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Csak megvalósítható célokkal szabad a választók elé állni
Az erős képviselet közös ügy – hirdetik az ország öt déli megyé−
jében a Magyar Közösség Pártja óriásplakátjai a november 9−ére
kiírt kerületi önkormányzati választások jelszavát. Az érzelmi kö−
tődésre utaló mondat milyen ésszerű üzenetet hordoz a választók
irányába? – kérdeztük Berényi Józseftől, az MKP elnökétől, a párt
egyetlen megyei elnökjelöltjétől.

– Az erős megyei képviselet nélkü−
lözhetetlen feltétele annak, hogy érvé−
nyesíteni tudjuk a magyarlakta települé−
sek, a vidék érdekeit. Meggyőződésem,
hogy Pozsony, Nagyszombat, Beszter−
cebánya és Kassa megyében elért
eredményeink jó alapot teremtenek ar−
ra, hogy a választók újra megbízzanak
bennünket a folytatással. Nyitra megyé−
ben sikerült lebontani a nagy szlovák
koalíciót. Ha a magyar választók részt
vesznek a választásokon, itt is változni
fog a helyzet. Konkrét célunk a bizton−
ságos közutak kiépítése, kultúránk
megtartása, az elérhető egészségügy
megteremtése, az anyanyelvi oktatás
megőrzése és fejlesztése, valamint az
emberközpontú szociális szolgáltatások
megtartása és bővítése.
Több közvélemény−kutatás
eredménye azonban most is azt mu−
tatja, hogy nem nőtt meg az érdek−
lődés a polgárok részéről a megyei
választások iránt, az emberek legna−
gyobb gondja pedig ezen felméré−
sek alapján családjuk szociális hely−
zete, miközben a leginkább a mér−
z

hetetlenül nagy munkanélküliség
aggasztja őket.
– Ezeket a felmérési eredményeket
mi is ismerjük, de úgy döntöttünk a
pártban, hogy nem szabad becsapni
az embereket, csak olyan célokat és
feladatokat fogalmazhatunk meg a
kampány során, amelyek reálisan elér−
hetők, megvalósíthatók. Bevallom, ért−
hetetlen számomra az a populizmus,
amely az eddigieknél is nagyobb mér−
tékben jelent meg éppen most, a me−
gyei választások kampányában. Per−
sze, lehet kolbászból készült kerítése−
ket ígérni, de mi lesz aztán? Az embe−
rek így is eléggé elfordultak a politiká−
tól, ha még megyei önkormányzati vá−
lasztásokon is becsapják őket, kiáb−
rándultságuk kinek lesz jó? A megyék−
nek törvényben meghatározott jog− és
hatásköreik vannak, ezeket az imént
gyakorlatilag felsoroltam: a másod− és
harmadrendű utak karbantartása, a kö−
zépfokú oktatásügy fenntartása, a szo−
ciális és egészségügyi szolgáltatások
biztosítása. Sem gazdaságirányítási
rendelkezési vagy adókivetési joguk
nincsen (az útadó kulcsát leszámítva),

ami éppenséggel nagy hiányossága az
önkormányzati rendszerünknek, hiszen
a képviselők nem tudják szolgálni a
nyugati államokból ismert módon a le−
szakadó régiók felzárkóztatását, ezért
alig tudják befolyásolni a munkapiaci
helyzetet.
z Jogköreik gyakorlásával vi−
szont maguk a megyék is munka−
adók, ilyen szempontból viszont
fontos szerepet töltenek be a mun−
kaerő−piacon.
– Valóban így van, hiszen ha csak a
Nagyszombati kerületet veszem ala−
pul, a Dunaszerdahelyi járásban példá−
ul csaknem ezerhétszáz embernek
adunk munkát. Pedagógusoknak,
egészségügyi dolgozóknak, szociális
gondozóknak, útkarbantartóknak s
hadd ne soroljam. Azt hiszem, elisme−
résre méltó teljesítmény, hogy a válság
ellenére ezeket a munkahelyeket sike−
rült megtartanunk. A szándékunk is az,
hogy amennyiben lehetőség nyílik rá,
tovább bővítsük például a szociális in−
tézményrendszert, az uniós alapokból
pedig folytassuk úthálózatunk felújítá−
sát, ami szintén újabb munkahelyeket
teremthet. Azt is szorgalmazni fogjuk,
hogy a határ menti, illetve a határon át−
nyúló együttműködés lehetőségeit ki−
használva környezetvédelmi, illetve
idegenforgalmi beruházásokat valósít−
sunk meg, hiszen ilyen tekintetben
nagy lehetőségei vannak a Csallóköz−
nek: Pozsonyban is, Győrben is sok a
fizetőképes vendég, aki pihenni akar,
erre pedig a Duna menti turizmus lehe−
tőséget ad. Ezen a téren már sokat tet−
tünk az elmúlt években is, kezdemé−
nyezésünknek köszönhető például a
Bős−Dunaremete komp elindítása, s
folytatni is akarjuk ezt a fejlesztést. Ám
ez nem azonos azzal a felelőtlen ígér−
getéssel, hogy a megyei önkormányzat
képes megszüntetni a munkanélkülisé−
get.
z Az utóbbi hónapokban a közbe−

széd egyik slágertémája a megyei
utakon mérhetetlenül megerősödött
kamionforgalom. A fizetős, orszá−
gos utakról a megyei utakat ingyen
használó kamionok ellen a Szlováki−
ai Várások és Falvak Szövetsége is
tiltakozott és konkrét lépéseket kez−
deményezett a kormánynál a helyzet
javítására. Az MKP programja ezt a
témát kerüli. Miért?
– Nem kerüljük a témát, de itt sem

vagyunk populisták. A megyéknek –
ahogy a helyi önkormányzatoknak sem
– nincs olyan jogkörük, hogy ezt a kér−
dést önmaguk rendezzék, csak kezde−
ményezni tudják az illetékes állami
szerveknél. Ez is olyan kérdés tehát
egyes populista jelöltek esetében,
hogy olyan dolgot ígérnek a megkese−
redett embereknek, akiknek nehezíti az
életét a megnövekedett kamionforga−
lom, amit nem lehet teljesíteni. Ugyan−
akkor azt is tudni kell, hogy számtalan
nagyüzem – mint például a galántai
Samsung – azért jött a régiónkba, mert
közel van az autópálya, északon 10 ki−
lométerre, délre, a magyarországi au−
tósztráda hatvanra. Ha elérhetetlenné
tesszük számukra az oda vezető
közutainkat, elmennek innen, ez pedig
nem lehet a célunk. Az MKP tehát azt
javasolja, hogy egyes szakaszok a má−
sodrendű utakon is legyenek fizetősek
a teherforgalom számára, a bevételt
pedig részben az útkarbantartásra,
részben a településeket elkerülő utak
kiépítésére használnánk. A harmad−
osztályú utakon megyei és helyi önkor−
mányzati kezdeményezésre már ma is
több helyen tilos a kamionforgalom.
z Nehéz megfejteni, miért, de
tény, a megyei választások közeled−
tével állt elő a kormányfő azzal a ja−
vaslatával, hogy meg kell szüntetni
a jelenlegi kerületi rendszert, s visz−
sza kell térni a szocializmus éveiből
ismert háromkerületes plusz főváro−
si rendszerhez. Mi erről az Ön véle−
ménye?
– A jelenlegi területi elrendezéssel
mi sem vagyunk elégedettek, nekünk
is hiányzik egy Duna menti régió, vagy
a Gömör−Nógrád területi egység, illet−
ve az önálló zempléni régió. Másként
fogalmazva: Szlovákia területi−közigaz−
gatási elrendezését mi a természetes
régiók mentén képzeljük el, ennélfogva
a kormányfő ötlete nem elfogadható
számunkra. De hadd tegyem hozzá:
amennyiben a regionális önkormány−
zati egységek jog− és hatásköreit nem
bővítik például az Európai Unió konzul−
tatív szerve, a Régiók Bizottsága aján−
lása szerint, nevezetesen hogy ezek a
régiók gazdasági autonómiával rendel−
kezzenek, amely által az emberekhez
közelálló módon tudnak kormányozni
és megoldani egy−egy régió felzárkó−
zását, semmilyen megoldás nem fogja
elnyerni Szlovákia polgárainak a bizal−
mát, tetszését.
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Képviselőket a járás
déli régióiból is!
Az idei megyei választásokra az
MKP járási elnöksége már tavasszal
megkezdte a készülődést. Meghirdet−
tük a Közösségi Platform elnevezé−
sű programunkat, melynek az volt a
célja, hogy fogjunk össze a civil szféra,
valamint a Most−Híd párt képviselőivel
annak érdekében, hogy 8 év után újra
legyen járásunkból magyar képviselő a
nyitrai közgyűlésben. Kezdeményezé−
sünk pozitív visszhangra talált: elnyer−
tük a civil szféra támogatását, de törté−
nelmi egyházainkét is, a Most−Híd párt−
tal pedig megállapodtunk abban, hogy
a választások során a jelöltállításnál
egyik párt sem állít teljes listát, illetve a
kampányban is együtt képviseljük a Kö−
zösségi Platform eszméjét. Bár a Most−
Híd végül a jobboldali koalíció része
lett, annyi megmaradt a megállapodás−
ból, hogy a két párt nem lépi túl a 9 fős
keretet. Az MKP járási konferenciája
5 képviselőjelöltet hagyott jóvá, név
szerint Csenger Tibort, Kiss Beátát,
Köpöncei Pétert, Lőrincz Tamást és
Pálffy Dezsőt. A közösségi együtt−
működéshez csatlakozott Cseri Zita
független jelölt is.
A Lévai járásban a célok nem vál−
toztak az elmúlt évek alatt, hiszen hely−
zetünk csak romlott, így mindazon el−
képzelések, amelyeket korábban meg−
hirdettünk, továbbra is aktuálisak. A já−
rás három természetes régióra oszlik,
mindhárom régió központjában − Lé−
va, Zseliz, Ipolyság – van magyar ta−
nítási nyelvű középiskola, ezek meg−
őrzése kiemelt feladat lesz. A kultúra
területén elsősorban a méltányos dotá−
ciós rendszer bevezetése a célunk. A
helyi közösségekben a kultúra megtar−
tó eszköz, nagyon fontos része a fal−
vak, városok társadalmi életének. A he−
lyi kultúra támogatásával lehet meg−
tartani az érdeklődést, az odaadást a
nemzet iránt. Ehhez kívánatos, hogy
a magyar szervezetek legalább annyi
támogatást kapjanak, amennyi a
számarányunkból következik.
Járásunk déli része lényegesen
rosszabb helyzetben van az északi terü−
leteknél a gazdaság, az infrastruktúra,
az életszínvonal és szociális helyzet te−
rén. Programunk lényeges része ezen
javítani, miközben fő célunk a gazda−
sági diszkrimináció megszüntetése.
Az utak javítása, az útadó csökkentése
nélkül nehezen elképzelhető a vállalko−
zások fejlesztése. A munkahelyek te−
remtésére a megyei költségvetésen kí−
vül az EU−s forrásokat kell felhasználni,
és ösztönözni fogjuk a határon átívelő
közös projektek kidolgozását, megvaló−
sítását. Ez elmúlt négyéves ciklus szo−
morú tapasztalata az Ipoly−hidak pro−
jektjének elvetése. Ilyen és ehhez ha−
sonló hibák csak akkor kerülhetők el, ha
magyar képviselők hozzák meg a dön−
téseket. Ezért nagyon fontos, hogy mi−
nél nagyobb számban vegyenek részt a
polgáraink a választásokon, hisz önma−
guk sorsáról döntenek.
Kiss Beáta képviselőjelölt

Régiónk gyarapítása korparancs
A megyei önkormányzatok egyik legfonto−
sabb feladata a regionális fejlesztés. Az
Érsekújvári járás, különösképpen annak
déli része – Párkány és vidéke – ebből a
fejlesztésből a megyei politikai erőviszony−
ok miatt az utóbbi 8 esztendőben szinte
teljesen kimaradt. Programunk legfonto−
sabb feladata ezen az áldatlan helyzeten
változtatni.
Annak ellenére, hogy a gazdaságfej−
lesztés nem megyei hatáskör, fő felada−
tunknak tekintjük támogatni a munka−
helyteremtő beruházásokat, különös
tekintettel a párkányi barna ipari park
kihasználására, a zöld mezős ebedi
ipari és logisztikai park kialakítására és
az Ister Granum Integrált Területi Beru−
házás adta lehetőségek kiaknázására.
Az érsekújvári körzetben a szímői ipari
park fejlesztését szorgalmazzuk. Támo−
gatjuk a mezőgazdasági feldolgozóipar és
élelmiszeripar revitalizációját.
Járásunk gyarapodása szempontjá−
ból nélkülözhetetlen a közút− és vasút−
hálózat fejlesztése, mely az utóbbi évek−
ben rendkívüli módon el volt hanyagolva.
Nagy figyelmet fordítunk a közúti hidak fel−
újítására, a településeket tehermentesítő
kerülőutak megépítésére, beleértve a kö−

ÉRSEKÚJVÁRI JÁRÁS
bölkúti kerülőút és vasúti kereszteződés
megoldását. Az előző választási időszak−
ban meghiúsult Ipoly−hidak megépítése,
különösképpen a Helemba−Ipolydámasd
közti híd is prioritásaink között szerepel.
Fontosnak tartjuk a Párkány és Eszter−
gom közötti nagy kapacitású teher−
komp üzembe helyezését.
Régiónk gyarapodása a humán erőfor−
rások fejlesztése nélkül szinte elképzelhe−
tetlen. Ezért az oktatás színvonalának
emelése rendkívül fontos. Ezen a téren a
legfontosabbnak azt tartjuk, hogy hozzá−
férhető legyen minden középiskola a sza−
bad iskolaválasztás elve alapján, illetve az
anyanyelvi oktatás. Fontos feladatunk az
egyre csökkenő tanulói létszám miatt
veszélybe került középiskoláink meg−
tartása mind az érsekújvári, mind a pár−
kányi régióban.
A kultúra minden nemzet számára a
legfontosabb megtartó erő. Ezért síkra
szállunk a helyi kulturális kezdeménye−
zések közvetlen támogatása mellett.
Támogatjuk az érsekújvári Thain János
Művészetek Galériája tevékenységének

Az eredményes együttműködésért
A Nyitrai járásban az Magyar Közösség
Pártja elnöksége lehetőségeinek minden−
nemű kihasználásával készül az idei vá−
lasztásokra, annak ellenére, hogy tisztá−
ban vagyunk azzal: a számbeli arányok
miatt kicsi az esélyünk képviselőt juttatni a
megyei önkormányzatba.
A felkészülés és a jelöltállítás ennek el−
lenére fontos, mert a járás területén le−
adott szavazatok száma szerepet játszik
az MKP által is támogatott megyei elnök−
jelölt eredményénél. Képviselőjelöltjeink
olyan személyek, akik régiójukban köz−
tiszteletnek örvendenek. Nagyszabású
regionális fórumot szervezünk Beszéljük
meg közös ügyeinket címmel, amely so−
rán találkozunk a Zoboralján működő
társadalmi és kulturális szervezetek ve−
zetőivel és tagjaival, valamint polgár−
mesterekkel és önkormányzati képvise−

lőinkkel annak érdekében, hogy a me−
gyei választások fontossága minél na−
gyobb nyilvánosságot kapjon. Sokkal
sikeresebben szerepelhetne pártunk a
megyei választásokon, ha a magyarok ál−
tal lakott területeken többen mennének el
szavazni, mint négy évvel ezelőtt. Sokan
nem ismerik a megyei önkormányzatok
jog− és hatásköreit. A Beszéljük meg kö−
zös ügyeinket fórumon kikérjük választó−
ink véleményét a megyei önkormányzat
munkájával kapcsolatban. Többek között
foglalkozunk a régió fejlesztésével, az
úthálózat állapotával, a szociális és
egészségügyi ellátás helyzetével, a
Zoboralja területén található megyei
fenntartású intézmények állapotával,
valamint a munkahelyteremtő beruhá−
zások lehetőségével. Szintén foglalko−
zunk a megmaradásunkat biztosító okta−

bővítését, valamint az Érsekújvári Regio−
nális Művelődési Központ magyar kultúrát
is támogató irányultságának visszaállítá−
sát.
Valljuk, hogy legdrágább kincsünk az
egészség, mely megőrzéséhez nélkülöz−
hetetlen a széleskörű megelőzés. Járá−
sunk területén megyei fenntartású kórház
nincs, viszont a megye hatáskörébe tar−
tozik a párkányi rendelőintézet. Kor−
szerűsítése, modern orvosi műszerek−
kel való ellátása ezért fontos felada−
tunk. Támogatjuk a párkányi intézet és
az esztergomi Vaszari Kolos Városi
Kórház közti együttműködés kibővíté−
sét.
A megye hatáskörébe tartozó szociális
intézmények hozzáférhetősége, működé−
sük biztosítása szintén fontos feladatunk.
Figyelmet fordítunk a kovácspataki,
lelédi és helembai szociális intézmény
modernizálására, szolgáltatásuk haté−
konyságának növelésére.
A fenti célok megvalósításához az
Önök bizalmán keresztül juthatunk csak
el. Régiónk felemelkedéséhez kell az erős
képviselet, mely egyértelműen közös ügy.
Szigeti László járási elnök

NYITRAI JÁRÁS
tás és a kultúra helyzetével, mert a tu−
dásalapú társadalom az előfeltétele a ré−
gió versenyképességének. Mi azt szeret−
nénk, hogy az itt élő magyarság érezze,
az általuk megválasztott képviselők jól és
igazságosan teljesítik megbízatásukat.
A megye keretén belül értékrendi po−
litizálást és együttműködést szorgal−
mazunk minden demokratikusan gon−
dolkodó párttal, illetve mozgalommal.
A megyén belül továbbra is szeretnénk
folytatni az eredményes együttműködést
azokkal a járásokkal, melyekből sikerül
MKP−s képviselőt bejuttatni az önkor−
mányzatba. A korábbi gyakorlathoz híven
szakembereink továbbra is készek bekap−
csolódni az egyes szakmai bizottságok
munkájába.
Ladányi Lajos járási elnök

Magyar Közösség Pártja
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Igazságos forráselosztást!
VÁGSELLYEI JÁRÁS
Nyitra megye képviselőtestületében im−
már nyolc éve irányít a szlovák nagykoalí−
ció, amely az MKP javaslatait, illetve a dé−
li járások érdekeit megcélzó képviselői be−
adványokat, javaslatokat lesöpörte az
asztalról. Az hát a célunk, hogy a megyei
közgyűlésben a további jobboldali pártok−
kal koalíciót alkotva átvegyük a megye irá−
nyítását, és alapelvvé kell tenni a megyei
források igazságos, az egyes járások
lakosságszámának megfelelő arányban
történő elosztását. Konkrét, kiemelt cél−
jaink pedig a következők:
Egészségügy – Az egészségügy terén
évek óta megoldásra vár a vágsellyei kór−
ház ügye. 2007 és 2010 között az állami
egészségbiztosító döntésének következté−
ben fokozatosan bezárt az intézmény, ki−
használatlan épületeit pedig eladták Az
MKP célja, hogy a megye az ebből szár−
mazó bevételt, illetve uniós forrásokat
felhasználva a kórház főépületét mo−
dernizálja. Ezáltal nemcsak a jelenleg is
itt található szakrendelők működhetnének
a kornak megfelelő feltételek mellett, ha−
nem visszatérhetnének ide további szakor−
vosok is, akik jelenleg a városban szét−
szórtan rendelnek. Kiállunk továbbá a fek−
vőbeteg−ellátás újraindítása mellett is.
Közlekedés – Az igazságos elosztást ki−
emelten igényelni fogjuk a közúthálózat ke−
zelése és karbantartása terén, hiszen
közutaink felújítására a megye botrányosan
kevés pénzt fordított. Ezen mindenképpen
változtatni akarunk. A véget érő választási
időszak eredményei közé sorolható ugyan−
akkor, hogy a vágsellyei kerülőút beke−
rült a megyei területrendezési tervbe,
ami alapfeltétele annak, hogy a közeljö−
vőben ez a fejlesztés megvalósuljon.

megvédése. Kiállunk gyermekeink magyar
nyelvű oktatását biztosító, járásunk hatá−
rain túl működő intézmények megőrzése
mellett, és kezdeményezni fogjuk
a Vágsellyei járásban immár szinte tel−
jesen leépült magyar középiskolai ok−
tatás újjászervezését is.
Vidékfejlesztés – A vidékfejlesztést és a vi−
déki turizmus ösztönzését illetően a megye
komoly lehetőségekkel rendelkezik, a hama−
rosan induló 2014−2020−as uniós tervezési
időszakban pedig új hatásköröket kap a for−
rások odaítélésében. E téren fokozott fi−
gyelmet kell szentelnünk a munkahelyte−
remtő beruházások megvalósítására. Tér−
ségünk számára kiemelten fontos a me−
zőgazdaságra épülő feldolgozóipar újra−
indítása. Járásunk természeti adottságai –
hévízforrások, a Vág folyó és annak holtágai
– kedvező lehetőséget kínálnak a fürdő− és
vízi turizmus fejlesztésére. A megyei terület−
rendezési tervbe bekerült a Vágkirályfát
Gútával összekötő Vág menti kerékpárút.
Amennyiben az MKP erős képviselethez
jut a megyében, a járásunkat átszelő bi−
cikliút rövid időn belül valóssággá válhat.
Kultúra és sport – A civil kezdeményezé−
sek, a helyi vagy kistérségi szervezésű kul−
turális−, sport− és társadalmi szervezetek
mindig alapvető szerepet játszottak a falu−
közösségek összekovácsolásában, az
együvé tartozás, valamint az összetartás
szellemiségének kialakításában. Éppen
ezért a megyének továbbra is támogatnia
kell ezen szervezetek mindannyiunk épülé−
sét szolgáló közösségi tevékenységét.
Baranyay Zsolt, Borsányi Gyula,
Botka Ferenc és Jancsó István,
a járás képviselőjelöltjei

Iskolaügy – Az MKP egyik legalapvetőbb
prioritása a felvidéki magyar iskolahálózat

Mindent az emberekért, mindent
KOMÁROMI JÁRÁS
az emberekkel
Egy évvel ezelőtti megválasztásomkor
a legfontosabbnak azt tartottam, hogy
mindenhol ott legyünk, ahol történik vala−
mi. Az MKP az elmúlt év összes falunap−
ján, közösségi rendezvényén ott volt a já−
rásban. Együtt főztünk, közösen fociztunk,
ha kellett aláírásokat gyűjtöttünk, szakmai
rendezvényeket tartottunk vagy közös ma−
gyar megemlékezéseket szerveztünk a la−
kosokkal. Megvalósítottuk tehát azt a
szándékot, hogy mindent az embere−
kért, mindent az emberekkel. Ennek je−
gyében és szellemében készültünk a
közelgő megyei választásra is.
A többi pártéhoz képest több hölgy sze−
repel az MKP komáromi listáján és a jelöl−
tek átlagéletkora is alacsonyabb. Ennek
ellenére azt gondolom, a legfontosabb,
hogy a Komáromi járásban az MKP jelölt−
jei jó szakemberek és megoldást jelent−
hetnek közös ügyeinkre. Fontosnak tart−
juk, hogy a komáromi kórházban em−
berhez méltó körülményeket teremt−
sünk, rendbe hozzuk járásunk közútja−
it, de ami ezeknél mind fontosabb,
hogy olyan lehetőségeket közvetítsünk
a régióba, ami pénzt és munkalehető−
séget hoz az embereknek.
Több oldalas választási programunkról
csupán jelzésértékűen írok, hogy lássuk,
van tennivalónk a járásban. A gazdasági
világválság térségünkben munkahelyek
sokaságát szüntette meg, így mindenkép−
pen támogatni fogjuk új környezetkímélő
ipari vállalkozások letelepedését a térség−
ben. A mezőgazdaságban meg kívánjuk
teremteni a feltételeit annak, hogy a
zöldségtermesztés és az állattenyész−
tés újraindulhasson, mivel ezekhez
adottak a természeti feltételek, a ta−
pasztalat, a szakemberek.
Semmiképpen nem engedjük tovább
csökkenteni a helyközi autóbusz járatok
sűrűségét, hiszen e nélkül még inkább

Bizonyíték kell, nem ígéret...
A Galántai járás jelenlegi megyei képvise−
lői az elmúlt választási időszakban is ak−
tívan kivették részüket a képviselőtestület
munkájából. Ennek meg is látszik az
eredménye: 1,8 millió euró nagyságú be−
ruházás az utak felújítására, a Galántai
Kodály Zoltán Gimnázium felújítása 210
ezer euró értékben, a Galántai Honisme−
reti Múzeum átépítésére és felszerelésére
jóváhagyott 1 millió eurót meghaladó ösz−
szeg, és tovább sorolhatnánk.
Mi azonban a jövőbe nézünk, tudjuk,
hogy mindig van min javítani, sosem lehe−
tünk elégedettek. Járásunk legfájóbb
pontja évek óta a galántai kórház. A be−
tegek nem egy helyen kapják meg az el−
látást, nem egy esetben a város egyik
végéből kell a másikba menniük, hogy
a szükséges vizsgálatokon áteshesse−
nek. A kórház állapota pedig siralmas.
Ezt az állapotot képviselőink is tartha−

tatlannak tartják, ezért küzdöttek a mi−
előbbi megoldásért! Felbuzdultak más já−
rások sikerein, ahol a kórházak rohamos
fejlődésnek indultak a stratégiai partner
belépését követően, támogatóan álltak
egy hasonló megoldási javaslathoz. A
döntés értelmében a következő képvise−
lőtestület fog szavazni a stratégiai partner
kiválasztásáról és a kiválasztás módjáról.
Hozzáteszem, nem ez volt az első eset,
amikor az MKP megyei képviselői
mentették meg a kórházat a bezárás−
tól. Először akkor, amikor jóváhagyták,
hogy a kórházról levegyék a több mil−
liós hitel terhét, majd akkor, amikor
megszavazták a kórház alaptőkéjének
megemelését.
A következő feladat, ami a járásban
megoldásra vár, az a közutak kérdése.
Ezen belül könnyű ígérgetni, ám tény,
hogy a kamionok kitiltása településeinkről

nem megyei hatáskör. Ehhez a parlamen−
ti képviselők segítsége szükséges, akik
ezt eddig nem tartották fontosnak. A vá−
lasztó biztos lehet benne, hogy képvi−
selőink hatáskörükhöz mérten mindent
megtesznek azért, hogy ne legyenek
szétgyúrt utak, ne legyenek remegő,
repedezett házfalak, az úttestre félve
lépő gyalogosok. Amennyiben nem si−
kerül a kamionforgalmat teljesen meg−
szüntetni a járásban, azt szeretnénk elér−
ni, hogy a kamionok által használt szaka−
szok fizetősek legyenek, és a bevételt for−
dítsuk az érintett útszakaszok felújítására.
Nem hagyhatjuk szó nélkül az oktatás
és a kultúra témakörét sem. Örülök, hogy
megyei képviselőinknek köszönhetően
a járásban a középiskolákban nyitható
magyar osztályok számát nem kell
csökkenteni. Sőt, ez a szám nőhet, ami
ismét csak az MKP képviselőinek felelős−

tönkre tennénk a járást. A következő idő−
szak egyik legfontosabb feladatának
tartjuk a komáromi kórház épületeinek
felújítását, korszerű műszerek vásárlását.
Tudjuk, hogy járásunkban keveseknek te−
lik magán nyugdíjas otthonokra. Értéknek
tartjuk a meglévő szociális intézménye−
inket, de ahhoz, hogy méltó szolgálta−
tásokat nyújtsanak, fejleszteni kell azo−
kat.
Az oktatás területén a járás kiemel−
kedő intézményei, a gimnázium és az
ipari mellett kiemelt szerepet szánunk
a szakmunkásképzők erősítésének.
Kulturális intézményeink fellendítéséért és
a kulturális támogatások igazságosabb el−
osztásáért is dolgozni kívánunk. Intézmé−
nyeink esetében – színházunk, a
könyvtár, a regionális művelődési köz−
pont, múzeumaink − új impulzusokkal
kell gazdagítanunk a közeget, hogy a
régió lakosai számára méltó szolgáltatást
nyújtsanak. Az értékek óvása és az ifjú−
ság nevelése ebben a kérdésben is közös
ügyünk.
November 9−én megyei választások
lesznek, és tudom, hozzám hasonlóan az
utca emberének elege van abból, hogy az
elmúlt 25 évben nem érte tevékenykedtek
a politikusok. A komáromi régió lecsú−
szott, az emberek most tőlünk várják a
biztonságot. A megye nagyon sok lehető−
séget rejt magában, ami járásunk fejlesz−
tési lehetőségeit illeti. Azt gondolom, hogy
nagyon jól ismerik a választók az MKP je−
löltjeit. Én hiszek a magyar közösség
egyetlen pártjában és jelöltjeinkben is.
Ezért kérek mindenkit, november 9−én
szánjon 5 percet arra, hogy elmegy vá−
lasztani. Az külön megtiszteltetés lesz a
számunkra, ha bennünket karikáznak a
listán.
Petheő Attila járási elnök

GALÁNTAI JÁRÁS
ségteljes hozzáállását és munkáját bizo−
nyítja.
Továbbra is igyekezni fogunk, hogy a
járás szociális és nyugdíjas otthonainak
színvonala és ellátottsága javuljon, és a
megye még nagyobb mértékben támo−
gassa a különböző kulturális, ifjúsági és
sporteseményeket, ezzel is javítva közös−
ségünk életminőségét.
Ahhoz hogy ez a fejlődés tovább
folytatódhasson, arra van szükség,
hogy november 9−én minél több szava−
zatot kapjanak jelöltjeink. Név szerint
Berényi József − aki egyben megyei el−
nökjelölt is −, Agócs Gergely, Bíró
László, Horváth Miklós, Pék László és
jómagam. Ez a hat ember biztos garan−
cia arra, hogy járásunk megfelelő, felelős−
ségteljes képviseletet kap a megyében.
Forró Krisztián járási elnök

Dunaszerdahelyi járás

Galántai járás
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Berényi József

Agócs Gergely

Biró László

Bacsó László

Bárdos Gábor

Fenes Iván

Hájos Zoltán

Alsószeli, 46 éves,
nős, 2 gyermek
édesapja,
az MKP elnöke

Királyrév,
27 éves,
politológus

Galánta, 44 éves,
nős, 2 gyermek
édesapja, tanár

Nyárasd, 39 éves, nős,
1 gyermek édesapja,
politológus,
polgármester

Somorja,
59 éves, nős, tanár,
polgármester

Bős, 46 éves, nős,
2 gyermek, édesapja,
polgármester

Dunaszerdahely, 45
éves, nős, 2 gyermek
édesapja, jogász,
polgármester

Forró Krisztián

Horváth Miklós

Pék László

Kvarda József

Menyhárt József

Miklós László

Polák László

Nagymácséd, 37 éves,
nős, 3 gyermek
édesapja, ügyvezető

Galánta, 49 éves,
építészmérnök
1 gyermek édesapja

Taksony, 62 éves,
nős, egy gyermek
édesapja, tanár

Csenke, 64, nős,
2 gyermek édesapja,
kulturológus,
megyei alelnök

Nyékvárkony, 37 éves,
nős, 2 gyermek
édesapja, egyetemi
tanár, alpolgármester

Keszölcés, 64 éves,
nős, 2 gyermek
édesapja, egyetemi
tanár

Ekecs, 43 éves,
nős, 2 gyermek,
édesapja, mérnök,
polgármester

NYITRA MEGYE
Komáromi járás

Becse Norbert

Földes Csaba

Gyarmati Tihamér

Horváth Árpád

Petheő Attila

Stubendek László

Szabó Olga

Szalay Rozália

Naszvad, 41 éves,
nős, tanár,
iskolaigazgató

Csicsó, 53 éves, nős,
egy gyermek édesapja,
közgazdász mérnök,
polgármester

Szentpéter, 48 éves,
nős, 3 gyermek
édesapja, mérnök,
cégvezeztő

Gúta, 50 éves,
nős, 2 gyermek,
építésztechnikus,
polgármester

Komárom−Őrsújfalu,
36 éves, nős, 2
gyermek édesapja,
töténelemtanár

Komárom, 60 éves,
nős, 2 gyermek
édesapja,
villamosmérnök

Pat, 55 éves, férjezett,
2 gyermek
édesanyja,ügyvéd,
polgármester

Kolozsnéma, 54 éves,
férjezett, egy gyermek
édesanyja, építő−
mérnök, polgármesrter

POZSONY MEGYE
Vágsellyei járás

Nyitrai járás

Baranyay Zsolt

Borsányi Gyula

Botka Ferenc

Jancsó István

Zsigárd,
35 éves, nős,
vállalati jogász

Pered, 62 éves,
nős, közgazdász
polgármester

Vágsellye, 56 éves,
nős, 2 gyermek
édesapja, gépész−
mérnök, vállalkozó

Negyed, 51 éves, nős,
3 gyermek édesapja,
építészmérnök,
polgármester

Érsekújvári járás

Érsekújvári körzet

Szenci járás

Balkó Róbert

Somorčík Rozália

Németh Gabriella

Pomichal István

Kolon, 42 éves,
nős, mérnök,
polgármester

Nyitra, 57 éves,
férjezett, egy gyermek
édesanyja, vállalkozó

Szenc, 56 éves, férjezett,
2 gyermek édesanyja,
szociális tanácsadó,
megyei alelnök

Fél, 48 éves
nős, 5 gyermek
édesapja
agrármérnök, vállalkozó

Pozsonyi
járás

Párkányi körzet

Bób János

Dobai Tibor

Nagy Péter

Nagy Tibor

Farkas Iván

Hugyivár Imre

Szigeti László

Schwartz Zsuzsanna

Szímő, 56 éves, nős,
egy gyermek édesapja,
mérnök, polgármester

Kamocsa, 34 éves,
nős, közgazdász
mérnök

Érsekújvár, 35 éves,
nős, 2 gyermek
édesapja, közgazdász
mérnök, alpolgármester

Udvard, 52 éves, nős,
egy gyermek édesapja,
ügyvéd

Muzsla,
47 éves, nős,
közgazdász mérnök

Köbölkút, 57 éves,
nős, 3 gyermek
édesapja, orvos

Párkány, 55 éves,
nős, 2 gyermek
édesapja, tanár

Pozsony, 46 éves
férjezett, 2 gyermek
édesanyja, mérnök,
menedzser

BESZTERCEBÁNYA MEGYE
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Nagyrőcei j.

Lévai járás

Nagykürtösi j.

Losonci járás

Kiss Beáta

Köpöncei Péter

Szögedi Anna

Nyírágó, 43 éves,
férjezett, 2 gyermek
édesanyja, tanár

Palást,
34 éves, mérnök,
adóellenőr

Jámbor László

Csúsz Péter

György Péter

Szvorák Zsuzsanna

Tornalja, 63 éves,
férjezett, tanár,
polgármester

Apátújfalu, 61 éves,
nős, 2 gyermek
édesapja, pedagógus

Losonc, 47 éves, nős,
4 gyermek édesapja,
tanár

Ragyolc, 51 éves,
nős, egy gyermek
édesapja, mérnök,
polgármester

Fülek, 50 éves, férjezett,
3 gyermek édesanyja,
gimnáziumi tanár

Rimaszombati járás

Lőrincz Tamás

Pálffy Dezső

Léva,
35 éves, közgazdász,
mérnök

Ipolyság,
41 éves,
nős, 3 lány édesapja,
iskolaigazgató

Csenger Tibor

Cseri Zita

cégvezető
48 éves
Zselíz

Nagyölved, 46 éves
polgármester,
független

Auxt Ferenc

Bán Zoltán

Juhász Péter

Rimaszombat, 61 éves,
3 gyermek édesapja,
tanár, vállalkozó

Rimaszombat, 60 éves,
özvegy, 2 gyermek
édesapja,
villamosmérnök

Rimaszombat ,
41 éves, nős,
2 gyermek édesapja,
sebész főorvos

Rigó László
Rimaszombat
56 éves, nős, mérnök
2 gyermek édesapja,
alpolgármester

KASSA MEGYE
Kassai járás

Rozsnyói járás

Filipko József

Kolár Péter

Kozel József

Múdra Rozália

Raček Enikő

Beke Beáta

47 éves, nős,
3 gyermek édesapja,
gépészmérnök,
önk. főellenőr

66 éves, nős,
2 gyermek édesapja,
mérnök

62 éves, nős,
2 gyermek édesapja,
sofőr

67 éves, özvegy,
egy gyermek
édesanyja,
közgazdász

52 éves, férjezett,
2 gyermek édesanyja,
neurobiológus

Lekenye, 32 éves,
egy gyermek
édesanyja,
irodavezető

Péder, 50 éves, nős,
3 gyermek édesapja,
polgármester

Iván László
Szepsi, 60 éves, nős,
2 gyermek édesapja,
gépészmérnök
alpolgármester

Porubán Ferenc

Rozsnyó, 58 éves,
özvegy, 2 gyermek
édesapja, mérnök,
megyei alelnök

Tornagörgő,
46 éves, nős,
épitészmérnök

Nagymihályi járás

Kassa környéki járás

Holečko József

Szöllös János

Király Anton

Köteles László

Zachariaš István

Barkó Attila

Szepsi, 51 éves,
nős, 2 gyermek
édesapja, mérnök,
pedagógus

Szepsi, 56 éves, nős,
egy gyermek édesapja,
mérnök, a Csemadok
országos alelnöke

Szepsi, 60 éves, nős,
3 gyermek édesapja,
villamosmérnök,
polgármester

Nagykapos, 51 éves,
nős, 3 gyermek
édesapja, mérnök

Mihók Gábor

Varga Tibor

Nagykapos, tanár,
37 éves, nős, 2
gyermek édesapja,
közgazdász

Kaposkelecsény,
26 éves, járási titkár,
újságíró

Tőketerebesi járás

Farkas László

Furik Csaba

Illés László

Kopasz József

Laczkó Lajos

Szuperák Mária

Lelesz, 59 éves, nős, 2
gyermek, mérnök,
gazdaságvezető

Kisgéres, 43 éves, nős,
2 gyermek édesapja,
pedagógus,
polgármester

Boly, 50 éves,
2 gyermek édesapja,
Villamosmérnök,
polgármester

Nagytárkány, 56 éves,
nős, 2 gyermek,
pedagógus,
polgármester

Borsi, 61 éves,
nős, 2 gyermek,
édesapja, bánya−
üzemvezető

Királyhelmec,
49 éves, férjezett,
2 gyermek édesanyja,
tanár
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Csak együtt
lehetünk sikeresek
A magyarok által is lakott megyék
közül elsőként Besztercebánya megyé−
ben sikerült a Magyar Közösség Pártja
és a Most−Híd párt kerületi és járási ve−
zetőinek egyezségre jutniuk a két párt
választási együttműködéséről a térség
déli járásaiban. Ennek értelmében
a nagykürtösi választási körzetben
a 3 lehetséges jelöltre az MKP és
a Most−Híd is 1−1 jelöltet állít.
Némi túlzással azt is mondhatnánk,
hogy ezek után történelmi esemény ré−
szesei voltak azok, akik Ipolybalogon
részt vettek a két párt megyei képviselő−
jelöltjeinek közös járási bemutatkozá−
sán. A rendezvényen Balík László, az
MKP és Baki Attila, a Most−Híd járási el−
nöke ünnepélyes keretek között aláírta
a korábbi megegyezés mellékletét,
amely kimondja, hogy Jámbor László,
az MKP és Baki Attila, a Most−Híd me−
gyei képviselőjelöltje a kampányren−
dezvényeken és a médiában együtt és
közös választási programmal, közös pla−
kátokon és szórólapokon mutatkozik be.
A fentieket azért tartottam fontosnak
leírni, hogy érzékeltessem, ezzel egy
sajátos helyzet állt elő a Nagykürtösi
járásban, hiszen nemcsak a kampány−
rendezvények ütemtervét, a plakát− és
szórólapok tervezetét, vagy a média
részére készült politikai reklám szöve−
gét kellett egyeztetni, hanem megálla−
podásra kellett jutni a két párt között
a megyei képviselőjelöltek közös vá−
lasztási programját illetően is. Nos hát:
következzenek közös választási prog−
ramunk prioritásai:
1. A járás másod− és harmadrendű
útjai folyamatos karbantartásának fo−
kozott biztosítása.
2. A községek műszaki infrastruktú−
rájának (vízvezeték− és csatornaháló−
zat, víztisztítók, hulladékgyűjtő−udva−
rok, szemétégetők) további fejlesztése,
kiépítése.
3. A határon átnyúló beruházások
előkészítése és szorgalmazása, ez ál−
tal új munkahelyek létrehozása.
4. A határon átívelő együttműködés
lehetőségeinek kihasználása a mező−
gazdaságban és a vidékfejlesztésben
(gazdák, szőlészek, borászok, az élel−
miszeriparban tevékenykedők, a vidék−
fejlesztéssel foglalkozók és a vidéki tu−
rizmusban vállalkozók támogatása
nemzeti programokból és európai uni−
ós alapokból).
5. A nyugdíjasotthonba kényszerülő
vagy oda vágyó idős emberek elhelye−
zésének megoldása, a szociális szol−
gáltatások fejlesztése.
Találó és beszédes a két megyei
képviselőjelölt közös választási plakát−
jának jelmondata: Csak együtt lehe−
tünk sikeresek. Bizakodunk, hogy
a két párt között létrejött megegyezés
mozgósító hatással lesz a járás ma−
gyarságára és erőteljes összefogásá−
ra. Ha ez így lesz, akkor mindkét jelölt−
nek reális esélye lesz bejutni a 49 tagú
megyei közgyűlésbe.
Balík László járási elnök

Az útfelújítások jegyében
A választási ciklus vége felé mindig készí−
tünk egy zárszámadást, hogy lássuk, mit
sikerült megvalósítanunk terveinkből. Most
is elkészült ez a kimutatás, amely a harma−
dik választási ciklus idejének költségvetési
mutatóit tartalmazza járásokra lebontva.
Ezen kimutatás szerint a Losonci járásba
2009−2013 között több mint 10,5 millió
eurót sikerült megszereznünk. Ez olyan
pénzforrás, mint az első két választási
ciklusban hozzánk jutó összeg együtt−
véve! Már magában ez is siker, de ha
megnézzük, hogy ebből 7,2 millió eurót a
közlekedési infrastruktúra fejlesztésére
fordíthattuk, akkor azt mondhatjuk: ez
eredmény a javából, hiszen a járásunkba
irányuló pénzösszeg 68 százalékát az utak
javítására tudtuk fordítani!
Ez a siker ösztönözte a következő
időszakra irányuló választási progra−
munkat is, mivel további 40 kilométer
hosszú út teljes rekonstrukciója a cél!
Természetesen másod− és harmadrendű,

tehát megyei utakról van szó. Elsősorban
is a Füleken idén rekonstruált városköz−
ponti megyei fennhatóságú út folytatása
Síd – Csoma – Sőreg irányába (egészen
Feledig). Füleket kiemelten kezeljük olyan
értelemben is, hogy a komplex felújítás a
cél, vagyis a Fülek – Bozita és a Fülek −
Fülekpüspöki irány újjáépítése is sorra ke−
rül. Már idén jeleztük, hogy a nagydaróci
felújítást is folytatni fogjuk Perse felé, mint
a Rappra vezető útét is Terbeléd és a 71−
es út irányába, majd ennek folytatásaként
Galsa és Ipolynyitra felé. Természetesen
gondolunk a bekötőutakra is, mint a bénai,
a sőregi vagy a Ragyolcról Csákányházá−
ra vezető út.
Bár programunk főleg az utakról
szól, nem feledkeztünk meg iskoláink−
ról sem. Ezt mutatja az is, hogy a költség−
vetésből a járásba jutott pénzösszeg 24
százaléka, vagyis 2,5 millió euró jutott is−
koláink felújítására, illetve állagának javítá−
sára. Európai pályázat segítségével felújí−
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tottuk az Oszkár Winkler Építészeti Szak−
középiskolát és a Kereskedelmi Szakkö−
zépiskolát. Most fejeződik be az Építészeti
Szaktanintézet hőszigetelése és a Füleki
Gimnázium javítása is. Itt már korábban
felújítottuk a tetőteret, majd a következő
ciklusban a homlokzatot. Most a fűtés tel−
jes rekonstrukciója folyik, amelyet terveink
szerint az elektromos vezetékek teljes cse−
réje, majd a tantermek belső rekonstrukci−
ója követne. Szeretnénk felújítani a Nógrá−
di Könyvtár épületét is, hiszen Losoncon
ez a város központjának egyik legszebb,
de egyben a legelhanyagoltabb épülete.
Célunk, elképzelésünk tehát van bő−
ven, már csak erős képviselet kell, s ak−
kor Maňka elnök úrral együtt nem látjuk
akadályát terveink megvalósításának. Va−
gyis: a választókon a sor, nekik kell bi−
zonyítaniuk, értik, hogy közös ügyről
van szó.
Csúsz Péter járási elnök

Illusztrációs felvétel

Mérlegvonás és jövőkép
A megyei önkormányzati testületekben
az elmúlt négy évben nyugodt hangulat
uralkodott, köszönhetően a megyei elnök−
nek, Vladimír Maňkának, aki jó diplomáci−
ai érzékkel, korrekten vezette az üléseket.
A megye költségvetéséből a ránk eső
részt megkaptuk, sajnos, ez kevés volt
ahhoz, hogy a gömöriek teljesen elége−
dettek legyenek.
A gondok közül az utak rossz minősé−
ge rezonált a leggyakrabban. Harminc év
mulasztásáról van szó, négy év alatt ezt
nem lehetett megoldani. A felújítás, a fol−
tozás lassan, nehézkesen valósult meg,
amit a hosszú kemény tél is késleltetett. A
panaszok közül második helyen kórhá−
zunk állapota szerepelt. A bérlő nem a
legsikeresebben vezeti a kórházat: osztá−
lyok szűntek meg, a sebészet épületei pe−
dig katasztrofális állapotban vannak.
A magyar középiskolák helyzete is
aggasztó. Általános probléma a kevés ma−
gyar diák. Az idén még sikerült „csatá−
kat” nyernünk, de a háborút nem nyer−
jük meg, ha nem lesz több diák. A

Dunaszerdahelyi Magán Szakközépiskola
kihelyezett részlege szálka a megye sze−
mében, de nekünk mindent meg kell tenni
azért, hogy a legerősebb magyar szakkö−
zépiskola kivédhesse a megye támadásait.
A megye szeretett volna megszabadul−
ni a rimaszombati idősek otthonától. Mi,
az MKP képviselői ezt nem tartottuk jó lé−
pésnek, és bár nem volt könnyű, sikerült
meghiúsítani a privatizációt.
A jövőt illetően sok jó és reális célunk
van. Az MKP megyei jelöltjei elsősorban a
határon átnyúló kapcsolatokban látnak le−
hetőséget a kitöréshez, fejlődéshez, legin−
kább így tudunk EU−s forrásokból meríte−
ni. Az előkészületek jó úton haladnak: já−
rásunk déli részében 100 km útszakasz
teljes felújításáról folynak tárgyalások.
A szlovák és a magyar kormány egyet−
ért abban, hogy bővítsük a közös ha−
tárátkelők számát − nálunk is folynak a
közösségi fórumok a megfelelő átkelő−
helyek létrehozásáról.
Nagyon pozitív a visszhangja a Rima−
szombat − Poltár közötti kerékpárút kiépí−
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tésének a régi, már megszűnt vasút he−
lyén. Az ötlet az MKP nevéhez fűződik, s
ez is határon átnyúló közös projekt. Az
építkezési engedélyek már megvannak.
A vasúti személyforgalom felújítása Ma−
gyarország és Szlovákia között ugyan
nem a megye hatásköre, de a mi megyei
képviselőink és az érintett magyar me−
gyék pozitív hozzáállása segíti az ügy
előbbre vitelét. Mindent megteszünk hát
azért, hogy a Salgótarján−Fülek−Feled−
Rimaszécs−Lénártfalva−Kazicbarcika−
Miskolc útszakaszon mihamarabb újra−
induljon a személyforgalom.
Reméljük, hogy a szlovák−magyar
határ menti együttműködés sikeres
lesz, akkor ugyanis – a fejlett infrast−
ruktúrára építve – könnyebben valósít−
hatjuk meg munkahelyteremtő ötletein−
ket és céljainkat. Ehhez kell a választók
támogatása, az erős képviselet. Ezért
mondjuk hát azt, hogy HAJRÁ MKP!!!
HAJRÁ GÖMÖR!!!
Auxt Ferenc járási elnök

Magyar Közösség Pártja

Reális és átgondolt célok
KASSA KÖRNYÉKI JÁRÁS
A kulturális, illetve nemzeti sokszínű−
ség, divatos szóhasználattal élve: a multi−
kulturalizmus, megyénk egyik gazdagsá−
gát jelenti, amit őrizni és fejleszteni kell.
Az MKP ezen értékek mentén fogalmazta
meg programját a megyei önkormányzat
hatásköreinek megfelelően, és a követke−
ző célokat akarjuk elérni:
KULTÚRA, OKTATÁSÜGY, IFJÚSÁG
– Fejleszteni azon intézményeket, ame−
lyek biztosítják a magyar kisebbség azo−
nosságtudatának, élő kultúrájának és ha−
gyományainak megőrzését és fejlesztését,
támogatni a nemzetiségi színházak műkö−
dését, bővíteni a támogatási rendszert a
kultúra területén.
– Növelni az oktatás minőségét: foko−
zott figyelmet szentelni a vidéki középisko−
lák megtartásának, a magyar tannyelvű is−
kolák működésének és minőségük emelé−
sének, növelni a pedagógusok társadalmi
elismerését, támogatni a felnőttkori okta−
tás bővítését.
– Bekapcsolni a fiatalokat a helyi és tér−
ségi politikai életbe, megteremteni a fiata−
lok kulturális és sportolási igényeit kielégí−
tő feltételeket, támogatni az ifjúsági civil
szervezeteket.

EGÉSZSÉGÜGY és SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
– Javítani az egészségügyi ellátás szín−
vonalát és elérhetőségét. A gyermekek
esetében segíteni a megelőző gondosko−
dást és az egészséges életmód érvénye−
sülését.
– Civil szervezetekkel, egyházakkal és
roma önkéntesekkel karöltve megteremte−
ni a roma lakosság egészségügyi felvilá−
gosításának feltételeit.
– Támogatni a nyugdíjasok méltó élet−
körülményeinek kialakítását és a rászoru−
lókról való gondoskodást. Szepsiben a
volt gyermekkórház területén kialakítani
egy új bentlakásos szociális, illetve napkö−
zis intézményt nyugdíjasok számára.
KÖZLEKEDÉS, IDEGENFORGALOM és
HATÁR MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS
– Elérni a közlekedési infrastruktúra in−
tenzív és arányos fejlesztését a megyé−
ben: Kassa és Szepsi között beindítani az
összevont személyi közlekedést, megkez−
deni a végállomás építését Szepsiben.
Népszerűsíteni a városkörnyéki közleke−
dést és bővíteni azt a Kassa−környéki járá−
son belül és azon túl. Népszerűsíteni a ke−
rékpárturizmust és támogatni fejlődését.
– A szepsi végállomás építésével
egyidőben az I/50−es út letérőjének kiépí−
tése és folytatása a vasút mentén, körfor−
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galom építése az I/50−es úton, a Makranc
és Bodolló közötti út harmadrendű úttá mi−
nősítése és felújítása.
– Támogatni az idegenforgalmat és inf−
rastruktúrájának fejlődését az európai uni−
ós eszközök felhasználásával. Elérni,
hogy az idegenforgalom teret adjon a bő−
vülő magyar vendégkör igényeinek, támo−
gatni településeink együttműködését a ha−
tár menti magyar községekkel, hogy foko−
zott mértékben tudjuk használni a közös
projektek új finanszírozási lehetőségeit.
RÉGIÓFEJLESZTÉS
– Megteremteni a munkanélküliség
csökkentésének feltételeit: szorgalmazni a
megyén belüli egyenletes fejlődés feltét−
eleit, támogatni az új beruházók érkezését
a Kassa−környéki járásba és a Bódva−
völgyébe, a megye segítségét is kihasz−
nálva elindítani a szepsi, illetve további
ipari parkok építését a járásban.
Az előterjesztett választási program re−
ális és átgondolt, mentes a fölösleges vá−
lasztási ígéretektől. Meg tudjuk tölteni tar−
talommal. Megyénk, régiónk lakossága
életszínvonalának és életminőségének ja−
vítása KÖZÖS ÜGY! Ne legyünk közöm−
bösek saját régiónk, saját életünk iránt!
Iván László járási elnök

Ésszel és szívvel járásunkért!
Járjuk a járás falvait, hogy megismerjék
választóink eddigi eredményeinket, mert
minden nehézség ellenére azok is van−
nak. Például utak újultak meg Helmecen,
Radban, Vékén, Kisgéresben, Toronyán.
Új átkelők nyíltak meg az autósoknak Új−
helyben, Bodrogszerdahelyen, Perbe−
nyikben, Nagytárkányban. Iskoláink épüle−
tein ajtókat, ablakokat cseréltek Hel−
mecen, Perbenyikben, a királyhelmeci
gimnáziumot hőszigetelték. Megújult a
királyhelmeci múzeum is, új épületbe köl−
tözött a könyvtár, ezeket az intézménye−
ket ugyancsak a megye tartja fent. Támo−
gatott rendezvényeink között van a Tokaji
Fesztivál Borsiban, a Bodrogközi Kulturá−
lis Fesztivál Királyhelmecen, valamint a Li−
ba−galiba Nagytárkányban.
Járjuk a járás falvait, mert magyarsá−
gunk által elfogadott célokat akarunk szol−
gálni – ésszel és szívvel.
Azt akarjuk, hogy útjaink járhatóak
legyenek!
A megye dönt a közforgalmú utak fej−
lesztéséről. Ha erős képviseletünk lesz az
önkormányzatban, elérhetjük, hogy a tele−
püléseinket összekötő útjainkat felújítsák.
Akarjuk, hogy színvonalas tömeg−

TŐKETEREBESI JÁRÁS
közlekedésünk legyen!
A megyei önkormányzat hathatós segít−
ségével tudjuk régiónkban is biztosítani,
hogy minden gyerek eljusson az iskolába,
a betegek az orvoshoz, a felnőttek a
munkahelyeikre....
Azt is akarjuk, hogy a kórházi ellátás
egyre jobb legyen!
A megyei kórházaink az elmúlt két esz−
tendőben nagy változáson mentek keresz−
tül, új tulajdonosuk lett, de minden fejlesz−
tést, illetve a vállalt kötelezettségeiket a
megye ellenőrzi és tartatja be, hogy a be−
tegek jogai ne sérüljenek, ellátásuk minő−
ségi legyen.
És célunk, hogy legyenek munkahe−
lyek!
A megyei önkormányzatban döntenek
az európai uniós forrásból megvalósítandó
munkahelyteremtő és munkahelymegtartó
beruházások támogatásáról. Nem tartható
tovább a magas munkanélküliség, de csak
közösen tehetünk ellene.
Az is célunk, hogy megmaradjanak
iskoláink!

rt
letéé
e
s
i
épv
ink k
ó
i
g
Ré

7

A középiskolákat a megyei önkormány−
zat tartja fenn. Ahhoz, hogy az anyanyelvi
oktatás ne sorvadjon el, olyan képviselők
kellenek, akik szívügyüknek érzik a ma−
gyar nyelvű oktatás fejlesztését és fenn−
tartását.
Azt akarjuk – mert közös ügy –,
hogy meglévő kulturális intézményeink
fejlődjenek!
Csak a megyei önkormányzatba bejut−
tatott magyar képviselők viselik szívükön a
magyar intézmények sorsát, és azt, hogy
folyamatos támogatásban részesüljenek
kulturális rendezvényeink, ahol a magyar
kultúrát és néphagyományokat ápolni és
megjeleníteni tudjuk.
A legfontosabb közös ügy pedig,
hogy a mi járásunk is fejlődjön végre!
Az EU lehetőségeit kihasználva vissza
kell állítanunk a történelmi Bodrogköz gaz−
dasági egységét. Határon átnyúló pályá−
zatok kihasználásával olyan feltételeket
kell teremteni, amelyek által korszerű me−
zőgazdasági termelés folyhat. Modern inf−
rastruktúrát kell kialakítani, hogy a beruhá−
zások elmaradását ne okozza annak hiá−
nya.
Szuperák Mária járási elnök

Őrizni a város törté−
nelmi hagyományait
A Magyar Közösség Pártja kassai
szervezete a megyei választásokra ké−
szülődve újra megfogalmazta, hogy
küldetése rendkívül összetett és bo−
nyolult. A város történelmi és szellemi
hagyományait, magyarságunk értékeit
és igényeit kell képviselniük jelöltjeink−
nek úgy, hogy a nagyvárosi viszonyok
közepette szórványként élünk. Ezt tük−
rözi programunk is, amely mögé remé−
nyeink szerint fel tudjuk sorakoztatni a
kassai magyarságot, illetve kultúránkat
ismerő és elismerő, velünk együtt élő
más nemzetiségű polgártársainkat is.
Kultúra: Célunk a Kassa területén
lévő, de az egész megye kulturális éle−
tére kihatással lévő intézmények to−
vábbfejlesztése, elsősorban a Thália
Színház, a Kelet−Szlovákiai Múzeum, a
megyei könyvtárak és a Kelet−Szlová−
kiai Galéria, de figyelmet fordítunk több
kisebb kulturális intézmény működési
feltételeinek biztosítására is. Ezen in−
tézményeken belül kiemelten kell ke−
zelni magyar vonatkozású örökségeink
ápolását. Fontos, hogy kulturális és
történelmi örökségünk érvényre jusson
különböző idegenforgalmi programok−
ban is.
Iskolaügy: Továbbfejleszteni a mo−
dern, a munkapiac igényeinek megfe−
lelő iskolarendszert és hozzájárulni
anyagi feltételeinek biztosításához. A
működő középiskolákban a kor igénye−
inek megfelelő képzést nyújtó új szako−
kat indítani, ezeken belül is megőrizni
és továbbfejleszteni az anyanyelvi ok−
tatást.
Szociálpolitika és egészségügy:
Elengedhetetlen a szociális intézmény−
rendszer átszervezése a lakosság igé−
nyeinek figyelembe vételével. Ezen túl
az alacsony jövedelmű nyugdíjasok és
rászorultak részére olyan szociális
szolgáltatás kialakítása, amely anyagi
helyzetüket javítja önkormányzati hoz−
zájárulással. Mindenki számára elérhe−
tő egészségügyi rendszer biztosítása,
különös tekintettel az ambuláns rend−
szer és az ehhez kapcsolódó diag−
nosztikai szolgáltatások fejlesztésére.
Az elektroszmog (számítógép−monito−
rok, mobilkészülékek, energiatakaré−
kos lámpák stb.) káros hatása az em−
beri szervezetre bizonyított tény, éle−
tünk minőségének megőrzésében el−
engedhetetlen a védekezés és a felvi−
lágosítás, különösen fontos az odafi−
gyelés gyermekeinkre.
Régiófejlesztés, gazdaságpoliti−
ka: A megye intellektuális tőkéje Kas−
sán összpontosul, ezért fontos, hogy
az innováción alapuló fejlesztés termé−
szetes központjává váljon. Az egyete−
meken és kutatóintézetekben dolgozó
számos magyar oktató és kutató
együttműködésével képviselőink ilyen
irányú régiófejlesztést és gazdaságpo−
litikát képviselnek majd. Nagy lehető−
ségek rejlenek a már aktív, határon át−
nyúló együttműködésekben, amelyeket
prioritásként kell kezelni a jövőben is.
Filipko József, városi elnök
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Összefogással önmagunkért
POZSONY MEGYE
A Magyar Közösség Pártja országosan
csak Pozsony megyében kötött koalíciós
szerződést a jobb−közép pártokkal, aminek
több oka is van: olyan szórványban él Po−
zsonyban és a Szenci járásban a magyar−
ság, hogy amennyiben képviselni akarjuk
érdekeinket, csak ilyen formában juthatunk
mandátumhoz. A jobb−közép pártokkal vál−
lalt közös megmérettetésnek azonban van
egy másik indoka is: megyénk megalakulá−
sa óta ez a „formáció” kormányozza a ré−
giónkat, kölcsönös hát a bizalom, amely
egyebek mellett arra épül, hogy az MKP
mindig kiszámítható politikát folytatott, part−
nereink pedig érzékenyek és megértők vol−
tak sajátos magyar igényeink iránt. Novem−
ber 9−én tehát újra úgy kérünk bizalmat vá−
lasztóinktól, hogy a hétpárti koalíciós listán
indulunk mi hárman, vagyis Pomichal Ist−
ván mérnök, Schwartz Zsuzsanna és jóma−
gam, Németh Gabriella.
Az elmúlt négy év eredményei igazolják,
hogy együttműködésünk gyümölcsöző volt,
a megyei jog− és hatáskörökkel élve több
pozitív döntést, változást tudtunk hozni, ami
érvényes mind Pozsonyra, mind a Szenci
járásra vonatkozóan.
A fenntartásunk alá tartozó iskolákban
emeltük a pedagógusbéreket, lakhatást te−

remtettünk a pályakezdőknek. Az ala−
csony diáklétszám ellenére is biztosítot−
tuk iskoláink zavartalan működését. A
megye saját forrásból mintegy 2 millió eurót
költött középiskoláinkra évente.
A fiatal családok, az egyedülálló anyák
és az egészségkárosultak helyzetének javí−
tása érdekében fejlesztettük a szociális
szolgáltatásokat és újakat is bevezettünk,
Szencen megnyílt az egészségkárosul−
tak támogatott lakhatást nyújtó központ−
ja. Tanácsadó központ létesült a családi
erőszak áldozatai számára, megvalósítottuk
az ezzel kapcsolatos regionális akciótervet.
Minden évben a Szenci járás kapta
a legtöbb megyei kulturális támogatást.
Soha nem vitatta el senki az iskolák, óvo−
dák, kulturális, sport− és társadalmi szerve−
zetek, polgári társulások tevékenységének
fontosságát. Elindult a szenci zsinagóga
felújítása, zöld utat kapott a sportcsarnok−
beruházás a szenci Bernolák gimnázium
udvarán, és 2014−ben megújul a Sport ut−
cai sportpálya is.
Javulhat a megye közlekedési helyze−
te. Mentesül a forgalom egy részétől a D1−
es autópálya és a régi Pozsonyi út. Rend−
kívül fontos számunkra, hogy sikerült meg−
akadályoznunk a kőolajvezeték Csallókö−
zön keresztüli megépítését.
Választási programunk pillérei továbbra
is közösségi érdekeinket tartják szem előtt:

NAGYMIHÁLYI JÁRÁS
 Biztonságos és folyamatos közle−
kedés – a 21. századhoz méltón
A D1−es autópálya 2014 tavaszán meg−
épülő sárfői leágazója után kiszélesítjük a né−
metbéli és megépítjük a királyfai körforgalmat
 A szociális szolgáltatások fejleszté−
se – a rászorultak igényei szerint
A 2010−ben elindított támogatott lakás−
program és a 2012−ben létrehozott tanács−
adói központ után folytatjuk a hiányzó szo−
ciális szolgáltatások biztosítását Szencen
 Az egészségkárosultakról való
gondoskodás
Elősegítjük az egészségkárosult gyer−
mekek életminőségének javítását és integ−
rációját
 A színvonalas oktatás − jövőnk záloga
Az új sportcsarnok után szorgalmazzuk
a jégcsarnok megépítését is. Biztosítjuk kö−
zépiskoláink zavartalan működésének és
fejlődésének anyagi feltételeit
 Családsegítő programok a kisgyer−
mekeseknek
Továbbra is támogatjuk az „A mi óvo−
dánk, a mi megyénk” programot, a kisgyer−
mekes családok boldogulását
 A kulturális örökség védelme
A zsinagóga megmentése után szorgal−
mazni fogjuk kulturális örökségünk, más
történelmi nevezetességeink védelmét is
Németh Gabriella képviselőjelölt

SZAVAZZUNK ÉS JÁTSSZUNK!
A keresztrejtvénynek nincs politikai hova−
tartozása, s bár különböző játékokban sze−
repelhetnek politikai jellegű kérdések,
mégis illik, ha a szereplők „pártsemlegesek
és politikamentesek” maradnak. Rovatunk
sem kíván politizálni, viszont a közélet ese−
ményeit kénytelen (illik?) figyelembe venni.
Már pedig mostanság éppen kampány zaj−
lik a közelgő megyei választásokra, felad−
ványukkal ezért arra is ügyelnünk kell,
hogy olvasóink – játékosaink egy része el−
ellátogat ezekre a rendezvényekre, sőt, ta−
lán véleményét is kifejti egy−egy jelölt vagy
párt elképzelései kapcsán, ennélfogva no−
vember 9−éig nem igazán lesz ideje rejtvé−
nyünkkel bíbelődni. Viszont abban bízunk,
hogy nem fordít hátat rovatunknak, vagyis
egy „szavazzunk és játsszunk!” jelszó je−
gyében a választásokat követő napokban
megoldja feladatunkat és eljuttatja szer−
kesztőségünkbe. Ezért hát jelen feladvá−
nyunk beküldési határidejét november 16−
ára tettük, addig várjuk a megfejtéseket,
hogy aztán kisorsolhassuk a nyerteseket a
sikeres megfejtők közül.
Legutóbbi feladványunk megfejtése
egyébként – ahogy játékosaink mindegyi−
ke pontosan tudta – a következő „kiszó−
lás” volt: „Akkor jöjjön legközelebb, höl−
gyem!”. A száznál is több megfejtő közül
ezúttal Sándor Irén jabloncai, Haris
Krisztina naszvadi és Nedela Antal
ipolybalogi játékosunk mondhatja sze−
rencsésnek magát, ők kapják a 9. számú
feladványért járó könyvcsomagot.
A mai számban közölt keresztrejtvény
megfejtését is a korábbiakhoz hasonló−
an juttathatják el szerkesztőségünkbe,
azaz postai levelezőlapon az SMK−
MKP, Čajakova 8, 811 05 Bratislava
címre, illetve elektronikus úton a
press@mkp.sk mail−címre.
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Megállítani az
elvándorlást!
Egészségügyi, oktatási és kulturális
intézményeink sorsa, a sportélet támo−
gatása, útjaink fejlesztése, az európai
uniós támogatások lehívása. Sok mú−
lik a megyén, a megyei önkormány−
zaton. Arról pedig, hogy ki képviseli já−
rásunkat e testületben, a választók
döntenek.
Sok múlik hát a választókon.
A munkalehetőségek hiányából fa−
kadóan nagyfokú elvándorlás tapasz−
talható az Ung−vidéki településeken.
Az elszomorító jelenség az ifjúság kö−
reiben figyelhető meg a legnagyobb
mértékben, de egyre inkább érinti az
idősebb korosztályt is. A meglévő ága−
zatok leépülőben, nagyobb, munkaerő−
igényes fejlesztések nincsenek kilátás−
ban. Ha bejutunk a megyei közgyűlés−
be, minden adódó alkalommal ki fogjuk
mondani, hogy: Fejezzék be a munka−
helyeink leépítését! Új munkalehető−
ségeket a régiónkba! Meg kell állíta−
ni az elvándorlást!
Hiszünk benne, hogy a közösségnek
ereje van! A közösségünket hátrányo−
san érintő intézkedések ellen több eset−
ben is tiltakozásunkat fejeztük ki az el−
múlt években. A Nagykapos és Bánóc
közötti vasútvonal személyforgalmának
megmentése érdekében több petíció−
gyűjtésben is szerepet vállaltunk. Tilta−
kozásunknak 2011−ben még megvolt
az eredménye: a Radičová−kormány a
több ezer aláírás láttán nem állította le
teljesen a személyforgalmat. A Fico−
kormány végül megszüntette a vas−
úti szárnyvonalat, annak ellenére,
hogy több mint 2500 aláírást küld−
tünk az illetékes minisztériumba.
Nem adjuk azonban fel harcunkat,
és hisszük, hogy erős megyei képvi−
selettel visszafordítható ez a döntés!
Szavazatával Ön is segíthet, hogy
változtassunk!
Az Ung−vidéken jelenleg nincs me−
gye által támogatott kulturális rendez−
vény, holott szükség lenne rá. Ennek
ellenére számos elismerésre méltó
rendezvény, megemlékezés van régi−
ónkban, amelyekben alapszervezete−
ink tagjai vállaltak főszervezői, illetve
segítői szerepet. De ne hagyjuk any−
nyiban, ne hagyjuk, hogy régiónk−
ban kultúránk ápolása luxus legyen!
A támogatás nekünk is jár.
Hiszen szeretjük szülőföldünket, itt
akarunk megmaradni magyarnak. Bi−
zonyítja ezt az is, hogy összességében
az Ung−vidéken csökkent a legkisebb
mértékben a magyar nemzetiségű pol−
gárok száma a legutóbbi népszámlálás
során. Tudjuk, az MKP kampánya is
kellett hozzá, de szervezésébe sokan
bekapcsolódtak, és eredményesek let−
tünk.
Most se hagyjuk magunkat! A ke−
rületi döntéshozatalba egyetlen ma−
gyar képviselő sem jutott be régi−
ónkból a legutóbbi választások so−
rán. 2013. november 9−én mindenki
tehet azért, hogy régiónk magyarsá−
gának ismét legyen megyei képvise−
lete! Ez közös ügy!
Mihók Gábor járási elnök

