
Fejlődési pályára állítaná Dél-Szlová-
kia leszakadó régióit. Munkát, méltó 
megélhetést szeretne Európa itteni 
szegletében is. Farkas Ivánnal, az MKP 
EP-listájának kettes számú jelöltjével 
beszélgettünk az Unióban rejlő lehető-
ségekről és a Baross Gábor Tervről.

Milyen prioritásokkal vág neki 
a választásoknak?

Szeretném, ha a május 24-i választás a 
szlovákiai magyarság és a Magyar Kö-
zösség Pártja számára is sikerrel vég-
ződne. Szeretném, ha megvédenénk 
eddigi pozíciónkat, továbbra is legalább 
két európai parlamenti képviselő kép-
viselhetné szülőföldünket, Dél-Szlová-

kiát. Kívánatos, hogy a magyarságnak 
olyan képviselői legyenek, akik tapasz-
talatokkal, szaktudással rendelkeznek 
az emberi jogok, ezen belül a közös-
ségi jogaink területén. Akik hatékonyan 
tudják képviselni érdekeinket a gazda-
ság, a regionális fejlesztés terén. 

Dél-Szlovákia egyre inkább leszaka-
dó, hátrányos helyzetű térséggé válik. 
Rendkívül fontos, hogy az eddigi fo-
lyamatot megfordítsuk, fejlődési pályá-
ra állítsuk régiónkat. Sokat tehetnénk 
ezért Brüsszelben, ehhez kell megnyer-
nünk a választópolgár bizalmát. Minden 
szlovákiai magyar és régiónk, Dél-Szlo-
vákia érdekében. 

folytatás a 2. oldalon

Csáky Pált, az MKP listavezetőjét az 
EP-választásokon a párt legfontosabb 
cékitűzéseiről kérdeztük

Farkas Iván:

Közösen változtassuk meg Európát!

Melyek a választási program 
legfontosabb elemei?

A lisszaboni szerződés új lehetőségeket 
kínál számunkra a kisebbségi közössé-
gek jogai terén. Európai kezdeménye-
zést indíthatunk annak érdekében, hogy 

Tisztelt Választópolgár!

Május 24-én, szombaton, euró-
pai parlamenti választásra kerül 
sor Szlovákiában. Európának 
változásra van szüksége. Szlo-
vákiát 13-an fogják képviselni 
Brüsszelben. Nem mindegy, 
lesznek-e köztük magyarok is.

Kérjük, szavazatával adjon 
esélyt magyar közösségünk, 
régiónk ügyének aktív képvise-
letére az Európai Parlamentben!

Válassza a 29-es listát és kari-
kázza a Magyar Közösség Párt-
ja jelöltjeit!

Berényi József, 
a Magyar Közösség Pártjának elnöke

Igazi focihangulat uralkodik hetek óta 
a DAC futballcsapata körül. 5-6 ezren 
járnak ki szurkolni a hazai meccsekre. 
A dunaszerdahelyi sárga-kékek vezér-
szurkolójával, Horváth Zoltánnal be-
szélgettünk a csapat Besztercebánya 
elleni 4:0-ás hazai győzelme után.

Visszatért a magyar szurkolás a DAC 
stadionjába, hétről hétre ezrek és ez-
rek buzdítják a csapatot. Minek kö-
szönhető ez?

Elsősorban a tulajdonosváltásnak, mert 
ha ez nem jött volna létre, akkor ma 
nem lett volna ez a brutálisan gyönyö-
rű hangulat. A szurkolásnak és a han-

gulatnak óriási köze van ahhoz, hogy 
miért vagyunk ennyien. Csodálatos. 
Nekem, így, belülről mindenféleképpen.
Fantasztikus hangulat uralkodik a hazai 
meccseken. 

Mit jelent a DAC Dunaszerdahelynek, 

Akkor is a DAC!

mit jelent a Csallóköznek, és mit je-
lent a felvidéki magyarságának?

Mindegyiknek külön-külön a bástyája, a 
felvidéki magyarságnak a legnagyobb 
szimbóluma. Volt, van és lesz.

folytatás a 2. oldalon

a számbeli kisebbségben élő európai 
polgárok jogai alapjogokká váljanak az 
EU-ban, és az őshonos kisebbségek 
identitása, nyelvük, kultúrájuk, iskola-
rendszerük fennmaradása és védelme 
az EU kiemelt érdekévé váljon.          

 folytatás a 2. oldalon



cikkünk folytatása az első oldalról

cikkünk folytatása az első oldalról

cikkünk folytatása az első oldalról
(a párt legfontosabb cékitűzései)

Az Unió eurómilliárdokat kínál Szlo-
vákiának különböző programokban, 
de mi a helyzet ezeknek a források-
nak a felhasználása terén?

Szlovákia gyengén teljesített az uni-
ós alapok felhasználása terén mind az 
eredményességet, mind a hatékonysá-
got tekintve. Tavaly véget ért az Európai 
Unió hétéves költségvetési időszaka, 
Szlovákia eddig a lehetséges keret alig 
51 százalékát használta fel. A haté-
konyságot tekintve komoly gond, hogy 
az uniós támogatással megvalósult 
beruházások jelentős részénél meg-
kérdőjelezhető azok társadalmi szük-
ségszerűsége, gazdaságossága, vagy 
hogy nem eredményeztek fenntartható 
fejlődést az élet valamely területen. A 
most kezdődő költségvetési időszakban 
másfél milliárd euróval magasabb költ-
ségvetéssel gazdálkodhatunk. Oda kell 
figyelnünk, hogy az uniós fejlesztések, 
beruházások ne kerüljék meg Dél-Szlo-

vákiát se a közlekedési infrastruktúra, 
se a munkahelyteremtő beruházások 
területén. Ne feledjük el: a korszerű 
utak és vasutak a gazdaság ütőerei. 

Amerre haladnak, ott fejlődik a gazda-
ság, ott létesül a munkahelyek több-
sége. Szlovákia fejlesztései és beru-
házásai költségeinek 70 százalékát az 
Európai Unió forrásai fedezik.  Azok egy 
része közvetlenül Brüsszelben pályáz-
ható meg. Ebben rejlik a mi lehetősé-
günk. Legyünk felkészültek, legyünk le-
leményesek! Legyünk ott, a történések 
kellős közepén! 

Ön gazdag politikai múlttal rendelke-
zik, az MKP gazdasági alelnöke, egy-
ben a párt Nyitra megyei frakcióveze-
tője is. Az elmúlt 10 év alatt milyen 
eredményekről tud beszámolni uniós 
tagságunknak köszönhetően?

Az Európai Unió előcsatlakozási alap-

jaiból Párkányban újjáépült a Mária 
Valéria híd. A strukturális alapokból el-
készült az R2 déli gyorsforgalmi út há-
rom elkerülő szakasza, megépült két 
Ipoly-híd. Újjáépült rengeteg alapiskola 
és több középiskola épülete, temérdek 
településen elkészült az ivóvíz-hálózat 
és a csatornahálózat. Térségünkben 
az Európa Unió forrásaiból megvalósult 
az első osztályú közutak jelentős sza-
kaszainak burkolatfelújítása csakúgy, 
mint az alacsonyabb rendű megyei köz-
utaké. A mezőgazdasági támogatások 
jelentős része is az Európai Unió for-
rásaiból valósult meg, noha rendszere 
átalakításra szorul. Az ország déli járá-
saiban gazdálkodók érdekében, hogy 
a jövőben ne részesüljenek hátrányos 
megkülönböztetésben. Ha nem lesz 
képviseletünk Brüsszelben, másokra 
hiába támaszkodunk, nem teszik meg a 
kellő lépéseket régiónk, Dél-Szlovákai 
érdekében.

Az utóbbi időben sokat hallani a 
Baross Gábor Tervről. Elmondaná, 
miről van szó tulajdonképpen és ho-
gyan illeszkedik az EU kínálta lehető-
ségekhez? 

Az utóbbi kormányok tudatosan mos-
tohán viszonyultak, viszonyulnak  Dél-
Szlovákiához. Meg kell találnunk az 
ellenszerét ennek. Dolgozunk rajta. 
Elkészítettük térségünk regionális fej-
lesztési és gazdaságfejlesztési tervét, a 
Baross Gábor Tervet. A terv tartalmazza 
Dél-Szlovákia helyzetelemzését, felvá-
zolja a fejlődés irányát és kistérségekre 
lebontva  a konkrét cselekvési tervet, a 
célkitűzéseket és a kitörési pontokat. 
Térségünk legégetőbb gondja a súlyos 

munkanélküliség és sokak hátrányos 
szociális-társadalmi helyzete. Célunk 
ezért a foglalkoztatás növelése. Helyi 
adottságainkra kell építenünk, ezért 
célunkat fokozatosan a mezőgazda-
ság talpraállításával, az élelmiszeripar 
újjáélesztésével és a közlekedési inf-
rastruktúra felújításával tudjuk elérni, 
hogy régiónk, Dél-Szlovákia vonzó le-
gyen a munkahelyteremtő ipari beruhá-
zások számára. Felvázoljuk a fejlődés, 
a gyarapodás útját! A Baross Gábor 
Terv megvalósítását Brüsszelben sze-
retnénk koordinálni, ott, ahol a fejleszté-
si források összpontosulnak.

Milyen eredménnyel lenne elégedett 
az EP-választásokon?

Olyannal, amely biztosítaná a folyto-
nosságot, hogy Brüsszelben a jövőben 
is meglegyen a szlovákiai magyarság 
megfelelő képviselete. Olyan képvise-
let, amely közösségi jogaink előmozdí-
tása mellett régiónk fejlesztését is zász-
lajára tűzi. Európa, az Európai Unió 
számos területen változásra szorul. A 
fejlődés legyen kiegyenlített az Unió 
egész területén, szűnjön meg fokozato-
san a kemény mag és a periféria közötti 
távolság. Zárkóztassuk fel a leszaka-
dó térségeket. Az Európai Unió alulról 
építkezve végre az emberekről szóljon, 
a jogos igények kielégítéséről. Csupán 
a társadalmi igény erőteljes megnyilvá-
nulásával sikerülhet ez, a széles társa-
dalmi csoportok mozgósításával, támo-
gatásával. Ne legyünk passzívak, minél 
többen vegyünk részt a választáson és 
fejezzük ki akaratunkat! Nyilvánítsuk ki, 
hogy más Európát szeretnénk! Közö-
sen változtassuk meg Európát!

Az új tulajdonossal új időszámítás is 
kezdődött. Visszatérhetnek akár a 80-
as éven sikerei is?

A tribünön, a nézőtéren már vissza is tér-
tek. A csapat mai játéka alapján a pályán 
is visszatért. Nem látok semmi gondot. 

Távoli vársokból, falvakból, sőt, Ma-
gyarországról is egyre többen láto-
gatják a DAC meccseit. Azt jelenti ez, 
hogy a DAC a magyar közösség csa-
pata?

Egyértelműen igen. Mivel a szurkolótá-
bor kizárólag magyarul buzdítja a csapa-
tot, ezért ez nagyon vonzó lehet a ma-
gyarországi szurkolóknak. Akik eljönnek, 
azok valami olyasmit látnak, amit lehet, 

még ott se. Legalábbis az alapján, amit 
nekem elmondanak. A szurkolók fan-
tasztikusan érzik magukat minden egyes 
alkalommal. Van olyan szurkoló, aki eb-
ben a szerzonban ötödször van DAC 
meccsen, és szerintem nagyon sokáig 
fog járni. 

Mit szólnak a riválisok, a Slovan, a 
Nagyszombat, vagy épp a Zsolna tá-
borában ahhoz, amikor országszerte 
felhangzik a RIA RIA HUNGÁRIA?

Biztos örülnek neki (mosoly). Én nagyon 
örülök neki, nekem nagyon tetszik, és 
továbbra is így fogom buzdítani a csapa-
tot. Csak így tovább.

A DAC-nak van a legjobb szurkolótá-
bora a szlovák elsőosztályban. Neki 
lesz a legjobb futballcsapata is?

Bízunk benne. Szeretnék egyszer ku-
paszinten is vezérszurkolója lenni a 
csapatnak. Ha nem is jövőre, de az el-

következő öt éven belül számítok arra, 
hogy a DAC akár az európai porondra 
is kijuthat.

kiéheztetés.

Kifejtené konkrétabban?

Ha megnézzük szülőföldünk, Dél-
Szlovákia gazdasági potenciáljának 
alakulását, szomorú képet kapunk. A 
kilencvenes éves elején főleg a mező-
gazdaságban történtek miatt nagyot zu-
hant lefelé, s a kilenceves évek végéig 
nem tudott kilábalni a válságból.

1999 és 2006 között kezdett a helyzet 
javulni, amikoris az MKP kormánytagsá-

gának köszönhetően fajlagosan maga-
sabb támogatást kaptak a dél-szlovákiai 
járások, mint Szlovákia egyéb területei. 
2006 óta ismét fordulat következett be. 
Dél-Szlovákiát azóta mind a három szlo-
vák kormány mostohagyerekként kezel-
te. Ez a helyzet tarthatatlan. 

Mi a megoldás?

Az Európai Bizottsággal való kapcsolat-
tartás és az aktív odafigyelés. A szlovák 
kormány tevékenységét az EU-s alapok 
felhasználása terén Brüsszelből is el-

lenőrizni kell. Nagyon fontos feladatnak 
tartom, hogy anyagi támogatást és kellő 
kapcsolatrendszert kaphasson a szlová-
kiai civil szektor is. Az EU számos olyan 
lehetőséget kínál, amikor közvetlenül 
Brüsszelből lehet igényelni a támogatá-
sokat. Ezeket a csatornákat jobban ki kell 
használni. 

Oktatási és nyelvvédelmi programokat is 
lehet így finanszírozni. Mindehhez jó kap-
csolatrendszer és szakmai elkötelezettség 
szükséges. Az MKP EP-képviselőjelöltjei 
rendelkeznek ilyen kapcsolatokkal. 

Melyek azok a legfontosabb gondok, 
melyek közösségünket nyomasztják?

Tovább kell vinni az állampolgárság kér-
dését és a Beneš-dekrétumok ügyét. 
Napirenden kell tartani a nyelvhasználat 
és az oktatásügy kérdéseit is. Erőtelje-
sebben kell képviselni a szlovákiai ma-
gyarság ügyeit az Európai Parlament-
ben és az egyéb nemzetközi fórumokon. 
Elfogadhatatlan számunkra a gazdasági 
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Április utolsó napján Malina Hedvi-
get támogató és a szlovákiai igaz-
ságszolgáltatás állapotát bíráló tün-
tetésre került sor Pozsonyban.

A Vármegyeháza téren tartott rendez-
vényen a szervezők nevében felszó-
lalt Tokár Géza, a Szlovákiai Magyar 
Kerekasztal szóvivője, Batta István lel-
kész, zsinati tanácsos, Zuzana Wienk 
Aliancia Fair-play, Eugen Korda újság-
író, Sándor Anna pedagógus, Voda 
Zsófia a nyitrai diákok képviseletében, 
Oľga Bindasová az emberi jogi biztosi 
hivataltól, Miroslav Kusý politológus, 
Mézes Rudolf a Csemadok és a Szlo-
vákiai Magyar Szülők Szövetsége kép-
viseletében, Vrabec Mária újságíró, a 
Hedvig c. könyv szerzője. 

A felszólalók rámutattak arra, hogy a 
szlovákiai igazságszolgáltatás állapotát 
jól tükrözi, hogy a nyolc évvel ezelőtt 
megtámadott és megvert Hedviget bí-
róság elé idézik. Azok, akik egyértelmű-
en hazudtak és vétkeztek, büntetlenül 
élik napjaikat és töltik be hivatásukat. 
Felelősség terheli a miniszterelnököt és 
a belügyminisztert is, akik Hedvig meg-
verése idején az ominózus, Hedvig-el-
lenes sajtótájékoztatót tartották.

Malina Hedvig levelét Holop Zsóka 
tolmácsolta. „Az évek során rá kellett 
jönnöm, hogy ügyem mozgatórugója a 
korlátlan hatalmi arrogancia és a zsi-
geri gyűlölet. Ezek a legszívesebben 
elpusztítanának mindent, ami szembe-
szegül velük. Képtelen lettem volna vé-
gignézni, hogyan keserítik meg a gyer-

mekeimet, ezért úgy döntöttem, hogy 
ha kell, hazát cserélek, de az ő gond-
talan gyermekkorukat megvédem” – 
üzente Hedvig a tüntetés részvevőinek.

A rendezvényen a Magyar Közösség 
Pártjának több száz tagja is részt vett. 

Ott volt, többek között, Berényi József 
MKP-elnök, Bauer Edit európai par-
lamenti képviselő, Bárdos Gyula volt 
köztársaságielnök-jelölt, Csáky Pál és 
Farkas Iván, valamint az MKP EP-i vá-
lasztási listájának több jelöltje is. 

(on)

„Van igény a Felvidéken a magyar po-
litizálásra, mert annak van támogatott-
sága és ereje, így azt Uniós szinten is 
folytatni kell“ – mondta az MKP Európai 
Parlamenti választási kampánynyitóján 
Galántán Berényi József.  Az MKP el-
nöke szerint rendkívül rossz helyzet 
állna elő, ha a felvidéki magyarságnak 
nem lenne saját képviselete az EP-ben. 
Ebben az esetben ugyanis a közösség-
ről és annak gondjairól mások adnának 
hírt Európának.

„Újra kérjük az Önök bizalmát, mert 
nemcsak itt Szlovákiában van szükség 

érdekeink képviseletére, nemcsak itt 
Szlovákiában van szükség azon célok 
megfogalmazására, megmaradásunk, 
értékrendünk felvállalására, hanem Eu-
rópában is szükség van erre a gondo-
latra. Európában is szükség van erre az 
aktivitásra. Ennek érdekében 13 jelöltet 
állítottunk.”  – fejtette ki Berényi József.

Az MKP-nak jelenleg két képviselője 
van Brüsszelben. A párt célja megtar-
tani pozícióit az Unió fővárosában. Az 
EP-választásokat május 24-én tartják. 
A párt a 29-es sorszámmal indul. A sza-
vazólapon azért szerepel 13 név, mert 

Több százan tüntettünk Hedvigért

Dübörög az EP-kampány

Szlovákia ennyi mandátumot szerez-
het az EU-ban. „A listán mindenki raj-
ta van, aki vállalta a jelölést, vállalta a 
megmérettetést a párton belül. Ennek 
megvan a belső logikája. Hiszen azok, 
akik meggyőzik helyi szinten és járási 
szinten a tagságot, hogy ők jó képvise-
lők lennének, azok nyilván könnyebben 
győzik meg a felvidéki magyarságot is. 
Ez az egyik oka annak, hogy a Magyar 
Közösség Pártja még mindig egy meg-
határozó erő” – tette hozzá Berényi.

Az MKP listáját Csáky Pál vezeti. A párt 
korábbi elnöke azt mondta, a közelgő 
választás egyik fő kérdése, hogy a jö-
vőben milyen irányba fejlődik Európa és 
odafigyel-e végre az őshonos kisebbsé-
gekre. „Az MKP odafigyel a klasszikus 
témákra, tehát identitásunk kérdéseire. 
Programunk második pillére a szülőföld 
gazdasági és szociális potenciáljának 
növelése. Ezt az eddigieknél hatáso-
sabban és erőteljesebben szeretnénk 
képviselni“ - fogalmazott Csáky Pál.

A második helyen álló Farkas Iván azt 
mondta, a legfőbb célja csökkenteni a 
különbségeket az EU kemény magja és 
a periféria között, hogy Dél-Szlovákia 
minél előbb felzárkózhasson a fejlett 
Európához. „Ez azt jelenti, hogy mun-
kahelyeket kell létrehozni, növelni kell 
a gazdaságnak a teljesítőképességét, 
fejleszteni a közlekedési infrastruktú-
rát, a mezőgazdaságot, talpra állítani 

az élelmiszeripart. Ezt szeretnénk, ez a 
célunk. Kimondottan azért, hogy a szü-
lőföldünket, régiónkat, Dél-Szlovákiát 
zárkóztassuk föl a fejlettebb Európa 
szintjére“ - nyilatkozta Farkas Iván.

A hatályos jogszabály alapján az EP-
választásokon induló pártoknak leg-
alább 5 százalékos támogatottságot 
kell szerezniük ahhoz, hogy jelöltjeik 
bejussanak az Unió döntéshozó testü-
letébe. 

(A Hírek.sk nyomán)
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Az Európai Parlament 766 képviselője közül mindössze 15 képviselőt juttattak be 
a nemzeti kisebbségek, miközben az Unió polgárainak 10%-a tartozik a 300 ha-
gyományos nemzeti kisebbség valamelyikéhez, vagy beszél kisebbségi nyelven. 
Rendkívül fontosnak tartom, hogy a képviselők közt legyenek, akik a nemzeti ki-
sebbségek gondjait felvetik, és előre tudnak lépni a megfelelő megoldások kere-
sésében, azon célok mentén, melyeket a Kisebbségi frakcióközi csoport a Stras-
bourgi Kiáltványban ez év áprilisában megfogalmazott. Csak rajtunk múlik, hogy a 
mi érdekeinket, ügyeinket, céljainkat magunk képviselhessük.

Bauer Edit, Brüsszel

Mindnyájunknak tudatosítanunk kell  az EP-választás súlyát. Számunkra különö-
sen fontos, ki fogja képviselni érdekeinket Európában, és ezt a tényt csakis sza-
vazatainkkal tudjuk befolyásolni. A március 15-i köztársaságielnök-választáson 
elértük az 5 százalékos küszöböt. Akkor több mint 97 ezer szavazatot tudtunk 
összegyűjteni. Az esély most is megvan rá. Május 24-én együtt sikerülhet. 
Kérek mindenkit, jöjjön el szavazni, és válassza az MKP 29-es listáját.

Bárdos Gyula

Specifikus helyzetben vagyok, mivel én 
voltam a felelős kormánytag Szlová-
kia sikeres EU-integrációjáért 2002 és 
2006 között. A csapatom vezényelte le a 
sikeres népszavazást, amelyen maguk 
a polgárok mondták ki, hogy be akar-
nak lépni az EU-ba. Amikor átvettem 
ezt a portfóliót, Szlovákia a 10 belépni 

kat már 2004. januárjától felhasználhat-
tuk (az 1. sz. képen az erről szóló meg-
állapodást írom alá Eric van den Linden 
nagykövettel), s ma csak mosolygok 
akkori naiv önmagamon, mert elége-
detlen voltam, hogy az EU-s alapokat 
„csak” 94 százalékra merítettük ki (ma 
ez a szám 51 százalék). 

Lett Selye Egyetem, elfogadott a világ, 
növekedtek a kisebbségi támogatások. 
Jóformán nincs olyan település az or-
szágban, ahol ne valósult volna meg 
valamilyen beruházás EU-források tá-
mogatásával.

És - sajnos - jött 2007-től a visszaesés. 
Slotának repülőgépe és luxusautói 
lettek, Ficóék egyre beképzeltebbek. 
A Smer most, május 24-én is az MKP 
potenciális mandátumaira vadászik. Ne 
dobjuk őket oda neki!         

Kedvteléseim közé tartozik a szőlészet 
és a borászat. Párkányi gyermekként 
tíz éves koromban már kijártam édes-
apám szőlőjébe Muzslára, majd ké-
sőbb olyan muzslai családba nősültem, 
amely több generációra visszamenőleg 
ápolta a szőlészet és a borászat ha-
gyományát. Mint sok más családban 
Muzslán, ahol néhány éve még szinte 
minden családnak volt szőlőterülete 
a muzslai hegyen. Innen a szőlő és a 
szőlészet szeretete.

Ma a muzslai hegyet az ország egyik 
legjobb szőlőtermesztési területei kö-
zött tartják számon. Joggal, hiszen 
egyre ízletesebb és híresebb az itteni 
borászok nedűje, emellett az ország 

legjobb borászai a minőségi (gyak-
ran legdrágább) boraik alapanyagát 
Muzslán és a környékbeli települések 
szőlőterületein szerzik be. Vidékünk 
családi pincészeteiben kiváló olaszriz-
lingek, rajnai rizlingek, szürkebarátok, 
veltelinik, burgundik, merlot-k és caber-
net-k fogyaszthatók. Ezekre esküszök, 
vidékünk kiváló borait szeretem legin-
kább. Másoknak is ezeket ajánlom.

Hagyományos szakterületem, a gaz-
daság és a regionális fejlesztés mellett 
szőlészként, borászként szívesen fel-
vállalnám az ágazat érdekképviseletét 
az Európai Parlamentben. Van tenniva-
ló bőven, hiszen régiónkban ez a gyö-
nyörű, ám jobb sorsra érdemes ágaza-
ta csupán akkor kaphat új lendületet, 
ha az Európai Unió talaján erőteljesebb 
képviselete lesz a Kárpát-medencei 
szőlészetnek és borászatnak.

Az MKP Elnöksége köszönetet mond Bauer Editnek és Mészáros Alajosnak az EP-ben magvalósított szolgálatukért 
közösségünk érdekében. Köszönjük Bárdos Gyulának is a helytállást a köztársaságielnök-választás alkalmával.

5 kedvenc könyve:
Paul Johnson: Modern kor - A XX. 
század története, Rejtő Jenő: Elve-
szett cirkáló - de majdnem minden 
Rejtő-könyv, Edward Gombrich:  A 
művészet története, Ady összes, 
Sütő András-drámák

2. FARKAS IVÁN

készülő ország közül az utolsó helyen 
állt. 2006-ban az Európai Bizottság al-
elnöke személyesen jött el Pozsonyba 
bejelenteni, hogy Szlovákia a harmadik 
helyre lépett elő az integrációs feltéte-
lek teljesítését illetően. 

Sikerült elérnünk, hogy az uniós alapo-

1. CSÁKY PÁL

Az MKP vallja, hogy egyértelműen sikeresebbek lettünk az Európai Unión belül annál, mint amilyenek az Unión 
kívül lettünk volna. De mit köszönhetünk konkrétan az EU-nak? Mit adott nekünk az elmúlt 10 évben az Unió? 
Mindezt maguk a képviselőjelöltek mondják el. Konkrét példákkal. Íme:

5 kedvenc borfajtája:
Duna, Nyitra, Dornfelder, Rajnai rizling, Szürkebarát

Bauer Edit és Bárdos Gyula: Válasszák az MKP 29-es listáját!
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5 kedvec filmje:
Kill Bill 1-2, Matrix 1-3, 
Kapj el, ha tudsz!, Forrest Gump, 
Éhezők viadala 1-2 (3-asra várva :) 

5 kedvec sportága:
foci, kézilabda, vízilabda, crossfit és 
diszkoszvetés

A saját sorainkból jött képviselő ismeri 
legjobban helyzetünket, és egy magyar 
ember tudja leghitelesebben képviselni 
közösségünk érdekeit az Európai Parla-
mentben.

Az anyanyelvünk használatáért és nem-
zeti önazonosságunkért vívott önvé-
delmi küzdelmünkben az Európai Par-
lamentben is elkötelezett emberre van 
szükség, aki Brüsszel vigyázó szemeit 
Pozsonyra tudja irányítani. 

Szlovákia lakosságának még mindig 
mintegy tíz százaléka magyar. A 13 fő-
ből  álló szlovákiai képviseletből min-
denképpen jár a magyar közösségnek 
az a lehetőség, hogy képviselője hallat-
hassa hangját - mégpedig magyar anya-

nyelvén - az Unió egyik legfontosabb 
intézményében. Erről azonban csak a 
választók dönthetnek, elsősorban azzal, 
hogy a választás napján elmennek sza-
vazni. Ezt ne feledjék el május 24-én!

rült Izsán átépítenünk az egykori óvoda 
épületét és kialakítanunk a Kelemantia 
Római Kori és Néprajzi Múzeumot, 
amely tárlatbemutatásnak és közösségi 
rendezvényeknek is teret  ad.

964 253 euró támogatást sikerült Uni-
ós forrásokból felhasználnunk a Taka-
rítsuk ki Duna mentét! című projekttel. 
Ennek segítségével kerültek elhelye-
zésre községeinkben szemétkosarak 
és padok. Nagykeszin és Karván kilátó-
torony épült. Kolozsnémán dunai pon-
ton kapott helyet. Csallóközaranyoson, 
Karván, Búcson, Tanyon, Hetényen, 
Izsán és Karván a turisták számára 

alakítottunk ki szociális helyiségeket. 
Tanyon és Csicsón tanösvényeket jelö-
lő táblák és tanösvények épültek.

A harmadik program a Duna partján idén 
épülő kerékpárút.  Ennek a 2 489 300 
euróból megvalósuló projektnek Izsa 
község polgármestereként szintén ré-
szese vagyok.  A Komárom-Izsa-Pat-
Dunaradvány-Dunamocs-Karva vonalat 
összekötő, 18 kilométeres bicikliút nem 
csupán a sportolni vágyókat szolgálja 
majd, hanem reményeink szerint meg-
élénkíti településeinken a turizmust.

Az Öreg Feketevíz Helyi Akció Csoport  
Nagyszombat megyében a Galántai já-
rás területén található. 6 települést foglal 
magába, köztük szülőfalumat, Királyré-
vet is. Feladata az adott kistérség vidék-
fejlesztési stratégiájának kialakítása. A 
rendelkezésre álló vidékfejlesztési for-
rásokat helyben, helyi pályáztatás útján 
osztják szét a stratégiával összhangban 
álló  projektekre.

Királyrév Község Önkormányzata az 
évek folyamán több sikeres pályáza-
tot nyújtott be. Komoly sikerként köny-

velhető el, hogy 2011-ben a LEADER 
program keretében közel 200 000 eurós 
értékben felújításra került a királyrévi 
kultúrház, melyen 1975 óta nagyobb 
horderejű javítások nem voltak. Aki el-
jön és megnézi, láthatja, hogy minden 
megújult, szinte az alapoktól egészen a 
tetőig. 

Az épület magába foglalja a községi hi-
vatalt, a könyvtárat, és most már a nyug-
díjasok számára egy kis helyiséget is.

Az Érsekújvári járásban szinte minden-
ütt történt fejlesztés EU-s forrásból. Ve-
gyük például Szímő községet. A tíz év 
alatt a falu beruházásai meghaladják a 
2 000 000eurót. Így hát a faluba látogatót 
egy felújított főtér, majd a sportpálya lát-
ványa fogadja. Tovább menve betérhet 
a falu szülöttje, a dinamó és a szódavíz 
felfedezője, Jedlik Ányos tiszteletére 
kialakított múzeumba, valamint a szép 
kultúrházba. Mindemellett öröm ránézni 
a rendbe hozott óvodákra és iskolákra! 

Hab a tortán a 2011-ben átadott 
Ökoudvar és komposztáló. Így a sikeres 

uniós pályázatoknak hála, megszépült, 
illetve fejlődött régiónk több faluja is. 
Az eredményes pályázatokhoz talpra-
esett polgármesterre, munkatársakra 
és mindenekelőtt kellő tájékozottságra 
van szükség. Európai uniós parlamenti 
képviselőjelöltként szükségesnek tartom 
egy olyan, szervezett fórum létrehozá-
sát, amelyen a magyarlakta települések 
polgármesterei gyors és fontos informá-
ciókhoz jutnak a pályázási lehetőségek-
ről, hogy sokkal több beruházást tudja-
nak településeiken megvalósítani. Saját 
elképzelés szerint, EU-s támogatással! 

3. HORONY ÁKOS

4. DOMIN ISTVÁN

5 kedvenc mobil applikációja:
Booking, QR Reader, Viber, 
Rovásírás fordító, Google Maps

5 kedvenc weboldala:
mandiner.hu, filmhiradokonline.hu
körkép.sk, nationalgeographic.com
felvidek.ma

5. AGÓCS GERGELY

mentén.” Ennek a programnak a meg-
valósítási költségeit 95%-ban az Unió 
állta. 

Az 1 375 865 eurónyi támogatásból sike-

A Komáromi járásban három olyan 
projektet emelnék ki, melyek realizálá-
sában magam is tevékenyen részt vál-
laltam. Izsa és Almásfüzitő közös pro-
jektje a „Rómaiak nyomában a Duna 

6. NAGY DÁVID
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5 kedvec helye a vilagban:
Brüsszel, horvát tengerpart, Toszkána 
napsütötte dombjai, Budapest
Kinshasa (Kongói Demokratikus Köztársaság)

5 kedvenc színésze:
Jeremy Irons, Mickey Rourke,
Kate Winslet, Cserhalmi György,
Krystyna Janda

5 kedvenc helye Magyarorszagon:
Tésa, Zsámbék, a budai vár, 
a Kunság területei, Dunakanyar

Az elmúlt időszakban Debrőd két ha-
táron átnyúló pályázatban is részt vett, 
melyek keretén belül különböző fejlesz-
tések valósultak meg. Az Abaúji turisz-
tika határok nélkül című pályázatban 
Debrőd szlovákiai főpályázóként 11 
magyarországi és szlovákiai faluval vett 
részt. Ennek köszönhetően a debrődi 
régi iskola kihasználatlan, hanyatlás-
nak indult épületében teljesen felszerelt 
turisztikai információs központ létesült, 
melynek része egy közösségi helyiség 
és egy teakonyha. Az épület helytörté-

A Bodrogközből és az Ung-vidékről is 
nagyon sok fiatal külföldön szerezhe-
tett szakmai gyakorlatot, tanulhatott to-
vább. Azzal, hogy a határok megnyíltak 
előttünk, megnyílt a továbbtanulás és a 
szakképzés szélesebb körű lehetősége 
is. Ez sokkal nehezebben, vagy egyál-
talán nem sikerült volna az EU-tagság 
nélkül.  

Tavaly nyáron adták át azt az útsza-
kaszt, amely a Tőketerebesi járásban 
fekvő Nagytárkányt és a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Zemplénagárd közsé-
get köti össze. Kisgéresben borház és 

neti kiállításoknak ad helyet, és a falu 
jeles ünnepeikor, mint pl. a Szent Lász-
ló-búcsú, fontos szerepet tölt be. Már 
készen vannak a tervek a tetőtér beépí-
tésére is, mely az ideérkező zarándo-
koknak és turistáknak adna szállást. 
Az ezeréves kötelék című pályáza-
tot egyenesen az Európai Bizott-
sághoz adtuk be, melyben Erdély-
ből Tordaszentlászló, Szlovéniából 
Hodos, Horvátországból Dályhegy, 
Magyaroszágról testvérfalunk:  Hejce 
és Debrőd vezetésével a többi szlová-
kiai partnerségi falu: Reste, Komaróc, 
Szeszta, Alsólánc, Perény-Hím is részt 
vett.  A bennünket összekötő kötelékek 
erősítése folyamán nagyon sok tapasz-
talattal, megható élménnyel és tanul-
sággal lettünk gazdagabbak. 

borudvar épül európai uniós forrásból. 
Ez a vidékfejlesztés és a turizmus szem-
pontjából nagyon fontos előremozdulás. 
Leleszen vállalkozói inkubátorház ké-
szül. Az Ung-vidéken Nagykapos támo-
gatást nyert a város rekonstrukciójára. 
A munkálatok során modernizálták a 
közvilágítást, kijavították a járdákat és 
a parkolókat, rendbe tették a városi par-
kot, akadálymenetesítést végeztek el, 
buszmegállót, lócákat és köztéri szob-
rokat helyeztek ki, illetve a városháza 
környékén ingyenesen elérhető internet- 
hozzáférést üzemeltek be. 

Az EU-s pályázatok a következő ciklus-
ban is jó lehetőségnek bizonyulnak a 
magyarok által lakott területek fejleszté-

Európai Unió támogatott. Ezek közül 
csak egyet szeretnék kiemelni. A „Pe-
dagógusok továbbképzését szolgáló, 
romákkal kapcsolatos program” az 
„MRK projekt”, amely az oktatás és is-
kola több területét is érinti. 

A roma és szociálisan hátrányos gyer-
mekek felzárkóztatását és oktatását 
délutáni köri tevékenységek keretén 
belül valósítja meg az iskolák tanáraival 
összhangban. A programhoz tartozik az 
iskolák pénzbeli támogatása, amelyet 
a szakköri tevékenységgel kapcsolatos 

tanszerekre, interaktív táblákra fordí-
tanak az intézmények. Legfontosabb 
pontja a munkahelyteremtés, hiszen a 
csatlakozó intézmények (jelenleg 200 
iskola országszerte) két pedagógiai 
asszisztenst foglalkoztathat, munkát 
adva így a pályakezdő, vagy az iskola-
létszám zsugorodása miatt munkanél-
külivé váló pedagógusok számára. Bár 
a futamidő egyelőre két iskolaévre szól, 
az iskoláknak lehetőségük van a követ-
kező évre is kiterjeszteni a tevékenysé-
get, ami nagy előnyt jelent ezeknek az 
intézményeknek.

Általában az európai parlamenti képvi-
selők politikai érdekérvényesítést foly-
tatnak Európa fővárosában, Brüsszel-

A képviselői irodában lehetőség van 
szakmai gyakorlatra, amelynek köszön-
hetően egyetemista fiatalok betekintést 
nyerhetnek az Unió mindennapjaiba, 
az Európai Parlament és a képviselők 
munkájába. Bauer Edit képviselő asz-
szony az elmúlt tíz év során maximáli-
san élt ezzel a lehetőséggel és ezáltal 
55 fiatal tölthetett 1-3 hónapot a képvi-
selői irodában.

Következő lehetőség látogatócsoportok 
fogadása Brüsszelben, illetve Stras-
bourgban. Ennek a programnak kö-
szönhetően képviselőnként évente 110 
látogató juthat el az EU központjaiba, 
hogy személyesen is megismerkedjen 

nemcsak a képviselők, hanem a parla-
ment munkájával is. 

A figyelemfelkeltés egy következő for-
mája közmeghallgatások, események, 
kiállítások szervezése olyan témákban, 
amelyek megismertetését fontosnak 
tartják. Ilyen formában lehet többek kö-
zött „eladni” a kisebbségi témákat. 

A parlamenti munka nagyon sokrétű és 
a politikai csatározás mellett szükséges 
egyfajta diplomáciai és ismeretterjesz-
tő munka is. A májusi választás ezért is 
fontos közösségünk szempontjából. 

5 kedvenc autómárkája:
Volvo, Ferrari, Jaguar, Tesla, Cadillac

7. KLENOVICS GÁBOR

ben. Ezen kívül azonban több olyan 
lehetőség is létezik, amely hasonló célt 
szolgál. Álljon itt közülük néhány!

Megalapítottuk az Abaúj Abaújban Eu-
rópai Területi Együttműködési Csopor-
tosulást is, melynek jelenleg a szlováki-
ai társelnöke vagyok. 

8. GERGELY PAPP
     ADRIANNA

Az ember úgy érezheti, Szlovákia 
messze van Brüsszeltől. Az elmúlt tíz 

év alatt azonban tömérdek olyan helyi 
befektetés valósult meg, amelyeket az 

9. FOGLÁR GÁBOR

sére. Fontos, hogy elmenjünk választani 
és legyen magyar képviseletünk Európa 
legmagasabb szintű fórumában is. 

10. ILKO ZOLTÁN
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5 kedvenc tv-műsora:
fociközvetítések (kedvencem az NB1), 
politikai és gazdasági háttérműsorok, 
műveltségi műsorok, krimisorozatok 
(Helyszínelők, Gyilkos elmék, Hacktion stb.),
sci-fi filmek, technothrillerek (a kedvenc 
íróm Michael Crichton)

Az Európai Unió nélkül nem lenne 
kultúrturizmus. 

Szívügyemként kezeltem a Márai-pro-
jektet. Küldetése az volt, hogy megsze-
rettessük a nem magyar kassaiakkal 
Márait, bevonzzuk a fiatalokat, megszó-
lítsuk a külföldieket. A projekt keretén 
belül mintegy 22 000 euró került Márai 
életrajzi, 4-nyelvű filmjének forgatására, 
22 000 euró az Emlékszoba felújítására, 
4-nyelvűsítésére, 13 000 euró a műszaki 
felszereltségére. Időben elkészült, sike-
res volt, s másfél naponta szerepeltünk 
„Máraival” a médiában Magyarorszá-
gon, Szlovákiában, néha Csehország-
ban, Németországban, Angliában és 

Pozsonypüspökin a csatornarendszer 
kiépítését emelném ki, amely kizárólag 
saját eszközökből nem jöhetett volna 
létre. Városrészünk vissza nem térí-
tendő hozzájárulást kapott az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap Környeze-
ti Operatív Programjából.  Jelenleg a 
megvalósítás második szakaszába ér-
keztünk, amely több mint harminc utcát 
érint. A támogatás a teljes költségek 
több mint 80 % -át, azaz  kb. 5 és fél 
millió eurót tesz ki.  

Második EU-s támogatással megva-
lósult projektként említenem a helyi 

Határokon Átnyúló Együttműködési 
Központunkant, amelynek fő célja ha-
tár menti régiók együttműködésére 
való ösztönzése, a közös vállalkozá-
sok megszervezése, földrajzi helyze-
tünkből adódóan Szlovákia - Ausztria 
- Magyarország - Csehország  terüle-
teire összpontosítva. Ennek keretében 
állandó jelleggel működik Püspöki több 
száz éves történelmét átölelő néprajzi 
kiállítása. Ezen kívül könyvbemutatók, 
workshopok és más kiállítások színtere 
is.

Komáromban az elmúlt időszakban 
épült már uniós pénzből kerékpárút, 
mely hamarosan tovább bővül Gúta 
felé és a Duna mentén keleti irányba. 
Az új komáromi Duna-híd megvalósítá-
sa is a végéhez közeledik, hamarosan 
megépülhet. 

A komáromi szennyvíztisztító állomás 
felújítása javarészt uniós pénzből való-
sulhat meg. A mintegy 5,1 millió eurós 
beruházás által nagyjából egyharmadá-
val nő majd az állomás víztisztító kapa-
citása és a műszaki megoldások terén 
is fontos előrelépés történik. A beruhá-

zás önrésze 5%, ami kb. 260 ezer eurót 
jelent. Ezt a forrást a város költségve-
téséből, illetve a cég saját forrásaiból 
biztosítja. 

Ha minden jól megy, akkor a jövő év kö-
zepéig be is fejeződhetnek a munkála-
tok, ami új távlatokat nyithat Komárom 
további gazdasági és urbanisztikai fej-
lődése előtt.

5 kedvenc helye Szlovákiában:
Kassa, Magas-Tátra, Szádellői völgy,
Kolysói havasok, Nagytoronya

5 kedvenc étele:
Lencseleves, paradicsomleves, 
káposztás tészta, édesvízi halak és 
tengeri herkentyűk, csoki minden 
mennyiségben 

Az Európai parlamenti választások kap-
csán a keresztény és keresztyén ember 
is mérlegel, hiszen felelős döntést kell 
hoznia nemzete, családja érdekében. 
Nem mellőzheti azt a tényt, hogy egész 
Európa jövőjéről is szól az EP-választás 

május 24-én. Ezért nyomatékosan mér-
legelnie kell, hogy azokat a jelölteket pre-
ferálja, akik minden körülmények között 
hűek maradnak keresztény és keresz-
tyén értékrendjükhöz, annak megvédé-
séhez.

Az újpogányság, a szekularizáció, a he-
donizmus térhódítása óriási méreteket 
ölt az Európai Unióban, így a Kárpát-
medencében is. A keresztény politikus-
nak Jézus Krisztus tanításával edzetten 
kell megküzdenie az újszerű támadások 
ellen. A sokat hangoztatott keresztény 
európai gyökerek nem csupán üres frá-
zisok. Történelmi és vallási alapon nyug-

Keresztény 
Európát építünk

szanak nézetei, amelyek átsegítették az 
öreg kontinenst a különböző történelmi 
korszakokban. 

Meg kell említenünk a keresztény politi-
kus felelősségét is. Az osztrák politikus 
és közíró  Andreas Khol arról írt egy cik-
kében, hogy a keresztény politika meg-
halt, helyébe a keresztények politikája 
lépett. Ezzel azt akarta mondani, hogy az 
egyház a korábbi kedvezőtlen tapaszta-
latokból tanulva a második világháborút 
követően visszavonult az aktív politikától, 
és többé nem azonosítja magát egyet-
len párt politikájával sem, ugyanakkor 
azonban felszólítja a keresztényeket va-
lamennyi demokratikus pártban, hogy sa-
ját pártjukon belül a keresztény értékek 
megvalósításán munkálkodjanak. Eu-
rópa esélyei tehát attól is függnek majd, 
mennyiben sikerül a keresztény politiku-

soknak az európai integráció keretében 
érvényre juttatni a keresztény eszméket 
és értékeket.

A politikusnak bátorságra is szüksége 
van, hogy meggyőződése szerint csele-
kedjék. Kívánom, hogy politikusaink, kép-
viselő-jelöltjeink Jézus Krisztus példája 
és tanítása nyomán bátran cselekedje-
nek majd az európai politizálásban is. 

A választókat pedig biztatom, hogy dön-
tésüknél a közösség érdekeit tartsák 
szem előtt, a keresztény-keresztyén ér-
tékrendet, nemzeti történelmünk védő-
bástyájának szerepét és megújult lelkü-
lettel „Változtassuk meg Európát!”

Karaffa Attila, 
az MKP Keresztény Platformjának 

Nagyszombat megyei vezetője

11. ONDOVÁ REITER 
       FLÓRA

Kolumbiában.

Értek kritikák, hogy többet is ki lehetett 
volna a projektből hozni, főleg a szak-
ma, a kassai magyarok maradtak csa-
lódottak, de az EU által jóváhagyott cé-
lok – az értelmetlen közbeszerzésekkel 
egyetemben – teljesültek. Ilyen méretű 
támogatást Márai, a világhírű kassai író 
az Európai Unió nélkül, Kassán, soha-
sem kapott volna! S hogy e két-három 
elképzelést ötvözni tudjuk, együtt kell 
felnőnünk Európához!

2010 nyarán kerültem a KASSA – EU-
RÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2013 
csapatba, két projekt menedzsereként. 

12. MATUSZNY KATALIN

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

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 

A Magyar Közösség Pártja és a Keresz-
tény Platform mély megrendüléssel fo-
gadta a gyászhírt Mons. Burián László 
esperes-plébános haláláról, akit április 
22-én 92 éves korában szólított magá-
hoz a Teremtő.

Az egész felvidéki magyarság egyik 
meghatározó lelki vezetője volt. Ren-
dületlenül kiállt a Szent István-i eszme 
mellett és az egész közösséget szolgál-
ta a deportálások idején is, a kommu-
nizmus sötét éveiben, majd a demok-
rácia beköszöntésével egészen halálig.

Élete példa papok és hívek, de az Istent 
keresők számára is. Állandó résztvevő-
je volt a Komáromi Imanapoknak, és 
annak súlyos keresztjét minden évben 
a vállán cipelte a Keresztúton. Jelké-
pezve vele, hogy Krisztus szenvedéseit 
bármikor fel kell vállalnia a felvidéki ma-
gyar közösségnek is, és ki kell tartania 
az istenhit mellett.

A Magyar Közösség Pártjának politiku-
sai gyakran találkoztak Burián atyával 
és kikérték véleményét, eszmét cserél-
tek, és mindig bölcs útmutatást kaptak 
tőle. Hiánya érzékelhető lesz a felvidéki 

Burián atyára emlékezünk
magyar közösségben, különösen a ma-
gyar papok körében.

Burián László elsők között kapta meg 
a Pro Probitate, Helytállásért díjat. Első 
szlovákiai magyarként vehette át a 
Václav Benda-díjat és a Szabadságért 
és demokráciáért emlékérmet Prágá-
ban a Totalitárius Rendszereket Tanul-
mányozó Intézetben, ahol őrzik róla azt 
az 1500 oldalas dokumentumot, melyet 
az őt figyelő titkos ügynökök jelentése 
alapján készítettek. Államalapító Szent 
István királyunk ünnepén 2013-ban a 
Magyar Arany Érdemkereszt polgári 
tagozata kitüntetést kapta meg a fel-
vidéki magyarságért való példaértékű 
kiállásáért, a hit és a nemzeti öntudat 
erősítéséért végzett tevékenysége elis-
meréseként. 2014 márciusában pedig 
Szent István-éremmel tüntették ki Esz-
tergomban, ahol kórházi kezelése miatt 
már nem tudta személyesen átvenni a 
kitüntetést.

Temetésén Szigeti László, az MKP OT 
elnöke mondott búcsúbeszédet.

Emlékét megőrizzük és példakép-
ként tekintünk rá munkánk során!

A mai digitális világban egyre kevésbé 
figyelünk oda természetünkre. Pedig fo-
kozottabban igényelné a törődést, mint 
valaha. Ez ellen a lehangoló tény ellen 
a Via Nova határozottan tesz, ezért 
honismereti túrákat hirdet meg. Április-
ban a vadregényes Gömörország szá-
mos pontját barangolták be fiataljaink. 
Erre buzdítjuk Önt is, kedves olvasó!

Továbbá, idén is részt vettünk a Magyar 
Ifjúsági Konferencia soros tavaszi ülé-
sén, mely a Kárpát-medence és a világ 
magyar ajkú civil szervezeteinek leg-
magasabb egyeztető fóruma. Ezúttal 
házigazdaként, hiszen Dunaszerdahely 
adott otthont a vándorkonferenciának. 
Képviselőink javaslatára a rendezvény 
egy kiadványt fogalmazott meg Malina 
Hedvig ügyében, az ellen az ügyészsé-
gi eljárás és magatartás ellen, amelyet 

Szabadban, szabadon, szervezetten - 
Via tavasz!

ellene folytatnak immár 7 éve. A Via 
Nova a pozsonyi tüntetésen is jelen 
volt, hogy közvetítse a világnak a felvi-
déki fiatalok hangját, akik szintén Hed-
vig mellett állnak. Szervezetünk EP-
képviselőjelöltjei, Horony Ákos és Ilko 
Zoltán is hitet tettek, hogy amennyiben 
mandátumot nyernek, az Európai Par-
lament elé terjesztik ezt az ügyet.

A Via Nova egyben közleményben ítélte 
el a VMSZ elnökét, Pásztor Istvánt ért 
inzultust. „A szélsőségesség számunk-
ra nem pálya, ezért elítélünk minden 
olyan uszító, gyűlölködő, ítélkező vagy 
kirekesztő magatartást, mely össze-
egyezhetetlen a keresztényi erkölccsel 
és meghaladja az emberi méltóság ha-
tárát” – nyilatkozta Gubík László, a Via 
Nova elnöke.

Csonka Ákos
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