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A megyei választások első forduló−
ját szinte az eredményhirdetést kö−
vető órákban kiértékelte a Magyar
Közösség Pártjának Országos El−
nöksége. Milyen megállapításokra,
következtetésekre jutott a párt or−
szágos végrehajtó szerve? – kér−
deztük Berényi Józseftől, a párt el−
nökétől.

– Az eredmények tükrében talán ért−
hető, s részemről nem túlzás, ha azt
mondom, rég láttam ennyi mosolygós
arcot országos elnökségünk ülésén.
Hála választóink bizalmának – amit ez−
úttal is nagy tisztelettel köszönök nekik
–, sikerült megőrizni befolyásunkat a
megyei közgyűlésekben, még ha voltak
is olyan régióink, ahol gondok mutat−
koztak. Úgy érzem, a kampányban si−
került elkerülnünk azokat a hibákat,
amelyeket korábban elkövettünk, jelölt−
jeink aktívak voltak, rengeteg lakossági
fórumon, találkozón részt vettek, őszin−
tén és nyíltan beszélgettek választóink−
kal, és ami szintén nagyon fontos: a
megyei jog− és hatáskörökből kiindulva
építettük fel programunkat, s nem ígér−
gettünk, hanem olyan célokat fogal−
maztunk meg, amelyek elérhetők és a
polgárok által ellenőrizhetők. Ami külön
öröm számomra, hogy választóinktól
bizalmat kaptak fiatal jelöltjeink, hiszen
több huszas és harmincas éveiben járó
politikusunk került a megyei közgyűlé−
sekbe. 

�� A megyei választások első for−
dulója után érdekes helyzet állt elő,
hiszen az ország három északi me−
gyéjében az elnököket is megvá−
lasztották, a magyarok által lakott öt
régióban viszont második fordulóra
kerül sor. Milyen részvételre számít,
mi a tétje ennek a fordulónak a ma−
gyar választók szempontjából?

– Azt kell mondanom, hogy a tét
nagy, hiszen köztudott, hogy minden
régióban érdekeltek azok a jelöltek,
akik mögé felsorakoztak megyei szer−
veink, szervezeteink, s talán nem áru−
lok el titkot, ha elmondom, a támogatá−
sunkról megyei tanácsaink politikai
egyeztetések alapján döntöttek. Ennek

megfelelően a magyarság érdekérvé−
nyesítésének hatékonysága múlik
azon, hogy az MKP által is támogatott
elnökjelöltek sikeresek legyenek a má−
sodik fordulóban. Pozsonyban, ahol el−
söprő győzelmet hozott a jobb−közép
erők összefogása, Pavol Frešo vezeté−
sével lehet igazán nyugodt légkört ki−
alakítani a sikeres munkához, Beszter−
cebányán pedig erkölcsi kötelessé−
günknek tartjuk, hogy Vladimír Maňka
támogatásával nemet mondjunk a
szélsőségekre. Biztosan nem árulok el
titkot, ha elmondom, Kassa megyében
Zdenko Trebuľa győzelme segítené
képviselőcsoportunkat a közös kor−
mányzáshoz, s ha Nyitrán Tomáš
Galbavý elnöki posztra tudná váltani
az esélyét, végérvényesen szakíthatna
a megye az erőltetett és erőszakos
nemzetiségi alapú megosztottsággal.
Fontos tehát, hogy választóink, szim−
patizánsaink tudatosítsák, komoly tétje
van az elnökválasztás második fordu−
lójának, és elmenjenek szavazni.

�� Nagyszombat megyében a má−
sodik fordulóban Ön is érdekelt. A
két szomszédos kerületben, Po−

zsonyban és Nyitrán széleskörű
jobboldali együttműködés alakult ki
a jelöltek mellett, Ön mire számít?

– A Polgári Konzervatív Párt tovább−
ra is kitart mellettem, a Most−Híd támo−
gatásáról biztosított hivatalosan is, a
Szlovák Demokratikus és Keresztény
Unió elnöke is ígéretet tett erre, ezúton
is köszönöm a pártok által megfogal−
mazott bizalmat. Ugyanakkor azt gon−
dolom, a döntő a választók magatartá−
sa lesz. Én nem titkolom, hogy elsősor−
ban a Dunaszerdahelyi és a Galántai
járás választóiban reménykedem, erre
a két régióra koncentrálok, bízva ab−
ban, hogy felismerik, összefogással óri−
ási esélyünk van arra, hogy a megyei
történésekre az eddiginél sokkal na−
gyobb befolyása legyen két régiónknak.
Esély van arra, hogy a megye fejlődé−
sére és irányultságára ne csak kép−
viselőik által legyen hatásuk, hanem az
elnök személyén keresztül. Remélem
tehát, hogy a második forduló szavazá−
sa során nem a párthovatartozás játs−
sza majd a főszerepet, hanem a lokál−
patriotizmus, s a két járás választóinak
többsége az urnákhoz járulva sikerre
viszi közös ügyünket.

�� A megye északi járásaiban mi−
lyen kampányra készül, oda hogyan
juttatja el üzeneteit?

– A választásokig hátralévő idő ke−
vés arra, hogy külön stratégiával és
kampánnyal tudjak megjelenni a régi−
óban, viszont minden olyan lehetősé−
get kihasználok az ott élő választók
megszólítására, amit az elektronikus
és írott sajtó nyújt, minden vitában
részt veszek. Elsősorban arra emlé−
keztetem az ott élő esetleges válasz−
tóimat, hogy az első Dzurinda−
kormány idején a kormányhivatal ré−
giófejlesztési osztályát vezettem, sok
külföldi beruházó letelepedését segí−
tettem elő, majd külügyi államtitkár−
ként képviseltem Szlovákiát, tapasz−
talt szlovák diplomák elismerését is ki−
váltva. Végül a parlamentben olyan
bizottságot vezettem – az emberjogit −
, amelyben olyan politikusok ültek,
mint Vladimír Mečiar vagy Ján Slota,
munkánk mégis eredményes volt. Va−
gyis azt a gondolatot próbálom eljut−
tatni hozzájuk, miszerint képes va−
gyok arra, hogy olyan légkört teremt−
sek a megyében, amelyben mindenki
jól érzi magát.

Megyei választások
2. forduló

2013. november 23.

Összefogással 
sikerre 
vihetjük 
közös
ügyünket
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A Magyar Közösség Pártja szép
eredményt ért el a Dunaszerdahelyi
járásban a megyei választásokon.
A választók bizalmának és szavaza−
tainak köszönhetően a nyolc képvise−
lőjelöltből hatan kerültek be Nagy−
szombat megye közgyűlésébe, közü−
lük négyen eddig is képviselők voltak,
ketten pedig először váltak azzá, va−
gyis sikerült ötvözni a folytonosságot
az újítással. 

A csallóközi realitások talaján nyug−
vó célokat sorakoztattunk fel választá−
si programunkban. Az úthálózat
a Dunaszerdahelyi járásban a legsű−
rűbb, a 470 kilométernyi közút 67 tele−
pülést köt össze. A forgalom intenzitá−
sa az utak állapotán is meglátszik, te−
hát ezen a téren a jövőben is rengeteg
a tennivaló. A csilizközi úthálózat rend−
betétele elengedhetetlen, ezért szere−
pel kiemelten terveinkben. A megyei
választások egyik legvitatottabb témá−
ja volt a dunaszerdahelyi kórház. Igye−
keztünk világossá tenni, hogy az ál−
lamtól megörökölt adósság és az alul−
finanszírozás veszélybe sodorta a be−
tegellátást, ezért kell stratégiai partnert
találni az intézménynek. Mert nekünk
egy a fontos: hogy a csallóköziek elé−
gedettek legyenek az egészségügyi
szolgáltatás színvonalával. 

Az MKP fontos vállalása a magyar
középiskolák megtartása és fejleszté−
se, az oktatás színvonalának emelé−

se. Egyértelművé tettük, olyan közép−
iskolák kellenek, ahol magas színvo−
nalú tudást lehet szerezni, amivel el
lehet helyezkedni a munkaerőpiacon.
Magyar nyelvhasználatukban maga−
biztos és az idegen nyelveket is jól
beszélő szlovákiai magyarokat kell
nevelni. A megyei hatáskörök közül
a szociális intézmények fenntartása
elsőrendű a csallóközi régiónak, hi−
szen a Dunaszerdahelyi járásban 6
szociális intézmény működik. Az EU
segítségével olyan projekten dolgo−
zunk, amellyel szociális szolgáltatáso−
kat biztosító családi házakat építe−
nénk a rászorulóknak Ekecsen, Apá−
caszakállason és Nyárasdon. Kampá−
nyunk során azt hangsúlyoztuk:
a szűkös gazdasági helyzetben siker−
nek tartanánk, ha a meglévő munka−
helyeket meg tudnánk védeni. Minden
alkalommal elmondtuk választóinknak
azt is, hogy mint az egyetlen magyar
pártnak az elkövetkező négy évben is
elsődleges cél a magyar azonosság−
tudatot erősítő kultúra ápolása. 

Örülök annak, hogy választóink
megértették szándékainkat, és bizal−
muknak köszönhetően megtarthattuk
politikai súlyunkat. A bizalom fejében
mindent megteszünk azért, hogy ígé−
reteinket valóra váltsuk. 

Bacsó László, az MKP
dunaszerdahelyi járási elnöke

Berényi József Agócs Gergely Biró László Forró Krisztián Pék László

Kvarda József Menyhárt József

Bacsó László Bárdos Gábor Fenes Iván

Hájos Zoltán

KÉPVISELŐINK
Nagyszombat

megyében

Dunaszerdahelyi járásGalántai járás

Örülök annak, hogy a Galántai járás
azon azon választókörzetek közé ke−
rült, ahol a választások eredménye−
ként sikerült növelni az MKP képvise−
lőinek a számát a megyei közgyűlés−
ben. Az elmúlt időszakban a Galántai
járásból hárman képviselték pártunkat,
a választások után ez a szám ötre
nőtt. Külön kiemelném, hogy az új kép−
viselők a fiatalabb korosztályhoz tar−
toznak, ha úgy tetszik: megújuló pár−
tunk új generációja nyerte el választó−
ink bizalmát, s lépett be nagy sikerrel a
regionális politikába. Lehet, legfiata−
labb jelöltünk, Agócs Gergely a maga
27 évével országosan is a legifjabbak
közé tartozik. S mert még én is csak a
harmincasok nemzedékébe tartozom,
azt hiszem, bátran írhatom: biztosítot−
tuk, hogy csapatunk minden korosztály
érdekeit hitelesen tudja képviselni. 

Tudom, hogy a jó választási ered−
mény elsősorban választóinknak kö−
szönhető, és megtiszteltetés számunk−
ra, hogy minket választottak. Remélem
ugyanakkor, a bizalom annak is szólt,
hogy pártunk bátran nyitott az új gon−
dolatok és megoldásokiránt, ugyanak−
kor felvállalta a folytonosságot is ko−

rábbi képviselőinek felvállalásával,
munkájuk elismerésével. 

Kampányunk során programunkat
elsősorban azokra a tapasztalatokra
és visszhangokra alapoztuk, melyeket
az emberekkel való találkozások alkal−
mával gyűjtöttünk lakossági fórumain−
kon. Járásunk minden magyarlakta te−
lepülésére igyekszünk évente többször
is eljutni, mert számunkra a polgárok
nem csak választók, véleményük ezért
nem csupán a választások alkalmával
fontos. Ennek a közvetlen kapcsolat−
nak köszönhetően nemcsak a képekről
ismernek bennünket, hanem szemé−
lyesen is. Úgy tűnik, választóink ezt ér−
zékelik és értékelik is. 

A kampány során kizárólag betart−
ható ígéreteket tettünk, amit a találko−
zók résztvevői is visszaigazoltak. Min−
den igyekezetünkkel azon leszünk,
hogy ezek az ígéretek teljesüljenek.
Hiszen négy év múlva ismét ott állunk
majd szemtől szemben a választóink−
kal. Jogosan kérik majd számon tő−
lünk, hogyan képviseltük őket.

Forró Krisztián,
az MKP galántai járási elnöke

A hiteles, folyamatos munka

meghozta gyümölcsét
Számunkra a választók bizalma
a legfontosabb

Teltházas kampányrendezvényünk volt Dunaszerdahelyen
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Néhány nappal a megyei önkor−
mányzati választások után érdekes és
értékes adatokat kaphatunk, ha kicsit
elemezzük a megyei eredményeket.
Egyfajta kép rajzolódik ki pártunk hely−
zetéről a nagyobb régióban, ami való−
jában nem természetes régió, így a tü−
körkép is kissé csalóka. Az egyes járá−
sokban elért eredmények viszont már
tisztább képet tükröznek. Megjelennek
a helyi „erős politikusok“ mellett a járás
azon elismert személyiségei, akik
a kultúra, sport, vállalkozások, idegen−
forgalom területén értek el kimagasló
eredményeket, ennek köszönhetően a
listán is előkelő helyeken végeztek. 

Nyitra megyében 15 képviselővel
kezdjük meg a munkát. Hadd mondjam
el ezzel kapcsolatosan személyes örö−
meimet és csalódásaimat. A párkányi
körzet hozta a kötelező eredményt, ezt

vártuk – mégis jó volt éjféltájt konstatál−
ni az eredményt: ez igen! Léva a maga
két befutójával kimondhatatlan örömet
szerzett, nagy visszatérés volt ebben a
járásban. Érsekújvár a nagy bánat, ha
csak egyetlen képviselővel is képvisel−
tetné magát ez a nagy járás, már azzal
is beérnénk. Nyitrán a két indulónk be−
csülettel helytállt, köszönet az elvégzett
munkáért. Vágsellye hozta kemény
munkával a várt eredményt, büszkék le−
hetünk a csapatra. Itt azonban név sze−
rint le kell írni az igazi veszteséget. Sze−
mélyesen nekem a legnagyobb fájda−
lom, hogy Botka Ferenc barátom, frak−
cióvezetőnk nem jutott mandátumhoz.
Pedig higgyék el nekem: Vágsellyének
Botka Ferencre szüksége van. A frakci−
óból is nagyon fog hiányozni munkabí−
rása, precizitása, hozzáértése. Komá−
rom olyan eredményt hozott, amit való−

színű, hogy rajtunk, jelölteken kívül ke−
vesen vártak. Egy összeszokott, ta−
pasztalt csapat mutatta meg, hogy a ko−
máromi járás kemény és biztos bázisa
a Magyar Közösség Pártjának – legyen
szó bármilyen választásról.

Az MKP két nagy koalíciós tömbbel
állt szemben Nyitra megyében. A Smer
– KDH koalíció az északi járásokban
tarolt, itt reálisan nem volt beleszólá−
sunk az eredménybe. A déli járások−
ban azonban a bal és jobboldali tömö−
rüléseket is „elsöpörte” az MKP – hála
választóink bizalmának és hűségének.
Köszönet érte! 

Tomáš Galbavý mellett továbbra is
ott leszünk a második fordulóban. Mi
tartjuk az ígéretünket, megszólítjuk vá−
lasztóinkat, valamint azokat, akik az el−
ső fordulóban otthon maradtak, hogy
Tomáš Galbavýt támogassák. 

Hamarosan megkezdődnek a tár−
gyalások a Smer−KDH frakciójával,
még az alakuló ülés előtt. Célunk,
hogy a legmegfelelőbb pozíciókat har−
coljuk ki a következő négyéves ciklus
előtt. A sikeres választások után, hatá−
sos, valódi eredményeket felmutató
MKP frakciót szeretnénk kiépíteni.

Horváth Árpád, 
az MKP kerületi elnöke

Befektetőket hozna, fejlesztené az ide−
genforgalmat, csökkentené a különb−
ségeket a gazdagabb északi és a sze−
gényebb déli járások között. Tomáš
Galbavý a jobboldali pártok – Híd,
SDKÚ, Nova, SaS, OKS, MKP − támo−
gatásával indul Nyitra megye elnöki
posztjáért a november 23−ai második
fordulóban.

Nyitra megyét annak megalakulá−
sa óta Milan Belica vezeti. Milyen
helyzetben van a megye a többihez
képest?

Ha nem kerül sor változásra, Nyitra

megye lemarad a többi mögött. A mun−
kanélküliség és a bérek terén a statisz−
tikák szerint már jelenleg is ez a hely−
zet. Nem értem, miért kellene a me−
gyének költségvetési többletet termel−
nie, amikor az iskoláknak és a kórhá−
zaknak pénzre van szükségük. A me−
gyének az emberekről kell szólnia,
nem a banki mutatókról.

�� A szlovák nagykoalíció felbom−
lott, a KDH kivételével egyesíteni
tudta a jobboldali pártokat. Mi szá−
mít majd sikernek a választások
után?

Az, ha sikerül nyugalmat teremteni a
megye irányításában, vagyis fontos,
hogy az elnök egyforma figyelmet
szenteljen a megye valamennyi régió−
jának, járásának, és a forrásokat
egyenlően ossza el köztük. 

�� Mit kínál ön a déli, magyarok
lakta járásoknak?

Mérsékelni szeretném a különbsé−

geket a szegényebb déli és a gazda−
gabb északi járások között. Komárom,
Párkány, Zselíz és Ipolyság térségé−
ben 20 százalék körül van a munkanél−
küliség annak ellenére, hogy rengete−
gen ingáznak. Befektetőket szeretnék
hozni a térségbe, és szeretném, ha
ezek a területek több pénzt kapnának
a megye költségvetéséből.

�� Hogyan teremtene munkahelye−
ket?

Az idegenforgalom az az ágazat,
amelyik képes beindítani a szükséges
folyamatokat ezen a téren. Vannak
kézműveseink, borászaink és más kis−
termelőink. Vagy ott van Párkány. Ez a
város egy nemzetközi közlekedési cso−
mópont, létre kellene hozni egy vasúti
és hajózási logisztikai központot, de
egy új, zöld mezős ipari parkot is. A
Hetényben készülő ipari parkkal
ugyancsak munkahelyeket teremte−
nénk.

�� Hol lát még hiányosságokat a
megyében?

Programomban nagy hangsúlyt fek−
tetek az árvízvédelemre. Nyitra megyé−
ben öt nagyobb folyó is van, amely
rendszeresen kiönt és károkat okoz a
magán− és a megyei tulajdonban egy−
aránt. Ha a kormánnyal közösen elkez−
denénk kiépíteni az árvízvédelmi léte−
sítményeket, azzal nemcsak a károkat
előznénk meg, hanem munkahelyek is
létrejönnének a régióban.

�� Az első fordulóban nem egész
tíz százalékos különbséggel végzett
a második helyen. Hogyan értékeli
ezt az eredményt, és mire számít a
második fordulóban?

Köszönöm a választóknak, hogy el−
mentek szavazni. Az eredmény arról ta−
núskodik, hogy a megyénkben élők va−
lóban változásra vágynak. Fontos, hogy
a november 23−ai második fordulóban
éljünk az eséllyel, és váltsunk jobbra!

Becse Norbert Földes Csaba Gyarmati Tihamér Horváth Árpád Petheő Attila Stubendek László Szabó Olga

Farkas Iván Hugyivár Imre Szigeti LászlóBaranyay Zsolt Borsányi Gyula Jancsó István

Csenger Tibor Cseri Zita

Komáromi járás

Vágsellyei járás Érsekújvári járás (Párkányi körzet)

Lévai járás

Lesz erőnk valódi eredményeket elérni!

A megye az emberekről szóljon!

KÉPVISELŐINK
Nyitra megyében



Elnök úr, a Kassai Önkormányzati
Kerületben a jobb−közép pártok kö−
zül a Magyar Közösség Pártja mé−
rettette meg magát egyedül, koalíci−
ós társak vagy más egyéb megálla−
podások nélkül. Végül négy képvi−
selővel lesznek jelen a közgyűlés−
ben, hogyan értékeli az elért ered−
ményt? 

– A megyei közgyűlésbe a négy
MKP−s képviselő mellett a Rozsnyói já−
rásból függetlenként Nagy György is
bekerült, vele kiegészülve frakciót tu−
dunk alakítani. Ezt jó eredménynek tar−
tom, bár szerettem volna, ha több kép−
viselői mandátumhoz jutunk. Nagyon
elégedett vagyok a Kassa−környéken el−
ért eredményünkkel, s nemcsak azért,
mert hárman kerültünk be a közgyűlés−
be, hanem azért is, mert négy év után

sikerült visszakerülnünk a testületbe.
�� A megyében a várakozásoknak

megfelelően a Smer−Szociáldemok−
rácia párt nyert, az 57 fős közgyű−
lésben 26 mandátumot szerzett, va−
gyis jelentős győzelme ellenére nem
tud egyedül kormányozni a balolda−
li párt. Van−e esély arra, hogy be−
vonják az MKP frakcióját a régió
kormányzásába? 

– A Kassai kerületben a választások
előtt megállapodtunk a Smerrel: annak
alapján támogattuk a jelenlegi megyei
elnököt, Zdenko Trebuľát, s reménye−
ink szerint az lesz az alapja az együtt−
működésünknek a következő választá−
si ciklusban. Tehát amennyiben az el−
nökválasztás második körében Zdenko
Trebuľa elnyeri az elnöki posztot, a mi
részvételünk a megyei kormányzásban
biztosítva van. Lehetséges, persze,
hogy a 26 smeres képviselőhöz csatla−
kozni fog mondjuk hat független képvi−
selő, ennek ellenére a mi frakciónk
döntő szerepet tud majd játszani. Arról
nem is beszélve, hogy az MKP−t meg−
bízható, szakmailag felkészült pártnak
tartják a megyében, ezért mindenki szí−
vesen működik velünk együtt.

�� Az MKP mely területekre kíván
külön figyelmet fordítani az elkövet−
kező négy esztendőben, mi az, amit
a leginkább szeretnének elérni? 

– Meggyőződésem, hogy a megyei
hatáskörök minden területe fontos a ré−
gió egyenletes fejlődésének bebiztosítá−
sánál, tehát a munkahelyteremtés, az
utak minőségének javítása, az egész−
ségügyi ellátás és a szociális rendszer
megtartása, erősítése is. De fontosak a
határ menti kapcsolatok, az európai tá−
mogatások igazságos elosztása. Mind−
ezzel kötelességünk foglalkozni, nem le−
het ezek között fontossági sorrendet fel−
állítani. Van viszont két terület – a kultú−
ra és az iskolaügy –, amelyekre nekünk,
magyar képviselőknek, kötelességünk
fokozattan figyelni, hogy megtarthassuk
magyarságunkat, hogy az itt élő magyar−
ság megkapja azt a támogatást, amely
biztosítja identitásának megtartását. Ezt
a feladatkört kötelességünk felvállalni, s
ennek érdekében fogunk dolgozni.

�� Már szó volt róla, hogy kerület−
ben még nem értek véget a válasz−
tások, az új megyei elnök megvá−
lasztására csak a második forduló−
ban, november 23−án kerül sor. Mi−
lyen részvételre számít?

– Egyértelműen fontosnak tartom,
hogy a magyar választók részt vegye−
nek az elnökválasztás második köré−
ben. Csak akkor tudjuk tartalommal
megtölteni az első forduló, a képviselő−
választás pozitív eredményeit, ha be
tudjuk teljesíteni a szerződésbe foglalt
egyezségeket, ha részt tudunk venni a
megyei kormányzásban. Ehhez feltét−
lenül szükség van a magyar választók
aktív részvételére, szükség van arra,
hogy megtámogassuk elnökjelöltünket
– Zdenko Trebuľát.

−i−r

�� Elnök úr, a Besztercebányai
Önkormányzati Kerületben is ered−
ményesen zárultak a választások a
megyei közgyűlésbe. Milyennek ér−
tékeli a Magyar Közösség Pártja
szereplését? – kérdeztük Csúsz Pé−
tertől, az MKP megyei tanácsának
elnökétől.

Eddig nyolc képviselőnk volt, most
öt lett, tehát nem vagyok teljesen elé−
gedett. Négy képviselőnknek sikerült
megőriznie mandátumát, egy képvise−
lőnk pedig új a megyei önkormányzat−
ban. Sajnálom, hogy nincs képviselőnk
a Nagyrőcei járásból. Fülek város kép−
viselete is csorbát szenvedett, hiszen
Szvorák Zsuzsanna annak ellenére,
hogy a négy évvel korábbihoz képest
még növelte is támogatottságát, ki−
esett. Sikere 14 szavazaton múlott. Az
ő esete bizonyítja a legjobban, hogy
minden szavazat számít. A választási
részvétel nagyobb volt az országos át−

lagnál, viszont sokkal kisebb, mint 4
évvel ezelőtt. A számokat még sokáig
fogjuk elemezni, az értékelés még foly−
tatódik. 

�� A megyében a várakozásoknak
megfelelően a Smer − Keresztényde−
mokrata Mozgalom koalíciója nyert,
a 49 fős közgyűlésben abszolút
többséget szerezve. Milyen együtt−
működésre számítanak ennek fé−
nyében, van−e esély arra, hogy be−
vonják az MKP frakcióját a régió
kormányzásába?

– Minden a leendő elnöktől függ.
Van érvényes szerződésünk Vladimír
Maňka úrral az együttműködésről,
amely éppen arról szól, hogy az MKP
kormányzási szerepkörbe kerül. A má−
sodik fordulóban ezért mindent megte−
szünk Maňka elnök úr győzelme érde−
kében.

�� Az MKP mely területekre kíván
külön figyelmet fordítani az elkövet−

kező négy esztendőben, mi az, amit
a leginkább szeretnének elérni?

– Választási programunk világos el−
képzeléseket tartalmazott a közlekedési
infrastruktúra javításával kapcsolatban.
Tehát mindenféleképpen az utak javítá−
sa a cél. Több mint 200 kilométer utat
szeretnénk felújítani EU−s forrásokból, il−
letve a megye saját költségvetéséből. 

�� A Besztercebányai kerületben
azonban még nem értek véget a vá−
lasztások, az új megyei elnök meg−
választására csak a második fordu−
lóban, november 23−án kerül sor.
Mennyire tartja fontosnak, hogy a
magyar szavazók ebben a forduló−
ban is aktívak legyenek?

– A mostani választás az extrémiz−
mus előretörését mutatja. Nekünk pe−
dig mindent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy ennek további erősö−
dését meggátoljuk. Sőt, a számok sem
engednek. Olyan elnökre van szüksé−

ge a megyénknek, akinek van megfe−
lelő számú képviselője is elképzelései−
nek megvalósítására. Mi sem jobb, ha
ennek a csoportnak még ráadásul tag−
jai is leszünk, lehetünk öt képviselővel,
hiszen – mint említettem – előzetes tár−
gyalásink erről szóltak. A 49 tagú tes−
tületben így alkotnánk együttműködni
képes 30 fős képviselői csoportot.
Mindezért fontos, hogy a magyar vá−
lasztók aktívak maradjanak, és támo−
gassák Vladimír Maňkát. Ezt teszem
én is!

−is−
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Jámbor László Csúsz Péter Rigó LászlóJuhász PéterAuxt Ferenc

Iván  László Köteles László Zachariaš  István Furik Csaba

Képviselőink Besztercebánya megyében
Nagykürtösi járás    Losonci járás Rimaszombati járás

Közös ügy az extrémizmus visszaszorítása

Azonosságtudatunk erősítéséért is dolgozunk majd

Beszélgetés Zachariaš  Istvánnal

KÉPVISELŐINK KASSA MEGYÉBEN

Kassa−környéki járás                                 Tőketerebesi járás
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Schwartz Zsuzsanna Gujber LászlóNémeth Gabriella Pomichal István

A Pozsonyi Önkormányzati Kerület−
ben minden várakozást felülmúló si−
kert hozott a jobb−közép pártok szé−
leskörű együttműködése, hiszen a
44 lehetséges jelöltünkből 34 szer−
zett mandátumot, és közös elnökje−
löltünk, Pavol Frešo is nyert – igaz,
pozícióját a második fordulóban kell
megerősítenie, megvédenie.

Külön öröm számunkra, hogy ezen
a jó eredményen belül a Magyar Kö−
zösség Pártja – hogy is mondjam? –
száz százalék felett teljesített. Az állí−
tás nyilván magyarázatra szorul, nos
lássuk. Bár az MKP az elmúlt választá−
si időszakban is a jobb−közép koalíció
tagjaként jutott mandátumokhoz a me−
gyei választások során – mind az öt je−
löltünk bejutott a közgyűlésbe −, a
„nagypolitikában” azóta bekövetkezett
változások miatt az idei koalíciós tár−
gyalások nélkülünk kezdődtek el. Me−
gyei elnökünk, Bárdos Gyula, illetve
szenci és pozsonyi járási elnökeink,
Duray Rezső és Dudás László kitartó
és állhatatos munkájának köszönhető−
en az úgynevezett Népi Platform végül
nemcsak a Szabadság és Szolidaritás
párt felé nyitott, hanem részese lett a
megbeszélésnek két korábbi partne−
rünk, a Zöldek Pártja és a Polgári Kon−
zervatív Párt is. A hétpárti egyeztetés
alapján az MKP három képviselő jelö−
lésére szerzett jogot, viszont a további
tárgyalások eredményeként a Most−
Híd saját kvótájából vállalta a mi koráb−
bi képviselőnk, szenci járási pártalelnö−
künk, Gujber László támogatását. En−
nek köszönhető, hogy bár az MKP a
megyében hivatalosan csak három
jelöltet indított, végered−
ményben négy képvise−
lőnk dolgozik majd a köz−
gyűlésben.

S hogy mire irányul majd
tevékenységünk? 

Természetesen szeret−
nénk a négy évvel ezelőtt
megkezdett munkát folytatni.
Eddig a megye elnökénél
mindig megértésre találtunk,
mindenben segítette aktivi−
tásainkat, törekvéseinket.
Ezt a közös munkát szeret−
nénk még hatékonyabbá

tenni.  Elsődlegesen biztosítani sze−
retnénk két magyar tannyelvű isko−
lánk működéséhez az anyagi és
szakmai hátteret. A megye támoga−
tási rendszerén keresztül anyagi se−
gítséget kívánunk biztosítani a ma−
gyar kultúrának, helyi önkormányza−
taink és a nonprofit szervezetek által
szervezett magyar vonatkozású ren−
dezvényeknek. Szorgalmazni fogjuk
a közlekedési infrastruktúra fejlesz−
tését a Szenci járásban: új körforgal−
mak építését, illetve a másod− és har−
madrendű utak karbantartására elő−
irányzott pénzek arányos elosztását.
Tanácsadással segítjük majd polgár−
mestereinket, hogy a Pozsonyi Kerü−
let Operatív Program, valamint a már
új, 2014−2020−as programidőszakban
az oktatási és a szociális projektekre
szánt támogatások merítésében sike−
resek legyenek. Folytatjuk azt a szoci−
ális politikát is, amely a lakosság élet−
minőségének javítását eredményezi
majd.

Mindehhez azonban fontos, hogy a
megye elnöke újra Pavol Frešo legyen,
aki jelentős előnnyel került be ugyan a
második fordulóba, de nem szabad,
hogy ezt bárki túlbecsülje. A választói
passzivitás megbosszulhatja magát!
Ezért arra kérek minden szimpati−
zánsunkat, vegyen részt 2013. no−
vember 23−án a megyei választások
2. fordulóján, és szavazatával támo−
gassa Pavol Frešo jelöltünket, hogy
az ő győzelmével koronázzuk meg a
megyei választások sikerét.

Németh Gabriella

Pozsony megyei képviselők

Koronázzuk meg a sikert
a második fordulóban!

Sikeres az elektronikus regisztráció

Az MKP tízezres tagsága közé elektronikusan is be lehet lépni. Ez
honlapunkon (www.mkp.sk) a “Jöjjön közénk!” menüponttal érhető
el. Fél év alatt 92−en éltek ezzel a lehetőséggel, hamarosan elérjük
a 100. elektronikus taglétszámot. Köszönjük. Jöjjön közénk!Pozsonyban széles koalícióban indultunk, Pavol

Frešo megyeelnökségét támogatva.

KAMPÁNYPILLANATOK

Galántai kampányrendezvényünkön a Honvéd is fellépett a teltházas
közönség nagy örömére.
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Teret hódítanak fiataljaink

Forró Krisztián

Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy járásunkból országos elnökünket
követve másodikként jutottam be a
megyei képviselőtestületbe. Minden
választónknak ezúton is köszönöm a
bizalmat!

Fontos visszaigazolás számomra,
hogy az emberek értékelik a munká−
mat. Annak idején azért lettem egyre
aktívabb a politikában, hogy hozzájá−
ruljak közösségünk életének javításá−
hoz. Minden lehetőséget megragadok,
hogy személyesen találkozzam az em−

berekkel, ismerjem mindennapos
gondjaikat, problémáikat, azokra meg−
oldásokat keressünk és találjunk.

Igyekszem segíteni az ifjúsági cso−
portok, nyugdíjasklubok és mindazok
munkáját, akik közösségünkért, kultú−
ránk megmaradásáért dolgoznak. Köz−
vetlen környezetemben, Nagy−
mácsédon, feleségemmel és a segí−
tőkkel egy polgári társulás által támo−
gatjuk a helyi intézmények munkáját,
illetve események megrendezését.

A megyei választásokon elsősorban
azért indultam, hogy ezt a tevékeny−
séget tágabb környezetemben is vé−
gezni tudjam. Remélem, a választók
bizalmának köszönhetően még több
lehetőségem nyílik arra, hogy közös−
ségünk életminőségének javítását se−
gítsem.

Tisztában vagyok vele, hogy a biza−
lomért felelősséggel tartozom a vá−
lasztóknak. Azon leszek, hogy a legkö−
zelebbi találkozások alkalmával, ami−
kor az emberek felteszik a kérdést, mit
sikerült értük tennem, emelt fővel áll−
hassak előttük és legyen mit felsorol−
nom.

Menyhárt József

Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.

(Vörösmarty)
A Dunaszerdahelyi járásban a Ma−

gyar Közösség Pártjának jelöltjei ered−
ményesen szerepeltek a megyei vá−
lasztásokon, köztük én is. Itt ragadom
meg az alkalmat, hogy megköszönjem
minden választónak a bizalmát. Minden
erőmmel azon leszek, hogy méltón
képviseljem a csallóközi magyarságot!

A megye fenntartója több középfokú
oktatási intézménynek, forrásaiból kul−
turális rendezvényeket is támogat. Úgy
gondolom, hogy az általam mindezidá−
ig felvállalt tevékenységek és értékek
az elnyert megyei poszt révén még in−
kább kiteljesíthetők: a kulturális életben
betöltött szerepem (Kicsi Hang vers−
éneklő együttes, kultúraszervezés), il−
letve az oktatásban és az önkormány−
zati ügyvitelben végzett munkám (cser−
készet, nyitrai egyetem magyar szak,
Nyékvárkony község) olyan tapaszta−
lati alapot jelentenek, amelyre bízvást
támaszkodhatok a megyei munkában. 

Sajnálatos jelenség, hogy kor−
mányszinten egyre erősebben érez−
hető a kisebbségi kultúrák anyagi tá−
mogatásának ellehetetlenítése:
ahogy 2012−ben, úgy az idén is csak
az év végére érkeztek meg a tavas−
szal megítélt támogatások. Az anyagi
bizonytalanság negatívan hat a kultú−
rát szervezőkre: gyakori, hogy rangos

kulturális események, fesztiválok
szervezői saját zsebből vagy kölcsö−
nökből kénytelenek megvalósítani
rendezvényeiket. Véleményem sze−
rint elérhetőbbé és markánsabbá kell
tenni a megyéről a csallóközi magyar
kultúrába érkező anyagi támogatáso−
kat, s így kivédhető, hogy a kormány
felelőtlen finanszírozási rendszere
megfojtsa Tündérkertünk jelenleg
még gazdag és tarka kulturális életét.

Fontos feladatomnak tekintem az
anyanyelvi oktatás ügyét is. A megye
a Dunaszerdahelyi járásban nyolc ma−
gyar tannyelvű középfokú oktatási in−
tézmény fenntartója. Ezeket az iskolá−
kat megtartani, sikeres és jó színvona−
lú tudásközpontként működtetni olyan
cél, amely záloga magyarságunk meg−
maradásának, és annak, hogy a vég−
zős csallóközi fiatalok bátran tanulhas−
sanak tovább, illetve sikerrel helyez−
kedhessenek el a munkaerőpiacon.

Hiszem, hogy elérhetők és lehívha−
tók azok a megyei források, amelyek
régiónk oktatási és közművelődési éle−
tében haszonnal forgathatók. A magam
részéről azon leszek, hogy az ígéretek
tettekké, a lehívott források pedig kultu−
rális és oktatási javakká változzanak.

Agócs Gergely

Viszonylag fiatalon, 20 éves korom−
ban indultam el a politikai pályán,
amikor szülőfalumban, Királyrévben
elvállaltam az MKP helyi szervezeté−
nek elnöki posztját, a nyitrai Konstan−
tin egyetem politológus hallgatójaként
(2009−ben diplomáztam). Pár évvel
később volt szerencsém belekóstolni
az MKP galántai járási elnökségének
munkájába is. Jelenleg, 27 évesen
második ciklusban vagyok önkor−
mányzati képviselő Királyrévben. (Ci−
vilben értékesítéssel foglalkozom egy
hazai mobilszolgáltatónál.) 

Többször is helyet kaptam már a
párt országos listáján, így volt ez
a 2009−es európai parlamenti válasz−
tásokon, majd a 2010−es és a 2012−
es parlamenti választásokon is. Ami a
mozgatórugó volt, hogy a politikai pá−
lyát választottam, elsősorban: a kö−
zösségért való tenniakarás, amit
édesapámtól örököltem, aki egész
élete során szívén viselte az itt élő
magyarság sorsát, legyen szó kultú−
ráról vagy oktatásról.

Eddigi legnagyobb sikeremnek a
mostani megyei választásokat tekin−
tem, mivel sikerült a Galántai járásból
mandátumot szereznem a megyei
képviselőtestületbe. Ezúton is köszö−
nöm választóink megtisztelő bizalmát.
Óriási sikernek tartom, hogy járásunk
jelenlegi nemzetiségi összetétele mel−
lett sikerült 5 képviselői helyet elfog−
lalnunk a nagyszombati testületben.

Megyei szinten elsőrendű célom−
nak tekintem, hogy közelebb hozzam
a megyei fenntartású intézményeket
az itt élő emberekhez. A mai gazda−
sági földcsuszamlás időszakában fo−
kozottan érezzük, hogy a kultúra,
mint társadalmi alapérték, milyen biz−
tosan van jelen életünkben, és nem
omlik össze egyik napról a másikra,
mint például a pénzpiac. Számunkra,
szlovákiai magyarok számára az
anyanyelvi művelődésnek, kultúrának
kiemelt jelentősége, megtartó ereje
van. Az elmúlt években járásunk
szinte minden magyarok lakta telepü−
lése kapott anyagi támogatást a me−
gyétől, és célom, hogy ez továbbra is
megmaradjon, sőt, prioritásnak tekin−
tem a megyei fenntartású kulturális
intézmények színvonalas működteté−
sét, valamint a magyar kultúrát őrző
és ápoló szervezetek, csoportok, ifjú−
sági klubok, fiatal tehetségek támo−
gatását.

Úgy gondolom, fiatalos lendüle−
temmel új erőt, dinamikát vihetek az
eddig is eredményes megyei MKP−
frakcióba. Célom, hogy legjobb tudá−
som és képességeim szerint szolgál−
jam régiónk érdekeit.

Petheő Attila

Egy évvel ezelőtt, amikor a Magyar
Közösség Pártja járási elnökévé válasz−
tottak, a legfontosabbnak azt tartottam,
hogy mindenhol ott legyünk, ahol törté−
nik valami. Addig ugyanis, aki döntés−
hozó helyzetben volt régiónkból, nem
volt sosem jelen az emberek életében,
aki viszont vállalta közösségüket, sor−
sukat, az sosem került döntéshozó
helyzetbe. Én az elmúlt évek majdnem
minden közösségi rendezvényén ott
voltam a járásban. Számomra nem ide−
gen ez a jelenlét, hiszen a Csemadok
járási elnökeként, társadalmi munkában
erre esküdtem fel. Most, hogy megyei
képviselő lettem – a bizalmat ezúton is
köszönöm választóinknak! – ugyanezt a
munkaformát kívánom folytatni. 

Az elkövetkező években megyei kép−
viselőként elsősorban kulturális intézmé−
nyeink fellendítéséért és a kulturális tá−
mogatások igazságosabb elosztásáért
kívánok dolgozni. Tarthatatlan, hogy 150
eurónyi kulturális támogatás elszámolá−
sa esetében 50−60 eurót a többszöri
Nyitrára utazás és telefonálás vesz el,
azaz: ahol szükség van, onnan a rossz
ügyintézés miatt több mint egyharmada
veszik el a pénznek. Intézményeink ese−
tében a színházunktól a könyvtáron és
regionális művelődési központon át a
múzeumunkig új impulzusokkal kell gaz−

dagítanunk a közeget, hogy a régió lako−
sai számára méltó szolgáltatást nyújtsa−
nak. Mindezt határozottan, a Komáromi
járás hagyományainak szem előtt tartá−
sával. A saját szakterületemhez tartozik
és kiemeltként kezelendő számomra a
nemzeti értékeink óvása és az ifjúság
nevelése. Ami sokaknak biztonságot ad−
hat, hogy bejutásommal a civileknek és
az utca emberének is van megyei képvi−
selőjük a járásból. Elkezdtem összeállí−
tani a járás településein tartandó lakos−
sági fórumaimnak, képviselői fogadóórá−
imnak a listáját. Tervem, hogy havonta
egy településen képviselői fogadóórát
tartok majd, és hogy képviselői honorári−
umom egy részéből minden hónapban
támogatok egy járásbeli szervezetet.

Az elkövetkező hét közös feladata
azonban, hogy november 23−án újra
megmutassuk az erőnket. Ezen a na−
pon Nyitra megyében mindenkinek el
kell mennie szavazni, akinek számít
régiónk jövője, és megyei elnökké kell
választanunk jelöltünket, Tomás
Galbavýt.
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Dunaszerdahely j. Berényi József Tibor Mikuš Nagy József A. Richnák I. Uhliarik

Albár 37 9 66 1 0
Alistál 256 11 94 2 6
Bacsfa 48 7 38 0 34
Baka 108 7 113 0 2
Balony 104 5 43 0 1
Béke 38 2 81 2 6
Bögellő 38 3 26 0 3
Bős 784 80 369 6 18
Csákány 32 2 45 0 3
Csallóközcsütörtök 128 8 91 1 8
Csallóközkürt 160 21 94 1 2
Csallóköznádasd 58 7 40 0 1
Csallóköztárnok 32 7 30 0 2
Csenke 131 26 132 2 4
Csiliznyárad 90 5 61 1 4
Csilizpatas 69 2 43 0 0
Csilizradvány 99 10 93 0 8
Dercsika 76 3 53 0 1
Diósförgepatony 151 19 136 1 1
Doborgaz 16 4 66 0 2
Dunaszerdahely 1 725 437 1 689 25 115
Dunatőkés 40 2 53 1 0
Egyházkarcsa 93 13 222 1 3
Ekecs 639 36 175 1 5
Eperjes 206 16 111 3 1
Felbár 80 24 135 0 6
Felsőpatony 114 9 162 1 5
Gelle 308 8 163 0 5
Gomba 39 22 50 2 1
Hegyéte 101 16 113 1 15
Hodos 103 15 153 3 3
Illésháza 124 23 167 3 5
Jányok 78 15 122 0 6
Keszölcés 24 4 17 1 4
Királyfiakarcsa 74 13 138 0 4
Kisfalud 23 7 58 0 0
Kisudvarnok 92 8 223 0 3
Kulcsod 40 3 29 1 2
Lég 119 42 110 2 15
Lúcs 60 6 127 0 0
Macháza 16 3 11 0 16
Medve 53 2 23 0 0
Nagyabony 91 16 86 2 5
Nagybodak 30 8 23 0 2
Nagymad 49 1 116 1 1
Nagymagyar 127 18 106 3 4
Nagymegyer 451 68 604 4 33
Nagypaka 22 19 40 1 4
Nagyszarva 76 6 88 2 4
Nagyudvarnok 96 7 94 0 6
Nyárasd 500 49 218 1 2
Nyékvárkony 405 26 204 1 5
Olgya 26 15 24 0 6
Padány 53 8 80 0 3
Patonyrét 18 7 25 0 2
Pódatejed 46 11 72 0 0
Sárosfa 80 22 84 5 4
Sárrét 1 13 23 0 2
Somorja 797 222 724 29 121
Szap 66 3 48 0 2
Szentmihályfa 33 17 117 0 5
Úszor 17 30 56 3 23
Vajka 29 29 58 2 1
Vámosfalu 71 5 62 1 2
Vásárút 191 17 191 0 3
Vitény 2 12 8 2 5
Vörösmajor 5 24 21 18 12

9 888 1 615 8 937 137 577

Galántai járás Berényi József Tibor Mikuš Nagy József A. Richnák I. Uhliarik

Ábrahám 0 116 5 4 25
Alsóhatár 30 11 16 3 6
Alsószeli 354 29 100 2 6
Alsószerdahely 0 203 11 32 79
Diószeg 127 180 161 21 70
Feketenyék 193 10 253 0 6
Felsőszeli 261 95 141 5 16
Galánta 496 832 450 101 172
Gány 9 104 4 13 51
Hidaskürt 191 9 114 2 6
Jánosháza 2 21 11 2 7
Jóka 251 39 195 5 22
Kajal 76 24 69 11 10
Királyrév 156 10 41 1 5
Kisgeszt 2 42 0 4 22
Kismácséd 45 25 38 2 2
Kosút 78 43 69 9 21
Magyargurab 3 29 9 3 12
Nádszeg 549 27 479 0 5
Nagyfödémes 218 159 114 20 26
Nagymácséd 291 16 175 4 7
Nemeskürt 6 105 7 19 64
Pusztafödémes 0 100 2 5 25
Pusztakürt 1 61 2 9 31
Salgócska 0 36 1 6 31
Sempte 2 170 6 22 62
Sopornya 3 427 21 33 141
Szentharaszt 2 77 2 16 34
Szered 14 1 305 72 122 352
Taksony 212 96 138 6 19
Tallós 113 5 133 2 7
Tósnyárasd 35 32 32 7 7
Vága 133 17 47 4 3
Vágpata 4 208 6 31 103
Vezekény 100 13 70 0 1
Vízkelet 99 17 100 2 9

Összesen 4 056 4 693 3 094 5 28 1 465

A két járásban összesen Berényi József 13 944, Tibor Mikuš 6 308, 
Nagy József 12 031, Andrej Richnák 665, Ivan Uhliarik 2042 szavazatot kapott.

Nagyszombat megye: Az elnökválasztás első fordulója a magyarok által lakott járásokban
Az MKP egyetlen megyei elnökjelöltje, Berényi József bejutott az elnök−
választás 2. fordulójába, ahol november 23−án Tibor Mikuš lesz az ellenfele. 

Az elnökjelöltek személyesen is találkoztak egymással a Nagyszombatban
tartott vitaműsorban, melyet a TA3 televízió szervezett.

November 23.

2. forduló



Fiatalabb barátaimmal, kortársaimmal
talán mi óhajtjuk a legjobban a válto−
zást, hiszen sok esetben el kell hagy−
nunk a szülőföldünket ahhoz, hogy va−
lóban megérezzük a változás szelét,
hogy boldoguljunk. Egyet biztosan állít−
hatok: itthon a változás csak akkor kö−
vetkezhet be, ha élünk a választói jo−
gunkkal. Amivel – valljuk be − eddig
nem nagyon éltünk. Talán érthető:
nem hiszünk benne, hogy lehet válto−
zás. De nem vagyunk még túl fiatalok
ahhoz, hogy hat−nyolc évet örökkéva−
lóságnak gondoljunk?  

A szüleinknek jutott legalább negy−
ven keserűen „érdekes” év. Mégis érté−
kelik, hogy van a kezükben legalább
négyévente egy napon lehetőség arra,
hogy véleményüknek ne csak hangot,
hanem erőt is adjanak. Ez az egy nap:
a választások napja! 

Természetesen azt is tudom, a ba−
ráti körömnek köszönhetően, hogy
még csak a fentebb leírtak után fogal−
mazódnak meg igazán a kérdések:
„De minek is?... Kit érdekel! Miért, jobb

lesz? Mit tud a megye megváltoztatni?
Én nem megyek el”... Miért is? Mert a
fiataloknak (meg még az én harmincas
korosztályomnak is) lövésünk sincsen,
hogy miről szól a megyei választás, mi
minden tartozik megyei hatáskörbe!
Nem véletlenül. Gondoljunk bele, az
eddigi megyei elnökök hányszor járták
évközben a településeket és beszéltek
az emberekkel, a fiatalokkal, hogy va−
lójában mit is csinálnak, és mit szeret−
nének, s mi az, amiben a megyék ha−
tásköreikből adódóan segíthetnek???
Nem kell a válaszon túl sokat elmél−
kedni, ugyanis jómagam egyszer sem
találkoztam velük. Ez nem véletlen.
Meglehet, a cél az, hogy a polgárok –
a fiatalok! – tudatlanságban maradja−
nak, mert így valószínűleg közönyö−
sekké válnak, nem mennek majd el
szavazni, vagy – rosszabb esetben −
manipulálhatóvá válhatnak saját véle−
mény nélkül.

Pedig a megyék nagyon is befolyá−
solják a fiatalok problémáit. A bőrün−
kön érezhetjük a mindennapokban. A

megyék hatáskörébe tartoznak a kö−
zépiskolák, a másod− és harmadrendű
utak, a tömegközlekedés, az egész−
ségügyi intézmények (orvosi rendelők,
kórházak), a szociális intézmények
(nyugdíjas otthonok, elesettek otthonai,
bizonyos gyermekotthonok). Több in−
tézménybe a megye nevezi ki az igaz−
gatókat, például a kórházakba. És nem
lehet mindegy nekünk, magyar fiata−
loknak, hogy kórházainkba soviniszta
lelkületű orvosok kerülnek−e az igazga−
tók által, akik nem hajlandók elfogadni,
hogy a déli járásokban nagy számban
élnek magyarok is. Nem véletlenül em−
lítem a kórházakat: e sorokat az érsek−
újvári eset után rendkívül fontosnak

tartom. (Lásd: www.felvidek.ma/
nezopont/jegyzet−kommentar/ 42454−
szegyen−ersekujvari−korhaz−szegyen−
szlovakia).

Szóval: november 23−án még hátra
van egy kör! Még van egy meccs! A
megyei elnök kérdése. Sarkítva (de
nem mellé beszélve): a megyei elnök
dönti el, kivel fogja irányítani a megyét!
Nyitra és Nagyszombat megyében a
kérdés, hogy az MKP bejutott képvise−
lői „kormányzati”, vagyis irányító, törté−
néseket befolyásoló helyzetbe kerül−
nek−e nyolc év után! Ehhez kell, hogy
támogassuk mi, fiatalok Nyitra megyé−
ben Tomáš Galbavýt, Nagyszombat
megyében pedig elnökünket, Berényi
Józsefet! Csak ezután érezhetjük múlt−
nak a nyolc év tétlenségét, gazdasági
hanyatlását. A megyéink déli régióiban
a változás szelét tehát 23−a után érez−
hetjük meg, de ehhez minden egyes
szavazatra szükség lesz. Főleg a mi−
énkre, fiatal barátaim!

Samu István, 
a Via Nova ICS elnökhelyettese

Megfejtés: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
A megfejtő neve: 

..........................................................................................................................................
Címe (utca, házszám): 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(település, irányítószám):                  Telefonszám: 

.......................................................      ...........................................................................
Mail−cím: 

..........................................................................................................................................

GGGGYYYYŐŐŐŐZZZZTTTTEEEEKKKK    AAAA    VVVVÁÁÁÁLLLLAAAASSSSZZZZTTTTÁÁÁÁSSSSOOOOKKKK
Legutóbbi számunkban annak a bizalmunknak adtunk hangot, hogy a megyei

választások kampánya ellenére a rejtvényfejtés szerelmesei biztosan nem fordítanak
hátat játékunknak. Úgy tűnik azonban, játékos kedvű olvasóink nemcsak ezen a
téren aktívak, érdekli őket a politika, bekapcsolódnak a társadalmi események
irányításába is. Mi legalább is ezzel magyarázzuk azt a tényt, hogy lapunk idei 10.
számában közölt feladványukra az eddigi legkevesebb, alig több mint száz megfejtés
érkezett csupán. Nos, egy pillanatra akkor mi is a politika bűvöletébe esünk, s ahogy
a pártvezérek a választások eredménye után, úgy mi is megköszönjük játékosaink
hűségét és bizalmát, egyszersmind elmondjuk: reméljük, jelen számunk feladványát
többen fejtik meg és juttatják el szerkesztőségünkbe, mint tették azt legutóbb.
(Megfejtéseiket egyébként december 9−éig várjuk.)

Legutóbbi számunk rejtvényének megfejtőit a fentebb említett hűségükért
legszívesebben külön jutalomban részesítenénk, anyagiak híján azonban ezt nem
tehetjük meg, vagyis megfejtőink között ezúttal is csak három könyvcsomagot
tudtunk kisorsolni. A szerencsés nyertesek pedig a következők: Babits Vilmos
(Kassa), Bugárdi Zita (Zselíz) és Halász Márta (Komárom). A nyerteseknek
gratulálunk. Ők is – mint minden további megfejtőnk – helyesen küldte be a
következő, szülőknek szóló gyermeki figyelmeztetést: „Ha a matektanárom az, ne
hidd el egy szavát sem!”.

Jelen számunk feladványának a megfejtését tehát december 9−éig várjuk. A
megfejtéseket az eddig megszokott módon juttathatják el szerkesztőségünkbe, azaz
postai levelezőlapon (vagy levélben) az SMK−MKP, Čajakova 8, 811 05 Bratislava
címre, avagy elektronikus formában a press@mkp.sk mail−címre.
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A Magyar Közösség Pártjának közlönye. Ingyenes példány. Kiadja az MKP Közpon−
ti  Irodája. Čajakova 8, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52 49 51 64, fax: 02/5710 6012,
www.mkp.sk, Facebook: www.facebook.com/mkp.smk, e−mail: press@mkp.sk

MIÉRT, JOBB LESZ?...

A szavazataink nélkül biztosan nincs változás...


