Berényi József:

Választási
A helyzet kedvező, de nem dőlhetünk hátra
sikerek után
Berényi Józseffel, az MKP elnökével beszélgettünk az aktuálpolitikai fejleményekről, a választások utáni helyzetről, Andrej Kiskáról, az MKP lehetőségeiről, de elárulta azt is, hogy fog a nyáron pihenni.
Milyen állapotban van most a párt?

Bíró László pártigazgató volt az MKP
kampányfőnöke az EP-választásokon.
Értékelő beszélgetésre hívtuk őt, hogy
együtt vonjuk le a tanulságokat az eredmények ismeretében.
Sikerrel vette az EP-választásokat
az MKP. Megőrizte képviseletét az
Európai Parlamentben, és a magyar
választók körében is az első helyen
végzett. Elégedett a választási eredményekkel?
Összességében igen, bár elmondható,
hogy mindig van jobb. De ha figyelembe vesszük a körülményeket, és, hogy
honnan indultunk, elégedett vagyok.
Egyrészt azzal, hogy van egy képviselőnk és közel álltunk a kettőhöz. A választások előtt biztosan mindenki aláírta
volna ezt az eredményt. A 6,53 százalék
nagyon jó végeredmény, igaz, a részvételi arány nem volt magas. Már régóta
megfigyelhető, hogy a szlovákiai magyarok választási kedve másolja az országos választási kedvet. Nem lógunk ki
a sorból, sőt, voltak olyan választások,
ahol kevesebben mentek el a magyar
vidéken, mint másutt. Most picit javult
a helyzet, hozzávetőlegesen 1 százalékkal többen szavaztak a magyarlakta járásokban, mint az országos átlag.
A nagy apátia, közöny ellenére sikerült
mozgósítanunk a választóinkat. A tendencia biztató, hiszen sikeresek voltunk
korábban a megyei választásokon és a
köztársaságielnök-választásokon is.
A cikk folytatása a 2. oldalon.

2010 óta az MKP nem volt olyan kedvező helyzetben, mint most. Három sikeres választás van mögöttünk, melyeket kiértékeltünk, és levontuk belőlük a
szükséges tanulságokat. Jól zajlanak a
felkészülések az önkormányzati választásokra is. A felmérések kedvezőek, de
nem dőlhetünk hátra. Tudjuk ugyanis,
hogy nem a felméréseken kell jól szerepelni, hanem a választásokon. A tendencia mindenesetre biztató. Maximális
hűséggel viszonyulunk a választóinkhoz, és a megyei és a helyi testületek-

ben, valamint az EP-ben is így fogjuk
képviselni azt a programot, amivel a
választásokon nyertünk.
A Főügyészség levélben fordult a
Magyar Közösség Pártjához, melyben magyarázatot kér a párt tevékenységéről és az Ön állampolgárságát illetően. A válasz elkészült. Mit
tartalmaz?
Felháborító, hogy Ján Slota még mindig tudja mozgatni a Főügyészséget,
hiszen el is utasíthatták volna ezt a beadványt, de nem tették meg.

A cikk folytatása a 2. oldalon.

MartFeszt – egy hely, ahol együtt gondolkodhatunk és együtt szórakozhatunk
A július 9-13. között megrendezendő kerülő II. Martosi Szabadegyetem
már az első alkalommal a felvidéki
magyarság találkozóhelyévé vált.
Az elsősorban a fiatalokat megszólító, de az idősebb korosztályok körében is nagy érdeklődéssel kísért
rendezvényre hétezren jöttek el tavaly, és a szervezők idén is legalább
ekkora látogatottságra számítanak.
A kínálat most is hasonlóan gazdag
lesz zenei, közéleti és népművelődési szempontból is.
A felvidéki ifjúság művelődési és szórakozási találkozóhelyeként, a MartFeszt
elképzelhetetlen lenne felvidéki bandák nélkül, így az első vonalbeli magyarországi előadók mellett ott lesz a
helyi magyar zene krémje. Nagy vis�szatérő nevek tavalyról a Tankcsapda és az Ismerős Arcok, míg a Benkó
Dixieland Band, a Budapest Bár, az
Örökség, a Gringó Sztár, Caramel és
Kállay-Saunders András idén debütál
a MartFeszten. A felvidéki felhozatal
csaknem a teljesség igényével jött létre, hiszen a Rómeó Vérzik, a Klinika,
a MadDogx, Vadkerti Imre, a ZsapkaEmmer Duó, az Expired Passport, a
História, a Gilotin és a Kicsi Hang igazán illusztris névsor tájaink zenei éle-

tében. A Muzsikás együttest tavaly alig
akarta elengedni az óriásira duzzadt
közönség az Erdei színpadról, így az ő
fellépésük nélkül sem lenne teljes a II.
Martosi Szabadegyetem.
A délelőtti és délutáni órákban szerteágazó témákban hallhatjuk majd mérvadó szakértők és közéleti emberek
véleményét közös ügyeinkkel és a sokakat érdeklő témákkal kapcsolatban.
A rendezvény fővédnöke ismét Kövér
László, a Magyar Országgyűlés elnöke,
aki közös fórumot tart Berényi József

MKP-elnökkel. Eljön Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint a határon túli magyar közösségeket képviselő
pártok elnökei is ott lesznek. Kiemelt
témaként, külföldi vendégek segítségével teljesedhet majd ki a nyelvi jogokról, illetve az autonómiáról szóló közbeszéd, és a politikai szerepéről szóló
beszélgetés mellett, kiállítás keretében
is foglalkozunk Esterházy Jánossal, a
szovjet, majd a csehszlovák hatóságok
által elhurcolt mártír politikussal.
A cikk folytatása a 7. oldalon.

Folytatás az első oldalról.

Elmondtuk azt, hogy a Belügyminisztérium által bejegyzett Alapszabályunk
alapján cselekszünk, melyben benne
vannak az egyéni és a kollektív jogok
érvényesítései, valamint az önkormányzatiság kiépítése is. Semmi mást nem
teszünk, csak a magyarság 110 ezres
fogyásának a megállításának az eszközeit keressük. A levél végén felkérjük a Főügyészséget, hogy talán azzal
kellene foglalkoznia, hogy ennek a fogyásnak kik az okozói és eljárni azokkal
szemben, akik az Alkotmány szellemével szemben az asszimilációt segítik
elő.

kapcsolattartás a pártközpont és az
EP-képviselőnk között. A múltban épp
ennek a kommunikációnak a hiánya
ugyanis félreértéseket okozott. Az EPképviselőnknek, Csáky Pálnak pontosan kell tudnia, hogy mi zajlik a közösségünkben és a párton belül, ugyanúgy,
ahogy nekünk is kell tudnunk, hogy mik
a fejlemények az EP-ben, annak szlovák és magyar képviselői csoportjaiban.
Emellett többször elmondtam már, hogy
Csáky Pál személyében tapasztalt, felkészült politikus képvisel majd bennünket. Tehát, szinte egyedüli feladatnak
csak a hatékony információáramlás kiépítését tartom.

Bár az MKP megőrizte EP-mandátumát, Csáky Pál személyében új személy kerül a brüsszeli és strasbourgi
padsorokba. Milyen új kihívásokat és
lehetőségeket jelent ez a párt számára?

Andrej Kiska az elmúlt hetekben letette az államfői esküt. Hogyan viszonyul az MKP a köztársasági elnökhöz,
milyen kapcsolatra törekszik vele?
Örömmel tapasztalom, hogy már azok
is látják a jelenlegi államfővel kapcso-

Nagyon fontos, hogy szoros legyen a

latos kérdőjeleket, akik nem értették
az MKP visszafogottságát Andrej Kiska
támogatását illetően az elnökválasztás
második köre előtt. Biztosan elmondható azonban, hogy jobb államfő lesz,
mint Ivan Gašparovič. Támadni minket
nyilván nem fog, ezt biztosan állíthatjuk, ugyanakkor a legnagyobb gondot
abban látom, hogy kérdés, mennyire
hajlandó részt vállalni a magyarság
megmaradását illető nagy kérdéseknek
felvállalásában. Az MKP annyit kér Andrej Kiskától, hogy egyetlen mondatot
mondjon ki: a Szlovákiában élő magyar
politikai képviselet programja legitim,
az elképzelései, célkitűzései legitimek,
hiszen 110 ezerrel vannak kevesebben,
mint 20 évvel ezelőtt. És nekünk, Szlovákiának erre megfelelő nyitottsággal
kell reagálnunk. Ha ezt megtenné, óriásit lépnénk előre az ő segítségével.
A függetlenként parlamentbe vis�szajutott egykori Most-Hidas politikusnak, Pfundtner Editnek az ön tanácsadója, Király Zsolt lett az egyik
asszisztense. Ez zavart és hisztérikus reakciót váltott ki egyeseknél,
különböző rágalmakat és hazugságokat fogalmazva meg a sajtóban. Mi
erről a véleménye?
Valóban így van. Még az az „érv“ is
elhangzott, hogy Pfundtner Edit hidas
szavazatokkal jutott be a parlamentbe,
tehát nem lett volna szabad Király Zsoltot választania. Ebben az az abszurd,
hogy azok mondják ezt, akik vagy aktívan részt vettek, vagy jelentősen támogatták azt, hogy 2009-ben egy másik
párt alakuljon azon képviselőkből, akik
2006-ban MKP-s színekben MKP-s
szavazóktól kaptak mandátumot. Tehát
bagoly mondja verébnek...

De tapasztalom azt is, hogy az egyetlen
magyar nyelvű napilap – nem először –
jelentősen félretájékoztat és hangulatot
kelt, mert szubjektív, rosszindulatú cikkben próbálták lejáratni Király Zsoltot,
valótlan állításokkal.
Jelenti-e ez az asszisztens választás,
hogy Pfundtner Edit nyitott az MKP felé?
Bízom benne hogy igen. Természetesen szívesen venném, ha Pfundtner
Edit képviselő asszony felvállalná és
prezentálná az MKP véleményét is a
szlovák parlamentben. De már most látható, hogy nem lesz egyszerű helyzete.
Mivel függetlenként kíván a parlamentben tevékenykedni, ez nem mindenkinek van ínyére. Viszont a szlovákiai magyar választó többször bizonyította már,
hogy nem a támadó, hanem a támadottal szimpatizál, és általában megvédi
azokat, akiket méltánytalanul bántanak.
Szerintem Pfundtner és Király esetében
is így lesz.
Hogy fog telni a nyári szünete
elnök úr?
Már hagyományosan meglátogatom
azokat a táborokat és falunapokat, ahová meghívnak. Bár a falunapok esetében sok az átfedés, nem jutok el mindenhova, bármennyire is szeretném.
Külön örülök annak, hogy idén is lesz
Martosi Szabadegyetem, és mind a
programok, mind a könnyűzenei rész
nagyon érdekesnek ígérkezik. De örülök annak is, hogy végre 10 napot a
családdal tölthetek a szabadságolás
alatt, mert tavaly nyáron a megyei választások miatt ez jelentősen lerövidült.
Egyben a Hírvivő olvasóinak is szép
nyarat és jó pihenést kívánok!

Folytatás az első oldalról.
Az utóbbi évek legjobb eredményét
érte el a párt, 6,53 százalékkal, igaz,
rendkívül alacsony választási részvétel mellett. Miről tanúskodnak ezek a
számok?

választás volt. Gondolok itt a novemberi
megyei választásokra, mely teljesen más
rendszerben zajlott, utána jött a köztársaságielnök-választás, két és fél hónapra rá
pedig az EP-választás. Brüsszel messze
van, az emberek emellett pedig bele is fáradtak a sok választásba. Ugyanakkor a
6,53% egy nagyon jó eredmény. Büszkék
lehetünk rá, de helyén kell kezelni. Nem
szabad elszállni! Még sok munka vár
ránk, hogy a parlamenti választásokon
elérjük az 5%-ot. Ebből a szempontból
jó, hogy ennyi választást abszolváltunk,
mert edzettek maradtunk.

Két dologról. Szlovákiában volt mindig a
legalacsonyabb választási részvétel az
EP-választásokon, sőt, most saját rekordját is megdöntötte. Az Európai Parlament
messzinek tűnik a választópolgároknak,
nem érzik, hogy az övék, nem azonosulnak vele. Az alacsony választási kedv
másik oka, hogy az elmúlt fél évben sok

2

Milyen tanulságokkal szolgált a kampány az MKP számára?
Jól volt összeállítva a lista, perszonálisan és regionálisan is. A 13 jelölt ütőképes volt, és bebizonyították, hogy lehet
rájuk számítani, sőt, lehet rájuk építeni.
Mi egy csapat voltunk, és mindenhol az
jött le, hogy az MKP egy erős csapat.
Nem minden listáról volt ez elmondható. Eredményünkhöz ez is hozzájárult.
Igaz, hogy egy képviselőnk van, de a
matematika nem enged. Mindegyik választásból tanultunk, és levontuk a kö-

vetkeztetéseket.
Az EP-választásokat is kiértékeltük, ebből okulva szeretnénk kialakítani 2015
végére a 2016-os stratégiát. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem a választók bizalmát,
biztosan nem fogunk visszaélni vele!
Azt szeretnénk, hogy még szélesebb
körben és még több választó vegye
észre, hogy mi a szlovákiai magyarok
érdekeit képviseljük. Erről az útról nem
vagyunk hajlandók elmozdulni és következetesek leszünk a jövőben is!

Csáky Pál:

Ez új kihívás nekem is
Mindenekelőtt szeretném újra megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem
mindenkinek, aki az MKP listáját – és
személyemet is – megtisztelte szavazatával. Az igazság az, hogy már a
kampány idején éreztem egy félelmet a
szlovákiai magyar társadalom elkötelezett részéről: mi lesz, ha nem jön össze
a dolog, milyen hatása lesz egy esetleges sikertelenségnek. S megvallom,
most, a választások után nem a személyes siker az, ami fontos: a csapat
sikere, az MKP sikere már inkább.
Erősödik a táborunk
De az elmúlt hónap legpozitívabb érzéseit mégiscsak azok a pillanatok váltották ki, amikor sok emberrel találkozva,
azt éreztem, hogy az elkötelezett felvidéki magyarok, azok, akik kiállnak a
magyar megmaradás ügye mellett jóban-rosszban, most szívből örülnek az
ügy diadalának. Igen, az EP-választás
legfontosabb pozitív hozadékának kö-

zösségi szempontból azt tartom, hogy a
magyar esélyek iránt aggódók most pozitív visszaigazolást kaptak arról, hogy
erősödik a táborunk, hogy valóban képesek vagyunk arra, hogy sikeresek legyünk, s hogy összefogva tényleg létre
tudunk hozni fontos dolgokat a közösség érdekében.
Terveimről
Érzem tehát a nagy elvárásokat is, s
ez nemcsak bénító érzés, de ösztönöz
is. Semmiképpen sem szeretnék tehát
kiszakadni a felvidéki magyar társadalomból, hanem részt szeretnék venni a
jövő fontosabb folyamataiban is – bár
már most látom, hogy az időbeli lehetőségek nagyban korlátozni fognak.
Októberben mindenképp szeretném
továbbvinni a Pro Probitate díjátadó
ünnepséget, november közepén pedig
a nyitrai egyetemmel karöltve egy nemzetközi konferenciát szeretnék szervezni „25 szabad év” címmel. Középiskolai

Találkozzunk minél többször

és Alajos egy-egy asszisztensét is átveszem, hogy ezzel is biztosítani tudjuk
a folytonosságot. Hazai asszisztenseim
mindenki számára rendelkezésre állnak, fokozatosan minden régiót szeretnék majd felkeresni. Mindenkinek
köszönöm a bizalmat, a támogatást
továbbra is kérem, s előre is elnézést
kérek, ha brüsszeli programjaim miatt
nem minden olyan rendezvényre tudok
majd eljutni, ahová szeretnék!

diákok és egyetemisták számára augusztusban pályázatot írok ki „25 szabad év – ahogy én látom” címmel, a
győzteseket Brüsszelben szeretném
vendégül látni.
Az átmenet biztosított
Megegyeztünk Bauer Edittel és Mészáros Alajossal is, hogy számítok a
tanácsaikra, s ugyanilyen együttműködés alakul Esterházy János unokájával,
Giovanni Malfatti-Esterházyval is. Edit

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője

A fiatalokra külön szeretnék odafigyelni

Magyarországi elismerés: Árpád fejedelem-díj

FUEN-kongresszus a német-dán

határvidéken

Május 7-11. között került sor a németországi Flensburgban és a dániai
Sonderborgban az európai nemzeti-etnikai kisebbségek legnagyobb kongres�szusára. A németországi dán, a dániai
német kisebbségek, illetve az Európai
Kisebbségek Föderális Uniója (FUEN)
által megszervezett összejövetelen a
Magyar Közösség Pártja a FUEN tagjaként vett részt.
A harminc országból összegyűlt, több
mint kétszázötven résztvevő részletekbe
menően ismerkedhetett meg a zaklatott
múltú dán-német határövezet kisebbségeinek mára példaértékűvé vált helyzetével, együttélésével. A kongresszus
megtárgyalta az uniós kisebbségvédelem jogi alapjainak létrehozását megcélzó európai polgári kezdeményezést és
az ezzel kapcsolatos teendőket. A FUEN
által benyújtott kezdeményezést az Európai Bizottság tavaly szeptemberben
Hans Heinrich Hansen (FUEN-elnök) Berényi Józseffel

elutasította. A FUEN az európai bíróságra viszi az ügyet.
A bírósági beadvány sikere esetén Szlovákiában a Magyar Közösség Pártja
végzi majd azt az aláírásgyűjtési akciót,
amelynek keretében uniós szinten legalább egymillió aláírást kell majd összegyűjteni. A kongresszuson ismertették
azt a javaslatot is, miszerint az Európai
Bizottságnak a nemzeti kisebbségek
érdekeinek képviseletére külön biztosi
posztot kellene létrehoznia. A kongres�szus különös figyelmet szentelt a kiélezett ukrajnai politikai helyzet kisebbségi
jogi vonatkozásainak, ezen belül a kárpátaljai magyarság bizonytalan helyzetének.
A Magyar Közösség Pártja képviselői
a kongresszuson külön megbeszélést
folytattak a magyarországi szlovákok
képviselőivel, akikkel kölcsönös kapcsolataik érdemi megerősítéséről állapodtak meg.
Hartmut Koschyk (német kisebbségügyi kormánybiztos, Bundestag-képviselő) Berényi Józseffel
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Szoros együttműködést várható
az EP-ben az MKP és az RMDSZ között
A Magyar Közösség Pártja és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség küldöttsége az európai parlamenti együttműködésről egyeztetett Brüsszelben. A
találkozón az MKP részéről Berényi József elnök, Csáky Pál megválasztott európai parlamenti képviselő, az RMDSZ
részéről pedig Winkler Gyula és Sógor
Csaba európai parlamenti képviselők

és Vincze Loránt külügyi titkár, a FUEN
alelnöke vett részt.
Kiértékelve az EP-választások eredményét, elhangzott, hogy Felvidéken
és Erdélyben is a mozgósítás egyik
fontos eleme volt Berényi József elnök
és Kelemen Hunor szövetségi elnök
közös, szavazásra buzdító nyilatkoza-

ta. A megbeszélésen elhangzott, hogy
a korábbi gyakorlathoz hasonlóan az
EP következő mandátumában is szoros együttműködésre van szükség a
magyar közösségek európai képviselői
között. A felek megállapították: „Mindannyiunk számára egyaránt fontos,
hogy a nemzeti ügyekben folytassuk az
előző időszak eredményes munkáját, a
Kárpát-medencei partnerség jegyében
közösen kell dolgoznunk ahhoz, hogy
nemzeti közösségünk európai jogérvényesítése sikeres legyen.”

Az MKP és az RMDSZ ugyanakkor továbbra is szorosan együtt kíván működni az Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniójában (FUEN), hiszen úgy vélik: a
kisebbségi szolidaritás fenntartása a
magyar közösségek érdekérvényesítését is erősíti. „A FUEN biztos szövetséges az erdélyi és felvidéki autonómiatörekvések támogatásában, az európai
nyilvánosság előtti megismertetésben”
– fogalmazott Vincze Loránt, a FUEN
alelnöke.
Az MKP és az RMDSZ brüsszeli találkozójára az Európai Néppárt kétnapos
Politikai Közgyűlése szolgáltatott alkalmat. Az EPP vezető testülete hétfő
délutáni és kedd délelőtti ülésének legfontosabb napirendi pontja az európai
választások eredményének értékelése
volt. Az elemzésen elhangzott, hogy az
Európai Néppárt nyertese az EP-választásnak, de az előző időszakhoz képest 53 képviselővel kisebb frakcióval
vág neki a következő mandátumnak.
A vita során körvonalazódott vélemény
szerint a populista és Európa-ellenes
EP-képviselők számának gyarapodása
aggasztó, ezért az EP-ben az EU jövőjében bízó politikai csoportok szoros
együttműködésére van szükség.

Mi újság Pozsony megyében?
Németh Gabriella: Örülünk, hogy ismét segíthettünk!

reagál a munkapiac és a munkáltatók
elvárásaira is. Célegyenesbe ért a Pozsonyi Integrált Közlekedés II. szakaszának beindítása is, amely remélhetőleg nagyban hozzásegít majd Pozsony
közlekedési gondjainak megoldásához.

A Magyar Közösség Pártja Pozsonymegyei képviselői az elmúlt hónapokban is bőven kivették részüket a megyei
munkából. Többek között részt vettünk
a Magyar Intézet és Magyarország
Szlovákiai Nagykövetsége által szervezett „Több, mint szomszéd” kulturális
hét rendezvényein, valamint számtalan
más kulturális és sportrendezvényen.

Jóváhagytuk a megyei támogatásokat,
amelyek keretén belül lényegében az
összes magyar vonatkozású pályázat
sikeres volt, több kulturális és sport
rendezvényt, iskolákat, polgári társulásokat, szociális intézményeket tudtunk
támogatni közel 230 ezer € értékben.
Így jutott támogatáshoz a Csemadok,
iskoláink, óvodáink, az önkormányzatok, az egyházak, a cserkészek, sportolók, hagyományőrző énekkarok, zenekarok, magyar nyelvű periodikumok,
egészségkárosodottakat tömörítő szervezetek és még sorolhatnám.

Pozsony megye a második negyedévben két közgyűlést tartott. Mint az
egészségügyi és szociális kérdésekért
felelős alelnök négy általános érvényű
rendelet és több egyéb programpont
beterjesztője voltam. Kidolgoztuk és
elfogadtuk Pozsony-megye középiskoláinak módosított oktatási és nevelési
regionális stratégiáját, amely a szakképzés és a szakmai gyakorlat hatékony
összehangolása mellett rugalmasan

A „Mi óvodánk, a mi megyénk” című pályázat keretén belül több mint 400 ezer
€-t osztottunk szét és örömmel mondhatom, hogy a Magyar Közösség Pártja
polgármesterei, valamint magyarlakta

településeink mind sikeresen pályáztak
és 5-5 ezer €-s támogatást nyertek óvodáink felújítására valamint bővítésére.
PhDr. Németh Gabriella

(MKP), Pozsony megye alelnöke

Nagyszombat megyéből jelentjük
Nagyszombat megye képviselő-testülete legutóbbi, júniusi tanácskozásán
jóváhagyta a kisösszegű pályázatokat,
amelyek öt szakterületre vonatkoznak:
kultúra, sport, ifjúsági, egészségügyi és
szociális terület. A Dunaszerdahelyi és
Galántai járás pályázói lakosságarányosan részesültek a támogatásokból.
Fontos hangsúlyozni, hogy a Dunaszerdahelyi és Galántai járás pályázói
is lakosságarányosan részesülnek a
támogatásokból, vagyis a megye egyes
járásainak lakosság aránytól függően
kerül szétosztásra a 25 – 25 ezer Eurós
keret egyes szakterületenként.
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Konkrét támogatások
A Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési
Szakközépiskola environmentális alapból való finanszírozását is jóváhagyta
a képviselő-testület. Az ablakcserére
irányuló projekt teljes összege 200 ezer
Euró. A megye átvállalja a pályázat 5
százalékos önrészét, ami 10 ezer Eurót
jelent.
A testület kifogás nélkül hagyta jóvá a
megye 2013-as évi zárszámadását 4
111 617,44 Eurós többlettel, amely a
tartalékalapba kerül. E többlet felhasz-

nálásával a megye 2014-es évi költségvetése már számol.
Terítékre került a bősi körforgalom megépítésének lehetősége. Ezt a testület
tudomásul vette, ősszel majd visszatér
a körforgalom kivitelezéséhez, miután a
közúti és közlekedési szakbizottság és
a tanács megtárgyalta a megvalósítás
konkrétumait.
Ismét szóba került a megye középiskoláinak finanszírozása. A pénzelosztás
járásokra lebontott elemzése igazolta,
hogy a galántai és dunaszerdahelyi iskolák nem szenvednek anyagi hátrányt.
Nagyszombat megye az előző választási időszakban 3,1 millió eurót fizetett ki
középiskoláinak az általános kiadásokra, ez az összeg a 84 ezer diákra leosztva fejenként 37,2 Eurót jelent.
A diákonkénti legmagasabb összeg a

Galántai járás iskoláira esik (70,2 Euró),
ezután a Dunaszerdahelyi járás következik (55,2 Euró), majd a Pöstyéni járás
(45,8 Euró). Ezt mutatja a megyei önkormányzat oktatási és testnevelési szekciójának elemzése. A megye vezetése
a jelentést Érsek Árpádnak, a Most-Híd
politikusának kritikáját követően dolgozta ki, aki szerint a megye diszkriminálta
a Dunaszerdahelyi és Galántai járásban
lévő iskolákat.
Megújult vezetõséggel folytatódik a
szakmai munka a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulásban (EGTC)
Berényi József
a felügyelő bizottság tagja
Győr-Moson-Sopron megye önkormányzati hivatala adott otthont május 27-én a
Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás 5. közgyűlésének, valamint az előtte

Nyitra megyei történések
Lezajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 4. képviselőtestületi ülése, mely
jóváhagyta a megye tavalyi zárszámadását és a megye tavalyi tevékenységének évértékelőjét. Nyitra megye a
tavalyi évet 10 386 ezer euró többlettel
zárta. Ez a legmagasabb a nyolc szlovákiai megye összehasonlításában,
amivel példásan teljesítette a kormány
takarékossági intézkedéseit. Feltűnő
ez a magas zárszámadási többlet, mivel mire elkölteni a megye forrásait. A
szociális ellátás terén egy gondozottra
Nyitra megye áldoz a legkevesebbet a
nyolc megye közül, a megyei közutak
felújításában is a sor végén kullogunk.
A jövőben át fog kelleni gondolni, vajon
a takarékosság a fontosabb, vagy a
szociális ellátás minősége és közútjaink állapota?
Ezúttal a Komáromi járásért
küzdöttünk
A képviselőtestület jóváhagyta a műemlékek felújítására szánt támogatásokat. A komáromi Szent András templom

homlokzatán elhelyezett szoborkompozíció felújítására 1.800 eurót hagyott
jóvá, az Ipolysági Vármegyeháza bejárati ajtajának felújítására 1.000 eurót,
míg főtéri templom homlokzatának felújítására Érsekújvárban 800 eurót hagyott jóvá.
A megyei önkormányzat megerősítette
az intézményes szociális ellátás díjszabásáról szóló kötelező érvényű rendeletet, amelyet az előző testületi ülésen
elfogadott, ám a megye elnöke a döntést procedurális okokból megvétózta.
Újfent elutasította módosító javaslatomat, hogy a rendeletben tekintsünk el
a folyosópénz bevezetésétől 0,30 euró
napi összegben. Azonban volt értelme
a két ízben benyújtott módosító javaslatomnak, hiszen a napidíjat a rendeletben a szlovák koalíció 0,10 euróra
mérsékelte.
Ott vagyunk az iskolatanácsokban
A megyei önkormányzat végre jóváhagyta a hatáskörébe tartozó közép-

ülésező felügyelő bizottsági ülésnek. A
felügyelőbizottságban a megye érdekeit Berényi József, Nagyszombat megye
alelnöke képviseli az elkövetkező négyéves időszakban.

lejárt, a következő kétéves időszakra
a közgyűlés döntése alapján Kvarda
Józsefet nevezték ki a Társulás munkaszervezetének élére.

A Társulás igazgatójának mandátuma

(MKP), megyei frakcióvezető

Hájos Zoltán

iskolák iskolatanácsába jelölt tagjait.
Érdekeinket, befolyásunkat a megyei
középiskolákban sikerült megőrizni, két
kivétellel. Annak ellenére, hogy számos magyar tanítási nyelvű osztállyal
rendelkezik, az Érsekújvári Összevont
Középiskola iskolatanácsában mégsem jutott hely olyan tanácstagnak, aki
a magyar érdekeket képviselné. A komáromi Selye János Gimnázium iskolatanácsába az MKP két tagja, Becse
Norbert és Földes Csaba mellé a Smer
két jelöltje került, Bastrnák Tibor és Vladimír Matejička.

A Komáromi járás érdekében küzdöttünk a nagytapolcsányi kórház tervezett
felújítása kapcsán. A kórház műtőpavilonja felújítására meghirdetett közbeszerzést egy komáromi építőipari vállalat nyerte meg. Azért küzdöttünk, hogy
a megyei önkormányzat ne szüntesse
meg a közbeszerzést, hiszen a komáromi vállalat a 2,45 millió euró + ÁFA
összegű vállalásával munkahelyeket
hozhat létre a járásban. A történet még
nem fejeződött be, küzdelmünk akár sikerrel is végződhet.

A megyei önkormányzat jóváhagyta
Nyitra megye belépését Ciril és Metód Európai Kulturális Út elnevezésű
egyesületbe, amelynek célkitűzése a
kulturális örökség feltárása, a vidéki
turizmus előmozdítása három különböző útvonalon, amelyek közül az egyik
útvonal részben térségünket is érinti:
Velehrad-Staré Město (Csehország)Trenčín-Pobedim-Ducové-Nitrianska
Blatnica-Bojná-Nitra-Kostoľany
pod
Tr i b e č o m - Ó b a r s - B é n y - P á r k á n y
(Szlovákia)-Esztergom-Zalavár
(Magyarország).

Farkas Iván,

az MKP Nyitra megyei frakcióvezetője

Ez történt Besztercebánya megyében
Az első öt hónapban a Besztercebányai
megyében rekord mennyiségű képviselő-testületi ülés volt. Ezek felváltva, hol a
képviselők indítványára lettek összehívva, hol az elnök kezdeményezésére. A
nagyszámú határozatból sajnos csak kevés emelkedett jogerőre, mivel a megyei
elnök rendszeresen nem írja alá azokat,
amelyek nem az ő elképzelései szerint
lettek elfogadva.

Magyar sikerek
A költségvetésbe immár hagyományosan
sikerült beépítenünk azt az általános érvényű rendeletet, amelynek értelmében
kisebb pályázatokat, kulturális szervezeteket, nonprofit polgári támogatásokat
tudunk támogatni, beleértve a Csemadokot, falvainkat, városainkat. Ez a négy
érintett járásban 130 ezer eurót jelent,
amit a rendelet szerint a járás képviselői
osztanak szét, s a döntésük végleges, tehát már nem vétózhatja meg senki.

Az új vezetés nem kapkodja el a dolgokat, a szakbizottságok is csak most lettek felállítva, és még mindig nem teljes
létszámban dolgoznak. Májustól végre
már van költségvetésünk, aminek a hiánya elég sok gondot okozott intézményeinknek, amelyeket a hivatal mostohán
kezelt. Ez a hozzáállás mutatja, hogy
nagyon nehéz négy év elé nézünk, mert
úgy néz ki, a megye működtetése nem
élvez prioritást.

Külön öröm, hogy az MKP erejének köszönhetően ennek az összegnek – természetesen a járásoktól függően – 30-40
százaléka magyar kulturális szervezetek
rendezvényeihez nyújt anyagi hátteret.
Csúsz Péter,

az MKP Besztercebányai Kerületi elnöke
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Kassa megyei beszámoló
kezdeményezésemre külön fejezet
foglalkozik a megye fennhatósága alá
tartozó magyar középiskolák fejlesztésével. Az önkormányzat jóváhagyta
tagságomat a Megye Régiófejlesztési Ügynöksége Igazgató Tanácsában,
ahol így szorgalmazhatom, hogy az
ügynökség foglalkozzon a megye déli
vidékének projektjeivel is. Hasonlóképpen megyei alelnökként tagja lettem a
Szlovák-Magyar Határmenti Együttműködési Program (HU-SK CBC) Monitorozó Bizottságának és a Határmenti
Együttműködést Felügyelő SzlovákMagyar Kormányközi Vegyes Bizottságnak is.

Kassa megyében is több olyan eredmény született, amely pozitívan érinti a
magyarlakta vidékeket, a magyar nyelvű lakosságot. Legutóbb június 30-án
és április 28-án ülésezett a megyei képviselő testület, és több fontos témakörben hozott döntést.
Magyar eredmények
Ebben az évben is több rendezvény (a
Borsi Tokaji Fesztivál, a Nagytárkányi
Szent Mártoni Fesztivál, a Szepsi
Napok, a Királyhelmeci Bodrogközi
Kultúrfesztivál, a Gombaszögi Fesztivál, stb.) elnyerte az önkormányzat
támogatását. Emellett a kis projektek
kategóriában (3300 euró alatti projektek) a megyeelnök saját hatáskörében
több esetben támogatta a magyarlakta
vidékek terveit.

A Via Carpatia EGTC-n belül tárgyalásokat folytattunk Szabolcs-SzatmárBereg Megye, BAZ Megye és a lengyel
határ menti Kárpátaljai Vajdaság képviselőivel a Via Carpatia – a Balti tengert
az Égei-tengerrel összekötő nagy közlekedési folyosó előkészületeiről. Az el-

Az önkormányzat jóváhagyta a középiskolák fejlesztési stratégiáját is, ahol

Az MKP-ban járt Orbán Viktor
szerint ellátogat a székházunkba.

Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar küldöttség május 15-én az
MKP pozsonyi székházába látogatott,
ahol az MKP elnökségével és EP-jelöltjeivel folytatott eszmecserét.

Berényi József a jó hangulatú találkozó után elmondta: „A tárgyalás fő témája a szlovák-magyar kapcsolatok, a
kisebbségi kérdések, az ukrajnai helyzet, az európai biztonságpolitika és
gazdaságpolitika volt. Minket elsősor-

Orbán Viktor magyar miniszterelnök
szlovákiai tartózkodásai során rend-

Látogatás és kapcsolatfelvétel
a magyarországi szlovákokkal
Berényi József, az MKP elnöke és
Lancz Attila, az MKP külügyi és jogi
tanácsadója június 4-én tett látogatást
a magyarországi Országos Szlovák
Önkormányzat (OSZÖ) Fadrusz utcai
székházában, Budapesten. Vendéglátójuk dr. Horváth Endre, az OSZÖ
hivatalvezetője volt, aki ismertette a
magyarországi szlovákok helyzetét, intézményeit.

ségi önkormányzati rendszer működését, ezen belül – aktuális újdonságként
– szólt az Országgyűlés nemzetiségi
szószólóinak intézményéről és munkájáról. Külön elemezte a szlovák iskolahálózat problémáit, az előrehaladott
asszimilációval összefüggésben.
A találkozó végén Horváth Endre elfogadta a Via Nova ifjúsági szervezet
Berényi József által tolmácsolt meghívását a II. Martosi Szabadegyetemre.

Horváth Endre bemutatta a nemzeti-
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képzelést eddig minden érintett megye
támogatta. Hasonlóképpen tevékenyen
részt veszünk és tárgyalásokat folytatunk a kassai repülőtér vezetőségével
egy Kassa-Düsszeldorf
rendszeres
repülőjárat megindításában, amit a
megye az első fázisban részben, más
partnerekkel együtt, anyagilag is támogatna. A június 30-ai közgyűlés foglalkozott – többek között – a megye déli
részét is érintő kerékpárutak koncepciójával foglalkozott, telekcserével a
tervezett szepsi új egyházi alapítványi
iskolakomplexum építése számára, valamint Kassa megye új főellenőrének
megválasztásával.
A Kassa megyei önkormányzatban is
zajlik az élet, ahol az MKP-s képviselők
ügyes tárgyalásokkal, meggyőzéssel,
kitartó munkával tudnak eredményeket elérni, kiaknázva a megyei alelnöki
poszt súlyát. Így tudunk a jövőben is sikeresek lenni.
Zacharias István, Ing.

(MKP) Kassa Megye alelnöke

ban a kormány prioritásai érdekeltek
az elkövetkező négy évben a szlovákiai magyarsággal kapcsolatban. Orbán Viktor biztosított bennünket, hogy
a nyitott kérdések napirendre fognak
kerülni.
Az elmúlt négy év inkább a bizalomépítésről szólt a két ország között, de most
már a minket közvetlenül érintő kérdések érdemben is sorra fognak kerülni.

Mi ezt természetesen üdvözöltük. Tájékoztattuk a miniszterelnök urat, hogy
elkészült az autonómiakoncepciónk,
amely magában foglalja a magyarság
megmaradásának intézményi eszközei
bővítésének igényét, és ebben egyetértettünk a magyar miniszterelnökkel.”
Berényi József bemutatta a magyar
delegációnak az MKP EP-képviselőjelöltjeit is.

Folytatás az első oldalról.
A labdarúgó-világbajnokság és a sport
szelleme is nagy erőkkel jelen lesz,
hiszen óriásvetítőn követhető lesz a
bronzmeccs és a döntő, a fociról pe-

dig beszélgethetünk Világi Oszkárral, a DAC újdonsült tulajdonosával, a
magyar foci sikertelenségéről is esik
majd szó, és híres magyar sportolók is
tiszteletüket teszik a Feszty Parkban.
Könyvbemutatóval egybekötött beszélgetésen vitathatják meg a résztvevők a

MARTOSI SZABADEGYETEM

Tálálkozunk idén is a Feszty Parkban!
SZERDA /JÚLIUS 9./

Kultúrotthon
15:30 „NEM LEHET HELYE LEMONDÁSNAK” (KISTEREM)
A Pozsonyi Magyar Galéria Esterházy
János festmény - és grafikai gyűjteményének darabjait láthatja a közönség a
Martosi Kultúrotthon kistermében
A kiállítást megnyitja: Kalita Gábor festőművész, a gyűjtemény kurátora
Köszöntőt mond: Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke és
Martényi Árpád, az Esterházy Emlékbizottság elnöke
16:00 FELELŐSSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL – ÚJ LENDÜLETBEN A NEMZETPOLITIKA (NAGYTEREM)
A nemzeti integráció 21. századi lehetőségeit Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Szász Jenő,
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke és Duray Miklós, a Szöv
etség
a Közös Célokért elnöke vitatják meg
Nagyszínpad
17:30 KLINIKA
20:00 BUDAPEST BÁR
22:00 HISTÓRIA

CSÜTÖRTÖK /JÚLIUS 10./
Színpad udvar
10:30 EGY SKANDINÁV
HUMANISTA ÚTJA
Björn Cato Funnemark norvég politológussal, emberi jogi szakértővel, a
Magyar Érdemrend tisztikeresztjének
birtokosával Molnár Imre történész beszélget
Árgyélus ház
11:30 A FELVIDÉKI OKTATÁS
JÖVŐJE
Pék László, a Nemzeti Tehetségépítő
Tanács elnöke az oktatási hálózat állapotáról tájékoztatja a közönséget. Albert
Sándor „Hogyan tovább a szlovákiai
magyar közoktatásban?“ c. könyvében
közösségébresztő vitát kezdeményez a
honi oktatás és intézményeink jövőjéről. A Selye János Egyetem egykori rektorának beszélgetőtársa Szigeti László
egykori oktatásügyi miniszter, az MKP
országos tanácsának elnöke.
Színpad udvar
12:30 KÖRKÉP SÁTOR:
AZ ÚJSÁGÍRÓI SZAKMA

PRESZTÍZSE ÉS IZGALMAI
Marek Vagovič (.týždeň) és Bódis András
(Heti Válasz) avatnak be az oknyomozó
újságírás rejtelmeibe, Ablonczy Bálinttal
(Heti Válasz) pedig arról beszélgetünk,
milyenek vagyunk a szomszéd szemével
Színpad udvar
14:30 FELVIDÉK BORAI
Borkóstoló és borkalauz Geönczöl Attila garamkövesdi bor szakújságíróval
Erdei előadótér
16:00 2014: A VÁLASZTÁSOK ÉVE
A mozgalmas politikai tavasz értékelésére és a jövő kihívásainak ismertetésére Kövér László, az Országgyűlés
elnöke és Berényi József, az MKP elnökének közös fórumán kerül sor
Népzenei színpad
14:00 A KURTA SZOKNYÁS FALVAK
HAGYOMÁNYŐRZŐINEK ELŐADÁSA: BÉNY ÉS KÉMÉND
15:00 KICSI HANG
17:30 MUZSIKÁS
Kisszínpad
16:30 DARK THUNDER
18:00 BOROSTYÁN
Nagyszínpad
19:00 MOLNÁR FERENC CARAMEL
21:00 RÓMEÓ VÉRZIK
23:00 ZSAPKA-EMMER DUÓ

PÉNTEK /JÚLIUS 11./
Színpad udvar
10:30 KORUNK ARANYOS FIÚI
Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázóval beszélgetünk
Vendégként a „Kemény-legénység” további kiválóságai várhatók
Árgyélus ház
11:30 KÖRKÉP SÁTOR:
„A VÁNDORT AZ ÚT IS ELTARTJA.”
Vetítéssel egybekötött beszélgetés
Méder Áron világutazóval, a tengerek
vándorával három éves földkerülő útjáról
Színpad udvar
12:30 KI A VALÓDI BETEG, A MAGYAR FOCI VAGY A MAGYAR TÁRSADALOM?
Beszélgetés Bordás Sándor szociálpszichológussal és Ferenczi Attila labdarúgás-szakíróval, edzővel
Árgyélus ház
13:30 „NÉHÁNY SZELET”
Fiala Ilona első regényének bemutatója

felvidéki magyar oktatás jövőjét, a Körkép sátor pedig könnyedebb, ugyancsak érdekfeszítő témákkal készül.

és módjukban áll együtt gondolkodni,
művelődni, szórakozni, hogy érezzék
és tapasztalják: összetartoznak. Ehhez
idén is csak arra van szükség, amivel
tavaly nem volt gond – hogy minél többen eljöjjenek.
VKL

A Martosi Szabadegyetem azért jött létre, hogy legyen egy szabad hely, ahol a
felvidéki magyar fiatalok találkozhatnak,
Színpad udvar
14:30 EGY SÁRGA-KÉK
SIKERKORSZAK HAJNALÁN?
Beszélgetés Világi Oszkárral, a Slovnaft
vezérigazgatójával, a DAC többségi tulajdonosával

Meghívott vendég: Giovanni Malfatti,
Esterházy János unokája
Színpad udvar
13:30 HUNINEU SÁTOR: AUTONÓM
FIATALOK – EURÓPAI AUTONÓMIÁK
Milyen az őshonos nemzeti közösségek élete az egységesülő Európában?
Vendégeink katalán, feröer-szigeteki és
dél-tiroli fiatalok.
A beszélgetés moderátora: Dabis Attila,
a Székely Nemzeti Tanács külügyi titkára és szakértője

Színpad udvar
18:00 KÖRKÉP SÁTOR: RÉGI MAGYAR KONYHA – AZ ÉLET FŰSZERE
Kóstolóval egybekötött fűszerismertető
Erdei előadótér
16:00 MERJÜNK NAGYOK LENNI
Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Bárdos Gyula, az
első magyar elnökjelölt közös fóruma

Árgyélus ház
14:30 KÖRKÉP SÁTOR: SZEX TABUK
NÉLKÜL - MIKOR? MIT? HOGYAN?
Hevesi Krisztina szexuálpszichológussal beszélgetünk

Népzenei színpad
13:00 NÉPZENEI ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORTOK CSICSÓRÓL ÉS
KOLOZSNÉMÁRÓL
14:00 RIVALDA SZÍNHÁZ

Erdei előadótér
16:00 KÁRPÁT-MEDENCEI
KEREKASZTAL
Vendégeink a vezető magyar pártok
elnökei: Berényi József (MKP), Kelemen Hunor (RMDSZ), Pásztor István
(VMSZ) és Brenzovics László (KMKSZ)

Kisszínpad
15:00 NAUTILUS
16:30 KERECSEN
18:00 EXPIRED PASSPORT ÉS
TÖRÖK ÁDÁM

Népzenei színpad
14:00 GARAM-MENTI NÉPTÁNC - ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORTOK
FELLÉPÉSE
Színpadon a Garam Menti Néptánc
Együttes, a kisgyarmati Dédapáink
Nyomában hagyományőrzők, valamint
Hermann Mónika és Hermann Ákos
garampáldi mesemondók

Nagyszínpad
19:00 KÁLLAY-SAUNDERS ANDRÁS
21:00 TANKCSAPDA
23:00 VADKERTI IMRE ÉS BARÁTAI

SZOMBAT /JÚLIUS 12./

Kisszínpad
13:30 AYERS ROCK
15:00 GILOTIN
16:30 SPLIFF 447
22:00 FOCI VILÁGBAJNOKSÁG –
BRONZMECCS

Árgyélus ház
10:30 HUNINEU SÁTOR: KISEBBSÉG HELYETT KÖZÖSSÉGET
Kiss Antal, a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselete brüsszeli
irodájának (HUNINEU) vezetője tart
előadást

Kultúrotthon
20:00 HAZÁM, FELVIDÉK
A komáromi nagygyűlés 20. évfordulója
alkalmából készült kötetet Pásztor István, a könyv felelős kiadója mutatja be

Színpad udvar
11:30 „MINDEN EMBER ANNYIT ÉR,
AMENNYIT A KÖZ JAVÁRA TESZ”
A Baross Gábor Terv részletes bemutatása Farkas Ivánnal, az MKP gazdasági
és régiófejlesztési alelnökével, Vitárius
Lajossal, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság szakértőjével, Horbulák
Zsolttal, a Trencséni Alexander Dubček
Egyetem adjunktusával, Mihók Gáborral, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat kassai
irodavezetőjével és Rajkovics Péterrel,
a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
Gazdasági Bizottságának vezetőjével

Nagyszínpad
18:00 BENKÓ DIXIELAND BAND ÉS
PETER LIPA
21:00 GESZTI PÉTER ÉS A GRINGÓ
SZTÁR
23:00 MADDOGX

VASÁRNAP /JÚLIUS 13./

Árgyélus ház
12:30 HÁNY ARCA VAN EDVARD
BENEŠNEK,
ILLETVE
ÜGYNÖK
VOLT-E ESTERHÁZY JÁNOS?
Tóth Endre, a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem és a Sziléziai Egyetem tanárának előadása
Beszélgetőtárs: Csáky Pál, az MKP EP
képviselője

Ógyalla
9:00 FELVIDÉKI LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG – CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
Árgyélus ház
10:30 SORSKÖZÖSSÉGBEN, AVAGY
ÖNKORMÁNYZATISÁG A GYAKORLATBAN
Vendégeink az Országos Szlovák Ön-
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kormányzat és a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete képviselői

KONTINENSEN?
Szájer József (Fidesz) és Csáky Pál
(MKP) EP képviselők beszélgetnek

Színpad udvar
11:30 KÖRKÉP SÁTOR: FELVIDÉKI
SIKERSZTORI – AZ IGAZÁN JÓ SÖR
TITKA, AVAGY AZ ÚT GÖMÖRBŐL A
VILÁG SZÁZ LEGJOBB SÖRE KÖZÉ
A Kaltenecker sörgyár alapító tulajdonosával, a rozsnyói Kovács Lászlóval
beszélgetünk

Árgyélus ház
15:00 KÖRKÉP SÁTOR: FELVIDÉK
– HORNÁ ZEM C. ANIMÁLT DOKUMENTUMFILM VETÍTÉSE (ÁRGYÉLUS HÁZ)
Kitelepítés. Szinte minden felvidéki magyar családban a traumát jelenti. Még
élő rokonaink, nagyszüleink, dédszüleink szívfájdalomát, visszaemlékezéseiket az akkori történésekre. Felvidék.
Egyeseknek az ígéret földje, másoknak
szülőföld, melyet akaratukon kívül el

Színpad udvar
12:30 EURÓPA EGY ÚJ KORSZAK
PEREMÉN, AVAGY MI VÁRHATÓ AZ
EP VÁLASZTÁSOK UTÁN AZ ÖREG

kellett hagyniuk. Felvidék – Horná zem.
Vladislava Plančíková, a magyarországi Tótkomlósról áttelepült szlovák család unokájának dokumentumfilmje.

Kisszínpad

Erdei előadótér
14:00 ÖKUMENIKUS
ISTENTISZTELET
Népzenei színpad
13:00 MAGYAR DUDAZENEKAR
15:00 FELVIDÉKI NÓTADÉLUTÁN
DÓKA ZSUZSÁVAL, BŐSI SZABÓ
LÁSZLÓVAL, GUBÍK MAGDIVAL ÉS
CSÓKÁS BERTALANNAL
A talpalávalót Szőllősy Sándor és cigányzenekara szolgáltatja.

Nagyszínpad
16:00 ÖRÖKSÉG
19:00 ISMERŐS ARCOK

Diakónus- és papszentelések a Felvidéken
Magyar ajkú diakónusok és papok felszentelésére került sor júniusban a Felvidéken. A Pázmaneum Társulás nagy
örömmel fogadja a felszentelteket és
bízik benne, hogy a jövőben is mindig
akad munkás az Úr szőlőjébe, hiszen
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat az aratásába.” (Mt
9,37-38).

János székesegyházban Mons. Orosch
János nagyszombati érsek június 14-én
a szentmise keretén belül pappá szentelte a dunaszerdahelyi Fehér Tibort.
Az elsőmisére június 22-én 16 órakor
került sor, Dunaszerdahelyen, a Szent
György plébániatemplomban.

Ternyák Csaba egri érsek június 21-én,
az egri bazilikában pappá szentelte a
Rozsnyói járásbeli, lucskai származású Vanyo Pétert. Pápai Lajos győri
megyéspüspök június 20-án, a győri
Nagyboldogasszony-székesegyházban
áldozópappá szentelte a Párkány környéki, szalkai származású Benkó Attila
diakónust.

Pozsonyban, a Szent Márton székesegyházban Mons. Stanislav Zvolenský
pozsonyi érsek, metropolita június 14én diakónussá szentelte a sárosfai Mikus Csabát és a szenci Kollárik Dávidot.
A nyitrai Szent Emerám székesegyházban június 13-án szentelte diakónussá
a nagykéri Andurskó Gyulát a nyitrai
püspök, Mons. Viliam Judák.

17 évvel ezelőtt, 1997. június 14-én
a pozsonyi dómban hosszú várakozás után került sor első ízben magyar
nyelvű papszentelésre. A következő

Nagyszombatban a Keresztelő Szent

években, 2007-ig a magyar anyanyelvű
szerpapokat magyar nyelvű szertartás
keretében szentelték pappá a Pozsony–
Nagyszombati Érsekség területén. Ez a
hagyomány Orosch János érsek atya
kezdeményezésére 2013 őszén folytatódott Komáromban Jelencsics Erik és
Nagy Péter diakónusok pappá szentelésével, amelyet Halko József pozsonyi
segédpüspök atya végzett. Sajnos a
Szent Márton székesegyházban magyar nyelvű hívek nagyon keveset hallhattak anyanyelvükön a liturgiából, annak ellenére, hogy a két felszentelendő
magyar nemzetiségű volt.
A Magyar Közösség Pártja Keresztény
Platformja gratulál a felszentelteknek!

21:00 FOCI VILÁGBAJNOKSÁG –
DÖNTŐ

A továbbiakban is imádkozzunk hivatásokért, magyar papokért és magyar
püspökökért! A Szentlélek bölcsességét kérjük, hogy a magyar közösség
soraiból mindig legyenek jelentkezők
a szemináriumokba, és a felszentelést
követően a felvidéki magyar katolikusok
által lakott régiókban hirdettessék Isten
igéjét anyanyelvünkön, és tegyenek tanúbizonyságot Jézus Krisztus életéről
nemcsak szóban, de tetteikben is.
A Keresztény Platform biztatja a magyar fiatalokat, hogy amikor meghallják
Jézus Krisztus hívását, ne utasítsák el,
és legyenek pásztorai az Egyháznak,
hiszen árva magyar plébániák várnak
lakóikra a Dél-Szlovákia-szerte.
Forrás: Pázmaneum
Fotó: Karaffa Attila

Legutóbbi feladványunk megfejtése: A Te szavad, a Te Európád!
A sikeres beküldők közt két könyvcsomagot sorsoltunk ki. Nyertesek: Kovács Anita, Ipolypásztó (Pastovce),
Agócs Gyula, Almágy (Gemerský Jablonec)
A kétszemélyes hetijegy nyertese a II. Martosi Szabadegyetemre: Kacz Lajos, Komárom

Gratulálunk a sikeres megfejtőknek!

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
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