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A magyarok köztársaságielnök−je−
löltje a Hírvivőnek nyilatkozott a
kampányról, elképzeléseiről, priori−
tásairól. Megkérdeztük tőle azt is,
milyen eredménnyel lenne elégedett
március 15−én.

� Milyen az eddigi kampány? 
– Nagyon örülök az eddigi találkozá−

soknak. Azt követően, hogy az MKP
Országos Tanácsától megkaptam a bi−
zalmat és Berényi Józseffel együtt be−
jelentettük, hogy az MKP önálló jelöltet

indít az elnökválasztáson, sok pozitív
visszhangot kaptam. Dél−Szlovákia va−
lamennyi régiójába hívtak találkozókra,
lakossági fórumokra szinte minden
nap. Sőt, van úgy, hogy egy nap több
helyre is megyünk. Annyi a meghívás,
hogy nem is tudunk mindegyiknek ele−
get tenni. Ezúton is szeretnék bocsá−
natot kérni azoktól, ahova nem tudtunk
eljutni. Kénytelenek vagyunk úgy sze−
lektálni, hogy minden régióban, min−
den fontos mikrorégióba ott legyünk,
Pozsonytól egész az Ung−vidékig.  

� Milyenek az emberek reakciói?
– Ez a legnagyobb öröm a számom−

ra, hogy az emberek nagyon pozitívan
értékelik a döntésünket. Az összefogás
igénye teljesen nyilvánvaló, szinte kéz−
zel tapintható. Az újdonság erejével
hat, hogy van magyar államfőjelölt. Hi−
szen most már nem csak külső szem−
lélői vagyunk ennek a harcnak, ennek
a versenynek, hanem immár aktív ré−
szesei. Zsúfolásig megtelnek a termek
a lakossági fórumokon, olyan is előfor−
dult, hogy egy településen kétszer is ta−
lálkozót kellett tartani.

Az egyik legkellemesebb tapasztala−
tom, hogy párthovatartozástól függetle−
nül mindenhol a támogatásukról bizto−
sítanak. Én egész Dél−Szlovákia jelöltje
szeretnék lenni. A 14 jelölt közül egyér−
telmű, hogy a kisebbségeket, a magyar
közösséget én képviselem, de nyitottak
vagyunk a többség felé is, ezzel a szlo−
vák részről is pozitív visszajelzéseket
kapunk.

� Azt kapta eddig, amire számított?
– Igen, sőt, 1998−óta ilyen eufórikus

hangulatot és ekkora érdeklődést nem

tapasztaltam. Óriási a lelkesedés. Az
összefogás végre megvalósíthatónak
látszik. Nemzeti ünnepünkön kerül sor
a választásra, ez is ösztönzőleg hat az
emberekre. Fontos tudatosítani, hogy
ez egy lehetőség közösségünknek:
hogy megmutassuk, hányan vagyunk
mi, felvidéki magyarok, és hogy igenis
nagy politikai súlyunk van.  

(Az interjú folytatása a harmadik

oldalon kezdődő „Bárdos Gyula− 

−mellékletben“ olvasható.)

BÁRDOS GYULA KÖZTÁRSASÁGIELNÖK−JELÖLT:

Mindnyájunknak el kell menni!

Csáky Pál vezeti 
az MKP európai
parlamenti listáját

Csáky Pál vezeti a Magyar Kö−
zösség Pártja európai parlamenti
választási listáját, döntött az Or−
szágos Tanács. A február 15−én
Pozsonyban tartott idei első ülé−
sen az egyik legfontosabb prog−
rampont a  listaállítás volt.  

Az ülést a testület elnöke, Szigeti
László nyitotta meg. Az Országos
Tanács tagjai visszatekintettek a kö−
zelmúlt aktuális politikai és társadal−
mi történéseire. Berényi József or−
szágos elnök a megyei választások
után kialakult helyzetről szólt, eszme−
cserét folytattak Bárdos Gyula köz−
társaságielnök−jelölt kampányáról is.

Következő programként titkos sza−
vazással választották meg az MKP je−
löltjeit. Csáky Pálon kívül az MKP Or−
szágos Elnökségéből Farkas Iván
gazdasági és régiófejlesztési alelnök
szerepel a listán, a második helyen.  A
két országosan ismert politikus mellett
fiatalok alkotják a párt 13 fős listáját.

Az Európai Parlamenti választá−
sokra május 24−én kerül sor. Szlo−
vákia összesen 13 széket kap a 751
fős parlamentben, a 2014−ben kez−
dődő ötéves parlamenti ciklusban.

(Az MKP EP−listáját lapunk 7.

oldalán ismertetjük. Ugyanott olvas−

ható interjúnk Csáky Pállal.)

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke: 
1. A választási ígéreteinkből indulunk ki. Meg kell oldani a galántai és duna−

szerdahelyi kórház anyagi helyzetét, folytatni kell az utak felújítását, és meg kell
őrizni a középiskolák jelenlegi hálózatát. Természetes, hogy számomra a magyar
tanítási nyelvű oktatási intézmények különös jelentőséggel bírnak. Továbbá pe−
dig nagyon fontosnak tartom az uniós alapok méltányos és transzparens elosz−
tását, illetve felhasználását. Célunk, hogy a megye rólunk is szóljon. A magya−

rok lakta járások méltányos támogatásáról, az egyenrangúságról és a kölcsönös
tiszteletről. Nem lesz egyszerű, mert ellenszélben politizálunk. Vannak ugyanis,
akik féltékenyek az MKP sikereire, és megpróbálják ellehetetleníteni a megyei
magyarság érdekében végzett munkánkat. Gondolok itt egyesek személyeske−
déstől sem mentes, hazugságokon alapuló kritikájára. (Folytatás a 2. oldalon)

A novemberi megyei választások után felálltak az
új megyei önkormányzatok. A Magyar Közösség
Pártjának képviselői öt megyében vannak jelen.
Mindegyik megye egy−egy képviselőjétől a kö−
vetkező két kérdésre kértünk választ:

1. Milyen célokkal vág neki Ön és a megyei frak−
ció a választási ciklusnak?

2. Milyenek az eddigi tapasztalatok?

Megyei körkép a választások után. Megkérdeztük az MKP megyei alelnökeit és frakcióvezetőit.
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Németh Gabriella

Pozsony megye

korábbi alelnöke,

megyei 

képviselő:

1. Folytatni sze−
retném a megkez−

dett munkát, hiszen ami eddig jól mű−
ködött, azon nem kell és nem is sza−
bad változtatni. Több projektet indítot−
tam be az elmúlt 4 évben, ezeket sze−
retném sikeresen befejezni. Ilyen pél−
dául a szenci zsinagóga felújítása és
ennek keretén belül a szenci székhe−
lyű Dunamenti Néprajzi Központ létre−
hozása, vagy a Pozsony belvárosában
létrehozandó, a családi erőszak áldo−
zatainak menedéket nyújtó biztonsá−
gos asszonyház átadása. De ide tarto−
zik a négy eddig létrehozott szakmai
oktatóközpont mellett elkezdett további
4 kialakításának sikeres befejezése is.

Szeretném szorosabbra fűzni együtt−
működésünket Győr−Moson−Sopron
megyével, tervezzük egy közös EGTC
létrehozását HU−SK−AT−CZ részvétel−
lel. Továbbra is kiemelt figyelmet sze−
retnék fordítani a magyar vonatkozású
problémák, szükségletek teljesítésé−
nek. A támogatási rendszer nyújtotta
lehetőségek maximális kihasználása
mellett segíteni az önkormányzatokat,
a kulturális és társadalmi szervezete−
ket, iskolákat, hogy minél nagyobb
mértékben teljesíteni tudjuk a lakosság
jogos igényeit.

2. Teljesen új helyzet alakult a me−
gyei önkormányzat összetételében, a
44 képviselőből 34 jobbközép koalíci−
ós, tehát kényelmes többségünk van.
Ennek ellenére vannak súrlódások, ér−

dekütközések, politikai nézeteink bizo−
nyos problémák megoldására különbö−
zőek. 

A választások óta eltelt három hó−
napban két közgyűlést tartott Pozsony
megye önkormányzata, az új megbíza−
tási időszakra megválasztottuk a főel−
lenőrt, megalakultak a szakbizottság−
ok. Annak ellenére, hogy az MKP a
legkisebb (4 tagú) képviselői klubbal
rendelkezik, képviselőink ugyanúgy 2
bizottsági elnöki posztot harcoltak ki
(szociális és egészségügyi, valamint a
mandátumvizsgáló bizottság), mint a
legnagyobb, 10 tagú SAS klub. Feltöl−
töttük az iskolatanácsokat is, magyar
tannyelvű intézményeinkben 2–2 kép−
viselőnk foglal helyet, a munkahivata−
lok mellett működő foglalkoztatási bi−
zottságokban is képviselve vagyunk.
Elfogadtuk a 2014−es évi költségvetést
is. Egy dologban azonban nem tudtunk
megegyezni, mégpedig az alelnökök
megválasztásában, de bízom benne,
hogy erre a problémára is rövid időn
belül megoldást találunk. 

Megyei körkép... (folytatás az első oldalról)

POZSONY MEGYE

Berényi József, Nagyszombat me−

gye alelnöke: 

2. Az eddigi tapasztalatok szerint ez a
négy év sem lesz méznyalás. Nem
könnyíti a munkámat, hogy az elnök és
alelnökök folytatják tevékenységüket.
Nekem valahol a mozgó vonatra kell
felszállnom. Segít az, hogy négy évig
képviselő voltam, de nyilván egy me−
gyei alelnöknek nagyobb a felelőssége,
mint egy képviselőnek. Örömmel tölt el,
hogy a megyei munka máris megindult
és pozitív híreim is vannak. Az új EU−s
programoknak köszönhetően feltehető−

en már 2015−ben felújításra kerül a
medvei híd, amely összeköti Szlovákiát
Magyarországgal, egyben két gyalogos
és két kerékpársávval is kibővül. Felújí−
tásra kerülnek a Bős – Dunaremete
közti, komphoz vezető utak, és egy új
komp elindítása is reális Doborgaz és
Dunakiliti között. Szeretném azt is elér−
ni, hogy bekerüljön ebbe a programba a
Nagymegyert Győrrel összekötő, rossz
állapotban levő útszakasz felújítása is.
Ezt javaslatomra a kormány Nagyszom−
bat megyei kihelyezett ülésén el−
végzendő feladatként regisztrálták.

NAGYSZOMBAT MEGYE

Zachariaš István,

Kassa 

megye alelnöke: 

1. Legfontosabb
célunk a velünk
együttműködő füg−
getlen képviselő−
vel együtt, hogy a
megyei szinten való politizálásunkkal
elősegítsük ennek a keleti, a forrá−
soktól távol eső, közlekedési infrast−
ruktúrával még mindig nem rendelke−
ző megyének a felzárkózását. Tudva−
levő, hogy az olló folyamatosan nyílik
kelet− és nyugat Szlovákia között, és
ez kihat minden itt élő ember sorsára.
Fokozott figyelemmel kísérjük az itt
élő magyarság helyzetét, az iskolák
állapotát (jó példa erre a rozsnyói és
a kassai gimnázium ismert ügye), a
kulturális intézmények állapotát, a ha−
gyományos magyar kultúra megtartá−
sát és mindazt, amit ebben a tekintet−
ben a magyarság megmaradása ér−
dekében a megyei politizálással meg−
tehetünk. 

Mivel az elmúlt időszakban keve−
sebb figyelmet fordított a megye a
magyarlakta területekre, nagyon sok
a teendő a közlekedési infrastruktúra,
a régiófejlesztés, a turizmus lehető−
ségeinek bővítése, az új munkahe−
lyek teremtése területén is. A megye
egyik legfontosabb megfogalmazott
kitörési pontja a mezőgazdaság. Kas−
sa az elmúlt évben Európa Kulturális
Fővárosa volt és ehhez a projekthez
szorosan kapcsolódott a megye Terra
Incognita projektje, amely a vidék –
ebben a megye magyarlakta vidéké−
nek – propagálását, megismertetését
tűzte ki célul. Ez jó lehetőség volt ar−
ra, hogy az idelátogatónak betekin−
tést nyújtsunk kultúránkba, történel−
münkbe, szokásainkba. Határozott
célunk, hogy e program kapcsán – a
különböző tematikai utak bevonásá−
val – állandóan fenntartható kulturális
turizmust tudjunk felmutatni a megye
déli régióira is. A Kassa megye és
Borsod−Abaúj−Zemplén megye között
megalapított Via Carpathia Európai
Területi Együttműködés (EGTC) leg−
inkább a határon átnyúló infrastruktú−

ra fejlesztésére ad lehetőséget –
megfogalmazott célunk a Balti tengert
az Égei tengerrel összekötő Via
Carpathia korridor építésének előké−
szítése és miharabbi építése is.

2. Kassa megyén belül hagyomá−
nyosan jó kapcsolataink és tapaszta−
lataink is vannak. A megyerendszer
kialakulása óta – 2011−től – jelentős
szerepet vállaltunk a megyei politizá−
lásban. A mostani ciklusban újra
megkötöttük a SMER−SD és a MKP
közötti koalíciós szerződést, és to−
vábbra is közösen támogatjuk
Zdenko Trebuľa megyeelnököt, aki−
ben eddig a magyarságot érintő kér−
désekben sem csalódtunk. Remélem
ez a jövőben is így marad. Jelenleg
személyemben újra megyei alelnöke
van az MKP−nak, két bizottsági elnö−
künk van, és minden bizottságban
helyeket tudtunk elfoglalni. 

Az alelnöki hatáskörömbe tartozik
a közlekedésügy, a beruházások
ügye, az idegenforgalom és a hatá−
ron túli együttműködés, az infor−
matizáció és a régiófejlesztés. Szlo−
vákiára jellemző, hogy a számunkra
is nagyon fontos iskolaügyet és kultú−
rát nem az én hatáskörömbe utalták,
de a nagyon jó és régóta működő
személyes kapcsolatoknak és együtt−
működésnek köszönhetően, ezekben
a témakörökben is mindig meg tudtuk
találni a közös hangnemet, a megyé−
ben élő magyarság érdekében. Min−
dent összevetve úgy gondolom, hogy
Kassa megyében példaértékű együtt−
működést tudunk felmutatni.

KASSA MEGYE

A Via Carpathia EGTC a határon át−

nyúló infrastruktúra fejlesztésére ad

lehetőséget



-

-

Nagyon sokat jelent. Az is egy fontos 
jelzés, amit láttunk a beérkezett alá-
írásoknál, hogy más nemzetiségek ré-

-

Ezért jó, hogy nemcsak az MKP jelölt-
-

dulok. Olyan személyként, aki segíthet 
az MKP-nak és a magyar közösségnek 

Hogy ne megosszam, hanem egyesít-
sem Dél-Szlovákia lakosait. 

-

nem vagyunk - úgymond - „szalonké-
-

megyei választások eredményei is azt 

-
-

nek, és nem csak a választásokon. Ha 

a többség is sokkal komolyabban fog 
venni minket. 

-

-

az ideje annak, hogy akár a legma-

-

gondban vannak a felvidéki magyarok. 
Ezért kell változtatni hozzáállásunkon. 

-

hogy a legnagyobb magyar civil szer-
vezet, a Csemadok országos elnöke is 
vagyok. 

Másrészt, hogy felhívjuk a magyar kö-
zösség, illetve az összes nemzeti ki-

kell mutatnunk a dél-szlovákiai régió 

hogy Dél-Szlovákia alatt nem csak 
Csallóközt és Mátyusföldet kell érteni, 
hiszen keletebbre hatalmas a régiók 
felzárkóztatásának igénye. Ezt nem 
tudja megoldani sem az elnökjelölt, 

nem utolsó sorban, fontos számomra 
az emberi és kisebbségi jogok kérdése. 

-

-
séseket, emaileket, de hagyományos 
leveleket is. A Facebookon is aktívak 
az emberek. A televíziós és rádiós sze-

rengeteg email érkezik, tehát aktívan 

-

Az utolsó héten már kicsit vissza kell 
fognom az esti lakossági fórumokat, 
ugyanis a köztelevízió és a kereske-

-
-

megemlékezéseken. Például Komá-

-
-

denie, nem fognak úgy nézni rá, mint 
egy csodabogárra. Én bízom a jó sze-

nem lennék elégedett. Ellenszél is van. 
De én bízom a szlovákiai magyarok és 

eredményben. 

-

Igen, ha nem is most. Ennek ellenére 
mi, magyarok és az összes Dél-Szlo-

-

második fordulóba jutás már most sem 
lehetetlen, valósággá válhat, ha eddig 
nem látott mértékben mozgósítanánk. 
Ezért ezúton is szeretnék kérni minden-

-

Bárdos Gyula - melléklet

-

vezetett bevételi és kiadási oldalát.  Az interneten bárki megnézheti, hogy 
Bárdos Gyulát ki mindenki támogatja és mekkora összeggel, illetve, hogy 

Aki úgy gondolja, hogy anyagilag is támogatni szeretné Bárdos Gyulát, 

kampányához. Számlaszáma: 5052468783/0900.

Támogassa Ön is Bárdos Gyula kampányát

folytatás az 1. oldalról
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Miért van szükség magyar köztársa-
ságielnök-jelöltre?

Jelöltségem célja, hogy felvállaljam, 
megjelenítsem és elmagyarázzam azo-
kat a - korábban - elhanyagolt fontos 
témákat, melyek Dél-Szlovákiát érin-
tik. Szeretném, hogy a régió problémái 

felzárkózás. Mindez nem Bárdos Gyu-
láról, hanem a felvidéki magyarságról 

más nemzetiségek és szlovákok ér-
dekét is szolgálja. Célom megküzdeni 

-
gi nemzethez tartozóknak, hogy azért 

országot gyarapítjuk.

Az eddigi választások során a kisebb-
ségi témát soha senki nem vetette fel. 

csak a közhelyek szintjén, konkrétumok 
nélkül, felhasználva vagy kihasználva 
azt valamely nemzetiség rovására, a 
feszültségek szítására. Az évtizedes 
hallgatás következménye, hogy a több-
ség gyakran értetlenül szemléli, ha a 

jogaikkal élnek, akár elindulnak az el-

feladata az, hogy megosztás helyett 
egyesítsen, képviselje az összes állam-
polgárt. Törekednünk kell arra, hogy 
Szlovákia köztársasági elnöke ne éljen 
vissza hatalmával a kisebbségek rová-
sára. 

Mindenkinek el kell menni!

magyarságot.              A kisiskolák 
tervezett részleges felszámolása, a 
kisebbségi kultúra támogatásának le-
építése, Malina Hedvig ügye, a peredi 

népszavazás eredményének elutasí-
tása, a magyar nyelvhasználat vissza-
szorítása, a kormány arroganciája, a 
kisebbségi tanácsban történt negatív 
változtatások is azt mutatják, hallatni 
kell a hangunkat, meg kell nyilvánulni, 
merni nagynak lenni. Szimbolikusan 
is jelezve az egyenrangúságot, amely 
nemzetiségre és ideológiára való tekin-
tet nélkül minden állampolgárt megillet. 
Akár a köztársasági elnök is lehet ma-
gyar.

közösség Szlovákiában. Itt születtünk, 

és itt szeretnénk boldogulni, biztosítani 

Merjünk nagyok lenni!

Dél-Szlovákia a bársonyos forradalom 
óta eltelt huszonöt évben sok tekintet-

-
zetiségek, köztük a szlovákok szintén 
az utóbbi évtizedek kárvallottjai. A ma-
gyarlakta régiók infrastrukturális szem-
pontból az országos átlaghoz képest 

elmaradottabbak, a hiányos úthálózat 

ezáltal a munkanélküliség is magasabb 
a helyi lakosság körében. Dél-Szlová-

betegségek, különösen a daganatos 
betegségek miatti elhalálozások terén. 
Mi, magyarok ugyanakkor teljes jogú 
állampolgárai vagyunk Szlovákiának, 
a kötelességek mellett ugyanazok a jo-

amelyek a többi állampolgárra vonat-
koznak.

Ezért forradalmi döntés a saját, magyar 
jelölt, és ezért fontos, hogy minél job-
ban szerepeljen március 15-én, nemze-
ti ünnepünkön.

Miért Bárdos Gyula? 

Több évtizedes politikai tapasztalattal 
rendelkezik, jelenleg a Csemadok elnö-
ke és az MKP elnökségének tagja. Az 
utóbbi években civil vonalon legalább 
olyan aktív volt, mint politikai vonalon. 
Bárdos Gyula évtizedek óta tartó kö-

bizonyítja, hogy nem megoszt, hanem 
-

kölcsös, aki képes megszólítani a többi 
kisebbség tagjait, a szlovákokat és a  
demokratikus értékekre nyitott válasz-
tókat is. 

Vallásos családból származik, édesap-
ja és nagyapja is hosszú éveken át a 
szenci egyházközösség kántora volt. 
Fontosnak tartja, hogy a vallásszabad-
ság, az állam és az egyház viszonya 

-
va a döntéshozatalból a szlovákiai ma-
gyar keresztény és keresztyén feleke-

Céljaim

magyarok és más kisebbségek, vala-
mint a többségi nemzet tagjai között. A 

emberi jogok, a kisebbségi jogok és a 
magyarsággal kapcsolatos kérdések 
terén. Az önkormányzatiság, a nyelv-
használat, a nemzetiségi oktatás és a 
kisebbségi kultúra kérdéseinek felveté-
se és megoldásuk aktív szorgalmazá-

-
telével, aktív felhasználásával. Mindez 
hozzájárul ahhoz, hogy Szlovákia egy 

ország lehessen.

Megszólítani valamennyi szlovákiai ma-

nyitottak, és értik, érzik problémáinkat, 
a közösségünket foglalkoztató kérdé-

A magyar összetartást, a józanul gon-
dolkodó, a kisebbségi és nemzetiségi 
jogokat komolyan felvállalóknak olyan 
esélyt szeretnék adni, amely megmu-
tatja, hogy együtt, közösen tisztessé-
ges eredményt érhetünk el.

Ha március 15-én, nemzeti ünnepünk 
napján összefogunk, a megteremtett 

kezdetét veheti egy olyan új párbeszéd, 
amely hozzájárul a közösség gyarapo-

Jelöltségem 
céljai

Bárdos Gyulát nagyon régóta ismerem. Több évtizede, mondhatnánk, hisz együtt indult politikai pá-

választhatnak. 
Ahhoz, hogy fölemeljük a fejünket, szükség van arra, hogy úgy érezzük, mi sem vagyunk másodrangú 

Bauer Edit

Számomra a világ legtermészetesebb dolga az, hogy minden állampolgár, aki választójoggal rendel-

Kis Péntek József

Támogatói üzenetek
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Bárdos Gyulát több mint harminc éve ismerem a Csemadokból, mindig bátor, gerinces embernek ismer-
tem meg. Ahogy jöttem Magyarországról haza, nézem, a nagy plakáton az van felírva: „Merjünk nagyok 

-
ték, de végül az önállóság, a szabadság megmaradt, amire építkezni lehet. Bárdos Gyula most az alap-
jait rakja le annak a háznak, amely lehet, hogy egyszer megépül. Egy szép magyar ház. Bárdos Gyula 

volna-e Štúr Lajos 1848-ban, amikor egyezkedni próbált Kossuthtal és autonómiában gondolkozott, 
hogy 160 év múlva önálló Szlovákia lesz harcok, fegyverek nélkül? Miért nem merünk mi is gondolkodni 
egy elnökjelöltben legalább? Bárdos Gyula az az ember, aki soha nem szidta a szlovákokat, sok szlovák 
barátja van. Nem egy véresszájú politikus. Egy olyan ember, aki ismeri Közép-Európa történelmét. Mint 
régi Csemadokos, azért fogok elmenni március 15-én szavazni rá, és minden barátomat arra kérem, 

Ulman István - fafaragómester, Várhosszúrét 

Megkérdeztük az utca emberét, mi a véleménye 

Laboda Róbert
28 éves, tanár, Komárom

A köztársaság azoké az embereké, akik 
lakják. Mi nemcsak lakjuk ezt a köztár-

is. Ezt némán nem tehetjük. Most végre 
hangot és teret is adtunk neki! Bárdos 
Gyula végre nem egy „pantominra”, 

minket (a visszautasítás sosem baráti 
gesztus).

Magyar emberként nem szavazhatok 
másra, csak Bárdos Gyulára, és ezt 
március 15-én, nemzeti ünnepünkön 
örömmel meg is teszem. A döntés egy 
percig sem volt kérdéses számomra, 

-
kapcsolódtam. Robert Fico politikája 
nagyon káros az országra, a magyar 
jelölt viszont önbecsülésünket növeli.

Tóth Ferenc
21, joghallgató, Nyitra

igazán ismerem, de szimpatikus em-
bernek látszik. Annak mindenképpen 
örülök, hogy magyar jelölt is indul a köz-
társaságielnök-választáson. Fontosnak 
tartom, hogy a magyarok érdekei kép-
viselve legyenek. Természetesen én is 
készülök választani.

Arra kértek, írjam meg néhány sorban, 

azt, hogy Bárdos Gyula, a Csemadok 

elnökségi tagja személyében a felvidéki 
-

löltje lesz.

-
tom, ezt jól tudják. Az utóbbi néhány 
évben számos találkozónk alkalmá-
val, legutóbb Martoson, az ottani nyá-
ri táborban mondtam el, fejtettem ki, 
hogyan képzelem az aktív Kárpát-me-
dencei magyar érdekképviseletet a kü-

-

különbözünk” és így folytatódik, hogy 

alapállás, nem más, mint a tehetetlen-
ség megmagyarázása. 

Én abban hiszek, hogy vannak pillana-
tok, amelyekben minden magyar közös-
ségnek egyféle választ kell adnia. Ilyen 
pillanat az is, amikor a közösség egy-

lépésben már az egység felmutatta je-
-

tok tárgyalási alapot jelentenek annak 
érdekében, hogy a közösség megmu-
tassa magát a többség felé, bizonyít-

vesszenek el a magyar szavazatok.

Ezért, ezért is fontos Bárdos Gyula bátor 
vállalása, amihez a vajdasági magyarok 

Felvidéknek írok, így szinte kénysze-

egyszerre volt magyar és polgár, egy-
-

vei mindannyiunkat összekötnek, aki 

számára, de mindannyiunk tanulságá-

cselekedni is kell. S a cselekvés néha 

hanem, ami feladat.”
  
Elnökválasztási kampány lévén, arra 
buzdítok és szólítok fel minden felvidéki 
magyart, még azokat is, akik Dél-Szlo-
vákiában hisznek, menjenek el és sza-
vazzanak a magyar jelöltre, a mi jelöl-
tünkre!

a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke

A magyar jelölt

Tudjon meg még többet Bárdos Gyuláról az interneten!
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Az a mi tapasztalatunk, hogy ha nem 
vagy a versenyben, akkor nem szá-
mítasz. Mi pedig azt akarjuk, hogy a 
magyarság számítson Szlovákiában, 
számítson Romániában, számítson 
mindenhol a Kárpát-medencében. Eh-
hez pedig nekünk kell elmondanunk, 

-
gunknak és a többségi társadalomnak. 

felmutatnia, azt, hogy el tud vezetni egy 
országot. Jól, jobban, másképpen. 

Nehéz dolgunk van, hiszen ezerszer el 
kell magyaráznunk a többségi állam-
polgároknak, hogy az, amit mi akarunk 
és kérünk, nem valakik ellen akarjuk, 
nem valakik ellen kérjük. Ezerszer el 
kell magyaráznunk, hogy azt valaki-
kért akarjuk, hogy nem akarunk elvenni 

többségi nemzet nyelvét és a kultúráját, 
hanem a mi nyelvünket, a mi kultúrán-

kat és a mi hagyományainkat akarjuk 
-

ket teremteni, mert az az ország, ahol 
élünk, a miénk is. 

minden nap újra el kell kezdeniük az 
építkezést, és ehhez hitre, akaratra és 
kitartásra, jó értelemben vett makacs-

-
gük. Ugyanezekre az erényekre van 
szükségük akkor is, amikor a többségi 
közvéleménnyel a magyarság sajátsá-
gos céljait ismertetik. 

Ehhez a munkához kívánok kitartást, 
bölcsességet és sok sikert a Magyar 
Közösség Pártjának, Bárdos Gyula ál-
lamelnökjelöltnek és a felvidéki magyar 
embereknek! 

Kelemen Hunor, 
az RMDSZ elnöke

Február  28-án, pénteken a komáromi 

Közösségi Estjét Bárdos Gyula, köztár-
saságielnök-jelölt.  Az esti programot 
Szarka Tamás és Szarka Gyula fellé-

-
együttes szórakoztatta a közönséget. 

Berényi József, az MKP elnöke kö-
szöntötte.  Beszédében elmondta, a 
magyar elnökjelölt indítása azt a célt 
szolgálja, hogy Szlovákia minden ál-
lampolgár közös országa lehessen, 
nemzetiségre való tekintet nélkül. Az 
Egyesült Államokban is elképzelhetet-
len volt, hogy egy afroamerikai álljon az 
állam élére. Ma pedig már másodszor 

széket.  Ahhoz, hogy elérjük azt, hogy a 

megálljt parancsoljunk a nemzetiségi 
felhígulásnak és a déli régiókban dúló 
munkanélküliségnek, hogy magyarként 

Mutassuk meg 
a magyarság 
erejét!

Kelemen Hunor, 
a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség 
elnökének üzenete 

élni, hogy a magyar közösség számára mi a fontos. Minket, rajtunk kívül, senki nem 

milyen iskolánk, színházunk vagy múzeumunk legyen. Foglalkoznunk kell a magyar 
közösségek közép- és hosszú távú terveivel, az autonómiával, kollektív, nyelvi jo-

Magyarként
magyar 
elnököt 
választani

is egyenrangú állampolgárai legyünk 
az országnak, önmagunknak kell cse-
lekedni. 

Álmainkat csak saját magunk valósít-
hatjuk meg. Álljunk fel és tegyünk érte! 
Továbbá arra szólított fel, hogy ne ijed-

-
jünk velük: március 15-én ültessük el a 
felvidéki magyarság diófáját, amelynek 
gyümölcsét, ha mi magunk még nem is, 

és tovább gyarapítják.  

Bárdos Gyula -

-
vé tették számára, hogy nem csak az 
MKP, hanem polgárok jelöltjeként is 

a megyeelnök-választásokon Berényi 
József példát mutatott közösségünk-
nek. Méltóan képviselte a magyarságot 
nem csak Nagyszombat megyében, és 
bebizonyította, hogy merhetünk nagyok 
lenni. Bárdos büszkén ecsetelte, hogy 
az országot járva, Pozsonytól az ukrán 
határig, mindenütt tapasztalja, hogy 
igény van az összefogásra. Arra kér-
te a hallgatóságot, hogy ne csak azért 
szavazzanak rá, mert magyar, hanem 

-
ként továbbítani szeretné közöségünk 
érdekeit. Továbbá elmondta, hogy most 
kell megragadnunk az alkalmat, hogy 
elmondjuk a többségi nemzetnek, mi itt 
vagyunk itthon, egyenrangú polgárként.  
Ha megkapjuk a bizalmat, helytállunk. 

„Március 15-én tartsunk népszámlást! 

napja. Mindenki, aki magyarnak tartja 
magát, menjen el választani!”- mondta.  

Az estét Südi Iringó és táncosai, vala-
mint Radics Gigi zárta. 

www.bardosgyula.sk
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7Magyar Közösség Pártja

Csúsz Péter
megyei képviselő,
frakcióvezető:

1. Nagyon nehéz
választási ciklus
elé nézünk, mivel
először történt
meg az, hogy há−
rom új elemmel kell számolnunk: van
egy 26 tagú Smer klub, ami egymaga
is eldönthet bármit, mert többségben
vannak. Rengeteg a független képvi−
selő, ami megnehezíti az egyezte−
tést, és van egy olyan elnökünk, aki−
nek a megyei fejlesztési elképzelése−
it nem ismerjük, politikai nézetei pe−
dig merőben ellentétesek a miénkkel.
Leállította például a nyertes EU−s pá−
lyázatainkat, így több millió eurótól
fosztja meg régióinkat. Ilyen helyzet−

ben célunk egyértelműen az, hogy a
stabil frakciónk (mindenkivel egyez−
tetve) az egyensúly letéteményese
legyen.  

2. Nehéz bármiről is beszámolni, mi−
vel az új vezetés nem kapkodja el a
dolgokat, költségvetésünk nincs elfo−
gadva, a szakbizottságok sem álltak
még fel. Megyegyűlésünk csak egy−
szer volt, az is csak képviselők indítvá−
nyára és teljes kudarccal végződött
volna, ha nem világítunk rá a józan
kompromisszumra. A veszekedéssel
induló megyegyűlés végül is meddő
három órás szóváltás után azzal vég−
ződött, hogy az elkészített költségve−
tés−tervezetet február végén elfoga−
dásra terjesztik. A kérdés csak az,
hogy megszavazható−e, ha nem szá−
mol invesztíciós beruházásokkal, me−
gyei fejlesztésekkel.

NYITRA MEGYE BESZTERCEBÁNYA MEGYE

Az első sorban balról jobbra az MKP öt tagja.: Auxt Ferenc, a mikrofonnal,

Csúsz Pépet, Jámbor László, Juhász Péter és Rigó László

Farkas Iván, 
az MKP Nyitra
megyei frakció−
vezetője:

1. Mivel a megyei
önkormányzat kép−
viseleti, vagyis par−
lamentáris, arányos
jellegű, a frakcióvezetők első tanácsko−
zásán azzal indítottunk, hogy konstruk−
tív együttműködést szeretnénk. Az első
választási időszak nem tetszett az ak−
kori szlovák ellenzéknek, az utóbbi két
időszak az MKP képviselőinek és
Nyitra−megye déli járásaiban élőknek.
Ezért azt javasoltuk, hogy, tiszteletben
tartva a választási eredményt és a ta−
nácskozási rendet, a koalíció−ellenzék
60:40 százalékos arányában osszuk el
a tisztségeket és a bizottsági helyeket,
vagyis egyezzünk meg. Kinyújtottuk a
partneri jobbot, konfliktusmentes vá−
lasztási időszakban gondolkodtunk.
Ehelyett merev elutasítással kerültünk
szembe, lehengerlő, egyoldalú, kitaszító
magatartással, szó szerint diktatúrával.

2. Az aranyidai úthenger húsz év alatt
sajnos Nyitrára ért. A megyei képviselő−
testület második ülésén, amelyen csupán
a tisztségek elosztása zajlott, javaslatain−
kat figyelmen kívül hagyták. A szám−
arányokból ítélve járt volna az alelnöki
tisztség, de nem adatott meg. A megyei
tanácsot is a házszabály rendelkezései−
vel össze nem egyeztethetően hozták lét−
re, ezért panasszal fordultunk a megye
főellenőréhez. Létrejött nyolc szakmai bi−

zottság, mindegyik elnökévé a szlovák
koalíció képviselőjét választották meg,
amelyet a Smer−KDH−SNS hármas alkot. 

Érvelésünk, mely szerint a további me−
gyékben mindenütt 2−3 szakmai bizott−
ság elnöke az ellenzéki padsorokból lett
megválasztva, nem hatotta meg őket.
Sőt, a hírhedt első választási időszakban
a kilenc szakbizottságból három szakmai
bizottság elnökét az akkori szlovák ellen−
zék jelölte Nyitra megyében. A pozsonyi
törvényhozásban a 19 parlamenti bizott−
ság közül kilenc bizottsági elnök ellenzé−
ki képviselő. A pozsonyi parlament négy
alelnöke közül kettő ellenzéki politikus.
Semmit sem fogadtak el. 

Nem magunkért harcoltunk, hanem
azért, hogy általunk erősebb befolyása
legyen a megye déli járásainak, az ín−
séges nyolc ellenzékben eltöltött év
után végre hatékonyabban kivehessük
részünket a megye irányításából. A dé−
li járások és a déli járásban élők javá−
ra. Hiszen az alelnököknek és a bizott−
sági elnököknek komoly lehetőségei
vannak a döntések előkészítésénél. Et−
től fosztottak meg bennünket, ezáltal a
déli járásokat. Újra. Nem adjuk fel,
küzdeni fogunk tovább!

Az MKP Országos Tanácsa 2014. febru−
ár 15−ei ülésén megköszönte a Bárdos
Gyula köztársaságielnök−jelöltségéhez
szükséges petíció támogatását, melynek
eredményeként csaknem 47 ezer aláírás
gyűlt össze. Gratulált az időközi helyható−
sági választásokon sikeresen szereplő há−
rom MKP−s jelöltnek. Nagymagyaron Csi−
csai Ottó, Farnadon Csomor Vlasta, Vékén
pedig Kajla János lett a polgármester.

Az MKP OT fő programpontja a közel−
gő európai parlamenti választásokra való
előkészület volt. Megállapította, hogy a
polgárok között számos jogos kritika fo−
galmazódik meg az Európai Unió műkö−
désével kapcsolatban. A kifogások nagy
részét az OT tagjai maguk is osztják, ám
a kérdés felelősségteljes értékelésekor
hangsúlyozzák, hogy az európai együtt−
működésnek nincs alternatívája. Kívána−
tos tehát az EU működésének javítása,
hogy az a polgárok érdekeinek magasabb
rendű figyelembevételével fejtse ki jövő−
ben a tevékenységét. Azt is fontosnak
tartjuk, hogy a Lisszaboni Szerződés
alapján európai kezdeményezés induljon
a történelmi kisebbségi közösségek joga−
inak hatékonyabb védelmére az EU ré−
széről, az MKP ebben a kezdeményezés−
ben vezető szerepet kíván játszani.

A fentiekből az derül ki, hogy kataszt−
rofális következménnyel járna a felvidéki
magyarság számára, ha a szlovákiai 13
EP−képviselő között nem lenne elkötele−
zett magyar képviselet.

Az MKP ezért az egyedüli magyar listát
tárja a szavazópolgárok elé. Hangsúlyoz−
zuk, hogy az EP−választások alkalmával
bármely európai uniós polgár az EU bár−
mely tagországában leadhatja szavazatát
az adott tagország politikai pártjaira. Mégis
azt látjuk, hogy EU−s szinten is a németek
német, az olaszok olasz, és más tagország−
beliek is a saját elkötelezett képviselőikre
szavaznak. Mi is úgy látjuk helyesnek, ha
szlovákiai magyar szavazatokkal megfelelő
magyar képviselőket juttatunk az EP−be. Ez
a hozzáállás nem jelent nemzeti bezárkó−
zást, ellenkezőleg: ez identitásunk, jogaink
védelme és képviselete európai szinten is.
Programunk a szlovákiai magyar közösség
érdekeinek hatékonyabb képviseletére és
Dél−Szlovákia gazdasági és infrastrukturális
lehetőségeinek növelésére kötelezi jelöltje−
inket. Hisszük, hogy ez a hozzáállás meg−
szólít sok, Dél−Szlovákiában élő, nem ma−
gyar nemzetiségű szavazópolgárt is, az ő
támogatásukra is számítunk.

Az MKP OT következetesen tovább kí−
ván haladni a szlovákiai magyar politikai
egység megteremtésének útján. Ezért kéri
a szlovákiai magyar szavazópolgárokat,
vegyenek részt minél nagyobb számban a
március 15−ei köztársasági elnöki és a má−
jus 24−ei EP−választáson. Tiszteljék meg
szavazatukkal Bárdos Gyulát, az egyedüli
magyar köztársaságielnök−jelöltet és má−
jusban az MKP európai parlamenti válasz−
tási listáját.

Pozsony, 2014. február 15.

AZ MKP OT NYILATKOZATA Csáky Pált, az MKP európai parlamenti választási listájának vezetőjét kérdeztük:

– Véleményem szerint nagyon fontos üze−
nete lesz az EP−választáson elért ered−
ménynek a jövő szempontjából. A tét ugyan−
is az, hogy el tudja−e érni az MKP az 5 szá−
zalékos választási küszöböt országos szintű
listás választás alkalmával, tehát amikor az
emberek a pártra szavaznak elsősorban.
Ezt sajnos sem 2010−ben, sem 2012−ben
nem sikerült teljesítenünk. Ha – ne adj Isten
– május 24−én sem érnénk el az 5 százalé−
kot, az azt jelentené, hogy az EU−ban az el−
következendő 5 évben nem lenne elkötele−
zett magyar képviselete a félmilliós felvidéki
magyarságnak. Ficóék így azt tehetnének
Európában, amit csak akarnának, nem len−
ne senki, aki ellensúlyt tudna képezni a
Smernek. 

Milyen elképzelésekkel

vág neki a kampánynak?

– Győznünk kell, ami azt
jelenti, hogy ott kell len−
nünk az európai parlament−
ben a jövőben is, és elköte−
lezetten képviselni közös−
ségünk érdekeit. A lista jó,
kiváló emberek vannak rajta, minden régió
megtalálhatja a jelöltjét. A jelölteket arra fo−
gom biztatni, hogy kampányoljanak intenzí−
ven, a két karika egyikét szerezzék meg
maguknak. Májusban fel kell keresnünk az
összes magyarlakta helységet és meg kell
szólítanunk legalább 300 ezer választópol−
gárt. Be kell bizonyítanunk, hogy közössé−
günk életképes, és képes tenni a jövőjéért.

A Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti listája:
1. Csáky Pál 57 éves, vegyészmérnök, Pozsony
2. Farkas Iván 48 éves, közgazdász mérnök, Muzsla
3. Horony Ákos 39 éves, jogász, Dunaszerdahely
4. Domin István 36 éves, Izsa, polgármester
5. Agócs Gergely 27 éves, politológus, Királyrév
6. Nagy Dávid 26 éves, jogász, Kolta
7. Klenovics Gábor 36 éves, közgazdász−mérnök, Szenc
8. Gergely Papp Adrianna 41 éves, Debrőd, polgármester
9. Foglár Gábor 24 éves, pedagógus, Almágy

10. Ilko Zoltán 27 éves, Lelesz, pedagógus
11. Ondová Reiter Flóra 37 éves, Kassa, közgazdász−mérnök
12. Matuszny Katalin 32 éves, vegyészmérnök, Pozsony
13. Králik Róbert 43 éves, újságíró, pedagógus, Komárom

Mi a politikai tétje az EP−választásnak?
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..........................................................................................................................................
(település, irányítószám):                  Telefonszám: 
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Mail−cím: 
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Keresztrejtvényünk ezúttal március 15−ével kapcsolatos. Szlovákiában köztársasági−
elnök−választást tartanak, melyen a Magyar Közösség Pártja saját jelöltet indított, aki
több mint 46 ezer támogató aláírás begyűjtésével közösségünk polgári jelöltjeként is
indul. A sors összjátéka, hogy éppen ezen a napon – nemzeti ünnepünkön – ünnep−
li 56. születésnapját. A rejtvényben jelöltünk nevét és jelmondatát rejtettük el.

Érdemes bekapcsolódni versenyünkbe, a megfejtők között három könyvcso−
magot sorsolunk ki. Legutóbbi feladványunk megfejtése: „Jól átvertek! Ez nem

repülő, hanem futószőnyeg.“ A sorsolás eredményeként falinaptárat nyertek: Bódi
Éva (Felsőrás), Ifj. Bohony László (Egyházgelle), Fazekas Andrea (Zselíz), Mgr.
Molnár Mária (Ógyalla), Boros László (Rimaszombat). Könycsomagot nyertek:
Molnár Ilona (Dunaszerdahely), Barkóné Vályi Terézia (Nagykapos), Renács
Ferenc (Vága). Gratulálunk a nyerteseknek!

Jelen feladványunk megfejtéseit 2014. március 15−éig várjuk szerkesztő−
ségünkbe 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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Tisztújító kongresszust tartott Rima−
szombatban a Via Nova ICs. Gubík
Lászlót a Felvidék különböző pontjairól
érkezett küldöttek egyhangú többség−
gel választották meg újra a szervezet
elnökének, a kilenctagú elnökségben
viszont történtek személyi változások.

Nem vállalt további tisztséget Samu
István, aki eddig elnökhelyettese volt a
szervezetnek, de a kezdetektől jelen lévő
Neszméri Tünde is visszavonult az or−
szágos teendőktől. Rajtuk kívül Jancsó
Sándor távozott az elnökségből munka−
helyi kötelezettségeinek összeférhetet−
lensége miatt. Mivel az elmúlt két évben
megnőtt és szerteágazóbbá vált a mun−
ka, természetszerűleg a feladatok is
megszaporodtak, így több embert igé−
nyelnek. Ennek fényében a kongresszus
úgy döntött, hogy az elnökséget további
két taggal bővíti ki, így immáron tizen−
egyen látják el a szervezet irányítását. 

Az új elnökség további választott tiszt−
ségviselői: Varga Tibor (Kapos−
kelecsény) – általános elnökhelyettes,
Cziprusz Zoltán (Rimaszombat) – straté−
giai szervezésért felelős alelnök, Mészá−
ros Attila (Ipolyság) – pénzügyekért fele−

lős alelnök. Mellettük a szórványstratégi−
áért is külön elnökségi tag, Pócsik Jó−
zsef (Nyitracsehi) felel majd. A régiók
képviselete megmaradt az elnökségben,
ezt az alábbi személyek látják el a jövő−
ben: Bodrogköz−Ungvidék – Ilkó Zoltán,
Bódvavölgye−Kassa – Iván Tamás,
Gömör−Nógrád – Susányi Mária, Ipoly−
és Garam−mente – Kovács Péter,
Komárom−Érsekújvár−Vágsellye – Bese
László, Mátyusföld−Csallóköz – Iván Pé−
ter. A kongresszuson bemutatkozott a
Via Nova két EP−képviselőjelöltje, Ho−
rony Ákos és Ilko Zoltán. 

Az Európai Parlamentben szükség van
a felvidéki magyarság hatékony érdek−
képviseletére, de személyükben kiemel−
ten fontos az is, hogy reprezentálják a fi−
atalok igényeit, hiszen a magas munka−
nélküliség miatt kialakult elvándorlás leg−
inkább ezt a társadalmi réteget fenyegeti.

Az új elnökség hitet tett az elkezdett
programok és tevékenységek, így az is−
kolai beiratkozási kampány, a névma−
gyarosítási akció, vagy a közterek és
nyilvános felületek kétnyelvűsítése terén
kifejtett, egyre népszerűbb kezdeménye−
zések folytatása mellett. 

Gubík László emellett biztosított min−
denkit, hogy a hagyományosnak tekint−
hető rendezvények sem maradnak el.
Már szervezés alatt áll a II. Martosi Sza−

badegyetem, a Felvidéki Labdarúgó Baj−

nokság idei évadja, a Ki a vagány a vi−

déken? tehetségkutató és a Kantár Csa−

ba−díj, ezek mellett pedig megannyi új öt−
let rejlik még a fiatalok tarsolyában, ame−
lyek mind megvalósításra várnak.

Csonka Ákos

Elkötelezettség, alázat, barátság

Tisztújítást tartott a Via Nova

A KÉSZ vezetősége Pozsonyban járt
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Pozsonyban járt, ahol többek között találkozott
az MKP Keresztény Platform vezetőségi tagjával, Karaffa Attilával is. A több órás találko−
zó a párt székházában zajlott és közösen áttekintették a Kárpát−medencei magyar hívek
helyzetét, azok sikereit és felmerülő gondjait is. Megállapodtak abban, hogy szorosabb
együttműködést alakítanak ki és további találkozóra kerül sor majd a Platform többi ve−
zetőségi tagjával is. Osztie Zoltán atya a felvidéki magyar katolikusok helyzetéről tájéko−
zódott, míg kísérője Kéthelyi Mátyás a magyar állam által kiírt pályázati lehetőségeket vá−
zolta fel. A felek előadások, zarándoklatok kölcsönös megszervezéséről is tárgyaláso−
kat folytattak.


