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5. oldal

2. oldal
Folytatódik az aláírásgyűjtés
A petíció a migránskvóták ellen és a helyi népszavazások
kötelező érvényűvé tétele mellett szól. 12 600 aláírás már
összegyűlt, jöhet a belügyminisztériumi konzultáció.

4. oldal

5. oldal

Harangot szenteltek
Nagykaposon, a Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok tiszteletére felszentelt nagykaposi római katolikus templomában október végén búcsúünnepet tartottak.

Választóink a legfontosabbak
Az MKP anyagilag szerény, ugyanakkor hatékony kapcsolattartás
tervez választóival. A hangsúlyt a személyes megkeresésekre helyezzük.

„Soha ilyen mértékben nem nyitotta meg
az MKP sorait nem párttagok előtt,
mint most”- fogalmazott Berényi József.

KÖZÖSSÉGI MAGYAR ÖSSZEFOGÁS
AZ ERŐS ÉRDEKKÉPVISELETÉRT
Az Országos Tanács november
14-i ülésen elfogadta az MKP választási listáját és programját.

NOVEMBERBEN IS
PARLAMENTBEN MÉRTÉK
AZ MKP-T!
5,3 % és 10 parlamenti mandátum.
Ennyit szerezne a Magyar Közösség
Pártja a Polis novemberi felmérése
szerint, ha most tartanák a parlamenti választásokat. Dolgozunk tovább a minél erősebb magyar érdekképviseletért!

Mint ismeretes, Szlovákiában
2016. március 5-én parlamenti
választásokat tartanak, amelyre
a választáson induló pártok 150
fős listával vehetnek részt.
A Magyar Közösség Pártjának
választási listáját Berényi József
pártelnök vezeti Bárdos Gyula
korábbi köztársaságielnök-jelölt,
valamint Farkas Iván gazdasági
alelnök előtt. Negyedik helyen
a Dunaszerdahelyi járás jelöltje Menyhárt József, az ötödiken
pedig a Komáromi járás jelöltje
Samu István indulnak. Szigeti
László, az MKP Országos Taná-

csának elnökéé a hatodik hely, a
hetedik helyen a Kassai kerület
jelöltje Köteles László, a nyolcadikon pedig a Besztercebányai
kerületből Auxt Ferenc. Mint látható, a regionális szempontnak
fontos szerep jutott a listaállítás
során.
„Soha ilyen mértékben nem
nyitotta meg az MKP sorait nem
párttagok előtt, mint most” – fogalmazott Berényi József. „Ez
egy nagyon komoly előrelépés.
Ezzel is igazoljuk, hogy mi egy
nyitott párt vagyunk, és a listát
alárendeljük a közösségi érdeknek” – tette hozzá.
Az MKP választási listáján a
korábbi választásokhoz hasonlítva sokkal több fiatal jelölt indul a

választásokon, és ez érvényes a
nem pártjelölteket nézve is. A Via
Nova ICS 24 jelöltjén kívül három
mozgalom is képviseltetve van a
listán, ami számunkra rendkívül
fontos. Az egyik a Gombaszögi
Nyári Táborhoz és a kétnyelvűségi mozgalmakhoz köthető aktivisták. A másik mozgalom a Mi
Magunk Mozgalom, amely Somogyi Szilárd nevéhez köthető,
a harmadik pedig a Fontos vagy!
mozgalom, melynek képviselője
a 150. helyen szerepel.
„Ez közös lista, csak azok
nincsenek itt, a magyar összefogásban, akik nem akartak ennek
részesei lenni” – mondta Bárdos
Gyula.
(Folytatás a 2. oldalon)

„Szülőföldem, a Felvidék”
November 6-án éjfélkor lezárult a „Szülőföldem, a Felvidék” c. fotóverseny internetes közönségszavazása. A sok szép fénykép láttán sokan
bekapcsolódtak az internetes szavazásba. (Folytatás a 4. oldalon)
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Közösségi magyar összefogás az erős érdekképviseletért
(Folytatás az 1. oldalról)
„Szerény, de hatékony kampányt
fogunk folytatni. A választópolgárokkal való kapcsolattartásra összpontosítunk” – mondta Forró Krisztián
kampányfőnök. Az MKP a következő
hónapok tevékenységének költségeit
elsősorban banki hitelből állja.

Választási program
Az MKP Országos Tanácsa további aktuális kérdésekkel is foglalkozott.
Fontosnak tartják, hogy minél többen
írják alá a migránsok befogadásával és
a helyi népszavazások eredményének
kötelező érvényű tételével kapcsolatban indított petíciót. A párt választási

programja elsősorban Dél-Szlovákiát és a szlovákiai magyarokat kívánja megszólítani, rámutatva, hogy
Dél-Szlovákia felemelkedése az egész
ország életszínvonalának növekedéséhez járulna hozzá. A program a Baross
Gábor tervből, valamint A szlovákiai
magyar közösség megmaradásának

és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának
intézményi feltételei című dokumentumokból indulnak ki. A választási programot az MKP külön sajtótájékoztatón
ismerteti részletesen.
A programról a Hírvivő következő
számaiban bővebben is foglalkozunk.

Összeállt a közösségi összefogás listája, Egy kérdés
egy válasz
elkészült az MKP választási programja

Berényi Józseftől:

Párttagok, civilek és függetlenek
közös listán, a megmaradásról és
a gyarapodásról szóló választási
program, több mint 12 ezer aláírás
a petíción. Szigeti Lászlóval, az
MKP Országos Tanácsának elnökével beszélgettünk.
Miről szólt a novemberi Országos Tanács ülése?
A 2016-os parlamenti választásokra
való felkészülésről. Az ülés elején megemlékeztünk az előző napi párizsi véres
terrortámadásról, az áldozatok emlékének szenteltünk egy néma percet.
A jó választási eredményhez a legfontosabbak a vonzó választási lista, a
választókat megszólító program s egy
fergeteges mobilizáló kampány. A választási listán a párttagokon és a Via
Nova ICs tagjain kívül párton kívüli, elsősorban a civil szférát képviselő független jelöltek is helyet kaptak. Többek
közt a Gombaszögről ismert, és a kétnyelvűségi mozgalomhoz köthető fiatal aktivisták csoportja, továbbá a Mi
Magunk Mozgalom négy jelöltje és a
Fontos vagy! mozgalom jelöltje is.
Választási listánkon igyekeztünk ötvözni a fiatalos lendületet az átgondolt tapasztalattal. Aki tenni akar a
szlovákiai magyarságért, Dél-Szlovákiáért az a listánkra kerülhetett.
Az OT elfogadta az MKP választási
programját is, mely Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatására kínál konkrét
megoldási javaslatokat, szem előtt
tartva az országos jelentőségű kérdések kezelését is. A választóinkkal való

Az MKP Országos Tanácsa egy
1956-os emlékbizottság felállításáról
is döntött. Miért tartja ezt a párt fontosnak?
Így van, az OT jóváhagyta a Felvidéki 1956-os Emlékbizottság létrehozását és annak összetételét. Köztudott, hogy jövőre emlékezünk meg az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára.
kapcsolattartásra és kommunikációra
december 1-től a választásokig 650
ezer eurós hitelt vesz fel a párt. Anyagilag szerény, viszont hatékony mozgósítást szeretnénk folytatni.
Ön az MKP választási programjának
elkészítését is felügyelte. A programról későbbi számainkban bővebben is
szólunk, de mégis, röviden, hogyan jellemezné az elfogadott dokumentumot?
Választási programunk tézisei elsősorban a párt hosszú távú programjából, a Baross Gábor tervből,
és a Szlovákiai magyar közösség
megmaradásának, gyarapodásának,
valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei
című dokumentumokból indulnak ki.
Programunk két alappillérre épül. Az
egyik a felvidéki magyarság megmaradása és gyarapodása, a másik a
dél-szlovákiai régiók gazdasági megerősítése és felzárkóztatása, a regionális különbségek csökkentése.

Az elmúlt hetek sajnálatos és tragikus eseményei hatására a párt
kötelező kvóták elutasításáról szóló
petíciója is felértékelődött. Hasonló
szellemben ráadásul Magyarországon és Erdélyben is aláírásgyűjtés
indult. Mit gondol erről?
Az a tény, hogy Magyarországon és
Erdélyben is hasonló aláírásgyűjtés
indult, igazolja kezdeményezésünk
helyességét. Alátámasztja, hogy a
kvótarendszer elutasítása továbbra is
aktuális téma az emberek számára.
A párizsi terrortámadás még jobban
elmélyíti az emberekben a kvótarendszer elutasítását. Fontosnak tartjuk,
hogy minél több polgár írja alá a migránsok befogadásával és a helyi népszavazások eredményének kötelező
érvényűvé tételével kapcsolatban indított petíciót. Településeinken ezért
intenzív aláírásgyűjtésbe kezdtünk.
Örülünk neki, hogy már több mint tízezer aláírás gyűlt össze.
KT

Magyarország már korábban létrehozta az 56-os emlékbizottságát.
A kerek évforduló kapcsán mi, felvidéki magyarok is szeretnénk méltóképpen megemlékezni erről. Az
MKP a magyarok közti összefogás
pártján áll. Mi ugyanúgy képviseljük az összefogást, mint képviselték1956-ban. Magunkénak tartjuk
és érezzük mindazt a népi összefogást, ami 56-ban volt.
És mivel az MKP az egyetlen magyar
párt, noha más pártokban is vannak a
szlovák parlamentben magyarok, az
MKP, mint magyar párt kötelességének érzi, hogy ebben a folyamatban
részt vegyen. Legfontosabb szándéunk, hogy az MKP hozzájáruljon
ahhoz, hogy az 56-os eseményekről
a határon túli magyarság - beleértve
a Felvidéket is - tisztességesen megemlékezzen.

12 600 aláírás
12 600 aláírás már összegyűlt a menekültkvóta-ellenes petícióhoz. Jöhet a belügyminisztériumi konzultáció.
Berényi József és Forró Krisztián kampányfőnök
november 21-én Komáromban bejelentették, hogy
már több mint 12 ezren írták alá az MKP petícióját,
az aláírásgyűjtés azonban folytatódik.
Mint ismeretes az MKP október elején indított aláírásgyűjtést. A petíció a migránskvóták ellen és a
helyi népszavazások kötelező érvényűvé tétele mellett szól. Az MKP eredetileg 10 ezer aláírást tűzött
ki célul. “Szép eredményt értünk el, de folytatjuk. A
törvény alapján konzultációt folytathatunk a belügy-

minisztériummal az általunk felvetett kérdésekről, és
szeretnénk minél nyomatékosabbá tenni a témát” –
mondta a párt elnöke, emlékeztetve többek között
arra is, hogy a peredi és bősi népszavazásoknak a
kormány által történő figyelmen kívül hagyása is példa arra, hogy miért fontos ez a petíció.
A sajtótájékoztató a komáromi vásárban történt,
ahol szintén sokan csatlakoztak aláírásukkal a
petícióhoz. Az MKP bízik abban, hogy a márciusi parlamenti választások után parlamentbe jutva
ezekben a sok aláírással megtámogatott témákban
törvénymódosítást terjeszthet majd elő.
MKP.SK/KT

3

Hiányérzet
A kormány
csökkentette néhány
alapélelmiszer
adókulcsát 10
százalékra.
Számszerűleg teljesíti azt, amit programjában az MKP is javasol, ám
az érintett termékcsoportok
skáláját illetően komoly hiányérzetünk van.
Érthetetlen, miért nem sorolta
az alacsonyabb adóval terhelt
termékcsoportba a burgonyát,
a zöldséget és a gyümölcsöt.
Érvelhet azzal, hogy nagy részük behozatalból származik,
mivel itthon a gyümölcs- és
zöldségtermelés szinte teljesen leépült. Éttől még érthetetlenebb, miért nem csökkent a
liszt és a péksütemények adókulcsa, amikor a malomiparban
és a sütőiparban szinte kizárólag hazai vállalatok és vállalkozók vannak jelen, ráadásul
e részágazat komoly válsággal küzd. A legérthetetlenebb
azonban az, hogy a kormány
nem sorolta az érintett termékcsoportba a tejtermékeket, hiszen itt is hazai szereplőkről
beszélhetünk és a tejtermelők
hosszú távú ellehetetlenítését
követően a tejipar ma a legsúlyosabb válságával küzd.
Az áfából származó adóbevételek növekednek, ennek ellenére igencsak szűkre szabott
az alacsonyabb adóval terhelt
termékcsoportok köre.
Nem marad más hátra, mint
hogy megállapítsam: a Magyar Közösség Pártja választási programjában szerepelni
fog a fenti termékcsoportok
alacsonyabb adósávba sorolása. Sőt, az alapélelmiszerek
összes termékcsoportját érinteni fogja az intézkedés.
Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Provokáció,
avagy kell-e
Štúr-szobor
Párkányban?
Harmincnégy éve élek
Párkányban, ebben a gyönyörű környezetben fekvő
Duna-parti kisvárosban. A
szocializmus hőskorában
városunk papírgyáráról volt
híres, napjainkban inkább
termálfürdőjéről ismerik.

Navracsics és Csáky
a Selye János Egyetemen
A Tudomány Hete 2015 elnevezésű programsorozat keretében Navracsics Tibor uniós biztos és Csáky Pál (MKP) európai
parlamenti képviselő tartott előadást november 5-én a Selye
János Egyetemen.
Csáky Pál előadásában kifejtette, Európa a fokozott kihívások
korát éli. A migránsválság sok mindent felülír, ám a kihívásokra
meg kell próbálni saját válaszainkat megfogalmazni. Megjegyezte, korábban az európai identitás
nem volt kérdéses, ám a
20. század végére Európa
elbizonytalanodott, s azóta nem világos, hogyan
tudjuk megőrizni az európai sokszínűséget.
Csáky Pál hallgatóság köréből érkező kérdésekre válaszolva
elmondta, meglátása szerint a migránsválságban Európa keleti fele jobban teljesít, mint Európa nyugati fele. Az MKP európai parlamenti képviselője előadásában kitért a Selye János
Egyetem szerepére is. Szerinte az intézmény legfontosabb
feladata egy olyan értelmiség kinevelése, amely megvalósítja
majd a magyar kisebbség felemelését. A politikus úgy véli, a
felvidéki magyar értelmiség állapota jelenleg nem valami jó.
Egyrészt számban gyenge, egy része szervilis, azaz a szlovákok vállveregetésére vár, illetve a szlovákiai magyar közbeszéd színvonalát sem találja kielégítőnek.
„Az európai integráció választóponthoz érkezett” – mondta

Miért csak
MOST?!
Van egy párt, amely ellentmondásos viselkedése dacára egyre olvashatóbbá válik.
Van egy párt, amely − el kell
ismerni − a struktúráin belül
nagyszerűen leosztotta a szerepeket. Az egyszerű halandó ugyan nem biztos, hogy
minden üzenetét megfelelően
dekódolja, de a politika intim
szféráiban jól értik az egyes
utalásokat.
Van egy párt, amely látszólag ellenzéki, az elnöke révén
mégis az ellenzékkel folytat
plakát- és üzenetháborút.
És mintha a “jó zsaru - roszsz zsaru” játékot játszanák, a
kormány tagjait, annak dönté-

Majd egy évszázada élnek
itt békességben magyarok
és szlovákok. Utóbbiak a
lakosság közel egyharmadát,
a magyarok több mint kétharmadát alkotják.
Békés városunk nyugalmát
október végén egy érzéketlen esemény zavarta meg. A
Matica slovenská helyi szervezete úgy döntött, hogy Ľ.
Štúr szlovák nemzetébresztő
születésének 200. évfordulója tiszteletére szobrot
állít a Duna partján. Az első
gondolat, ami a hír hallatán

seit csupán
a párt alelnökei és
egyéb tagjai állítják
pellengérre,
azt is csak
finoman,
módjával,
és még véletlenül se a legmagasabban ülőkre célozva,
nehogy az esetleges sértődés
egy későbbi együttműködés
gátja legyen.
Ez a párt egyébként magyar
vonatkozásban és legfőképp
az MKP-val egyre inkább hanyagolja a kooperációt, igaz,
a gyakorlatban már korábban
levette zászlajáról az együttműködést. Nemrég (november elején) éppen azt üzenték, hogy még korai tárgyalni,
mert csak a biztos bejutókkal

eszembe jutott, az a mondás,
miszerint sose tégy olyan
dolgot, ami neked is rosszul
esne, ha veled szemben
követnék el.
Ez nyilván nem csak egyénekre, hanem közösségekre
is érvényes. Ha a Matica egy
csipetnyi empátiával rendelkezne, tudhatta volna, hogy
ez a cselekedet nem fog osztatlan sikert aratni a párkányi
magyarok körében. Mi több,
a szlovákok jelentős része
sem támogatta. A magyarokat és szlovákokat megosztó

Navracsics Tibor. Az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa hozzátette, amennyiben nem
jön létre egy szolidáris európai közösség, akkor az intézményrendszert vissza kell bontani a tagállami érdekek mentén nemzetállami együttműködésre.
MTI/Felvidek.ma
értekeznek. Ugyanazon sajtótájékoztató kapcsán viszont
azt magyarázta a pártelnök
az egyetlen magyarul megjelenő napilapnak (amely a
párt
kampányrendezvényei
kapcsán akár napról napra
hajlandó fejlécet váltani), hogy
“nem elég egyszer elmondani,
hogy együtt akarunk működni
a választások után, már a választások előtt is meg kell mutatni, hogy képesek vagyunk
a közös munkára...” Érdemes
lenne visszaolvasnia ezt a
mondatot.
Ez a párt amúgy azt hirdeti,
hogy most jött el az idő. Most
helyzetben vagyunk, most nagyot léphetünk, most tehetünk
a jövőnkért, most beleszólhatunk, most... Eurók ezrei
röpködnek a levegőben, hogy
mindenkihez lépten-nyomon

történelmi személyiségnek
szobrot állítani Párkányban
egyértelmű provokáció.
Ráadásul ha Štúrt a Duna bal
partján, a magyar államiság
jelképével, az esztergomi
várdombbal s a Bazilikával
szemben akarják elhelyezni, az már szándékos, aljas
provokáció. Hírességnek
általában szülőhelyén, ott
ahol élt, alkotott, tanulmányait
folytatta, ahol meghalt, vagy
ahol nevéhez fűződik valami,
szoktak szobrot állítani. Mi
köze van Ľ. Štúrnak Pár-

eljusson az üzenet.
Kétséget kizáró az álláspont
és érthető a nagy mértékű költekezés is. Közeleg ugyanis
a parlamenti választás ideje.
Jól tudják: MOST kell ígérni,
MOST kell nagyokat mondani. Az se számít, ha a MOST
üzenete megint inkább a lélekszám fogyása felé vezető
átkelőhely szlovák pillérét erősíti. Az ilyen politika úgyis csak
játék a szavakkal.
De ha már itt tartunk: mostanáig hol voltak, mit cselekedtek a felvidéki magyarság
érdekében az illető hölgyek és
urak?
Ideje lenne rádöbbenniük,
hogy talán többet kellene tenni
ésszel, mint ész nélkül...
A. Szabó László,
az MKP alelnöke

kányhoz, hogyan köthető az
ő személye városunkhoz? A
válasz egyértelmű: sehogyan.
Elhibázott, érzelmeket felkavaró döntés volt a Matica részéről a szobor alapkőletétele
a Duna partján. A Csemadok
és az MKP Párkányi Helyi
Szervezete közleményben
tiltakozott a szándék ellen.
Sajnálatos, hogy további civil
szervezetek és politikai pártok nem emelték fel szavukat.
Szigeti László,
az MKP OT elnöke
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Megvannak a „Szülőföldem, a Felvidék"
c. fotóverseny győztesei
(Folytatás az 1. oldalról) A sok szép fénykép láttán sokan bekapcsolódtak az internetes szavazásba.
Szükséges volt, hogy meghosszabbítsuk a szavazást is. Volt ahol a község vagy egy szervezet állt
a fényképész mögé, és támogatta őt azzal, hogy kérte szavazzanak az adott fényképre Facebook
oldalán.
Három kategóriában az alábbi pályázók győztek:
Felvidék tájai – A kategória győztese Vörös Ádám Zobor c. fényképe 970 szavazattal. Gratulálunk!
A Felvidék várai, városai, falvai, templomai – A kategória győztese Morvay Gergely Bényi Kéttornyú római katolikus Szűz Mária templom c. fényképe 348 szavazattal. Gratulálunk!
A felvidéki ember: – A kategória győztese Petőcz Gyula Madibicsak-mester – Németh Dezső c.
fényképe 742 szavazattal. Gratulálunk!
A győztesek fényképei bekerülnek a 2016-os falinaptárba, és külön jutalomban részesülnek majd.
Mindenkinek köszönjük, akik bekapcsolódtak a versenybe és szavazatukat leadták a fényképekre!
Következik a fotópályázat szakmai zsűri általi kiértékelése, amelyről annak döntése után tudatjuk
olvasóinkat!
Karaffa Attila

Hiszek
Rövidke szó, mégis jelzi
mindazt, amit fontosnak
tartok.
Hiszek a Teremtőben,
aki előtt mindannyian
megállunk majd, odaát.
Hiszem, hogy nem kell
majd
magyarázkodnom, mesélnem, részleteznem: Ő minden
gondolatom, cselekedetem és mulasztásom
tudni fogja. Szavak nélkül ismer majd, s dönt.
Hiszek a család megtartó erejében, feleségem
szerelmében,
lányaim mosolyában.
Ha ők nem lennének,
sehol sem lennék otthon a világon. Az ember lehet híres, sikeres
és gazdag. De csak ott
van igazán otthon, ahol
szeretik. Enélkül tudunk
ugyan létezni, de nem
érdemes. Életem minden sikerében és kudarcában a családom segített: hogy el ne szálljak,
hogy el ne merüljek...
Hiszek a nyelvben,
melyet a szüleimtől kap-

tam s a gyermekeimnek
adtam tovább. Nem a
világ legnagyobb nyelve, de otthon vagyok
benne. Tudok vele kenyeret kérni, vigaszt
nyújtani, szerelmet vallani, cifrán káromkodni,
búsulni és vigadni. Rajta keresztül értem (és
nem értem) a világot.
Vannak más, erősebb,
nagyobb nyelvek is:
ezeket igyekszem megtanulni, használni. De a
sajátomat nem cserélném egyikre sem.
Hiszek a barátaimban,
bár a mindennapok próbára tesznek, megtartanak és elsodornak egymás mellől. Emberek
vagyunk, néha igazunk
van, néha tévedünk. És
az időnk fogy.

Hiszek abban, hogy
emberként kell élnem
az életem. Okkal és céllal születtünk e földre:
oda, ahová és akkor,
amikor. Dolgunk van
világban, s csupán egy
élet adatik mindenkinek, hogy felismerje és
megvalósítsa élete dolgát.
Éppen ezért nem hiszem, hogy bárkinek
is e világon az lenne a
küldetése, hogy vallásra, nyelvre vagy a családra hivatkozva mások
életét elvegye. Erre embernek nincs és nem is
lehet joga!
Ami Párizsban történt,
az merénylet volt minden ellen, amiben hiszek.
Merénylet Isten, család, barátok ellen.
Hiszek abban, hogy az
erőszakra nem szabad
erőszakkal válaszolni.
(De hinni akarom azt
is, hogy Európa tudatosítja: ez így nem mehet
tovább.)
Menyhárt József,
megyei képviselő,
az MKP járási elnöke

HARANGOT ÉS ORGONÁT
SZENTELTEK NAGYKAPOSON
Az Ung-vidék központjában, a Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok tiszteletére felszentelt nagykaposi római katolikus templomában
október végén búcsúünnepet tartottak. Ennek keretében megszentelték a Csehországban öntött új harangot és a felújított orgonát is
Az orgona a közismert magyarországi búcsújáróhelyről, Szentkútról került Nagykaposra, ahol hosszú évekig hallhatták a hangját a
felvidéki zarándokok is.
Az október 25-i szentmise főcelebránsa mons. Ficzek László, az
egri érsekség püspöki hivatalának igazgatója szentbeszédében Szent
Simon és Szent Júdás Tádé apostolokat állította példának. Kérve a
híveket, hogy hozzájuk hasonlóan, a mindenkori kihívások és megpróbáltatások ellenére merjenek buzgók és merészek lenni hitükben.
Forrás: felvidek.ma, fotó: Veres Annamária
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Választóink a
legfontosabbak számunkra!

Egyes pártok már nyár óta kiplakátozták
az országot óriásplakátjaikkal. Mosolygós
vagy nagyon komoly politikusok állítják
rajta, ők tudják a megoldást. (Hihetetlen,
hogy mindig választások előtt találják meg
őket...) Az MKP január 1-jén kezdi meg intenzív választási felkészülését. Jelen pillanatban az aláírások gyűjtésére helyezzük
hangsúlyt petíciónk alá, mivel azt tapasztaljuk, az emberek kiemelten kezelik ezt a
témát, és számunkra ők a fontosak.
A választási kampányra hitelt fogunk felvenni. Ezen kívül számolunk a jelöltek, illetve szimpatizánsaink hozzájárulásával. Az
MKP anyagilag szerény, ugyanakkor hatékony kapcsolattartást- tervez választóival.
A hangsúlyt a személyes megkeresésekre
helyezzük, számunkra ugyanis az emberek
a legfontosabbak. Új politikára van szük-

Miért lettem az MKP tagja?
2012-ben, amikor
az MKP másodszor sem jutott
be a parlamentbe, s az emberek
inkább elmentek
a pártból, én akkor csatlakoztam.
Pedig nem volt
álmom, hogy a
homlokomra ragasszák az MKP-logót. Önkormányzati
képviselő sem jószántamból lettem, de
meggyőztek, hogy ha nem leszek ott én,
akkor majd jön olyan, aki nem biztos, hogy
mindent meg fog tenni a somorjai magyarságért. S a parlamenti listás jelölésre is
ezért mondtam igent. Ha pár száz szavazattal tudom segíteni az MKP-t, akkor már
megérte. De a közösségért vállaltam.
Az MKP több mint egy párt: az MKP a
felvidéki magyar politizálás maga. Mert a
felvidéki magyar politizálás elve helyes,
s az, hogy egy párt hogyan működik, az
azon múlik, hogy azt milyen emberek
alkotják. Mert azt gondolom, hogy valamin, ami nem működik jól, csak belülről
lehet változtatni.
S igen, az MKP-ban van hiba. De elindult valami, s ha végig akarjuk vinni,
akkor be kell jutni a szlovák törvényhozásba. Egy parlamenti párt ellenzékben
nem sok mindent befolyásolhat, de parlamenten kívül semmit. S egyelőre még
a parlamentben dőlnek el a dolgok. Dolgozzunk együtt közösségünk felemelkedéséért!
Méry János

ség, mert kiderült, hogy az emberek nélkül
nem lehet jó politikát folytatni.
A mi politikánk ezért róluk szól. Erről szól a
petíciónk is. Úgy véljük, hogy egyes pártok túl
sok pénzt fordítanak a kampányra. A rengeteg
óriásplakát és a költséges kultúrházi rendezvények is ezt bizonyítják. Tudatosítjuk, hogy ezt
a pénzt sokkal hatékonyabban is fel lehetne
használni, például iskolák, óvodák támogatására, települések megsegítésére.
Éppen ezért parlamentbe jutásunkat követően kezdeményezni fogjuk, hogy a kampányra fordítható összeg felső határa lényegesen
csökkenjen a jelenlegi 3 millió euróról.
Célunk, hogy pár hónap múlva a felvidéki
magyarság erős képviseletet tudjon szerezni. Választási listánkon, mely a közösségi
összefogás listája nevet kapta, ismert arcok
és friss jelöltek is megjelentek.
A Magyar Közösség Pártjának minden esélye megvan arra, hogy ismét parlamenti párttá
váljon. A sikeres megyei, köztársasági elnök-,
európai parlamenti valamint önkormányzati
választások után bízunk abban, hogy a parlamentben is ott leszünk.
Forró Krisztián,
az MKP galántai járási elnöke

Támogatjuk az egészségügyi nővérek béremelési erőfeszítéseit
Négy évvel ezelőtt az orvosok vívták
harcukat az államhatalom arroganciájával és érzéketlenségével szemben, ma a nővérek próbálnak érvényt
szerezni jogos igényeiknek. Az MKP
folyamatosan sürgeti az egészségügyben dolgozók bérének rendezését, munkakörülményeik fokozatos javítását, és a szlovákiai egészségügyi
ellátórendszer átalakítását.
Béremelés és a munkakörülmények
javítása nélkül nem lehet hatékonyan

működtetni és fejleszteni az egészségügyet. A beterjesztett törvényjavaslat megfeledkezik a szociális otthonokban vagy a helyi rendelőkben
dolgozó nővérekről. Arányos és igazságos béremelésre van szükség! A
bérezést illetően az ápolói szolgálat
terén sem jobb a helyzet.
Az MKP támogatásáról biztosítja
a nővéreket és szülészasszisztenseket. Vállaljuk, hogy a 2016-os választások után, parlamenti pártként

az egészségügy problémáira
megoldást kínálunk, igazságosan rendezve a
béreket, javítva
az egészségügyben dolgozók munkakörülményeit.
Németh Gabriella,
az MKP alelnöke

Nem mondhatunk le a szórványmagyarságról!
A magyar országgyűlés 2015. november 15-ét a magyar szórvány
napjává nyilvánította. A kezdeményezés a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fóruma (KMKF) 2014.
december 5-i ülésén került megfogalmazásra.
A dátum megválasztása sem véletlen, hiszen ezen a napon született,
és halálozott el Bethlen Gábor erdélyi
fejedelem. Erről a napról az erdélyi
magyarság már több éve megemlékezik, viszont ez az első alkalom, hogy
komolyabb teret kap több Kárpát-medencei szórványterület is.
Bár a Magyar Szórvány Napjáról hivatalosan 2015. november 15-i dátummal emlékezünk meg, nemzetpolitikai
szempontból releváns kérdésként korábban is megjelent. A rendszerváltást
követően számos kisebbségi civil mozgalom indult, egyesületek, alapítványok
alakultak Magyarországon és az elcsatolt területeken egyaránt.
Nem elhanyagolható tény, hogy a

magyar kormányzat különböző programokkal kívánja segíteni a szórványban
élő magyarság megmaradását, hiszen
a határon túli magyarság több mint
a fele szórványban él. Sajnos ezek
azok a területek, melyek a magyarság megmaradásának szempontjából
leginkább veszélyeztetve vannak. Az
asszimiláció, legyen az államilag támogatott (iskolarendszer meggyengítése),
egyházpolitika (szlovák ajkú papok
magyar falvakban) vagy a vegyesházasságok kérdése, de utóbbi években
a magyar-magyar szülők önfeladása
és önbecsülés elvesztése is nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a magyarság
létszáma nagyobb ütemben fogyott,
mint a tömbben élők körében.
Ezért az olyan kulcsfontosságú intézmények, mint az iskola, templom, közösségi házak, magyar nyelvű újságok,
civil szervezetek stb. kiemelt szerepet
játszanak a magyar környezet fenntartásában. Ezek támogatása nélkül nem
lehetséges sikeres szórványpolitikát

folytatni. Az iskoláinkhoz, anyanyelvünkhöz és a minket megillető jogokhoz való ragaszkodás kétségkívül létünk alapköveként és megmaradásunk
zálogaként szolgálnak.
A fent említett stratégiailag kulcsfontosságú területek több alkalommal is megjelentek a Via Nova ICs
tevékenységében: névmagyarosítás,
kétnyelvűség, állampolgáráság kérdése, kisebbségi jogok, stb.
Pócsik József,
a Via Nova Ifjúsági Csoport
parlamenti képviselőjelöltje
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Valós igény vagy feledésbe merülő régiség a keresztény Európa?

SZABÓ LŐRINC:

Hazám, keresztény Európa
Manapság, amikor Európa iszlamizálódásáról beszélnek egyes szakértők,
akarva-akaratlanul nem szeretnénk tudomást venni erről a tényről. Ilyen nincs,
ilyen nem valósulhat meg! – mondjuk
magunkban, de félve mégis beleremeg
a hangunk, mert sejtjük mögötte a valós
tartalmat.
Amiről a történelemkönyvekben olvastunk, az most ismétli önmagát? A
jelenlegi helyzet nagyon úgy fest, hogy
a keresztény Európát megtámadták.
Az elmúlt hetek történései tekintetében
már nem csak eszmékkel és vallási
nézetekkel, hanem fegyverrel is. Az ellenállás csekély jelét mutatják egyelőre
az európai vezetők, hiszen tanácskoznak és tanácskoznak, de valós tett nem
fogalmazódik meg. Tehetetlenség, liberális gondolkodás és a „senkit nem
kirekesztő politika” a jellemző a „nagy”
európai politikusokra. A baj kései felismerése emberáldozatokat követelt, és
nem tudhatjuk még, mit hoz a jövő.
Európa védőbástyája mindig is Magyarország volt a történelem vérzivataros századaiban. Tatár, török támadt
az öreg kontinensre, de mindig volt egy
nép, egy ország, aki megállította ezeket

a népeket. Szent István király magyar
népe, amelynek tagjai vagyunk mi is. A
modern kor embere túlzottan is el van
halmozva az információk sokaságával.
Nehéz válogatni és megtalálni a hiteleset, amely igaznak bizonyul.
Manapság számos hírportál szeretné bagatellizálni, vagy egyszerűen csak
eltusolni azokat a történéseket, amelyek megtépázzák a keresztény európai
értékeket. Fontos feladata a keresztény
politikusoknak, hogy ilyenkor az élre álljanak és megvédjék Európát, a kereszténységet! Mostanság az Ő szavukat
még csak elvétve hallják meg a döntéshozók.
Az iszlám vallás hódító, az onnét
érkezők nem képesek az európai gon-

BETEG ITT
MÁR MINDEN

Aki figyelemmel kíséri
a politikát, látja, hogy
a szlovákiai ellenzék
semmiben sem tud
egységesen fellépni.
A Sieť párt szeretné
elhitetni, hogy tudná
irányítani az országot,
de ugyan ezt állítja a
KDH és a Most– Híd
párt is. Mivel az ellenzékben nincs egység,
utópia azt gondolni,
hogy a választások
után majd megtalálják. Együtt nem lesz
annyi mandátumuk,
hogy megszerezzék
a parlamenti többséget, ezért muszáj lesz
másfelé orientálódni.
A Smer, ha kormányra is lép valakivel,
tudatosan fogja tenni,
és elképzelhetetlennek tartom, hogy a
koalíciós partnernek
a koloncon kívül más
is jut.

A színfalak mögött
már a forgatókönyvek
megíródtak. Látjuk, a
vegyespárt vezetője,
Dél-Szlovákia-szerte
a belügyminiszterrel
együtt adja át a tűzoltó
kocsikat, csak sajnos,
a polgár égető problémáit nem oltja. A KDH
nyilatkozataival nem
támadja a kormányt,
miért is tenné, hisz az
alkotmánymódosítással már megmutatták,
hogy tudnak együtt
dolgozni. A Sieť meg
érdemben inkább nem
nyilatkozik.
A hatalom és a
kormányzás az, amit
ezek a pártok alternatívaként ismernek. Ha
kell, akkor a Smerrel
együtt, és úgy, hogy
minket is beáldoznak.
Óriásplakát hirdeti:
Tehetünk Dél-Szlovákiáért. Igen barátaim,
tehettetek volna, de
nem tettetek, ezért
a hirdetés így helyesebb: Tehettünk (volna) Dél-Szlovákiáért.
Köpöncei Péter,
az MKP Lévai Járási
Elnökségének tagja

dolkodásra. Nem tudnak mit kezdeni a
befogadó országok keresztény értékeivel, azok kultúrájával. Európa kezd egy
ostromlott erőddé válni, amelyet szeretnének bevenni a keleti katonák. Igen,
pont úgy, mint régen.
A mi felelősségünk is, hogy milyen
módon veszünk részt a keresztény Európa megvédésben. Ez történhet úgy
is, hogy kiállunk a keresztény értékek
és az azokat felvállaló vezetők, politikai
és társadalmi szervezetek mellett. „Az
egyesült Európa vagy keresztény lesz,
vagy nem is lesz” - nem más jelentette
ki ezt, mint Robert Schuman, az Európai Unió alapító atyáinak egyike.
Európának újra magára kell találnia,
újra vissza kell térnie azokhoz az értékeihez, amelyek megtartották évezredeken át. Itt van a mi felelősségünk
is! Nem az újkori divatos eszméknek
kell teret adni, hanem megtartani a hiteles, az igazi értékeket. A keresztény
Európa gyökereit kell megóvnunk és
megerősíteni törzsét, hogy kivirágozzon lombkoronája. Ehhez a munkához
összefogásra és Istenbe vetett hitre van
szükségünk!
Karaffa Attila

Útálom és arcába vágom:
– Száz év, de tán kétezer óta
őrült, mocskos, aljas világ ez,
ez a farizeus Európa!
Kenyér s jog helyett a szegényt
csitítja karddal, üres éggel
és cinkos lelkiismeretét
avatag és modern mesékkel;
száz év, de már kétezer óta
hány szent vágy halt meg gaz szivében!
Hazám, keresztény Európa,
mi lesz, ha bukására döbben,
mi lesz, ha újra földre száll
a Megcsúfolt és Megfeszített,
s mert jósága, hite, imája
egyszer már mindent elveszített:
mi lesz, ha megjő pokoli
lángszórókkal, gépfegyverekkel,
vassisakos, pestishozó,
bosszúálló angyalsereggel?
Mi lesz, ha megjő Krisztus és
új országot teremt a földön,
ha elhullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,
ha égi szerelmét a földi
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált – óh, nem a jók,
de a gonoszok vére árán:
hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét,
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?
1923

Az értékteremtő közhasznú Molnár Imre
munka nyomában
az MKP pozsonyi
székházában
dolgozással, tésztagyártással,
faipari munkákkal, járdalap és
térkő készítéssel foglalkoznak.
„Szociális szövetkezet létrehozásában is gondolkodunk,
hogy piacra is termelhessünk.
Értéket teremtünk, 800 munkanélkülit tudunk hasznosan
foglalkoztatni. A családokban
jobb lett a hangulat, változott az
értékrend, nagyobb a motiváció. A munkanélküliek komoly
szemléletváltáson mentek keresztül, kezdenek visszaszokni
a munkához, érzik, hogy fontosak” - mondta Tamás Barna
Putnok polgármestere.
Tény, hogy nálunk ezek a feltételek még nem adottak. Magyarországon pályázati lehetőség s törvényszabályozás segíti
a közhasznú munka anyagi és
működési hátterét.
Szívesen követnénk szomszédunk példáját. „Bízunk a márciusi válAuxt Ferenc
és Tamás Barna
tozásokban, s abban,
hogy beleszólhatunk
a
törvényhozásba.
Az értékteremtő, közhasznú munka pozitív
változásokat eredményez, s olyan alapokat
ad az embereknek,
melyek
birtokában
érvényesülhetnek
a
munkaerőpiacon.

Találkoztak a Rimaszombati járás MKP-s és független
polgármesterei, hogy előremozdítsák a gömöri régió
fejlődését. Sorra fogalmazódtak meg a helyi problémák,
a pénztelenség, a nem hatékony aktivációs munka körüli problémák, a tarthatatlanul
magas munkanélküliség, a
rossz szociális körülmények.
Az elszegényedett, jobb sorsra érdemes kis gömöri falvak
sorsát firtattuk.
A következő találkozó helyszíne Putnokon, Magyarországon
volt, hogy az értékteremtő közhasznú munka formáját, menetét tanulmányozzuk, mely fontos
része a régiós felzárkóztatásban. A helyi közmunkaprogramban dolgozók dísznövényekkel,
konyhakerti növényekkel, állattenyésztéssel és zöldségfel-

Auxt Ferenc

November 23-án Molnár Imre,
a Pozsonyi Magyar Intézet
igazgatója tett látogatást az
MKP pozsonyi székházában,
ahol Berényi József MKP-elnökkel folytatott eszmecserét.
Molnár Imre szeptembertől
látja el a Pozsonyi Magyar
Intézet igazgatói teendőit. A
szociológus, történész, diplo-

mata Molnár Imre Esterházy
János életének jeles kutatójaként is ismert a közéletben.
Berényi Józseffel tájékoztató
jellegű eszmecserét folytatott, ezt a felek a jövőben is
folytatják. Meggyőződésük,
hogy a Pozsonyi Magyar Intézet és a Magyar Közösség
Pártja a kultúra és a közélet
számos területén folytathat
közösen hatékony közösségformáló tevékenységet.
(on)
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Jövőt a fiataljainknak!

Az Európai Unióhoz való csatlakozással számos fejlődési lehetőség megnyílt a közép - és kelet-európai tagállamok részére. Viszont még napjainkig
sem sikerült a nyugati életszínvonalat
még csak megközelíteni sem. Ennek
hatására fiatalok tízezrei hagyják el
szülőföldjüket. A megoldás nem tűr
halasztást, nem hagyhatjuk, hogy régióink elnéptelenedjenek!
Felvidéken kirívó a fiatalkori munkanélküliség: tanulmányaik befejezése
után nem tudnak itthon elhelyezkedni. Ha azt akarjuk, hogy itthon építsék
a jövőt, akkor megfelelő minőségű
munkahelyeket kell számukra biztosítani. Szlovákiában egyébként is elég
magas a munkanélküliség, a fiatalok
munkanélkülisége viszont az egyik
legmagasabb az EU-ban – csaknem
35%. Az utóbbi öt évben ráadásul je-

lentősen romlott ez az arány. A fiatalok
fele legalább egy évig, sőt sokuk akár
két évig munkanélküli.
A Via Nova olyan megoldásokat
szorgalmaz, hogy akik a jövő zálogát
jelentik, azok megkapják a kellő hátszelet. Ne munka nélkül várakozzanak, amikor dolgozhatnának, ne másokra szorulva tengődjenek, a jövőjük
megalapozása helyett!
A Via Nova ICs javaslatai:
Rugalmassá kell tenni a diákok tanulás melletti munkavégzését.

Az állam segítse a fiatalok elhelyezkedését azzal, hogy egy évre átvállalja
a munkáltató által a bérből fizetendő
társadalombiztosítás terheit.
A fiatal vállalkozóknak az első három
teljes gazdasági évükben ne kelljen jövedelemadót, illetve adólicencet fizetniük,
A duális szakképzési rendszer minőségi módosítása. A rendszer lényege a
jövőbeli munkáltatók és a szakközépiskolák együttműködése a tananyag
kialakításában és az oktatási folyamat
finanszírozásában.

A rendszer átalakítható olyanra,
hogy a munkakereső fiatalok és a
munkáltatók is jól járjanak vele, s ezzel együtt az ország magyarlakta része is talpra álljon gazdaságilag.
Ehhez azonban olyan képviseletre
van szükség, amely fontosnak tartja a
felvidéki fiatalok itthoni boldogulását. A
Via Nova igent mond rájuk.
Cziprusz Zoltán,
a Via Nova Ifjúsági Csoport parlamenti listavezője

Ung-vidékiek Budapesten! Az Országháztól a Nemzeti Színházig
Mozgalmas nap volt a keddi! Parlamentlátogatással kezdtük, ahol az épület bebarangolása után egy találkozóval
folytattuk. Az Országház Esterházy Jánosról elnevezett termében Berényi József, az MKP elnöke fogadott bennünket. Délután séta Budapesten,
majd irány a Nemzeti Színház, ahol
egy beszélgetésen vettünk részt Zelei
Miklóssal, a Zoltán újratemetve című
darab szerzőjével. A közönségtalálkozó után megtekintettük a szelmenci határ inspirálta kiváló színdarabot.
A Vidnyánszky Attila rendezésében
színpadra vitt művet csak ajánlani tudom mindenkinek! Rólunk szól!

KERESZTREJTVÉNY ÉS KVÍZ
1. Miről szól az MKP
petíciója?
a) a hivatali kétnyelvűsítésről szóló petíció
b) a kötelező betelepítési
kvóta ellen és a helyi
népszavazások kötelező
érvényűsége érdekében
indított petíció
c) az egészségügyi dol-

gozók bérének emeléséről szóló petíció
2. Eddig hozzávetőlegesen hányan írták alá
az MKP petícióját?
a) 3000 – 3500
b) 12 000 – 13 000
c) 25 000 – 27 000

3. A „Szülőföldem, a
Felvidék” c. fotóverseny győztes képei hol
fognak megjelenni?
a) a szlovák parlament
épületében
b) a budapesti Országházban
c) az MKP 2016-os falinaptárában

Rejtvényünkben az MKP listavezetőinek nevét rejtettük el.
A Hírvivő 2015/5 számában közölt keresztrejtvény sikeres megfejtői (a világnak meg
kell még tanulnia, hogyan éljen a sokféleséggel), akik könyvcsomagot nyertek: Béres
Katalin - Kisgéres, Kamenár József - Boldogfa, Méry Júlia - Nagymagyar, Kecskés
Mária - Tiszacsernő. A rejtvény és a kvíz megfejtésének beküldői közül 2–2 könyvcsomagot sorsolunk ki. Gatulálunk a sikeres megfejtőknek!
A Magyar Közösség Pártjának közlönye. Ingyenes példány.
Kiadja az MKP Központi Irodája.
Čajakova 8, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52 495 164, fax: 02/57 106 012
www.mkp.sk | e-mail: press@mkp.sk

