákiai sajtó. A kétes hírű csoport az Új Szó és a Sme napilapok kiadójának, a Petit Pressnek a felét is megszerezte. A Sme szerkesztőségének nagy része felmond, az Új Szó újságírói maradnak. Miért?
http://www.bumm.sk/100542/mi-lesz-veled-uj-szo.html
Szlovák szerző kötetével indul a visegrádi országok könyvsorozata
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/49356-szlovak-szerzo-kotetevel-indul-a-visegradi-orszagok-konyvsorozata
Tudomány és gyakorlat
Immáron a magyar olvasók is kézbe vehetik a neves szlovák közgazdász Štefan Kassay Vállalat és vállalkozás pentalógiájának második kötetét, amelyet több elismert szlovák és magyar szakember részvételével mutattak be a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövetségén.
http://nepszava.hu/cikk/1036858-tudomany-es-gyakorlat/
Šefčovič sikerrel vette az újabb akadályt
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/10/22/sefcovic-sikerrel-vette-az-ujabb-akadalyt
A szlovák biztosjelölt nagy tapsot kapott
Mindkét nagy párt méltató szavakkal értékelte szereplését…
http://kitekinto.hu/europa/2014/10/21/sefcovic_nehany_napos_felkeszules_utan_is_jo_benyomast_tett/
Adevarul: Orbán Viktor Putyint plagizálja
http://www.origo.hu/itthon/20141021-sajtoszemle-a-kitiltasi-ugy-kulfoldi-visszhangjarol.html
„Micsoda pofon ez Orbán Viktornak”
http://nol.hu/kulfold/kulfoldi-lapok-washington-elvesztette-turelmet-1493811
A nemzetbiztonsági bizottság is összeül
A NAV elnökét és több magyar üzletembert kitiltottak Amerikából
http://index.hu/belfold/2014/10/18/a_nemzetbiztonsagi_bizottsag_is_osszeul_az_amerikai_kitiltas_miatt/
Kormánytagokat is kitiltott az USA?
http://index.hu/belfold/2014/10/18/kormanytagokat_is_kitiltott_az_usa/
Megszólalt Varga az óriás adócsalás ügyében
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/megszolalt_varga_az_orias_adocsalas_ugyeben_delutan_ujabb_bejelentes_johet.588560.html
A Szlovák Intézet 2014. novemberi rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.rtf
Népszámlálási digitális adattár
Magyarországi népszámlálások és mikrocenzusok 1784-1996
http://konyvtar.ksh.hu/neda
Elektronikus Könyvtár - A magyarországi szlovákok kultúrája
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_szlovakok.php
Diákmunka - Call center - Szlovák anyanyelvűek figyelem!
Budapest IX. ker. - Telefonos munka - Feltétel: a szlovák nyelv felsőfokú, anyanyelvi ismerete és használata
http://www.eudiakok.hu/munka/szlovak-nyelvu-munka
Országos Szlovák Önkormányzat - https://www.facebook.com/slovaci.hu
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

