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Az adventi napokat éljük, a várako−
zás időszakát, biztos vagyok

benne, hogy nem egyedül nekem de−
reng viszsza Ady Endre gyönyörű verse
a benne megfogalmazott óhajjal: „De jó
volna mindent, mindent / Elfeledni, / De
jó volna játszadozó / Gyermek lenni. /
Igaz hittel, gyermek szívvel / A világgal
/ Kibékülni, / Szeretetben üdvözülni.” S
hozzá még a végszavak: „Karácsonyi
rege / Ha valóra válna, / Igazi boldog−
ság / Szállna a világra...”

Beszélgetésünk alkalmával, az adventi
időszak zárószakaszában Berényi Jó−
zseftől, a Magyar Közösség Pártja el−
nökétől is azt kérdezem először, ho−
gyan készül az idei karácsonyra?

– A karácsony a család ünnepe, a lel−
kek megbékélésének az ünnepe. Hi−
szen elcsendesül a világ, elcsendesül a
politika, az emberek visszatérnek saját
családi körükbe, és ünnepelnek – köl−
csönös tisztelettel és megbecsüléssel,
szeretetben. Én is várom ezt a néhány
napot, amikor egy nehéz év után, sok−
sok utazással, a családtól távol eltöltött
idővel, végre megnyugodva és megpi−
henve én is feleségemmel és két fiam−
mal, a családdal tölthetek el hoszszú
órákat. Nálunk ugyanis szokás, hogy a
karácsony első napját négyesben töltjük
el, majd látogatóba megyünk, hogy a
szeretet ünnepén, a legnagyobb ke−
resztény ünnepen a szélesebb család−
dal is találkozzunk, elbeszélgessünk,
megosszuk örömeinket. Közben bízom
abban is, hogy nagyobb közösségünk
tagjai – de lapunk, a Hírvivő olvasói – is
békét és nyugalmat találnak ezekben a
napokban.

�� A karácsonyi ünnepekkel viszont
már elérhető közelségbe kerül az
évek fordulója, amikor az emberek
szinte akaratlanul is visszatekinte−
nek a búcsúzó esztendőre, értékelik
az eseményeket, történéseket. Ön
milyennek látja, értékeli az elmúlt
évet?

– A nagyvilág eseményi közül a legki−
emelkedőbbnek tartom, hogy új pápát

választott magának a katolikus egyház,
és Ferenc pápa személyében olyan ve−
zetője van a kereszténységnek, aki rend−
kívül nyitott és népszerű ember. Ennek
következtében nemcsak egyházi és er−
kölcsi küldetésének tud megfelelni ki−
emelkedő módon, hanem világpolitika−
formáló és közösségépítő hatása is van
– új értékrend hirdetésével vagy feledés−
be merülő értékek újraélesztésével tereli

a világot a valós problémák felismerése
és megoldása felé. A másik nagyon fon−
tos hír vagy tény, hogy mutatkoznak a
gazdasági válságból való kilábalás jelei,
több jelentős európai gazdaság indult
vélhetően fenntartható fejlődésnek, s ta−
lán most már kimondható, hogy egy
hoszszantartó, de már nem mélyülő vál−
ság éveit éltük, éljük meg. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Hozzanak békét és nyugalmat az ünnepek
Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván Berényi József és családja  
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(Folytatás az első oldalról)
Hazai viszonyainkra térve: sajnálatos
tény, hogy Szlovákiában tovább nőttek a
régiók közti különbségek, ami egyértel−
műen a kormány eltévesztett gazdaság−
politikájának következménye. A megyei
választások pedig azt mutatják, hogy en−
nek akár súlyos politikai következményei
is lehetnek – természetesen a beszter−
cebányai megyei elnökválasztás ered−
ményére gondolok elsősorban, de a vá−
lasztásokon mutatkozó alacsony részvé−
tel is figyelmeztető jel. Emellett a ma−
gyarság helyzete sem javult, ellenkező−
leg: nehéz helyzetbe kerültek kisiskolá−
ink, csökkent a kisebbségi kultúrákra
szánt támogatás, annak elosztásán belül
a diszkrimináció jelei is mutatkoznak.
Ezek a jelenségek önmagukban is le−
hangolóak, de az igazán rossz az, hogy
a hatalom elégedett önmagával és jelét
sem mutatja annak, hogy hajlandó meg−
hallgatni az ellenvéleményeket, hogy
kész a párbeszédre, esetleg bizonyos lé−
pések korrekciójára is.

�� Az év legnagyobb hazai politikai
eseménye a megyei közgyűlések és
elnökök megválasztása volt. A nem
várt besztercebányai fejleményeket
már említette, országosan is csaló−
dásként könyvelték el az elnökvá−
lasztás végkifejletét, viszont többsé−
gében jónak tartotta még a szlovák
sajtó is az MKP szereplését. Osztja
ezt a véleményt?

– A Magyar Közösség Pártja szem−
pontjából a megyei választások nagyon
szép eredménnyel zárultak, a párt a re−
gionális önkormányzatokban megőrizte
befolyását – hála választóink bizalmá−
nak, amit ezúton is külön köszönök ne−
kik. A párt szempontjából ez az ered−
mény azért volt fontos, mert bizonyítot−
tuk, hogy jelen vagyunk a szlovák politi−
kában, választóink és régióink szem−
pontjából pedig azért, mert erős mandá−
tumunkkal mindent el fogunk követni –
ezt valamennyi megválasztott képvise−
lőnk nevében ígérhetem −, hogy tovább
tudjunk lépni, elindítsuk Dél−Szlovákiát a
felzárkózás útján. Mondom ezt annak is−
meretében, hogy az Európai Unió követ−
kező programozási időszakában, amely
január elsejével kezdődik, az eddiginél
nagyobb szerep jut a megyéknek a kü−
lönböző alapok merítése során, sőt, kü−
lön pénzforrások állnak a következő hét
esztendőben a kistérségek rendelkezé−
sére a saját maguk által kidolgozott fej−
lesztési programjaik támogatására. A
másik kérdés, hogy Szlovákia az elmúlt
időszakban ezen a téren is rendkívül
gyöngén teljesített, hiszen a pénzforrá−
sok merítése az ötven százaléknál tart,
de leszerződve is csak az uniós „kínálat”
75 százaléka van. Ennek pedig az is az
oka, hogy rendkívüli adminisztratív ter−
heket és bonyolult ügyintézést vezetett
be a kormány, azért is jó tehát, hogy a
megyék szerepe a következő években
megnő, mi pedig erős képviseletünkkel

ott vagyunk, és hatással lehetünk a me−
rítés feltételeinek egyszerűsítésére, a
pénzek elérhetőségének megkönnyíté−
sére is.

�� Tekintsünk a jövőbe is – ez is az
adventi időszak velejárója. Politikai
szempontból a jövő esztendőt akár
szuperválasztási évnek is nevezhet−
nénk, hiszen háromszor várják majd
az urnákhoz a választókat, a köztár−
sasági elnök megválasztását az eu−
rópai parlamenti választások követik,
majd ősszel a helyhatósági választá−
sokra kerül sor. Hogyan készül az
eseményekre a párt, és milyen ered−
ményeket vár a különböző megmé−
rettetésektől?

– A három választásnak más és más
küldetése van, ennek megfelelően vál−
toznak a célok és elvárások, és mind−
egyiknek más következménye lesz –
lehet − magyar közösségünk számára.
Erősíthetjük önmagunkat, közössé−
günk önértékelést azzal, hogy az MKP
önálló jelöltet indít a köztársaságiel−
nök−választáson. Hiszen ezzel hazai,
de nemzetközi viszonylatban is azt tu−
datjuk, hogy itt vagyunk, ez a mi szü−
lőföldünk és eltökélt szándékunk, hogy
őshonos nemzeti közösségként egyen−
rangú és egyenjogú polgárai legyünk
ennek az országnak. Ennek bizonyítá−
sa nemcsak a párt dolga, az üzenet
akkor lesz hallható mindenütt, ha vá−
lasztóink nagyszámban jelennek meg
az urnáknál és a magyar jelöltet támo−
gatják majd. Az európai parlamenti vá−

lasztások tétje pedig az, hogy lesz−e
magyarságunknak szószolója az euró−
pai intézményekben, lesz−e, aki ellen−
súlyozza a szlovák politika propagan−
dáját, illetve hozzá tudunk−e járulni
képviselőink által egy olyan norma−
rendszer kidolgozásához az Európai
Unión belül, amely végre rendezné az
őshonos kisebbségek jogállását a tag−
országokban. Csak emlékeztetek arra,
hogy az EP legerősebb pártcsaládja,
az Európai Néppárt, amelynek mi is a
tagja vagyunk, éppen az MKP és a Fi−
desz, a KDNP, illetve RMDSZ határo−
zott kiállása alapján az idén tavasszal
kötelezte el magát bukaresti kongresz−
szusán az őshonos kisebbségek jogál−
lásának rendezése mellett. Fontos,
hogy a normarendszer kidolgozásában
is részt vehessenek – mint érintettek –
a felvidéki magyarság képviselői is. A
helyhatósági választások fontosságá−
ról áttételesen már szóltunk az uniós
források merítése kapcsán, a kistérsé−
gek sikerének kulcsa településeink
összefogása. Az MKP a legutóbbi
megmérettetésen jól szerepelt, polgár−
mestereink, képviselőink bizonyították
rátermettségüket, a megyei választá−
sok pedig bizonyították, sok tehetsé−
ges, megbízható fiatal van közöttünk.
Hiszem, hogy jövőre a helyhatósági
választásokon teljes egészében meg−
mutatkozik magyarságunk szülőföld−
szeretete. Ennek reményében kívánok
szép karácsonyt és sikeres új eszten−
dőt a Hírvivő minden olvasójának.

N.S.  

Köszönjük a bizalmat!
A Magyar Közösség Pártja Országos

Tanácsa pozitívan értékeli a megyei vá−
lasztások eredményét, és megállapítja,
hogy a párt megvédte pozícióit a kerü−
leti önkormányzatok közgyűléseiben,
és nagy sikernek tartja, hogy a Nagy−
szombati Önkormányzati Kerületben el−
nökjelöltünk bejutott a második forduló−
ba, ahol méltó ellenfele volt a nemzeti
baloldali pártok által támogatott eddigi
elnöknek. Az országos tanács tagjai
tiszteletüket és köszönetüket fejezik ki
a párt aktivistáinak odaadó munkájukért
és szimpatizánsainknak−választóinknak
a bizalmukért.

Az egyenrangúság és egyenjogúság
nevében

Az MKP OT hitet tesz a jogállamiság
mellett, amely nemzetiségre, fajra, val−
lásra és nemre való tekintet nélkül biz−
tosítja a polgárok egyenjogúságát és
egyenrangúságát. Ezért döntött úgy,
hogy a 2014−es köztársaságielnök−vá−
lasztás alkalmával önálló jelöltet indít
az államfői poszt megszerzéséért. Az
MKP OT egyöntetű szavazással Bár−
dos Gyulát indítja a köztársaságielnök−
választáson.

Az országos tanács tagjai tisztelettel
kérik a párt tagjait és szimpatizánsait,
valamint a szlovákiai magyar civil szer−
vezeteket, hogy aktívan kapcsolódjanak
be az aláírásgyűjtésbe, amely jelöltünk

támogatását szolgálja és törvényes fel−
tétele annak, hogy indulhasson a köz−
társasági elnöki választáson. 

Vállalkozóbarát adórendszert, taka−
rékos költségvetést

Az MKP OT Szlovákia jövő évi költ−
ségvetését tipikus választási előterjesz−
tésnek tekinti. Keretei csupán a köztár−
saságielnök−választás idejéig lesznek
tarthatóak, utána növekedésnek indul
a költségvetési hiány, ezzel együtt az ál−
lamadósság. Az országos tanács tagjai
elfogadhatatlannak tartják, hogy a kor−
mány a vállalkozások adminisztratív,
adó− és járulékterhei növelését tervezi,
sőt új adófajtát honosít meg a vesztesé−
ges vállalkozások úgynevezett regisztrá−
ciós díjának bevezetésével, takarékos−
sági intézkedésként pedig az eddig is
alulfinanszírozott egészségügy, oktatás−
ügy és szociális ellátás forrásait szűkíti.
Az MKP OT olyan vállalkozóbarát adó−
rendszert szorgalmaz, amely hozzájárul

a munkahelyteremtéshez, egyszersmind
olyan beruházás−támogató gazdaságpo−
litikát, amely csökkenti a regionális kü−
lönbségeket. 

Az MKP OT üdvözli Dél−Szlovákia te−
rületfejlesztési és gazdaságfejlesztési
koncepciója, a Baross Gábor Terv tár−
sadalmi és szakmai vitájának megkez−
dését. Reményét fejezi ki, hogy belát−
ható időn belül elkészül a hiánypótló,
régiónk fejlődése számára olyannyira
fontos alapdokumentum.

Társadalmi párbeszéd kell a szociá−
lis feszültségek csökkentése érdeké−
ben

Az MKP Országos Tanácsa aggoda−
lommal tekint a törvényhozásnak a szo−
ciálpolitika terén elfogadott törvénymó−
dosításaira, amelyek a bérből és fizetés−
ből élők folyamatos elszegényedéséhez,
a legszegényebbek esetében pedig –
minimális megélhetési feltételeik biztosí−
tása híján − teljes ellehetetlenülésükhöz

vezetnek. Társadalmi konfliktusokhoz
vezethet, hogy a kormány a több száz−
ezer anyagi szükséghelyzetben élő pol−
gár segélye kifizetési feltételeinek meg−
teremtését a helyi önkormányzatokra ru−
házza át. Elfogadhatatlan ez a cinikus
magatartás. Az országos tanács tagjai
széleskörű társadalmi vitát javasolnak a
megfelelő megoldások kialakítására, le−
szögezve, hogy a kormánynak nincs
megoldása a lemaradásukat saját ere−
jükből behozni képtelen csoportok társa−
dalomba való beilleszkedésének megva−
lósítására. 

Összefogással iskoláinkért
A Magyar Közösség Pártja Országos

Tanácsa felháborodással veszi tudo−
másul, hogy a szlovák törvényhozó tes−
tület a kisiskolák megszűnését eredmé−
nyező és egyben a kisebb falvakat elle−
hetetlenítő határozatot hozott a közok−
tatási törvény módosítása kapcsán. Te−
kintettel arra, hogy a jogszabály kifogá−
solt rendelkezése 2015. szeptember 1−
jén lép hatályba, arra szólítja fel a pol−
gármestereit és helyi képviselőit, hogy
falusi közösségeikkel és szomszédos
településeikkel összefogva tegyenek
meg mindent annak érdekében, hogy
egyetlen iskola se essen a központi
utasítások áldozatává, és továbbra is
kizárólag az iskolafenntartók dönthes−
senek iskoláink működtetéséről.

Pozsony, 2013. december 14.

Hozzanak békét és nyugalmat az ünnepek

A MAGYAR KÖZÖSSÉG PÁRTJA ORSZÁGOS TANÁCSÁNAK NYILATKOZATA



A Magyar Közösség Pártja hetekkel ez−
előtt bejelentette, a 2014−es államfői vá−
lasztáson saját – magyar – jelöltet indít,
a sajtó azóta is hangos a döntés mellett,
illetve ellene szóló érvektől. Az önálló je−
lölt indításának ellenzői leginkább azzal
vádolják a magyar pártot, hogy meg−
osztja a jobboldali választókat, mások
meg úgy vélik, ezt a lépést már évekkel
ezelőtt meg kellett volna tenni.
�� Mi a véleménye az elnökjelölés

körül kialakult vitáról? – kérdeztük a
leginkább érintett politikust, Bárdos
Gyulát, akit egyhangú szavazással fo−
gadott el az MKP jelöltjének a párt de−
cember 14−ei ülésén az országos ta−
nács.

– A legfontosabb döntésnek azt tar−
tom, hogy a Magyar Közösség Pártja
úgy döntött, külön magyar elnökjelöltet
indít a 2014−es elnökválasztáson. Na−
gyon örülök ennek a döntésnek, és én
is részese voltam, hiszen az elnökség
tagja vagyok. Ilyen jellegű döntésre
nem került sor 1989−et követően, pedig
megtehettük volna, és meg is kellett
volna tennünk. Ma úgy látjuk, csak ma−
gyar elnökjelölttel lehet a felvidéki ma−
gyarokat az urnákhoz hívni. Az eddigi
tapasztalatokat figyelembe véve csak
egyszer tudtuk megfelelően mozgósíta−
ni a felvidéki magyar választókat: a leg−
utóbbi elnökválasztáson, amikor na−
gyon erős elnökjelöltje volt a jobboldal−
nak, Iveta Radičová személyében, aki
nagyon nyitott volt a kisebbségek irá−

nyában is. Akár most is ellenőrizhető az
eredmény: Dél−Szlovákiában győzött,
mellette tették le voksukat a magyarok.
Most viszont nincs ilyen jelölt a többsé−
giek sorában. Sőt, annyi jobboldali jelölt
van, hogy az MKP−ra nem lehet rásütni:
magyar jelölt indításával gyengíti a
jobboldalt. Mi nem mások ellen indu−
lunk a választásokon, hanem magun−
kért. Legyen végre valódi választásuk a
felvidéki magyaroknak! A mi jelöltállítá−
sunk nem a széthúzást, hanem az ösz−
szefogást akarja, fogja erősíteni.
�� Sok bíráló érvel azzal, hogy

nincs esélye a magyar jelöltnek Szlo−
vákiában arra, hogy elnök legyen, te−
hát semmi értelme sincs a választá−
sokon indulni.

– Ez nem ok arra, hogy meg se pró−
báljunk változtatni a társadalmi közhan−
gulaton. Ha csak arra gondolunk, hogy
maga a miniszterelnök agitált a szlová−
kok összefogása mellett, hogy ne le−
gyen Nagyszombatban magyar nemze−
tiségű megyei elnök, akkor azt kell
mondanom, nagy baj van a szlovák po−
litikai közgondolkodással. Ez is hozzá−
járult ahhoz, hogy nálunk is felgyorsult
a folyamat, megerősödött az érzés: mi
egyenrangú állampolgárok szeretnénk
lenni a szülőföldünkön, ebben az or−
szágban, ahol élünk. Miért ne lehetne
magyar nemzetiségű államfőjelöltje az
itteni magyarságnak? Tudatosítom azt
is, hogy a jelöltség több annál, mint egy
pártot képviselni: a jelöltnek az egész itt

élő közösséget kell képviselnie. Az
önálló Szlovákia húsz éve létezik már,
és a két évtized alatt nem jutottunk el
odáig, hogy megbeszéljük – mi, vala−
mennyien ebben a soknemzetiségű or−
szágban –, hogyan tudnánk jól együtt
élni, tisztelve egymás méltóságát, iden−
titását. Az államfőjelöltség lehetőséget
nyújt arra is, hogy a magyar témákról, a
bennünket érintő fontos kérdésekről be−
szélni lehessen. Ha lesz magyar jelölt,
akkor teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy
élnek itt magyarok, számolni kell velük,
és ez a magyarság most megmutathat−
ja az erejét is. Sőt, tovább megyek: a
többi nemzetiség is fölsorakozhat az
MKP jelöltje mögé, hiszen erkölcsi köte−
lessége a magyar közösség képvisele−
te mellet az itt élő más kisebbségek
szószolójává lenni. Mert az, ami az
utóbbi időben történik Szlovákiában a
kisebbségekkel a saját ügyeikbe való
beleszólás jogának kapcsán, egyértel−
műen azt mutatja, nem maradhatunk
némák. Az elnökválasztási kampány
esélyt nyújt, hogy minderről párbeszé−
det kezdjünk és folytassunk, s ennek
remélhetőleg eredménye is lesz.
�� Hogyan fogadta a döntést a Cse−

madok, a legnagyobb szlovákiai civil
szervezet, amelynek ma is közel 60
ezer tagja és hatalmas múltja van, és
amelynek Ön az elnöke?

– A Csemadok nem párt, kulturális,
közművelődési és társadalmi szervezet,
elnöki tisztségem is tiszteletbeli. Szer−

vezetünk és tagsága viszont velem, ve−
lünk együtt éli meg a magyarok jogállá−
sának, szerzett jogainak csorbítása te−
rén lejátszódó folyamatokat. Egyelőre
mindenki biztat, azt mondják, ezt föl kell
vállalni. A kialakult helyzetet pedig úgy
kell hasznosítani, hogy abból a közös−
ségünk profitáljon, hiszen azóta, hogy
Szlovákia az Európai Unió tagjává vált
és ott van a schengeni övezetben, ke−
vésbé figyel oda a kisebbségi gondok−
ra. Arra, hogy rajtuk kívül szép szám−
ban élnek itt más nemzetiségűek, akik−
nek a kultúrája, oktatásügye, régiójának
fejlesztése kulcsfontosságú kérdés, he−
lyettünk senki más nem figyelmeztethe−
ti a többségi nemzetet. Én tehát első−
sorban magunkért, jogainkért, céljain−
kért és megmaradásunkért vállaltam a
megmérettetést, annak minden várható
áldásával és átkával együtt.
�� Áldás és átok – mondja. Ön csa−

ládos ember, felesége, két felnőtt lá−
nya van. Ők hogyan viszonyulnak
ahhoz, hogy magyar közösségünk
érdekében felvállalta ezt a nem köny−
nyű csatát?

– Mielőtt igent mondtam a párt elnök−
ségének felkérésére, természetesen fe−
leségemmel és lányaimmal is megbe−
széltem a döntés várható pozitív és ne−
gatív következményeit. Tudatában van−
nak ők is a jelölés súlyának, de mellet−
tem állnak, maximálisan támogatnak
ebben a megmérettetésemben.

−ts− 
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A Magyar Közösség Párta Országos Tanácsa tisztelettel felkéri a párt tagja−
it és szimpatizánsait, kapcsolódjanak be abba a petíciós aláírásgyűjtésbe,
amely Bárdos Gyula államfőjelöltünk támogatását szolgálja és törvényes
feltétele annak, hogy az első magyar köztársaságielnök−jelölt indulhasson a vá−
lasztáson.  

A Petíciós ív megtalálható és letölthető pártunk honlapjáról (www.mkp.sk vagy
www.smk.sk), valamint a www.csemadok.sk, a www.onkormanyzas.sk, illetve a
www.felvidek.ma és www.korkep.sk honlapokról. Kinyomtatott Petíciós íveket
pártunk pozsonyi központi és valamennyi járási irodájában is igényelhetnek.

Támogatásukat előre is köszönjük!

FELHÍVÁS 

A Magyar Közösség Pártja november
végén jelentette be, hogy saját, magyar
nemzetiségű államfőjelöltet indít a jövő
évi szlovákiai köztársaságielnök−válasz−
táson. A szlovákiai államfőválasztások
történetében még nem fordult elő, hogy
magyar nemzetiségű jelöltet indítsanak
magyar pártok. Ha akadtak is, akik el−
játszottak a gondolattal, mindig azok
győztek, akik azt állították: a szlovák
nemzet még nem érett meg arra, hogy
magyar nemzetiségű egyént lásson
parlamentje, kormánya élén vagy az ál−
lamfői székben.

December 7−én, a Magyar Koalíció
Pártjának kibővített elnökségi ülése
más utat választott. A tanácsokzást
követően hozta nyilvánosságra a
pártelnök, hogy az MKP vezetése
Bárdos Gyulát javasolja köztársasá−

gielnök−jelöltnek. „A magyar elnökje−
lölt személye jelentősen hozzájárulhat
ahhoz, hogy gyengítsük a Robert Fico
által épített nemzetállami kereteket, és
igazoljuk, egyenlő állampolgárai va−
gyunk Szlovákiának, akik szabadon kí−
vánnak élni az Alkotmány adta lehető−
ségeikkel” – indokolta az MKP döntését
Berényi József, az MKP elnöke.

December 14−én megtartott ülésén
a Magyar Koalíció Pártjának Orszá−
gos Tanácsa Bárdos Gyula jelölését
egyhangú szavazással támogatta.

Bárdos Gyula 1958. március 15−én
született Pozsonyban. A szenci magyar
tanítási nyelvű gimnáziumban érettségi−
zett. Nős, felesége Bárdos Ágnes új−
ságíró, előadóművész; két felnőtt lá−
nyuk van, Kinga és Judit. A család

Szencen él. 
Bárdos Gyula diplomáját – tanári ok−

levelét – a Comenius Egyetem Bölcsé−
szettudományi Karán szerezte 1982−
ben. Polgári foglalkozása újságíró,
előbb a Szabad Fölműves hetilapnál, a
rendszerváltozás után a Szabad Újság
napilapnál főszerkesztő−helyettesként
dolgozott, majd a Magyar Keresztény−
demokrata Mozgalom szóvivője lett. 

1994–1998 között a Magyar Koalíció
parlamenti képviselője, a Közigazgatási
és Nemzetiségi Bizottság tagja volt.
1998–2002−ben az Magyar Koalíció
Pártjának parlamenti képviselője, az
MKP frakcióvezetője, a kulturális és saj−
tóbizottság, az integrációs bizottság, a
mandátumvizsgáló és mentelmi bizott−
ság tagja. 2006−ban újra megválasztot−
ták az MKP frakcióvezetőjévé, 2010−ig

a mandátumvizsgáló és mentelmi bi−
zottság, valamint a kulturális és média−
bizottság tagja volt.

2010–2012 között az MKP Országos
Tanácsának elnöki tisztségét töltötte
be. 2012−ben a Csemadok országos el−
nökévé választották, továbbra is a Ma−
gyar Koalíció Pártja Országos Elnöksé−
gének tagja és Pozsony megyei elnöke.

Bárdos Gyula az MKP államfőjelöltje

Az MKP OT ülésén gratulálnak Bárdos Gyula államfőjelöltté választásához

Az alapvető emberi és kisebbségi jogok nevében
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A parlament az államfői vétót követően
ismételten jóváhagyta az anyagi szük−
séghelyzetben élők segélyezéséről
szóló törvényt, mely 2014 januárjától
előírja, hogy a szociális segélyért min−
den felnőtt személynek dolgoznia kell.
Aki nem dolgozik, az eddig segélynek
csak a felét fogja megkapni.

Az anyagi szükséghelyzetben járó
segély alapösszege 61,60 � , amelyet
az állam januártól csak akkor folyó−
sít, ha havonta 32 órát ledolgoznak
az önkormányzatok és civil szerve−
zetek által kínált munkahelyeken. El−
sősorban városok és falvak kínálta
munkalehetőséggel számol a törvény,
de munkát adhatnak a civil és nonprofit
szervezetek is. 

Utánanéztem, hogyan is fog az
a több mint 185 ezer ember, aki a leg−
utóbbi statisztikai adatok szerint szoci−
ális segélyből él, januártól havi 32 órát
ledolgozni, amikor a munkanélküliségi

mutató október végén 13,66 százalé−
kon állt. Közismert, hogy Szlovákiában
nincs alkalmi munka mindenki számá−
ra, az önkormányzatok lehetőségei
korlátozottak, és tisztázatlanok a segé−
lyezettek foglalkoztatásának körülmé−
nyei. A szociális hivatalok – melyek a
közmunka koordinátorai lesznek – még
csak most készítik azt az elemzést,
hogy az egyes régiókban mennyi köz−
munkát kellene biztosítani és hány
személynek. Csekély vigasz, hogy ja−
nuárban a segélyt még a december−
ben érvényes jogszabály szerint fo−
lyósítják, csak februártól kell az új
törvény szerint eljárni. 

A Munkaügyi Központ legutóbbi út−
mutatása szerint minden egyes szociá−
lis hivatal 2014. január 1−től köteles al−
kalmazni a törvényt. Akkor is, ha nincs
munkaeszköz és munkavédelmi fel−
szerelés, ami alkalmi munkavégzés
esetén is kötelező. Hogy biztosítja−e, il−

letve hozzájárul−e a szociális hivatal a
munkaeszközök megvásárlásához −
erre a kérdésemre a hivataltól nem
kaptam választ. Fontos tudni azonban,
hogy amennyiben bármilyen oknál fog−
va nem lesz elegendő munkalehető−
ség, büntetni sem lehet majd azokat az
anyagi szükséghelyzetben lévőket,
akiknek nem tudott a szociális hivatal a
törvény által megszabott 32 órára mun−
kát biztosítani. Ebben az esetben tehát
teljes összegben jár a szociális segély. 

Az elfogadott törvénymódosítás
érinti az aktivációs pótlékot is, mely
a rászorulónak akkor jár, ha az ön−
kormányzat aktivációs munkában,
havi 64 órában foglalkoztatja. A pót−
lék ezentúl legfeljebb 6 hónapig jár. 

Egy új, ún. személyi hozzájárulás be−
vezetését is kimondja a törvény, ezt 6
hónapon keresztül azok a hosszú ideje
munkanélküliek kaphatják, akik munká−
ba lépésük előtt szociális segélyen vol−

tak, a munkavállalásukkal azonban a
családjuk anyagi szükséghelyzete
megszűnik. E jogosultak bére a mini−
málbértől a minimálbér háromszorosá−
nak összegéig terjedhet. A hozzájáru−
lás összege 63,07 euró�. Továbbra is
jár a 17,20 eurós hozzájárulás azok
után az iskolaköteles gyermekek után,
akik rendszeresen járnak iskolába.

Az elfogadott törvénymódosítás egy−
értelművé teszi, hogy ha nem is tartós
munkaviszonyban és teljes munkaidő−
ben, de dolgozni érdemes, mert ezzel
növelhető a család bevétele. A dolgoz−
ni nem akarókat meggátolja abban,
hogy visszaéljenek a szociális védőhá−
lóval. Meglepő, de örvendetes, hogy a
baloldali kormány lépte meg ezt, hogy
ösztönözze a szociális segélyen élőket
a munkavállalásra, ami megkönnyítheti
visszatérésüket a munkapiacra.

Németh Gabriella

Jellemzően választási állami költség−
vetést fogadott el 2014−re a pozsonyi
törvényhozás. Szigorú keretei csupán
a köztársasági elnökválasztás idejéig
lesznek tarthatók, utána nőni fog
a költségvetés hiánya, vele az állam−
adósság. Az államháztartási konszoli−
dáció megtorpan, erre engednek kö−
vetkeztetni a költségvetés egyes feje−
zetei. Ez rendkívül kockázatos az
adósságstopról szóló alkotmánytör−
vény rendelkezései miatt. A jövőben
így a hazai össztermék (HÖT) 57 szá−
zalékának szintje közelében fog rend−
re ingadozni az államadósság.
Amennyiben az év végére azt túlszár−
nyalja, komoly érvágást kell majd esz−
közölnie a kiadási oldalon 2015−ben.
Ha meg eléri a HÖT 60 százalékát,
a rá következő évben kiegyenlített ál−
lami költségvetést kell benyújtania és
elfogadnia. E szempontból vakmerő
a kormány, amikor a konszolidációt
meghatározatlan időre szünetelteti. 

Ki lesz elégedett?
A Költségvetési Felelősség Tanácsa

sem elégedett az elfogadott költség−
vetéssel. Szerinte az egyszeri intézke−
désektől várja a kormány a megvál−
tást, az előremutató, tartós intézkedé−
sek helyett. Az állami költségvetés pil−
lérei közül a legfontosabb, a gazdasá−
gi növekedés 2,2 százalékpontos
meghatározása szerinte eltúlzott. E
miatt kockázatos a bevételi oldal 26
milliárdos végösszegének teljesítése,
még a feljavult adózási fegyelem elle−
nére is, melynek következtében az
utolsó pillanatban 375 millióval meg−
növelték a jövő évben várt adóbevéte−
leket. A másik figyelmeztető jel, hogy
feltehetőleg 2013−ban sem sikerül tel−
jesíteni a várt bevételeket, mintegy
másfél milliárddal kevesebb lesz. Az
európai uniós források jövő évi fel−

használása a tervezett szinten igen−
csak kérdéses. A nagy ambíciókkal
bejelentett ESO – ÁSZ nevű közigaz−
gatási reform jövő évi gazdasági hatá−
sa is rendkívül bizonytalan. Fontos jel−
zés a polgároknak, hogy a kormány
lemondott a másik lényeges pillér, a
munkanélküliség csökkentéséről. Be−
lenyugodott a mai, 13,66 százalékos
szint jelentős megnövekedésbe, jövő−
re 14,3 százalékkal számol. 

Bevétel – kiadás – elégedetlenség
A bevételi oldal növelése céljából

a kormány egy sor negatív intézkedést
vezet be a vállalkozók számára. Újra
növekedni fognak a vállalkozások ad−
minisztratív, adó− és járulékterhei, be−
vezetik a minimál adót a veszteséges
vállalkozások számára. Kérdés, hogy
mindezek milyen mélységben érintik
majd kedvezőtlenül a gazdaság alaku−
lását. Mindenesetre: a kormány ebből
eredő negatív hatással nem számol. 

A kiadási oldalon egy sor szaktárca
költségvetése beszűkül, ez a takaré−
koskodás jele. Érezhető volt ez 2013−
ban is, amikor a kiadási oldalon mint−
egy másfél milliárdot spórolt a kor−
mány. Ám a polgárok számára semmi−
képpen sem biztató, hogy jelentősen
csökkennek a költségvetés egészség−
ügyi ellátásra szánt kiadásai, és hiá−
nyozni fog a szerkezetátalakítás
a szociális kiadások terén. A takaré−
koskodás ellenére nem csökken jelen−
tősen az állami alkalmazottak száma,
átlagbérüket pedig a körülményekhez
képest jelentősen, 16 euróval emelik.

Mindent egybevetve: az elfogadott
állami költségvetés alapján a kormány
csak a jövő tavasszal esedékes köz−
társasági elnökválasztásig lát el. Utá−
na pedig a vízözön…

Farkas Iván

Idén júniusban az alábbi gondolatokkal
zártam egy blogbejegyzésemet a köz−
oktatási törvény módosítása kapcsán:
“A problémáknak itt távolról sincs vé−
ge. Dušan Čaplovič ugyanis a társa−
dalmi vita befejezése után elejtett még
egy morzsát, ami jóllehet eredetileg
nem része a törvénytervezetnek, ám
várható volt, hogy egyszer napirendre
kerül. Ez pedig nem más, mint az osz−
tályok minimális létszámának megha−
tározása, amely sokkal érzékenyebben
érinti mindenekelőtt a kisiskolákat, így
a magyar tanítási nyelvű intézmények
jelentős részét is. Amennyiben ez az
elképzelés testet ölt, sajnos falusi isko−
láink számottevő hányada lehúzhatja a
képzeletbeli redőnyt. Nem szabad
nem észrevenni, hogy szofisztikált
módon ugyan, de megindult a leg−
komolyabb támadás oktatási intéz−
ményeink ellen. Az is könnyen elkép−
zelhető, hogy ezt a tervet képviselői
módosító indítvány formájában már a
törvény tárgyalásakor napirendre tűzik.

Az emberek többsége általában akkor
lázad fel, ha létében vagy identitásában
veszélyeztetik. Nem szeretném túlságo−
san dramatizálni a helyzetet, de érzé−
sem szerint minden szinten és min−
den fórumon ideje lenne hallatni
hangunkat, hogy megőrizhessük is−
koláinkat, jövőnk zálogát. Ha ugyanis
nem teszünk semmit, a rajtunk végzett
kísérlet folytatódik. Márpedig ennek
eredménye sajnos előre borítékolható.”

Nos, ma már tudjuk, nem kellett vár−
ni a képviselői indítványra, a tárcaközi
egyeztetés során ugyanis három szer−
vezet, köztük az oktatásügyben dolgo−
zók szakszervezete és a Szlovákiai
Városok és Falvak Társulása élt javas−
lattevő jogával, és kérte a fent említett
rendelkezés bevezetését. Hogy mi volt
az eredeti szándékuk, és hogy végig−
gondolták−e a lépés következményeit,

gyakorlatilag már mindegy. A lényeg
az, hogy december 4−én a parlament
megszavazta a törvényjavaslatot,
így 2015. szeptember 1−jétől már
nem működhetnek alacsonyabb lét−
számú osztályok abban az esetben
sem, ha netán az iskolafenntartó
önkormányzatok vagy egyházak sa−
ját forrásból biztosítanák a többletfi−
nanszírozást.

Hiába szerveztük meg a pártok és ci−
vil szervezetek egyeztető tárgyalásait,
hiába igyekeztünk meggyőzni miniszté−
riumi hivatalnokot, tisztségviselőt, parla−
menti képviselőt a kérdés veszélyes kö−
vetkezményeiről, a baj bekövetkezett.

Nesze neked, status quo! Nesze ne−
ked, önkormányzat és kisiskola!

Mégis van ebben a történetben vala−
mi pozitív. Megmozdultunk, tiltakoz−
tunk, tüntettünk. Sajnos nem lett
kézzelfogható eredménye. Mégis
fontos, hogy hosszú idő után kivo−
nultunk az utcára, hogy tudtára ad−
juk a hatalomnak: itt vagyunk, és el
merjük mondani a véleményünket!
Fontos, hogy több százan beálltak a
sorba, dacolva hideggel és távolság−
gal. Köszönet azoknak, akik eljöttek a
parlament elé. Köszönet azoknak, akik
legalább lélekben velünk voltak. Ko−
moly erőt jelent, hogy még mindig so−
kan vannak, akik számára nem kö−
zömbös iskoláink és közösségünk sor−
sa.

A. Szabó László

Választási költségvetés

EEEEllllhhhhaaaammmmaaaarrrrkkkkooooddddooootttt tttt     ddddöööönnnnttttééééssss    aaaa    sssszzzzüüüükkkksssséééégggghhhheeeellll yyyyzzzzeeeettttbbbbeeeennnn    ééééllllőőőőkkkkrrrrőőőőllll

Hallatni hangunkat minden fórumon!
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Nem történt meg a csoda, Nagy−
szombat megyében győzött a korábbi
elnök, de úgy gondolom, nem kell szé−
gyenkeznem, szégyenkeznünk az
eredmény miatt. Több mint kétszer
annyi szavazatot kaptam, mint az első
fordulóban – ezért ezúton is kifejezem
köszönetemet választópolgárainknak!
Többen szavaztak rám, mint amennyi−
vel Tibor Mikuš megnyerte az első for−
dulót” – nyilatkozta Berényi József,
az MKP elnöke és a párt egyetlen
megyei elnökjelöltje a választások
november 23−ai második fordulóját
követően. „40 százalékos az eredmé−
nyem, azt tudatosítva, hogy Nagy−
szombat megye lakosságának 21 szá−
zaléka magyar, egészen elfogadható
eredmény, akár egy kisebb sikernek is
tekinthetjük. A nagy siker természete−
sen az lett volna, ha győzök, ám az is
látni kell, hogy a megyehatárokat ele−
ve úgy határozták meg, hogy azokban

a magyarok esélyét minima−
lizálják” – tette hozzá
Berényi.

November 23−án egyéb−
ként a magyarok által lakott
mind az öt megyében máso−
dik fordulót kellett tartani a
megyei elnökválasztás so−
rán, s Nagyszombaton kívül
a további megyékben is ér−
dekelt volt az MKP. Óriási
sikert hozott a hétpárti jobb−
oldali együttműködés Po−
zsonyban, ahol az MKP által
is támogatott Pavol Frešo a
szavazatok 74,2 százalékát
megszerezve nyert. Kassa megyében
is nyert az MKP által is támogatott
Zdenko Trebuľa, aki a szavazatok
53,1 százalékát szerezte meg. A szé−
leskörű jobbboldali összefogás sem
segített azonban Nyitra megyében, ott
az eddigi elnök, Milan Belica győzött a

szavazatok 55,6 százaléká−
nak megszerzésével, s nem−
zetközi visszhangot is kiváltó
váratlan eredmény született
Besztercebánya megyében,
ahol a szavazatok 55,5 szá−
zalékával Marian Kotleba, a
Mi Szlovákiánk – Néppárt (ĽS
– Naše Slovensko) jelöltje
nyert. A két utóbb említett
megyében az MKP Tomáš
Galbavýt, illetve Vladimír
Maňkát támogatta.

Decemberben aztán sorra
alakultak meg a megyei köz−
gyűlések, az MKP négy kép−
viselője előbb Pozsonyban,
majd tizenegyen Nagy−
szombat megyében tették
le esküjüket, az előzetes tár−
gyalások szerint a párt a két
régióban „kormányzó” erő

lesz. A két megyében az alel−

nöki posztokról a januári ülésen dönte−
nek, Nagyszombat megyében biztosan
jut alelnöki poszt az MKP−nak. A köz−
gyűlések sorában Kassa követke−
zett, ahol szintén négy MKP−s képvise−
lő tette le az esküt, ellenben a párt
frakciója öt taggal működik majd.
Zachariaš István, pártunk megyei el−
nökének tájékoztatása szerint ugyanis
egyezségre jutottak Nagy Györggyel,
aki függetlenként szerzett mandátumot
a Rozsnyói járásban, hogy az MKP
programja mellett kötelezve el magát a
következő négy évben a képviselőcso−
port tagja lesz. Egyébiránt Kassán már
az is eldőlt, hogy az alelnöki posztot
(félállásban, Szepsi polgármestere−
ként) a már említett Zachariaš István
tölti be.

A Nyitra megyei közgyűlésben 15

taggal kezdi meg munkáját az MKP
frakciója (a Szlovák Statisztikai Hiva−
tal által függetlenként kimutatott lévai
járási Cseri Zita ugyanis eleve pártunk
támogatásával indult a választáson),
amely ellenzéki szerephez jutott, hi−

szen a Smer − Kereszténydemokrata
Mozgalom koalíció az 54 fős testület−
ben eleve többséget szerzett 32 man−
dátummal. Az alelnöki poszt megszer−
zése is kétséges, Farkas Iván megyei
képviselő, az MKP gazdasági alelnöke
tájékoztatása szerint a megye régi−új
elnökével folytatott eddigi tárgyalások
semmilyen eredményt nem hoztak.

A legbonyolultabb a helyzet Beszter−
cebánya megyében, ahol lapzártánk
után, december 20−án alakul csak
meg a közgyűlés. Csúsz Péter me−
gyei elnök tájékoztatása szerint egy−
előre csak a közgyűlésbe jutott pártok
megyei vezetői tárgyaltak, az új elnök,
Marian Kotleba még senkivel sem vet−
te fel a kapcsolatot. A pártok közül
csak kettőnek lesz önálló frakciója,
a győztes Smer mellett csak az MKP
tud képviselőcsoportot alakítani öt
taggal, kérdéses a 13 független képvi−
selő pozíciója. Csúsz tájékoztatása
szerint a pártvezetők álláspontja az,
hogy nem lehet bojkottálni az elnököt,
mert az a megyei önkormányzás elle−
hetetlenüléséhez vezetne, annak pedig
az egész régió, a megye lakossága lát−
ná kárát. −is− 

Alakulnak a megyei közgyűlések

Németh Gabriella és Pavol Frešo

Hárman a 15 Nyitra megyei képviselő közül:
Szigeti László, Farkas Iván és Horváth Árpád

Zachariaš István, Kassa megye
alelnöke

Auxt Ferenc és Csúsz Péter 
Besztercebánya megyei képviselők

Agócs Gergely, Forró Krisztián, Biró László és Berényi József Nagyszombat
megye önkormányzatának alakuló ülésén
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A Kicsi Hang verséneklő együttes
2013 adventjén több helyszínen játsz−
sza az Induljunk Betlehembe… című
műsorát. Legutóbb, december 8−án,
az alsószeli evangélikus templomban
hallhattuk az együttest, ahol Menyhárt
Józsefet kérdeztük a műsor keletkezé−
séről:  

„A Kicsi Hang verséneklő együttes
ádventi albumának zenei és szöveg−
anyaga igazából évekkel ezelőtt szü−
letett. Minimálzene volt, pár hangszer−
re írva, nyitott szíveknek szánva:
Nagy László, Sinka István, Borbély
Szilárd, Nagy Gáspár, József Attila

verseit, naiv pásztorjátékok, egyházi
népénekek szövegeit gyúrtuk össze
műsorrá, énekelt−kántált szövegfüzér−
ré. Ezt a műsort hangszerelte át állan−
dó vendégelőadónk, Bertók István a
maga képére és hasonlatosságára.
Ezzel mintegy újjáteremtette a meg−
szokott kicsihangos hangzásvilágot:
mert legyen bármennyire ismerős a
történet és megszokott a két (kicsi)
hang, ebben a műsorban egy új hang−
csapásnak vágunk neki... Ezzel az al−
bummal, ezzel a műsorral mindenki−
nek – s persze magunknak is – a
szlovákiai magyar írónő, N. Tóth Ani−
kó által megfogalmazott kívánalmakat
tolmácsoljuk: 

„Induljunk hát el nagy idők országút−
ján. Ne riasszon a távolság, hiszen ta−
risznyánkban a remény, szívünkben a
hit. Nem tévedhetünk el, mert csillag
vezet át a lélek szövevényes bozót−
ján, a hétköznapok szakadékai men−
tén, örvénylő vágyak partján az öröm
városába. Siessünk, ne késsünk: in−
duljunk el Betlehembe!”

Az alsószeli evangélikus templom –
amely zsúfolásig megtelt az adventi
koncert alkalmából – méltó közege
volt a koncertnek, a műsor pedig – a
több száz résztvevő egyhangú véle−
ménye szerint – felemelő élménye,
igazi lelki tápláléka a karácsonyvárás
időszakának. Köszönet érte, Kicsi
Hang! 

m−di

2013. november 14−én Király−
helmecen, a Kárpát−régió Üzleti Háló−
zat kassai irodája által megrendezett
Vidék jövője c. szakmai konferencián
és üzletember−találkozón  mutatta be
Farkas Iván, a társulás ötletgazdája és
kezdeményezője a Gazda Polgári Tár−
sulást (GPT), létrehozásának okait és
céljait. Felhívta a gazdák és vállalko−
zók figyelmét a taggá válás lehetősé−
gére és jelentőségére, a tagságból fa−
kadó előnyökre.

A vidékfejlesztési minisztérium 2013.
december 5−én újra megrendezte a
Kárpát−medencei Összefogás Fóru−
mát, ezúttal Budapesten. A fórumon a
határon túli magyar gazdaszervezetek
vezetői mellett megjelentek a vidékfej−
lesztési minisztérium államtitkárai, Bu−
dai Gyula és Tóth Katalin, az emberi
erőforrások minisztériumának államtit−
kára, dr. Hoffmann Rózsa, a MAGOSZ
elnöke, Jakab István és Győrffy Ba−
lázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Ka−
mara elnöke. Az államtitkárok aláírták
az agrárképzésben való együttműkö−

désről szóló megállapodást, amelynek
haszonélvezői lesznek a határon túli
magyar mezőgazdászok is. A Magyar
Közösség Pártját Farkas Iván gazda−
sági és régiófejlesztési alelnök képvi−
selte. A GPT nevében felszólalt a
szervezet elnöke, Varga Péter. Elő−
adásában ismertette a társulás eddigi
tevékenységét és jövőbeni céljait. A
GPT részéről megjelent még Mészá−
ros Győző, Csákvári Viktor, Gyarmati
Tihamér és Pleva László, a Regio
Comorra PT részéről Domin István el−
nök és Petheő Attila, az Ipoly Uniót
Wollent József elnök képviselte. 

A Gazda Polgári Társulás december
12−én Vágfarkasdon tartotta meg első
átfogó szakmai fórumát. A rendezvé−
nyen 70 gazda és agrárvállalkozó vett
részt. A találkozó gazdag szakmai
programjának keretén belül magyaror−
szági vendégelőadók adták át szemé−
lyes tapasztalataikat az agráriumot
érintő kérdésekben. Jakab István, a
MAGOSZ elnöke a magyarországi
gazdák érdekérvényesítési tapasztala−

tairól szólt, kiemelve: a gazdák egysé−
gességének köszönhetően a magyar
agrárium és élelmiszeripar újra fellen−
dülőben van. Hangsúlyozta, Magyaror−
szág  kész szakmai segítséget nyújta−
ni a határon túli magyar gazdák tevé−
kenységéhez  és átadni tapasztalatait
egy falugazdász hálózat kiépítésében,
amelynek a szaktanácsadás mellett a
szektort érintő információk átadásá−
ban, közvetítésében is nagy szerepe
van. Farkas Iván, az MKP gazdaság−
politikai alelnöke bemutatta a Baross
Gábor Felvidéki Fejlesztési Tervet, a
dél−szlovákiai mezőgazdasági terme−
lés és élelmiszeripar lehetséges fej−
lesztési megoldásaira fókuszálva.
Havran István, a Szlovák Kezes− és
Fejlesztési Bank komáromi kirendelt−
ségének igazgatója az agrárhitelezés
banki lehetőségeiről beszélt és ismer−
tette a bank földvásárlást segítő hitel−
programját.

A szakmai találkozón Mészáros
Győző agrármérnök, a GPT vezetősé−
gi tagja – a fórum védnöke –, valamint
Pém Bálint agrármérnök, a Fiatal Me−
zőgazdászok Szövetségének elnöke
Szlovákia 2014 −2020−as egységes
mezőgazdasági politikájának terveze−
tét elemezte. Felhívták a gazdák fi−
gyelmét az elmúlt időszakhoz képest
kedvező változásokra, de rámutattak
bizonyos hiányosságokra is, s főleg
azt kifogásolták, hogy a fiatal gazdák
és kisgazdák támogatása nagyon sze−
rény. Hasonló találkozóra nemsokára
a keleti régióban is sor kerül.

Léleképítő
koncert

2013. december 14−én Pozsonyban
az MKP Országos Tanácsa titkos sza−
vazással választotta meg Bárdos Gyu−
lát köztársaságielnök−jelöltnek, aki az
önálló Szlovákia történelmében az el−
ső magyar nemzetiségű államfőjelölt.
A platform vezetősége – ismerve Bár−
dos Gyula munkáját, erkölcsi és szak−
mai múltját – nyugodt szívvel ajánlja a
keresztény és keresztyén felvidéki ma−
gyaroknak, hogy szavazataikkal támo−
gassák a köztársaságielnök−választá−
son. Bárdos Gyula vallásos családból
származik, ennek többek között egyik
bizonyítéka, hogy édesapja és nagyap−
ja is hosszú éveken át a szenci egy−
házközösség kántora volt. 

Az OT ülése után az MKP Keresztény
Platform vezetősége külön megbeszé−
lést folytatott a köztársaságielnök−jelölt−
tel, és támogatásáról biztosította őt. Fel−
vidéki magyar közösségünknek szüksé−
ge van rá, hogy soraiból kerüljön ki
megfelelő szakmai múlttal rendelkező
és erkölcsös életű közszereplő, aki jó
példát mutat majd mindannyiunk szá−
mára. Bárdos Gyula személye ilyen;
nem megoszt, hanem összefog, és a
magyar kultúráért, a megmaradásun−
kért már eddig sem csak szóban, ha−
nem tettekben is munkálkodott.

Az MKP Keresztény Platformjának
vezetősége arra kéri a felvidéki ma−
gyar választópolgárokat, hogy egy em−
berként sorakozzanak fel köztársasá−
gielnök−jelöltünk mögé, hiszen a meg−
osztottság és a felelőtlen magatartás
közösségünk beolvadásához vezethet.

Ne feledjük a felvidéki mártírgróf, Es−
terházy János szavait: „Két kincsünk
van: magyarságunk és kereszténysé−
günk. A Szlovákiában élő magyarság
éppúgy, mint a magyar nemzetnek
minden egyes tagja, két kincset őriz
szívében és lelkében, és ez a két
kincs: a magyarsága és a keresztény
mivolta. A magyar nemzetnek évezre−

des történelméből láthatjuk, hogy leg−
nagyobb fiai, legnagyobb alkotói egy−
aránt voltak magyarok és kereszté−
nyek, egyaránt szolgálták a hazát és
az Istent.”

Az MKP Keresztény Platformjának ve−
zetősége: Stubendek László, Duray
Rezső, Bán Zoltán, Filipko József,
Karaffa Attila

Az MKP Keresztény Platformja támogatja Bárdos Gyula köztársaságielnök−jelöltet

A Gazda Polgári Társulást az agrárágazat jövője érdekli
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Bárdos Kinga és Mátyás Hudák Ka−
talin felvidéki magyar költők kapták
idén a Kantár Csaba Ifjúsági Irodal−
mi és Művészeti Díjat. Szímőn, szü−
lőfalujában tisztelettel őrzik Kantár
Csaba, a fiatalon elhunyt költő em−
lékét, s immár harmadik alkalommal
osztották ki a róla elnevezett díjat. 

A tíz évvel ezelőtt fiatalon elhunyt fel−
vidéki magyar irodalmár, publicista,
színművész emlékére alapított díjjal ko−
rábban rendszerint a Szímőn élő fiata−
lok kulturális tevékenységét ismerték
el, idén azonban először az egész Fel−
vidékről lehetett nevezni fiatal tehetsé−
geket.

A Kantár Csaba születésének 35. és
halálának 10. évfordulója alkalmából
meghirdetett díjátadóra öt, Felvidéken
élő és alkotó fiatal szerzőre érkezett
nevezés. A Levédia Kör által alapított

elismerést idén is Szímőn, a Jedlik
házban adták át, a rendezvény a Beth−
len Gábor Alap, a Csemadok helyi
alapszervezete és a Via Nova ICS tá−
mogatásával valósult meg.

Kantár Csaba (1978−2003) Szímőn élt
és alkotott. A nyitrai Konstantin Egye−
tem magyar−politológia szakos hallgató−
ja volt. Verseit a Szőrös Kő és a Polisz
közölte. Szerepelt az Angyalzsugor cí−
mű 1997−es antológiában. A Sötét Tü−
kör Stúdió egyik alapítója, performance−
aival többször bemutatkozott a nemzet−
közi TRANSART COMMUNICATION
fesztiválon, a KLIKK fesztiválokon és
egyéb rendezvényeken. Amatőr filmes−
ként több történelmi műsor és morbid
“filmszerűség” társrendezője. A Tatabá−
nyán alakult Egyedül Versműhely tagja,
a szímői Jedlik Ányos Társaság szerve−
ző titkára, a Verbum Pro Futuro polgári
társulás alelnöke volt. Életében két kö−
tete jelent meg. 

Az ünnepség kezdetén a díj névadó−
jának édesanyja, Kantár Éva, a
Levédia Kör tiszteletbeli elnöke ismer−
tette a díj történetét, majd a rendező−
ség nevében Samu István köszöntötte
a megjelenteket, példaképül állította
Kantár Csabát a fiatalok elé, mint az if−
júkori lázadó és közösségépítő szere−

pén túlmutató, széles látókörű mű−
vészt, gondolkodó embert, bár minder−
re csak huszonöt év adatott neki.

„A fiatalok gyakran időhiányra pa−
naszkodva magyarázzák közönyös−
ségüket, vagy nyugtatják saját lel−
küket! Gondoljuk végig, mit is jelent
az, ha valakinek valóban nincs ide−
je! Amikor a sors csak 25 évet ad a
földi pályafutásból ahhoz, hogy cse−
lekedni tudj. Csaba azt üzeni onnan
föntről nekünk, fiataloknak, hogy ha
valaki szeretne tenni, akkor annak
nem lehet akadálya az »időhiány«.
Akik megkapták ezt a díjat, azok so−
kat szenteltek az idejükből a közös−
ség szellemi művelésének, a felvi−

déki magyar öntudat erősítésének
és a társadalmunkat színesítő élmé−
nyeknek” – foglalta össze Kantár Csa−
ba életének üzenetét és a díj jelentősé−
gét Csémy Éva, a kuratórium elnöke –
Balázs F. Attila és Rožňó Jitka zsűri−
tagok társaságában. A döntés kihirde−
tése előtt a közönség kivetített képek−
kel illusztrált ízelítőt hallgathatott meg a
díj névadójának irodalmi alkotásaiból,
utána pedig a jelöltek munkásságából.

Az idei rendezvényen különdíjakat
is átadtak. Ebben az elismerésben Bí−
ró Szabolcs regényíró, illetve Ladá−
nyi Erik költő és Szűcs Dániel pub−
licista részesült. Samu István, a Via
Nova ICS alelnöke a rendezvényen
mondott beszédében hangsúlyozta:
akik megkapták ezt a díjat, sokat szen−
teltek idejükből a közösség szellemi
művelésének, a felvidéki magyar öntu−
dat erősítésének és a társadalmunkat
színesítő élményeknek. 

A díjkiosztó utáni visszajelzések arról
tanúskodnak, hogy igen szép és szín−
vonalas rendezvénynek volt részese a
közönség. A Via Nova ICS, ahogy
idén, úgy a jövőben is együttműködik a
Levédia Körrel, és a fiatal tehetségek−
nek szánt díjazás közéleti kibővítését
tervezi. −la−

A Magyar Állandó Értekezlet múlt
évi döntése értelmében november
15−e a Magyar Szórvány Napja. Bu−
dapesten november 12−én szakmai
konferenciát tartottak ebből az alka−
lomból, és az érintett közösségek
mindenütt figyelmet szenteltek az
emléknapnak.

A Kárpát−medencei Magyar Szór−
vány Napja című konferencián Buda−
pesten, a Magyarok Házában Répás
Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkár a szórványban élő
magyarokat „a nemzet határának és
végvárainak” nevezte, közösségeik
megtartását pedig mindannyiunk szá−
mára fontos feladatnak. Okfejtése vilá−
gos: ha e „végvárak” elvesznek és a
szórványközösségek eltűnnek, azzal
nemzetünk határai is beljebb szorul−
nak. Világos tehát, miért közös érde−
künk a szórványmagyarság védelme
és támogatása. Répás Zsuzsanna be−
szédében felsorolt néhány konkrét in−
tézkedést is, melyet a magyar kormány
mindezek érdekében az elmúlt évek−
ben már megtett, így példaként hozta
fel a csángó oktatási program fejleszté−
sét, a délvidéki beiskolázási programot
vagy az iskolabusz programot.

A Magyar Szórvány Napja alkal−
mából a Felvidéken szakmai konfe−
rencia és kerekasztal−beszélgetés
foglalkozott a szórvány kérdésével.
A “Beletörődünk…? Avagy szükségünk
van−e szórványstratégiára” címet viselő
rendezvényt a Zoboralji Kulturális és

Információs Központ és a Kersék Já−
nos Kör szervezte, de képviseltette
magát és hozzá is szólt a témához a
Csemadok, az MKP, a Szlovákiai Ma−
gyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége, a
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége,
a Szövetség a Közös Célokért társu−
lás, a Szülőföldön Magyarul Társulás,
valamint a VIA NOVA ICS. A szakmai
konferencia november 16−án zajlott
Alsóbodokon, és három fő témára
épült: az anyanyelvi oktatás, az anya−
nyelvi kultúra és a szórvány−tömb kap−
csolat kérdéseire.

A rendezvény az Alsóbodoki Magán
Szakközépiskola területén volt, mert az
intézménynek az alapítói, működtetői so−
kat tesznek a zoboralji magyarság szór−
ványosodásának lassítása érdekében.  

A konferencián Ladányi Lajos szer−
vező, a MÁÉRT szórvány munkacso−
portjának felvidéki tagja üdvözölte a
megjelenteket és ismertette a felvidéki
magyarság szórványstratégiájának
főbb pontjait, melyek a 2013. novem−
ber 12−ei budapesti konferencián is el−
hangzottak. Elmondta, 2008. május
17−én ugyancsak Alsóbodokon egy
Kárpát−medencei konferenciával indult
a szórványstratégia kimunkálása, ame−
lyet Duray Miklóssal, az MKP stratégi−
ai tanácsának elnökével közösen al−
kottak meg, 2009. január 29−én ismer−
tették egy pozsonyi konferencián a
stratégiai tanács többi munkájával
együtt: „Tömbből szórványba – Felvi−

déki szórványstratégia” címmel.
A tanácskozáson felszólalt többek

közt Pék László, az SZMPSZ elnöke,
Szigeti László, az MKP OT elnöke, Gál
Erik, a Szlovákiai Magyar Cserkész−
szövetség Nyitra vidéki vezetője, Ba−
logh Gábor, a Csemadok közép−szlo−
vákiai regionális alelnöke, Paulisz Bol−
dizsár, Göbő Sándor és Hajtman Béla,
az alsóbodoki magán szakközépiskola
vezetői, Ladányi Erik és Pócsik Jó−
zsef, a Via Nova ICS zoboralji veze−
tői is. A tanácskozás résztvevői más−
más szemszögből mutattak rá a sok
tennivalóra, ami a szórványkezelésben
a közösségünkre vár. Többen hangsú−
lyozták, hogy a tömbben élőknek
példát kellene mutatniuk a szór−
ványban élőknek, az iskolák ügyé−
ben regionális megegyezésre kell
jutni, mert erős, jó színvonalú isko−
lákra van szükség.

Ladányi Lajos azzal zárta a megbe−

szélést, hogy további konkrét egyezte−
téseken a 2008−ban megfogalmazott
szórványstratégia mentén cselekvési
program készül, szórványközpont lét−
rehozását és az érintett közösségek
részére konkrét programok kidolgozá−
sát fogja szorgalmazni.

Megállapodtak abban is, hogy az
MKP, a Szlovákiai Magyar Közművelő−
dési Szövetség – CSEMADOK, a Szlo−
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsé−
ge, a Szlovákiai Magyar Szülők Szö−
vetsége, a Szlovákiai Magyar Cser−
készszövetség, a Szövetség a Közös
Célokért társulás, a Via Nova ICS, a
Szent György Lovagrend, a Kersék Já−
nos Kör, a Zoboralja Közhasznú Tár−
sulás és más szervezetek összehan−
golt lépéseket tesznek a szórványoso−
dás folyamatának megállítására, és a
felvidéki magyarság szórványkérdésé−
vel rendszeresen együttműködve fog−
nak foglalkozni. (−ol−)

A Magyar Szórvány Napján a szórványokról

Kantár Csaba Ifjúsági Irodalmi és Művészeti Díj



Mi a szeretet?
Egy tudományos felmérés részeként kutatók meg−

kérdeztek néhány 4 és 8 év közti gyermeket arról,
hogy szerintük mi a szeretet.  

„Amikor nagyinak begyulladtak az ízületei, nem
tudott már előrehajolni, hogy kifesthesse a lábán a
körmeit. Most mindig a nagypapa festi a nagyi kör−
meit, pedig neki is ízületgyulladása van. Ez a szere−
tet.” (Rebeka – 8 éves) 

„Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a
neved. Valahogy érzed, hogy az ő szájában bizton−
ságban van a neved.” (Zsolti – 4 éves) 

„A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb csir−
kehúst odaadja apunak.” (Eszter – 5 éves) 

„A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni
és egy kicsi öreg bácsi még mindig barátok, még
azután is, miután jól megismerték egymást.” (Tomi
– 6 éves) 

„A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpa−
don és nagyon féltem. Odanéztem a közönségre,
és apu ott mosolygott és integetett. Csak ő mosoly−
gott. Ezután már nem féltem.” (Csilla – 8 éves) 

„A szeretet az, ami karácsonykor a szobában van.
Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicso−
magolását, akkor lehet meghallani.” (Robi – 7 éves) 

Jócselekedetek
A milliomos meghal, és erélyesen kopogtat a

mennyország kapuján. Szent Péter kinyitja az ajtót
és megkérdezi: 

– Mit akarsz? 
– Be akarok menni. 
– Hohó, aztán voltak−e jócselekedeteid a Földön? 
– Hogyne. Egyszer találkoztam egy koldussal és

adtam neki tíz centet. 

– Aztán? 
– Aztán egy másik alkalommal egy másik koldus−

nak is adtam tíz centet. 
– Hát még mi jót tettél? 
– Pár év múlva még egy másik koldusnak is ad−

tam tíz centet. 
Szent Péter jelenti a dolgot az Úrnak. Az Úr vé−

gighallgatja, aztán így szól: 
– Add vissza neki a harminc centet, és menjen a

pokolba! 

Történet a valódi gazdagságról
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vi−

dékre hétéves kisfiát, hogy megmutassa neki, mi−
lyen szegény emberek is vannak, és hogy a gyer−
mek meglássa a dolgok értékét, és felfogja, hogy
milyen szerencsés családban él. 

Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg,
ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a
vidéki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát: 

– Nos, mit gondolsz erről az útról? 
– Nagyon jó volt, apa! 
– Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és

szegénységben élnek? 
– Igen. 
– És mit láttál? 
– Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik

négy. Nekünk egy medencénk van, ők meg egy tó
partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el
fénnyel, az övékére a csillagok világítanak. A mi ud−
varunk a kerítésig tart, az övék addig, amíg a szem
ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszél−
getni egymással, és hogy boldog családként élnek.
Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig lát−
lak titeket. 

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben,
mire a kisfiú hozzátette: 

– Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gaz−
dagok is lehetnénk. 

(Forrás: internet)

Megfejtés: 

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

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

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

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

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

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

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

KKKKEEEELLLLLLLLEEEEMMMMEEEESSSS    ÜÜÜÜNNNNNNNNEEEEPPPPEEEEKKKKEEEETTTT!!!!
Az elmúlt hónapokban előfordult, hogy szerkesztőségünkben felmerült, talán a követke−
ző számba nem kellene rejtvényt tenni, hiszen az emberek most – mondjuk – szabad−
ságolnak, választásokra készülnek vagy egyéb okoknál fogva nem fogják idejüket rejt−
vényfejtéssel tölteni. Most ez a lehetőség nem merült fel: ünnepi napok következnek,
amelyek ugyan felpörgetik a családok életét, de időt is adnak arra, hogy a hétköznap−
ok rohanásával szemben most a szórakozásra, például közös rejtvényfejtésre is jusson
idő. És elárulom: ezúttal temérdek rejtvényt fejtettünk meg mi is, hogy olyan feladvány
adjunk Önöknek, amely valamilyen módon összefügghet a közelgő ünnepek eseményi−
vel. A megfejtést, persze, nem áruljuk el, csak annyit: reméljük, a karácsonyi ajándék
nem okoz olyan meglepetést a megajándékozottaknak, mint rajzos rejtvényünk figurái−
nak. Egyébként pedig: érdemes bekapcsolódni versenyünkbe, mert ezúttal a szokásos
három könyvcsomag mellett öt falinaptárt is kisorsolunk majd, amelyet kiadónk,
a Magyar Közösség Pártja ajánlott fel szerkesztőségünknek a játékba. 

Ugyanakkor: nem tanácsoljuk fiatal olvasóinknak, versenyzőinknek legutóbbi feladvá−
nyunk fogadalmát, ahogy a rejtvény szerzője, mi is viccnek szántuk a mondatot, amely
szerint „Ha megnövök, én is pénzmosó leszek, mint a papa!”. Azt nem tudjuk, per−
sze, megfejtőinknek mi a véleménye a „fogadalomról”, azt azonban igen, hogy nagyon
ügyesek, hiszen mindenki jól oldotta meg a feladványt. A sorsolás eredményeként
könyvjutalomban következő játékosaink részesülnek: Balla Ilona Szencről, Ifj. Doró
György Tornaljáról és Mácsodi Adrianna Karváról. Gratulálunk a nyerteseknek!

Jelen feladványunk megfejtéseit 2014. január 15−éig várjuk szerkesztősé−
günkbe levélben vagy levelezőlapon 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

Gondolta volna?


