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Bugár Béla keményen ostorozta a magyar kormányt és Orbán Viktort
Szerinte Szlovákiában nem lehetne úgy viselkedni, ahogy Orbánék teszik / Ha csak a tizedét próbálta volna meg a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció, mint amit Orbánék az elmúlt két választási időszakban megtettek, akkor itt már fejek potyogtak volna, sőt lehet, hogy „véres forradalom” lett volna - nyilatkozta államfőjelöltként a parameter.sk-nak Bugár Béla, a Most-Híd elnöke. Bugár Béla fontosnak tartja, hogy jó viszony legyen Budapest és Pozsony között, de szerinte a Felvidék problémáit elsősorban nem Magyarországon kell rendezni. „Nem Orbán intézte el a helységnévtáblák ügyét, a vasúti kétnyelvűséget, sem a Kisebbségi Kulturális Alapot” - jelentette ki Bugár.
https://parameter.sk/allatokra-nem-lovok-interju-bugar-belaval
Kínos csönd fogadta Orbán sorosozását a V4 egyik munkaebédjén
https://444.hu/2019/03/04/kinos-csond-fogadta-orban-sorosozasat-a-v4-egyik-munkaebedjen
Potápi Árpád János: A kormány mindent megtesz a felvidéki magyarság identitásának megőrzése érdekében
2019. február 26. - (mti)
A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a felvidéki magyarság meg tudja őrizni identitását - jelentette ki a nemzetpolitikai államtitkár 2019. február 26-án Szegeden. Potápi Árpád János A cseh-szlovákiai magyarság megpróbáltatásai vallási, politikai, kulturális téren 1938-2010 című nemzetközi konferencia megnyitóján azt mondta, a kormány a történelmi egyházakkal, a stratégiai szövetséges magyar párttal, a civil szervezetekkel olyan kapcsolatrendszert tart fent, amelynek célja, hogy a felvidéki magyarság meg tudja őrizni nyelvét, kultúráját, identitását. A politikus fontosnak nevezte a kultúra, az oktatás, az egyházak, a szociális szféra erősítését. Példaként említette a pozsonyi szakkollégium létrehozását, illetve a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot, amely kifejezetten jól halad a Felvidéken, elsősorban a református, kisebb mértékben a katolikus egyházra és az önkormányzatokra támaszkodva. Jelentős civil mozgalmak is elindultak, melyek nemcsak a Felvidéken példamutatóak, hanem az egész Kárpát-medencében - mondta Potápi Árpád János, kiemelve a kétnyelvűség elfogadtatása érdekében indított Igen-Ano kezdeményezést. A konferencián magyarországi és felvidéki történészek és egyházi vezetők mellett előadást tart Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Európa, mint jogszűkítések terepe - különös tekintettel a felvidéki magyarokra címmel. A politikus úgy fogalmazott, a trianoni békediktátum meghatározta az elmúlt száz esztendő történéseit a térségben.
A magyarok megveszekedetten nyugatbarátok
Az elmúlt években a magyarok körében látványosan romlott a nyugat-európai országok megítélése, írja az MTI a Psyma Hungary Kft.-re hivatkozva. A cég öt év eltéréssel, 2013 és 2018 végén készített felmérést ezer embert megkérdezve, hogy a felnőtt lakosság hogyan viszonyul bizonyos külföldi országokhoz, mennyire rokonszenvez vagy ellenszenvez velük. Az adatok - amiket nem részletez az MTI-hír - szerint szinte az összes vizsgált nyugat-európai ország rokonszenv-indexe alacsonyabb lett, mint öt évvel ezelőtt. Nagymértékben javult viszont a kelet-közép-európai országok megítélése. E változások ellenére továbbra is egyértelműen megállapítható, hogy a magyar lakosság a nyugat-európai országokkal sokkal inkább szimpatizál, mint a kelet-európaiakkal. A kelet-közép-európai térségen belül látványosan nőtt a visegrádi országok közé tartozó Csehország és Szlovákia támogatottsága, de a legnagyobb emelkedés Szerbia esetében figyelhető meg. A lista utolsó helyén mind most, mind pedig öt évvel ezelőtt Románia és Ukrajna található, bár a rokonszenv-pontszámok itt is javultak.
https://index.hu/belfold/2019/03/06/magyar_hangulat_kozvelemenykutatas_romlott_nyugat_megitelese/
Eurobarometer: A magyarok az átlagnál pozitívabban viszonyulnak az Európai Unióhoz
2019. február 27. - (mti)
A magyarok az átlagosnál pozitívabban viszonyulnak az Európai Unióhoz, több mint kétszer annyian vannak, akik kedvező színben látják az EU-t, mint azok, akiknek a fejében negatív kép él róla - derül ki a 2019. február 27-én közzétett uniós közvélemény-kutatásból (Eurobarometer). A huszonnyolc tagállamban novemberben elvégzett felmérés Magyarországra vonatkozó adatai szerint a megkérdezettek 43 százaléka pozitívan, 19 százaléka negatívan, 38 százaléka semlegesen látja az Európai Uniót. Ez nagyjából megfelel az átlagnak. A közvélemény-kutatás szerint azok látják az EU-t kedvezőbben, akik sikeresebbek az életükben, a társadalomtól leszakadók véleménye pedig negatívabb. A politikai kérdések iránt érdeklődők, az unió működését jobban értők körében magasabb a pozitív megítélés aránya. A kormányban bízók és nem bízók között ugyanannyian vannak azok, akik kedvező színben látják az EU-t. Régiós összehasonlításban a magyarokénál csak Lengyelországban és Romániában kedvezőbb az EU megítélése. A pozitív imázs legfőképpen a szabadságérzetből táplálkozik, amelyet az EU polgárai - köztük a magyarok is - az utazás, tanulás és munkavállalás szabadsága miatt éreznek. A negatívan vélekedők általában a túlságosan bürokratikus működést kifogásolják. Az EU jövőjébe vetett hit egyelőre stabil: többségben vannak a derülátók (58 százalék). Ez jellemzi a magyar lakosságot is, ahol arányuk 57 százalék. Mindössze Görögországban és Franciaországban vannak többségben a pesszimisták. Mára még a kilépés küszöbén álló Egyesült Királyságban is az optimisták kerültek túlsúlyba. A kedvező folyamatokra árnyékot vet, hogy magas és növekvő azok aránya, akik szerint az Európai Unióban rossz irányba mennek a dolgok. A 29 százalékos átlaggal szemben a magyarok 39 százaléka véli úgy, hogy kedvezően alakulnak a dolgok, míg 49 százalék gondolja rossznak az irány. Az EU polgárai a közösség előtt álló fő kihívásnak a bevándorlást tartják, a terrorizmus mára sokat vesztett súlyából a közvéleményben. A magyar lakosság körében ez a két kérdés jóval hangsúlyosabb, miközben szinte minden más probléma említése alacsonyabb az uniós átlagnál. Magyarország fő problémájának a helyiek legnagyobb része az egészségügyi és szociális biztonságot tartja, a második az áremelkedés és a megélhetés. A bevándorlás a harmadik helyre szorult, minden ötödik válaszadó említette a két legfontosabb probléma egyikeként. Míg a többi tagországból érkező bevándorlókkal szemben az uniós összlakosság csupán 30 százalékának vannak ellenérzései, az EU-n kívülről érkezők bevándorlása az uniós polgárok 53 százalékában negatív érzéseket kelt. Kiemelkedően magas ez utóbbiak aránya Magyarországon (75 százalék), ennél csak a csehek és a szlovákok nézik még rosszabb szemmel a harmadik országokból érkezőket. Az uniós lakosság 69 százaléka úgy véli, hogy segíteni kell a menekülteket, a magyarok ennél jóval csekélyebb része, 31 százaléka osztja ezt a nézetet. Az Európai Unió polgárainak 86 százaléka, a magyaroknak 95 százaléka további lépéseket vár az irreguláris bevándorlás elleni küzdelemben. EU-s szinten többségben vannak, akik inkább közös intézkedéseket (39%) szeretnének látni. Magyarországon 39 százalék nemzeti megoldásokban gondolkodna, uniós intézkedéseket 37 százalék látna, 19 százalék szerint pedig mindkét szinten lépni kellene. Az uniós migrációs politikát Magyarországon 52 százalék ellenzi, 44 százalék támogatja. Utóbbi jelentősen elmarad a 69 százalékos európai átlagtól. Az EU-hoz kötődők aránya mindenhol alacsonyabb, mint az Európához kötődőké. Magyarország ebben Németországgal és Luxemburggal együtt az élen áll: mindhárom állam lakosságának 80 százaléka érez személyes kötődést Európához. Az EU esetében ez az arány 60 százalék Magyarországon. Egy-két kivételtől eltekintve az a jellemző, hogy minden tagország lakossága jobban bízik az Európai Parlamentben, mint saját nemzeti parlamentjében. Ez a magyar lakosságot is jellemzi, noha fontos kiemelni, hogy az átlaggal összevetve a magyarok nagyobb hányada bízik mind a hazai (46 százalék), mind az Európai Parlamentben (56 százalék). A magyarok körében tavaly nőtt az uniós témák iránti érdeklődés, és a magukat európai ügyekben tájékozottnak tartók aránya elérte az 58 százalékot, ami ugyancsak átlagon (52 százalék) felüli. Többségben vannak Magyarországon azok, akik úgy érzik, hogy számít a szavuk az EU-ban. Ezt a válaszadók 50 százaléka mondta, az ellenkezőjét 47 százalék.
Geopolitikai felmérés: Mennyire látják barátnak vagy ellenségnek Szlovákiát az anyaországi magyarok?
Ukrajna, Románia és Szlovákia a legkevésbé baráti országok a magyarországiak szemében - derült ki a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány által közzétett, felnőtt lakosság körében végzett felmérésből, ami a Geopolitika.hu-n jelent meg. A “legkevésbé baráti” kifejezés azonban megtévesztő lehet. Szlovákia valójában a semleges zónában végzett, de Románia és Ukrajna valóban sereghajtók. A három országban azonban van valami közös.
http://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2019/02/24/geopolitikai-felmeres-mennyire-latjak-baratnak-vagy-ellensegnek-szlovakiat-az-anyaorszagi-magyarok/
Szlovák elnökválasztás - Visszalépett Robert Mistrík, az egyik legesélyesebbnek tartott jelölt
2019. február 26. - (mti)
Visszalépett az államfőjelöltségtől Robert Mistrík, akit a felmérések a márciusi elnökválasztás egyik legesélyesebb jelöltjének tartottak. Az erről szóló döntést pozsonyi sajtótájékoztatóján jelentette be az ellenzéki szlovák liberálisok által támogatott vállalkozó kedden. Robert Mistrík egy másik esélyesnek tartott ellenzéki jelölt, Zuzana Caputová javára lépett vissza. Azzal is indokolta döntését, hogy így nagyobb lesz az esélye annak, hogy az államfői posztot ellenzéki jelölt szerezze meg. Caputová polgárjogi aktivista, egy nemrégiben létrejött, alacsony támogatottságú, de a szlovák sajtóban erőteljesen megjelenő liberális párt, a Progresszív Szlovákia jelöltje. A felmérések szerint az utóbbi hetekben erőteljesen emelkedett a támogatottsága. Mistrík, saját visszalépését éppen Caputová megerősödött támogatottságával indokolta. Mistrík visszalépése meglepetésnek számít. Főképpen amiatt, mert a pozsonyi parlament legerősebb ellenzéki pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve a parlamenten kívüli, ugyancsak liberális Együtt (Spolu) által támogatott vállalkozó sokáig az ellenzék favoritja volt. Mistrík korábban teljesen ismeretlennek számított a szlovák politika színpadán, a független imázsú politikus egy erőteljes reklámkampány során vált ismertté valamivel több mint egy éve. Mistrík „brandje” egy év alatt a nulláról épült fel, hasonlóképpen, mint azt a jelenlegi államfő - a választásokon már nem induló - Andrej Kiska esetében korábban látni lehetett. A jogi végzettséggel rendelkező Zuzana Caputová ugyancsak újoncnak számít a szlovák nagypolitikában. Korábban különböző civil szervezetekben tevékenykedett, s néhány éve a környezetvédelmi Nobel-díjként is emlegetett Goldman-díjat is megkapta. Caputová a legutóbbi felmérések szerint csaknem 20 százalékos támogatottsággal már a második legesélyesebb elnökjelöltnek számít, a legerősebb szlovák kormánypárt, az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) által támogatott Maros Sefcovic mögött, akit felmérések szerint a megkérdezettek mintegy harmada támogat. Mistrík visszalépésével az eredeti tizenötről tizenháromra csökkent a szlovák államfőválasztás jelöltjeinek száma. A múlt héten Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke lépett vissza a jelöltségtől, az akkor még legerősebb ellenzéki jelöltnek számító Robert Mistrík javára. Szlovákiában március 16-án tartják az ország történetében már ötödik közvetlen államfőválasztás első fordulóját. Ha ebben a fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a voksok több mint felét, akkor március 30-án második fordulót tartanak, amelybe a két legtöbb szavazatot kapó jelölt jut be. A szlovák közvetlen elnökválasztások történetében eddig még nem volt példa arra, hogy már az első körben államfőt válasszanak. Az eddig nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatások szerint leginkább három jelöltnek lehet esélye bejutni az államfőválasztás második körébe. Maros Sefcovic és Zuzana Caputová mellett erre még esélye lehet a legfelsőbb bíróság volt elnökének, Stefan Harabínnak is. Harabín az első Fico-kormány idején (2006-2010), Vladimír Meciar pártjának, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalomnak (HZDS) a jelöltjeként az igazságügyi tárcát vezette, és jelenleg is a legfelsőbb bíróság bírája. Harabínnak tíz százalék körüli támogatottságot mérnek, ám elemzői vélemények szerint támogatottsága még nőhet. Helyi megfigyelők szerint Mistrík visszalépése azt is célozta, hogy a választás második körébe Maros Sefcovic mellé egy ellenzéki jelölt jusson, s ne fordulhasson elő, hogy az ellenzéki szavazatok megoszlása által Stefan Harabín jusson a voksolás második körébe.
Zuzana Čaputová: Nem tőlem, hanem tőlünk félnek
Azt akarom, hogy magyarok és a szlovákok között ne legyen szakadék. Közös országban élünk, és mindannyian megérdemeljük, hogy mindenkire egyformán vonatkozzon az igazságszolgáltatás. Ha a tisztességes emberek megosztottak maradnak, az az arroganciának kedvez. Csak úgy tudjuk legyőzni őket, ha nem engedünk. Szeretnék minden Szlovákiában élő polgár államfője lenni. Az önök, a Szlovákiában élő magyarok államfője is.
http://korkep.sk/cikkek/velemeny/2019/03/03/zuzana-caputova-a-korkepnek-nem-tolem-hanem-tolunk-felnek/
„Aj Kossuth vedel po slovensky” / „Štúr is tudott magyarul”
Robert Švec, a nyitrai székhelyű Szlovák Megújhodási Mozgalom elnöke az esélytelenek nyugalmával indul a március 16-án esedékes államfőválasztáson.
https://felvidek.ma/2019/03/stur-is-tudott-magyarul/
Bugár lehet az államfőválasztás legnagyobb vesztese?
https://ma7.sk/tollhegyen/bugar-lehet-az-allamfovalasztas-legnagyobb-vesztese
Ajánlhat-e maga helyett szlovák jelöltet a magyar jelölt?
https://ujszo.com/velemeny/a-valaszto-lelke
Mondjuk ki: mondjon le!
Az MKP a Most-Híd megalakulása óta a legsötétebb időszakát éli, miközben hatalmas a szakadék a felvidéki magyar társadalom helyzete és politikai ereje között. Menyhárt József először visszalépett egy, a magyar kisebbség felé a legkevesebb elkötelezettséget sem vállaló államfőjelölt javára, aki végül - meglátva a Focus legutóbbi felmérését - visszalépett a macronista Progresívne Slovensko elnökjelöltjét támogatva.
http://korkep.sk/cikkek/velemeny/2019/03/03/mondjuk-ki-mondjon-le/
Ki váltsa a csalódást keltő Menyhártot az MKP elnöki székében?
http://korkep.sk/cikkek/uncategorized/2019/03/04/a-korkep-sk-megkerdezi-olvasoit-ki-valtsa-a-csalodast-kelto-menyhartot-az-mkp-elnoki-szekeben/
Menyhárt államfőjelölti karrierje
Politikai alkalmatlansága, képességbeli hiányosságai olyan szinten limitáló tényezők, hogy az egész MKP-t hátráltatja
http://korkep.sk/cikkek/velemeny/2019/02/25/menyhart-allamfojelolti-karrierje/
BB ötödik hadoszlopa
A magyar kártyát sem átallja kijátszani államfői ambíciójának nevelgetése érdekében. BB mindenáron tetszeni akar az államnemzetnek, minket, tőle távolságot tartó magyarokat mélységesen lenéz, megvet és gyaláz; kilóra elad. A bibi csak az, hogy ettől a szlovákok nem tartják tiszteletre méltóbbnak. És sajnos, rajta keresztül ítélnek meg minden magyart.
https://ma7.sk/tollhegyen/bb-otodik-hadoszlopa
MKDSZ: Minden magyar támogassa a magyar elnökjelöltet!
A szlovákiai államfőválasztások története magyar szempontból általában arról szólt, hogy a két rossz közül a kisebbiket válasszuk, miután a szavazatainkkal győzelemhez segített államfő elfelejtette, hogy magyarok is élnek az országban - írja weboldalán az MKDSZ.
https://www.bumm.sk/belfold/2019/02/25/mkdsz-minden-magyar-tamogassa-a-magyar-elnokjeloltet
Pozsonyi médiaharc a választások előtt
Tévévitára hívta ki Robert Fico volt miniszterelnök, a vezető szlovák kormánypárt, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer) elnöke Andrej Kiska államfőt. Az utóbbi napokban Szlovákia vezetői felváltva tartottak sajtótájékoztatókat, és nyilvánosan vádolták meg egymást. A helyzetet Andrej Kiska cégének egy újabb vizsgálata váltotta ki: a nemzeti bűnüldözési ügynökség (NAKA) a KTAG vállalat után nyomoz, amelynek résztulajdonosa az államfő.
https://magyarnemzet.hu/kulfold/pozsonyi-mediaharc-a-valasztasok-elott-5259776/
Inkább egy becsületes szlovák, mint egy gazember magyar!
https://felvidek.ma/2019/02/inkabb-egy-becsuletes-szlovak-mint-egy-gazember-magyar/
Surján László: Ma én is szlovén vagy szlovák vagyok
https://felvidek.ma/2019/02/ma-en-is-szloven-vagy-szlovak-vagyok/
A játékvezető szlovák? Szlovákiában szitokszó lenne a szlovák?
Igyekszem kerülni a „szlovák” megnevezést, hiszen ezzel a DAC-Slovan meccs után Kalmár Zsolt magyar válogatott labdarúgónk is kiverte a biztosítékot. Maradok inkább Mikszáthunk kedves elnevezésénél… A „tót atyafiak” ránk mondják, hogy kisebbség vagyunk, és közben sorozatosan a saját kisebbségi komplexusaikból eredő megnyilvánulások tanúi vagyunk...
https://felvidek.ma/2019/02/szitokszo-a-szlovak/
Akár hatszáz euróra is emelkedhet a szlovák minimálbér
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/hatszaz-euro-lehet-a-szlovak-minimalber-2-1386178/
A gazdaság szabadsága szempontjából Szlovákia régiónk legrosszabbul teljesítő állama
https://ujszo.com/gazdasag/gazdasagi-szabadsag-szegyenpadon-szlovakia
Próbaüzemmódba helyezték a bősi vízerőmű védőgátjainak védelmi rendszerét
https://www.bumm.sk/regio/2019/03/05/probauzemmodba-helyeztek-a-vedogatak-vedelmi-rendszeret-somorjan
Kassa 30 millió eurót kér az EYOF-ra
Kassának nincs elég pénze a 2021-es európai ifjúsági nyári olimpiai fesztivál megfelelő szintű megrendezésére.
https://ujszo.com/sport/kassa-30-millio-eurot-ker-az-eyof-ra
Aláírásgyűjtésbe kezdett a Szlovák Pedagóguskamara
Azt szeretnék elérni, hogy az oktatási tárca vegye figyelembe kifogásaikat a pedagógusokról szóló törvény módosítása kapcsán. A tárca szerint a szakma véleményezhette a tervezetet.
https://ujszo.com/kozelet/a-tanarok-ellenzik-a-pedagogustorvenyt
Szlovák tej: élet, erő, veszteség
Enyhült ugyan a tejválság Szlovákiában, de még mindig ráfizetéses a termelés
https://ujszo.com/gazdasag/szlovak-tej-elet-ero-veszteseg
Petőfi verseinek reprezentatív kiadása a hónap tárgya a rimaszombati múzeumban
https://www.bumm.sk/kultura/2019/03/04/petofi-verseinek-reprezentativ-kiadasa-a-honap-targya-a-rimaszombati-muzeumban
A magyarországi német önkormányzat egységes listával készül az őszi választásokra
2019. február 24. - (mti)
Az októberi nemzetiségi önkormányzati választásokra való felkészülés volt a központi témája a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének. A nemzetiségi önkormányzati választások tájékoztató kampánya rövidesen elindul, a választáson az országos önkormányzat egységes listával indul. Az önkormányzat arra számít, hogy 2019. október 13-án lesznek a választások. Minden olyan településen, ahol a legutóbbi népszámláláskor legalább 25-en német nemzetiséginek vallották magukat, létesülhet német önkormányzat, amely 3 vagy 5 tagból áll. A megyei önkormányzatok és a fővárosi testület 7 tagúak lesznek. A nemzetiségi önkormányzati választásokon csak az vehet részt, aki felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe. A jogosultak ugyanabban a szavazóhelyiségben adhatják le voksukat az önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati listákra, illetve jelöltekre. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésén elfogadták a bakonynánai óvoda, valamint a biatorbágyi, a mányi és a kimlei általános iskola helyi német önkormányzat fenntartásába adását. Ez a döntés illeszkedik az országos önkormányzatnak ahhoz a stratégiai céljához, hogy jöjjön létre széleskörű, saját fenntartású nemzetiségi intézményhálózat. A helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolák számára 2019. március 8-án jelenik meg egy új pályázati kiírás, amellyel a Német Szövetségi Belügyminisztérium az országos német önkormányzaton keresztül támogatja az iskolák többfunkciós helyiségeinek felszerelését.
Dereglye épül a németek betelepülésének emlékére Baján
https://keol.hu/kecskemet-bacs/dereglye-epul-a-nemetek-betelepulesenek-emlekere-bajan
Felmérés: A románok több mint fele bizalmatlan a magyarokkal szemben
https://444.hu/2019/02/26/felmeres-a-romanok-tobb-mint-fele-bizalmatlan-a-magyarokkal-szemben
Szijjártó: Magyarország és Szlovákia szövetségesek
2019. február 25. - (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2008497125915920/?type=1&theater
Magyarország és Szlovákia szomszédos és szövetséges országok, és az elmúlt években mindkét oldalon sokat dolgoztak azért, hogy ez a korábban elképzelhetetlen mondat ma kimondható legyen - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2019. február 25-én Budapesten, miután szlovák kollégájával egyeztetett. A tárcavezető sajtótájékoztatóján kiemelte: továbbra is szoros a kétoldalú együttműködés az Európai Unió jövőjét illető legfontosabb kérdésekben, mindkét ország kiállt az illegális migrációval szemben, és továbbra is kiállnak a kötelező betelepítési kvóták bevezetésével szemben. A következő többéves uniós költségvetésről folyó vitákban is egyértelmű az álláspontjuk: az uniós források a közép-európai országoknak a szerződések alapján járnak - mutatott rá. Kifejtette: jelenleg Szlovákia tölti be a visegrádi csoport (V4) elnöki posztját, és ez a legszorosabb, leghatékonyabb szövetség az EU-n belül, a folyamatos megbontási kísérletek ellenére is szoros az együttműködésük, a V4-es országok pedig az elmúlt hetekben is többször tanúbizonyságot tettek a szolidaritásukról. Szijjártó Péter úgy vélte, a dinamikusan fejlődő magyar-szlovák kapcsolatok előnyösek a felvidéki magyaroknak és a Magyarországon élő szlovákoknak is. Közölte: tavaly meghaladta a tízmilliárd eurót a kétoldalú kereskedelmi forgalom, Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak. Folytatják a felvidéki gazdaságfejlesztési programot, fejlesztik a közlekedési kapcsolatokat: jövőre átadják az új komáromi közúti hidat és a rajkai gyorsforgalmi útösszekötetést - mondta. Hozzátette: emellett három új hidat építenek az Ipolyon, amihez uniós forrásokat nyertek, és napirenden van két megszüntetett vasúti összeköttetés újraindítása. A külügyminiszter arról is beszélt, hogy Nyitrán tiszteletbeli konzul vezette képviseletet, Besztercebányán pedig alkonzulátust nyitnak, ami mutatja, hogy Magyarország milyen nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatoknak. Szijjártó Péter megköszönte a szlovák parlamentnek, amiért nyilatkozatban állt ki Magyarország és Lengyelország mellett a brüsszeli eljárások vonatkozásában, valamint törvényt hozott arról, hogy a kisforgalmú vasúti megállóhelyeken is legyenek magyar nyelvű helységnévtáblák. A tárcavezető azt is megköszönte szlovák partnerének, hogy beszédet mondott a Budapesten jelenleg zajló nagyköveti értekezleten. Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter kijelentette: büszkék arra, hogy a jelenlegi magyar és szlovák kormány elérte, hogy még soha nem voltak olyan jók a kétoldalú kapcsolatok, mint most, és nincs olyan téma, amelyről ne tudnának tárgyalni. Ez a dinamikus párbeszéd előnyére válik az állampolgároknak és a gazdasági együttműködésnek is - vélekedett. Mint mondta, a jó kapcsolat lehetővé teszi, hogy tudjanak foglalkozni a problémákkal és az uniós ügyekkel, továbbá dolgozhassanak azért, hogy a V4 hangját egyértelműen hallani lehessen, és konstruktívan hozzájárulhassanak az uniós vitákhoz. Szijjártó Péter kérdésre elmondta: „nyílt vitánk van Jean-Claude Junckerrel”, az Európai Bizottság elnökével, ami nem új keletű kérdés. Juncker „a Soros-tervet hajtja végre” a migráció vonatkozásában, a bizottság mindent megtett az elmúlt időben a kvóták bevezetése érdekében, valamint nyomást fejtett ki a szuverén tagállamokra, hogy váljanak bevándorlóországokká - magyarázta. Hozzátette: mivel Soros György és Jean-Claude Juncker nyíltan beszél minderről, mi is így teszünk, minden vitába beleállunk és nem hagyjuk szó nélkül a támadásokat. Ugyancsak kérdésre a szlovák miniszter emlékeztetett: országa sem szavazta meg az ENSZ globális migrációs csomagját, és úgy vélte, a jelenlegi légkör nem alkalmas arra, hogy racionális vitát lehessen folytatni a migrációról Szlovákiában. Arról is beszélt, hogy múlt keddre tervezték a V4 és Izrael miniszterelnöki csúcstalálkozóját, de előtte elhangzott egy szerencsétlen nyilatkozat az új izraeli külügyminiszter részéről, ami miatt Lengyelország jelezte, hogy ilyen körülmények között nem vesz részt a találkozón, és kérte, hogy halasszák azt el. Mivel a kormányfők már úton voltak Izraelbe, úgy döntöttek, hogy csak kétoldalú megbeszéléseket tartanak, és a jelenlegi megállapodás szerint az év második felében rendezik meg a csúcstalálkozót - közölte.
A magyar-szlovák kereskedelmi forgalom alakulása (2001-2017)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2008490549249911/?type=1&theater
Magyarország és Szlovákia egyetért a migráció kérdésében
http://www.origo.hu/itthon/20190225-szijjarto-peter-magyarorszag-es-szlovakia-szovetsegesek.html
Meghosszabbították a Novohrad-Nógrád Geopark európai szervezeti tagságát
2019. február 25. - (mti)
Újabb négy évre meghosszabbították a Novohrad-Nógrád Geopark UNESCO Globális Geopark hálózati tagságát. A régészeti, néprajzi, történelmi, kulturális értékek bemutatásán dolgozó, 64 Nógrád megyei és 28 szlovákiai települést magában foglaló geopark 2010-ben vált a hálózat tagjává, és 2014 után már másodszor újította meg sikeresen címét. A részleteket sajtótájékoztatón ismertették hétfőn Salgótarjánban. Fekete Zsolt, a város polgármestere fontos mérföldkőnek nevezte a döntést a geopark területén lévő nógrádi és dél-szlovákiai települések számára. Mint mondta, a cím megszerzése előnyt jelenthet az európai és hazai források bevonásához a természeti környezet további megfelelő módon való bemutatására, programok biztosítására, az értékek közvetítésére. Az UNESCO által kijelölt szakértők 2018 júliusában tartottak négynapos ellenőrzést a területen, majd augusztus végére elkészítették jelentésüket, a hivatalos eredmény pedig februárban született meg - mondta el Dániel Zoltán alpolgármester. Közlése szerint egy geoparki felülvizsgálat három eredménnyel zárulhat: piros kártyát kap, amelyet súlyos hiányosságok miatt kizárnak, a sárga azt jelzi, hogy néhány kérdéskörben jelentős változtatásokra van szükség, a zöld kártya pedig újabb négy éves nemzetközi tagságot jelent. Az alpolgármester a geopark működésével kapcsolatban megfogalmazott európai ajánlások között említette, hogy a jövőben kiemelten kell kezelni a geopark bemutatását a világörökségi Hollókőn, azt, hogy érdemes bemutatni a kőbányászat hatását a regionális fejlődésre és hogy érdemes együtt fejleszteni a füleki vár régészeti és geológiai emlékeit. Dániel Zoltán elmondta: a geopark jellemzően pályázati segítséggel valósít meg támogatásokat. Számos tanösvény kialakítása, megújítása mellett ide sorolta az eresztvényi látogatóközpontot - amely tavaly negyvenezer látogatót fogadott -, valamint a salgóbányai Geocsodák Házát, és mint mondta, a Modern Városok Program részeként hamarosan egy 22 milliárd forint összértékű fejlesztés kaphat zöld utat. Kitért arra is, hogy a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark tevékenységét szlovák oldalon Füleken a Novohrad-Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása, míg magyar oldalon a salgótarjáni nonprofit kft. szervezi, utóbbit idén is több mint 30 millió forinttal támogatja az önkormányzat. Skuczi Nándor, a Nógrád megyei önkormányzat elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a megyei önkormányzat a TOP forrásokból út- és kerékpárút fejlesztéseket is segített, hogy a geopark megfelelő szolgáltatásokat nyújthasson a látogatóknak. Agócs Attila, a szlovákiai Fülek polgármestere a cím újbóli elnyerését az infrastrukturális fejlesztések, a tudományos ismertterjesztésben végzett munka, a szolgáltatók közötti együttműködés elismerésének nevezte.
Marosz Diána: Mindenkinek mindene lenni
Nem mindennapi eset, hogy egy zsolnai szlovák magyarul kezd tanulni. / „Apai dédapám Zsolnán lakott, de Budapesten és Bécsben tanult, s mindhárom nyelven beszélt... A világ, amelyben az őseim éltek, nem volt fekete-fehér, kizárólag szlovák vagy kizárólag magyar. A Magyar Királyságban és később a Monarchiában a magyar, szlovák, német anyanyelvű lakosok sokban gazdagították és kiegészítették egymást.”
https://ujszo.com/vasarnap/mindenkinek-mindene-lenni
Janko Drotár - szlovák nyelvű előadás a Nemzeti Színházban
2019. február - (nemzetiszinhaz.hu)
Drótos Jankó - a Cervinus Teatrum vendégjátéka / Időpont: 2019. március 18. 14:00 / Kaszás Attila Terem / 55 perc / Szereplők: Monika Stankovičová, Ferenc Polák / Táncolják: Cervinus Tánckar / Dramaturg: Belinszki Zoltán / Zene: Pál Lajos / Asszisztens: ifj. Csasztvan András / Rendezte: Csasztvan András / Jegyvásárlás: https://www.jegymester.hu/hun/Event/62001938
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2011890185576614
Drótos Jankó a zempléni erdők rengetegjében eltéved és az Óriások Földjére keveredik. Befódozza a Óriások főző fazekát. Jutalma viszont a kalitkába zárás.. Szorult helyzetéből egy kisegér szabadítja ki. Varázslatos módon haza tér kicsiny falujába, ahol a többiek előtt nem sikerül bemutatni a csodát, kinevetik...Drótos Jankó szégyenében az Alföld irányába veszi útját - így eljut a nyírségi tirpákokhoz aratáskor, a dél-pesti szlovákokhoz az őszi termés betakarításkor, Szent Mihálykor már a kiskőrösi tótoknál jár, ahol éppen nagyvásárt tartanak, Lucára pedig Szarvasra érkezik... Vándorlása során jó mesterként - drótozni, fódozni kiáltozással vállal fel mindenféle munkát. Szarvason viszont egy egérfogó eladása kapcsán újra találkozik a jótevő egérkével, és mint ahogy a mesében elvárható: megtörténik a csoda...
A „falusiakat” a Cervius Teátrum táncosai (a Tessedik Táncegyüttes és vendégtáncosai) képviselték. Szinpompás népviseletük, hangulatos, (autentikus) énekük, fergeteges táncuk magával ragadta a jórészt gyerekekből álló közönséget: beletapsoltak, kiáltoztak, visítottak a gyönyörűségtől... a táncosok arcáról soha nem tűnt el a mosoly. Régen látott, magas színvonalú hagyományőrző, hangulatos, eseményszámba menő táncos mesejátékot láthattak a nézők. Az előadást megérdemelt tapsvihar zárta. /Szarvasi Hét, Kutas Ferenc, 2018/
Drótos Jankót Polák Ferenc alakítja, akit már számos szerepben láthatott a szarvasi közönség. - Nagyon megörültem a felkérésnek, mert ez egy olyan szerep, amelyben a színészi, énekesi és táncos tudásomat is megmutathatom. Szívesen játszom gyerek-közönség előtt, mert ők őszintén kimutatják az érzéseiket. A Drótos Jankó azért is közel áll hozzám, mert szeretem ezt a régi világot. Odahaza nálunk a kis felvidéki falvakban még mindig őrzik az ősi hagyományokat. Nagymamám tud kenyeret sütni, s a nagy ünnepeken ma is magára ölti a szlovák népviseletet - nyilatkozta Polák Ferenc. /hír6.hu, Lipták Judit, 2018/
Hudobno-tanečné divadelné predstavenie v slovenskom jazyku Janko Drotár v podaní hercov divadla Cervinus Teátrum zo Sarvaša bude dňa 18. marca o 14. hod. hosťovať v Sieni Attilu Kaszása Maďarského národného divadla.
Közgyűlés és Nőnap a Békési Szlovákok Egyesületénél
https://bekesmatrix.hu/cikk/92486_kozgyules_es_nonap_a_bekesi_szlovakok_egyesuletenel/
Szlovák táncházra fel! / Mértankapszula
Domovina, 2019. február 19., hétfő, 7:15 Duna + Ismétlés aznap a Duna World-ön 13:50-től
A Budapesti Szlovák Intézet idei évada egy remek kezdeményezéssel, szlovák táncházzal indult. A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetével együttműködve szeretnének hagyományt teremteni, s minden hónap utolsó szerdáját átadni a szlovák népzenének és néptáncnak. Az első, január végi táncházon kamerájával a Domovina is jelen volt, ahol nagy érdeklődés mellett a Galga-menti szlovák ének- és tánckultúráé volt a főszerep. A következő táncházra 2019. február 27-én 18:00 órakor kerül sor. Maglódi szlovák táncokat fognak tanítani, s meglátják, érdemes elmenni. / Mértankapszula: Bohus - Fajó - Lukoviczky - Mengyán. Békéscsabán az „Ami csabai…“ sorozat keretén belül 4 világhírű csabai képzőművész alkotásait nézhetik meg. Január 22-én, a magyar kultúra napján a Munkácsy Mihály Múzeumban nyitották meg a Mértankapszula - Az európai konstruktivizmus békéscsabai nagymesterei című kivételes tárlatot. A négy művészt nemcsak a műalkotások s barátságuk kötik össze, hanem szlovák származásuk is. Valamint első mesterük, Mokos József, aki egy életre elég szellemi, szakmai és kulturális töltéssel ruházta fel a Zsíros utca egykori gyermekcsapatát.
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2019/02/19/domovina-szlovak-tanchazra-fel/
A pilisi szlovákok bálja Dorogon / A főkötők és hajviseletek művészete / Komoly változások a MASZFISZ élén / Marsolj, Komlós! - egy kis nosztalgia
Domovina, 2019. március 4., hétfő, 7:15 Duna + Ismétlés aznap a Duna World-ön 13:50-től
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2019/02/26/domovina-marsolj-komlos-egy-kis-nosztalgia/
A pilisi szlovákok bálja Dorogon - A farsangi időszakban a szórakozás kötelező. Ezt vallják a pilisi szlovákok is. Éppen ezért már éppen két évtizede, hogy a 12 pilisi szlovák település lakói farsangkor szervezett keretek között is találkoznak, hogy együtt táncoljanak és mulatozzanak. Az idei, a 20. farsangi bált Dorogon rendezték meg, a házigazda pedig Kesztölc volt.
A főkötők és hajviseletek művészete - A ráckevei Árpád Múzeumban még látható a „Hajamat fésülöm, varkocsra megfonom” című, haj- és fejviseleteket bemutató néprajzi kiállítás. A tárlatra több, mint 20 magyarországi szlovák településről érkeztek tárgyi emlékek, melyeket fotódokumentációk és videofelvételek színesítenek. Az anyagot a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete gyűjtötte össze. A kiállítást március 31-ig tekinthetnek meg az érdeklődők, hétfő kivételével keddtől péntekig 8.00 és 16.00 óra, hétvégén pedig 9.00 és 17.00 óra között.
Komoly változások a MASZFISZ élén - 30 éve alakult meg a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete. Az alapítók közt volt Paulik Antal, a szlovák parlamenti szószóló is, akit a vezetőség meg is hívott a szervezett idei közgyűlésére. Február 23-án tartották a békéscsabai Szlovák Kultúra Házában. A szószóló azt tanácsolta a fiataloknak, hogy továbbra is aktívan legyenek jelen közéletünkben, és ápoljanak szoros kapcsolatokat az idősebbekkel is. A közgyűlésen elfogadták a 2018. évi és a pénzügyi beszámolót. Mivel pedig az eddigi elnök, aki 10 éven át töltötte be ezt a posztot, lemondott, új vezetőséget is választottak. Ahogy Kiszely András fogalmazott, így 30 év felett már jobban örülne, ha fiatalabbak vennék át a szervezet irányítását.
Marsolj, Komlós! (Egy kis nosztalgia) - A következő percekben röviden felidézzük ifjúsági szervezetünk egyik legsikeresebb vállalkozását, s reméljük, sok hasonlót látunk a jövőben is. Marsolj, Komlós! - öt évvel ezelőtt így szólt a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének felhívása, melyhez csatlakozott a Komlós Néptánccsoport, a helyi és a szlovák önkormányzat, a Komlósi Szlovákok Szervezete valamint a helyi evangélikus egyházközség is. Közösen hívták az érdeklődőket egy júniusi flashmobra. A városka főtere villámgyorsan megtelt, s egy rövid időre sokan tehették egyszerre, amit a tótkomlósiak imádnak. Marsoltak...
A Szlovák Intézet rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf
Soltész Miklós: 951 millió forintos támogatást kapnak nemzetiségi beruházások
2019. február 21. - (mti)
Az idén, első fordulóban 951 millió forintos állami támogatást kapnak a magyarországi nemzetiségek beruházásai az országos nemzetiségi önkormányzatok kérelmére - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára 2019. február 21-i budapesti sajtótájékoztatón. Soltész Miklós közölte: 21 településen 52 nemzetiségi beruházás jut egyedi kérelemre támogatáshoz, és ez többnyire köznevelési intézményeket érint. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy az előző évben még 850 millió forint állt rendelkezésre erre a célra. Soltész Miklós közölte, a támogatásokat a kedvezményezettek a következő hetekben kapják meg. Elmondta, a nemzetiségi önkormányzatok az elmúlt években nagyon sok intézményt vettek át, és ma már 87 köznevelési intézményt tartanak fenn. Ez a szám 2010-ben 12 volt. Soltész Miklós közölte, a megítélt 52 támogatásból 24 köznevelési, 7 egyházi és hitéleti területet érint, valamint 3 önkormányzathoz kapcsolódik. Továbbá 18 kulturális intézmény kap támogatást. A támogatások közül kiemelte, hogy a bolgároknak fővárosi épület-beruházásra 33 millió forintot ítéltek meg, a horvát közösség szombathelyi köznevelési központjára 46,7 milliót, a német nemzetiség városlődi Iglauer Parkjának fejlesztésére és felújítására 25 milliót, valamint a lengyelek 40 millió forintos támogatást kapnak a balatonboglári oktatási központjukra. Továbbá 25 millió forintot ítéltek meg a gyulai Nicolae Balcescu Román Gimnázium Általános Iskola és Kollégium felújítására, 17 milliót az országos ruszin önkormányzat kérésére, 30 milliót a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fejlesztésére, a szlovákok sátoraljaújhelyi iskolájuk felújítására 26,5 milliót, a szlovén felsőszölnöki óvoda és általános iskola felújítására 40 milliót, valamint 4 millió forintot adnak elsősorban olyan ukrán gyermekek táboroztatására, akiknek az édesapja Magyarországon dolgozik. Az államtitkár a magyarországi nemzetiségek támogatásáról szólva rámutatott arra is, hogy annak összege az elmúlt kilenc évben négyszeresére növekedett. Soltész Miklós szólt arról is: az Országgyűlés 2019. február 20-án tárgyalta a 2015 és 2017 közötti nemzetiségi támogatásokkal összefüggő beszámolót, és - mint mondta - az általános vita során az a magatartás, amelyet a Jobbik, a Demokratikus Koalíció és az MSZP képviselői tanúsítottak, teljes mértékben elfogadhatatlan a nemzetiségekkel szemben. A vitát arra használták ki, hogy ismét bizonyítsák - főleg a Jobbik részéről - azt a rasszizmust, gyűlöletet, amely leginkább a roma lakossággal szemben bennük van, de a minősíthetetlen viselkedésből jutott a többi nemzetiségnek is - jelentette ki az államtitkár.
„Az ellenzék nem a lényegről beszélt”
Az együttes általános vita lezárása után az elhangzottakra reagálva Soltész Miklós, Miniszterelnökség nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felszólaló nemzetiségi képviselőhöz és szószólóhoz intézve szavait kijelentette, „éreztük azt, láttuk azt, hogy önöket provokálják”. A jobbikos felszólalások kapcsán arról beszélt, abban a párt mindig is megnyilvánuló „rasszista gyakorlata” jelent meg, hangsúlyozva, hogy a német országos önkormányzat már a választás előtt bejelentette, hogy támogatni fogja a kormányt, függetlenül attól, mely erők alkotják azt. Elfogadhatatlannak nevezte Varga-Damm Andrea „fenyegető bekiabálását”, ami szintén csak igazolja „az összefogást, ami a Jobbik és a DK között létrejött”. Mert utóbbi párt egyes képviselőnek felszólalásai semmiben nem különböznek a jobbikos politikusokétól - tette hozzá. Az, amit önök tesznek itt a parlamentben, az egyértelműen visszaigazolja azt a sok-sok felmérést, miszerint a Jobbik a legrasszistább párt - jelentette ki. Szomorúnak nevezte, hogy a 13 nemzetiség tevékenységét és többségi társadalommal való együttélését „ilyen mértékben csúfolták meg”. Azt hangsúlyozta: 2010 óta jelentős mértékben emelkedett a nemzetiségek támogatása. A romapolitika legfontosabb változásaként azt említette, hogy míg korábban szegénységben akarták tartani a népcsoportot, „segélyezésre rendezték be őket”, s míg korábban a roma közmunkások öt százaléka tudott átlépni a munkaerőpiacra, mostanra húsz százalék fölé emelkedett ez a mutató. Amikor önök rasszizmusról beszélnek, megvádolnak bárkit is ebben a kormányban vagy ebben a politikai közösségben, akkor szeretném csak jelezni önnek, hogy a romagyilkosságok szörnyű időszaka pontosan az önök kormányzása alatt történt, és a leggyalázatosabb, hogy mindennek a felderítéséért szinte semmit nem tettek önök, sem politikai, sem más tekintetben - fogalmazott, szavait Arató Gergelynek (DK) címezve. Minden, ami a többségi társadalomnak jó, az jó a cigányságnak is - jelentette ki az államtitkár, példaként az egészségügyi fejlesztéseket és forrásbővülést említve. Kijelentette, a nemzetiségek helyzetének tovább javításához az ellenzék nem sokat tett hozzá, hiszen például nem szavazta meg az ehhez szükséges jogszabályokat, például a költségvetést. Vejkey Imre (KDNP), az igazságügyi bizottság elnöke úgy ítélte meg, hogy az előterjesztés az érintettek véleményét tükrözi, így annak tartalma helytálló.
Magyarországi nemzetiségek bizottsága: Példaértékű az együttműködés a kormánnyal
Farkas Félix roma szószóló, a nemzetiségi bizottság előadója a kormányt méltatta, mondván, egyedülálló módon megteremtette a nemzetiségi szószólói rendszert. Hozzátette: más országokban is mintának gondolják a nemzetiségek parlamenti jelenlétét. A szószóló példaértékűnek nevezte a kormány és a nemzetiségek kapcsolatát, szerinte a nemzetiségek nagy összegű támogatásokat és erkölcsi megbecsülést kapnak a kormánytól. Hangsúlyozta: a beszámoló körültekintő képet ad a nemzetiségek magyarországi életéről. Jelezte: a bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.
DK: A nemzetiségek jogainak biztosítása nem kormányzati kegy
A Demokratikus Koalíció vezérszónoka arról beszélt a nemzetiségek helyzetéről szóló beszámoló szerdai országgyűlési vitájában, hogy a számukra e jogok biztosítása nem kormányzati kegy. Egy utóbb félreértettnek nevezett képviselői kijelentésről is vita zajlott.
Arató Gergely, a DK vezérszónoka azt mondta, abban egyetértés van, hogy a nemzetiségek államalkotók, részei a magyar közösségnek, gyarapítják, gazdagítják az országot, és jogaik valóban nekik járó jogok, nem pedig adományok. A gyakorlatban azonban már vannak viták - jegyezte meg. Azt kérte, ne tegyenek úgy a kormánypártok, mintha kegy lenne, hogy biztosítják a nemzetiségeknek, ami egyébként jár nekik. A humor kategóriájába sorolta azokat a kijelentéseket, hogy milyen erőfeszítéseket tesz a kormány a roma gyerekek szegregációja ellen. Az a kormány, amelyik perben áll mindenkivel? - tette fel a kérdést, majd kitért arra, hogy az Út a munkához program ügyében több nyomozás is zajlik. Szóvá tette a roma önkormányzati rendszer „szétverését”, s azt mondta: ennek a kormánynak a romapolitikája nem más, mint „a lenyúlás politikája”. Itt lenne az ideje, hogy a romák valós helyzetével szembe nézzenek - hangoztatta.
Szóváltás a kétperces vitában
A kétperces hozzászólások során élénk szóváltás alakult ki Farkas Félix roma szószóló és a Jobbik soraiban ülő képviselők között. Farkas Félix arról beszélt, hogy a roma emberek nagy többsége a szocialista kormányok idején nem dolgozott, mert nem volt rá lehetősége, a mostani időszakban viszont nagy hányaduk munkából él, dolgoznak azért, hogy a családjukat el tudják tartani. Megjegyezte: a jobbikos képviselőknek is fontos most a nemzetiségek sokszínűsége, ugyanakkor az az ideológia, amit aktuálisan képviselnek, számára nem valós. Amikor Farkas Félix felidézte, hogy 1991-ben egy jobbikos politikus bántalmazott egy mozgássérültet, bekiabálás hallatszott a jobbikos padsorokból, elhangzott a „bűnöző” kifejezés. Farkas Félix erre reagálva - tegezve Bencsik Jánost - feljelentést helyezett kilátásba a jobbikos képviselővel szemben. Bencsik János egy későbbi felszólalásában kifejtette: ő nem Farkas Félixet, hanem azt a férfit nevezte bűnözőnek, akivel 1991-ben Sneider Tamás, a Jobbik jelenlegi elnöke összeverekedett. Felszólította Farkas Félixet, hogy „a nácizás és a kollektív megbélyegzés” eszközével ő se éljen, ha az utóbbit várja el a képviselőktől. Frakciótársa, Szilágyi György a romák felzárkóztatásának egyik legfontosabb eszköze, az Út a munkához program említését hiányolta a tárgyalt beszámolóból. Hozzátette: a roma szószóló egyszer sem tette szóvá a Házban, hogy a romák felzárkóztatására, integrációjára szánt pénzek „jelentős része hova tűnik el”, és nem kérdezte a kormányt arról, „vajon miért egy bűnözőre bízzák a romák felzárkóztatását”. Farkas Flórián egy köztörvényes bűnöző, ezt ön is tudja - jelentette ki, hozzátéve, Farkas Flóriánt többször ítélték el, börtönben is ült, a kilencvenes években pedig köztársasági elnöki kegyelemmel mentesült egy büntetés alól.
Képviselői hozzászólások
Arató Gergely (DK) szerint a magyarországi romák jó része „a semmiből a semmibe vezető” közmunkaprogramban dolgozik, ez pedig nem vezeti vissza őket a valódi munkaerőpiacra, ugyanakkor függővé teszi őket a kormányzati finanszírozástól és attól, kit alkalmaz az önkormányzat.
Bencsik János (Jobbik) azt kifogásolta, hogy Ritter Imre német nemzetiségi képviselő a népcsoport ügyein túlmutató kérdésekben is szavaz a kétharmados többség biztosítójaként.
Ritter Imre - hangsúlyozva, hogy történelmi léptékű változások történtek a hazai nemzetiségek életében, megítélésében - azt közölte, továbbra is komoly megoldandó problémáik maradtak, ezek közül az egyik legfőbb a külföldre vándorlás. A támogatások kapcsán úgy fogalmazott: „aki kér és aki kap, még ha jogosan is kapja, az köszönje meg”.
A Fidesz, a KDNP és a Jobbik vezérszónoka is támogatásáról biztosított a Magyarország területén élő nemzetiségek 2015 és 2017 közötti helyzetéről szóló beszámoló elfogadását a javaslat szerdai általános vitájában az Országgyűlésben
Ritter Imre nemzetiségi képviselő
Ritter Imre nemzetiségi képviselő, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke jelentős előrelépésnek nevezte, hogy emelkedtek a nemzetiségi önkormányzatok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásai, valamint nőttek a pályázati keretek, és bővült a nemzetiségi köznevelési és kulturális intézmények száma is. Szerinte a változások olyan léptékűek voltak a korábbi „6-8-15 évi, több mint fél emberöltőnyi változatlanság után”, amelyek új jövőképet biztosítottak a magyarországi nemzetiségeknek. Kiemelte a parlamenti nemzetiségi munka lehetőségének megteremtését, és úgy vélte, a beszámoló szerinti két évben, 2015 és 2017 között többet beszéltek a parlamentben a nemzetiségekről, mint a megelőző 20 évben összesen. A 2011-es nemzetségi és a 2013-as választási törvény bevezetésével a kisebbségi létből átkerültünk a nemzetiségi létezésbe, és az elmúlt néhány év minden esélyt megadott arra, hogy a nemzetiségi ügyekben számunkra kedvező, többségi, sőt egységes vélemény alakulhasson ki a magyar társadalomban - összegzett. A képviselő ezért „minden meglévő probléma és további, részben éppen a kiteljesedő oktatási és a kulturális autonómiából adódóan jelentősen megnövekedetett, feszítő feladatok ellenére is”, köszönetet mondott a korábbi és jelenlegi kormánynak, a kormánypárti és ellenzéki frakcióknak, a független képviselőknek, a szakminisztériumnak, valamint minisztereknek, államtitkároknak a nemzetiségek támogatásáért.
Fidesz: Javul a nemzetiségek helyzete Magyarországon
Herczeg Tamás, a Fidesz vezérszónoka szerint a nemzetiségek helyzete Magyarországon fokozatosa javuló helyzetet mutat: 2015 és 2017 között egyre több nemzetiségi pályázatot írtak ki, több költségvetési forrás jutott a nemzetiségi civil szervezetek támogatására, nemzetiségi táborokra, a nemzetiségi pedagógusok továbbképzésére és a nemzetiségi kultúra támogatására. Emellett - tette hozzá - folytatódtak a tanulmányi ösztöndíjpályázatok, illetve a nemzetiségi színjátszás, az anyanyelvi vallásgyakorlás és a múzeumi, levéltári szakterületek támogatása is. A Fidesz nevében támogatta a javaslat elfogadását és bizalmát fejezte ki, hogy a 2010-ben meghirdetett nemzetiségi politika hatékony megvalósítása a következő években is a folytatódni fog.
Jobbik: A hiányosságok ellenére támogatható a javaslat
Bencsik János, a Jobbik vezérszónoka a kormány elmúlt kilencéves nemzetiségpolitikáját értékelve pozitívumnak nevezte a támogatások jelentős növelését, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a beszámolóból kimaradtak a pályázati késésekre vonatkozó adatok, a nemzetiségek nyelvvesztése elleni küzdelem, valamint azok a migrációs folyamatok is, amelyek eredményeképpen a német nemzetiségű fiatalok közül sokan Ausztriába, Németországba mennek dolgozni. Szerinte a beszámolóban arról sem tesznek említést, hogy a különböző programok és pályázatok mennyire járulnak hozzá a nemzetiségi közösség gyarapodásához. Örömtelinek nevezte, hogy egyre több helyen vesznek át köznevelési intézményeket a nemzetiségek, de - mint mondta - sajnálattal tapasztalják, hogy átadás-átvétel egyes esetekben akadozik, illetve nincs meg a szükséges forrás a többletfeladatok finanszírozására. Közölte: minden hiányosság ellenére a Jobbik támogatja a beszámoló elfogadását. A képviselő a Jobbik nevében örömét fejezte ki, hogy Ritter Imrét nemzetiségi képviselővé választották, de szerencsétlennek nevezte, hogy a hazai németség képviselője a „kormánypártok kétharmados többségének biztosítékává” vált az Országgyűlésben. Hozzátette: Farkas Félix pedig szégyent hozott a szószólóság intézményére azzal, hogy hétfőn a Jobbik vezetőjét támadta „nemtelen hazugságokkal” „vélhetően a Fidesz megrendelésére”.
KDNP: Kiszámítható a nemzetiségi szervezetek finanszírozása
Szászfalvi László, a KDNP vezérszónoka hangsúlyozta: stabil és kiszámítható a nemzetiségi szervezetek finanszírozása, 2010 óta kiemelkedő mértékben nőnek a központi források a nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik fenntartására. A nemzetiségi közösségi élet reneszánszát éli Magyarországon - emelte ki a képviselő, aki saját választókörzetéből hozott példákkal támasztotta alá kijelentését. A KDNP politikusa a cigány nemzetiségi közösségek életét segítő programok közül kiemelte a Biztos kezdet és a tanodaprogramot is. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország a nemzetiségek jogait illetően példát mutat szomszédainak és a kelet-közép-európai országainak is.
MSZP: Nőtt azon oktatási intézmények száma, ahol szegregált oktatás zajlik
Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP vezérszónoka szerint a romákkal összefüggésben elfelejtették megemlíteni a kormánypárti felszólalók azokat az adatokat, hogy több mint 500 iskola van Magyarországon, ahol szegregált oktatás zajlik, ami kimondottan a romákat érinti. Szavai szerint drasztikusan nőtt az ilyen oktatási intézmények száma az elmúlt években. Felidézte, hogy 2016-ban az Európai Bizottság eljárást indított Magyarországgal szemben és több per is zajlik emiatt. Kitért arra, hogy az MTA egyik jelentése alapján drasztikusan nő a szegregáció évről évre. Ma 600 ezer olyan honfitársunk van, aki napi szinten nem tud egészségügyi ellátást igénybe venni - fűzte hozzá.
A Miniszterelnökség nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint „hasznos és jó” a kormány nemzetiségpolitikája, amit igazol, hogy Magyarországon jelentősen megnövekedett a nemzetiségi identitásukat megvallók száma.
Soltész Miklós: Magyarországon senkinek sem kell eltitkolnia nemzetiségét
Soltész Miklós - a Magyarország területén élő nemzetiségek 2015 és 2017 közötti helyzetéről szóló beszámoló és az annak elfogadását javasló országgyűlési határozat együttes általános vitájában - szerdán a parlamentben hangsúlyozta, a nemzetiségi önazonosság felvállalásának növekedése azt igazolja, hogy a kormány nemzetiségpolitikája „hasznos és jó”, hiszen Magyarországon senkinek sem kell eltitkolnia nemzetiségét, azt büszkén és örömmel vállalhatja. A népszámlálás adatai szerint az ország lakosságának közel hat százaléka, 644 524 ember tartozik valamilyen nemzetiséghez - tette hozzá. Az államtitkár azt mondta, a 2015-2017 közötti beszámoló adatai igazolják, hogy Magyarország nemzetiségpolitikája európai szinten is példaértékű. 2010 óta „soha nem látott mértékben”, több mint négyszeresére nőtt a Magyarországon élő őshonos nemzetiségek támogatása - hangsúlyozta. Értékelése szerint a kormány nagyvonalú nemzetiségpolitikája is hozzájárult a szomszédos államokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatok megerősítéséhez, amelynek haszonélvezői a határon túli magyarok. A Felvidéken, Vajdaságban, Erdélyben vagy Partiumban élő magyarok a saját bőrükön érzik a kapcsolatok javulását - mondta. Soltész Miklós kijelentette: biztosítja Magyarország nemzetiségi polgárait arról, hogy a kormány a jövőben is következetesen támogatni fogja a nyelvük, a vallásuk és a kultúrájuk megőrzését, továbbadását, a nemzetiségi óvodák, iskolák és kulturális intézmények működését és fejlesztését. A 13 Magyarországon őshonos nemzetiség helyzetét ismertetve jelentős előrelépésként értékelte, hogy a 2014-es országgyűlési választások után a nemzetiségek - szószólók révén - az Országgyűlés munkájába is bekapcsolódhattak. Méltatta a parlament nemzetiségek bizottságának munkáját, amely szerinte jó együttműködést alakított ki az államtitkársággal, valamint az alapvető jogok biztosának nemzetiségi jogok felügyeletét ellátó helyettesével. Az államtitkár a 2015-2017 közötti időszak legszembetűnőbb változásaként beszélt arról, hogy kiemelkedő mértékben nőttek a nemzetiségi önkormányzatok és intézmények működésére szánt központi források. Példaként említette a többi között, hogy a nemzetiségi önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására, valamint a nemzetiségi médiára 2016-ban 1,6 milliárd, 2017-ben 1,7 milliárd forint volt, amely 88 százalékkal több a 2010-es 953 millió forintnál. Látványosnak nevezte az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott oktatási intézmények támogatását is, amely 2016-ban 932 millió, 2017-ben 1,1 milliárd forint volt, míg 2010-ben 444 millió forintot tett ki. Soltész Miklós kiemelten fontosnak nevezte az esélyegyenlőségi programok támogatását, a kulturális ösztöndíjakat, a színházak, a könyvtári szolgáltatások támogatást. Szólt arról is, hogy a kormány elismeréssel tekint az egyházi közösségek romák felzárkózását segítő munkájára. A romák társadalmi felzárkózását segítő programok között az oktatás prioritást élvez - magyarázta. Hozzátette: az Országos Roma Önkormányzat komplex intézményhálózat létrehozásán dolgozik, hogy az óvodától az iskolán keresztül a felsőoktatásig biztosítsa a sikeres teljesítést. Elmondta, hogy a kormányhivatalok tájékoztatása szerint a nemzetiségi önkormányzatok a jogszabályoknak megfelelően működnek.
Igazságügyi bizottság: Kellően alapos a beszámoló
A beszámoló elfogadását javasló igazságügyi bizottság elnöke, Vejkey Imre (KDNP) azt mondta, a dokumentum a jogszabályoknak megfelelően kellő alapossággal tájékoztatja az Országgyűlést az elmúlt két év folyamatairól, a nemzetiségi oktatásban, kultúrában és médiában történtekről, valamint a nemzetiségi önkormányzatokban zajló folyamatokról. Az igazságügyi bizottság üdvözli, hogy 2014 óta mind a 13 nemzetiségi közösség képviselteti magát az Országgyűlésben és 2018 óta nemzetiségi képviselő is részt vesz a törvényalkotásban - tette hozzá, javasolva a beszámoló elfogadását.
Kövér: Közös európai rendezésre van szükség az őshonos kisebbségek ügyében
https://mandiner.hu/cikk/20190221_kover_kozos_europai_rendezesre_van_szukseg_az_oshonos_kisebbsegek_ugyeben
„Az anyanyelv megtartása mellett a helyi gazdaság megerősítése is a nemzetiségek megmaradását szolgálja”
2019. február 21. - (mti)
Az anyanyelv megtartása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzése mellett a határ menti térségek gazdaságának megerősítése is a nemzetiségek megmaradását szolgálják - hangoztatta csütörtökön Felsőszölnökön Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki kollégája Dejan Zidan a szlovén nemzetgyűlés elnökének társaságában látogatott el a Rába-vidék központjába. Kövér László elmondta: találkozójuk a szlovéniai Mura-vidéki Lendván kezdődött, ahol első sorban a múlt kérdéseinek feldolgozását, valamint jövőbeni kulturális együttműködés kérdéseit vitatták meg. Az eszmecsere második felében, a magyarországi szlovének által lakott Rába-vidéken pedig a helyi gazdaság fejlesztésével kapcsolatos elképzelések kerültek a nemzetiségi közösség vezetőivel folytatott megbeszélés fókuszába. Úgy fogalmazott: a Rába-vidék fejlesztéséről szóló tervek már elkészültek és hamarosan a kormány asztalára kerülnek. Az anyanyelv megtartásán túl egy nemzeti kisebbség megmaradását az is szolgálhatja, ha az anyanyelv használata egy határ menti térségben a két ország gazdasági kapcsolatainak élénkülésével, helyi vállalkozók révén „gazdasági faktorrá” is válik - hangzott el. A magyar politikus hozzátette: az államok és kormányok feladata, hogy akár a jogi szabályozással, akár az infrastruktúra fejlesztésével segítsék a helyi gazdaság fejlődését, hozzájárulva a térség népességmegtartó képességének növeléséhez. Az Országgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón elismerően szólt arról az összefogásról és aktivitásról amit a Magyarországon élő tizenhárom nemzetség közül - viszonylag alacsony lélekszámukhoz képest - a szlovén nemzetiségi tagjai tanúsítanak. Dejan Zidan szlovén házelnök úgy fogalmazott: az Országos Szlovén Önkormányzat és a térségi fejlesztési ügynökség együttműködésének köszönhetően olyan mintaprojektet sikerült kidolgozni, amely a határ mindkét oldalán hasznosítható elemeket tartalmaz és amelynek megvalósítása valóban erősíteni fogja a Rába-vidék és a Mura-vidék gazdaságát is. Kovács Andrea a Rába-vidék fejlesztéséért létrehozott ügynökség vezetője az MTI-nek elmondta: az általuk javasolt tervek döntő többsége az infrastruktúra fejlesztését célozza. Szavai szerint ugyanis ez az alapja annak, hogy a térségben olyan vállalkozások telepedjenek meg, amelyek munkahelyet kínálnak például a Rába-vidék fiataljai számára.
Egy átfogó szlovák nemzetiségi törvény elkészítéséről döntöttek a szlovák-magyar kisebbségi vegyesbizottság ülésén
2019. február 20. - (mti)
Egy Pozsony által elkészítendő, átfogó nemzetiségi törvényről fogadtak el ajánlást a szlovák-magyar kisebbségi vegyesbizottság pozsonyi ülésén - tájékoztatta Kalmár Ferenc, a vegyes bizottság magyar társelnöke a magyar közmédia újságíróit 2019. február 20-án. Kalmár Ferenc, aki egyidejűleg Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa is, a találkozó legfontosabb eredményének nevezte az ajánlást, amely egy olyan jogszabály elkészítését irányozza elő, amely elkészülte után a Szlovákiában élő nemzetiségi kisebbségek - ezen belül a magyarok - megmaradását és fejlődését lenne hivatott biztosítani. A bizottság által elfogadott ajánlások - jellegükből adódóan - nem kötelező érvényűek, ám azokkal további lépéseket előirányozva foglalkozniuk kell az érintett kormányzatoknak. „Komoly témákat vettünk elő, komoly és időnként nehéz tárgyalásokat folytattunk” - mondta Kalmár Ferenc, aki a több mint két éves szünet után létrejött találkozó hangulatát partnerinek és együttműködőnek minősítette, ugyanakkor a tárgyalást eredményesnek nevezte. A vegyesbizottság magyar társelnöke elmondta: a találkozón sok téma került terítékre, köztük huzamosabb ideje megválaszolásra váró kérdések is. Az elért eredmények közül - a teljesség igénye nélkül - kiemelt néhány ingatlan-beruházási megállapodást. Ezek sorában említette a Csemadok (a szlovákiai magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezete) több székházának és a borsi Rákóczi kastély felújításáról kötött megállapodásokat is. A vagyesbizottsági ülésen olyan nyitott kérdések is terítékre kerültek, mint a kettős állampolgárság ügye. Ebben a kérdésben ugyan áttörést ezúttal sem sikerült elérni, viszont egy előrelépésnek minősíthető megegyezés mégis született. Ennek lényege: a tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy újra kell éleszteni a témával megbízott - de az utóbbi években nem működő - szakértői bizottság tevékenységét.
A Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásai (2017)
1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1392-a-kisebbsegi-vegyes-bizottsag-ajanlasai-2017
A magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság munkájának korábbi és jelenlegi fejleményei
Varga Csilla angol nyelvű tanulmánya / A nemzeti kisebbségek védelme általánosságban véve háromféle módon valósítható meg: multilaterális, bilaterális és nemzeti szinten. A multilaterális hatáskör a nemzetközi szervezetek tevékenységét foglalja magába, mely nyilvánvalóan azon országok által támogatott, melyek kiállnak az ott élő kisebbségek érdekei mellett. Nemzeti szinten az államok, az ott élő kisebbségi csoportokhoz való viszonyulásuk szerint, különböző jogokat vagy többletjogokat biztosíthatnak számukra, azonban ennek ellentéte is előfordulhat. Jelen tanulmány azonban a nemzeti kisebbségvédelem bilaterális módját vizsgálja meg Magyarország és a szomszédos országok vonatkozásában, ezen belül pedig specifikusan az országok közötti kétoldalú szerződések által létrehozott kisebbségi vegyes bizottságok munkáján keresztül. - A teljes angol nyelvű tanulmányt itt érhetik el:
http://kki.hu/assets/upload/01_KKI-tanulmany_varga_csilla.pdf
A szlovákok bizonyítják, hogy az utca lehet erősebb a politikánál
Hol az éj legsötétebb, ott a hajnal már ébred - hangzik el a Koldusoperában. A Kuciak-gyilkosság első évfordulóján Pozsonyban járva olyan érzése támad az embernek, hogy a felfoghatatlan bűnt óvatos optimizmus váltotta fel. A politika nem akar változtatni semmin, de a tisztességes országért küzdő civilek összefogtak, és tettek arról, hogy ne folytatódjanak a dolgok úgy, ahogy eddig. Helyszíni riportunk:
https://hvg.hu/vilag/20190221_Tisztesseges_szlovakiaert_jan_kuciak_martina_kusnirova_gyilkossag_robert_fico_pozsony
Az orgyilkosság, amely egész Szlovákiát megváltoztatta
Egy éve végeztek otthonában Ján Kuciak oknyomozó újságíróval és menyasszonyával. A gyilkosokat elfogták, de a megbízó személye a mai napig ismeretlen. Van, aki szerint Szlovákiában a politikai és a szervezett bűnözés összefonódása miatt bármikor előfordulhat hasonló tragédia.
https://hvg.hu/vilag/20190221_kuciak_gyilkossag_szlovakia_evfordulo_tuntetes
Pozsonyban és több szlovákiai városban is tüntetéseket tartottak a meggyilkolt Ján Kuciak halálának évfordulóján
2019. február 21. - (mti)
Pozsonyban és több más szlovákiai, illetve külföldi városban is tüntetésekkel emlékeztek csütörtökön az egy évvel ezelőtt meggyilkolt oknyomozó újságíróra, Ján Kuciakra és barátnőjére - jelentették szlovák médiaforrások. Pozsonyban, a tavalyi tüntetéssorozat helyszínén, a Szlovák Nemzeti Felkelés (SNP) terén tartott megemlékező tüntetésen sajtóbecslések szerint néhány tízezren gyűltek össze. A tüntetők közül többen részben politikai üzeneteket tartalmazó, többen pedig Robert Fico volt miniszterelnököt elítélő feliratokat tartalmazó transzparenseket tartottak. A tömeg a kettős gyilkosság „független kivizsgálását”, a gyilkosság megrendelőjének kézre kerítését, illetve Robert Fico teljes távozását követelte a közéletből, de elhangzottak Andrej Danko házelnök lemondására vonatkozó követelések is. A pozsonyi tüntetés központi színpadán a tavalyi tüntetéssorozat főszervezőjének tartott Tisztességes Szlovákiáért mozgalom illetve más civil szervezetek aktivistái, zenészek, színészek valamint újságírók váltották egymást, majd a meggyilkolt újságíró apja is szólt a tömeghez. A tüntetést nem sokkal este hét után befejezettnek minősítették. A kettős gyilkosság áldozatait - egy fiatal szlovák tényfeltáró újságírót, Ján Kuciakot és barátnőjét - tavaly február végén találta meggyilkolva a galántai járásban lévő Nagymácsédon lévő családi házukban a rendőrség. Az újságíró halála - akit a rendőrség szerint feltételezhetően munkájával összefüggésben öltek meg - közfelháborodást váltott ki az országban, s heteken belül korábban sosem látott tüntetéssorozathoz illetve mély belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a kormány több tagjának távozásához - köztük Robert Fico kormányfő lemondásához és a kabinet széleskörű átalakításához vezettek. A kettős gyilkosság kivizsgálása azóta is tart. A szlovák rendőrség tavaly szeptemberben nyolc személyt vett őrizetbe Ján Kuciak oknyomozó újságíró és mennyasszonya meggyilkolása ügyében folytatott nyomozás során. Később gyilkosság elkövetésének alapos gyanúja miatt hármójuk ellen eljárást indítottak. Köztük volt a kettős gyilkosság állítólagos elkövetője Tomás Sz., akit a révkomáromi rendőrség egy volt nyomozójaként azonosított a pozsonyi sajtó és Alena Zs. is, akit a rendőrség a bűntény közvetlen megrendelőjének tart, annak a személynek, aki hetvenezer eurót juttatott a gyilkosság végrehajtójának.
Eltűnik Fico a szlovák politikából
Ma egy éve gyilkolták meg Ján Kuciak szlovák tényfeltáró újságírót és menyasszonyát, Martina Kusnírovát. Az évforduló alkalmából Szlovákia harminchat településén szerveznek megemlékező demonstrációkat, de huszonegy külföldi nagyvárosban is megemlékeznek.
https://nepszava.hu/3026299_eltunik-fico-a-szlovak-politikabol
Évi 905 millió forintot költ a kormány „a vallásos könnyűzene alkotói kiteljesedését elősegítő rendszerek” kialakítására és fenntartására
Hogy ez pontosan mit jelent, az nem derül ki, de a kormány határozata szerint a cél a kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzése, valamint „életben tartása és élővé tétele”.
https://hvg.hu/itthon/20190218_Milliardokat_adott_a_kormany_hataron_tuli_vallasos_konnyuzenere
Megnyitották Békéscsabán az Andy Warhol kiállítást
2019. február 19. - (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2001146753317624
Andy Warhol megosztó művész, különös egyéniség volt, akinek munkásságát lehet szeretni, és el lehet utasítani, de a művészet iránt érdeklődőknek nem lehet kikerülni a vele való találkozást - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális ügyekért felelős államtitkára 2019. február 19-én Békéscsabán. Fekete Péter az „Ezüst úton a bölcsőtől a .-ig” című Andy Warhol műveit bemutató kiállítás megnyitóján arról beszélt, hogy ennek a találkozásnak a lehetőségét teremtette meg most a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum. A kiállításon a világviszonylatban is jelentős gyűjteménnyel büszkélkedő szlovákiai Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum és a Mezőlaborci Andy Warhol Társaság gyűjteményéből származó több mint kilencven műtárgyat mutatnak be a budapesti Szlovák Intézet közreműködésének köszönhetően. Láthatóak egyebek között a művész személyes tárgyai; öltözékei közül is szerepel néhány jellegzetes, érdeklődésre feltétlenül számot tartó darab. Öröm és büszkeség, hogy Békéscsabán, a nagy magyar romantikus festő nevéről elnevezett múzeum a falaira, falai közé tudta hozni, varázsolni a huszadik század egyik meghatározó képzőművészének, „poplegendájának, -pápájának” a munkáit, a munkásságát reprezentáló kiállítási anyagot. Békéscsaba, egyebek mellett Munkácsyval, a világban van jelen. A Warhol-kiállítással Békéscsabán a világ van jelen. Jó ezt a kettős jelenlétet együtt, egyszerre, jóféle mellérendelésben szemlélni - mondta az államtitkár. Fekete Péter felidézve Warhol pályafutását kiemelte, hogy a művész reklámgrafikusként elkészítette az előbb híres, majd elhíresült dollárbankóit, a Campbell-féle leveskonzerveket ábrázoló festményeit, majd a Marilyn Monroe-portrékat eredeti fényképfelvételek megbuherálásával, és egyszerre híres, majd világhírű lett. A művész méltatását folytatva hozzátette: felismerte azt is, hogy a világgal szemben annak a saját fegyverét kell használni. Tudta és merte a dolgokat és eseményeket a megfelelő kommersz optikával nézni, illetve kommersz optikán keresztül láttatni. Közvetíteni a fölismerést: a fogyasztói társadalomban minden a fogyasztás szolgálatában áll - azaz, minden elfogyasztódik. Pénz, tartósított élelmiszer, kamaszok és nem kamaszok álmát megszínesítő celebek, elnökök és hajléktalanok, férfiak, nők, gyerekek, kutyák és patkányok. A fogyasztói társadalom tárgyi és személyi ikonjaival való könyörtelen leszámolással lesz maga is a fogyasztói társadalom művész-ikonjává - mondta. Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője (Fidesz) is Warhol ikonikus alkotásaira, s azok hatására hívta fel a figyelmet. Wahorn Andrásra, a Bizottság együttes egykori frontemberére hivatkozva azt emelte ki, hogy a rendszerváltás előtt a Coca-Cola Amerikában egy termék volt, míg nálunk a szabadságot jelképezte. Szarvas Péter, Békéscsaba független polgármestere miközben felidézte a 70-es és 80-as évek világát, kifejezte reményét, hogy igen sokan fogják megtekinteni az Andó György múzeumigazgató által az évtized kiállításának nevezett tárlatot. A nagyközönség 2019. május 26-ig, hétfő kivételével naponta 10 óra és 18 óra között tekintheti meg a kiállítást.
Megnyílt az Andy Warhol kiállítás Békéscsabán
https://koroshircentrum.hu/2019/02/20/megnyilt-az-andy-warhol-kiallitas-bekescsaban/
Megnyílt Békéscsabán az évtized kiállítása
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megnyilt-csaban-az-evtized-kiallitasa-1779115/
A pop-art fejedelme Békéscsabán
https://behir.hu/a-pop-art-fejedelme-bekescsaban-megnyilt-az-andy-warhol-kiallitas
Andy Warhol műveiből nyílik kiállítás Békéscsabán
2019. február 4. - (mti)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.362197617212554&type=3
A pop-art fejedelme, Andy Warhol (1928-1987) műveiből nyílik kiállítás február 20-án Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban - hangzott el a kiállítás sajtótájékoztatóján. Szarvas Péter, a város polgármestere egyedülállónak nevezte a készülő tárlatot, Andó György, a Munkácsy Múzeum igazgatója pedig az évtized kiállításának nevezte a bemutatót. A kiállítás a szlovákiai Andy Warhol Modern Művészeti Múzeummal együttműködésben valósul meg. Martin Cubjak, a szlovákiai múzeum igazgatója arról szólt, hogy Mezőlaborcon (Medzilaborce) 1991-ben, a világon elsőként alapították a múzeumot. A ruszin származású művész családja ugyanis még az Osztrák-Magyar Monarchia idején onnan vándorolt ki az Egyesült Államokba. A múzeum az elmúlt években a világ 44 országában mutatta be gyűjteményét. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum kiállításán - a világviszonylatban is jelentős gyűjteménnyel rendelkező - Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum gyűjteményéből származó nyolcvan műtárgyat mutatnak be. A művész személyes tárgyai, öltözékei közül is szerepel majd néhány. A gazdag képzőművészeti anyag jó néhány olyan műtárgyat tartalmaz, amely a korszak szimbólumává vált. Ezek közé tartozik a Marilyn Monroe-t ábrázoló sorozat tíz színvariációban és egy nagyobb önarckép-válogatás is. A tárlat kuriózuma Andy Warhol keresztelőruhája, amely sok alkotás mellett most először látható Magyarországon. A kiállítás február 20. és május 26. között lesz megtekinthető.
A pop art fejedelme, Andy Warhol a Munkácsy Mihály Múzeum időszaki kiállításán
https://behir.hu/a-pop-art-fejedelme-andy-warhol-a-munkacsy-mihaly-muzeum-idoszaki-kiallitasan
Bemutatkozott az új szlovák főkonzul Békéscsabán
https://bekesmatrix.hu/cikk/92151_a_megyehazan_mutatkozott_be_az_uj_szlovak_fokonzul/
Emil Kuchár a szlovák-magyar kapcsolatok erősítéséért
https://behir.hu/bemutattak-az-uj-fokonzult
Videó: https://youtu.be/UGuU0iAqlQY
Megismertetné Szlovákiát a Békés megyeiekkel
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megismertetne-szlovakiat-a-bekes-megyeiekkel-1753420/
Nový generálny konzul v Békešskej Čabe Emil Kuchár: Vážim si dolnozemských Slovákov
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27276-nov-generalny-konzul-v-beke-skej-abe-emil-kuchar
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1981227535309546
A szlovák nemzetiségi szószóló jegyzetei
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1445-a-szlovak-nemzetisegi-szoszolo-jegyzetei
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1935211823244451
A sajtószabadságról rendeznek konferenciát Pozsonyban
https://www.mmonline.hu/cikk/a-sajtoszabadsagrol-rendeznek-konferenciat/
A magyarok jogfosztásának ügye máig rendezetlen
Nem csupán a magyar-szlovák viszonyban, de az Európai Unió szintjén is rendezetlen a csehszlovákiai magyarok jogfosztását kimondó Beneš-dekrétumok ügye. A szlovák együttműködés hiányában a napokban az Európai Parlament illetékes bizottsága sem tudta napirendre tűzni az ügyet. A lapunknak nyilatkozó Csáky Pál szerint Szlovákia nem sokáig bújhat ki a felelősség alól.
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-magyarok-jogfosztasanak-ugye-maig-rendezetlen-4895819/
„Nehezebb volt visszalépni, mint elindulni”
Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét, volt államfőjelöltet kérdeztük visszalépése okairól:
https://ujszo.com/kozelet/menyhart-azt-mondja-nehezebb-volt-visszalepni-mint-elindulni
Értünk? Nem értem...
Menyhárt József tegnapi visszalépése óta gyakorlatilag csak kérdéseim vannak: Egyáltalán miért indult? Miért most lépett vissza? Inkább egy liberális szlovák, mint egy konzervatív magyar? Mit szól ehhez Magyarország?
https://www.bumm.sk/velemeny/2019/02/20/huncuth-ertunk-nem-ertem
Balliberális fordulat az MKP-ban?
https://www.bumm.sk/velemeny/2019/02/22/balliberalis-fordulat-az-mkp-ban
A Csemadok-elnök
A Mátyusföldről, Vágáról helyezte őt a gondviselés a komáromi járásbeli Izsára alig hároméves korában. Izsák Elvira nyugalmazott óvodapedagógus, amatőr színjátszó, a helyi éneklőcsoport aktív tagja, a népi hagyományok őrzője csaknem három évtizeden át állt a Csemadok helyi alapszervezetének élén. Mosolyogva fogad otthonában, ahol a falakat szépséges képzőművészeti alkotások díszítik, megannyi általa szervezett kiállítás sosem múló emlékével.
https://ujszo.com/vasarnap/a-csemadok-elnok
Tényleg ennyivel jobban élnek a szlovákok? Így húztak el mellettünk
https://www.penzcentrum.hu/karrier/tenyleg-ennyivel-jobban-elnek-a-szlovakok-igy-huztak-el-mellettunk.1074907.html
Most akkor épp padlógázzal elhúz mellettünk Románia vagy a kanyarban előzünk?
https://www.portfolio.hu/gazdasag/most-akkor-epp-padlogazzal-elhuz-mellettunk-romania-vagy-a-kanyarban-elozunk.313869.html
Van, amiben Szlovákia régiós sereghajtó
Szlovákiában vészesen lelassult az élelmiszerüzletek bevételének növekedése, ebből a szempontból Magyarország szomszédja régiós sereghajtó lett.
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/szlovakia-elelmiszer-uzlet-sereghajto.678639.html
Hatalmas trágyakupacot öntöttek ki Pozsonyban a dühös szlovák gazdák
https://infostart.hu/tudositoink/2019/02/22/hatalmas-tragyakupacot-ontottek-ki-pozsonyban-a-duhos-szlovak-gazdak
Nagy pofonba szaladhatnak bele a szlovákok
Szlovákiát alaposan elkaszálná, ha az Egyesült Államok garabonciás elnöke ígéretét teljesítve büntetővámot vetne ki az Európában gyártott autók importjára.
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/auto-gyar-szlovak.679059.html.679059.html
Újabb hidak épülnek Magyarország és Szlovákia között
http://propeller.hu/itthon/3402007-ujabb-hidak-epulnek-magyarorszag-szlovakia-kozott
Megnyitják az ország első erdei iskoláját
Erdészek a környezeti nevelésért határon átnyúló program keretében új épületrésszel bővül a magyarországi Nógrád megyei Somoskői Kirándulóközpont és Léván az állami erdőgazdaság egykori raktárépületében megnyitják az ország első erdei iskoláját.
https://ujszo.com/regio/megnyitjak-az-orszag-elso-erdei-iskolajat
Száz éve csináltak fővárost Pozsonyból
Ideiglenes állapotnak hitték a helyiek, ám a nagyhatalmak döntöttek, Pozsony pedig, a lassan magyarosodó német város az újonnan alakuló csehszlovák állam egyik fővárosa lett.
https://ujszo.com/vasarnap/szaz-eve-csinaltak-fovarost-pozsonybol
Az év egyik leginkább várt szlovák filmje Teodor Kuhn Éles késsel című drámája
Egy apa harca az igazságért / A rendezőt a 2005-ös, máig fel nem göngyölt Tupý-gyilkosság inspirálta, de a film sztorija nem azt rekonstruálja. Más alaphelyzetből indul ki: egy apa küzdelmét mutatja be, akinek megölték a fiát, s aki az igazságot szeretné kideríteni a gyilkosságról.
https://ujszo.com/kultura/egy-apa-harca-az-igazsagert-0
Le kell bontani a szeredi hidat
https://ujszo.com/regio/le-kell-bontani-a-szeredi-hidat
Lavina sodort el egy magyar csoportot a Magas Tátrában, egy ember meghalt
http://www.atv.hu/belfold/20190222-lavinaomlas-sodort-el-egy-magyar-hegymaszo-csoportot-a-magas-tatraban-egy-ember-meghalt
Egy fiatal a magyar-szlovák határhídon követett el öngyilkosságot
https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/fiatal_a_magyar_szlovak_hatarhidon_ongyilkos
A hidegháború csúcsán Csehszlovákiában készült a Tom és Jerry
https://index.hu/tudomany/til/2019/02/23/a_hideghaboru_csucsan_csehszlovakiaban_keszult_a_tom_es_jerry/
Borbély Alexandra: Milyen lehet csak egyvalamilyennek lenni...
„Én döntöttem el, hogy erre az egészre haragszom, vagy különlegesnek érzem magam tőle.”
https://youtu.be/Wo3HP1jwuIU
Marosz Diána: Szlovákiában magyar, Magyarországon szlovák
„Ha Szlovákiában valaki a magyarokat szidja, őket védem, ha pedig Magyarországon szidják a szlovákokat, akkor őket.”
https://ujszo.com/vasarnap/szlovakiaban-magyar-magyarorszagon-szlovak
Tótkomlós - Szlovák színházi esten gyűjtötték az aláírásokat, csúnyán meglakolhatnak érte
2019. február 2. - (Szlavkovits Rita - hvg.hu)
Szlovák színházi esten gyűjtöttek aláírásokat egy félmilliárdos uniós projekt fejléces papírjára Tótkomlóson, az ív egy helyi képviselőnél landolt. A politikus szerint csalás történhetett, az uniós program teljesítését akarhatták így igazolni. „Már el is bocsátották a két nőt, akik az aláírásokat gyűjtötték, pedig a megbízóik utasítását hajthatták végre, legalább is, ilyen hírek jutottak el hozzám” - mondta Zsura Zoltán, miután a csütörtöki tótkomlósi testületi ülésen azzal állt elő, hogy vizsgálja ki a testület az esetet, ami hozzá eljutott. Azzal keresték meg a képviselőt, hogy egy, a szlovák önkormányzat szervezésében tartott színházi előadás előtt fiatal nők gyűjtöttek aláírásokat olyan ívekre, amelyeken a Tótkomlós egyik uniós pályázatának fejléce volt nyomtatva. Azért háborodtak fel az eseten, mert az EFOP-projektre, amelyet a hátrányos helyzetű családok felzárkóztatására nyert el az önkormányzat, közel félmilliárd forintot kapott a város a nehéz helyzetben levőket segítő programokra. Az ívekkel ezeken a programokon való részvételt igazolták volna. A testületi ülésen Zsura Zoltán arról beszélt, hogy ez csalásnak tűnik, állítsanak fel vizsgálóbizottságot, de ezt a többi képviselő leszavazta. Azt javasolták, hogy inkább másnap reggel tartsanak egy megbeszélést, derítsék ki, hogy mi is történhetett, ugyanis az is felvetődött, hogy a szomszéd városból, Mezőkovácsházáról jöttek át az aláírásgyűjtők, ahol egy hasonló projekt folyik szintén félmilliárd forint uniós pénzből. A pályázati kódok összevetéséből már az ülésen kiderült, hogy nem a szomszédos projekthez kellettek az aláírások, hanem a tótkomlósi pályázathoz gyűjthették azokat, így a péntek reggeli megbeszélés mellett döntöttek. „Péntek délután, legalább is így tudom, már el is bocsátották a két aláírásgyűjtő nőt” - mondta Zsura Zoltán, a tótkomlósi testület független képviselője, akinek a pénteki megbeszélésen megjelenő társa mondta el a reggeli találkozó eredményét. Még áprilisban írtunk arról, hogy az egymástól pár kilométerre levő kisváros, Tótkomlós és Mezőkovácsháza, egy pályázati forrásból nyertek fél-fél milliárd forintot a hátrányos helyzetű családok felzárkóztatására, és mindkét városban a projektek lebonyolításával a Dél-békési Mezőgazdasági Termelőkért Közhasznú Alapítványt bízták meg. Az alapítványt Simonka György, annak felesége és rokonai hozták létre, majd az utóbbi években cserélődtek le a kuratóriumi tagok. Áprilisban arról is írtunk, hogy a milliárdos programokat menedzselő alapítvány egy mezőkovácsházi szűkös, egykor butikként működő „bódéban” van bejegyezve. A mostani eset az alapítvány által menedzselt programban fordult elő, a program vezetői adhattak utasítást a nőknek, hogy írassák alá a pályázati fejléces íveket. Ezért pedig a nőket bocsáthatták el.
Békéscsaba - A kolbász után a sajt is jöhet
Amikor 2015-ben a békéscsabai Krizsán István és felesége átvette a Prima Primissima gálán a VOSZ országos elismerést a kolbászfüstölés több évtizedes mestermunkájáért, csak annyit mondtak: „Szorgalommal és becsülettel lehet ezt csinálni. No, meg igazi, száraz tölgy és bükkfa fűrészporral.” A családfő másfél éve elhunyt, de felesége, Kati néni - 78 évesen - és lányuk, Kati folytatja a mesterséget. / A békéscsabai Krett György évek óta Krizsánékhoz hordja füstölésre a kolbászt. Pedagógus fiai vannak, az egyik Csabán, a másik Kecskeméten tanít. Az édesapa feleségével, időnként az egyik unokával készíti a kolbászt, és a szűkebb család mellett gondolnak a szlovákiai rokonokra is. Krizsán Kati elmondja, a legszebb mondat számukra, amikor a megrendelők kijelentik: tavaly is itt voltunk, jövőre is találkozunk.
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kolbasz-utan-a-sajt-is-johet-1741318/
Szarháziak!
Nem az a hír, hogy Andrej Danko, a parlament elnöke telepofával cigányozott a TA3 hírtelevízió vasárnapi vitaműsorában, hanem az, hogy ezek után nem szakadt le a parlament plafonja az elkövető fejére. De az sem semmi ám, hogy még a normális sajtó kommentátorainak ingerküszöbét sem igen érte el ez a büdösszájú cigányozás.
https://parameter.sk/szarhaziak
Ki a magyar? - Egy szétszabdalt nemzet önmeghatározásának kínjai
Van egy ország, amely minden oldalról önmagával határos. Van egy nemzet, amely meghasonlott önmagával. Kollektív skizofrénia, vagy turáni átok, éppen csak nézőpont kérdése. Akarom mondani, magyarkérdés - amely lassacskán rajtunk kívül már senkit sem érdekel.
https://ma7.sk/tollhegyen/ki-a-magyar-n-egy-szetszabdalt-nemzet-onmeghatarozasanak-kinjai
Egységben az erő a Kárpát-medencében is
Külhoni magyarok önpusztító megosztottsága
https://felvidek.ma/2019/01/egysegben-az-ero-a-karpat-medenceben-is/
Mit jelent az ön számára az Európai Unió?
Lehet az EU-t szeretni, vagy nem szeretni, de azt azért el kell ismerni, hogy számos területen változást hozott. De mi is pontosan az EU és az EP? Mik a nagy közös célok? Mit adott nekünk az unió? Honnan indultunk és merre tartunk? Ön tudja a választ a legalapvetőbb kérdésekre?
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2019/01/31/mit-jelent-az-on-szamara-az-europai-unio
Az utolsó nógrádi dudás
Hommáge à Pál István - Pál István 1919-ben született a Nógrád megyei Kétbodonyban egy kilenc gyermekes család első fiúgyermekeként. Családja kizárólag pásztor felmenőket tartott számon, édesanyja a bánki kanász lánya volt, édesapja pedig gulyás.
https://felvidek.ma/2019/02/az-utolso-nogradi-dudas/
Medve ólálkodik a magyar-szlovák határon
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/medve-magyarorszag-aggtelek-nemzeti-park-allat.677983.html
Nagyon rossz állapotban van a medvei híd
Naponta több mint 5000 jármű, ebből ezer teherautó használja a Vámosszabadi és Medve közötti, Szlovákiába vezető hidat. Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.
https://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid_-_negysavos_lesz_de_lezarni_nem_lehet/2586969/
A CNN cikke lesújtó képet fest le a magyar állapotokról
Az amerikai hírcsatorna vezető anyagban foglalkozik a magyar tankönyvpiaccal / „Ma már szitokszó lett a migráns, ahogy a zsidó, a cigány vagy a szlovák is és a tankönyvek csak rásegítenek erre.”
http://www.atv.hu/belfold/20190201-a-cnn-vezeto-anyagban-foglalkozik-a-magyar-tankonyvpiaccal
A szlovák parlament még márciusban elfogadhatja a brexittel kapcsolatos intézkedéseket
Még idén márciusban elfogadhatja a parlament az ún. lex brexitet, a brexit következményeinek enyhítésére létrehozott intézkedéscsomagot. Mindezt Miroslav Lajčák külügyminiszter (a Smer-SD jelöltje) mondta el a szerdai kormányülésen. Az intézkedéseket február közepéig benyújthatják a parlamentben.
https://ujszo.com/kozelet/lajcak-meg-marciusban-elfogadhatjak-a-brexittel-kapcsolatos-intezkedeseket
A szlovák kormányfő védelmébe vette a Huaweit
http://propeller.hu/nagyvilag/3398360-szlovak-kormanyfo-vedelmebe-vette-huaweit
Miért jön Budapestre az amerikai külügyminiszter?
https://ujszo.com/velemeny/miert-jon-budapestre-az-amerikai-kulugyminiszter
Angela Merkel Szlovákiába látogat
https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/30/angela-merkel-szlovakiaba-latogat
https://parameter.sk/szlovakiaba-latogat-angela-merkel
V4-német csúcs: Merkel és Orbán újra találkozik
http://www.atv.hu/belfold/20190129-v4-nemet-csucs-februar-elejen-ujra-talalkozik-merkel-es-orban/hirkereso
Kirúgta azt az 500 munkást a szlovák Volkswagen, akiket két éve a győri Auditól kölcsönöztek
https://hvg.hu/kkv/20190129_Kirugta_azt_az_500_munkast_a_szlovak_Volkswagen_akiket_ket_eve_a_gyori_Auditol_kolcsonoztek
Nem csökken a korrupció
https://ujszo.com/kozelet/nem-csokken-a-korrupcio-az-orszagban
Szlovákia továbbra is keményen fel fog lépni a kettős áruminőséggel dolgozó gyártók ellen
https://infostart.hu/tudositoink/2019/01/30/kemeny-fellepes-a-fogyasztok-atverese-ellen
A politikusok közlönyeivé tennék a lapokat Szlovákiában
A szlovák kormány szigorítaná sajtótörvényt. A változás értelmében újra pénzbüntetést kaphatnának a kiadók, a politikusok nyilatkozatait pedig ingyen és kötelező jelleggel kellene közölniük a lapoknak.
https://merce.hu/2019/01/29/a-politikusok-kozlonyeve-tennek-a-lapokat-szlovakiaban/
Megkongatták a vészharangot egyes euróérmék felett
Szlovákia lakosságának túlnyomó része támogatná az egy és két eurócentes érmék kivonását a forgalomból, ami némi többletkiadást okozna a háztartásoknak.
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/megkongattak-a-veszharangot-egyes-euroermek-felett.677913.html
Már az Európai Parlament is vizsgálja a megölt újságíró ügyeit
http://www.blikk.hu/aktualis/kulfold/ep-ujsagiro-ja-kuciak-vizsgalat-nyomozas-europai-parlament/kkfr3xr
Kiska átvette a brünni Masaryk Egyetem Nagy Arany Díját
https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/29/kituntette-kiskat-a-brunni-egyetem-zemant-meg-sem-hivtak
Szlovák elnökválasztás - Tizenöt jelölt közül lehet választani a voksolás első körében
2019. február 1. - (mti)
A jelentkezését benyújtó tizennyolc személy közül tizenöt államfőjelöltségét hagyta jóvá a pozsonyi törvényhozás elnöke, Andrej Danko pénteken, rájuk lehet majd szavazni az ötödik közvetlen szlovák elnökválasztás első körében, március 16-án. A vonatkozó szlovák szabályozás szerint az államfőjelöltség elfogadásához - egyéb követelmények teljesítése mellett - 15 ezer választónak vagy a 150 fős pozsonyi törvényhozás legalább 15 képviselőjének aláírását kell megszerezni. A jelentkezés és a támogató aláírások leadási határideje január utolsó napján járt le, a szlovák parlament elnöke pénteken tette közzé az államfőjelöltek hivatalos listáját. A tizennyolc pályázó közül három jelentkezést utasítottak el, részben mivel nem bizonyultak elégségesnek az általuk leadott támogató aláírások, az egyik jelentkező pedig nem teljesítette az elnökjelöltség korkövetelményét. Az államfőjelöltek tábora meglehetősen vegyes, néhány aktív politikus és pártelnök mellett jelentős számú pártonkívüli független jelölt indul, de van a listán több vállalkozó, aktivista is. Szlovákiában az új államfő első körben való megválasztásához a leadott voksok több mint felének megszerzésére van szükség, egyéb esetben második fordulóra kerül sor, amelybe az a két jelölt jut, aki az első fordulóban a legjobb eredményt érte el. Az eddigi közvetlen szlovák elnökválasztásokon még nem volt példa arra, hogy már a választás első körében új államfőt válasszanak, és a felmérések ezt most sem valószínűsítik. Az eddig nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatások szerint leginkább három jelöltnek lehet esélye bejutni az államfőválasztás második körébe. Ezeknek a jelölteknek az egyike Maros Sefcovic, az Európai Bizottság (EB) szlovák alelnöke, aki a legerősebb szlovák kormánypárt, az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) támogatásával indul. Sefcovic önmagát úgy jellemezte: olyan, pártpolitika felett álló államfő akar lenni, aki társadalmi megbékélést hoz, és az ország minden állampolgárát képviseli. Ezzel arra tett utalást, hogy a jelenlegi államfő, a mostani megmérettetésen már nem induló Andrej Kiska megválasztása óta gyakorlatilag állandó feszültség van a kormányzat és az annak szinte minden lépését erőteljesen bíráló köztársasági elnök között, ami az elmúlt években érezhetően elmélyítette a politikai nézetek mentén a társadalmon belül amúgy is jelenlévő megosztottságot. A felmérések szerint erős jelölt a szlovák liberálisok által támogatott vállalkozó, Robert Mistrík is, akinek a legnagyobb esélye lehet arra, hogy a legtöbb ellenzéki szavazó voksát begyűjtse. A politika színpadán korábban teljesen ismeretlen Mistríket - akinek plakátjai már az államfőválasztás előtt egy évvel ellepték az országot - elemzők afféle Kiska 2.0-nak tartják. Kiskában és Mistríkben közös pont független imázsuk és politikai támogatottságuk. Emellett mind Kiska, mind pedig Mistrík „brandje” egy év alatt a nulláról épült fel egy erőteljes kampány keretében. Felmérések eredményei szerint az elnökválasztás második körébe való bejutásra esélye lehet még a legfelsőbb bíróság volt elnökének, Stefan Harabínnak, aki az első Fico-kormány idején (2006-2010) Vladimír Meciar pártjának, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalomnak (HZDS) a jelöltjeként az igazságügyi tárcát vezette és jelenleg is a legfelsőbb bíróság bírája. Harabín, akit különböző témákban gyakran támad a liberális szlovák sajtó, nemzeti és konzervatív értékek mentén határozta meg kampányszlogenjeit. Bevallása szerint az állam és a keresztény szlovák család megmentésének víziójával indul az államfőválasztáson, amelyen ha sikerrel szerepel „rendet akar tenni” az államban. A szlovákiai államfőválasztások sorában az idei a második, amelyen indul magyar jelölt is Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke személyében. Az előző elnökválasztáson Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke indult magyar jelöltként, ő jó eredményt elérve a voksok több mint öt százalékát szerezte meg. Menyhárt a felvidéki magyarság gondjaira akar rávilágítani, jelölésével az MKP azt akarja elérni, hogy meghallják a felvidéki magyar közösség hangját és azt, hogy őket is képviselje valaki. A márciusi megmérettetésen indul Bugár Béla, a Most-Híd elnöke is, de a vegyes párt nem sokkal a jelöltállítás után jelezte: Bugár nem magyar jelöltként, hanem szlovák állampolgárként indul. Az államfői posztra pályázik még Zuzana Caputová polgárjogi aktivista, akit egy nemrégiben létrejött, alacsony támogatottságú, de a szlovák sajtóban erőteljesen jelen lévő liberális párt, a Progresszív Szlovákia támogat. Az elnökválasztáson indul Besztercebánya megye korábbi vezetője, Marián Kotleba, az Európai Unió és a NATO erőteljes bírálójaként ismert ellenzéki Mi Szlovákiánk Néppárt elnöke. Az államfői poszt megszerzéséért indul még Martin Dano újságíró, aki az előző európai parlamenti (EP) választásokon a parlamenten kívüli Jog és Igazságosság nevű párt jelöltjeként indult. Elnökjelölt továbbá Eduard Chmelár közíró és tanár, a politikailag nehezen behatárolható Család vagyunk ellenzéki parlamenti párt jelöltjeként Milan Krajniak, a Kereszténydemokrata Mozgalom volt parlamenti képviselője, Frantisek Miklosko, aki már harmadszor indul államfőválasztáson, Robert Svec, a Szlovák Megújhodási Mozgalom elnöke, Bohumila Tauchmanová polgári jogi aktivista, Juraj Zábojník biztonságpolitikai elemző és Ivan Zuzula, akit a parlamenten kívüli Szlovák Konzervatív Párt támogat.
Bugár Béla: Az eredmények számítanak, nem az érzelmek
https://www.bumm.sk/regio/2019/02/01/bugar-bela-az-eredmenyek-szamitanak-nem-az-erzelmek
A Híd is Orbán és Kaczyński mellett szavazott
A parlament elfogadta azt a határozatot, amely szembehelyezkedik az EU Magyarországot és Lengyelországot elmarasztaló döntéseivel. A dokumentumot a Híd frakció nagy többsége is megszavazta.
https://ujszo.com/kozelet/a-hid-is-orban-es-kaczynski-mellett-szavazott
Menyhárt József: Láttatnia kell magát a magyar kisebbségnek
http://magyarhirlap.hu/cikk/139545/Menyhart_Jozsef_Lattatnia_kell_magat_a_magyar_kisebbsegnek
Szertefoszlóban az álom, hogy magyar államfője lesz Szlovákiának
Decemberben még nem tűnt irreálisnak, hogy Bugár Béla személyében magyar államfő költözzön a pozsonyi Grassalkovich palotába, az azóta eltelt néhány hét azonban átírta az erőviszonyokat. Szlovákiában március 16-án rendezik meg az elnökválasztás első fordulóját, második fordulóra március 30-án kerülhet sor. És egyelőre úgy tűnik, lesz második forduló, de Bugár Béla nélkül.
https://nepszava.hu/3023944_szertefoszloban-az-alom-hogy-magyar-allamfoje-lesz-szlovakianak
A magyar és szlovák igazságügyi miniszter találkozója Budapesten
http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/hirek/a-magyar-es-szlovak-igazsagugyi-miniszter-talalkozoja-budapesten
Sok pénzt küldenek haza a külföldön dolgozó magyarok
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/sok-penzt-kuldenek-haza-a-kulfoldon-dolgozo-magyarok.673496.html
Sok pénzt utaltak haza a Csehországban dolgozó külföldiek
https://www.bumm.sk/kulfold/2019/01/31/kiderult-mennyi-penzt-utaltak-haza-a-csehorszagban-dolgozo-kulfoldiek
A szlovák cégek egyre nagyobb aggodalommal figyelik a britek lépéseit
https://infostart.hu/tudositoink/2019/01/28/a-szlovak-cegek-egyre-nagyobb-aggodalommal-figyelik-a-britek-lepeseit
Súlyos orvoshiány okoz gondot Szlovákiában
https://magyaridok.hu/kulfold/sulyos-orvoshiany-okoz-gondot-szlovakiaban-3901778/
Magyar-szlovák kórházi fejlesztés uniós forrásból
https://uzletem.hu/vallalkozo/magyar-szlovak-korhazi-fejlesztes-unios-forrasbol
Romlott lengyel hús került szlovákiai éttermekbe és iskolákba is
http://www.origo.hu/nagyvilag/20190131-romlott-lengyel-hus-kerult-szlovakiai-ettermekbe-es-iskolakba-is.html
Pellegrini: Felszólítom az iskolák üzemeltetőit, hogy szlovák húst vásároljanak
https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/31/pellegrini-felszolitom-az-iskolak-uzemeltetoit-hogy-szlovak-hust-vasaroljanak
A szlovák közmédia magyar nyelvű rádiócsatornájánál folytatja Veiszer Alinda
https://444.hu/2019/01/28/veiszer-alinda-a-szlovak-kozmedia-radiojaban-folytatja
Videó: https://youtu.be/99UFQHqoi0k
Európai Bizottság: Eltérő nemzetiségű párok vagyonjogi helyzetét rendező szabályok léptek érvénybe
2019. január 29. - (mti)
Eltérő nemzetiségű házaspárok, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élők vagyonjogi rendszerére vonatkozó szabályokat pontosító uniós rendelet lépett életbe - közölte Vera Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztosa kedden. Jourová tájékoztatása szerint a rendeletek egyértelmű helyzetet teremtenek azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő válás vagy elhalálozás esetén, és véget vetnek a különböző tagállamokban egymással párhuzamosan zajló és esetlegesen egymásnak ellentmondó, például ingatlannal vagy bankszámlákkal kapcsolatos eljárásoknak. Az új rendeletek egyértelművé teszik, hogy mely nemzeti bíróság illetékes abban, hogy segítséget nyújtson az érintetteknek vagyonuk kezelésében, illetve válás, különköltözés vagy haláleset esetén annak megosztásában. Tisztázzák, hogy mely nemzeti jogot kell alkalmazni abban az esetben, ha esetleg több ország szabályai is alkalmazhatók lennének. Valamint elősegítik egy tagállam által tulajdonjogi ügyben hozott ítélet másik tagállamban való elismerését és érvényesítését. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint, mivel a kezdeményezéshez nem sikerült megnyerni az összes tagállam - köztük Magyarország - támogatását, az új szabályok 18 tagállamban, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország és Szlovénia alkalmazandók. Az együttműködésben részt nem vevő országok továbbra is a nemzeti jog szerint járnak el, ideértve a nemzetközi magánjogi kérdésekre vonatkozó jogszabályaikat is, a házassági vagyonjogi rendszerrel és a bejegyzett élettársi kapcsolat tulajdonjogi következményeivel összefüggő, határon átnyúló helyzetekben. Mint közölték, az együttműködésben részt vevő 18 tagállam az unió népességének 70 százalékát és az Európai Unióban élő eltérő állampolgárságú párok többségét képviseli. A jelenleg nem csatlakozott tagállamok bármikor csatlakozhatnak a rendelethez - tették hozzá.
Edita Gruberová az Erkelben
A világhírű, édesanyja révén magyar felmenőkkel is rendelkező szlovák koloratúrszoprán Mozart és Strauss operáiban nyújtott kiváló teljesítményeivel lett nemzetközileg is elismert, emellett a bel canto újbóli felfedezéséhez is nagy mértékben hozzájárult, többek között a Lammermoori Lucia címszerepének nagy sikerű interpretációival.
https://szinhaz.org/zenes-szinhaz/opera-zenes-szinhaz/2019/01/30/sumegi-eszter-es-edita-gruberova-lep-fel-az-erkelben/
Két úton a festészetben
Csontváry Kosztka Tivadar és Mednyánszky László halálának centenáriuma alkalmából rendezték meg A természet magányos, zseniális vándorai című kiállítást a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből. A tárlat jelentőségét emeli, hogy Szlovákiában ilyen formában első alkalommal láthatók a művek, és hogy a pozsonyi kiállítással nyílt meg az UNESCO-val közösen ünnepelt Csontváry-emlékév.
https://ujszo.com/kultura/ket-uton-a-festeszetbenp
Štúr-szobor Párkányban - Megkapta az engedélyt a Matica
A Matica slovenská az Építésügyi Hivataltól megkapta az engedélyt arra, hogy Párkányban emlékművet állítson Ľudovít Štúrnak. Az emlékművet a Duna-parton, a bazilikával szemben akarják elhelyezni. A képviselő-testület és a párkányiak nagy része úgy véli, ez a hely nem felel meg erre a célra. Akadnak olyanok is, akik szerint Štúrnak egyáltalán nem kellene szobrot állítani a városban.
https://ujszo.com/regio/stur-szobor-megkapta-az-engedelyt-a-matica
Alapkövet már avattak
https://ujszo.com/regio/az-epitesugyi-hivatal-engedelyezte-a-stur-szobor-felallitasat-parkanyban
Štúr a hnoj (?!) - NEprosím, NEtessék?!
Zišlo by sa oveľa viac zdravému rozumu, vzájomnej úcty a tolerancie.
https://www.facebook.com/oslovma/posts/844623758969935
„Pro Arte” díj díjban részesült Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
https://www.facebook.com/oslovma/posts/1964994526932847
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 1998 októberében jött létre. Fő feladata a valamikor jelentős szlováksággal rendelkező városunkban megőrizni a szlovák hagyományokat, a szlovák nyelv ápolását, erősíteni a határ menti együttműködést és a testvérvárosi kapcsolatokat, kiemelten Salgótarján és Besztercebánya között. A megalakulásuk óta eltelt két évtizedben - közéleti tevékenységük mellett - végzett eredményes munkájukkal sokat tettek a nemzetiségi művészeti élet szervezése, valamint a szlovák nemzetiségiek kultúrájának megismertetése terén. Kiemelkedő rendezvényük a kiváló hazai és határon túli együttesek, zenekarok részvételével évente megrendezett Tarjáni Folk és Szlovák Napok. A szlovák nemzetiségi kultúra tradícióinak ápolása és bemutatása érdekében számos kiállítást, író-olvasó találkozót, vetélkedőt szerveznek. Aktívan közreműködnek a Besztercebányai Operaház salgótarjáni bemutatóinak szervezésében. Jelentős szerepük van városunk művészeti életének szlovákiai megismertetésében. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kiemelkedő tevékenysége révén megvalósuló kulturális értékcsere biztosíthatja a szlovák és a magyar nép kultúrájának határon átívelő összekapcsolódását Salgótarjánban és térségében. A díjat Dr. Egyed Ferdinánd, az önkormányzat elnöke vette át. (3100.hu)
Kürtös / Trubnik - Pilisszentlászló / Senváclav
2019. február: www.oslovma.hu/XXX/Kurt9Feb.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/2267698719907297
Letölthető / Stiahnuť - Korábbi lapszámok / Staršie čísla:
https://www.facebook.com/senvaclav/photos/a.960059350671247.1073741829.914344848576031/1003500662993782/?type=3&theater
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