Lesz egyáltalán felvidéki magyar
képviselet az EP-ben?
Csáky Pált, az MKP európai parlamenti választások listavezetőjét kérdeztük:
Igen, ez az alapkérdés. Ha ugyanis nem lesz elkötelezett magyar képviseletünk az Európai Parlamentben, érdemben még a hangunkat sem tudjuk hallatni, az érdekeink képviseletéről már nem is beszélve. 13 képviselő viszont biztosan ott lesz Szlovákiából. Már
ismertek a politikai pártok választási listái. Tényleg úgy gondolja bárki, hogy a szlovák
jelöltek közül bárki majd a szívén viseli a szlovákiai magyar közösség és DélSzlovákia érdekeit?
Ott kell lennünk, ahol a döntéseket előkészítik és meghozzák. Itthonról lehet
(és kell is) kritizálni az EU működését, de érdemben csak akkor tudunk
hozzászólni az EU tevékenységéhez, ha jelen vagyunk az arra létrehozott
testületben.
Azt pedig mindenki láthatja, hogy remeg a léc. Ha az MKP nem éri el az 5
százalékos küszöböt, egyetlen képviselője sem lesz Brüsszelben.

Visszatekintés a köztársaságielnökválasztásra az első magyar államfőjelölttel, Bárdos Gyulával

Jó döntés volt, amely
egy még jobb folytatást
eredményezhet
Bárdos Gyula, a Magyar Közösség
Pártjának államfőjelöltje csaknem
százezer szavazatot kapott a köztársaságielnök-választás első fordulójában. A kitűzött célt, az 5 százalékos
eredmény elérését túllépte, a 14 jelölt
között a legeredményesebb jobboldali pártjelöltnek bizonyult. Az ötödik
helyen végzett, megelőzve a három
parlamenti pártból álló Népi Platform
közös jelöltjét is.

Folytatás a 2. oldalon.

Hogyan értékeli az eredményt? –

Berényi Józsefet,

kérdeztük Bárdos Gyulát.

az MKP elnökét kérdeztük az EP-választásokról, Nagyszombat megye magyar eredményeiről és az őt ért személyi támadásokról.
1. Mi a véleménye az MKP európai
parlamenti listájáról?
A májusi EP-választások rendkívül fontosak számunkra. „A te szavad, a te
Európád” - olvasható óriásplakátjainkon, és ez valóban így van. Van két tapasztalt jelöltünk a lista elején. A többi
fiatal, rátermett személy, akik az MKPban kívánják folytatni tevékenységüket
és megtalálni helyüket a közéletben,
aminek nagyon örülök. Ez is bizonyítja,
hogy az MKP képes megújulni. Rendkívül fontos magyar közösségünk számára, hogy megmaradjon európai képviselete.
2. Ön egyúttal Nagyszombat megye
alelnöke is. Mi újság a megyében?
Örömmel számolhatok be arról, hogy
nemsokára megújul néhány út a Galántai és Dunaszerdahelyi járásban,
konkrét falvakban indulhat el végre az
útfelújítás. Továbbá meghirdettük kispályázatainkat is, melyekre a megye civil szervezetei, sportegyesületei és önkormányzatai május 7-ig pályázhatnak.

3. Az utóbbi időben rendszeressé váltak az Önt ért támadások Bugár Béla
részéről. Mi ennek az oka?
Úgy tűnik, most már nincs olyan választás, ahol a Most-Híd elnöke ne menne
neki az MKP-nak. Mi 2010 óta nem támadunk, de védekezni azt fogunk. Valamiért nagyon neheztelnek ránk. Nem tudják elviselni, hogy a porondon vagyunk,

és nem tudják elvenni az 5-6 százalékunkat, melyen folyamatosan mérnek
bennünket. Vádjaik is alaptalanok. Vegyük csak az alsószeli nyugdíjasotthon
esetét, melyet igyekeztek összekötni az
államfőválasztás második körével, holott
jóval előtte kezdődött. Az alantas vádak
ellenére igenis büszke vagyok rá, hogy
segíthettem az otthon lakóinak, hisz politikusként ez a dolgom.

Egyértelműen kedvezően, noha – véleményem szerint – ebben a jelölésben több lehetőség volt. Miután első
ízben indult magyar államfőjelölt,
nincs mihez hasonlítani és viszonyítani az eredményt. A politikai ellenszél nagy volt, a másik párt egy szlovák jelöltet, a három ellenzéki párt
közös jelöltjét támogatta, és a média
által szervezett vitákban is hátrányos
megkülönböztetésben voltunk. Szerencsére a Magyar Közösség Pártja
és annak elnöke vette a bátorságot,
és meghoztuk a helyes döntést a magyar államfőjelölt indítására, amit az
emberek pozitívan fogadtak. Főleg
azokban a régiókban, ahol viszonylag
már nem él tömbben a magyarság,
és jobban érzékelik az asszimiláció
súlyát. Az erdélyi és vajdasági magyarságnál az államfőválasztás már
jól bevált gyakorlat. Bízom abban,
hogy már így lesz a Felvidéken is.
Úgy vélem, az ideális az lenne, ha
a következő megmérettetésnél már
teljes konszenzussal indulhatna a
magyar jelölt, a politikai pártok és a
civil szervezetek teljes támogatása jó
alapot teremthetne a sikeresebb szerepléshez.

folytatás a 2. oldalon

jobbak voltak, mint az országos átlag.
Mára ez a tendencia megfordult: a
szlovákiai magyar választópolgárok
gyakran alacsonyabb arányban vesznek részt a választásokon, mint az országos átlag. Ez az egyik ok, ami miatt
az MKP sem 2010-ben, sem 2012-ben
nem tudott bejutni a szlovák törvényhozásba.
Jó lenne, ha az idén megtörne a varázs.

Folytatva az első oldalról.

Mi a véleménye arról, hogy
az EU-t nem megszüntetni, hanem
megreformálni kell?
Láthatjuk, hogy sokan nagyon erős kritikával illetik az Európai Unió működését.
A kritikák nagy része jogos. Az Európai
Unióval is az történt, amit Parkinson
törvénye minden bürokráciára érvényesen kritizál: egy nagyon szép és jó
gondolatra, az európai együttműködés
és együvé tartozás gondolatára rátelepedett egy túlburjánzott, érzéketlen bürokrácia, s az bizony gyakran nem az
emberek valós problémáival foglalkozik, hanem öncélú butaságokkal.Ezen
változtatni kell. A bürokráciát korlátozni
kell, az EU működösét normálisabbá,
emberközpontúvá kell tenni. Nem az
EU-ból való kilépés a megoldás, hanem
az Európai Unió megreformálása.

Mi a legnagyobb veszély
a választásokat illetően?
A közöny, az elfásultság, a kiábrándultság, a megosztottság. Ha bárki otthon
marad, azzal leginkább a legnagyobb
esélyest, a Smert támogatja. Ők ugyanis várhatóan 5-6 mandátumot fognak
megszerezni a 13 lehetségesből. Lesz
még a bejutók között KDH-s, SDKÚtag, talán még az Egyszerű Emberek
is bejuttatnak 1-2 képviselőt. Karakán
magyar ellensúly nélkül teljesen lefedik
majd Szlovákia EU- és külpolitikáját.
Mondhatunk mi majd itthon, amit akarunk, a szavunk sehová nem fog eljutni.

Az EU-nak ugyanis sokat köszönhetünk. Az EU-tagság a kis országok
számára a gazdasági és politikai kapcsolatok sorát teremti meg, olyanokat,
amelyek a nem tagországok számára
elérhetetlenek. Nézzünk csak körül!
Magyarországon is, Szlovákiában is
sok fejlesztést, beruházást láthatunk.
Ezek 60 százaléka EU-s pénzből való-

Az utóbbi választások részvételi arányai azt mutatják, hogy megfordult a
kilencvenes években oly gyakori pozitív jelenség. Akkor ugyanis a szlovákiai
magyar választók többször az országos
átlagnál magasabb arányban vettek
részt a választásokon, s ezáltal az MKP
(és az elődpártok) választási eredményi

sul meg, további 30 százalékuk pedig a
magántőkének köszönhetően. Az állam
maga alig fejleszt, ahhoz adókat kellene emelni, s az nem igazán járható út.
Ráadásul a magántőke is olyan helyre
megy, ahol ismertek és harmonizáltak
a játékszabályok, s ahol biztonságban
érzi magát.
Mit kínál és mit várhatunk az EU-tól
a kisebbségi közösségek jogai terén?
A Lisszaboni Szerződés egy új lehetőséget kínál számunkra: európai kezdeményezést indíthatunk az ügyben,
hogy a számbeli kisebbségben élő európai polgárok jogai alapjogokká váljanak az EU-ban, s az őshonos kisebbségek identitása, nyelvük, kultúrájuk,
iskolarendszerük fennmaradása az EU
kiemelt érdekévé váljon.
Nem szabad megfeledkeznünk azokról
a gondokról sem, amelyek ma is nyomják közösségünk több tagját. Az állampolgárság kérdését tovább kell vinni, a
Beneš-dekrétumok ügyét úgyszintén.
Napirenden kell tartani a nyelvhasználat és az oktatásügy kérdéseit is. Erőteljesebben kell képviselni a szlovákiai
magyarság ügyeit az Európai Parlamentben és az egyéb fórumokon.
A gazdasági kiéheztetés
elfogadható?
Ha megnézzük szülőföldünk, DélSzlovákia gazdasági potenciáljának
alakulását, szomorú képet kapunk. A
kilencvenes évek elején főleg a mezőgazdaságban történtek miatt nagyot zuhant lefelé, s a kilencvenes évek végéig
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nem tudott kilábalni a válságból. A helyzet 1999 és 2006 között kezdett javulni,
amikor az MKP kormánytagságának
köszönhetően fajlagosan magasabb támogatást kaptak a dél-szlovákiai járások, mint Szlovákia egyéb területei. Az
MKP kormánytagjai akkor sok kritikát is
kaptak ezért a nacionalista szlovák sajtótól.
Azt látjuk, hogy 2006 óta ismét fordulat
következett be. Azóta mindhárom szlovák kormány esetében Dél-Szlovákia
mostohagyerek, a második 2010 óta
egyetlen fontosabb beruházást sem támogatott a kormány Dél-Szlovákiában.
Ez a helyzet tarthatatlan. A DG Regioval
való kapcsolattartás és az aktív odafigyelés a megoldás. A szlovák kormány
tevékenységét az EU-alapok felhasználása terén Brüsszelből is ellenőrizni
kell.
Pénzt és kapcsolatrendszert
a szlovákiai civil szektornak - hallani
sok helyről.
Reális elvárás?
A szlovákiai magyar civil szektor gyenge és alulfinanszírozott. Az EU ugyanakkor számos olyan lehetőséget is
kínál, amikor közvetlenül Brüsszeltől
lehet igényelni a támogatásokat.
Ezeket a csatornákat jobban ki kell
használni. Oktatási és nyelvvédelmi programokat is lehet finanszírozni
közvetlen brüsszeli csatornákból. Jó
kapcsolatrendszer és szakmai elkötelezettség szükségeltetik mindehhez. Az
MKP EP képviselőjelöltjei bírnak ilyen
kapcsolatokkal.
A közvélemény-kutatásokon
legutóbb, a Polisnál már 6,5%-ot ért
el a Magyar Közösség Pártja. Ebben
milyen szerepe van az Ön választási
eredményének?

A televíziós vitaműsorokban
a magyarság szempontjából fontos
kérdések „asztalra rakása” is
tervben volt. Ez mennyiben sikerült?
Azokon a beszélgetéseken, amelyeken
részt vettem, rámutattam a felvidéki magyar közösséggel, illetve a számbeli kisebbségben élőkkel kapcsolatos fontos
témákra. Mint például az önkormányzatiságra, a nyelvhasználatra, a kisebbségi oktatásra, a kisebbségi kultúrára és
természetesen Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának kérdésére. Noha
ezek nem éppen az elnöki jogkörökhöz
köthető témák, a vitaműsorok során
természetesnek tartottam, hogy ezekről
szóljak. Rendkívül fontos ugyanis, hogy
az itt élő többség szembesüljön azzal a
ténnyel, hogy mi itt vagyunk és magyarként szeretnénk itt élni.

Ezt a kérdést nem az én tisztem eldönteni. Tudatosítani kell, hogy eredményes megyei választások után léptük
most át az öt százalékos lélektani határértéket. Úgy gondolom, nem csak a
közösség, hanem az MKP szempontjából is jó döntés volt a magyar jelölt indítása, és ennek hatása megmutatkozik a
párt támogatásában is.
Idén futószalagon jönnek
a választások, májusban európai
parlamenti képviselőket választunk,
ősszel pedig önkormányzatokat.
Milyen eredményre számít?

Miként értékeli Andrej Kiska
választási győzelmét, illetve Robert
Fico vereségét? Mit jelenthet ez a
felvidéki magyarság számára?

len volt. Elég, ha Malina Hedvig megverésére és az országból való kiűzetésére
gondolunk vagy a dunaszerdahelyi
szurkolóverésre – a sort folytathatnánk
a Slotával való négyéves kormányzás
számos egyéb mozzanatával. Ös�szességében egyértelmű volt, hogy a
második körben a felvidéki magyarok
Andrej Kiska mögé álltak, aki nem volt
köthető a politikához. Sajnáltam, hogy
jelöltként a kisebbségek területén csak

Andrej Kiska volt a második forduló nagy esélyese, így győzelme nem
meglepetés. Örülök neki, hiszen már a
kampányom során egyértelműen elhatárolódtam attól, hogy a most regnáló
miniszterelnököt támogassam. Robert
Fico támogatása annak politizálási stílusa és módszerei okán elképzelhetet-
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az általánosság szintjén fogalmazza
meg elképzelésit, államfőként minden
bizonnyal egyértelműbb, konkrétabb
megnyilvánulásokra lesz majd szükség. A lehetőség adott számára. Abban
teljesen biztos vagyok, hogy a tíz éven
át tisztségében lévő elnöknél csak jobb
lehet. igaz, Gašparovič teljesítményét
nem nehéz felülmúlni. Gratulálunk a
megválasztásához, nyitottak vagyunk
az együttműködésre.

Bízom abban, hogy az a folyamat,
amely a megyei választásokon elkezdődött, majd az államfőválasztáson
folytatódott, tovább tart. Olyan képviselőket kell választanunk, akik merik és fel
tudják vállalni sajátos érdekeinket, és
azoknak szószólóik lesznek Brüsszelben és Strasbourgban. Meggyőződésem, hogy a május 24-ei európai parlamenti választásokon a 29-es számmal
induló Magyar Közösség Pártja jelöltjei
tudják megvalósítani közösségünk hatékony érdekképviseletét.
(O.N.)

Mi újság a megyékben?
Pozsonyi helyzetkép Németh Gabriellával, az MKP szociális- és egészségügyi alelnökével, Pozsony megyei alelnökével:
Az elmúlt 4 évben, azaz 2009-2013-ban
az SDKÚ-DS, a KDH, az MKP, az OKS
jobboldali koalíció 2009 - 2013 között
közösen vezette a megyét a Most-Híd
és az SAS 1-1 képviselőjének támogatásával. A választási eredmények tükrében választóink elégedettségét mutatja,
hogy a 2013. novemberi választásokon
a jobb-közép koalíció a 44 képviselői
helyből 34-et szerzett, míg a Smer–SD
mindössze 1-et.
Pavol Frešo megyeelnök munkáját 3 alelnök segíti, az SDKÚ-DS, a KDH és az
MKP színeiben.
2013. december 19-én megalakítottuk
az MKP Pozsony megyei képviselői
klubját - Pomichal István frakcióvezető,
Németh Gabriella, Schwartz Zsuzsa és
Gujber László képviselőkkel- erről írásban értesítettük Pavol Frešo megyeelnök urat, és írásban kértük az alelnöki
pozíciót az MKP számára. 2014. március 20-tól az MKP-nak ismét van megyei alelnöke Pozsony megyében. Nagyon örülünk, hogy ez sikerült, hiszen a
megye lakosságának mindössze 3%-a
magyar nemzetiségű. A képviselők december 5-én letették az esküt, a januári

közgyűlésen megválasztottuk a főellenőrt, a februári közgyűlésen jóváhagytuk
a költségvetést és az egyes szakbizottságok összetételét, valamint az elnöki
posztokat.
A jövőbeli tervekről
A 2014-2020-es választási időszakban szeretnénk szorosabbra fűzni az
együttműkődést Győr-Moson-Sopron
megyével, Nagyszombat megyével,
a Dél-morvaországi megyével és Felső-Ausztriával egy közös EGTC létrehozásán keresztül, hogy hatékonyabban tudjunk meríteni a határon átnyúló
együttműködési lehetőségekből. 2014.
március 12-én Dr. Szakács Imre GyőrMoson-Sopron megye elnökkel már a
konkrét feladatokat beszéltük meg.
Megkülönböztetett figyelmet kell szentelnünk a magyar vonatkozású igények
teljesítésének, amely segít nyelvünk,
kultúránk, történelmünk fennmaradásában. Elsődleges feladatunk, hogy segítsük a megye területén lévő magyar
intézményeket, iskolákat, óvodákat, kulturális szervezeteket. Örömmel mondhatom, hogy Pozsony megye 2 megyei

fenntartású magyar nyelvű oktatási intézménye a Duna utcai Gimnázium és
a Szenci Gimnázium és Szakközépiskola számára az elmúlt években eddig
mindig sikerült biztosítani a zavartalan
működéshez szükséges anyagi forrásokat, pénzösszegeket. Fokozatosan felújításra kerültek az épületek, megújult
mind a belső, mind a külső tér. A megye
támogatási rendszerén keresztül az elmúlt évben minden beadott magyar vonatkozású kérvényt kielégítettünk. Így
jutott támogatáshoz a Csemadok helyi
és területi választmánya Szencen és

Pozsonyban, iskolák, óvodák, önkormányzatok, az egyházak, cserkészek,
sportolók, hagyományőrző énekkarok,
zenekarok,
egészségkárosodottakat
tömörítő szervezetek, magyar nyelvű
periodikumok és még sorolhatnám.
Nagy álmom látszik valóra válni, hiszen
a szenci zsinagóga felújítása elérhető
közelségbe került. Technikai háttérként
Pozsony megye Szencen létrehozza
a Dunamenti Népművelési Központot,
amely Pozsony megye magyar lakosságának kulturális és társadalmi igényeit
is szolgálja majd.

100 nap után...

a legfontosabb kérdés, amikor 3/5-ös
többséggel sikerülhet elfogadtatni a
költségvetést. Az MKP frakciója reméli, hogy minden képviselő átérzi ennek
súlyát. Mi mindenképpen olyan megyei önkormányzatot akarunk, amely a
megye igazi problémáit oldja: az utak
karbantartását, az intézményeink fejlődését, a kórházak működését. Minden
másnak háttérbe kellene kerülnie. Az
elnök dacpolitikájának semmi köze a
demokráciához, se a politikai kultúrához - ez visszaélés a költségvetéssel,
visszaélés a hatalommal!

Besztercebánya megyében sajnos
kevés pozitívumról lehet beszámolni,
mivel a képviselők elkeseredett harcot
kell hogy vívjanak a megye elnökével.
Olyan problémákkal kell szembenéznünk, amilyenekre nem volt példa az elmúlt három választási ciklusban. Nincs
költségvetés, mert az elnök nem írta alá
a benyújtott módosítási javaslatokat. Az
elkövetkező rendkívüli képviselő-testületi ülésen az elnöki vétó letörése lesz

Megyei körkép Kassa megyéből
Kassa megyében még decemberben
megtörtént az alelnökök megválasztása. Az MKP-nak is jutott egy alelnöki
poszt, amit Zacharias István foglalhatott
el. Az ő hatáskörébe került a régiófejlesztés, a határontúli együttműködés, a
közlekedés, az informatizáció és a területfejlesztés.
Az MKP-nak sikerült elfogadtatni azt
az általános érvényű rendeletet, amely
rendbehozta az oly sok vizet kavaró magyar középiskolai első osztályok kérdését a megfogalmazott igényeink szerint.
Így mára visszaállt az egyensúly. Az áprilisi önkormányzati ülés tárgyalja a megyei alapítású középiskolák fejlesztési
stratégiáját, amelyben sikerült megerősíteni a magyar középiskolák szerepét
és a velük való törődés színvonalát.
Zacharias István Szepsi polgármestereként az országból elsőként csatlakozott
az európai Polgármesterek Szövetsége mozgalomhoz, ami elsősorban az

energetikai hatékonyság növeléséről
szól. Rendkívül fontos téma ez, hiszen
a Kassai Magyar Ipari épülete is olyan
állapotban van, ami nehezen egyeztethető össze a mai modern energetikai
követelményekkel.
A kultúra területén a Terra Incognita
programban történt előrelépés, amely
Kassa Európa Kulturális Fővárosa egyik
részprogramja volt. A jövőben a program a kulturális turizmus és a régiófejlesztés eszközévé fog válni, ennek kapcsán továbbra is támogatást kaphatnak
a magyarlakta vidékeken zajló kulturális
programok.
Képviselőink javaslata volt, hogy a
Szlovák-Magyar Határmenti Együttműködési Programban megalapíthassunk
egy Mikrohitel Programot, amely a kis
fejlesztéseket, programötleteket segítené megvalósítani. Több tárgyalás eredményeképpen B-A-Z megye és Kassa
megye megegyezett abban, hogy a

szlovák-magyar miniszterelnöki találkozó alkalmával Kassa megyéből kész és
letisztázott lista állt rendelkezésre.

megalakult Via Carpathia EGTC első
számú prioritása a Balti tengert az Égeitengerrel összekötő Via Carpathia korridor lesz, és ezt az egyik legfontosabb
céljának elfogadta a Kárpátok Eurorégió
Nemzetközi Tanácsának Nyíregyházán
lezajlott ülése is.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megyei
alelnökünk részt vegyen minden olyan
rendezvényen, amelyek emelni tudják
az itt élő magyarság identitástudatát,
nemzeti hovatartozásának érzését, önbecsülését.

A községekkel is megtárgyalva jóváhagytuk az új határátkelők listáját, így a
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Az MKP európai parlamenti képviselőjelöltjei

1. Csáky Pál
Született: 1956. március 21., Ipolyság
Foglalkozása: mérnök, politikus, író
Családi állapota: nős, 4 leánygyermek apja
Életrajz: Ipolyságon születtem. Az alapiskola alsó
tagozatát egy Ipoly menti kis faluban, Kóváron, a
felső tagozatot Ipolybalogon abszolváltam. Ipolyságon érettségiztem, majd 1980-ban a
csehországi Pardubicei Egyetemen
szereztem kutatómérnöki oklevelet. 1981 és 1990 között a lévai
textilgyár főtechnológusa voltam,
1990 és 2010 között a szlovák
parlament képviselője.
Négy évig tagja voltam a strasbourgi Európa Tanács Parla-

2. Farkas Iván
48 éves közgazdász mérnök, vállalkozó, szakpolitikus
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke,
az MKP képviselőcsoportjának elnöke a Nyitra Megyei Önkormányzatban
Párkányi származású vagyok, családommal Muzslán élek.
8 évig országgyűlési képviselő voltam,
6 évig az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlésének voltam a tagja Strasbourgban. Harmadik választási idő-

3. Horony Ákos
Született: 1975. január 27., Komárom
Foglalkozása: festőművész, jogász
Családi állapota: nős,
egy leánygyermek apja
Életrajz: Komáromban születtem , szüleim öt gyermeke közül másodikként.
Édesanyám a csallóközi Tanyról, édesapám a mátyusföldi Nagyfödémesről
származik. Magyar alapiskolába jártam.
A brünni Iparművészeti Középiskolában
1993-ban érettségiztem bútortervezés
szakon. A pozsonyi Képzőművészeti

4. Domin István
Kor: 36 év
Foglalkozás: polgármester
„Itthon lenni polgárként,
magyarként és keresztényként.”
A Duna mentén születtem, Izsán nőttem fel. 33 évesen lettem községem
polgármestere. A külföldi utazásaim során szerzett tapasztalataim is segítettek abban, hogy a lakosok segítségével
induljunk el szülőfalumban egy olyan
fejlődés útján, amely nemcsak a községet, hanem a régiót is vonzóvá teheti a
turizmus és a beruházások számára.
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menti Közgyűlésének, majd két évig az
Európai Parlament és a Szlovák Nemzet Tanács közös bizottságának. 1998
és 2006 között a szlovák kormány miniszterelnök-helyettese voltam. Én voltam a felelős az EU-ba való felkészülésért és sikeres belépésért is, valamint
lemenedzseltem az eddigi egyedüli sikeres szlovákiai népszavazást az EUtagságról. Amikor átvettem az EU-port-

fóliót, Szlovákia a legfelkészületlenebb
ország volt a 10 csatlakozni kívánó
ország közül. 2006-ban az Európai Bizottság a harmadik legsikeresebb országként értékelt ki a tíz ország közül.

szakban vagyok Nyitra megyei képviselő, valamint önkormányzati képviselő
Muzslán.

kezdeményeztem az elhíresült faliújság-tender parlamenti kivizsgálását.
Megakadályoztam, hogy felesleges kiadások terheljék a családokat a gépkocsik kötelező eredetiségvizsgálatának
kiterjesztésével minden egyes tulajdonos-változásra. Kezdeményeztem az
Ipoly-hidak megépítését a folyó alsó
folyásán.

Szakterületem a gazdaság, pénzügyek,
régiófejlesztés és a közlekedési infrastruktúra. A készülő Baross Gábor Terv,
Dél-Szlovákia régiófejlesztési és gazdaságfejlesztési terve szerzői kollektíváját vezetem.
Kedvteléseim: szőlészet-borászat, foci,
tenisz, film, zene, olvasás, utazás.
Az országgyűlésben eltöltött időszakban elsőként tettem politikai síkra és
Főiskolán 1999-ben szereztem festőművész diplomát, majd a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karán 2009ben jogi diplomát. Angolul és németül
beszélek.
2003 júniusától másfél évet a dunaszerdahelyi városházán dolgoztam
ügyintézőként. Ezt követően a pozsonyi
Kulturális Minisztériumban, mint államtitkári asszisztens, majd a 2006 -2010
között Biró Ágnes parlamenti képviselő
asszisztenseként dolgoztam. Ebben az
időszakban a Via Nova Ifjúsági Csoport
egyik alelnöke voltam.

A komáromi Ipari Középiskola befejezése után Kassán végeztem gépész
konstruktőrként, jelenleg a Selye János Egyetem Közgazdaságtudományi
Karán folytatom a tanulmányaimat,
vállalati gazdaságtan és menedzsment
szakon. Kutatásokat végzek városmarketingből. Ezen a szakterületen elsősorban a régió felelősségére és lehetőségeire kívánom helyezni a hangsúlyt.
Gyakorló polgármesterként és európai
parlamenti képviselőjelöltjeként kötelességemnek érzem Dél-Szlovákia és a
komáromi régió fejlesztését, vonzóbbá
tételét az Unió által felkínált lehetőségek kiaknázásával. Meggyőződésem,
hogy a kis- és középvállalkozások

2007 és 2010 között az MKP elnöke voltam.
Nyelvtudása: magyar, szlovák, angol,
cseh, német, francia

A közigazgatási reform idején (2004)
olyan változásokat javasoltam, amelyeknek köszönhetően nem lehetetlenültek el a közepes nagyságú és a
kisebb települések. Javaslatomra 2004ben létrejött a Párkányi Körzeti Hivatal.
2009-től a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálat munkájába kapcsolódtam
be, mint jogi szakértő. Itt az anyanyelvhasználati jogok és kisebbségi jogok
kérdésével foglalkoztam, több kiadvány
társszerzője voltam e témában és számos nemzetközi konferencián adtam
elő. Tagja vagyok a Magyar-Szlovák
Kisebbségi Vegyes Bizottságnak, valamint részt vettem a Magyar-Szlovák
Külügyi Vegyes Bizottság ülésein. Tagja vagyok a dunaszerdahelyi Kortárs
Magyar Galéria kuratóriumának.
Nős vagyok, feleségem orvosnő, egy
leánygyermekünkkel Dunaszerdahelyen élünk.
megsegítése az uniós források kihasználásával óriási lendületet adhatnak
közösségünknek, környezetünknek, régiónknak. A komáromi régió lakosainak
biztonságérzetét a biztos családi háttér
és a becsületes munkával megszerzett
megélhetés adhatja vissza.
Tamási Áront idézve: „Azért vagyunk
a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne.“ Én itt érzem magam itthon.
Szlovákiai magyarként, polgárként, keresztényként.
Ezt a régiót szeretném munkámmal,
ahogy eddig polgármesterként, ezután
közösen Önökkel európai parlamenti
képviselőként is szolgálni.

5. Agócs Gergely
Született: 1986. július 23.
Végzettsége: politólogus
2009-ben diplomáztam a Nyitrai Konstantin Egyetem Bölcsészkarán. A galántai járásban, Királyrévben élek,
jelenleg értékesítéssel foglalkozom
egy hazai mobilszolgáltató kirendeltségén Dunaszerdahelyen, ahol
üzletvezetőhelyettes vagyok.
2006-ban viszonylag fiatalon, 20 éves

Ezalatt a pár év alatt többször is helyet
kaptam a párt országos listáján, így
volt ez a 2009-es európai parlamenti
választásokon és a 2010-es, illetve a
2012-es parlamenti választásokon is,
így lehetőségem volt segíteni a pártot a
legfontosabb megmérettetéseken.

6. Nagy Dávid

tel emlékszem az érsekújvári Czuczor
Gergely alapiskolai, valamint a Pázmány Péter gimnáziumi tanáraimra.

alapítója vagyok, legutóbbi sikerünk a
város magyar utcanévtábláinak hiánypótlása.

Született: 1987. október 5., Érsekújvár
Foglalkozás: jogász
Családi állapot: párkapcsolatban

Diplomámat a Pozsonyi Comenius
Egyetem Jogi Karán szereztem. Nemzetközi jogi szakmai ismereteimet ezt
követően a Soros György nevéhez köthető, Central European University angol nyelvű szakképzésén mélyíthettem
el Budapesten. Magyar anyanyelvem
mellett folyékonyan beszélek szlovákul,
angolul, németül, s mivel gyermekként
csehszlovák meséken nőttem fel, így a
cseh nyelvet is megértem. Az Érsekújvári Magyarok polgári kezdeményezés

A cserkészszövetség aktív tagjaként
tart számon, szabadidőmben az egyik
dunaszerdahelyi városi focicsapat kapusa, valamint különféle társadalmi és
sportesemények szervezője vagyok.
Hivatásomnak tekintem a jogot, sajátomnak pedig a felvidéki magyar közösséget. Célom ezért a felvidéki magyar
kisebbség európai szintű képviselete.

mányzat régiófejlesztési osztályán dolgoztam. 2002-2004 között a Magyar
Koalíció Pártjának voltam a külügyi titkára. Itt volt lehetőségem először betekintést nyerni a külügyek, elsősorban az
európai ügyek világába. Ezalatt a csaknem 2 év alatt több képzésen is részt
vettem. Budapesten a Robert Schuman
Intézet szervezésében 2 hónapos as�szisztensi gyakorlatot abszolváltam,
ahol megismerkedtem az Európai Parlament működésével, valamint a képviselők és asszisztensek munkájával. Az
Egyesült Államok Külügyminisztériuma
által szervezett Nemzetközi Program
résztvevőjeként pedig a tengerentúli po-

litikai életbe is bepillanthattam.

lámszakmába, és a világ második legnagyobb bankja biztosítási részlegének
szlovákiai üzletkötője voltam.

funkcióját is betöltöm.
Az MKP küldöttjeként részt vettem Európa különböző városaiban a nők helyzetével foglalkozó nemzetközi konferenciákon. 2010 és 2012 között az MKP
Országos Tanácsának voltam a tagja.
Nem engedhettem, hogy a Debrőd határában lévő erdők és legelők tulajdonjoga rendezetlenül maradjon, ezért elvállaltam a Debrődi Úrbéresség elnöki
posztját.

Szülővárosomban, Érsekújvárott dolgozom ügyvédjelöltként. Szakterületeim
az európai és a vállalati jog, de a családi ügyvédi irodánk elhivatottan, felelősségteljesen látja el a kettős állampolgárság jogsértettjeinek képviseletét is.
Jelenleg Koltán lakom. Büszkeséggel
tölt el iskoláim emléke, nagy tisztelet-

7. Klenovics Gábor
Életkor: 36 éves
Foglalkozás: közgazdász mérnök,
európai parlamenti képviselő
asszisztense
Családi állapot: nős, 2 gyermek apja
Szencen születtem, majd az általános
iskola és a gimnázium elvégzése után a
Pozsonyi Közgazdasági Egyetem Pénzügymenedzsment Karán diplomáztam
2001-ben. Az egyetem elvégzése után
rövid ideig a Pozsony Megyei Önkor-

8. Mgr. Gergely
Papp Adrianna

Született: 1972. augusztus 10.,
Királyhelmec
Foglalkozása: tanár, marketing,
polgármester
Családi állapota: férjezett,
1 kislány anyja

Eddigi legnagyobb sikeremnek a legutóbbi megyei választásokat tekintem,
mivel sikerült a galántai járásból mandátumot szereznem a Nagyszombat
megyei képviselőtestületbe.

koromban indultam el a politikai pálya
felé, amikor szülőfalumban, Királyrévben elvállaltam az MKP helyi alapszervezetének elnöki posztját. Jelenleg
második ciklusban vagyok helyi önkormányzati képviselő. 2009 óta az MKP
galántai járási elnökségének sorait
erösítem.

1972. augusztus 10-én születtem
Királyhelmecen. Négyéves koromig
Nagygéresben laktunk, majd Debrődre
költöztünk, édesanyám szülőfalujába.
Tanulmányaimat a Buzitai Magyar Tannyelvű Alapiskolában kezdtem, majd
jó alapokkal mentem tovább a Kassai
Magyar Tannyelvű Gimnáziumba. 1995ben szereztem tanári diplomát a Nyitrai
Pedagógiai Főiskolán angol nyelv – képzőművészet szakon. 1996 januárjában
Londonba mentem szerencsét próbálni,
ahol eleinte egy családnál gyerekekre
vigyáztam, később pincérnőként, majd
éttermi igazgatóként dolgoztam. Közben
marketinget és menedzsmentet tanultam a londoni City Business Collegeban. Megalapítottam saját cégemet,
mely kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott marketing tanácsokat, dolgozott
ki üzleti terveket. Belekóstoltam a rek-

5 kedvenc sportágam: foci, kézilabda,
vízilabda, crossfit és diszkoszvetés

2004 óta Brüsszelben dolgozom az Európai Parlamentben Bauer Edit munkatársaként. Ezalatt a 10 év alatt sikerült
kellő elméleti és gyakorlati tapasztalatra szert tennem az Európai Unióról és
annak politikájáról. Ismerem az Európai
Parlament működését és otthonosan
mozgok benne. Köszönhetem ezt annak is, hogy az egyik legaktívabb és kollégái között is elismert képviselő mellett
tanulhattam bele az európai politikába.
A magyar és a szlovák mellett angolul
és franciául beszélek.

Nem akartam tudomásul venni, hogy
idegenként, háttér nélkül sokkal nehezebb helytállni, nem elégedtem meg
a középszerűséggel, tizedrangú munkahelyekkel. 11 év után tértem haza
Debrődre, ahol nyolcadik éve vagyok
polgármester.

Fontosnak tartom, hogy az emberek saját földjükön ne legyenek szolgák.

Több civil szervezetnek (Rovás, Csemadok) és fejlesztési partnerségnek vagyok
aktív tagja, valamint az Abaúj Abaújban
EGTC (Európai Területi Együttműködési Csoportosulás) szlovákiai társelnöki

Mottóm a sikerről: jó helyzetismeret, kellő időben kellő elszántság!
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9. Foglár Gábor
Született: 1989. augusztus 16.,
Rimaszombat
Foglalkozása: pedagógus,
verséneklő, költő
Családi állapota: egyedülálló
Életrajz: Rimaszombatban születtem.
Alapiskolámat a Medvesalja kapujá-

10. Ilko Zoltán
Született: 1987. május 3.
Végzettsége: pedagógus
Családi állapota: nőtlen
Életrajz: 1987. május 3-án születtem
a bodrogközi Királyhelmecen. Régiónk egyik ősrégi magyar településén,
Leleszen élem mindennapjaimat. Tanulmányaimat a szülőfalum, Lelesz
magyar alapiskolájában kezdtem, majd
a Nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában folytattam.
2006-ban érettségiztem a Királyhelmeci
Gimnáziumban. 2012-ben diplomáztam a Rózsahegyi Katolikus Egyetem,
Kassai Teológiai Fakultásán – filozófia

11. Ondová Reiter
Flóra
Született: 1976. augusztus 30., Kassa
Foglalkozása: közgazdászmérnök,
projektmenedzser
Családi állapota: férjezett,
1 fiúgyermek édesanyja

A Magyar Közösség Pártjában kifejtett
és hittan szak, elméleti tantárgyak, valamint művészeti-nevelési tantárgyak
tanáraként.
Aktívan igyekszem részt venni a társadalmi-közösségi életben. 2010-ben
lettem a Via Nova ICS tagja, járásunk
alapszervezeteinek alapító tagja, valamint a szervezet régiós mozgalmi életének egyik elindítója. 2011 novemberétől
a Via Nova ICS országos vezetőségi
tagja vagyok. A Magyar Közösség Pártja tőketerebesi járási szervezetének
munkáját elnökségi tagként segítem.
Lokálpatriótaként ragaszkodom nemzeti identitásunk megőrzéséhez, a magyar kultúra ápolásához, valamint az
új értékek megteremtéséhez. Mindezt
mekkarának. A középiskolai éveim
alatt többedmagammal alapítottam
meg az EKICS-et, majd az egyetemi
éveim alatt, a Magyar Ifjúsági Közösséget. Publicisztika terén kiemelném a
Szabad Újság „Most Itt Mást – Gondolkodjunk együtt * Cselekedjünk együtt”
ifjúsági rovat alapítását és vezetését
másfél éven át.

Kassán születtem. Az alapiskola elvégzése után 2 évig a Sárospataki
Református Kollégium Kéttannyelvű
angol-magyar osztályában tanultam,
s végül a Kassai Márai Sándor Gimnáziumban érettségiztem. A Pozsonyi
Közgazdasági Egyetem Kereskedelmi
Karán folytattam tanulmányaimat, ahol
2001-ben államvizsgáztam. 2004-2007
között informatikus szakon végeztem a
Gábor Dénes Főiskolán, Kassán.

Több tanulmányi úton vettem részt :
1996-1997 között Lakiteleki Deák Ferenc Kollégium, 1997-ben egy keletdániai környezetvédelmi konferencia,
1998 az Európai Kisebbségek Ifjúsági
Nagytalálkozó, valamint az USA 10
tagállama-10 témakörben tanulmányút.
Részt vettem különböző oktatósorozaton, mint pl. az „EUFIT“ vagy „Készüljünk fel az EU-csatlakozásra“ 2003ban. Ösztöndíjasként kikerültem 2004
januárjában az Európai Parlamentbe
Brüsszelbe és Strasbourgba.

Aktív fiatal voltam: zongoráztam, rajziskolába jártam, furulyáztam, úsztam,
tagja voltam az „Árvácska” néptáncegyüttesének és a „Csengettyű” gyer-

2001-ben Bécsben szerezhettem meg
életem igazi „külföldi” munkatapasztalatait, és ahol a világ 40 államából dolgoztunk és ahol megértettem az info-

12. Matuszný
Katalin
Született: 1981 augusztusában.
Foglalkozása: mérnök
Életrajz:
Kisebb
megszakításokkal
ugyan, de születésem óta immáron már
32 éve Pozsonypüspöki helyi lakos vagyok.
Alapiskolai tanulmányaim után a somorjai
gimnáziumban érettségiztem, majd a Po-
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ban, Almágyban végeztem, érettségi
bizonyítványomat a Füleki Gimnáziumban szereztem meg 2008-ban. 2008 és
2013 között a komáromi Selye János
Egyetemen sikerrel folytattam tanulmányaimat a Tanárképző Kar Magyar
Nyelv és Irodalom és Történelem Tanszékein. 2011-től az Almágyi Alapiskolában és Óvodában dolgozom, mint
pedagógus.

zsonyi Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki karán diplomáztam 2004–ben. Ezután
doktoranduszi tanulmányaim folytatásaként két évet a Bécsi Egyetem Kémiai
intézetén valamint egy évet New York
állami egyetemén Buffaloban töltöttem. A
külföldön szerzett tapasztalataim jelenleg
a munkahelyemen, nemzetközi szerződéskezelés koordinálásánál és termelés
tervezés támogatásánál kamatoztatom
egy nemzetközi vállalatnál.
Az MKP Pozsonypüspöki helyi szervezetének elnökeként 2011 óta tevékenykedem.

tevékenységem mellett a Via Nova ICS
almágyi alapszervezetének elnöke is
vagyok. Emellett a Via Nova rimaszombati járási elnökségének kultúráért és
ifjúságpolitikáért felelős alelnöke és az
ifjúsági szervezet Országos Etikai és
Ellenőrző Bizottságának a tagja is vagyok.
A politika mellett a kultúrát is ápolom,
hiszen versénekléssel és versek írásával is foglalkozom.
úgy, hogy nem feledjük gyökereinket.
2010-től Lelesz község önkormányzati képviselőjeként is próbálom a közjót
és településünk fejlődését elősegíteni.
Jelenleg egy pályázat projektmenedzsereként dolgozom a „határon átnyúló együttműködés” keretén belül.
Egy budapesti székhelyű nemzetközi
cégnél szereztem szakmai gyakorlatot
és tapasztalatot, mely Európa számos
országával együttműködve ír és valósít
meg EU-s pályázatokat.
A természet szeretetét, a felelősségre
nevelést Isten, haza, és embertársaink
iránt már cserkészként megtanultam.
Keresztény, római katolikus hitet gyakorlok. Nagyon szeretek utazni. Szabadidőmet olvasással töltöm.
kommunikációs rendszerek lényegét a
mindennapi munkánkban. Hazatérve
2003-ban a Kutatás és Fejlesztés, ún.
FP 6-os keretprogram sikeres projektírójaként, valamint a kis- és középvállalkozókat segítő „EU Portál” társszerzőjeként dolgoztam. 2004 nyarán
Pozsonyban, egy évig külsős junior
konzultánsként dolgoztam a Pénzügyminisztériumban egy SAP R/3 EU-projekteket feldolgozó rendszerben. 2009ben egy újabb info-kommunikációs
online kereskedelmi rendszer társtervezőjeként és tesztelőjeként kamatozhattam tudásomat.
2010 nyarán kerültem 2013 Európa kulturális fővárosába a felnőttképzéssel
foglalkozó ESF és a Márai Sándor CBC
HUSK projekt menedzserként. Ekkor
tanultam meg, mi az, hogy közbeszerzés, politikai ellentétek a kultúrában.
2005-től élek szlovák-magyar vegyes
házasságban, férjem Ondo Dániel,
építkezési magánvállalkozó. Fiam ifj.
Ondo Dániel jelenleg másodikos a Kassai Magyar Tannyelvű Alapiskolában.

13. Králik Róbert
Lakhely: Eötvös utca 9., Komárom
Életkor: 43 éves
Családi állapot: nős, egy 13 éves fiúgyermek édesapja
Végzettségemet tekintve újságíró és
pedagógus vagyok.
Újságírói képesítésemet a salgótarjáni
Madách Újságírói Akadémián szereztem, médiamenedzseri oklevelemet
pedig a Tennessi Egyetem Média Karán (USA) Tanítói diplomára a Nyugat-

Enyhe elmozdulás Nyitra megyében
Lezajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 3. képviselő-testületi ülése. A kilenc
szakbizottság közül kettőt az MKP vezet
majd, Dr. Hugyivár Imre az egészségügyi bizottság, Gyarmati Tihamér pedig

a vagyonjogi bizottságot. Mindkét tisztség rendkívül fontos, hiszen a megye öt
egészségügyi intézménye közül négy a
magyarok által sűrűn lakott déli járásokban található.
A testület jóváhagyott két kulturális jellegű beadványt az Európai Unió strukturális alapja forrásainak megpályázására. A komáromi Szinnyei Könyvtár
pályázatának keretösszege 1 millió 90
ezer euró, míg a lévai vár várfala felújítására benyújtott pályázat összege 1
millió 170 ezer euró.
A megyei önkormányzat módosította
kötelező érvényű rendeletét a megye
által fenntartott szociális intézmények gondozási díjáról. Meghagyta
a gondozási díj eddigi tételeinek
megasságát, ám bevezette a közös
helyiségek használatának napi

Hírek a megyéből
Nagyszombat megye képviselő-testülete április 9-én tartotta harmadik
ülését. A legnagyobb vitát a dunaszerdahelyi és a galántai kórház igazgatótanácsi és felügyelő bizottságaival kapcsolatos kérdések, valamint a megye
szakbizottságaiba való személyi jelölések alkották.
A kórházakkal kapcsolatos ellenzéki
javaslatok azok előkészítetlensége és
hatásköri hiányosságok miatt nem kaptak többséget. Hájos Zoltán, az MKP

megyei
frakcióvezetője
szerint a szlovák-magyar
vegyespárt egyes képviselői
sajnálatos módon nem az
együttműködés és a konstruktív megállapodás hívei, amiről az üléseken
tanúbizonyságot is tettek. Menyhárt
József, az MKP megyei képviselőjének
nyilatkozata szerint: „Foglalkozni kell a
témával, de ez komolyabb előkészítést
igényel.”

magyarországi Egyetem Apáczai Csere
János Tanítóképző Karán tettem szert.
Felsőfokú szlovák állami nyelvvizsgával rendelkezem. A Konstantin Filozófus Egyetem Filozófiai Tanszékén azt
felsőfokú angol állami nyelvvizsgával is
kiegészítettem.

kolában, majd egy évig a komáromi Selye János Egyetem és a Szlovák Pedagógiai Intézet közös pedagógusképző
projektjében vettem részt angoltanárként. 3 évig reklámkészítéssel, médiamenedzsmenttel, internetes és televíziós tartalomkészítéssel foglalkozó céget
vezettem.

7 évet dolgoztam szerkesztőként, műsorvezetőként a komáromi Városi Televízióban, majd 2 évig a Szlovák Televízió Magyar Adásában, további egy évet
a Delta regionális hetilapnál.

2006 óta működtetem önerőből a
KrálikTV webtelevíziót Komáromban, a
régiót és a felvidéki magyar közösséget
szolgálva.
2011 őszétől Komárom város, illetve a
Komáromi Városi Hivatal szóvivője vagyok.

3 évig angol nyelvtanárként dolgoztam
a Komáromi Mezőgazdasági Középis-

díját 0,30 € összegben. Nem fogadta el
tehát Farkas Iván, az MKP frakcióvezetőjének módosító javaslatát, hogy tekintsen el a „folyosódíj“ bevezetésétől, ne
növelje meg a nyugdíjasok által havonta
befizetett gondozási díjat 10 euróval.

a Dafnetet érintő két tavalyi határozatát.
Nem szűnik meg ezzel az intézmény,
ám így még inkább a teljes ellehetetlenülés irányába tart.
Nem fogadta el a megyei képviselőtestület Stubendek László, az MKP megyei
képviselőjének javaslatát, hogy a testület vegye le napirendjéről a határozati
javaslatot, és az újonnan létrejött szakbizottságok vitassák meg a szociális intézmény további sorsát.

A megyei hivatal a képviselő-testület
elé jóváhagyásra nyújtotta be határozati
javaslatát két új határátkelő beruházásnak megvalósítására (egy Ipoly-híd és
egy Duna-komp). Mivel az Európai Unió
hét éves programozási időszakának
tükrében ez nagyon szerény tervezet
(Besztercebánya megye 10 beruházást,
Kassa megye 8 beruházást javasol), az
MKP frakcióvezetője, Farkas Iván javasolta, hogy a testület napolja el a határozati javaslatot a következő testületi
ülésre. A testület a javaslatot elfogadta,
megnyílik tehát a lista kibővítésének lehetősége.

A képviselő-testület elfogadta az
őrsújfalusi szociális intézmény épületére kiírt kínálati eljárást, miközben az
MKP megyei képviselői elutasították ezt
a javaslatot.
A Nyitra Megyei Önkormányzat előző
képviselő-testületi üléséhez viszonyítva
tapasztalható némi elmozdulás a koalíciós és az ellenzéki (zömében MKP-s)
álláspontok között, ám messze vagyunk
még az ideális helyzettől.

A megyei képviselő-testület megszüntette az őrsújfalusi szociális intézményt,
A megyei képviselő-testület döntött a
sport-, kulturális, szociális és egészségügyi támogatásokra szóló pályázatok kiírásáról is, ezekre május 7-ig pályázhatnak civil szervezetek, sportegyesületek,
jogi személyek és önkormányzatok.
A kiírások elérhetők a megye honlapján.
(http://www.trnava-vuc.sk)

Az MKP a választási eredményének
arányában képviselteti magát a megye
illetékes szerveiben, beleértve az iskolatanácsokat és a foglalkoztatási bizottságokat.
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Tavasz a Via Novánál

lennie kell, előbb mindenképpen meg
kell tisztítani. A Via Nova évek óta a
szívén viseli a környezet sorsát, járja a
természetet és tisztítja meg az emberi
hanyagság nyomaitól. Kitavaszodván
idén sem maradhatnak el a szervezett
szemétszedések, takarítások, faültetések sorai. Ebben mindenki segítségét
örömmel fogadják, bátran keressék helyi alapszervezeteket!

A Via Nova télvíz idején sem pihent, természetesen folytatta a sok évvel ezelőtt
megkezdett közösségépítő és identitáserősítő rendezvényeinek megszervezését. Március beköszöntével a fiatalok tevékenysége annyiban változott, hogy az
már nem csak benti, de a kellemes idő
megérkeztével a szabad ég alatt megrendezett programokra is kiterjed.
Ám, hogy a kinti környezet olyan legyen,
mint amilyennek egy kultúrkörnyezetnek

hitet tett amellett, hogy az eddigi irányvonalat folytatja. Így a már hagyományosnak tekinthető rendezvények idén
sem maradnak el. Sőt, újabb és újabb
programokkal szeretnénk gazdagítani a közéletet, hiszen a felvidéki magyar társadalom igényli a szórakozási
és sportolási lehetőségeket, kulturális
programokat. Ennek jegyében indult
meg a Via Nova három főrendezvényének háttérszervezése március, április
folyamán. Májusra lett kitűzve a Ki a vagány a vidéken? országos tehetségkutató verseny Garam-menti fordulójának
időpontja, mely az alapiskolás talentumokat kutatja fel és jutalmazza meg.
A tehetségkutatóra április 30-ig lehet
jelentkezni.

dálkozhat, hogy azt a pezsgő hangulatot hová lehet még tovább fokozni. Az
ígéretek szerint vannak még meglepetések a tarsolyokban.

De javában zajlik már a Felvidéki Labdarúgó Bajnokság regisztrációja is,
mely áprilisban rajtol s zakatol egészen
július közepéig. Ugyanebben az időpontban, július második hetében megnyitja kapuit a II. Martosi Szabadegyetem is. A Via Nova eddigi legnagyobb
közösségi fesztiválja idén előreláthatóan hosszabb, színesebb és még nagyobb volumenű lesz, mint volt az első.
Aki ott volt tavaly, az most nagyot cso-

Április és május folyamán a Via Nova
tevékenysége nagyban az európa parlamenti választásokra fókuszál, hiszen
az ifiszervezet büszke arra, hogy soraiból két személy is felkerült a Magyar
Közösség Pártja EP-listájára, Horony
Ákos és Ilkó Zoltán személyében. A
szervezet elnöke, Gubík László pedig
a Fidesz EP-listájának szimbolikus, 21.
helyén méretteti meg magát.

A szervezet további fontosabb márciusi és áprilisi tevékenységei, a teljesség
igénye nélkül: részvétel Bárdos Gyula
kampányában, az Országos Ellenőrző és Etikai Bizottság megalakulása,
a lengyel-magyar barátság napjának
megtartása Párkányban, a tornagörgői
alapszervezet megalakítása, Ladányi
Erik könyvbemutatója, egészséges
életmód-tanácsadás Léván, megemlékezés a zselízi sortűz áldozatairól, húsvétváró kézműves foglalkozások…és a
sor még hosszan folytatható.

Csonka Ákos

Áprilisi feladványunk megfejtői között 2 könyvcsomag és a II. Martosi
Szabadegyetemre szóló kétszemélyes hetijegy (július 9-13.) kerül kisorsolásra.

Gratulálunk a sikeres megfejtőknek!

Legutóbbi feladványunk megfejtése: 1. Bárdos Gyula 2. Merjünk nagyon lenni!
A sikeres bekuldők közt könyvcsomagot sorsoltunk ki.
Nyertesek: 1. Csepe Pál, Várgede (Hodejov), 2. Balla Rózsa, Léva, 3. Árvai Ildikó, Galánta

Az új elnökség a februári felállásakor

A megfejtéseket kérjük az MKP
Központi Irodája, vagy az MKP
e-mail címére beküldeni.

A Magyar Közösség Pártjának közlönye. Ingyenes példány.
Kiadja az MKP Központi Irodája.
Čajakova 8, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52 495 164, fax: 02/57 106 012
www.mkp.sk, e-mail: press@mkp.sk | www.facebook.com/mkp.smk

8

