http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1460-mediafigyelo-sajtoszemle-2019-junius-szeptember
Tallózó / Médiafigyelő / Sajtószemle ● 2019. június - szeptember
Nemzetiségi önkormányzati választások - Ha van elég jelölt - Csak a névjegyzékben szereplők - Nem lesznek nemzetiségi szavazókörök - A jelölőszervezetek megkaphatják a nemzetiségiek adatait - Hollerné Racskó Erzsébettel a szlovákság helyzetéről - Szlovák tiltakozás a Trianon-év miatt - „Mindörökké Trianon” - Még mindig gólra játsszák a futballt - „A győzelmünk jó válasz volt a magyar szurkolók viselkedésére” - Paulik Antal szlovák szószóló a költségvetési törvényjavaslat vitájában
Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2019/Imr19Hu4.rtf
oslovma.hu - facebook.com/oslovma
Önkormányzat 2019
Szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
www.oslovma.hu/XXX/SlovOsHu-Vol-2019.pdf
Nemzetiségi önkormányzati választások 2019
https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzati-valasztasok-2019
NVI: Több időt vehet el a szavazatszámlálás
2019. szeptember 11. - (mti)
Az októberi önkormányzati választáson azokban a szavazókörökben, ahol sok lesz a nemzetiségi szavazó, lassabban mehet a szavazás és sok időt vehet el a szavazólapok szétválogatása, így később kezdődhet meg az eredmények közlése - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke egy háttérbeszélgetésen. Pálffy Ilona emlékeztetett arra, hogy a nemzetiségi választásokat egy napon tartják a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával október 13-án. Az idei választás újdonsága, hogy a nemzetiségi választópolgárok nem külön nemzetiségi szavazókörben voksolnak, hanem a lakóhelyük szerinti szavazókörben adják le szavazatukat nemzetiségük önkormányzatainak tagjaira, ugyanott, ahol a polgármesterre és a képviselőkre szavaznak. Hozzátette: a voksolásban csak az vehet részt, aki szeptember 27-éig felveteti magát a nemzetiségi névjegyzékbe, ezt eddig mintegy 280 ezren tették meg. Elmondta: a nemzetiségi választópolgárok egyszerre választják meg nemzetiségük települési, területi (megyei vagy fővárosi), valamint országos önkormányzatát, erre három külön szavazólap szolgál majd. A szavazás lebonyolítását nehezíti, hogy a nemzetiségi választópolgárok listája a nemzetiségi névjegyzékben lesz. A nemzetiségi választás szavazólapjai a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében zöld színűek lesznek, és azokat zöld színű borítékba kell tennie a választóknak. A borítékot pedig mindenképpen le kell zárnia a választónak, mert a lezáratlan borítékban lévő, valamint a borítékon kívül található szavazólapok érvénytelenek. A nemzetiségi választó akár hat szavazólapot is kaphat október 13-án: hármat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására (egyet a polgármesterre, egyet a képviselő-testület tagjaira, egyet pedig a megyei közgyűlésre, illetve a fővárosban a főpolgármesterre), hármat pedig a nemzetiségi szavazásra (települési, területi és országos önkormányzat). Emiatt számítani kell arra, hogy azokban a szavazókörökben, ahol sok a nemzetiségi szavazó, lassabban mehet majd a voksolás - tette hozzá az NVI elnöke. Mindezeken túl a szavazatszámláló bizottságokra is a korábbinál nagyobb teher hárul: a szavazás lezárta után szét kell válogatniuk a nemzetiségi választás lezárt borítékjait a polgármester- és képviselő-választás szavazólapjaitól, csak ezt követően bonthatják fel a fehér borítékokat és számlálhatják össze a polgármester- és képviselő-választás szavazólapjait.
Kisorsolta az országos nemzetiségi listák sorrendjét az NVB
2019. szeptember 10. - (mti)
Kisorsolta az országos nemzetiségi listák sorrendjét szeptember 10-i ülésén a Nemzeti Választási Bizottság; négy nemzetiség szavazólapján csak egyetlen lista szerepel majd. A Nemzeti Választási Bizottság kedd estig 19 országos nemzetiségi listát vett nyilvántartásba. Az NVB-nek nemzetiségenként ki kellett sorsolnia, hogy a jelölőszervezetek milyen sorrendben kerüljenek fel az országos listás szavazólapra. Az NVB kilenc nemzetiségnél el tudta végezni a sorsolást, négy nemzetiség (a bolgár, a német, a szlovák és a szlovén) esetében azonban csak egy-egy listát jelentettek be, így azok sorszáma automatikusan 1. lett. A bolgár nemzetiségnél egyedül a Magyarországi Bolgárok Egyesülete állított országos listát, a német nemzetiségnél az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület, a szlovákoknál (közösen) a Magyarországi Szlovákok Szövetsége - Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete - Csabai Szlovákok Szervezete - Identita Szlovák Egyesület, a szlovéneknél pedig a Magyarországi Szlovének Szövetsége. A görög nemzetiség szavazólapján a négy jelölőszervezet a következő sorrendben szerepel: 1. Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács, 2. Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete, 3. Görög Ifjúsági Egyesület, 4. Hellasz Görög-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület. A horvát nemzetiség szavazólapján a sorrend: 1. Hrvati-Horvátok Egyesület - Soproni „Cakav katedra” Egyesület, 2. Magyarországi Horvátok Szövetsége. A lengyel nemzetiség szavazólapján a sorrend: 1 Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete, 2. Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület - Lengyel-Magyar Klub - STO-LAT Nyíregyházi Lengyel-Magyar Baráti Társaság Egyesület, 3. Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület, 4. Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület. Az örmény nemzetiség szavazólapján a sorrend: 1. Kilikia Kulturális Egyesület, 2. Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület, 3. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. A roma nemzetiség szavazólapján a sorrend: 1. Fiatal Romák Országos Szövetsége, 2. Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület, 3. Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete, 4. Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet, 5. Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete, 6. „Lungo drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, 7. Nemzeti Roma Összefogás. A román nemzetiség szavazólapján a sorrend: 1. Méhkeréki Románok Egyesülete, 2. Budapesti Román Egyesület, 3. „Összefogás a Magyarországi Románokért” Egyesület. A ruszin nemzetiség szavazólapján a sorrend: 1. Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, 2. „Rukisösz” Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület, 3. Magyarországi Ruszinok (Ruszének) Országos Szövetsége. A szerb nemzetiség szavazólapján a sorrend: 1. Krug Művészeti Egyesület, 2. Srkski Forum Egyesület - Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület - Szerb Szövetség - Szerb Szövetségi Egyesület - Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület. Az ukrán nemzetiség szavazólapján a sorrend: 1. Kijevi Rusz Magyarországi Ukrán Egyesület, 2. Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, 3. Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete. Október 13-án a nemzetiségi választópolgárok egyszerre választják a települési, a megyei és fővárosi, valamint az országos önkormányzatokat. Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az ország területe egy választókerületet alkot. Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthatott listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte.
Akkor lehet települési nemzetiségi választást tartani, ha van elég jelölt
2019. szeptember 4. - (mti)
Hiába tűzött ki a Nemzeti Választási Bizottság 2715 települési és 64 területi nemzetiségi választást, ha nem lesz elegendő számú jelölt, a voksolást nem mindenhol tartják meg október 13-án. A nemzetiségi választásokat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával egy napra, október 13-ára tűzte ki az NVB július 30-án. Az NVB 1745 településen tűzte ki a 2715 választást, több olyan is van ugyanis, ahol több nemzetiség is választhat képviselőket. Az NVB a választást kitűző határozatában megállapította, hogy az egyes településeken az egyes nemzetiségek hány tagú nemzetiségi képviselő-testületet választhatnak. Ahol a választás kitűzésekor száznál kevesebben szerepeltek a névjegyzékben, ott három, ahol legalább százan, ott öttagú testületet választhatnak a nemzetiségi választópolgárok. A választás kitűzése ellenére a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását csak akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. Ez tehát azt jelenti, hogy ha nem lesz minden választás esetében három, illetve öt jelölt, úgy - bár az NVB kiírta - a voksolást az adott helyeken nem lehet majd megtartani. Öt évvel ezelőtt 569 települési és három területi nemzetiségi választás maradt el elegendő jelölt hiányában.
A korábbitól eltérően nem lesznek nemzetiségi szavazókörök
2019. szeptember 6. - (mti)
Az öt évvel korábbi nemzetiségi választástól eltérően októberben nem lesznek önálló nemzetiségi szavazókörök, vagyis a nemzetiségi választópolgárok ugyanabban a szavazókörben voksolhatnak nemzetiségük önkormányzatainak tagjaira, mint ahol a polgármesterre és a képviselőkre. / A szavazás során a választópolgárnak a nemzetiségi, zöld színű szavazólapokat a zöld színű borítékba kell helyeznie, amelyen fel van tüntetve a nemzetiség megjelölése. A zöld borítékot mindenképpen le kell zárnia a választónak, mert a lezáratlan borítékban lévő, valamint a borítékon kívül található szavazólapok érvénytelenek. / A nemzetiségi választásokat egy napon tartják a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával október 13-án, ám a voksolásban csak az vehet részt, aki szeptember 27-ig felvetette magát a nemzetiségi névjegyzékbe. Ezt eddig csaknem 270 ezren tették meg. A Nemzeti Választási Bizottság 2715 települési nemzetiségi választást tűzött ki az ország 1744 településén, a választásokat azonban csak ott tudják megtartani, ahol van annyi jelölt, ahány tagú testületet kell választani. A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok öt évvel ezelőtt a nemzetiségek számára kialakított külön szavazókörben adhatták le a nemzetiségi választásra szóló szavazatukat, ám idén már nincsenek nemzetiségi szavazókörök, a választópolgárok ugyanabban a szavazókörben szavazhatnak a települési, területi (megyei, fővárosi), illetve országos nemzetiségi önkormányzatokra, ahol a helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterekre. A szavazókör pontos címét a választópolgárnak küldött értesítő tartalmazza. A nemzetiségi választáson az szavazhat, aki a kinyomtatott nemzetiségi névjegyzéken szerepel (vagyis felvetette magát a névjegyzékbe szeptember 27-éig), és a szavazólapok átvételekor azt alá is írja. A nemzetiségi választás szavazólapjai zöld színűek lesznek.
Az ajánlások ellenőrzése
2019. augusztus 28. - (mti)
A választási irodáknak három napjuk van arra, hogy az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelöltek összegyűjtött ajánlásait ellenőrizzék, és megállapítsák az érvényességüket. Az ajánlások érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. Az októberi önkormányzati és nemzetiségi választásokon indulni szándékozó jelölteknek a választókerületben élő választópolgárok ajánlásait kell összegyűjteniük a választási iroda által kinyomtatott és hitelesített ajánlóíveken. A képviselőjelöltséghez, polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlások számát a jegyzők állapították meg az augusztus 8-án a névjegyzékben szereplők száma alapján, a megyei főjegyzők pedig a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát határozták meg. A nemzetiségi választáson induláshoz szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság állapította meg a választások kitűzésekor, nemzetiségek, illetve települések, megyék szerinti, valamint országos bontásban. Az ajánlásgyűjtő íveket augusztus 24-től vehették át a jelöltek és a jelölőszervezetek. A választási irodáknak az összegyűjtött ajánlásokat a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell ellenőrizniük. A választási iroda az ellenőrzésnél megvizsgálja, hogy az ajánlóív sorszámozva van-e, rá van-e vezetve az ajánlást gyűjtő neve és aláírása. Az ajánlóívre felvezetett adatok alapján a választási iroda azonosítja az ajánló választópolgárt és vizsgálja, hogy van-e választójoga, valamint az ajánlóíven feltüntetett adatai (a neve, személyi azonosítója, lakcíme) a központi névjegyzékben szereplő adataival megegyeznek-e. Az ellenőrzés során a lakcímadatokban előforduló kisebb hibákat még elfogadják, ilyen például az út és utca elírása, helyesírási hiba a közterület nevében, vagy a házszám megjelölésénél az emelet és ajtó elírása, esetleges hiánya, továbbá ha az ajánló nem tünteti fel mindegyik utónevét. A választási iroda az ajánlások ellenőrzésénél megállapítja, hogy az ajánló választópolgár augusztus 24., az ajánlásgyűjtés kezdete és az ajánlóív benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet ajánlani. Az iroda ellenőrzi azt is, hogy a választópolgár ugyanazon jelöltre nem adott-e már le érvényes jelölést, ugyanis az októberi választáson egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat érvényesen, de egy jelöltet csak egyszer. A nemzetiségi választás esetében a választási iroda azt is vizsgálja, hogy az ajánló szerepel-e az adott nemzetiség névjegyzékében. Az iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a meghatározottat. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a mellette működő bizottságot, amely dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről vagy az elutasításról. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint ajánlóív benyújtására a jelölt bejelentését követően is lehetőség van („rágyűjtés”), de legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő lejártáig a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet át kell adni a választási irodának. Az ajánlások gyűjtésére és a jelöltek bejelentésére szeptember 9-én 16 óráig van lehetőség, eddig az időpontig kell leadni a jelölteknek a választási irodáktól átvett összes ajánlóívet is. A megyei listák bejelentéséhez szükséges ajánlások gyűjtésére szeptember 10-én 16 óráig van lehetőség. Aki elmulasztja leadni az összes ajánlóívet, megbírságolják, kivéve, ha az ívet a jelöltbejelentésre nyitva álló határidőt követő napon, üresen adják le. A bírságot a választási bizottság szabja ki hivatalból, összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon, 2020. január 13-án megsemmisíti.
A jelölőszervezetek háromszor kaphatják meg a nemzetiségiek adatait
2019. augusztus 25. - (mti)
A nemzetiségi választáson induló jelölőszervezetek mindegyike három alkalommal kaphatja meg a nemzetiségiként nyilvántartásba vett választók adatait. Az érintettek az ajánlásgyűjtéshez nem, csak a kampánytevékenységhez kapcsolódóan tilthatják le az adatszolgáltatást. A nemzetiségi választópolgárok adatainak kötelező kiadását - az ajánlóívek átvételével egy időben - az indokolja, hogy a jelölő szervezetek így tudják, kiktől és milyen lakcímen gyűjthetnek ajánlásokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ajánlásgyűjtésnél csak azokhoz kopogtatnak majd be, akik a nemzetiségi választók listáján szerepelnek. A jelölőszervezetek még két alkalommal kaphatják meg - immár kérésre - a nemzetiségi választópolgárok adatait (a választást megelőző 35. és 13. napon, szeptember 8-án és 30-án), de ezekben az esetekben már csak azokét, akik nem tiltották le adataikat. Az adatkezelések eltérésének az oka az, hogy míg az első esetben az adatkiadás az ajánlásgyűjtés megkönnyítését szolgálja, addig a második és harmadik a kampánytevékenységet. A jelölőszervezetek tehát nem használhatják a kampány során az első alkalommal kiadott nemzetiségi listát, csak azokat, amelyekben nem szerepelnek azok a választópolgárok, akik abból töröltették magukat. A központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként nyilvántartottak adatait a helyi, a területi valamint a Nemzeti Választási Irodától lehet kikérni, térítésmentesen. Az adatok kiadását a második és harmadik alkalommal bárki letilthatja, ahogy a települési önkormányzati választáson is, ehhez egy nyilatkozatot kell kitölteni, akár online módon a www.valasztas.hu oldalon. Az adatokat ugyanazon a nyomtatványon lehet letiltani, mint amelyiken a nemzetiségi nyilvántartásba vételt kezdeményezték a központi névjegyzékben. A nemzetiségi választásokon azok a szervezetek indulhatnak, azaz kezdeményezhetik jelölőszervezetként való nyilvántartásba vételüket bármely területi választási bizottságnál, vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál, amelyek a választás kitűzését megelőző három évben már működtek, és amelyeknek az alapszabályban rögzített céljai között szerepel valamely nemzetiség képviselete. Szakszervezet és párt nem indulhat a nemzetiségi választáson.
Három szinten ellenőrzik az októberi voksolásra összegyűjtött ajánlásokat
2019. augusztus 25. - (mti)
Szombaton kezdhették meg az önkormányzati és nemzetiségi választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek az ajánlások gyűjtését, az összegyűjtött ajánlásokat három - helyi, területi és országos - szinten ellenőrzik, a választás típusától függően. Az országgyűlési választáson a 106 országgyűlési egyéni választókerületi választási irodánál történik az országgyűlési képviselőjelöltek ajánlásainak ellenőrzése, az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak májusi választásán pedig - mivel akkor az egész ország egy választókerületet alkotott - a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrizte a választáson induló pártok által összegyűjtött ajánlásokat. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi képviselők októberi választására azonban különböző szinteken történik az ajánlások ellenőrzése. A helyi választási irodákban (ez a települési szint) ellenőrzik a képviselőjelöltek, polgármesterek, valamint a települési nemzetiségi képviselő-választás jelöltjeinek ajánlásait. Megyei szinten a területi választási irodák ellenőrzik a megyei közgyűlési választáson listát állítani szándékozó jelölőszervezetek által összegyűjtött ajánlásokat, valamint a Fővárosi Választási Iroda ellenőrzi a főpolgármester-jelöltek által összegyűjtött ajánlások érvényességét. Ugyancsak ezen a szinten ellenőrzik a megyei és a fővárosi nemzetiségi önkormányzati választás ajánlásait. Ezek mellett a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán induló nemzetiségi szervezetek által összegyűjtött ajánlásokat. A választási irodáknak három napjuk van arra, hogy az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelöltek által összegyűjtött ajánlásokat ellenőrizzék. A választási iroda ilyenkor megvizsgálja, hogy az ajánlóív sorszámozva van-e, rá van-e vezetve az ajánlást gyűjtő személy neve és aláírása. Az ajánlóívre felvezetett adatok alapján a választási iroda azonosítja az ajánló választópolgárt, vizsgálja, van-e választójoga, valamint azt, hogy az ajánlóíven feltüntetett adatai (a neve, személyi azonosítója, lakcíme) a központi névjegyzékben szereplő adataival megegyeznek-e. Az iroda állapítja meg azt is, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a meghatározottat. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a mellette működő bizottságot, amely - legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon - dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről vagy elutasításáról.
Elkezdődött az ajánlásgyűjtés az önkormányzati választásokra
https://www.bama.hu/orszag-vilag/kezdodik-az-ajanlasgyujtes-az-onkormanyzati-valasztasokra-1990240/
Megkezdődött a kampányidőszak
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/08/24/hivatalosan-megkezdodott-a-kampanyidoszak
Augusztus 24-én kezdődik a hivatalos kampány, akkortól lehet jelölteket ajánlani
2019. augusztus 21. - (mti)
Augusztus 24-én, szombaton, a szavazást megelőző 50. napon kezdődik az önkormányzati és nemzetiségi választás hivatalos kampánya a választási eljárási törvény értelmében, akkortól lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok is. A törvény szerint kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy megkísérlésére, kampányeszköz pedig például a plakát, a választók közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés. Nem minősül viszont választási kampánynak a választási szervek tevékenysége és az állampolgárok közötti személyes kommunikáció. A választási kampány végéig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, de a plakátokon és a szórólapokon is fel kell tüntetni, hogy ki készítette a hirdetményt. Képviselő- és polgármesterjelölteket (valamint megyei listát) ajánlani augusztus 24-étől, szombattól lehet. A választópolgárok ajánlóíveken ajánlhatnak képviselőjelölteket. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat.
Százezernél több külföldi is szavazhat a választáson
2019. augusztus 19. - (mti)
Mintegy 114 ezer, nem magyar, de magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár is szavazhat az október 13-ai önkormányzati választáson, ehhez regisztrációra sincs szükségük. A (magyarországi lakhellyel rendelkező) nem magyar választópolgárokra is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a magyarokra, így például ahhoz, hogy egy városban vagy községben jelöltté váljanak, nem kell az adott településen lakniuk. Ahhoz azonban, hogy egy településen jelöltet ajánlhassanak, nekik is ott kell lakniuk, tehát a lakcímüknek abban a választókerületben kell lennie. A magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgárok csak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vehetnek részt, a nemzetiségi önkormányzati választáson nem. A külföldön élő (magyarországi lakcímmel nem rendelkező) magyar állampolgárok esetében azonban más a helyzet, ők nem szavazhatnak sem az önkormányzati, sem pedig a nemzetiségi választáson, mivel nincs magyarországi lakcímük. Az önkormányzati választójog érdekessége ugyanakkor, hogy esetükben különbséget tesz az aktív és a passzív választójog között. Ez azt jelenti, hogy a lakcím nélküli magyar állampolgárok nem szavazhatnak, de rájuk szavazhatnak, ha jelöltként indulnak; ehhez kérniük kell, hogy regisztrálják őket a központi névjegyzékbe. A lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárságú hajléktalanokra ugyanezek a szabályok érvényesek, tehát a szavazáson nem vehetnek részt, de képviselővé vagy akár polgármesterré, főpolgármesterré is választhatják őket. Az önkormányzati választáson szavazati joga van a magyarországi lakcímmel rendelkező mintegy 26 ezer bevándoroltnak, menekültnek, letelepedettnek is.
Szeptember elejéig kell megválasztani a helyi és területi választási bizottságokat
2019. augusztus 18. - (mti)
Szeptember elejéig kell megválasztaniuk a helyi képviselő-testületeknek a helyi választási bizottsági tagokat, a fővárosi, megyei közgyűléseknek pedig a területi választási bizottsági tagokat. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán négyfajta választási bizottság működik: a szavazatszámláló bizottság, a helyi, a területi és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Az NVB-t 2013-ban választotta meg az Országgyűlés, a szavazatszámláló bizottságokat pedig az országgyűlési voksolás előtt kellett megválasztaniuk a képviselő-testületeknek. Mivel azonban sem az országgyűlési, sem az európai parlamenti (EP-) választáson nem működtek a helyi, illetve területi választási bizottságok, ezeket most, az őszi önkormányzati választás előtt kell megválasztaniuk a képviselő-testületeknek, illetve közgyűléseknek. A választási eljárásról szóló törvény szerint a bizottságokat a voksolás előtti 42. napig kell megválasztani, azaz az október 13-ai voksolás esetében szeptember 1-jén 16 óráig. A helyi választási bizottság feladata többek között a polgármester-, az egyéni listás, illetve az egyéni választókerületi jelöltek, kompenzációs listák nyilvántartásba vétele, a települési szavazólap jóváhagyása. A helyi választási bizottságnak kell elbírálnia a polgármester- és képviselő-választással kapcsolatos kifogásokat, és megállapítania a polgármester- és képviselő-választás eredményét is. A helyi választási bizottságoknak három-három tagjuk és legalább két-két póttagjuk van, de azokon a településeken, ahol csak egy szavazókör van, a helyi választási bizottság legalább öt tagból áll. A területi választási bizottság dönt a megyei listák és fővárosi kompenzációs listák, valamint a főpolgármester-jelöltek nyilvántartásba vételéről, jóváhagyja a megyei listás szavazólapot és a főpolgármester-választás szavazólapját, dönt a megyei listás és főpolgármester-választással kapcsolatos kifogásokról, elbírálja a helyi választási bizottságok határozatai elleni fellebbezéseket, és megállapítja a megyei listás választás és a főpolgármester-választás eredményét. A területi választási bizottságoknak szintén három-három tagjuk és két-két póttagjuk van.
Csak a névjegyzékben szereplők lehetnek jelöltek a nemzetiségi választáson
2019. augusztus 17. - (mti)
Csak az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok lehetnek jelöltek az október 13-i nemzetiségi választáson. A 13 nemzetiség - a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán - képviselői október 13-án, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával egy napon választja meg a települési, a területi és az országos önkormányzatát. A választáson azok vehetnek részt, akik szeptember 27-én 16 óráig felvetetik magukat a nemzetiségi névjegyzékbe. A települési nemzetiségi önkormányzati választáson nincs megkötés a jelölt lakóhelyével kapcsolatban, így nemcsak az indulhat jelöltként, aki az adott településen lakik, de mindenképpen szükséges a magyarországi lakcím. Jelölt azonban csak az lehet, aki szerepel az adott nemzetiségi névjegyzékben, és a megelőző két nemzetiségi önkormányzati választáson (illetve az azokat követő esetleges időközi választásokon) nem volt más nemzetiség jelöltje. A jelöltnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. A nemzetiségi választáson - hasonlóan a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához - egy nemzetiségi választópolgár nemzetiségének több jelöltjét is ajánlhatja. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján (azaz július 30-án) szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. A Nemzeti Választási Bizottság a névjegyzékben szereplők száma alapján a nemzetiségi választást kitűző határozatának mellékletében felsorolta, hogy az egyes településeken az egyes nemzetiségek vonatkozásában hány ajánlást kell gyűjteniük a jelölteknek. A települési önkormányzati jelöltek augusztus 24-től szeptember 9-én 16 óráig gyűjthetnek ajánlásokat.
Az október 13-ai önkormányzati választáson átjelentkezéssel szavazók nem a lakóhelyük, hanem a tartózkodási helyük jelöltjeire szavazhatnak, ez pedig azt jelenti, hogy az országgyűlési választással ellentétben nem lesznek „utazó voksok”. / Az átjelentkezés lehetősége nyitva áll a nemzetiségi választópolgárok számára is, azzal a további megkötéssel, hogy amennyiben a választópolgár olyan településre jelentkezik át, ahol az adott nemzetiségnek nincs települési vagy területi szintű választása, akkor elesik a lehetőségtől, hogy a települési szintű vagy területi szintű nemzetiségi önkormányzat jelöltjeire szavazhasson.
Kitűzte a nemzetiségi választásokat az NVB
2019. július 30. - (mti)
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 2019. július 30-án kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjára. A határozat értelmében 2715 nemzetiségi választás lehet az országban október 13-án. A testületnek a törvény szerint a nemzetiségi választás időpontját a települési önkormányzati választás napjára kellett kitűznie, és azt kellett meghatároznia, hogy az egyes nemzetiségek mely településeken tarthatnak nemzetiségi választást. A nemzetiségi választás kiírása nem jelenti azt, hogy a hivatalos kampány kezdetét vette volna, az - a települési önkormányzati választáséval egy időben - augusztus 24-én kezdődik. Az NVB a határozat mellékletében felsorolta nemzetiségenként azokat a településeket és megyéket, amelyekben kitűzi a nemzetiségi választást és meghatározza, hogy a jelöltek és a listák nyilvántartásba vételéhez hány ajánlásra van szükség. Országos nemzetiségi önkormányzati választást mind a 13 nemzetiség tarthat. A törvény szerint azokon a településeken lehet nemzetiségi választást kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. Az NVB a 2011-es népszámlálás alapján 2715 választást írt ki, a legtöbbet, 1383-at a roma nemzetiségieknek, a legkevesebbet, tízet a szlovénoknak. A bolgárok 37, a görögök 36, a horvátok 136, a lengyelek 53, a németek 547, az örmények 33, a románok 168, a ruszinok 44, a szerbek 63, a szlovákok 158, az ukránok 47 választást tarthatnak szerte az országban. Az NVB a nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma alapján meghatározta a településeken megválasztható képviselők számát is. A települési önkormányzati képviselők száma három, ha a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján száznál kevesebben szerepelnek, és öttagú a testület akkor, ha legalább százan vannak a névjegyzékben. A névjegyzékben szereplők száma alapján az NVB meghatározta azt is, hogy hány tagúak lesznek az országos nemzetiségi önkormányzatok. Ezek szerint 15 tagú testülete a bolgár, a görög, a lengyel, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovén és az ukrán nemzetiségnek lesz; 31 tagú országos önkormányzata lesz a horvát és a szlovák nemzetiségnek, 47 tagú pedig a német és a roma nemzetiségnek. A nemzetiségi választópolgároknak regisztrálniuk kell magukat, ha részt szeretnének venni a nemzetiségi önkormányzati választáson. Regisztrálni személyesen a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban vagy online az ügyfélkapun, illetve a www.valasztas.hu oldalon, továbbá levélben lehet szeptember 27-éig. Aki ezt nem teszi meg, nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat jelöltként. Bár az NVB kiírta a nemzetiségi szavazásokat, azokat csak ott tartják meg, ahol (a névjegyzékben szereplők számától függően) legalább három vagy öt jelölt indul, és mindegyikükre legalább öt érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Az októberi nemzetiségi választáson egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen élnek, ahol - mivel nem vallották magukat legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak - a települési választást nem lehet kitűzni. Az NVB létszáma a nemzetiségi választások idejére nem bővül az országos listát állító nemzetiségi szervezetek delegáltjaival.
InfoJegyzet: A nemzetiségi önkormányzatok választása az önkormányzatiság három (települési, területi és országos) szintjén - www.oslovma.hu/XXX/NemzOnkV.pdf
Október 13-án lesz a nemzetiségi választás is
2019. július 26. - (mti)
Áder János köztársasági elnök október 13-ára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását, ez pedig azt jelenti, hogy ugyanezen a napon lesz a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is. A jogszabály szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani. A választást a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tűzi ki a szavazás előtt legalább 75 nappal, azaz legkésőbb július 30-áig. A törvény szerint azonban nem minden településen lesz minden nemzetiségnek választása: azt ott lehet kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. Az NVB határozatában majd felsorolja nemzetiségenként azokat a településeket és megyéket, amelyeken, illetve amelyekben kitűzi a nemzetiségi választást, és meghatározza azt is, hogy a voksoláson induló jelöltek és az állított listák nyilvántartásba vételéhez hány ajánlásra van szükség. Az országos nemzetiségi önkormányzati választást mind a 13 nemzetiségre vonatkozóan kitűzi. A voksolásra a választópolgárok szeptember 27-éig vetethetik magukat fel a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt nem teszi meg, nem szavazhat, és nem is indulhat jelöltként. Az NVB-nek a 2011-es népszámlálás alapján 2715 települési nemzetiségi önkormányzati választást kell kiírnia, de csak azokon a helyeken tartják meg a szavazást, ahol (településnagyságtól függően) legalább három vagy öt jelölt indul, és mindegyikükre legalább öt érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár nemzetiségének több jelöltjét is ajánlhatja. A legtöbb települési választást, 1383-at a roma nemzetiségiek számára írhatják ki, míg a legkevesebbet, 10-et a szlovénoknak. A bolgárok 37, a görögök 36, a horvátok 136, a lengyelek 53, a németek 547, az örmények 33, a románok 168, a ruszinok 44, a szerbek 63, a szlovákok 158, míg az ukránok 47 választást tarthatnak szerte az országban. Az októberi nemzetiségi választáson egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen élnek, ahol - mivel nem vallották magukat legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak - a települési választást nem lehet kitűzni. Az öt évvel ezelőtti önkormányzati választásokkal egy időben a kitűzött 2715 települési nemzetiségi választásból csak 2146 volt megtartható, 569 elmaradt, mert vagy nem indult legalább annyi jelölt, ahány tagból állt volna a nemzetiségi önkormányzat, vagy pedig egyetlen választópolgár sem szerepelt a nemzetiségi névjegyzékben.
A szlovákság helyzete a megyében és országosan
2019. augusztus 23. - (kesztolc.hu)
Az Országos Szlovák Önkormányzat elnökével, Hollerné Racskó Erzsébettel, Lehoczki Dávid beszélgetett a szlovákság helyzetéről, illetve az októberi nemzetiségi önkormányzati választásokról.
- Hamarosan önkormányzati választások lesznek, mi a teendőjük azoknak, akik nemzetiségre is szeretnének szavazni?
- Először is fel kell iratkozni a nemzetiségi névjegyzékbe. Regisztrálni személyesen a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban vagy online az ügyfélkapun, illetve a www.valasztas.hu oldalon, továbbá levélben lehet szeptember 27-ig. Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem>> Fontos, hogy mindenki, aki szlováknak vallja magát, az menjen el és vegyen részt az október 13-ai választásokon. Változás, hogy idéntől minden szavazókörben le lehet majd adni a nemzetiségi szavazatokat is. A fehérek lesznek a helyi, illetve a megyei önkormányzatok szavazólapjai, a zöldek pedig a nemzetiségek szavazólapjai.
- Milyen létszámmal van jelen a szlovákság Magyarországon?
- A Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adatai szerint a szlovák névjegyzékben szereplők száma 11.379 fő. A népszámlálási adatok szerint a szlovák anyanyelvűek száma körülbelül 9.000 fő és akik valamilyen módon kötődnek a szlovák nyelvhez, kultúrához, azoknak 30.000 volt a számuk. Viszont ez csak egy népszámlálási adat, ahol nem kötelező válaszolni a nemzetiségre. Úgy gondolom, hogy a valóságban olyan 50-60.000 fő lehet az, akiknek van valamilyen kötődése a szlováksághoz. Országosan 113 szlovák önkormányzat volt ebben a ciklusban. Egy településen akkor alakítható ki szlovák önkormányzat, ha a magukat szlováknak vallók száma eléri a 25 főt. Fontos kiemelni azt is, hogy eddig 23 tagú volt az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlése, de mivel ebben a ciklusban elértük a 10.000 feletti létszámot, így a következő ciklusban 31 tagú lesz a közgyűlés.
- Komárom-Esztergom megyében milyen a szlovákság helyzete?
- Úgy gondolom, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat, az egyike azoknak a regionális önkormányzatoknak, akik nagyon megtalálták a helyüket és nagyon jól együttműködnek a megyei önkormányzattal is, hiszen Popovics György elnök úrral kifejezetten jó a kapcsolatuk. Mindemellett a megye támogatását is élvezik mindenféle szempontból, erkölcsi és anyagi részről is. Jelenleg 9 helyi szlovák önkormányzat működik a megyében, köztük a kesztölci is.
- Hogyan lehet elérni a fiatalokat, hogy ők is csatlakozzanak a helyi szlovák önkormányzatokhoz?
- Két féle úton, módon lehet elérni a fiatalokat, az egyik az iskolai, tanórán kívüli foglalkozásokkal, másrészt pedig - a Pest környékén népszerű - helyi folklórokon keresztül, például az egyik településen a helyi folklóron keresztül sikerült feléleszteni az érdeklődést a szlovák nyelv iránt. Az a meggyőződésem, hogy a helyi hagyományokra alapozva lehet a fiatalokat megfogni és buzdítani a hagyományok ápolására.
A visegrádi négyek támogatják a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozását
https://hu.euronews.com/2019/09/12/a-visegradi-negyek-tamogatjak-a-nyugat-balkani-orszagok-unios-csatlakozasat
Orbán: Megnőtt a V4-ek ereje
https://pestisracok.hu/orban-megnott-a-v4-ek-ereje/
A szlovák lakosság nagy része elutasító a külföldiekkel kapcsolatban
https://ujszo.com/kozelet/focus-nagyon-elutasitoak-vagyunk-a-kulfoldiekkel-szemben
Vegyesen fogadták von der Leyen biztosi jelöléseit
Míg a cseh, a szlovák és a horvát kormány jelöltje európai bizottsági alelnöki posztot kap, a lengyel jelölt pedig az egyik legfontosabb területet fogja irányítani, addig Orbán jelöltjének csak ez jutott...
https://hu.euronews.com/2019/09/10/vegyesen-fogadtak-von-der-leyen-biztosi-jeloleseit
Miskolctól a szlovák határig épül autópálya uniós pénzből
Az M30-as autópályát Tornyosnémetiig hosszabbítják meg 2022-ig. Az EU 182 milliárd forinttal támogatja a fejlesztést.
https://index.hu/kulfold/eurologus/2019/09/11/unios_penzbol_epul_autopalya_miskolctol_a_szlovak_hatarig/
Kertbarátok ünnepi kiállítása Szarvason
Harsányi Botond szlovák nyelvű versével, valamint saját költeményével kezdődött a kertbarátok kiállítása pénteken, amit a XXII. Szarvasi Szilvanapok prológjaként rendeztek a megújult Tessedik Sámuel Múzeumban.
http://www.newjsag.hu/2019/09/10/kertbaratok-unnepi-kiallitasa/
Az EU újabb 278 millió eurót fordít szlovákiai autópálya-építésre
2019. augusztus 23. - (mti)
Mintegy 278 millió eurót (azaz 91 milliárd forintot) fordít az Európai Unió kohéziós forrásokból a szlovákiai D1-es autópálya Eperjes (Prešov) körüli, délnyugati elkerülő szakaszának építésére - jelentették be pénteken Brüsszelben. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az országot átszelő, egyebek mellett Pozsonyt (Bratislavát), Zsolnát (Žilinát), Poprádot (Popradot), Eperjest, illetve Kassát (Košicét) és Nagymihályt (Michalovcét) érintő autópálya teljes átadása jelentősen javítani fogja a keleti-nyugati összeköttetést. Mint írták, a beruházás gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a közlekedést Eperjes környékén, egyúttal pedig mérsékli a forgalmat a lakóövezetekben. Maros Šefčovič, a brüsszeli testület szlovák alelnöke rámutatott, hogy Eperjes lakosai profitálni fognak a más gazdasági központokkal és a szomszédos országokkal való jobb összeköttetésből, a projekt javítja majd az életkörülményeket, továbbá segíti a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést. Az Európai Unió csaknem 3,5 milliárd eurót (nagyjából 1140 milliárd forintot) fordít a szlovákiai közlekedési és energetikai hálózatok fejlesztésére a 2014-2020-as költségvetési ciklusban.
Kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnep alkalmából Magyarország pozsonyi nagykövetségén
2019. augusztus 22. - (mti)
Áder János magyar államfő által az államalapítás ünnepe alkalmából odaítélt állami kitüntetéseket vett át három felvidéki magyar és egy szlovák személyiség tevékenységük elismeréseként Magyarország pozsonyi nagykövetségén csütörtökön. A nagykövetségen rendezett ünnepség keretében kiosztott kitüntetéseket Márvány Miklós ideiglenes ügyvivő adta át. Ünnepi köszöntőjében az államalapítás ünnepét a három nemzeti ünnep közül a legderűsebbnek nevezte. A több mint ezeréves magyar államiság kapcsán rámutatott: a magyar állam különböző nemzetiségeknek, köztük a szlovákok elődeinek is otthont adott, az államalapító Szent István király pedig olyan integráló személyiség volt, akit a szlovákok is első királyuknak tartanak. A hagyományosan ebben az időben kiosztásra kerülő állami kitüntetésekről szólva elmondta: azokat a magyarságért végzett munkájuk köszöneteként, illetve a két nép közti kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkájuk elismeréseként kapják. Lanstyák István egyetemi tanár, nyelvész, a Fórum Intézet keretében működő Gramma Nyelvi Iroda vezetője a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A laudációban elhangzott: a díjazott iskolateremtő munkát végzett és végez, nemzetközi szintre emelte a szlovákiai szociolingvisztikai kutatásokat. Lanstyák István az érdemrend átvétele után megköszönve az elismerést hangsúlyozta: munkája csapatmunka, s így az elismerés nem csak neki szól. Csütörtöki József, a komáromi Duna-Menti Múzeum igazgatója a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A laudációban hangsúlyozták: vezetése alatt az ország egyik legrégebbi múzeuma a Felvidék egyik legnagyobb magyar múzeumi intézményévé vált. Csütörtöki József megköszönve a kitüntetést azt mondta: az több, mint elismerés, az együvé tartozás szimbóluma is, olyan, ami a további munkára is ösztönöz. Holocsy Krisztina színművész, a Komáromi Jókai Színház színésze a Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapta meg a nemzeti ünnep alkalmából, a fiatalabb generáció számára is példamutató munkássága elismeréséül. A művésznő hatalmas megtiszteltetésnek nevezte a kitüntetést, kiemelve: a színház csapatjáték, és így az elismerés az egész társulatnak is szól. Marián Hanták építőmérnök, aki korábban egyebek mellett a Párkányt Esztergommal összekötő Mária Valéria híd újjáépítésének koordinátora volt, a magyar-szlovák közlekedési kapcsolatok fejlesztésében betöltött szerepéért részesült magyar állami kitüntetésben. Átvéve a Magyar Bronz Érdemkeresztet, azt a munkatársaival közösen végzett munka elismerésének nevezte. Hangsúlyozta: minden új infrastrukturális kapcsolat számos lehetőséget teremt az érintett régiókban, s ezek létrehozásához partnerekre van szükség a határ mindkét oldalán.
A cseh kalózpárt opcionálissá tenné a női nevek „-ová” végződését
http://azonnali.hu/cikk/20190912_a-cseh-kalozpart-opcionalissa-tenne-a-noi-nevek--ova-vegzodeset
Nemzetiségi délután Piliscsabán
Piliscsaba Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata szervesében 2019. augusztus 17-én az Ősök parkjában / Nemzetiségi kulturális műsor / Társszervező: MSZSZ Pobočka (piliscsabai szlovák klub) / Támogatók: Országos Szlovák önkormányzat, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány, Piliscsaba Város Önkormányzata, Klarissza-ház Mikk
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2288830417882588
Táncforgatag (felhívás)
A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete tíz esztendővel ezelőtt rendezte meg első alkalommal a „Vo víre tanca - Táncforgatag” Magyarországi Szlovák Hagyományőrző Csoportok és Táncegyüttesek Országos Minősítő Seregszemléjét. A találkozó azóta kétévente kerül megrendezésre. 2015-ben a seregszemlén már gyermek tánccsoportok és szóló táncosok is kérhettek minősítést. Tekintettel arra, hogy az utóbbi időkben az aktív táncosok száma néhány csoportban nagymértékben csökkent, lehetőséget biztosítunk a kislétszámú koreográfiák bemutatására is. / Időpont: 2019. október 12-13. / Helyszín: Szarvas, Cervinus Teátrum (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.) / Részleteket és a jelentkezési lapot megtalálják a honlapunkon: http://slovakkultura.hu/hu/tancforgatag
Ezért van bajban a magyar oktatás - Lenne mit tanulni a szlovákoktól, osztrákoktól
Összesítették, hogy GDP-arányosan mennyit fordítanak az egyes OECD-tagállamok az oktatásra. Hát, nem állunk túl fényesen, a lista hátsó felében kullogunk, a régiós tagországok között pedig konkrétan tökutolsó Magyarország ebben a tekintetben. A szervezet összesítése szerint a listát Norvégia vezeti. Újabb aggasztó jelentés látott napvilágot, ezúttal a magyar oktatási rendszerről: az OECD-országok közül ugyanis Magyarország a lista hátsó traktusában szerepel abban az összegzésben, amely azt vizsgálta, GDP-arányosan mennyit fordítanak az egyes országok oktatásra.
https://www.penzcentrum.hu/karrier/ezert-van-bajban-a-magyar-oktatas-lenne-mit-tanulni-a-szlovakoktol-osztrakoktol.1081683.html
A Magyarországi Szlovákok Országos Folklór Fesztiválja
és a Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó 2019. július 28-án a kedvezőtlen időjárás miatt nem Bánkon, hanem a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központban került megrendezésre. - Képgaléria:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=2255219561243674
Pályázatot hirdettek Mila Haugová szlovák nyelvű versének fordítására
https://dunszt.sk/2019/06/07/muforditas-palyazat-mila-haugova-szlovak-nyelvu-versenek-forditasara/
Békéscsaba - Különleges kiállítás nyílt a Szlovák tájházban
A békéscsabai Szlovák tájházban múltidéző, speciális kiállítás nyílt csütörtök délután. Az érdeklődők egy átfogó tárlatot láthatnak elődeink támasztékairól és eszközeiről a sétapálcától a guzsalyig, a mívestől a hagyományos pásztorbotig. A többnyire Mester Gábor és Harangozó Imre gyűjteményéből származó kiállítás 19. és 20. századi eszközökből tevődik össze.
https://behir.hu/kulonleges-kiallitas-nyilt-a-szlovak-tajhazban
Interaktív térképen a történelmi Magyarország 1910-es anyanyelvi-etnikai viszonyai
https://adatujsagiras.atlatszo.hu/2019/07/30/interaktiv-terkepre-tettuk-a-tortenelmi-magyarorszag-1910-es-anyanyelvi-etnikai-viszonyait/
Az 1910-es népszámlálás szerinti anyanyelvi-nemzetiségi térkép interaktív formában - A térképet kiszolgáló területhatárokat és az adatokat a GISta Hungarorum projekt honlapjáról töltöttük le. Az 1910-es népszámlálás az állampolgárok anyanyelvére kérdezett rá, a népszámlálási adatok pedig a magyar, német, szerb, horvát, oláh (román), szlovák (tót) nyelvre kérdezett rá. A projekt adatbázisa aggregáltan tartalmazza az 1890-es népszámlálás ruténekre (ruszinok - kárpátaljai oroszok és ukránok), valamint a vendekre (szlovének) vonatkozó településszintű adatokat is. Így ez a térkép együttesen mutatja az adatokat. / Mivel a térinfomatikai adatok és az adatbázis között volt némi eltérés, ezért néhány település hiányzik a térképről. A térkép pontsűrűségi módszerrel készült és ebben az esetben egy pont egy embert jelent. Egy-egy település határán belül annyi pont van, ahányan az adott anyanyelvhez tartozónak vallották magukat. / Az alábbi, színmagyarázatként is szolgáló videóban azt láthatja, hogy az anyanyelvi-nemzetiségi válaszadók külön hol éltek:
https://atlo.team/anyanyelviterkep/
Fidesz-válasz Trianonra
Szombathy Pál (ujszo.com): - Egy természetellenes század természetes következményeként 99 évvel a békediktátum után még mindig Trianon árnyaival küzd a Kárpát-medence. A magyar nemzetpolitika idén is a hagyományos, már 30 éves erdélyi Fideszfesztivál középpontjában áll. Mondom úgy, hogy Orbán Viktor idei beszédét e sorok írásakor még nem ismerhettük, ám megelőlegezhető: a magyar miniszterelnök ezúttal is a Bálványosi Szabadegyetemen megszokott aktuálpolitikai összefoglalót ad elő, megspékelve határozott világnézeti megállapításokkal, megborsozva provokatív üzenetekkel, amelyek már nem is a magyar ellenzéknek szólnak, inkább a nemzetközi közegnek, lévén Orbán jó ideje úgy érzi magát a hazai közéletben, mint két számmal kisebb, erősen szűkített slim fit öltönyben: hónaljban-derékban szorítja, szárban rövid neki. A kormányfő előtt helyettese, a KDNP-vezető Semjén Zsolt végigkartácsolta a terepet a határon túli magyar politika lényegével:
https://ujszo.com/velemeny/fidesz-valasz-trianonra
Mindörökké Trianon
2019. augusztus 2. - (Kerényi György - ujszo.com)
Zuzana Čaputová azt mondta a Pátria rádiónak, hogy magyarországi tárgyalásain vendéglátói nem vetették föl a szlovák állampolgársági törvény kérdését. Miért nem? És miért mondta azt Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes Tusványoson, hogy a magyar kormány direktben támogat határon túli magyar pártokat? Semjén biztos nem véletlenül szólta el magát, még ha nem is pénzbeli támogatásról beszélt, bár nehezen lehetett másképp érteni. A tiltott pártfinanszírozás mindenütt létezik, de sosem hirdetik diadalmasan. Putyin sem hangoztatja, hogy pénzzel támogatja Le Pen vagy Salvini pártját. Persze neki nem a nemzetegyesítés, hanem az unió bomlasztása a célja, Orbánék viszont mindkét legyet ütik egy csapásra: a Fideszhez hasonlóan korrupciós ügyekkel terhelt román kormánypárttal leboltolt választási csalás révén európai parlamenti mandátumhoz juttatott erdélyi képviselő lapunk beszámolója szerint azt mondta Tusványoson, hogy a jogállamiság „a baloldali és liberális pártok vesszőparipája”. Vince Lóránt hozzátette, hogy a jogállamiság csak annyira fontos, hogy egy ország betartja-e a kisebbségi törvényeket. Vajon Vince tud-e így támogatókat szerezni az Európai Parlamentben az erdélyi magyarok jogérvényesítéséhez? És miért fontosabb egy kisebbségi magyarnak a Fidesz jogállamellenes (korábban illiberálisnak, most „keresztény szabadságnak” nevezett) önigazolása? A semjéni bejelentés nyilván kétségeket ébreszthet az MKP (vagy egy magyar pártszövetség) esetleges szlovák partnereiben, hogy honnan is irányítják a szövetségesüket - céloztak már erre eddig is. Miért nehezíti Semjén az MKP kapcsolatait a szlovák pártokkal? És ha az állampolgársági törvény a szlovákiai magyarság sérelme, akkor a nemzetet újraegyesítő Orbán miért nem hozza föl a kisebbségi jogok terén biztatóan nyilatkozó új szlovák államfőnél? Miért nem keres szövetségest e harcához? Vagy ez nem is az ő harca? De hogyan lehetséges az, hogy ami a kisebbségi magyaroknak fáj, ne fájjon neki is? A válasz az Orbán-féle nemzetegyesítés. Ami, akárcsak a magyarországi társadalom, a gazdaság bármely területén Orbánon kívül nem ismer el más erőközpontot. A határon túl is médiumokat vásárol és alapít, a kisebbségi közösségek és elitek által nem kontrollált módon osztja a támogatásokat, most épp a határon túli magyar irodalmat fazonírozza, és persze az állampolgársággal közjogi köteléket is teremtett. A nemzet egyesült. A 100 év alatt szétfejlődött magyar kisebbségi társadalmakat már Budapestről irányítják. Mint Trianon előtt, csak már, ahogy egy szlovákiai politikus nevezte, a NagyFőni irányítása alatt. A „nemzetegyesítés” érzelmi ereje fontos, ezt áldozták föl belpolitikai érdekeikért a magyarok jóléti sovinizmusát meglovagló szoclibek 2001-ben és 2004-ben. De - hacsak nem költözik mindenki Magyarországra - Trianonra nem a nemzetegyesítés a válasz, hanem a következményeinek felszámolása. 1920-ban igazságtalan és Magyarországot megcsonkító döntés született. De a területvesztésnél sokkal fontosabb, hogy a magyar nemzet 2-3 millió tagja száz éve nem élvez teljes jogegyenlőséget. Ezen nem az „egy vérből valók vagyunk” segít, hanem ha a kisebbségi magyarok erős és autonóm társadalma nyomásgyakorlásra képes politikai erőket legitimálni és mandátummal ellátni. Anyaországi támogatással, de országában politikailag integrálódva. De Orbánnak nem érdeke, hogy a kisebbségi magyar közösségek nélküle oldják meg problémáikat, és mélyebben integrálódjanak országaik politikai rendszerébe. Ő minden magyarok kormányfője, és Budapest dönt arról, milyen szerepet játsszanak a magyar pártok Pozsonyban, Bukarestben, Újvidéken. Az ő támogatottságának a nemzetiesítő retorika a kötőanyaga. De a kisebbségi magyaroknak nem Orbánt kéne hatalmon tartani, hanem a saját pártjaikat oda juttatni. Orbán jóban akar lenni Kelet-Európa többségi kormánypártjaival (Tusványoson is kiállt a román szocdemek mellett), de ezt saját uniós mozgásterének biztosítására, és nem a kisebbségi magyarok érdekérvényesítésének támogatására használja. Helyette a nemzet újraegyesítését kínálja a magyaroknak (és persze pénzt). Plusz a nemzeti büszkeséget, mármint amit ő gondol erről: stadionok építését, világversenyek rendezését, magyar űrhajóst, sőt, nemrég vett egy - áruszállításra alkalmatlan - magyar tengeri kijáratot is. Szerinte a magyar ilyenekre büszke, nem az átlátható államra, a csökkenő korrupcióra, a magas tanári fizetésekre vagy a romák életének és integráltságának jelentős javítására. Igaz, az etnicista és üldözöttségi retorika ezekhez nem passzolna. Az Trianonhoz passzol.
Magyarország-Szlovákia 1-2
A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-1-re kikapott Szlovákia csapatától az Európa-bajnoki selejtezősorozat hétfői játéknapján.
http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/eb-2020-magyarorszag-szlovakia-eloben-az-nso-n-2721021
Ha öregebbek vagyunk, mint Szlovákia,
legalább egy góllal többet kellett volna rúgni, mint a szlovákok!
https://parameter.sk/ha-oregebbek-vagyunk-mint-szlovakia-legalabb-egy-gollal-tobbet-kellett-volna-rugni-mint-szlovakok
Még mindig gólra játsszák a futballt
https://nepszava.hu/3049457_meg-mindig-golra-jatsszak-a-futballt
Szlovákból sajnos elégtelen
https://magyarnemzet.hu/sport/szlovakbol-sajnos-elegtelen-7288019/
„A szlovák címert csókolgatva hergelte a magyar drukkereket”
https://ripost.hu/sport/kiderult-ezert-hergelte-a-magyar-szurkolokat-a-szlovak-csatar-2064112
„A győzelmünk jó válasz volt a magyar szurkolók viselkedésére”
https://www.blikk.hu/sport/magyar-foci/skriniar-a-gyozelmunk-jo-valasz-volt-a-magyar-szurkolok-viselkedesere/t3vcxmc
A Szlovák Nemzeti Párt elnökével nézte együtt a meccset Orbán Viktor
Korábban egy arany(ozott) fokost is ajándékozott a magyar miniszterelnöknek
https://magyarhang.org/belfold/2019/09/10/a-korabban-kemenyen-magyarellenes-szlovak-nemzeti-part-elnokevel-nezte-egyutt-a-meccset-orban-viktor/
Orbán Viktor után is lesz magyar futball
https://www.klubradio.hu/adasok/orban-viktor-utan-is-lesz-magyar-futball-108655
Nemcsak nyelvében, futballjában is él a nemzet
http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/nemcsak-nyelveben-futballjaban-is-el-a-nemzet-akkor-is-ha-kikapunk-2721145
Magyar-szlovák - Két óra alatt minden jegy elkelt
https://www.facebook.com/oslovma/photos/rpp.147596498672668/2272823709483259/?type=3&theater
A szlovák külügyminisztérium behívatta a magyar nagykövetet
2019. szeptember 12. - (tasr)
A szlovák Kül- és Európai Ügyek Minisztériuma behívatta Pető Tibor magyar nagykövetet a Magyarország - Szlovákia Európa-bajnoki selejtezőn történtek miatt. Erről a tárca sajtóosztálya tájékoztatott csütörtökön. A minisztérium felhívta a figyelmet, hogy a mérkőzésen sértő, szlovákellenes jelszavak hangzottak el, és megsértettek egy állami jelképet is. A tárca elítélte az etnikai ellenségeskedés ezen megnyilvánulásait. Az efféle megnyilvánulások elfogadhatatlanok nemcsak a stadionban, hanem mindenhol máshol is - áll a tárca közleményében. A tárca állásfoglalása szerint rendkívül veszélyesek az efféle jelenségek, mivel ronthatják a két ország kölcsönös viszonyát, valamint megzavarhatják a szlovákok és a magyarok békés együttélését is. A külügyminisztérium tolmácsolta a magyar nagykövetnek azt az igényét, hogy a magyar kormányzati hivatalok szenteljenek nagyobb figyelmet ennek a jelenségnek, és minden rendelkezésre álló eszközzel igyekezzenek megelőzni vagy kiküszöbölni az ilyen megnyilvánulásokat. A stadionban történtekkel összefüggésben érkezett a Főügyészséghez egy feljelentés is, nemzetiségi, faji vagy meggyőződésbeli hovatartozás miatti gyalázkodás ügyében. A hétfői (9. 9.), Budapesten játszott meccsen a magyar rendőrök két személyt vettek őrizetbe. Az Európa-bajnoki selejtezőt feszült hangulat jellemezte a lelátókon. A szlovákiai vendégek számára fenntartott szektorban a rendőröknek kellett elválasztaniuk egymástól a hazai csapatnak drukkoló, magyar nemzetiségű szlovák állampolgárokat a szlovák szurkolóktól. A feszült hangulathoz az is hozzájárult, hogy a magyar szurkolók kifütyülték a szlovák himnuszt.
Egy szlovák és egy magyar drukkert is őrizetbe vett a rendőrség
https://parameter.sk/magyar-szlovak-egy-szlovak-es-egy-magyar-drukkert-orizetbe-vett-rendorseg
Himnusz és Mátyás
„A magyar tábor a csapatok bevonulásakor hatalmas, Mátyás királyt ábrázoló drapériát feszített ki az alábbi üzenet kíséretében: „Az Európa-bajnokság előttetek, a Fekete sereg mögöttetek.” Futballmeccsen ennyi bőven belefér, a szlovák himnusz kifütyülését viszont meg lehetett volna spórolni...”
https://hirklikk.hu/kozelet/himnusz-es-matyas/354700/
Polgármester a szurkolói balhéban
Megvédte a szlovák zászlót, hősként ünneplik.
https://nb1.hu/hazai-labdarugas/magyarorszag-szlovakia-polgarmester-a-szurkoloi-balheban
Himnusz és füttyszó
A szlovák himnuszt az első taktustól az utolsóig fülsiketítő füttyszó kísérte. Az ilyesminek nincs helye a stadionokban. Nem azért, mert az UEFA majd büntetést ad. Egyszerűen azért, mert emberek vagyunk.
https://ujszo.com/velemeny/himnusz-es-futtyszo
Orbán Viktor: A szlovák válogatott jobb volt
https://www.magyarhirlap.hu/sport/20190911-orban-viktor-a-szlovak-valogatott-jobb-volt
Európa a népek olvasztótégelye - Magyarország pedig az átjáróháza?
Az Eurostat adatai szerint a Magyarországról elvándorlók jelentős része, évi sok ezer ember nem magyar állampolgár, hanem ukrajnai, szerbiai vagy ázsiai, afrikai születésű. A migráció valamivel csökkenő intenzitással ugyan, de folyik, a legtöbb tartózkodási engedélyt újabban ukránok kapták az EU-ban. De országokon belül is milliók ingáznak messzire.
https://privatbankar.hu/makro/europa-a-nepek-olvasztotegelye-magyarorszag-pedig-az-atjarohaza-327296
TGM: Magyarországnak nincsenek szövetségesei
Tamás Gáspár Miklós szerint ma Magyarországnak nincsenek szövetségesei, és a közkeletű tévedéssel szemben a visegrádi országok sem azok. Mint mondta: Lengyelország sosem lesz Amerika- és franciaellenes, de a cseh, szlovák, román stb. kormány sem a barátunk, sőt ellenséges viszonyban vannak Magyarországgal. A filozófus úgy látja: a „politikai Magyarország” közutálatnak örvend a nemzetközi közvélemény előtt. Mindeközben - tette hozzá - a magyar lakosság nem szereti Orbánt, de beletörődött a rendszerébe, és megszerette annak bizonyos elemeit (középosztály támogatását, vagy éppen a filozófus szerint népszerűtlen népcsoportok elnyomását).
http://www.atv.hu/belfold/20190719-tgm-magyarorszagnak-nincsenek-szovetsegesei
Az EU felszólította Szlovákiát, hogy módosítsa a kettős állampolgárságot tiltó törvényt
Az Európai Bizottság a szlovák hatóságok válaszát várja arra, hogy miként kívánják módosítani a kettős állampolgárságot tiltó nemzeti jogszabályaikat. Az ebben illetékes brüsszeli hatóság, a Petíciós Bizottság erről levélben tájékoztatta Lomnici Zoltánt, az ügyben benyújtott petíció kezdeményezőjét. Lomnici kifejtette, azt tartaná a legmegfelelőbb megoldásnak, ha az érintetteknek a szlovák állam jogorvoslati lehetőséget biztosítana - írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190719-az-eu-felszolitotta-szlovakiat-hogy-modositsa-a-kettos-allampolgarsagot-tilto-torvenyt.html
Kik vannak jobban elnyomva Szlovákiában, a melegek vagy a magyarok?
Van-e hasonlóság az LMBTQ-közösség és a felvidéki magyarok helyzete között Szlovákiában? Ezt akartuk megtudni a pozsonyi Pride résztvevőitől, köztük felvidéki magyaroktól és a pozsonyi polgármestertől. Egészen váratlan dolgok is kiderültek, például a párhuzam kisebbségi lét és a műpéniszviselés között. / Bár a liberális Zuzana Čaputová elnökké választása óta sokan hajlamosak Szlovákiát liberális fénysugárnak tekinteni az illiberális visegrádi tömbben, Szlovákiában a melegek jogi helyzete rosszabb, mint nálunk: Magyarországgal ellentétben sem bejegyzett élettársak nem lehetnek, és így a törvényes öröklés vagy a hozzátartozói státusz sem illeti meg a melegeket. Ennek ellenére a szombat délután megtartott pozsonyi Pride-nak nem tüntetés-, inkább majálishangulata volt.
http://azonnali.hu/cikk/20190721_kik-vannak-jobban-elnyomva-szlovakiaban-a-melegek-vagy-a-magyarok-video
A pozsonyi polgármester vezeti a Pride-ot
https://hvg.hu/vilag/20190720_A_pozsonyi_polgarmester_vezeti_a_Prideot
Čaputová államfő ellátogatott a Szivárványos Felvonulás egyik előadására
Zuzana Čaputová államfő ellátogatott a pozsonyi Nová Cvernovkában megrendezésre kerülő előadásra, amely a Príbeh geja, príbeh lesby címet viseli. Az előadás a szombaton (július 20.) megrendezésre kerülő, pozsonyi Szivárványos Felvonulás kísérőrendezvényeihez tartozik. Villamoson érkezett a helyszínre.
https://ujszo.com/kozelet/caputova-allamfo-ellatogatott-a-szivarvanyos-felvonulas-egyik-eloadasara
Akikre büszkék vagyunk
Szlovákiára „bezzeggyerekként” kezdenek tekinteni Nyugaton. / Az uniós intézményekben leginkább szitokszóként használt V4 rosszhírű, sokszor bajkeverő csoportjából már a Pellegrini vezette Szlovákia érezhetően igyekszik kilógni, ami megállította Szlovákia presztízsének további romlását, de az áttörést Čaputova megválasztása és a liberálisok EP-választási sikere hozta. A szlovák államfőt kezdik/kezdjük egy kelet-európai fordulat első fecskéjeként látni. Mindenesetre a dörzsölt és szemérmetlen kelet-európai nacionalista oligarcha-politikusok után a szlovák államfő megint a régió szebbik arcát mutatja, a rendszerváltás idejéhez hasonlóan.
https://ujszo.com/velemeny/akikre-buszkek-vagyunk
Feketepontot kapott Szlovákia a börtönei miatt
Az Európa Tanács kínzásmegelőzéssel foglalkozó bizottsága bírálja a szlovákiai börtönök állapotát. Az ellenőrök figyelme főként a fogva tartás körülményeire, higiéniai szabályok betartására és a börtönlakók foglalkoztatási lehetőségeire összpontosult. Az igazságügyi minisztérium máris reagált: igyekszik.
https://infostart.hu/tudositoink/2019/07/20/feketepontot-kapott-szlovakia-a-bortonei-miatt
Elbocsátják a kassai acélmű dolgozóinak az ötödét
https://24.hu/kulfold/2019/07/21/kassa-elbocsatas/
Brüsszel döntött: hatalmas összeget ad a kassai autópálya-építésre
Az Európai Bizottság arról döntött a napokban, hogy több mint 173 millió euróval (56,5 milliárd forinttal) támogatja a szlovákiai Kassa körül észak-keleti irányban található autópályák építését.
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/gazdasagfejlesztes/brusszel-dontott-hatalmas-osszeget-ad-a-kassai-autopalya-epitesre.331765.html
Tovább nőtt a magyarok utazási kedve
A korábbi évekhez hasonlóan tovább nőtt a magyarok bel-, és külföldi utazásainak száma és a külföldről hazánkba irányuló forgalom is emelkedett tavaly. A többnapos utazások legkedveltebb célpontjai a szomszédos országok, valamint Németország, Csehország, illetve a mediterrán országok, Olaszország, Görögország voltak. Tavaly a magyarok 888 milliárd forintot költöttek el külföldön, 8,7 százalékkal többet, mint 2017-ben. A németek 223 milliárd, a Romániából, az Egyesült Államokból, illetve a Szlovákiából érkezők 172 milliárd, 163 milliárd, illetve 129 milliárd, az Egyesült Királyságból utazók 109 milliárd forintot költöttek tavaly Magyarországon.
https://www.nool.hu/eletstilus/tovabb-nott-a-magyarok-utazasi-kedve-2751893/
Pohoda - a legnagyobb szlovák...
Jó ez a fesztivál, csak alig látok valamit
https://index.hu/kultur/zene/2019/07/17/pohoda-fesztival-szlovakia-charlotte-gainsbourg-death-grips-mac-demarco
Lengyel-magyar határ újra
Amilyen randán tomboltak a lengyel fociultrák szerdán este Pozsony belvárosában, olyan szép példát mutattak másnap az erőszak ellentétjéből, a békéből Dunaszerdahelyen.
https://ujszo.com/velemeny/lengyel-magyar-hatar-ujra
Čaputová pártjának EP-képviselője: Orbán rosszabb, mint Mečiar
A magyarokat is képviselni fogja, ígérte a Progresszív Szlovákia színeiben az EP-be beválasztott Michal Šimečka. De pontosan hogyan képzeli ezt el? Támogatja-e a Minority Safepack kisebbségvédelmi kezdeményezést? Volt-e már DAC-meccsen? Tényleg Szlovákia a leghaladóbb ország a V4-ek közül, és lehet-e Orbán miatt kínos bárkinek a V4?
http://azonnali.hu/cikk/20190715_orban-rosszabb-mint-meciar-aputova-partjanak-ep-kepviseloje-az-azonnalinak-michal-simecka-interju-progressziv-szlovakia
Akár Áderrel közösen is emlékezne Trianonra a szlovák államfő
Magyar szempontból óvatos optimizmusra okot adó interjút adott a Pátria Rádiónak Zuzana Čaputová, szlovák köztársasági elnök.
Audio: http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0019/001980/00198014-1.mp3
Úgy mutatják be Trianont, ahogy eddig még senki
Hét kötetben mutatják be a teljes versailles-i békerendszert, amely Berlintől Ankaráig alapjaiban alakította át Európát. Mindez nemcsak Magyarország, hanem az egész kontinens XX. századi sorsát meghatározta. Olyan szintézis megalkotására vállalkoztak, amilyenre eddig nem volt példa - mondta a Demokratának dr. Gulyás László történész, a Szegedi Tudományegyetem professzora. A történész szerint igaz, hogy Trianon már többé-kevésbé a köztudatban van, de még bőségesen lehet újat mondani arról, hogy miért és hogyan történtek a dolgok száz évvel ezelőtt. Magánintézményként létrejött egy olyan tudományos hálózat, amelynek tagjai ténylegesen értenek egy-egy szakterülethez - árulta el, majd hozzátette: a Szegedi Tudományegyetem kötelékében nem tarthatnak kurzust a témáról, semmibe veszik a köteteiket, „kíméletlen kultúrharc folyik a nemzeti, konzervatív történetírás ellen”.
https://www.nool.hu/orszag-vilag/ugy-mutatjak-be-trianont-ahogy-eddig-meg-senki-2751908/
Őszinte szavak vagy három százalék
Gombaszögi reakciók Zuzana Čaputová magyarbarát megnyilvánulására
Gombaszög - egyszerre földrajzi helynév és intézmény. Az Aggteleki-karszt szlovákiai oldalán megbúvó festői katlan immár kilencven éve a felvidéki magyarság egyik legfontosabb találkozóhelye. Az itteni nyári tábor idén is programok rendkívül széles tárházát kínálja magyarországi fellépők egész sorával, ám Zuzana Čaputová, Szlovákia tavasszal megválasztott elnöke ellopta a show-t. Helyszíni tapasztalatokat igyekeztünk gyűjteni arról, miért és hogyan.
https://gondola.hu/cikkek/113792-Oszinte_szavak_vagy_harom_szazalek.html
Üzenet Gombaszögről azoknak, akik nem voltak ott
Először Szentesi Rékát kérdeztük a fenntarthatóságról és a fenntartható divatról, majd Mészáros Andrással, Morvai Tündével, Szilágyi Adriennel és Szilágyi Emesével beszélgettünk a Magyar Tudományos Akadémia átalakításáról, ennek fogadtatásáról és hatásairól. Vendégünk volt továbbá Molnár Csaba rendező, az elmúlt 5 év legsikeresebb szlovák komédiasorozatának rendezője is. Utolsó beszélgetésünk során Nagy József és Berényi József a szlovákiai magyarok nélküli Európai Parlamentről és az Európa előtt álló kihívásokról vitáztak. Vendégeink a beszélgetések után megfogalmaztak egy fontos üzenetet az elhangzottakkal kapcsolatban azoknak, akik nem tudtak eljönni a táborba.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=avufpbnKV1E&feature=youtu.be
Gombaszög ne legyen Tusványos!
A Pátria rádió programjának elutasításával sajnos Gombaszög is rálépett a tusványosi útra, már lejtőn van a szekér.
https://ujszo.com/velemeny/gombaszog-ne-legyen-tusvanyos
Irodalomról, színházról és zenéről beszélget Szarka Tamás
Szarka Tamás előadóművész, zeneszerző, költő is bemutatkozik a Tusványos néven ismert Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, az erdélyi Tusnádfürdőn. A Ghymes együttes alapítójaként ismert, Kossuth-díjas zenész a Magyar Teátrumi Sátor vendége lesz, ahol Csák Jánossal beszélget irodalomról, színházról és zenéről - közölték a szervezők.
https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/irodalomrol-szinhazrol-es-zenerol-beszelget-szarka-tamas-2752230/
Čaputová megvétózna egy olyan törvényt, amely megnyirbálja a kisebbségek jogait
Gombaszög - Ha a parlament olyan törvényt terjesztene elé, amely megnyirbálná a kisebbségek jogait, Zuzana Čaputová köztársasági elnök megvétózná. Ezt szerdán, a Gombaszögi Nyári Táborban, a szlovákiai magyar fiatalság legnagyobb rendezvényén tartott beszélgetésen mondta az elnök asszony.
https://ujszo.com/kozelet/caputova-megvetozna-egy-olyan-torvenyt-amely-megnyirbalja-a-kisebbsegek-jogait
Čaputová a Népszavának: „Én nyíltan beszélek”
https://nepszava.hu/3043532_metro-kontra-hev-az-atnevezesi-huzakodas-mogott-az-allam-es-a-fovaros-birkozik-egymassal
A szlovák államfő odaszúrt Orbánnak a magyarországi látogatásán
2019. július 11. - (ujszo.com/mti)
Zuzana Čaputová kiállt a liberális demokráciák és az EU-tagság mellett, és elutasította a magyarországi média egy részének azon állítását, hogy Soros-ügynök lenne. / Zuzana Čaputová elmondta, kampányában tett ígéretéhez híven országa valamennyi lakosának, így a 450 ezer magát magyarnak valló szlovákiai polgárnak is elnöke kíván lenni. Úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy „az a liberális demokrácia, amely mindenkinek garantálja a jogegyenlőséget, a kisebbségek védelmének is a leghatékonyabb eszköze”. A szlovák államfő kitért arra is, hogy a visegrádi négyek együttműködésének akkor lehet értelme, ha nem elégednek meg regionális érdekek védelmével, hanem megjelenítenek olyan értékeket is, mint a jogállamiság, a demokrácia és a szabadság. Azért is fontos ez, hogy „ne úgy tekintsenek ránk, mint akik az Európai Uniót meggyengítik, illetve bomlasztják” - mondta. Zuzana Čaputová elmondta, az együttműködés egyik legígéretesebb gyakorlati lehetőségét az ipari automatizáció és a robotizáció területén látja, amelynek Európa számára is pozitív hozadéka lehet. A szlovák köztársasági elnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Unió vezetői közül első alkalommal nem kerül ki senki a visegrádi országokból. Ezen országokat biztosan összekapcsolja, hogy polgáraik kedvezően értékelik az uniós tagságot - mondta Hangsúlyozta továbbá, amennyiben Szlovákia dolgai mostanában jól alakulnak, az jelentős mértékben az európai integrációnak köszönhető és nem a „kizárólagos nemzetállamisághoz” történő visszatérésnek. Zuzana Čaputová közölte, délután Orbán Viktor miniszterelnökkel folytat tárgyalásokat, majd fejet hajt Göncz Árpád egykori köztársasági elnök sírja előtt. A volt államfőről azt mondta, olyan ember volt, aki megtestesítette a szabadság és a demokrácia értékeit. A szlovák államfő kérdésre válaszolva üdvözölte, hogy a német Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság új elnöke. Áder János ugyanerről azt mondta, teljes mellszélességgel támogatni tudja a bizottság új vezetőjét, amennyiben Magyarországnak és Szlovákiának is segítséget nyújt az atomerőművi kapacitások bővítéséhez, az ezt ellenző Ausztriával szemben. A magyar köztársasági elnök hangsúlyozta, Magyarország biztosan teljesíteni fogja 2030-ra tett klímavállalásait. Emellett reális várakozás az is, hogy a magyar villamosáram-termelés több mint 90 százaléka széndioxid-mentessé válik erre az időpontra, amennyiben elkészül a két új paksi atomreaktorblokk és a naperőművi kapacitások évenkénti megduplázódása is folytatódik - tette hozzá. Zuzana Čaputová megjegyezte, Szlovákia felvállalta a klímasemlegesség elérését 2050-ig, továbbá arra is ígéretet tett, hogy 2023-ig leállítja a szén bárminemű felhasználását. Áder János újabb kérdésre rendkívül baráti hangulatúnak nevezte a találkozót, majd elmondta, lehet, hogy a jövőben lesznek véleménykülönbségek szlovák kollégájával, de ez biztosan nem fogja ellehetetleníteni a kétoldalú, illetve a visegrádi együttműködést. Hasonlóan vélekedett erről Zuzana Čaputová is, hangsúlyozva, partnerek között természetes, sőt kívánatos is a vélemények különbözősége. Kölcsönös tisztelet mellett azonban az eltérő álláspontok nem lehetnek az együttműködés akadályai - tette hozzá. Zuzana Čaputová az erre vonatkozó kérdésre reagálva hazugságnak nevezte azokat a magyar sajtóban megjelent állításokat, hogy Soros György ügynöke lenne.
Áder János fogadta a szlovák elnököt
Áder János köztársasági elnök 2019. július 11-én Budapesten fogadja Zuzana Čaputová szlovák elnököt. - Fotó: (mti)
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2298916690156322
Magyarországra látogat a szlovák államfő
2019. július 9. - (mti)
Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Čaputová, a Szlovák Köztársaság elnöke csütörtökön. A szlovák államfő Áder János köztársasági elnök meghívására érkezik Budapestre. Zuzana Čaputovát katonai tiszteletadással fogadják a Szent György téren, majd a két elnök tárgyalást folytat a Sándor-palotában. A megbeszéléseket közös sajtótájékoztató követi. Kora délután a szlovák államfő megkoszorúzza a Magyar Hősök Emlékkövét a Hősök terén. Zuzana Čaputovát, akinek személyében először került nő az államfői tisztségbe, június 15-én iktatták be hivatalába. A szlovákiai politikában újoncnak számító Zuzana Čaputová az ellenzéki liberálisok jelöltjeként a márciusi államfőválasztás második körében szerezte meg a győzelmet az érvényes szavazatok 58,4 százalékával. A legerősebb szlovák kormánypárt, az Irány (Smer-SD) által indított Maroš Šefčovič a voksok 41,59 százalékát kapta. Áder János a megválasztott szlovák államfőnek április 2-án küldött gratuláló levelében azt írta: bizonyos abban, hogy közösösen hozzá tudnak majd járulni a magyar-szlovák együttműködés további gazdagításához. Kifejezte reményét, hogy az új szlovák államfővel is folytatni tudja az elődjével kezdett konstruktív párbeszédet, amely a kölcsönös bizalom erősítését, a még lezáratlan kérdések megnyugtató rendezését is elősegítheti. Egyúttal budapesti látogatásra invitálta Zuzana Čaputovát.
Rigó Konrád elhatárolódik a kulturális minisztérium nyilatkozatától
A Ľubica Laššáková által vezetett kulturális minisztérium közleményt adott ki, melyben az államnyelvtörvény betartására hívják fel a figyelmet. Rigó Konrád kulturális államtitkár elhatárolódik a közleménytől.
https://ujszo.com/kozelet/rigo-konrad-elhatarolodik-a-kulturalis-miniszterium-nyilatkozatatol
Két nyelven játssza ugyanazt
Bakfisként a Kórház a város szélént, később a Vészhelyzetet nézte izgalommal, és most egy hasonló sorozatban játszik. Ápolónők a címe, jóformán az egész nyara ezzel telik. A második széria után most a harmadikat forgatják, a kettő között pár hét szünetet kapott Varga Anikó.
https://ujszo.com/kultura/ket-nyelven-jatssza-ugyanazt
Komárno - Komárom, avagy A szúnyoginvázió
A szójáték lefordíthatatlan, a szlovák komár, vagyis a szúnyog szó adta a zsenialitását a képnek: Komárno - Komárom (Komárnot a szúnyogoknak), de aki ezt nem érti...
https://ujszo.com/vasarnap/komarno-komarom-avagy-a-szunyoginvazio
Soltész Miklós: Megsokszorozódott a nemzetiségek által fenntartott iskolák száma 2010 óta
2019. július 4. - (mti)
Megsokszorozódott a nemzetiségek által fenntartott iskolák száma 2010 óta Magyarországon, ami a magyar kormány elkötelezett nemzetiségi politikájának eredménye - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön a Pest megyei Lóréven, ahol szerb nemzetiségi gyerekek anyanyelvi táborát látogatta meg. Soltész Miklós azt mondta, a kormány fontosnak tartja a nemzetiségek anyanyelvi képzésének megerősítését, jelezve, hogy 2010-ben tizenkét köznevelési intézményt tartottak fenn magyarországi nemzetiségek, most pedig ez a szám eléri a kilencvenet, és ennek köszönhetően például a szerbek is „közelebb tudják vinni anyanyelvüket, kultúrájukat a gyerekekhez”. A kormány ezen időszak alatt megnégyszerezte a magyarországi nemzetiségek támogatását, így lehetőségük nyílik hagyományőrző táborok megtartására, a nagyobb diákoknak pedig anyaországi kirándulásokra - ismertette az államtitkár. Lórévről szólva Soltész Miklós elmondta: a település az elmúlt két évben 280 millió forintot kapott óvodája és iskolája teljes megújítására. Ez tovább erősítheti a szerb közösséget Magyarországon. Alexov Lyubomir, az Országgyűlés szerb nemzetiségi szószólója a Régi szakmák megismerése elnevezésű táborral kapcsolatban közölte, hogy ötödik alkalommal szervezik meg Magyarország egyelten szerb többségű településén. Az ország egész területéről mintegy hatvan gyerek érkezett a táborba, a kézműves foglalkozásokon nemezeléssel és ikonfestéssal is megismerkedhetnek. A fiatalokkal hazai és szerbiai szakemberek foglalkoznak, utóbbiak olyan tudást hoznak, amely „a magyarországi szerb körökben már kikopóban van”. Az MTI kérdésére a szerb nemzetiségi szószóló elmondta, hogy idén 2,2 millió forintot kaptak a kormánytól a tábor megtartására, amelynek összköltsége eléri a 3,5 millió forintot. A hiányzó összeget a szülők által gyerekekkénti hozzájárulásként fizetendő tízezer forintokból, illetve a helyi, a ráckevei és a szigetcsépi önkormányzat, valamint szponzorok támogatásából fedezik.
Cseh turisztikai céget vásárolt a Szállás.hu
2019. július 8. - (mti)
A Szállás.hu felvásárolta a Hotel.cz cégcsoportot, a tranzakcióval tavalyi árbevételét kétharmadával növelheti a magyar szállásközvetítő. A Szállás.hu MTI-nek küldött hétfői közleménye szerint a Hotel.cz cégcsoport eddig, a Szállás.hu-hoz hasonlóan, átlagosan 20-25 százalékos növekedést ért el évente, 2018-ban 2,8 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. A Szállás.hu árbevétele 4,2 milliárd forint volt tavaly, 23 százalékkal haladta meg a 2017-es 3,43 milliárd forintot - közölték. A Szállás.hu csoport a felvásárlással magyar gyökerű regionális vállalattá nőtt: már 6 országban van jelen szállásközvetítőként, bevételének csaknem fele külföldről származik. Szigetvári József, a Szállás.hu vezérigazgatója a közleményben elmondta: a horvátországi és szlovákiai piacépítés mellett a lengyelországi, romániai és csehországi felvásárlásokkal most már minden biztosított ahhoz, hogy a helyi piacokon elért eredményeken túl lehetőségeket kínáljanak a régión belüli nemzetközi utazásokhoz is, egyéni utazóknak és vállalatoknak egyaránt. A PortfoLionnal közösen kitűzött céljuk, hogy 2021-re Közép-Európa legnagyobb és a legjobb szállásközvetítője legyenek - tette hozzá. A PortfoLion Zrt. által kezelt alapok 2015 óta tulajdonosai a Szállás.hu-nak. A befektetési alapokon keresztül az OTP Bank és az Eximbank tulajdonában álló Szállás.hu tájékoztatása szerint az idei akvizíciós célokat a PortfoLion által biztosított tőkeemelésből, bankhitelből, valamint részvénycserével valósítják meg. A cseh portálon a hotelkínálat mellett bővül majd az apartman és a vendégház típusú szálláshelyek elérhetősége. A Hotel.cz cégcsoport eddig nem tudott Csehország és Szlovákia határain túl szálláslehetőségeket kínálni. Az összeolvadás lehetővé teszi, hogy a horvát, lengyel és magyar szálláshelyek is foglalhatóak legyenek az oldalon, ami nagy előrelépés az utazni vágyók számára. A felvásárlás miatt ötödével nő a Szallas.hu munkaerő-állománya, mostantól 275 munkavállaló dolgozik a csoportnál.
Bemutatkozik Egyházasdengeleg, amely a fejlesztések által mozdul előre
Utakat és intézményeket korszerűsítettek az elmúlt években, hamarosan pedig ipari park lendíti fel a falu gazdaságát.
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutatkozik-egyhazasdengeleg-amely-a-fejlesztesek-altal-mozdul-elore-2752635/
Szarvason hatvan éve tartja össze a kerti munka öröme a kertbarátokat
Kereken hatvan éve, hogy létrejött a Szarvasi Tessedik Sámuel Kertbarát Kör, amely az egyik legrégebben működő kertbarát közösség az országos szövetség berkein belül. Az 1959-ben a Motyó-zugi iskolaépületben alakult kör 25 fővel kezdte meg a működését, Szalai Mihály, a HAKI (Halászati Kutatóintézet) akkori igazgatója vezetésével. Mára már közel hetven főt számlál a tagság, akik bár fogyóban vannak, de a kert és annak megművelésével eltöltött munka szeretete továbbra is összefogja őket - többek között erről beszélgettünk Mótyán Tiborral, a szervezet jelenlegi elnökével. Mótyán Tibor elmondta, 1996-ban váltak önálló szervezetté, találkozásaik helyszíne azóta a szarvasi szlovák önkormányzat székháza. Abban az évben rendezték meg a Szlovák Általános Iskola udvarán az első Szilvanapot, amely azóta a település legnagyobb fesztiváljává nőtte ki magát. Továbbá több versenyen is sikerrel szerepeltek már. - Az év elején pedig a kör elnyerte a Szarvasért emlékplakett ezüst fokozatát is, amiért nagyon hálásak vagyunk - hangsúlyozta az elnök.
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hatvan-eve-tartja-ossze-a-kerti-munka-orome-a-kertbaratokat-2085203/
SantovSka
2019. július 11. - (kesztolc.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2224458297653134
A pilisszántói StanovSka zenekar is ott lesz a Csillaghullás Fesztiválon, méghozzá ska műfajban átdolgozott szlovák népzenével készülnek. Lázár Istvánnal, a zenekar vezetőjével beszélgettünk.
- Honnan ered az együttes neve?
- A zenekar pilisszántói és környékbeli zenészekből alakult. A SantovSKA név összetett: egyrészt a település neve, Pilisszántó (Santov) és a SKA zenei műfaj nevének összeolvasztása; másrészt a „Santovska” szlovák szó magyar jelentése: „pilisszántóiak”.
- Kikből áll össze a zenekar?
- Dormán Imre dob, Molnár Péter basszusgitár, Dorogi Ákos zongora, Schreck Ferenc harsona, Lovász Csaba tenor szaxofon, a fiam Lázár Balázs gitár, jómagam pedig trombita és ének.
- Milyen zenei stílusban játszotok?
- A SantovSKA zenekar rendkívül igényes zenei ágat képvisel, amely a ska-t a mai kor slágereivel ötvözi. A hangulatos, vidám zenei produkcióban mindenki számára ismert dalok szólalnak meg a ska egyedi stílusában. Az együttes összetétele is rendkívüli, képzett jazz zenészek, akik az ismert slágerek feldolgozásait egyedi hangzásvilágban adják elő. A műfaj sokszínűségét jellemzi, hogy nemzetközi, magyar és szlovák dalok is kiválóan megszólaltathatók ebben a stílusban.
- Mi a célotok ezzel a stílussal?
- A zenekar fő célja, hogy a szlovák néphagyományt a zenén keresztül ápolja. Ismert tradicionális dalokat szólaltat meg ska stílusban, ezzel népszerűsíti széles körben a szlovák zenét.
- A zenekar tagjai mind szántóiak?
- Ennek története van. 2009-ben alapítottam a zenekart, akkor mindannyian szántóiak voltunk, egy éven belül megkeresett az M1 televízió csatorna minket és az elkészült felvétel után rendszeresen jártunk fellépésre. Mivel más irányultságú munkáink voltak, ezért nem tudtuk vállalni tovább a fellépéseket. 10 év elteltével úgy gondoltam, hogy a zenei stílusunk már megérett és a nagy érdeklődésre való tekintettel újból elkezdtünk játszani ebben a stílusban, a megújult csapattal. A zenészek többsége a fővárosban élt, viszont elkezdtek beköltözni a csodálatos pilisi településekre, így már gyakrabban tudunk próbálni a közelség miatt. Vannak közöttünk pilisszántóiak, pilisszentkeresztiek, pilisvörösváriak és dorogi is.
Magyarország nemzetiségi térképe
https://atlo.team/magyarorszagnemzetisegiterkepe/
Megállapodás választási koalíció alapítására
A Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és az Identita Szlovák Egyesület választási koalíciót kötnek, a 2019. évi nemzetiségi választásokon közös jelölteket állítanak helyi, területi és országos szinten, melynek végső megnyilvánulása a közös országos lista.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1458-megallapodas-valasztasi-koalicio-alapitasara
„Szlovákia önként belesétál Orbán csapdájába”
https://korkep.sk/cikkek/szemle/roman-pataj-szlovakia-onkent-belesetal-orban-csapdajaba/
„Katasztrófa” helyett vereség
A visegrádi négyek miniszterelnökei is megszavazták, hogy az Európai Bizottságot a német Ursula von der Leyen vezesse, ám korántsem egyértelmű, mit hoz ez számukra.
https://ujszo.com/kozelet/katasztrofa-helyett-vereseg
Hollik: A V4-ek között stratégiai szövetség alakult
https://pestisracok.hu/hollik-a-v4-ek-kozott-strategiai-szovetseg-alakult/
Viharos reakciók is voltak Ursula von der Leyen jelölése után
https://infostart.hu/kulfold/2019/07/03/viharos-reakciok-is-voltak-ursula-von-der-leyen-jelolese-utan
Peter Pellegrini: Új lendületet kaphat az unió
https://infostart.hu/tudositoink/2019/07/03/peter-pellegrini-uj-lenduletet-kaphat-az-unio
A visegrádi négyek és Salviniék még sok fejfájást fognak okozni az EU-ban
Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát, valamint a közép-európaiakkal együttműködő Olaszországot okolja a DW német hírportál elemzője azért, hogy a vártnál is sokkal nehezebben ment az EU-s toptisztségek elosztása. A portál szerint nem fog javulni a helyzet.
https://hvg.hu/vilag/20190703_A_visegradi_negyek_es_Salviniek_meg_sok_fejfajast_fognak_okozni_az_EUban__nemet_velemeny?s=hk
A V4-ek megkerülhetetlen tényezővé váltak az unióban
https://www.lokal.hu/2019-07-a-v4-ek-megkerulhetetlen-tenyezove-valtak-az-unioban/
Két magyar alelnöke lett az Európai Parlamentnek
A Fideszből Járóka Líviát, a Demokratikus Koalícióból Dobrev Klárát választották meg.
https://hu.euronews.com/2019/07/03/ket-magyar-alelnoke-lett-az-europai-parlamentnek
„Az érdekelt, milyen érzés idegennek lenni”
Hogyan változhat egy könyvhöz való hozzáállásunk az adott kor történéseinek hatására? Yesim című kisregénye kapcsán erről beszélgettünk Svetlana Žuchová szlovák íróval.
https://nepszava.hu/3041764_az-erdekelt-milyen-erzes-idegennek-lenni--svetlana-zuchovaval-beszelgettunk
Mire a fölény?
Magyar szokás lebecsülni a térség többi népét, főleg a viszonylag fiatal nemzetek tagjait. Pedig nem kellene. Mire a nagy fölény? A moldovánok vagy a jekatyerinburgiak lehet, hogy szegényebbek, de politikailag fejlettebbek. / Az országukkal összenőtt erősemberek sorra buknak. Másfél évvel ezelőtt hányan gondolták volna, hogy Fico ennyire nem lesz tényező Szlovákiában? / Mégis, miért megy máshol, ami Magyarországon lehetetlennek látszik?
https://parameter.sk/mire-foleny
SIS: Az orosz és a kínai titkosszolgálat a legaktívabb Szlovákiában
Az orosz titkosszolgálatok Szlovákia, az Európai Unió és a NATO érdekei ellen dolgoztak Szlovákia területén - áll a Szlovák Információs Szolgálat(SIS) 2018-as tevékenységéről szóló jelentésben.
https://ujszo.com/kozelet/sis-az-orosz-es-a-kinai-titkosszolgalat-a-legaktivabb-szlovakiaban
Szlovák nagykövetség nyílik Azerbajdzsánban és Örményországban
https://www.bumm.sk/belfold/2019/07/03/szlovak-nagykovetseg-nyilik-azerbajdzsanban-es-ormenyorszagban
Lajčák: Dankonak nem mindig sikerül tiszteletben tartani a külpolitikai irányt
2019. július 3. szerda - 12:22Egy oroszországi látogatásban még nincs semmi rossz, ugyanakkor tiszteletben kell tartani a szlovák és az európai külpolitika egységes irányvonalát, ami Andrej Danko házelnöknek „nem mindig sikerül”. Ezt a kormány szerdai ülése előtt jelentette ki Miroslav Lajčák külügyminiszter.
https://www.bumm.sk/belfold/2019/07/03/lajcak-dankonak-nem-mindig-sikerul-tiszteletben-tartani-a-kulpolitikai-iranyt
Tökéletes agymosás!
Tiltakozik a szlovák külügy amiatt, hogy a magyar Országgyűlés határozatában 2020-at a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. A szlovák külügy állásfoglalása szerint a „régi sebek feltépése” és a „történelmi traumák életben tartása” rontja a jószomszédi kapcsolatokat és gyengíti az egymásba vetett bizalmat. Legalább a történelmi seb és trauma ténye elismerve...
https://ma7.sk/tollhegyen/tokeletes-agymosas
Érzéketlenek érzékenysége
Kicsapta a biztosítékot a szlovák külügyben, hogy a magyar Országgyűlés 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. A legtöbbünket a szlovák álláspont aligha lepte meg, legfeljebb ismét szembesít a rögvalósággal, érzékeny kérdésekben nincs szlovák-magyar barátság, csak fals szólamok és őszintétlen mosolyok. És nincs szándék sem a helyzetünk megértésére, próbálkozás sem az elfogadásra.
https://ma7.sk/tollhegyen/erzeketlenek-erzekenysege
Másként fogjuk látni a helyünket Európában
„Jó tudni, hogy időversenyben vagyunk a szomszédos országokkal, amelyek a jelenlegi státus quóhoz akarnak történeti ideológiát teremteni, saját forrásértelmezésük szerint. Így a Monumenta Slovaciae Vaticana című sorozatban a nem létezett középkori Szlovákia dokumentumaiként adják ki a magyar történelem középkori római forrásait...”
https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/magyarsagkutato-intezet-maskent-fogjuk-latni-a-helyunket-europaban-2721443/
Nemzetpolitikai államtitkár: Van jövője a felvidéki magyarságnak
A felvidéki magyarságnak van jövője, hiszen célokat fogalmaz meg és ezek mentén cselekszik - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Martoson, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül elkészült új református óvoda átadóján...
https://www.nool.hu/orszag-vilag/nemzetpolitikai-allamtitkar-van-jovoje-a-felvideki-magyarsagnak-2729165/
Mi van a lecsóval?
Honnan eredhet ez a szlávosan hangzó szó? Ősi magyar étel neve vágják rá sokan! Pedig nem az, a magyar nyelv történeti-etimológiai szótára szerint a lecsó szó nyomtatásban csak 1940-ben jelent meg először. Meg aztán a fő alapanyagai, a paprika és a paradicsom is csak jóval őseink érkezését követően, úgy 300 éve jöhettek át Európába Amerikából. Hangzása és balkáni kinézete miatt többen utalnak a szó bolgár eredetére, miközben maga a szó ismeretlen a bolgároknál, kizárólag a konzerv lecsóra használják, a recepteknél, mint magyar étel szerepel. Tehát nincs bolgár eredet, se szláv beütés a magyar lecsóban, csak hagyma, paprika, paradicsom stb.!
https://ma7.sk/tollhegyen/lecsoban-fove
A szlovák kormány miniszterei közül egy magyar jövedelme volt a legnagyobb
Sólymos László környezetvédelmi miniszter kereste a legtöbbet, az éves összbevétele 332 322 euró volt...
https://www.hirek.sk/belfold/a-miniszterek-kozul-solymos-laszlo-keresett-tavaly-a-legjobban
A hazai átlagfizetés a hetedik legalacsonyabb az unióban
https://index.hu/gazdasag/2019/07/03/magyar_berek_europai_osszehasonlitasban/
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akár már július 8-án is kiírhatják
2019. július 1. - (mti)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2206149109484053
A magyarországi szlovákok 158 választást tarthatnak szerte az országban. / Egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. / Ha az első lehetséges napon, október 6-án lesz az önkormányzati választás, akkor akár már július 8-án is kiírhatja Áder János köztársasági elnök a voksolást, azt követően pedig a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) is kitűzheti a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. Az alaptörvény szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását októberben kell megtartani. Öt évvel ezelőtt október második vasárnapján, 12-én tartották a voksolást. 2010-ben és 2006-ban október első vasárnapjára írták ki az önkormányzati választást: 2010-ben október 3-án, 2006-ban október 1-jén volt a voksolás. 2002-ben és 1998-ban a hónap második felében tartották a szavazást: október 20-án, illetve október 18-án. (1990-ben még két fordulóban volt a szavazás, szeptember 30-án és október 14-én, 1994-ben pedig - akkor még nem volt meghatározva, hogy októberben kell lennie a szavazásnak - december 11-én.) A választási eljárásról szóló törvény szerint a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen. Vagyis ha Áder János köztársasági elnök a lehető legkorábbi, október 6-i dátumra írja ki a voksolást, akkor július 8-a az első nap, amikor kitűzheti a voksolás időpontját. Október 6-a azonban az aradi vértanúk emléknapja, a magyar kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította, így kevéssé valószínű, hogy a köztársasági elnök erre a napra tűzné ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Lehetséges dátum még október 13., 20. és 27., vagyis augusztus 18. az utolsó nap, amikor a köztársasági elnök kiírhatja a választást. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását az általános önkormányzati választással egy napon kell megtartani, ezt azonban nem a köztársasági elnök, hanem a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki, legkésőbb a szavazást megelőző 75. napon. A törvény értelmében nem minden településen lesz minden nemzetiségnek választása: nemzetiségi választást ott lehet kiírni, ahol a legutóbbi (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai szerint legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. Az NVB tehát határozatában majd felsorolja nemzetiségenként azokat a településeket és megyéket, amelyekben a nemzetiség vonatkozásában kitűzi a választást, meghatározza azt is, a voksoláson induló jelölteknek és listáknak hány ajánlásra van szükségük a nyilvántartásba vételhez. Az országos nemzetiségi önkormányzati választást mind a 13 nemzetiség vonatkozásában kitűzi. Az NVB-nek a 2011-es népszámlálás alapján 2715 települési nemzetiségi választást kell kiírnia, de csak azokon a helyeken tartják meg a szavazást, ahol (településnagyságtól függően) legalább három vagy négy jelölt indul, és mindegyikükre legalább öt érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár nemzetiségének több jelöltjét is ajánlhatja. A legtöbb települési választást, 1383-at a roma nemzetiségiek számára írhatják ki, míg a legkevesebbet, 10-et a szlovénoknak. A bolgárok 37, a görögök 36, a horvátok 136, a lengyelek 53, a németek 547, az örmények 33, a románok 168, a ruszinok 44, a szerbek 63, a szlovákok 158, míg az ukránok 47 választást tarthatnak szerte az országban. Az októberi nemzetiségi választáson egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen élnek, ahol - mivel nem vallották magukat legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak - a települési választást nem lehet kitűzni. Az öt évvel ezelőtti önkormányzati választásokkal egy időben a kitűzött 2715 települési nemzetiségi választásból csak 2146 volt megtartható, 569 települési választás elmaradt, mert vagy nem indult legalább annyi jelölt, ahány tagból állt volna a nemzetiségi önkormányzat, vagy pedig egyetlen választópolgár sem szerepelt a nemzetiségi névjegyzékben.
Ismét módosították Romániában a közigazgatási kódex anyanyelvhasználati rendelkezéseit
2019. július 3. - (mti)
A kormány az előírást most megengedő értelmezéssel egészítette ki / Újabb sürgősségi rendelettel módosította a román kormány szerdán a múlt héten elfogadott közigazgatási törvénykönyv egyes anyanyelv-használati rendelkezéseit, miután kedden Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke felhívta a miniszterelnök figyelmét, hogy a kódex új változata visszalépést jelent a kisebbségi jogok terén a parlament által kidolgozott változathoz képest. Romániában legalább 20 százalékos lakosságarány esetén illeti meg a hivatali anyanyelvhasználat joga a nemzeti kisebbségeket. A kormány az előírást most megengedő értelmezéssel egészítette ki, a helyi vagy megyei tanács akkor is dönthet a nyelvi jogok érvényesítéséről, ha az illető kisebbség aránya nem éri el a húsz százalékot - jelentette be a kormányülést követő sajtóértekezleten Nelu Barbu kormányszóvivő.
Mi az az etnikai alapú politizálás?
Nem provokatív céllal, nem álnaivan, tényleg úgy gondolom, hogy fel kell tennünk a címben szereplő kérdést. És mégha pofonegyszerűnek is tűnik a válasz, talán mégsem az.
https://www.bumm.sk/velemeny/2019/06/27/huncuth-mi-az-az-etnikai-alapu-politizalas
Kényszer szülte javaslatok
A szlovákiai magyar politikum kényszerhelyzetben van: reagálni kell arra a helyzetre, hogy a magyar választók egy része közömbös vagy elfordult a magyar pártoktól. A leggyakrabban elhangzó érv szerint azért, mert nem képviselik hatékonyan a magyarságot. Ez ebben a formában persze nettó hazugság.
https://www.bumm.sk/velemeny/2019/07/03/kenyszer-szulte-javaslatok
A Híddal való együttműködésre is kész az MKP
https://gondola.hu/hirek/240477-A_Hiddal_valo_egyuttmukodesre_is_kesz_az_MKP.html
Az egyre (el)szlovákosodó Batyi...
Azaz rendes nevén Rimaszombat/yi/. A minap mintegy másfél órányi időt töltöttem az egykori Gömör és Kis-Hont vármegye székhelyén, Rimaszombatban. Az idő rövidsége miatt jobbára csak a Fő téren, a sétálóutcában és a Bartók Béla utcában vettem szemügyre a boltok cégtábláit. Arra voltam kíváncsi, hány helyen találkozom kétnyelvű felirattal.
https://felvidek.ma/2019/06/az-egyre-elszlovakosodo-batyi/
Viszontlátásra idill
Ez a térkép az áruház falán, és benne a hangyapiszoknyi viszontlátásra felirat, a felvidéki magyar közösségünk jelenlegi súlyának, erejének, illetve méretének a reális ábrázolása. Ebből az impotens állapotból kell felállnunk. Önerőből, nem idegen kezek segítségével. Na az egy idilli állapot kezdete lehetne a magyar közösségünknek, hogy eljussunk a végkifejletig száz év önmegtartóztatás után…
https://felvidek.ma/2019/06/viszontlatasra-idill/
2023-tól lesz látogatható az egész krasznahorkai vár
Az állami költségvetésből csaknem 35 millió eurót fordítanak Krasznahorka várának komplett felújítására.
https://www.bumm.sk/belfold/2019/07/03/kormany-2023-tol-lesz-latogathato-az-egesz-krasznahorkai-var
A beszólás szabadsága? - Kultúrharc és hegemónia
Így szorították ki a szlovák közszolgálati Pátria Rádió sátrát a Gombaszögi Nyári Táborból
https://dotoho.atlatszo.hu/2019/07/02/kulturharc-es-hegemonia-igy-szoritottak-ki-a-szlovak-kozszolgalati-patria-radio-satrat-a-gombaszogi-nyari-taborbol/
Panyi Milka magyar gyerekei
Eldöntötte, és már be is jelentette: nem vállal több osztályt, nem tanít tovább a színművészeti főiskolán Emília Vášáryová. „Harminc évig tanítottam, elfáradtam” - mondja. Ez alatt a harminc éve alatt pedig több magyar növendéke volt.
https://ujszo.com/vasarnap/panyi-milka-magyar-gyerekei
Cseregyerek
Marosz Diána: - Végh Orsit az interneten ismertem meg. Felfigyeltem egy szlovák nyelven, magyarokról írt blogbejegyzésére. Orsi Pozsonypüspökin él a családjával. Három remek fiú anyukája, munkájában is sikeres, és mindemellett még civil kezdeményezésekre is futja az energiájából. Süt belőle a lelkesedés, a tenni akarás. Másfél évvel ezelőtt nagy fába vágta a fejszéjét. Régi álma volt, hogy felújítsa a valaha jól működő cseregyerekség intézményét: szlovák családhoz, „szlovák szóra” küldeni a homogén magyar környezetben nevelkedő, magyar iskolába járó, a szlovák nyelvvel jobbára csak az iskolai szlovákórán találkozó gyerekeket.
https://ujszo.com/vasarnap/cseregyerek
Útban Pozsony felé
Mivel vasárnap délután volt, sok ember utazott a Budapestről induló, Prágába tartó gyorsvonaton. Ahogy Párkányban felszálltam, az ajtó mellett mindjárt észrevettem egy fekete bőrű lányt. Ahogy elmentem mellette, összeért a tekintetünk, aztán mégis továbbhaladtam az ülések közt. Egyszer csak visszafordultam, mintha hívott volna, hogy üljek szembe vele.
https://ujszo.com/vasarnap/utban-pozsony-fele
Nem lehet halogatni a szlovákiai magyar iskolahálózat reformját
Az iskolahálózat optimalizációja - a szókapcsolat, melytől hideglelést kap az oktatási szakember, az iskolaigazgató, a pedagógus, az oktatási szakpolitikus, a pártelnök, a polgármester, a szlovákiai magyar civil. Miközben valamennyien pontosan tudják, hiszen évek óta látják a diákok csökkenő létszámát, hogy a szlovákiai magyar iskolahálózat jelenlegi formájában fenntarthatatlan.
https://ujszo.com/kozelet/nem-lehet-halogatni-a-szlovakiai-magyar-iskolahalozat-reformjat-allitjak-a-szakemberek
Beverték az utolsó szöget az MTA koporsójába
A Szlovák Tudományos Akadémia is aggodalmát fejezte ki a tudományos szabadság csorbítása miatt. / Különösebb tiltakozás nélkül szavazta meg a Fidesz kétharmada kedden a Magyar Tudományos Akadémia működését súlyosan veszélyeztető törvényt az Országgyűlésben. Az állam elvette a tudományos testület kutatóintézeteit, és az intézetek vagyonát is.
https://ujszo.com/kozelet/bevertek-az-utolso-szoget-az-mta-koporsojaba
Lázár János: A magyar-román kapcsolatokban egymásra vagyunk utalva
https://www.origo.hu/itthon/20190626-lazar-janos-a-magyarroman-kapcsolatokban-egymasra-vagyunk-utalva.html
Ellenállás és helytállás
Závada Pál: Sokkal mélyebbek a szorongásaink, mint a demokratikus értékrendünk
Rengeteg a bizonytalankodó, aki nem bízik már semmilyen politikai erőben. Nem történik olyasmi, mint akár Szlovákiában, ahol hirtelen a semmiből találtak egy rokonszenves ellenzéki köztársaságielnök-jelöltet, és aki mögé odaállt az ország többsége. / Azt gondolják, az a biztos, ha eszmeileg, világnézetileg is ők felügyelik a kultúrát, a tudományt. Ezt szolgálja a központosítás.
https://hvg.hu/kultura/201926__zavada_pal_iro__azujratermelodo_tortenelmi_bunokrol__hazugsagokrol__ilyen_idoket_elunk
Végéhez közeledik az illiberális ámokfutás
Szlovákia, az éllovas / Csehországban nem minden az, aminek látszik / A szögesdróttal védett nemzetállam sem tudja megállítani a szabadság és jogállam iránti igényt. A térségbeli demokratikus mozgalmak sikere az illiberális ámokfutás végét jelentheti.
https://nepszava.hu/3040800_repedesek-a-cseh-kabinetben-egyre-tobb-vita-varhato-a-koalicioban
A Duna menti országokról nyílik nemzetközi kiállítás Ráckevén
Ausztria, Bulgária, Románia, Szerbia, Szlovákia és Magyarország dunai településeinek életét, természeti, kulturális örökségét és a folyó kínálta fejlődési lehetőségeket mutatja be a DANUrB utazó kiállítás Ráckevén.
https://magyarnemzet.hu/kultura/a-duna-menti-orszagokrol-nyilik-nemzetkozi-kiallitas-rackeven-7060292/
Szentjánosbogár-rajzás
Több, hosszú expozíciós idővel készült fotóból, számítógéppel összeállított képen szentjánosbogarak rajzása a szlovák-magyar határon, a Sátormegi-(Bukovinkai) pataknál, a szlovákiai Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka) közelében. - Komka Péter (mti) felvételei
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2209249022507395/?type=1&theater
Szlovákiai fiatal magyar harangöntő
Az év ifjú mestere címet tavaly elnyert 22 éves várhosszúréti ifj. Slíz Róbert autodidakta módon sajátította el a harangkészítést. A Kassán kohászatot tanuló fiatal harangjai Szlovákiában, Magyarországon, Ausztriában és Lengyelországban szólnak. - Komka Péter (mti) felvételei
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2272887672759224
A losonci székhelyű klub koordinálásával megvalósuló európai projekt
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/tehetsegeket-gondoznak-a-boldog-gyermekekert-2720441/
Nemzetiségi napot tartottak Nyugat-Nógrádban
Fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepli Rétság szlovák nemzetiségi önkormányzata. / A hagyományos nemzetiségi nap az evangélikus imaházban kétnyelvű istentisztelettel kezdődött, majd a művelődési központ színháztermében folytatódott...
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/nemzetisegi-napot-tartottak-nyugat-nogradban-2727944/
Bemutatkozik Nógrádsipek, a hidak faluja
Sipek szlovák eredetű szó, a vadrózsabokor termését, a csipkét nevezik így. / Nógrádsipek a szécsényi járás déli részén fekvő zsáktelepülés, kiépített infrastruktúrával rendelkezik. A község vezetői azért dolgoznak, hogy békés, nyugodt település legyen a falu, ahonnan az emberek nem vágynak el.
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutatkozik-nogradsipek-a-hidak-faluja-2727968/
UDVart fesztivált rendeznek Füleken
https://udvartfestival.com/hu
Koncertek, kreatív programok, beszélgetések, előadások és filmvetítések várják az érdeklődőket az idei UDVart fesztiválon csütörtöktől szombatig a szlovákiai Füleken; a magyaron kívül szlovák, cseh, roma, szír és okcitán származású vendége is lesz a háromnapos összművészeti rendezvénynek - tájékoztatta az MTI-t a Városi Művelődési Központ igazgatója...
https://magyarnemzet.hu/kultura/udvart-fesztivalt-rendeznek-fuleken-7084421/
Páratlan élővilág és természeti szépségek sora vár a történelmi Nógrád határán
A történelmi Nógrád északi végein, de már a volt Zólyom vármegye területén húzódik a Polana. Gyetva és Herencsvölgy városok közigazgatási területét érinti dél felől, számos nevezetessége van.
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/paratlan-elovilag-es-termeszeti-szepsegek-sora-var-a-tortenelmi-nograd-hataran-2717951/
Kézművesházzal éltetnék a szlovák hagyományokat Szügyön
2019. július 3. - (Lászlók Judit - nool.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2210400282392269/?type=3&theater
A szlovák nemzetiségi önkormányzat az évek alatt többek között falumúzeumot hozott létre Szügyben. Egész évben számos programmal várják a hozzájuk ellátogató csoportokat. / A település Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 1995-ben alakult meg, képviselő-testülete háromtagú. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. minden évben az állami költségvetésből biztosít forrást a működésükhöz. Ezenfelül az önkormányzat közreműködik a szlovák nemzetiségi képviselők és pedagógusok részére szervezett munkaértekezleteken és továbbképzéseken. A képviselő-testület legfontosabb feladata, hogy lehetőségeik szerint biztosítsák és megerősítsék az itt élő szlovákok identitását az elődeik által kialakított hagyományokon és szokásokon keresztül. Ennek érdekében kiváló munkakapcsolatot tartanak fenn a helyi önkormányzattal, a Nógrád megyében működő nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint az egyházakkal és civil szervezetekkel. A Szügyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére hozták létre a település központjában található falumúzeumot, amelynek fenntartását is biztosítják. A szlovákul: Dedinské múzeum épületét 1931-ben építették, amelyet végül 2003-ban közösen vásároltak meg Szügy Község Önkormányzatával. - A felújítás részben pályázati forrásból, de főként a nemzetiségi önkormányzat hozzájárulásával történt. A berendezési tárgyakat teljes egészében a szügyi lakosok ajánlották fel. A tárgyi emlékek a népi kultúrához tartoznak, amelyek között vannak mindennapi házi kellékek, bútorok, textíliák, viseletek, vallási tárgyak és fotók. Az udvaron paraszti gazdasági eszközök és egy kemence is található - mondta Faludi László, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke, aki hozzátette - Amire mindannyian nagyon büszkék vagyunk az a népviseletbe öltöztetett babáink, amelyeket a néhai Ónodi Jánosnénak köszönhetünk. A falumúzeum egy tisztaszobából, konyhából, lakószobából, pincéből és a színből áll, amely a gazdasági eszközök tárolója. Ha a család otthon volt, akkor általában a konyhában tartózkodtak. Itt aludtak, főztek és mosakodtak. A tisztaszobát csak az ünnepek alatt használták. A hátsó lakószobában pedig az idősebb családtagok éltek. A múzeumban megtalálható a szügyi lány, a menyasszony, a vőlegény, az új menyecske, a menyecske, és az idősek autentikus népviselete. A ház ingyenesen látogatható előzetes bejelentkezés alapján. Évente pedig több alkalommal fogadnak iskolás-és felnőttcsoportokat, akik az udvaron hagyományos szlovák ételeket kóstolhatnak, amelyek elkészítésében is aktívan részt vehetnek. - Idén ötödik alkalommal szervezünk egyhetes szlovák tábort, amelyen 25 helyi általános iskolás tanuló vesz részt térítésmentesen - mondta Faludi László, hozzátette: a település óvodájában a gyermekek szlovákul is tanulnak, 2015-től pedig szakkör formájában az általános iskolások is, amelynek munkáját támogatják. Jelenleg egy kézművesház kialakításán dolgoznak, ahol helyet kapnak majd a Szügyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hagyományos helyi rendezvényei.
A Pilis a kirándulók földi paradicsoma
Változatos tájaival rengeteg látnivalót és élményt tartogat, alig van olyan része, ahol ne találnánk kulturális, történelmi emléket, kilátóhelyet vagy barlangot. A Csévi-szirtek környéke ráadásul egyfajta eszenciaként kínálja ezeket az élményeket...
http://www.turistamagazin.hu/elmenytura-a-csevi-szirtek-korul.html
„Nálunk minden a Bánki-tóról szól”
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2280338862014105
Folklórfesztivállá terebélyesedett a nemzetiségi találkozó / A kultúra minden eleme megjelenik
https://www.bank-falu.hu/bny19.pdf
Szlovák-magyar határon átnyúló együttműködésben fejlesztenek
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutatjuk-bankot-topartra-telepitik-a-strand-bejaratat-2711849/
Szlovák gasztronapot rendeztek Pitvaroson
2019. június 30. - (delmagyar.hu)
Második alkalommal szervezett a Pitvarosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gasztronómiai napot, ahol hagyományos szlovák ételekkel ismerkedhettek az érdeklődők. - Korábban baráti találkozókat, teadélutánokat, batyus bálokat szerveztünk és a környék szlovákságát fogtuk össze. Barátaink vannak Tótkomlóson, Ambrózfalván, Nagybánhegyesen, Csabacsűdön, Csorváson, Gerendáson. Elhatároztunk, hogy kicsit újítunk. Így jött a szlovák gasztronómiai napok ötlete - mondta Lehoczki Anna, a Pitvarosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. - A helyi általános iskolában heti 6 órában tanulják a szlovák nyelvet a gyerekek. A pedagógusok szerették volna a hagyományokkal is jobban megismertetni a tanulókat, ezért egy egyhetes gasztronómiai tábort szerveztek, amit mi is helyeseltünk és segítettünk. Különböző szlovák ételeket, például a tolófánkot, gőzön főttet, juhtúrós galuskát, knédlit készítettünk a gyerekekkel. A tábor pénteken zárult, szombaton pedig a felnőtteket is hívtuk a kóstolóra - mondta Lehoczki Anna. A szlovák önkormányzat többek között káposztás birkapörkölttel, kalácsokkal, hájas kiflikkel, gőzön főttel várta a vendégeket a szlovák tájház udvarán. A tájházban a rendezvényre érkezők megtekinthették néhai Tószegi Gyuláné szlovák népviseletbe öltöztetett babagyűjteményét is.
Katonáknak állít emléket a békéscsabai Szlovák Tájházban berendezett kiállítás
2019. július 1. - (behir.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/posts/2210368475728783
Az első világháborúban harcoló katonákra emlékeznek azzal a kiállítással, amely a békéscsabai Szlovák Tájházban látható. A Bojczán István és Mester Gábor gyűjteményéből származó eszközökből, dokumentumokból, fotókból összeállított tárlat egy hónapig tekinthető meg. A kiállítás megnyitóján a Békéscsabai Szlovák Önkormányzat nevében Lászik Mihály elnök köszöntötte a közönséget, majd az első világháborús hősökre emlékező tárlatot a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör alelnöke mutatta be. Dr. Bagdi László elmondta: a kiállítás különlegessége az, hogy rengeteg a fotó. Az 1910-es években nem igazán volt elterjedve a fotótechnika, még igazából a kezdeteknél járt, ezért számít ez különlegességnek. Nem is annyira fotográfusok, mint úgynevezett harctéri rajzolók járták a harctereket és az újságoknak készítették a rajzokat. A tárlaton Bojczán István és Mester Gábor első világháborús relikviagyűjteménye tekinthető meg. A kiállításon nemcsak eredeti fotók és dokumentumok kaptak helyet, hanem azok az eszközök is láthatók, amelyeket a katonák mindennapokban használtak. Bojczán István elmondta: a tárlat berendezésénél az volt a koncepció, hogy elindulnak 1914-től és időrendi sorrendben helyezik el a tárgyakat, írásos emléket. Mester Gábor gyűjteményében van katonaláda is, és mellette ott vannak azok az eszközök, amelyek által megismerhetjük például azt, hogyan borotválkoztak, hogyan ettek, hogyan pucolták a csizmát az egykori katonák a hétköznapokban. A „Hol vannak a katonák, sírjuk felett száz virág” mottóval rendezett kiállítást az érdeklődők egy hónapig láthatják a Szlovák Tájházban.
Mindig a gyerekek érdekeit nézte a kondorosi pedagógus
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el több évtizedes munkáját, a kondorosi civil szervezetekben végzett tevékenység végigkíséri életútját. Tizenöt évig volt a helyi Szivárvány Mazsorettcsoport vezetője. Nemrégiben részt vett a nagymajoriak első találkozójának megszervezésében. Mindezért a BEOL, Békés megyei hírportálnál Kasík Pálné (lánykori nevén Zuberecz Erzsébet) a hét embere. / - A szlovákiai Nagysalló Kondoros testvértelepülése, mi pedig családilag is baráti viszonyt ápolunk Marián Kotora polgármesterrel és családjával évtizedek óta. Tagja voltam a Szlovák Klubnak, és például évekig zsűriztem a kondorosi haluskanapon, ahova Kotoráék is többször eljöttek. Most a Szlovák Baráti Társaságban vagyok benne.
https://www.beol.hu/helyi-ertek/a-het-embere/mindig-a-gyerekek-erdekeit-nezte-a-kondorosi-pedagogus-2045024/
VéNégy Fesztivál - Színházi előadások és koncertek a váci Duna-parton
A fesztiválon fellép mások mellett a szlovákiai Don't Trust Butterflies, a cseh I Love You Honey Bunny és a lengyel The Fruitcakes. A szlovák Na Peróne, a cseh Slovácké Színház és a lengyel CHOREA előadásait is láthatja a közönség...
http://v4fest.eu
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20190618-szinhazi-eloadasok-es-koncertek-a-venegy-fesztival-kinalataban
Cervinus Művészeti Fesztivál - Táncjáték, musical és felolvasószínház a programban
2019. június 23. - (mti)
A Drótos Jankó című, szlovák nyelvű zenés ifjúsági táncjáték és számos más előadás mellett szlovák zenés irodalmi est is látható lesz / Táncjáték, musical és felolvasószínház is megtalálható a Cervinus Művészeti Fesztivál idei programjában. A szarvasi Vízi Színház nyári fesztiválja július 11-től két héten át várja a közönséget. A szarvasi Cervinus Teátrum idén nyolcadik alkalommal rendezi meg művészeti fesztiválját július 11. és 24. között a Szarvasi Vízi Színházban - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, a fesztivál évről évre egyre több látogatót vonz Szarvasra. Olyan sikerdarabokat válogattak idén a programba, mint a Hotel Menthol, az Ibolya vagy a Holdvilágos éjszakán. A fesztivál musicalgálával indul, majd a Hotel Menthol című musical, a Fekete Péter című operett, a Drótos Jankó című, szlovák nyelvű zenés ifjúsági táncjáték és számos más előadás mellett szlovák zenés irodalmi est is látható lesz. A szervezők az idei évben egy új, könnyűzenei eseménynek is teret adnak a fesztiválon: az utolsó napon feltörekvő szarvasi zenekarok adnak koncerteket. A fesztivál programja megtalálható a http://cervinusfest.hu oldalon és a fesztivál Facebook-oldalán is.
Lenyűgöző a szlovák jazz-énekesnő előadásában a Kis kece lányom
Zuzana Mikulcová egy szál nagybőgő kíséretében adja elő a Bartók Béla által 1907-ben Tolna megyében gyűjtött népdalt.
https://www.kisalfold.hu/szorakozas/lenyugozo_a_szlovak_jazz-enekesno_eloadasaban_a_kis_kece_lanyom/2601197/
Szlovákok, csehek, románok mind lehagytak minket
Szörnyű, mi történt a magyar tanárokkal - Nemzetközi összehasonlításban is öregnek számítanak a magyar tanárok; a pedagógustársadalom átlagéletkora hazánkban 47,6 év.
https://noizz.hu/city-life/szornyu-mit-tortent-a-magyar-tanarokkal-csehek-szlovakok-romanok-mind-lehagytak/7gzn6es
A V4 országok közül Magyarországon a legnagyobbak az orvosi ellátás költségei
Ebben is vernek minket a szlovákok, lengyelek...
https://www.penzcentrum.hu/biztositas/ebben-is-vernek-minket-a-szlovakok-lengyelek-van-meg-hova-fejlodni.1079703.html
Szlovákia lakosainak érdemes Magyarországon vásárolni
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/olcso-bevasarlas-szlovakia.686703.html
A rollerezőkre és az autósokra is szigorúbb szabályok várnak Szlovákiában
https://hvg.hu/cegauto/20190625_Megbuntethetik_a_szabalytalanul_rollerezoket_Szlovakiaban
Szlovákia honvédelmi kiadásai 2022-re elérik a GDP 2 százalékát
Luxemburg után Szlovákia költ a legtöbbet felszerelésekre és technológiákra
https://www.bumm.sk/belfold/2019/06/25/Čaputova-szlovakia-honvedelmi-kiadasai-2022-re-elerik-a-gdp-2-szazalekat
Čaputová támogatja a V4-ek együttműködésének folytatását
https://www.bumm.sk/belfold/2019/06/20/Čaputova-tamogatja-a-v4-ek-egyuttmukodesenek-folytatasat
Kiska hivatalosan is bemutatta a pártját
Andrej Kiska exelnök új pártja Az Emberekért (Za ľudí) nevet fogja viselni.
https://ujszo.com/kozelet/kiska-hivatalosan-is-bemutatta-a-partjat
Századvég: Érvényesülhetnek a visegrádi országok érdekei
https://magyarnemzet.hu/belfold/szazadveg-ervenyesulhetnek-a-visegradi-orszagok-erdekei-7056119/
Szlovákiában évente több mint négyezren halnak meg idő előtt a légszennyezettség miatt
2019. június 24. - (mti)
Évente több mint 4000 ember hal meg idő előtt a szlovákiai megyeszékhelyek légszennyezettsége miatt - állítják a fenntartható fejlődés szlovákiai kutatóközpontjának (CEPTA) szakértői, akik a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) adatainak elemzése alapján tanulmányozták a helyzetet. A szakértők szerint a fővárosban, Pozsonyban legrosszabb a helyzet, ott évente 1580 korai haláleset írható a légszennyezettség számlájára. A további megyeszékhelyek közül például Kassán 990-en, Eperjesen 410-en, Besztercebányán 340-en, Zsolnán pedig 310-en halnak meg évente a kelleténél korábban. A kutatás során a levegő szállópor-tartalmát és nitrogénoxid-koncentrációját vizsgálták - mutatott rá a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A korai halálesetekből a becslések szerint évente több mint 10 milliárd eurós kára keletkezik Szlovákiának, és ebbe még nem számították bele az orvosi kezelések költségét és a betegségek miatt kifizetett táppénzt. Daniel Lesinsky, a CEPTA elnöke riasztónak tartja az adatokat. „Minden további halogatás nélkül megfelelő összeget kell elkülöníteni a levegő minőségének javítására, tisztázni kell az önkormányzatok ezzel kapcsolatos hatáskörét, és a zöld alternatívákhoz, valamint a közbeszerzéshez kell kötni az uniós pénzek felhasználását” - nyilatkozott újságíróknak Lesinsky. A szervezet további intézkedéseket sürget a közlekedés, a károsanyag-kibocsátás és a fűtés terén, továbbá a különféle kivételek visszavonását, valamint javasolja a környezetbarát ipari és energetikai technológiák kötelező bevezetését. A CEPTA arra is emlékeztet, hogy Szlovákia Lengyelországgal, Magyarországgal és Csehországgal együtt a legszennyezettebb levegőjű európai uniós tagállamok közé tartozik. „Évek óta a szállópor mennyisége jelenti nálunk a legnagyobb problémát, rendre meghaladja a határértéket. Az OECD adatai szerint a 2015-ös évben a légszennyezettség miatt bekövetkezett halálesetek száma 9,279 milliárd eurós nemzetgazdasági kárt okozott Szlovákiában, ami a GDP 6,5 százaléka” - áll a CEPTA jelentésében.
Csend Háza épül Szentkúton
Szlovák-magyar együttműködési program teszi lehetővé a fejlesztést a nemzeti kegyhelyen
https://nogradhont.hu/aktualis/2019/06/csend-haza-epul-szentkuton-a-nemzeti-kegyhelyen
Ismeretlen középkori várat tárnak fel Salgótarjánban
A hiánypótló munkát az Interreg VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Élő örökség elnevezésű projektjéből finanszírozzák.
https://nogradhont.hu/helyi-hirek/2019/06/ismeretlen-kozepkori-magyar-varat-tarnak-fel-salgotarjanban
Feltárulóban Baglyaskő múltja
https://nogradhont.hu/aktualis/2019/05/feltaruloban-baglyasko-multja
Történelmi-irodalmi esszépályázat díjait adta át Herczegh Anita a szlovákiai Nagykaposon
https://ma7.sk/tajaink/eletunk-legfontosabb-feladata-a-kozosseg-szolgalata
Szlovák tiltakozás a Trianon-év miatt
2019. június 22. - (mti/tasr/ujszo.com)
A magyar Országgyűlés 2019. június 18-án a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, amikor a trianoni békeegyezmény aláírásának 100. évfordulójára emlékezünk. A szlovák külügy azonban tiltakozik a határozat ellen, mert az szerintük a nemzetiségek önrendelkezésére is hivatkozik. A magyar parlament a határozatában „a békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságát” is kiemeli. A dokumentum szerint a magyarországi képviselők támogatják az állami szuverenitás elvét és a nemzeti közösségek önazonossága iránti jogos igényeket egyaránt tiszteletben tartó új közép-európai együttműködés megteremtését. A határozat szerint ezzel a térség minden állama, nemzete és nemzeti közössége hasznára meghaladható a nemzeti kirekesztés, jogfosztás és korlátozás múltbéli öröksége. A magyar Országgyűlés továbbá támogatja olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát. Ezen túl pártolja a kiállítások és konferenciák szervezését is. A szlovák külügyminisztérium azonban tegnap egy olyan nyilatkozatot adott közre, amelyben nehezményezik, hogy a magyar parlament határozata „régi sebeket tép fel”. A külügyi tárca szerint ezzel a magyar fél rontja a kölcsönös bizalmat és jószomszédi viszonyt. Kifogásolják, hogy a magyar törvényhozás megoldatlan problémákról beszél, és hogy a szlovákiai magyar kisebbségre vonatkozóan is diszkriminációt és jogfosztottságot említ. A szlovák külügy megalapozatlannak tartja az ilyen kijelentéseket. „Elutasítjuk továbbá a nemzetiségi közösségek önrendelkezési jogának a határozatban említett támogatását” - fogalmaz a szlovák külügy. A tárca hangsúlyozza, nem vonja kétségbe egyetlen államnak a jogát sem arra, hogy történelmi eseményekről emlékezzen meg, vagy értékelje azokat. Ezeket az eseményeket az egyes országok különbözően értékelhetik. „Ugyanakkor fontos, hogy ezek a különbségek se most, se a jövőben ne legyenek negatív hatással a közös és jó munkára” - olvasható a külügyminisztérium nyilatkozatában. Az együttműködés alapjaként a két ország közötti jószomszédsági szerződést, illetve az uniós, V4-es és NATO-tagságot említik. A magyar parlamentnek a Trianon-évről szóló határozatára adott szlovák külügyi válasszal kapcsolatban a Híd kormánypárt szóvivője Debnár Klára lapunknak a következőket nyilatkozta: „Közös történelmünknek több olyan időszaka van, amelyet a szlovákok és a magyarok merőben éltérően értékelnek. Ez az egyik. Gyásznap az egyik oldalon, örömünnep a másikon. Lassan száz esztendővel a történtek után, a közös Európában nem egymásnak feszülve, hanem együtt kellene gondolkodnunk. Például arról, hogyan tudnánk előremozdítani a közös történelemoktatás kérdését.” Az üggyel kapcsolatban az MKP sajtóosztálya a következőket közölte: „A szlovák külügy reakciója arra, hogy a magyar törvényhozás 2020-at a nemzeti összetartozás évévé nyilvánította, ingerültnek tűnik. Ugyanakkor a nyilatkozat nem vonja kétségbe annak lehetőségét, hogy az egyes államok eltérően értékeljenek bizonyos történelmi eseményeket. Trianon a magyarság számára kétségkívül olyan történelmi trauma, amelyre még sokáig másként fogunk tekinteni, mint a szlovákok. Azzal, hogy a magyar Országgyűlés 2010-ben június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, megpróbálta átkeretezni annak addigi negatív gondolati keretét, ami kilenc év alatt részben sikerült is. Az emlékév a világ magyarsága számára új lehetőséget teremthet e nemzeti sorsfordulóról való együttgondolkodásra.”
Szlovák külügy bírálja a nemzeti összetartozás évéről hozott magyar országgyűlési döntést
„Olyan érzést vált ki, mintha a magyar nemzeti kisebbségeket veszélyeztetnék, diszkriminálnák és jogaikat korlátoznák a Magyarországgal szomszédos országokban...”
http://propeller.hu/itthon/3428896-biralja-szlovak-kulugy-nemzeti-osszetartozas-everol-hozott-magyar
Nem szabadna felszakítaniuk a régi sebeket
A történelmi évfordulókról szóló megemlékezéseknek nem szabadna felszakítaniuk a régi sebeket és állandóan életben tartaniuk a történelmi traumákat, ami károsítja a kölcsönös bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat...
https://ujszo.com/kulfold/a-szlovak-kulugy-biralja-a-nemzeti-osszetartozas-everol-hozott-magyar-dontest
99 év, 99 fáklya
A trianoni békediktátum által kettészakított Komáromban a református templom udvarában lévő Trianon emlékműtől fáklyákkal és helységnévtáblákkal vonultak a résztvevők a határon át Dél-Komáromba, a turul szoborhoz.
https://ujszo.com/regio/99-ev-99-faklya
A románok is sivalkodnak a nemzeti összetartozás éve miatt
Úgy látszik, egy rúgóra jár az agyuk a szlovákokkal, és nagyon fáj nekik, hogy Magyarország kiáll az elszakított országrészek mellett. / Ahogyan a lopott pénz is égeti az ember zsebét, úgy nyugtalaníthatja a szlovákokat és a románokat pusztán az a tény, hogy a Felvidéken és Erdélyben a magyarok mindig otthon lesznek. Ennek tükrében nem csoda a fenti sivalkodás, pedig csak arról van szó, hogy Magyarország megemlékezik történelmének legnagyobb tragédiájáról, melynek 100. évfordulója tényleg megérdemel egy emlékévet.
https://888.hu/kinyilott-a-pitypang/a-romanok-is-sivalkodnak-a-nemzeti-osszetartozas-eve-miatt-4186474/
Trianoni emlékezőestet tartottak Balassagyarmaton
A balassagyarmatiak minden év június 4-én megemlékezést tartanak az Országzászlónál, kiemelve: Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, a legbátrabb város cím birtokosa, mivel 1919 januárjában visszafoglalták a várost a megszálló csehszlovák katonaságtól.
https://nogradhont.hu/helyi-hirek/2019/06/trianoni-emlekezoestet-tartottak-balassagyarmaton
A felvidéki magyar mozgalmárok csak azért is kétnyelvűsítik az útjelző táblákat
Hiába akadt ki még a szlovák miniszterelnök is
https://azonnali.hu/cikk/20190620_felvideken-mozgalmarok-az-anyanyelvhasznalat-elharcosai
Bugár Béla lemondana, ha a Most-Híd nem kerül be a parlamentbe
2019. június 23. - (mti)
Bugár Béla, a Most-Híd elnöke lemond, ha az általa vezetett magyar-szlovák párt a jövő tavasszal esedékes szlovákiai választáson nem jut be a parlamentbe. „Természetesen, ez kötelesség” - jelentette ki kérdésre válaszolva a politikus a TA3 szlovák kereskedelmi hírtelevízió vasárnapi vitaműsorában. Ugyanakkor hangsúlyozta: mindent megtesz annak érdekében, hogy a párt jövőre is bekerüljön a parlamentbe. Elismerte, hogy ő is érzékeli pártja csökkenő népszerűségét jelző közvélemény-kutatásokat, amelyekre reagálnia kell. „Nekem sem kell örök időkre pártelnöknek lennem” - jegyezte meg a politikus, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynöskég idézte. A vitában Bugár Béla elmondta: a Most-Híd a parlamenti választások után kész mindenkivel együttműködni, aki javítani akarja a szlovák-magyar kapcsolatokat. Választási listáját is megnyitja olyan jelöltek számára, akik elfogadják a párt értékeit. A jövő hét folyamán levelet küldenek azoknak a pártoknak, akikkel együtt tudnának működni a szlovák-magyar együttműködés és a régiófejlesztés területén. „A jövő héten kiküldjük a meghívókat, aki elfogadja, eljön. A találkozó után mindenki megvitathatja a dolgokat a saját pártjában, s azután pedig megegyezhetünk” - fejtette ki Bugár Béla. A Magyar Közösség Pártjával (MKP) való együttműködést érintő kérdésre válaszolva Bugár elutasította, hogy az ő személye lenne az együttműködés egyetlen akadálya. Szerinte pártja például másképpen képzeli el a választási jelöltlisták felállítását, mint az MKP. „Ha az MKP azt mondja, hogy csak magyar jelölteket tud elképzelni (a listán), akkor az lehetetlen” - szögezte le. Rámutatott: a Híd szorosan együttműködik úgy a szlovákokkal, mint a többi nemzeti kisebbséggel is. Fiala Ilona, az MKP szóvivője a Híd kezdeményezésével kapcsolatban szombaton kijelentette, hogy pártja nyitott az együttműködésre. „Az MKP a magyar egység megteremtésében érdekelt” - fogalmazott a szóvivő. Közlése szerint ezzel a kérdéssel az MKP jövő szombaton összeülő Országos Tanácsa fog érdemben foglalkozni. Szlovákiában azután indult új nyilvános vita a két párt esetleges jövőbeni együttműködéséről, illetve a magyarság parlamenti képviseletének biztosításáról, miután a májusi európai parlamenti választáson (EP-) egyik pártnak sem sikerült megújítania képviselői mandátumát. A Most- Híd támogatottsága a legutóbbi felmérések szerint a parlamenti küszöböt jelentő öt százalék közelébe esett vissza, az MKP pedig már második ciklusban parlamenten kívüli párt.
Más pártok jelöltjeinek is helyet biztosítana választási listáján a Most-Híd
https://felvidek.ma/2019/06/mas-partok-jeloltjeinek-is-helyet-biztositana-valasztasi-listajan-a-most-hid/
Vegyesen fogadták Bugár Béla ajánlatát
https://infostart.hu/tudositoink/2019/06/24/vegyesen-fogadtak-bugar-bela-ajanlatat
Európa Tanács: Magyarországnak hosszú távú stratégiát kell kidolgoznia minden kisebbségi nyelv további támogatására
2019. június 20. - (mti)
Intézkedéseket kell hoznia annak ösztönzésére, hogy széles körben, valamint a közhivatalokban is használhatóak legyenek a kisebbségi nyelvek. A horvát, a német, a roma, a román, a szerb, a szlovák és a szlovén nyelv esetében a televíziós műsorok időtartamát jelentősen meg kell hosszabbítani.
Magyarországon a nemzetiségek és nemzeti kisebbségek képviselete és megjelenése „példaértékű”, beleértve a magyar parlamentet is, nyelvük védelme magas szintű politikai támogatást élvez - közölte a strasbourgi székhelyű Európa Tanács 2019. június 20-án. Az Európa Tanács égisze alatt működő Európai Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának Szakértői Bizottsága jelentésében hangsúlyozta: Magyarország sokat javított a két- vagy többnyelvű oktatás lehetőségein, a pozitív tendencia pedig folytatódik. Kiemelték: noha a különböző roma nyelvek oktatása megoldott, a magyar hatóságok fontosnak tartják lehetőségeik további javítását és megerősítését az oktatás minden szintjén. A bizottság véleménye szerint azonban további szükség van a horvát, a német, a román, a szerb, a szlovák és a szlovén nyelv használhatóságának szélesítésére, hogy jobban megfeleljen az őket használó kisebbség igényeinek. Mint írták, ez főként tanárok képzését jelenti, hogy több tárgyat taníthassanak ezeken a nyelveken. A szakértői bizottság jelentésében ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek szerint Magyarországnak hosszú távú stratégiát kell kidolgoznia minden kisebbségi nyelv további támogatására. Intézkedéseket kell hoznia annak ösztönzésére, hogy széles körben, valamint a közhivatalokban is használhatóak legyenek a kisebbségi nyelvek, mivel azokat az igazságügy és a közigazgatás területén alig alkalmazzák. Arra szólítottak fel, hogy a horvát, a német, a roma, a román, a szerb, a szlovák és a szlovén nyelv esetében a televíziós műsorok időtartamát jelentősen meg kell hosszabbítani, továbbá átfogó rendszert kell kidolgozni a kisebbségi nyelveken dolgozó újságírók képzésére.
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája
https://web.archive.org/web/20060821075712/http://www.hhrf.org/prominoritate/1996/nyar12.htm
Országgyűlés - jogalkotás:
2019. június 25-én az Országgyűlés egyhangúlag (154 igen szavazattal) ratifikálta a magyar-szlovák határon, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeľské predmostie) közé tervezett közúti Ipoly-híd megépítéséről szóló kormányközi megállapodást.
Medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk postavia cestný most
https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/zrusia-konecne-dreveny-most-hranici-ludia-nevedia-dockat
Odhad vplyvu Natura 2000
http://www.ipelskepredmostie.sk/files/2017-04-13-135424-Ipoly_N2000_HB_NIF_160823_SK.pdf
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017-es és 2018-as beszámolóinak vitája
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló a nemzetiségek bizottságának véleményét közvetítve megköszönte a nemzetiségek érdekében eljáró helyettes munkáját, ahogy a nemzetiségi kulturális rendezvényekért vagy a megyelátogatásokért is köszönetet mondott. Egyre hatékonyabbnak értékelte a nemzetiségi jogvédelmet, kijelentette ugyanakkor: továbbra is van még feladat, különösen a romák kénytelenek hátrányt szenvedni származásuk miatt. Szükségessé vált átfogó vizsgálat a média nemzetiségi műsoraival kapcsolatban is - mutatott rá és említést tett a nemzetiségi pedagógusképzés problémáiról. Ugyanakkor elismerően szólt arról a tudatformálásról, amely a többségi társadalomban zajlott a nemzetiségekkel kapcsolatban.
A nemzetiségek 10 milliárdos módosítást javasolnak a költségvetésben
Ritter Imre német nemzetiségi képviselő az Országgyűlésben a jövő évre tervezett költségvetési vita során a magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében arról beszélt: 2013-ig a Magyarországon élő nemzetiségek támogatása „siralmas” állapotban volt, a 2015-ös költségvetésben azonban az addigi 4 milliárd forintos támogatásuk több mint 50 százalékkal nőtt. Hangsúlyozta: az elmúlt öt évben érdemi javulást tudtak elérni a nemzetiségi civil szervezetek, a nemzetiségi anyanyelvi diáktáborok és nemzetiségi önkormányzatok támogatásában. Ritter Imre köszöntet mondott a magyar kormánynak, a parlamentnek és minden képviselőnek az elmúlt öt évben nyújtott nemzetiségi támogatásért, ugyanakkor arra figyelmeztetett: ez csak arra volt elég, hogy „megkapaszkodjanak”, és elindítsák azokat a hosszútávú programokat, amelyek az őshonos magyarországi nemzetiségek fennmaradását biztosítják. Közölte: a 2020-as költségvetési igények alapos felmérése alapján a 13 magyarországi nemzetiség összesen 10 milliárd forint értékben tesz javaslatot módosításra; ebből 1,8 milliárd forint a roma nemzetiséget érinti. Elmondta: a támogatásemelési igények 56 százaléka - azaz 4,6 milliárd forint - felhalmozási, beruházási, amelyet a nemzetiségi önkormányzatok, és az általuk fenntartott intézmények épületeinek felújítására, illetve pályázati önrész biztosítására kérnek. Ismertetése szerint a támogatási igények 16 százalékát, több mint 1 milliárd forintot teszik ki a nemzetiségi pedagóguspótlék emeléséhez és a nemzetiségi pedagógushallgatók ösztöndíjprogramjához szükséges források. Emellett - folytatta - az országos nemzetiségi önkormányzatok és média esetében 734 millió forint emelést javasolnak, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását pedig 592 millió forinttal növelnék. Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló arról beszélt: a roma nemzetiségi pályázatok forrásainak eddigi emelésével mind több helyi nemzetiségi egyesület, alapítvány tud táborokat és kulturális programokat megvalósítani, de a pályázati keret további növelésére van szükség, mert ez lehetne a 800 ezres roma közösség számára a felzárkózás egyik lehetősége.
A köznevelési törvény módosításának vitája
A nemzetiségi szószóló több kifogást és javaslatot is tett
Rónayné Slaba Ewa Maria lengyel nemzetiségi szószóló az igazgatói kinevezésekkel kapcsolatban azt kifogásolta, hogy az érintett nemzetiségi önkormányzatok eddigi egyetértési joga helyébe véleményezési jog lép. Szorgalmazta továbbá a kiegészítő nemzetiségi iskolák első évét előkészítő évfolyam lehetőségét. A nemzetiségi tankönyvellátás ügyében Rónayné Slaba Ewa Maria pedig azt javasolta, hogy a köznevelési törvénybe kerüljön be a nemzetiségi tankönyv fogalma.
Az országos nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról
Ritter Imre nemzetiségi képviselő a 2020-as költségvetés általános vitája során közölte: a 13 magyarországi nemzetiség 10 milliárd forintos módosítást javasol a 2020-as költségvetésben. Plusz forrásokat kérnek például a nemzetiségi pedagógusok pótlékrendszerére és a nemzetiségi pedagógushallgatók ösztöndíjrendszerére. Ritter Imre többletforrásokat kért az országos nemzetiségi önkormányzatok támogatására is. A legkevesebb támogatást kapó közgyűléseket most „felhoznák”, éves szinten bruttó 1,2 millió forintot biztosítanának minden tag után - ismertette, jelezve azt is, hogy az idei választások után a horvát, a német és a szlovák önkormányzatnál nyolccal nő a közgyűlési tagok száma. Forrásokat kért arra is, hogy a tavaly vagyonkezelésbe vett intézmények biztosítási díját fedezni tudják. Kevesellte azt a keretet, amely arra fordítható, hogy a nemzetiségi gyerekek az általános iskola alatt eljussanak anyanyelvi környezetbe, nemzetiségi diáktáborba. (mti / 2019. június 19.-21.)
Paulik Antal szlovák szószóló a költségvetési törvényjavaslat vitájában
2019. június 17. - (Országgyűlési Napló / parlament.hu)
https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2191709767594654/?type=3&theater
A T/6361 számú, Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat általános vitájában 2019. június 17-én a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának álláspontját Paulik Antal szlovák szószóló ismertette:
- Ďakujem za slovo! Köszönöm a szót, elnök úr. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a hovorkyne, vážení páni poslanci a hovorcovia! Ako poverený hovorca vo svojom príhovore oboznámim Vás so stanoviskom Výboru národností Maďarska vo vzťahu k návrhu zákona číslo T/6361 o príprave ústredného rozpočtu Maďarska na rok 2020. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Szószóló Úr! Államtitkár Úr! A Magyarországi nemzetiségek bizottsága felkért előadójaként köszöntöm az Országgyűlés plenáris ülésének résztvevőit. Felszólalásomban megismertetem önökkel a Magyarországi nemzetiségek bizottságának a T/6361. számon benyújtott, Magyarország központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvénytervezettel kapcsolatos álláspontját. A dolog természetéből fakadóan kizárólag a nemzetiségeket érintő pontokkal fogok foglalkozni, hiszen a bizottságnak erre terjed ki a hatásköre.
Mindenekelőtt arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. június 13-i ülésén a házszabályi rendelkezéseknek megfelelően lefolytatta. A bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról nem foglalt állást, azonban módosító javaslatot tervez megfogalmazni, illetve benyújtani a tervezethez. Ennek részletes ismertetésére a későbbiekben fogok kitérni.
A T/6361. számon benyújtott, Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat nemzetiségi napirendkénti tárgyalását a benyújtó pénzügyminiszter előterjesztésében indokoltnak tartotta, így azt részleteiben vizsgálta és tárgyalta a Magyarországi nemzetiségek bizottsága. A tervezet, ahogyan egyébként államtitkár úr is említette, több esetben közvetlenül tartalmazza a nemzetiségi jogokra vonatkozó egyes jogszabályok módosítását. Így például a 27. számú pontban rendelkezik a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról, illetve a 42. pontban a nemzetiségek jogairól szóló törvény és a választási eljárásról szóló törvény módosításáról szóló 2014. évi XXVI. törvény változtatásáról.
Emellett a 35. pontban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása tartalmaz az általános nemzetiségi önkormányzati választásokra vonatkozó változtatásokat. A felsorolt rendelkezések nemzetiségi vonatkozásai közvetlenek, és valamennyi nemzetiség valamennyi önkormányzatát érintik.
Szűkebb körben érintik a nemzetiségi önkormányzatok hatáskörét a 15. pontban a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításai. A felsoroltakon túl még két helyen érinti a törvényjavaslat a nemzetiségi jogokat az átmeneti rendelkezések között. A hatályba léptető rendelkezések egyike a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 329. § (1) bekezdését módosítja, míg egy másik törvényhelyen, a 188. §-ban rendelkezik a nemzetiségi törvény egy korábbi módosítással elfogadott rendelkezése végrehajtásának határidejéről.
Most a felsorolt, nemzetiségeket érintő pontok sorrendjében foglalom össze a Magyarországi nemzetiségek véleményét az egyes javaslatokra vonatkozóan. A napirenden szereplő törvényjavaslat 15., a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról rendelkező pontja, vagyis az 52. és 53. §-ok áttételesen érintik a nemzetiségi önkormányzatok hatásköreit. A javasolt módosítás a szövetkezeti törvény új alcímmel történő kiegészítését tartalmazza. Az új Start szociális szövetkezet alcímben az előterjesztő részletesen szabályozza a Start szociális szövetkezetek létrehozásának feltételeit, valamint az új típusú szociális szövetkezetek kötelezően részt vevő alapítóinak felsorolását. Az új típusú, a közfoglalkoztatás alapjain megalakult szociális szövetkezetek önálló szövetkezeti típusként való nevesítését indokolja, hogy a szociális szövetkezetek között szabályozási szempontból is jól elkülöníthető csoportot jelentenek. Az új rendelkezések szerint ezen szociális szövetkezetek közös jellemzője, hogy azok alapításában és működtetésében részt vesz egyrészt a korábbi közfoglalkoztató önkormányzat, másrészt az önkormányzattal jelenleg is vagy korábban közfoglalkoztatási jogviszonyban álló egy vagy több személy.
Tekintettel arra a tényre, miszerint a jogszabályokban az önkormányzat megnevezés alatt a települési önkormányzatokat és velük együtt a nemzetiségi önkormányzatokat, valamint ezek jogi személyiségű társulásait kell értenünk, ez a rendelkezés érinti a nemzetiségi önkormányzatok feladat- és hatáskörét. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a szövetkezeti törvény ilyen értelmű módosításával egyetért.
A 27. pontban a törvényjavaslat 76. §-a a nemzetiségi törvény egy korábbi, 2017. évi módosításának hiányosságát pótolja. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény említett módosításával a törvény 64. § (2) bekezdésének a) pontja a következő tartalommal került megfogalmazásra. Idézem: „A választópolgár a) a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az 51. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben legfeljebb három, az 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben legfeljebb öt települési képviselőjelöltre szavaz.”
Eközben a jogszabály 51. szakasz (1) bekezdés a) pontja jelenlegi hatályos szövege szerint: „A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma a) három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő; és b) négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kiírásának napján több mint száz.”
A jelen törvényjavaslat 76. §-a ezt az ellentmondást szünteti meg a következők szerint: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 51. § (1) bekezdés b) pontjában a „négy” szövegrész helyébe az „öt” szöveg lép. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága üdvözli e korrekciós jellegű módosítást.
Az előttünk fekvő T/6361. számú törvényjavaslat 109. §-a a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 329. §-ának (1) bekezdését módosítja. Az eredeti rendelkezés értelmében a nemzetiség települési, területi listás és országos listás szavazólapjait a helyi választási bizottság, illetve azon nemzetiségek területi listás és országos listás szavazólapjait, amelynek települési nemzetiségi önkormányzati választására nem kerül sor a településen, a területi választási bizottság számlálja meg. A szavazatszámlálás eredményéről kiállított jegyzőkönyvek egy-egy példányát a helyi választási irodának legkésőbb a szavazást követő napon 10 óráig el kellett juttatnia a területi választási irodához.
A most benyújtott módosítás az eredeti törvényszövegben a „szavazást követő napon 10 óráig” szövegrészt módosítja a „legkésőbb a szavazást követő második napon” szövegre. Az eredeti határidő elsősorban az olyan nagyobb városokban, illetve a fővárosi kerületekben, ahol több nemzetiség helyi önkormányzatainak megválasztására került sor, a gyakorlatban betarthatatlannak bizonyult. Az így módosult határidő tehát elsősorban a nagyvárosi, illetve fővárosi kerületi szavazatszámláló bizottságoknak biztosít immár betartható határidőt.
A nemzetiségi bizottság az indokok alapján a módosítást végül támogatja.
A tárgyalt törvényjavaslat 128. §-a a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény közös módosításáról szóló 2014. évi XXVI. törvény egyik rendelkezésének hatálybalépéséről, illetve hatályba nem lépéséről rendelkezik. A javasolt szöveg értelmében a 2014. évi XXVI. törvény 5. §-ának a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 314. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése nem lép hatályba.
A most módosuló eredeti, 2014-es rendelkezés szerint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény - a nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján hatályba lépő - 314. § (3) bekezdése értelmében „a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek egész településre kiterjedő időközi választásával azonos napon tartott időközi nemzetiségi választásokon és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egy szavazóköri névjegyzéket kell használni”.
A módosítást az országgyűlési választások tapasztalatai indokolják, mivel magunk is több olyan esetről szereztünk tudomást a választás folyamán, amikor egyes szavazókörökben a nemzetiséghez tartozó választópolgárok nem a megfelelő szavazólapot kapták, így vagy lehetetlenné vált az, hogy leadják szavazatukat a nemzetiségi listára, vagy hosszabb várakozásra kényszerültek, míg a helyi választási iroda megoldotta a helyzetet. A módosítás indokolt voltát a nemzetiségi bizottság nem vitatja, és elfogadja a javasolt változtatást.
A törvényjavaslat 188. §-a értelmében a most tárgyalt törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül törölni kell a központi névjegyzékből a nem magyar állampolgárságú választópolgárok nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartására vonatkozó adatot.
A nemzetiségi törvény hatályos szövegének 53. § (1) bekezdése a magyar állampolgársághoz köti mind az aktív, mind pedig a passzív választójog gyakorlását az általános nemzetiségi önkormányzati választások viszonylatában is. Ugyanakkor 2014. december 31-ig kérelmére fel kellett venni a nemzetiségi választói névjegyzékbe azt a nem magyar állampolgárságú személyt, aki nyilatkozott az adott nemzetiséghez tartozásáról.
A nemzetiségi törvény 160. § (2) bekezdése arra készülve, hogy a nem magyar állampolgárok törlésre kerülnek a nemzetiségi névjegyzékből, átmeneti rendelkezést is megállapított a következő szöveggel: „A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2015. január 1-jét megelőzően kitűzött választásán mandátumot szerzett nem magyar állampolgár választópolgárok mandátuma a nemzetiségi névjegyzékből magyar állampolgárságuk hiányára tekintettel történt törlése következtében nem szűnik meg.” Azonban a fent jelzett törlést előíró szabályozás nem született meg, így mindeddig nem került sor a 2015. január 1-je előtt nemzetiségi névjegyzékbe vett nem magyar állampolgárok nemzetiségi regisztrációjának törlésére. A mostani rendelkezés e mulasztás pótlását szolgálja. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a javasolt módosítást tudomásul veszi.
Tisztelt Ház! Az eddigiekben a Magyarországi nemzetiségek bizottsága képviseletében a napirenden szereplő T/6361. számú, Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatban szereplő, a magyarországi nemzetiségeket érintő rendelkezéseket soroltam föl. Most áttérnék arra, ami a nemzetiségi bizottság tagjainak véleménye szerint hiányzik a most előttünk fekvő tervezetből.
Tavaly ilyenkor, a 2019. évi költségvetést megalapozó törvényjavaslat tárgyalásakor az akkori bizottsági véleményt ismertető Varga Szimeon bolgár szószóló már részletesen szólt arról, hogy a magyarországi nemzetiségek országos önkormányzatai a rájuk nehezedő dokumentálási és beszámolási terhek további növekedéseként értékelték az elmúlt évi megalapozó törvény javaslatában szereplő, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51. és 79. §- ának akkori módosítását. E rendelkezések azzal, hogy a költségvetési támogatások folyósításának és felhasználásának vonatkozásában előírták a nemzetiségi önkormányzatok részére az Államkincstárnál történő számlavezetést, lényegében megduplázták a nemzetiségi önkormányzatok apparátusára nehezedő bürokratikus terheket.
Szószólótársam felszólalásában éppen ezért kérte a költségvetési támogatás fogalmának átgondolását a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában. Ennek első lépéséül akkor azt javasolta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pontjának a felsorolását módosítsák a következők szerint: „E törvény alkalmazásában: 14. költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve…” És itt egy hosszabb felsorolás következik a)-tól m) pontig. Ehhez javasoltunk kiegészítésképpen hozzátenni egy n) pontot, amely így szólna: a nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik általános működésének és feladatellátásának támogatásait.
Az említett javaslatról érdemi egyeztetésre azóta nem került sor. Ezért tekintettel arra, hogy most az Országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat megnyitja az államháztartási törvény említett paragrafusának a kivételeket felsoroló 14. pontját, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága, miután az országos nemzetiségi önkormányzatok felvetését részletesen megvitatta, várhatóan a jelen tárgyalási szakaszban a fent említett tartalommal módosító javaslatot fogalmaz meg a 2020. évi költségvetés megalapozásáról szóló törvény javaslatának 87. §-ához.
Összefoglalva tehát: a Magyarországi nemzetiségek bizottsága a T/6361. számon benyújtott, Magyarország 2020. évi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatban szereplő, a magyarországi nemzetiségek jogaira vonatkozó módosításokat támogatja és a törvényjavaslat elfogadását javasolja az Országgyűlésnek. Ugyanakkor a bizottság a jogszabályhoz kapcsolódóan várhatóan módosítási javaslattal fog élni.
Ďakujem Vám za pozornosť! Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps.)
Beiktatták hivatalába Szlovákia új köztársasági elnökét
2019. június 15. - (mti)
Beiktatták hivatalába Szlovákia új köztársasági elnökét szombaton Pozsonyban. Zuzana Čaputová személyében először került nő az államfői tisztségbe. A liberális politikus Andrej Kiskát váltotta fel az ország élén. Kiska korábban bejelentette, hogy pártot alapít és továbbra is aktív kíván maradni a szlovákiai politikai életben. A márciusban államfővé választott Čaputová az ország legfőbb közjogi méltóságai, a kormány és a többi díszvendég jelenlétében a parlamentnek a pozsonyi Vigadóban tartott ünnepi ülésén az alkotmánybíróság elnöke előtt tette le a hivatali esküt. Az ünnepélyes eskütétel és a himnusz elhangzása után az új államfő beszédet mondott. Leszögezte: minden szlovák állampolgár elnöke akar lenni. „Törődni fogok a szlovák nemzet, a nemzeti kisebbségek és a Szlovák Köztársaságban élő etnikai csoportok jólétével. Feladataimat a polgárok érdekeit szem előtt tartva fogom ellátni, megőrzöm és megvédem az alkotmányt és a törvényeket” - jelentette ki az új elnök. „Nem kormányozni jöttem, hanem szolgálni az embereket, Szlovákia állampolgárait” - húzta alá. Hangsúlyozta: nem fogja megengedni, hogy döntéseit bárki kívülről befolyásolja, szabadon fog dönteni. „Az egyetlen utasítás, amelyet államfőként tiszteletben fogok tartani, az az, amelyet az alkotmány diktál!” - mutatott rá Zuzana Čaputová. A beiktatási ceremónia után az új államfő a Szent Márton dómban, az egykori koronázó templomban hálaadó szentmisén vett részt, majd a Grassalkovich-palotában jelképesen gyakorlatilag is átvette az elnöki hivatal irányítását. A szlovákiai politikában újoncnak számító Zuzana Čaputová a márciusi államfőválasztás második körében szerezte meg a győzelmet az érvényes szavazatok 58,4 százalékával. Ellenfele, Maros Sefcovic, a kormányzó Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) jelöltje, a voksok 41,59 százalékát kapta meg. Čaputová sorrendben Szlovákia ötödik - egyben negyedik közvetlenül megválasztott - államfője. Zuzana Čaputová 1973. június 21-én Pozsonyban született. Negyvenöt évesen ő a legfiatalabb személy, akit köztársasági elnökké választottak Szlovákiában. Jogászdiplomáját 1996-ban szülővárosában szerezte, majd a fővároshoz közeli Bazinban (Pezinok) telepedett le és dolgozott jogászként. Nagyon aktív volt a polgári, civil szektorban, elsősorban a környezetvédelem terén, amiért 2016-ban Goldman-díjat kapott. 2017-ben belépett az akkor formálódó Progresszív Szlovákia parlamenten kívüli pártba, amelynek 2018-ban alelnöke lett. Erről a tisztségéről az elnökválasztási kampány elején lemondott. Čaputová 2018 szeptemberében elvált, két tinédzser korú lánya vele él. 2019 februárjában nyilvánosságra hozta, hogy új élettársa Peter Konecny zenész és képzőművész, aki ezután közszereplései során is állandó kísérője lett. Az elnökválasztási kampányban Čaputová a magyarok által lakott régiókat is meglátogatta, és kijelentette, hogy nemzetiségre való tekintet nélkül minden szlovák állampolgár elnöke akar lenni. Nézetei a nemzetiségi kérdésben nem ismeretesek. A közelmúltban azonban közölte, hogy választási ígéretéhez híven a jövőben szeretne szorosabban együttműködni az országban élő nemzeti kisebbségekkel is, ezért soraikból egy héttagú kisebbségi tanácsadói testületet hoz létre. Ezzel a témával korábban a szlovák államfők nem foglalkoztak. A szlovák köztársasági elnök megbízatása öt évre szól, jogkörei meglehetősen korlátozottak. Az elnök a törvényalkotási folyamatban vétójoggal rendelkezik, a gyakorlatban azonban eddig igen ritkán esett meg, hogy az általa kifogásolt jogszabályokat a parlament ne szavazta volna meg újra. Zuzana Čaputová már korábban bejelentette, hogy első külföldi útja június 20-án Prágába fog vezetni. A cseh és szlovák politikusoknál hagyomány, hogy első hivatalos külföldi útjuk a szomszédos országbeli partnerükhöz vezet. Csehország és Szlovákia 1918 és 1992 között Csehszlovákia néven egy államot alkotott.
Szlovákia első női államfője elgondolkodtató, megfontolásra érdemes beszédet mondott beiktatásakor
https://szemlelek.net/2019/06/16/zuzana_Čaputova_beiktatas
Mit kezd Čaputová az éles belpolitikai helyzetekkel
Azok hangja, akiket nem lehet hallani
https://ujszo.com/velemeny/azok-hangja-akiket-nem-lehet-hallani
Nehéz év vár az új elnök asszonyra
Az ellenzék és a koalíció képviselői is díjazták Zuzana Čaputová köztársasági elnök asszony beszédét  a beiktatáson. A politikusok és elemzők is azt értékelték, hogy nemcsak az ország problémáit nevezte meg, hanem a sikereit is. A kül- és belpolitika terén nehéz év vár az új elnök asszonyra.
https://ujszo.com/kozelet/nehez-ev-var-az-uj-elnok-asszonyra
A kisebbségekre is figyel a beiktatott szlovák elnök
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-kisebbsegekre-is-figyel-a-beiktatott-szlovak-elnok-7027787/
„Senki nem olyan fontos, vagy befolyásos, hogy a törvény felett álljon”
https://infostart.hu/tudositoink/2019/06/17/zuzana-Čaputova-senki-nem-olyan-fontos-vagy-befolyasos-hogy-a-torveny-felett-alljon
A Dunán túl
Zuzana Čaputová lehet az első olyan szlovák államfő, aki felismerheti, hazáját nem csak szlovákok lakják. Sőt az etnikailag nem homogén Szlovákiának van egy nagy létszámú, történelmi okokból egy tömbben élő, évezredes hagyományokkal rendelkező, saját kultúráját követő és arra nagyon büszke közössége, amely nem gátja, hanem motorja lehet az ország sikerének. A magyarok...
https://magyarnemzet.hu/ahelyzet/a-dunan-tul-7028306/
Nehéz lesz Kiskának és Čaputovának is
Nagy szükség lenne rá, hogy teljesen átdobjuk a váltót.
https://ujszo.com/velemeny/nehez-lesz-kiskanak-es-Čaputovanak-is
Pellegrini és Čaputová a legmegbízhatóbb szlovákiai politikusok
2019. június 13. - (mti)
Peter Pellegrini kormányfőt és Zuzana Čaputovát, az újonnan megválasztott államfőt tartják Szlovákiában a legmegbízhatóbb politikusoknak. Pellegriniben, aki a kormányzó Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) tagja, a megkérdezettek 51,6 százaléka, Čaputovában pedig 49,4 százaléka bízik - derült ki a pozsonyi Fokus ügynökség felméréséből, amelynek eredményét csütörtökön hozták nyilvánosságra. Ugyanakkor Pellegrini és Čaputová az a két politikus, akiknek a pozitív megítélése magasabb a negatív véleményeknél. Pellegriniben a megkérdezettek 45,3 százaléka, Čaputovában pedig 43,3 százaléka nem bízik meg. Rajtuk kívül az összesen 15 nevet tartalmazó listán mindenkinél magasabb a bizalmatlansági, mint a bizalmi ráta százaléka. Az ismert politikusok közül Andrej Kiska leköszönő köztársasági elnök az ötödik: benne az emberek 31,9 százaléka bízik, míg 64,2 százaléka nem. Az elmúlt években Kiska rendszeresen vezette a politikusok megbízhatósági listáját, támogatottsága az utóbbi időben azonban csökkenő tendenciát mutat. Az elnöki palotából való távozása után Kiska pártot alapít, és aktív marad a nagypolitikában, Hasonló helyzetben van két korábbi nagyon népszerű politikus is: Robert Fico volt sokéves kormányfő, az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) kormánypárt elnöke és Bugár Béla, parlamenti alelnök, a magyar-szlovák Most-Híd párt elnöke. Fico a mostani felmérésben a 11. helyen végzett, az emberek 23,9 százaléka bízik benne, 72,8 százalék azonban nem. Bugár most a 14. a listán, 23,1 százalék bízik benne, míg 73,5 százalék nem. Andrej Danko, a kormánykoalíciós Szlovák Nemzeti Párt és a törvényhozás elnöke a 10. helyen végzett, 25, 8 százaléka tartja hiteles politikusnak, míg 69,9 százalék nem bízik benne.
A felvidéki magyar érdekképviselet megújításáról
Új időknek új dalaival / Az utóbbi években elkényelmesedett a felvidéki magyar politika. A politikai képviselet módja és módszerei, de a választók igényei is megváltoztak, és mi nem tudtunk velük változni.
https://ujszo.com/kozelet/uj-idoknek-uj-dalaival-a-felvideki-magyar-erdekkepviselet-megujitasarol
Oké, összefogás - de kik voksolnak rájuk?
Nemcsak össze kell kapnia magát, össze is kell fognia a két nagyobb magyar pártnak, hogy bejusson a parlamentbe. Bár a magyarországi ellenzék egy részét megbüntették a választók amiatt, mert 2018-ban külön-külön indultak, de az összefogás még nem vízió, amely hitet adna a választóknak.
https://ujszo.com/velemeny/oke-osszefogas-de-kik-voksolnak-rajuk
Hogyan feleljünk meg a szlovákoknak?
A szlovákiai magyarságnak a többségi szlovák társadalomhoz fűződő viszonyát mindig két egymással összeegyeztethetetlen elv határozta meg. Az egyik a folyamatos megalkuvás lassú nemzethalált eredményező politikája. Ez a szlovákság szemében szimpatikussá teszi a kisebbséget, mert beéri annyival, amennyit számára a többség jónak tart nyújtani.
https://ma7.sk/tollhegyen/hogyan-feleljunk-meg-a-szlovakoknak
Szlovák repülők miatt riasztották a Gripeneket
A két szlovák felségjelzésű kisrepülő nem létesített rádiókapcsolatot a magyar légi irányítással.
https://hvg.hu/itthon/20190615_gripen_riasztas_budaors_kisrepulo_magyar_honvedseg
Európa egyik legbarátságtalanabb népe lett a magyar
A hollandokat és a portugálokat szuper-barátságosnak és befogadónak tartják a britek, a franciák kötelező utolsó helyét viszont sajnos a magyarok tudták a legjobban megközelíteni. Nem beszélgetünk a brit turistákkal, valószínűleg nem csak rosszfejségből, hanem mert egyébként se tudunk hozzájuk szólni. Öröm az ürömben, hogy a britek viszont még saját maguk szerint sem számítanak vonzó társaságnak.
https://privatbankar.hu/vasarlo/hivatalos-a-magyarok-egyaltalan-nem-tunnek-jo-fejnek-326708
Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Olmützben és Mírovban
2019. június 15. - (mti)
Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság két világháború közötti, illetve második világháború alatti vezető politikusára emlékeztek szombaton a morvaországi Olmützben és Mírovban csehországi, szlovákiai és magyarországi magyarok. Az idén immár 21. alkalommal megtartott emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ), valamint a helyi önkormányzati szervek közösen rendezték. Az ünnepség Olmützben (Olomouc) kezdődött, ahol a Szent Vencel-katedrálisban szentmisét mutattak be Esterházy János tiszteletére; ezt Balga Zoltán, a Prágai Magyar Plébánia papja celebrálta. A mírovi egykori rabtemetőben megtartott megemlékezésen Boros Miklós prágai magyar nagykövet, valamint csehországi és szlovákiai magyar szervezetek koszorúkat és virágokat helyeztek el Esterházy jelképes síremlékénél. Szintén koszorúztak a síremléknél az Esterházy család tagjai, a csehországi lengyel kisebbség képviselői, valamint Mírov polgármestere is. Esterházy János a két világháború közötti időszakban, majd a második világháború idején küzdött a szlovákiai magyarok megmaradásáért és jogaiért. A második világháborúban az akkori fasiszta szlovák állam törvényhozásában - a szlovák parlament egyetlen magyar képviselőjeként - nem szavazta meg a zsidók deportálását elrendelő törvénytervezetet. A második világháború után letartóztatták, majd a csehszlovák hatóságok átadták a szovjet titkosszolgálatnak. A Szovjetunióban koholt vádak alapján tíz év kényszermunkára ítélték, és egy szibériai táborba küldték. A szlovák Nemzeti Bíróság 1947-ben távollétében halálra ítélte, a vád szerint a fasizmussal való együttműködésért. A szovjet hatóságok 1949-ben kiadták Csehszlovákiának. Ott elnöki kegyelemmel halálos ítéletét életfogytiglani börtönre változtatták. Az 1955-ös általános amnesztia során a büntetését 25 évre csökkentették, de ebbe nem számították bele a szovjet fogságban töltött időt. A súlyosan beteg Esterházy a mírovi várbörtönben halt meg 1957. március 8-án. Mivel 2007 őszéig nem volt ismert, hol temették el, illetve hová kerültek hamvai, a csehországi magyarok 1998-ban magyarországi segítséggel jelképes síremléket állítottak neki a helyi rabtemetőben. Cseh történészek - az Esterházy család kérésének eleget téve - később kiderítették, hogy Esterházy János urnája a prágai Motol köztemető közös sírjában található. Neve 2011 őszén felkerült a motoli emlékműre. Esterházy Jánost mindmáig sem Szlovákia, sem Csehország nem volt hajlandó rehabilitálni, így hivatalosan továbbra is háborús bűnösként tartják nyilván.
A revízió szelleme
Talán csak véletlen egybeesés, hogy Európa délnyugati és keleti perifériáján egyaránt az elhibázott emlékezetpolitika, illetve a történelmi megbékélés hiánya generált az elmúlt napokban konfliktusokat. / A román ortodox papok irányításával zajló temetőfoglalás, a rendszeressé váló kárpátaljai emlékműgyalázások vagy a diszkriminatív szlovák nyelvtörvény elfogadása mind-mind a trianoni sebek feltépését jelentik sok magyar számára...
https://nepszava.hu/3039625_a-revizio-szelleme
Az SNS nem megy bele a nyelvtörvény módosításába
Az SNS kizártnak tartja, hogy beleegyezzen a nyelvtörvény módosításába, melyet az SaS frakciójának néhány képviselője terjesztene elő.
https://ujszo.com/kozelet/az-sns-nem-megy-bele-a-nyelvtorveny-modositasaba
„A visegrádi országok meghatározó szerepet játszanak Európa jövőjének alakításában”
2019. június 13. - (mti)
A közép-európai országoknak a kontinens jövőjéért viselt felelősségéről, az EU új tisztségviselőinek kiválasztási folyamatáról, valamint a soron következő cseh V4-elnökség programjáról is egyeztetett Orbán Viktor magyar, Peter Pellegrini szlovák, Andrej Babiš cseh és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az informális találkozón a kormányfők egyetértettek abban, hogy a V4-együttműködés meghatározó szerepet játszik Európa jövőjének alakításában. A visegrádi országok vezetői tudatában vannak e felelősségüknek, ezért aktívan vesznek részt az Európai Unióval kapcsolatos vitákban, ideértve a személyi kérdéseket is. Havasi Bertalan hozzátette: a csütörtöki egyeztetésen megállapodtak abban, hogy a jövő heti uniós csúcstalálkozón a V4-ek közös álláspontot képviselnek, mind a személyi-vezetői mind a tartalmi ügyek tekintetében. A visegrádi országok olyan jelölteket támogatnak az Európai Unió vezető tisztségeire, akik megfelelő tapasztalattal és felkészültséggel rendelkeznek, és akik tisztelik a közép-európai népeket valamint a V4-együttműködést. Kifejezett elvárás tehát velük szemben, hogy a közös európai döntések meghozatalakor mindig vegyék figyelembe a közép-európai szempontokat és érdekeket - ismertette a csütörtöki informális V4-csúcson elhangzottakat a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. Havasi Bertalan hozzátette: Andrej Babiš cseh miniszterelnök tájékoztatta kollégáit a július 1-jén induló cseh V4-elnökség programjának főbb pontjairól is.
Babiš: Csehország nem Szlovákia, hogy kormányt váltsanak a tüntetők
https://nepszava.hu/3038927_babis-csehorszag-nem-szlovakia-hogy-kormanyt-valtsanak-a-tuntetok
A visegrádi országok fontos szerepet játszanak Európa jövőjének alakításában
A közép-európai országoknak a kontinens jövőjéért viselt felelősségéről, az EU új tisztségviselőinek kiválasztási folyamatáról, valamint a soron következő cseh V4-elnökség programjáról is egyeztetett Orbán Viktor magyar, Peter Pellegrini szlovák, Andrej Babis cseh és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök Budapesten, a Karmelita kolostorban...
http://profitline.hu/A-visegradi-orszagok-fontos-szerepet-jatszanak-Europa-jovojenek-alakitasaban-394359
Bevetésre kész a visegrádi négyek közös harci egysége
https://hvg.hu/vilag/20190610_Magyarok_is_harcolhatnak_a_Visegradi_Negyek_bevetesi_egysegeben
A szlovák fővárosban lesz az Európai Munkaügyi Hatóság székhelye
2019. június 13. - (mti)
A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) székhelye - döntött csütörtökön az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács. Pozsony mellett három város volt még versenyben: Nicosia, Riga és Szófia. Marianne Thyssen, az Európai Bizottság szociális ügyekért és munkavállalói mobilitásért is felelős tagja arról számolt be friss közleményében, hogy az ügynökség ősztől Brüsszelből fog majd működni a - remélhetőleg mielőbbi - költözéséig. Az ELA feladata főként az lesz, hogy tájékoztatást nyújtson álláslehetőségekkel, letelepedéssel, munkavégzéssel kapcsolatban, közvetítsen a több országot érintő jogvitákban, támogassa a tagállami hatóságok közötti együttműködést, a fellépést a szociális és munkaügyi szabályokkal való visszaélések ellen, segítse az EU-n belüli méltányos munkaerő-mobilitást. A hatóság támogatni fogja a foglalkoztatási szolgálatok uniós hálózatának (EURES-hálózat) munkáját, illetve átveszi a nem bejelentett munkavégzés felszámolására irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform tevékenységeit. Létrehozása nem teremt új hatásköröket EU-s szinten. A munkaügyi és szociális biztonsági szabályok érvényesítése továbbra is teljesen nemzeti hatáskör marad. A szervezet éves költségvetése körülbelül 50 millió eurót fog kitenni. Személyzete nagyjából 140 szakemberből áll majd, akik közül 60 szakértőt a tagállamok delegálnak. Jelenleg mintegy 17 millió európai állampolgár él vagy dolgozik másik tagállamban, kétszer annyi, mint tíz évvel ezelőtt.
A szlovákiai Nagyszombaton gyárt majd akkumulátorokat a PSA
Autógyártás után most az akkumulátorgyártásban kell kulcspozíciót szerezni
https://autopro.hu/gyartok/A-szlovakok-es-a-spanyolok-fognak-akkumulatort-gyartani-a-PSA-nak/30736/
Csehországban a bevándorlásnak köszönhetően nő a lakosság száma
A legtöbben Ukrajnából és Szlovákiából érkeznek
2019. június 12. - (mti)
Mintegy háromezer fővel 10,653 millióra nőtt Csehország lakossága az idei év első negyedében, elsősorban a bevándorlásnak köszönhetően - közölte szerdán a cseh statisztikai hivatal. Idén március végéig több mint 16 ezer 700 külföldi állampolgár telepedett le Csehországban, ami az elmúlt tizenöt év legmagasabb negyedévi adata. A kivándorlók száma mintegy 10 ezer volt. A legtöbben továbbra is Ukrajnából és Szlovákiából érkeznek Csehországba. Többéves összehasonlításban a bevándorlók száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. A bevándorlók többsége Prágában és Közép-Csehországban telepedik le. Tavaly, 2018-ban rekordszámú, 58 ezer 148 külföldi állampolgár telepedett le az országban, és 19 ezer 519 cseh állampolgár költözött külföldre. Az idei első negyedévi születések száma alacsonyabb volt az elhalálozások számánál. A január-márciusi időszakban 26 ezer 400 gyermek született, míg az elhalálozások száma megközelítette a 30 ezret. A statisztikusok felhívják a figyelmet arra, hogy az év első negyedében szinte mindig alacsonyabb a születések és magasabb az elhalálozások száma. Az elhunytak átlagos életkora a nőknél 79,8 év, a férfiaknál 72 év volt. Mérsékelten emelkedett a házasságok száma, 3800-ra, míg a válások száma 5700-ra csökkent, ez kétszázzal kevesebb, mint a tavalyi első negyedévben volt. A házasságon kívül született gyermekek aránya 48,4 százalékra csökkent a tavalyi 48,5 százalékról.
Összefogásban bízik a Csemadok első embere
Csakis a közös, egységes fellépés lehet a következő évi megméretésen a siker záloga - mondta Magyar Nemzetnek Bárdos Gyula, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség - Csemadok országos elnöke a széthúzó felvidéki magyar politikai erők parlamenti választási esélyeiről.
https://magyarnemzet.hu/kulfold/osszefogasban-bizik-a-csemadok-elso-embere-7027724/
Prikler Mátyás szlovák-magyar koprodukcióban forgat krimit Hatalom címmel
2019. június 14. - (mti)
Prikler Mátyás novembertől forgatja Hatalom című, szlovák-magyar koprodukcióban készülő krimijét, amelyre 59,5 millió forint gyártási támogatást szavazott meg a Magyar Nemzeti Filmalap filmszakmai döntőbizottsága - közölte a filmalap pénteken az MTI-vel. A Hatalom egy képzeletbeli Kelet-Európában játszódik. A krimiben, amelynek kiindulópontja egy halálos kimenetelű vadászbaleset, egy szlovák miniszter - egy brüsszeli poszt legesélyesebb várományosa -, egy nyugdíj előtt álló egykori titkosszolgálati ügynök és egy oknyomozó újságíró sorsa fonódik össze. A közlemény szerint a szlovák-magyar határ közelében fekvő Gömörön, valamint Pozsonyban és Brüsszelben játszódó történet főbb szerepeiben Hajdu Szabolcs, Jan Kacer, Kormos Mihály és Lucia Kasova lesz látható. A film operatőre Pálos Gergely. A forgatás novemberben kezdődik, a stáb Szlovákiában és Bécsben is dolgozik majd, az utómunka Magyarországon készül. A játékfilm a Proton Cinema részvételével születik, magyar koproducere Petrányi Viktória. Prikler Mátyás szlovákiai magyar alkotó a pozsonyi filmművészeti egyetemen végzett. MPhilms nevű filmgyártó cége a Délibáb című magyar-szlovák koprodukciós film megvalósításában is közreműködött. A Hatalom filmterve sikerrel szerepelt a cannes-i Producerek Hálózata szakmai fórumon. A filmalap közleményében kiemelte, hogy célkitűzései között szerepel a közép-európai koprodukciók szorgalmazása. „A Román Filmközpont és a Magyar Nemzeti Filmalap a közelmúltban hat koprodukciót támogatott közösen, köztük az európai filmdíjas Borbély Alexandra főszereplésével készülő, Spirál című lélektani drámát, amely Felméri Cecília első mozifilmje lesz” - írták.
Nemzetközi elismerést kapott a magyar múzeum Szlovákiában
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak ítélték oda a 2018-as Nemzetközi Visegrád-díjat a visegrádi négyek kulturális miniszterei a szlovákiai Végles (Víglas) településen tartott találkozójukon...
https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2019/06/16/kihirdettek-a-nyertest-nemzetkozi-elismerest-kapott-a-magyar-muzeum
Mikszáth többet érdemelne…
Főleg a nyári hónapokban keresik fel sokan, egyénileg vagy csoportosan Szklabonyán a nagy palóc, Mikszáth Kálmán emlékházát, amely az utóbbi negyven év alatt sok változáson ment keresztül.
https://felvidek.ma/2019/06/mikszath-tobbet-erdemelne/
Mikszáth valóban többet érdemelne!
„A szülőházát 1968-ban engedély nélkül lebontották, s a 90-es évek közepétől emléktábla jelzi helyét a katolikus templom közelében.”
https://felvidek.ma/2019/06/mikszath-valoban-tobbet-erdemelne/
Elkezdődött az ukrajnai gyerekek nyári tábora a Velencei-tónál
2019. június 14. - (mti)
Elkezdődött az ukrajnai gyerekek nyári tábora a Velencei-tónál, a Velencei-tavi Vízi Sportiskolában zajló programot a magyar kormány 35 millió forinttal támogatja. A témában tartott pénteki gárdonyi sajtótájékoztatón Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy ötödik éve szervezik meg a tábort és „a tapasztalatok abszolút pozitívak”, hiszen azoknak a gyerekeknek adnak lehetőséget lelki megerősödésre, akiknek édesapja a kelet-ukrajnai fronton meghalt, vagy megsérült. Az elmúlt négy évben több mint kétezer ukrajnai gyerek fordult meg a nyári táborban, idén további 242 érkezik - tette hozzá. Szuperák Brigitta az Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója elmondta, hogy szerdán érkezett az első turnus, amit további öt követ majd a következő hetekben. A jelenleg a Velencei-tónál tartózkodó gyerekek Ukrajna több területéről érkeztek, főként Munkácsról, Lembergből, Ivano-Frankivszkből, Ternopilből és Ungvárról. Soltész Miklós megjegyezte: a térségben a különböző nemzetek egymásra vannak utalva, s nem engedhetik meg, hogy külső erők, nagyhatalmak határozzák meg kapcsolatrendszerüket. Szuperák Brigitta közölte, hogy a gyerekek közül többen még a megyéjükön kívül sem jártak, ezért óriási élmény számukra a magyarországi nyaralás. A tervek szerint a sok fürdés mellett ellátogatnak a dinnyési vármakett parkba, Gárdonyba a Gárdonyi Géza emlékházba és a rönkvárba, illetve lesz egy fővárosi kirándulás állatkerti és parlamenti látogatással.
A szlovák APART kollektíva első budapesti kiállítása
Felületi depresszió és újonnan keletkező élőhelyek / Denis Kozerawski, Andrej Žabkay és Peter Sit művészeti kollektívája 2012-es alapítása óta olajozottan pozícionálja magát mind a regionális művészeti intézményrendszerben, mind az online és közösségi média felületein.
https://magyarnarancs.hu/kepzomuveszet/nagyobb-a-fustje-119731
Békéscsabán utcára viszik az irodalmat a könyvhéten
Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók és gyermekprogramok is várják a könyvimádókat a jubileumi könyvhéten Békéscsabán / A jubileumi ünnepségre több, mint 300 új könyv jelent meg, ezenfelül jelen vannak a Munkácsy múzeum, a levéltár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének és helyi írók kiadványai is...
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/utcara-viszik-az-irodalmat-a-konyvheten-2007707/
Kezdődik a Bánki Nyár
2019. június 13. - (mti)
Szombaton kezdődik a Bánki Nyár rendezvénysorozata, amelynek keretében augusztus közepéig sporteseményekkel, színházi estekkel, koncertekkel és hajómodell-világbajnoksággal is várják a Nógrád megyei településre látogatókat. Ivanics András polgármester az MTI-nek csütörtökön elmondta: több program már hagyománnyá vált, és a kultúra mellett a sporttal foglalkozók is felfedezték a település természeti adottságait, egyre több sportág rendezi itt versenyeit, bemutatóit. Szombaton és vasárnap a Running Warriors akadályfutó-verseny országos bajnokságával rajtol a Bánki Nyár. A Bánki-tó idén már hatodik alkalommal ad otthont a crossfit sportok szerelmeseinek: a Double Cross Challenge-re július 6-án és 7-én várják a résztvevőket. Július 15-én kezdődik az élethű hajómodellek világbajnoksága - a versenyt, amelynek fővédnöke Benkő Tibor honvédelmi miniszter, harmadszor rendezik meg Magyarországon. Augusztus 17-én pedig az Indoor Cycling immár másodszor veszi birtokba a tószínpadot: hatórás cycling maratonon vehetnek részt, akik regisztrálnak az alternatív kerékpározásra. A Hangszedők, a Kottánkívüliek és a Blues Fathers lép fel a Világzene, rock és blues című esten június 29-én, július 6-án táncdalfesztivál lesz Balázs Klárival, Korda Györggyel és Poór Péterrel. A hazai és európai zenei színtér legfrissebb és legizgalmasabb bandáit felvonultató hagyományos Bánkitó Fesztivál július 10-én kezdődik. Stockholmból érkezik a svéd garázspunkcsapat, a Viagra Boys, a kanadai, Grammy-díjas elektroduó, a Bob Moses, Fran Palermo és a Middlemist Red pedig rendhagyó módon közös koncerten lép fel, és egymás dalait adják elő a nagyszínpadon. Magyarnóta- és könnyűzenei koncertet ad július 20-án Tarnai Kiss László, augusztus 10-én a Bánkra évről évre visszatérő Kárpátia lép fel. Júniusban az Anconai szerelmesek című zenés komédiát mutatják be Szirtes Gábor rendezésében, a Turay Ida Színház augusztusban A férfiak a fejükre estek című zenés vígjátékkal mutatkozik be. A XXIV. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivált és az 53. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozót július 27-én és 28-án rendezik. A zárónapon, augusztus 19-én a Szent István-napi ünnepséget operettgála követi Egri Józseffel, Szász Katival, Birinyi Mónikával és Domoszlai Sándorral, majd tűzijátékkal zárul a Bánki Nyár idei programsorozata.
Nagy csabai vastagkolbász-teszt a fővárosban
A mai nap alapvetően egy csabai brand-ápolásról szól, fogalmazott a közelmúltban Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a budapesti St. Andrea Restaurantban. A Dinning Guide (diningguide.hu) és a békéscsabai önkormányzat közös ötlete alapján Csaba és a környékbeli termelők vastagkolbászait tesztelték - a békési és nem békési termelők, illetve a főleg fővárosi séfek… de olyan séfek, akik magamaguk is zömmel kolbászgyártók.
http://hir6.hu/cikk/148716/nagy_csabai_vastagkolbaszteszt_a_fovarosban_meg_pedig_vakon
A Tejút és a Jupiter
A Tejút és a Jupiter a szlovákiai Gömöralmágy és Ajnácskő közeléből fotózva 2019. június 8-ra virradóan. - Fotó: Komka Péter (mti)
https://www.facebook.com/imro.fuhl/posts/2237862996261692
Egy srác a szomszédból
Peter Sagan a világ egyik legjobb és legkedveltebb profi kerékpárosa. Ha eddig nem bírtad, önéletrajzi könyve elolvasása után már fogod...
https://eurosport.hosszabbitas.hu/velemeny-2/egy-srac-a-szomszedbol-ha-eddig-nem-birtad-peter-sagant-oneletrajzi-konyve-elolvasasa-utan-mar-fogod
Kürtös / Trubnik - Pilisszentlászló / Senváclav
2019. szeptember: www.oslovma.hu/XXX/Kurt9Sep.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/2611451778865321
2019. augusztus: www.oslovma.hu/XXX/Kurt9Aug.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/2593192240691275
2019. július: www.oslovma.hu/XXX/Kurt9Jul.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/2494241727252994
2019. június: www.oslovma.hu/XXX/Kurt9Jun.pdf
https://www.facebook.com/senvaclav/posts/2448083048535529
Letölthető / Stiahnuť - Korábbi lapszámok / Staršie čísla:
https://www.facebook.com/senvaclav/photos/a.960059350671247.1073741829.914344848576031/1003500662993782/?type=3&theater
Bíróság előtt is beismerő vallomást tett Jozef Roháč
Beismerte Prisztás József meggyilkolását Jozef Roháč a Fővárosi Törvényszéken perújítás keretében megtartott pénteki tárgyaláson. A szlovák férfi a szegedi Csillag börtönből videotechnika segítségével tett vallomást. Roháč arról beszélt, hogy a megbízást az ukrán maffiától kapta, a dunaszerdahelyi bűnözői csoport közvetítésével, és a gyilkosságot 15 ezer márkáért hajtotta végre. Szerinte a vallomását támasztja alá, hogy csak az elkövető, vagyis ő tudhatja, hogy a nyomozók nem találtak töltényhüvelyt a helyszínen. A hüvely ugyanis abban a nejlonszatyorban maradt, amellyel „álcázta” a hangtompítós pisztolyt.
https://nepszava.hu/3039528_birosag-elott-is-beismero-vallomast-tett-jozef-rohac
Zrusiltam az úcsetomat, mert mán nem podnyikálok
Milyen magyarok vagytok ti? / Talán nincs is olyan felvidéki magyar (tisztelet a kivételnek), aki mindennapi beszédében ne használna - akaratlanul is egy-egy szlovák szót, kifejezést. Nincs ebben semmi meglepő, így volt ez a múltban, és így van ez a jelenben is, hiszen szlovák nyelvi közegben élünk. Munkahelyünkön, hivatali ügyintézés során, orvosnál, boltban legtöbbször szlovák nyelven beszélünk, szlovák nyelvű nyomtatványokat töltünk ki, szlovák nyelven írjuk ilyen-olyan kérelmeinket, stb.
https://felvidek.ma/2019/06/milyen-magyarok-vagytok-ti/
Szeretjük önmagunkat?
Ha az ember nem szereti önmagát, akkor másokat sem tud igazán szeretni. / A jó viszonynak az is előfeltétele, hogyan élik meg a szlovákok a szlovákságukat és a magyarok a magyarságukat. / Érdekes konferencia helyszíne volt a Fórum Kisebbségkutató Intézet, a szlovák-magyar viszonyról folyt a tanácskozás.
https://ujszo.com/velemeny/szeretjuk-onmagunkat
Jóban-rosszban? / Szlovák-magyar kapcsolatok
A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézetben a szlovák-magyar kapcsolatok alakulásáról szerveztek tudományos konferenciát. A konferencia a 100 év után - Helyzetjelentés a szlovákiai magyar közösségről program keretében valósult meg.
https://ujszo.com/kozelet/joban-rosszban-szlovak-magyar-kapcsolatok
Magyar-román feszültség az úzvölgyi katonatemetőnél
Az első világháborús osztrák-magyar katonai temetőnél mintegy ezer erdélyi magyar élőlánccal próbálta megakadályozni, hogy a törvények értelmében jogtalanul felállított román parcellát felavassák.
https://hu.euronews.com/2019/06/07/magyar-roman-feszultseg-az-uzvolgyi-katonatemetonel
Szlovénia elítéli a magyar kormány Twitter-oldalára posztolt Trianon térképet
A kép azt sugallja, hogy Szlovénia területet vett volna el Magyarországtól, és „nem járul hozzá az Európai Unió értékeinek megerősítéséhez, és a jószomszédi viszonyhoz, hiszen az EU épp a határok lebontására és a népek közötti ellenségeskedés megszüntetésére jött létre.” Marjan Šarec kormányfő szerint a térkép „sem nem európai, sem nem békés”, olyan mintha „kést szúrtak Szlovénia szívébe”.
https://hu.euronews.com/2019/06/07/eliteli-a-magyar-kormany-altal-kozzetett-trianon-terkepet-szlovenia
A bennünk élő Trianon
Néhány éve egy liberális hölgy, aki akkor történetesen a főnököm volt, szinte felháborodottan szegezte nekem a kijelentést: nem érti, hogyan fájhat egy mai fiatalnak Trianon. Annyi év után...
https://ma7.sk/tollhegyen/a-bennunk-elo-trianon
Vajon mi a küldetésünk nekünk Felvidéken Trianon után?
A trianoni fájdalomra minden magyarnak kötelező az emlékezés. De ugyanakkor nem szabad a múltba temetnünk sorsunkat és tenyerünkbe takarni arcunkat.
https://ma7.sk/tollhegyen/vajon-mi-a-kuldetesunk-nekunk-felvideken-trianon-utan
Amire száz év távlatából emlékezünk…
https://felvidek.ma/2019/06/nem-vagyok-biztos-abban-hogy-nem-tobb-mint-szazadik-evforduloja-van-annak-amire-szaz-ev-tavlatabol-emlekezunk/
Trianonról nekem ez jutott eszembe
és csak sajnálni tudom azokat, akik ebből a napból ünnepet próbálnak kreálni, mert én csak lehajtott fejjel emlékezve, egyetlen hang nélkül tudtam emlékezni a fentiekre és még sok mindenre ezen túl, ami miatt nekem Trianon a legmélyebb gyász napja, de még tévedésből sem alkalom arra, hogy bármit is ünnepeljek.
https://felvidek.ma/2019/06/emlekek-melyek-orokre-bevesodtek/
Igazságot Magyarországnak!
Ne feledd magyar, neked Istentől rendelt hivatásod van a Kárpátok karéjában! Nekünk nem kőbe vésett Trianon-emlékművek kellenek, hanem országzászlók, amelyek már önmagukban is a magyar feltámadás szimbólumai.
https://felvidek.ma/2019/06/igazsagot-magyarorszagnak/
A Rákóczi Szövetség márkanév a Felvidéken
https://ma7.sk/tollhegyen/a-rakoczi-szovetseg-markanev-a-felvideken
Lajčák: Trump és Putyin találkozhat a besztercebányai megemlékezésen is
https://www.bumm.sk/belfold/2019/06/07/lajcak-trump-es-putyin-talalkozhat-a-besztercebanyai-megemlekezesen-is
Pellegrini meghívta Putyint Szlovákiába
https://www.bumm.sk/belfold/2019/06/06/pellegrini-meghivta-putyint-szlovakiaba
Zeman bírálja, hogy Moszkva veteránoknak akarja nyilvánítani az orosz megszállókat
https://www.bumm.sk/kulfold/2019/06/05/zeman-biralja-hogy-moszkva-veteranoknak-akarja-nyilvanitani-az-orosz-megszallokat
Hetekig tart az új uniós vezetők kinevezése
https://hu.euronews.com/2019/05/28/hetekig-tart-az-uj-unios-vezetok-kinevezese
Húsz éve nem volt ilyen magas a részvétel az EP-választáson
https://hu.euronews.com/2019/05/27/husz-eve-nem-volt-ilyen-magas-a-reszvetel-az-ep-szavazason
Kettős állampolgárság - A brexit után több európai ország polgárainak dönteni kell
Több európai ország nem engedélyezi a kettős állampolgárságot. Így ha Ausztria, Szlovákia, Hollandia, Lengyelország, Litvánia vagy Észtország Nagy-Britanniában élő állampolgárai a brexit miatt brit útlevélért folyamodnak, dönteniük kell, melyik ország állampolgárságát választják.
https://hu.euronews.com/2017/07/20/kettos-allampolgarsag-a-brexit-utan
Nagy pókerjátszma része a Fidesz EPP-tagsága
https://privatbankar.hu/makro/uj-jelzesek-budapestrol-nagy-pokerjatszma-resze-a-fidesz-epp-tagsaga-326555
Kit szeretne látni Orbán a Híd élén?
Mivel Orbánnak szüksége van Pellegrinire, szüksége van a pártjában még megkerülhetetlennek tűnő Bugárra is. / A Fidesz foggal-körömmel küzd az Európai Néppártban maradásért. / Orbán számára az lenne a vég (na jó: a vég kezdete), ha az unió döntéshozói az új költségvetési ciklusban jogállami kritériumokhoz kötnék a támogatásokat.
https://ujszo.com/velemeny/kit-szeretne-latni-orban-a-hid-elen
Magyar válság Szlovákiában
Nem az etnikai együttműködés modellje bukott meg, a pártok teljesítményét szankcionálták a választók annyira, hogy EP-képviselet nélkül maradt a felvidéki magyarság. / A két magyar párt közös fellépése azért is valószínűtlen, mert Csáky Pál, az MKP leköszönő EP-képviselője, korábbi elnöke egyértelműen bejelentette - pártja mindaddig nem tárgyal a Híddal, míg Bugár az elnök. Hozzátette, Bugár Béla és a Most-Híd esetében a „brezsnyevi-csernyenkói effektus” figyelhető meg, ellenállnak annak a szükségszerű generációváltásnak, aminek egyébként a jövőbeli együttműködés alapját kéne képeznie.
https://nepszava.hu/3038521_magyar-valsag-szlovakiaban
Be kellene temetni végre az árkokat?!
Nemzeti összetartozás napja
https://www.bumm.sk/velemeny/2019/06/04/be-kellene-temetni-vegre-az-arkokat
Fico retteg, a tagság még jobban
A hajó süllyed, és a smereseknek nincs hova elevickélniük.
https://ujszo.com/velemeny/fico-retteg-a-tagsag-meg-jobban
Szlovákiában nő az igény a politikai változásra
Nagy politikai átalakulás zajlik Szlovákiában, ami akkor kezdődött, amikor tavaly februárban meggyilkolták Ján Kuciak oknyomozó újságírót. Az eset a szlovák politikai vezetés korrupciós ügyeire és a szervezett bűnözéssel való kapcsolataira világított rá. Felerősödött a változás, megtisztulás iránti igény a választókban, aminek az első meglepetésszerű jele az volt, hogy márciusban a korrupcióellenes üzenetekkel kampányoló környezetvédelmi aktivista és jogásznő Zuzana Čaputová nagy fölénnyel megnyerte a köztársaságielnök-választást a Smer jelöltjével szemben. Ez a folyamat folytatódott az EP-választáson.
https://index.hu/kulfold/ep/2019/06/03/szlovakiaban_no_az_igeny_a_politikai_valtozasra/
Pellegrini: A fenntartható fejlődés és a béke nem létezhetnek egymás nélkül
https://ujszo.com/kozelet/pellegrini-a-fenntarthato-fejlodes-es-a-beke-nem-letezhetnek-egymas-nelkul
Hableány-tragédia: Szijjártó Péter megköszönte a segítséget Szlovákiának
„Egy megállapodás értelmében Szlovákia gyakorlatilag megtöri a folyó sodrását, és ezzel segít nekünk a budapesti vízszint csökkentésében. Ennek köszönhetően tudjuk az úszódarut a helyszínre küldeni, hogy az minél korábban kiemelhesse a hajóroncsot. Nagyra értékeljük a segítséget.”
https://hu.euronews.com/2019/06/07/hableany-tragedia-szijjarto-peter-megkoszonte-a-segitseget-szlovakianak
Tartós lesz az apasztás utáni vízszintcsökkenés
https://infostart.hu/belfold/2019/06/07/elkepeszto-mennyisegu-vizet-tartanak-vissza-a-duna-apasztasaert
Szállodahajóval ütközött és elsüllyedt a Hableány nevű városnéző hajó
A hajón 33 dél-koreai turista és két fős magyar személyzet tartózkodott / Hét ember meghalt, heten kórházban vannak, 21 embert még keresnek / A hajóroncsot éjjel megtalálták a Margit-hídnál / Zökkenővel kezdődött a sérültek elszállítása / Tíz percük maradt a túlélésre
https://nepszava.hu/3037829_tiz-percuk-maradt-a-tulelesre--szakerto-a-hableany-katasztrofajarol
A dunai hajóbaleset hírei percről percre
https://hvg.hu/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hirek
Ezertonnás szállodahajó süllyesztette el a 40 tonnás Hableányt
Pontosan tudniuk kellett, hol a másik hajó / Emberi hiba okozhatta / Várható volt, hogy baj lesz
https://index.hu/techtud/2019/05/30/hableany_setahajo_hajobaleset_budapest_duna_viking_sigyn/
Büntetőeljárás keretében vizsgálják a hajókatasztrófát
http://www.atv.hu/belfold/20190530-ujabb-reszletek-a-dunai-hajobalesetrol
A négy koncentrációs tábort túlélő szlovákiai magyar lány igaz története
Aki legyőzte Mengelét / A nő visszaemlékezéséből Veronika H. Tóth írt mellbevágó regényt A Mengele-lány címmel.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/aki-legyozte-mengelet-a-negy-koncentracios-tabort-tulelo-magyar-lany-igaz-tortenete/
Megbízhatatlanok, állampolgárság nélküliek Csehszlovákiában
Napjainkban is hallani a kisebbségben élők megkülönböztetett státusáról: állampolgárságuk elvesztéséről, nemzeti identitásuk sérüléséről; újabban pedig nemzeti himnuszunk éneklésének vélt vagy valóságos tilalmáról is. Hogy mindezek nem új keletű megnyilvánulások, könnyen észrevehetjük, ha betekintünk az előző csehszlovák államalakulatok levéltári irataiba.
https://ujszo.com/vasarnap/megbizhatatlanok-allampolgarsag-nelkuliek-csehszlovakiaban
Kisebbségi tanácsadói testületet hoz létre az új szlovák államfő
Szeretne szorosabban együttműködni az országban élő nemzeti kisebbségekkel
https://magyarnemzet.hu/kulfold/kisebbsegi-tanacsadoi-testuletet-hoz-letre-az-uj-szlovak-allamfo-7004543/
Esztergomban lakossági fórumon tiltakoztak a Párkányba tervezett hulladékkezelő ellen
http://propeller.hu/itthon/3422017-esztergomban-lakossagi-forumon-tiltakoztak-parkanyba-tervezett-hulladekkezelo-ellen
Előkerült a szlovák titkosszolgálat elrabolt ügynöke
„Elhurcoltak, de már rendben vagyok” - Ľuboš Kosík elmondása szerint azt is tudja, hogy ki rendelte el az elrablását.
https://parameter.sk/elhurcoltak-de-mar-rendben-vagyok-jelentkezett-az-egykori-sis-ugynok-akit-januarban-elraboltak
Idegen gyerekeket küldtek Csehországból taxival egy szlovák nőnek
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190604-agyrem-idegen-gyermekeket-kuldtek-csehorszagbol-taxival-egy-szlovak-nonek.html
Brutálisan megdrágult a burgonya Szlovákiában is
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/dramai-rossz-hir-jott-szlovakiabol.685745.html
Pozsony megye: A Kisprojekt Alap újabb szlovák-magyar interreg projekteket támogat
https://www.bumm.sk/regio/2019/06/06/pozsony-megye-a-kisprojekt-alap-ujabb-szlovak-magyar-interreg-projekteket-tamogat
Szedret is termelhetnek a diákok az újonnan felavatott iskolakertben Szarvason
2019. június 6. - (beol.hu)
Iskolakertet avattak Szarvason, a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium egy mintegy 200 négyzetméteres kertet hozott létre, ahol a diákok, közel 30 féle gyümölcs és növény termesztésében vehetnek részt. Nyemcsók Mátyásné igazgatónő kifejtette, még mikor diákként járt az intézménybe, akkor volt az iskolának, a tanulók számára is elérhető kertje. Ezt szerették volna napjainkban újra megvalósítani. Ehhez a szarvasi és a helyi szlovák önkormányzat támogatását is megkapták, melynek eredményeképpen a Szlovák Tájház gyepesített udvarán rendezték be veteményesüket. A kialakításban a gyerekek és a pedagógusok mellett a szülők is aktívan kivették a részüket. Az induláshoz szükséges eszközöket és vetőmagot pedig az Iskolakertekért Alapítvány elnyert pályázatán szerezhették be, 200 ezer forint értékben. László Tibor Zoltán környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta, az európai szinten is egyedülálló és példaértékű Országos Iskolakert-fejlesztési Program részeként, ez év elején indult el az Iskolakerti Alapozó Alprogram. Ennek köszönhetően az Agrárminisztérium 50 millió forint támogatással, 50 iskolakert létrehozását vagy továbbfejlesztését tette lehetővé. Mátyás Izolda, az Iskolakertekért Alapítvány munkatársa hangsúlyozta, nem elegendő eszközökkel ellátni egy kezdő iskolakert-építő csapatot, szükség van a szaktudás átadására is. Ezért az ökológiai szemléletű fenntartás érdekében, minden kert esetében helyszíni mentorálást, továbbá, a programba épített pedagógusképzést biztosítanak majd. Kiemelte, az országos mozgalom egyik kiindulópontja Szarvas, ugyanis 1780-ban, Tessedik Sámuel, szlovák evangélikus lelkész, a városban elsőként alakította ki gyakorlókerttel rendelkező oktatási intézetét, ahol többek között faültetést és -ápolást, kertgazdálkodást de még selyemhernyó-tenyésztést is tanított a diákoknak.
Sárgarépa, zöld uborka - újra van iskolakert Szarvason
http://hir6.hu/cikk/148489/sargarepa_zold_uborka_ujra_van_iskolakert_szarvason
Műfordítás-pályázatot hirdet az Országos Idegennyelvű Könyvtár
2019. június 5. - (mti)
Az idén 14. alkalommal hirdeti meg műfordítás-pályázatát műfordításkötettel nem rendelkező alkotók számára az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) a nyelvek európai napja alkalmából. A pályaműveket augusztus 20-ig várják. A pályázatra Mila Haugová szlovák költőnő Magenta című versének magyar fordítását várja a zsűri, amelynek tagja Lator László költő, műfordító, a zsűri tiszteletbeli örökös elnöke, Vörös István költő, műfordító, a zsűri elnöke, G. Kovács László műfordító és Haluska Veronka, a könyvtár munkatársa. A pályázatot az OIK a Budapesti Szlovák Intézet, a Napkút Kiadó, a Magyar Fordítóház Alapítvány, a Libro-Trade Kft. és a Suweco támogatásával hirdeti meg. Mila Haugová a kortárs szlovák költészet élő klasszikusa, Budapesten született 1942-ben. Agronómusi, majd tanári pályáját követően a Romboid irodalmi folyóirat szerkesztője lett. Több mint huszonöt verseskötetet publikált, magyarul írt verseit az Őzgerinc című kötete tartalmazza. Francia, német, angol és szlovén nyelven is jelentek meg verskötetei, ő maga angol, német és magyar nyelvből fordít. Pozsonyban él. A pályázat keretében az első három helyezett könyvutalványt nyer, 50 ezer, 30 ezer és 20 ezer forint értékben, a Magyar Fordítóház Alapítvány pedig különdíjat ajánlott fel. A legjobb pályaművek megjelennek a Napút folyóirat Káva Téka mellékletében. További információ a pályázatról a könyvtár honlapján, a www.oik.hu oldalon érhető el, ahol nem csak az eredeti vers található meg, hanem annak nyersfordítása is. A pályázat jeligés, egy pályázó több pályaművet is beküldhet. A jeligével ellátott pályaműveket augusztus 20-ig a muforditas@oik.hu címre várják. A pályázat eredményhirdetése, értékelése és a díjátadó szeptember 27-én lesz a könyvtár olvasótermében.
Szlovákul szépen, jól, játékosan
www.szlovakuljatekosan.sk / A tanári kézikönyv több mint 70 ilyen szituációs játékot tartalmaz. / „Sokszor tapasztalom, hogy a gyerekek unatkoznak, mi több, frusztráltak a szlovákórákon, mert a jelenlegi módszer nem veszi figyelembe, hogy a szlovák a többségük számára idegen nyelvnek számít…”
https://ujszo.com/vasarnap/szlovakul-szepen-jol-jatekosan
15 éves a Kultúra Lovagrendje
Túrkeve, 2019. május 31. - június 2. (Imro Fuhl felvételei)
https://www.facebook.com/imro.fuhl/media_set?set=a.2228605370520788&type=3
Kincseket rejt a pitvarosi „ócskasági szoba”
2019. június 2. - (Kovács Erika - delmagyar.hu)
Tószegi Gyuláné Hudák Erzsébet a 60-as évek végétől gyűjtötte a pitvarosi szlovákság tárgyi emlékeit, amelyekből szobát rendezett be. A gyűjteményt gyermekei örökölték, és azt tervezik, a későbbiekben közkinccsé teszik a helyi tájházban. - Édesanyám, Tószegi Gyuláné Hudák Erzsébet Pitvaroson született, szlovák nemzetiségű családban - mesélte édesanyja életútját Tószegi Gyula, a pitvarosi művelődési ház vezetője. - Az 1947-es lakosságcsere idején a bátyja és az édesanyja elköltözött a Felvidékre. Nagymama nem sokkal később meghalt. Édesanyám, az ő édesapja és a húga itthon maradt. Amikor 1946-ban elkezdődött a lakosságcsere propagandája, akkor azt mondták az itteni szlovákoknak, hogy várja őket a hazaföld. Akkor nagyapám is feliratkozott édesanyámmal és a húgával együtt. Amikor azonban nagyapa megtudta, hogy azoknak a házát kapják meg, akiknek kötelező elhagyni az otthonukat, akkor úgy döntött, hogy maradnak, őmiatta ne vegyék el senkinek a házát - idézte fel a család történetét. - Édesanyám mindig büszke volt a nemzetiségi származására. A 60-as évek végétől gyűjtögette a szlovákság tárgyi emlékeit, használati tárgyait. Majd a 80-as évek közepén kezdte berendezni az egyik szobát, amelyet mi, gyerekek akkor csak „ócskasági szobának” neveztünk. Akkor még nem értettük, miért is fontos ez a gyűjtemény - mondta Tószegi Gyula, aki körbevezetett bennünket édesanyja házában. A magángyűjtemény egy része, használati és munkaeszközök, a folyosón kaptak helyett. A szobában megvetett ágy áll, díszes párnákkal. Több faragott, festett ládát, kasznyit is látni. - A faragott ládák egyikét gyerekkoromban még kukoricamorzsoláshoz használtuk. Aztán anyukám rájött, hogy nemesebb sorsra való - mesélte. Tükrök, fogasok, képek díszítik a falat. A szobában számos szlovák népviseletbe öltöztetett baba is látható. - Közel 30 baba viseletét készítette el édesanyám. Olyan ruhák kicsinyített mását, amelyeket itt helyben hordtak a szlovákok. Az egyik babán nagymamám menyasszonyi ruhája látható kicsiben. A ruha megvan eredetiben is - tudtuk meg Tószegi Gyulától. Édesanyja két és fél éve halt meg. A gyűjteményt a gyermekei örökölték. - Sokan látták már a szlovákság tárgyi emlékeit édesanyám életében, és azóta is. Ha a szlovák tájházunk sorsa jogilag is rendeződik, akkor átkerül oda a gyűjtemény, hogy minél több emberhez jusson el.
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