
Megkérdeztük Sziget Lászlót, 
az MKP OT elnökét:

Miről döntött az 
Országos Tanács 
legutóbbi ülésén?
Az MKP szeptemberi Országos 
Tanácsa elsősorban a helyi ön-
kormányzati választásokra való 
felkészülésre fókuszált. Lezárul-
tak a jelölések, a helyi szerveze-
tek leadták listájukat, s az egyes 
régiók képviselői tájékoztatták 
az OT tagjait az eredmények-
ről, különös tekintettel a járások 
jelöltállítási sajátosságaikra. Az 
OT jóváhagyta pártunk elnöke, 
Berényi József beszámolóját 
az általános politikai helyzetről 
és a helyi önkormányzati vá-
lasztásokra való felkészülésről, 
Csáky Pál EP-képviselő beszá-
molóját az EP-ben végzett te-
vékenységéről, az MKP megyei 
önkormányzati alelnökeinek és 
frakcióvezetőinek tájékoztatóját 
a megyei önkormányzatok mun-
kájáról, valamint a helyhatósági 
választások kampány-koordiná-
torának, Őry Péternek és Forró 
Krisztián beszámolóját. Az OT 
jóváhagyta a kampány fő szlo-
genjét: „Erős közösség, fejlődő 
város (község)”, valamint a kam-
pány további eszközeit. Az OT 
határozatba foglalta, hogy a párt 
helyi szervezetei tegyenek meg 
mindent a jelöltek sikeres sze-
replése érdekében. (Folytatás a 
3. oldalon.)

Az MKP által támogatott polgármesterjelöltek
A Magyar Közösség Pártja 445 tele-
pülésen saját listás képviselőjelöl-
tekkel, további 38 településen koa-
líciós jelöltekkel indul a november 
15-ei önkormányzati választásokon. 
Polgármestert 348 helyen indít vagy 
támogat.
   
Tekintsünk át néhány számadatot, azt 
tudatosítva, hogy azok a polgármester-
jelölt támogatására vonatkoznak, nem 
pedig az önkormányzati képviselőjelöl-
tekre!

A 348 településből  210 esetben (ez 
60%) önálló MKP-s polgármester-
jelölt indul , azaz nem koalícióban és 
nem is függetlenként, hanem hivatalo-
san is a Magyar Közösség Pártja jelölt-
jeként indulnak a választásokon .

Koalíciókötések – Az MKP polgármes-
terjelöltjei „hivatalosan” 67 településen 
indulnak koalícióban, ami a 348 MKP-s 
támogatottságot bíró polgármester-je-
lölttel induló település 19 százaléka. 

(Folytatás a 2. oldalon)

A cikk folytatása a 3. oldalon.

Berényi József:

 Jó kondícióban vág neki
 az MKP a választásoknak

Az utolsó három választás, azaz a 
megyei, köztársaságielnök-jelöl-
ti, valamint az európai parlamenti 
jól sikerült az MKP számára. En-
nek okán is kedvező a hangulat a 
pártban, jó kondícióban vág neki 
a helyhatósági választásoknak” – 
szögezte le Berényi József elnök.

Külön kiemelte, 
hogy már most 
nagy valószínű-
séggel elmond-
ható, az MKP-
nak legalább 
27 településen 
biztosan lesz 
polgármestere, 
ugyanis eny-
nyi helyen nem 
akadt kihívója a 
párt jelöltjének. 
Somorját leszá-
mítva többnyire 
falvakról van 
szó.

„A szlovák-magyar kapcsolatok legna-
gyobb problémája a bizalom kérdése. 
Polgármestereinken keresztül tudunk 
rámutatni arra, hogy magyar nemzeti-
ségű polgármester is képes elvezetni 
az adott községet minden ott élő polgá-
ra javára” – fogalmazott Berényi. Sze-
rinte, ha van bizalom Dél-Szlovákiában, 
akkor lehet megyei és országos szinten 

is. A párt kétnyelvűségre törekszik a 
magyarlakta régiókban, amire a polgár-
mesterek képesek.

A párt elvárásait megfogalmazva a 
magyar párt elnöke elmondta, hogy a 
novemberi önkormányzati választáso-
kat követően akkor lennének elégedet-
tek, ha a négy évvel ezelőtti eredményt 
nagyjából hoznák. Akkor az MKP a pol-
gármesterek és a képviselők számát 
tekintve is országos viszonylatban a 
negyedik helyen végzett, amely komoly 
sikernek számított. Ez bizonyította ak-
kor a párt életképességét és erejét a 
régiókban. Mára annyiban változott a 
helyzet, hogy a legújabb divat szerint 
sokkal többen indulnak függetlenként, 
mint négy éve.

Az önkormányzati választások közpon-
ti üzenete a Magyar Közösség Párt-
ja számára az Erős közösség, fejlődő 
község. 



(Folytatás az 1. oldalról)
Leggyakoribb koalíciós partner a Most-
Híd, de nem kizárólagosan, 35 tele-
pülésen (ez a koalíciókötések 52%-a) 
csak velük kötött koalíciót az MKP, 12 
helyen más párt is részese a koalíci-
ónak, 20 településen pedig az MKP 
koalíciós partnerei között nincs ott a 
Most-Híd. Négy járásban  a polgármes-
terjelöltről sehol nem alakult koalíció 
az MKP és a Most-Híd között, ezek a 
Galántai, a Vágsellyei, a Nagyrőcei és 
a Nagymihályi járások. Az MKP 69 tele-
pülésen független jelölt megválasztását 
támogatja.

AZ MKP ÁLTAL TÁMOGATOTT 
POLGÁRMESTERJELÖLTEK NÉV 
SZERINT:
(Azoknak a jelölteknek a nevét, akiknek az 
adott településen nincs kihívójuk, kövér betű-
vel írtuk.)

Pozsony
Koalíció: Vereknye - Martin Michel (Sieť, 
SDKU, KDH, MKP, SAS, Most-Híd, NOVA),  
Pozsonypüspöki - Ožvald Erzsébet (Sieť, Most-
Híd, MKP, SDKÚ-DS, KDH, NOVA  SAS), Főrév 
/ Ruzsinov - Dušan Pekár (KDH, NOVA, OĽANO, 
ZZ, MKP, OKS).  Az Óvárosban a KDH - Most-Híd 
– NOVA – SaS koalíció jelöltjét Grendel Gábort 
támogatja az MKP.

Szenci járás
Az MKP egyedül indul: Vők - Fejes Baltazár, 
Zonctorony - Matúš Gabriella
Koalíció: Hegysúr - Gujber László (MKP - MOST-
Híd), Réte - Metzner Zoltán (MKP - MOST-Híd), 
Egyházfa - Borš Ervin (MOST-Híd - MKP)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP:  
Boldogfa - Časný Alojz, Dunasápújfalu - Takáčová 
Viola, Éberhárd - Godová Eva, Fél - Pomichal Ist-
ván, Gútor - Schnóbl Jozef, Magyarbél - Danter 
Attila, Nagyborsa - Vidra Ladislav, Szemet - Božík 
Štefan, Szenc - Kvál Karol

Dunaszerdahelyi járás
MKP: Alistál - Csóka Éva, Balony - Matus Fri-
gyes, Bögellő - Kázmér Mária, Bős - Fenes Iván, 
Csallóközcsütörtök - Őry Péter, Csallóköztárnok 
- Tóth Ferenc, Csenke - Nagy Judit, Csiliznyárad 
- Miklós Dénes, Csilizpatas - Kiss Lajos, 
Csilizradvány - Janík Erzsébet, Dunaszerdahely - 
Hájos Zoltán, Gelle - Vajas Imre, Gomba Horváth 
Mária, Illésháza - Fehér Tibor, Lúcs - Ábrahám Pi-
roska, Macháza - Fenes Sándor, Medve - Morva 
László, Nagybodak - Soós Róbert, Nagymagyar 
- Csicsai Ottó, Nagymegyer - Néveri Sándor, 
Nagyudvarnok - Tóth Ernő, Nyárasd - Bacsó 
László, Nyékvárkony - Menyhárt József, Olgya 
- Mészáros Tibor, Patonyrét - Varga László, 
Sárosfa - Janík Pál, Somorja - Bárdos Gábor, 
Szap - Sárközi Eleonóra, Vámosfalu - Zalka Edu-
ard, Vásárút - Paksi Tibor
Koalíció: Ekecs - Polák László (MKP - MOST-
Híd), Dercsika - Matuska László, Dunatőkés - 
Csiba Mária, Hodos - Balódi László (MOST-Híd - 
MKP), Albár - Bereczk Oszkár, Nagymad – László 
Gábor, Padány - Szabó Zoltán (MOST-Híd - Smer 
- MKP)
Függetlenként induló jelölt: Baka - Bertalan 
György, Béke - Janikovics Katalin, Csákány - 
Bugár Lívia, Csallóközkürt - Kubik József, Diós-
för ge patony - Gállfy Szilárd, Doborgaz - Boráros 
Jó zsef, Eperjes - Csiba Jarmila, Felbár - Bodó 
István, Felsőpatony - Sidó Tivadar, Kulcsod - Bog-
nár Csaba, Lég - Szitási Ferenc, Nagypaka - Lami 
Éva, Nagyszarva - Horváth Jenő, Pódatejed - Csó-
ka Sándor, Úszor - Sojka Zoltán, Vajka - Álló Donát

Galántai járás
MKP: Alsószeli - Kovács Lajos, Feketenyék - Var-
jú Izabella, Hidaskürt - Cservenka Levente, Nád-
szeg - Borka Árpád, Nagymácséd - Forró Krisz-
tián, Nemeskajal - Kosztolányi Tibor, Taksony 
- Mészáros Márta, Vága - Varga Renáta
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP:  
Diószeg - Szabó Antal, Galánta - Maťašovský 
László, Jóka - Farkas Imre, Kismácséd - Hontvári 
Ferenc, Nagyfödémes - Gőgh Ferenc, Ko-
sút - Mačicová Zdenka, Tallós - Javor Adrián, 

Tósnyárasd – Szilvási Zoltán, Vezekény - Tončko 
Mikuláš

Vágsellyei járás
MKP: Farkasd - Iván Gyula, Negyed - Jancsó Ist-
ván, Pered - Borsányi Gyula, Zsigárd - Baranyay 
Alajos
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: 
Deáki - Jakócs Krisztina, Vághosszúfalu - Tóth 
Pál, Vágsellye: Jozef Belický

Komáromi járás
MKP: Bajcs - Kiszucsan Attila, Bogyarét - Aradi 
Mónika, Búcs - Bajkai Csaba, Csicsó - Földes 
Csaba, Dunaradvány - Chovan Irén, Füss - Esz-
tergályos Lajos, Gellér - Rácz László, Gúta - Hor-
váth Árpád, Hetény - Pákozdi Elek, Izsa - Domin 
István, Karva - Duka Gábor, Keszegfalva - Toma 
Tibor, Kolozsnéma - Szalay Rozália, Laksza-
kállas - Bartal András, Martos - Keszeg István, 

Naszvad - Takács Zoltán, Ógyalla - Basternák 
Ildikó, Pat - Szabó Olga, Perbete - Basternák Jó-
zsef, Szentpéter - Gyarmati Tihamér, Vágfüzes - 
Varga László, Virt - Kovács János
Koalíció: Bátorkeszi - Labancz Roland, 
Csallóközaranyos - Varjú Éva, Komárom - Czíria 
Attila, Marcelháza - Varga Ervin,  (MKP - MOST-
Híd), Tany - Nagy Gabriella (Most-Híd - MKP)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: 
Dunamocs - Banai Tóth Pál, Ímely - Tyukos Fe-
renc, Madar - Édes István, Megyercs - Molnár 
Zoltán, Nemesócsa - Magyarics Gusztáv
Nagykeszi községben a Zöldek Pártjának jelölt-
jét, Nagy Lajost támogatja az MKP.

Érsekújvári járás
MKP: Andód - Czuczor Mária, Baracska - Černák 
Tibor, Ebed - Nagy Tibor, Fűr - Kamoncza Már-
ta, Garampáld - Góra Monika, Kéménd - Varga 
Tamás, Kicsind - Geiszler Mária, Kisgyarmat - 
Kálazi Tímea, Kisújfalu - Geri Valéria, Kőhídgyar-
mat - Puss György, Libád - Kürti Róbert, Muzsla 
- Farkas Iván, Nagykér - Kottlík László, Szímő - 
Bób János, Szőgyén - Vígh Gábor
Koalíció: Nána - Matuska Zsuzsanna, (MKP - 
Most-Híd), Kamocsa - Lukács Valéria, Udvard - 
Szabó István (Most-Híd - MKP)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: 
Érsekújvár - Pischinger Géza, Köbölkút - Szőcs 
Ferenc, Kürt - Kovács József, Pozba - Ivaničová 
Katarína

Nyitrai járás
MKP: Menyhe - Korytár Géza,
Koalícióban: Kolon - Balkó Róbert (MKP - KDH 
- MOST-Híd - NOVA)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP:  
Alsóbodok - Paulisz Marián, Barslédec - Molnár 

József, Csehi - Kupeček Róbert, Csiffár - Ja-
kab Gabriella, Nyitragerencsér - Vrábel Anna, 
Pográny - Hajdu László

Lévai járás
MKP: Alsószemeréd - Csóvány Henrich, Bese - 
Černák Miroslav, Csata - Csákvári Marian, Egeg 
- Kis György, Farnad - Csomor Vlasta, Gyerk - 
Nagy Géza, Ipolyfödémes - Tóth Magdolna, Ipoly-
ság - Oros Zoltán, Kéty - Hajdú Árpád, Palást - 
Köpöncei Péter, Sáró - Süveg János, Szalatnya 
- Bazsó Árpád, Százd - Srna Zoltán, Szete - 
Smätana József, Tőre - Pap Ida, Vámosladány 
- Jakubík Ilona, Zalaba - Bögi Pathó Melinda, 
Zsemlér - Gubík Andrea
Koalíció: Nagyod - Madarás Éva, Nagysalló - 
Kotora Marián (MKP - SMER), Kisölved - Bacsa 
Zoltán, Lontó - Kuczman István, Oroszka - Nagy 
Lajos (MKP - MOST-Híd), Garamsalló - Kassai 
Renáta (Most-Híd - MKP - SMER), Kálna - Éhn 
László (SMER, MKP)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: 
Bori - Szúdy László, Málas - Paulovič Irén

Nagykürtösi járás
MKP: Bátorfalu - Bartík Zsuzsanna, Csáb - Tóth 
Henrik, Inám - Régi Zsolt, Ipolybalog - Cseri Lajos, 
Ipolykeszi - Kosík Szilvia, Ipolynyék - Hrubík Béla, 
Ipolyszécsényke - Siket Gyula, Kelenye - Csáky 
Ilona, Kóvár - Ivanič András, Nagycsalomja - 
Nagy Mihály, Szécsénykovácsi - Cseri István, 
Terbegec - Krnáč Marek
Koalíció: Gyürki - Egry Éva, Ipolynagyfalu - 
Kerata László, Ipolyvarbó - Csernik Tibor (MKP 
- MOST-Híd)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: 
Lukanénye - Kuzma Zoltán

Losonci járás
MKP: Béna - Vass József, Bolgárom - Szakó 
Dezső, Csákányháza - Hegyi Károly, Fülek - 
Szvorák Zsuzsanna, Fülekpüspöki - Noskó Lász-
ló, Kalonda - Erdélyi Erzsébet, Panyidaróc - 
Bencsík Katalin, Síd - Földi István
Koalíció: Ragyolc - György Péter (MKP - MOST-
Híd), Nagydaróc - Rubintová Viera (SMER - MKP)
Függetlenként: Losonc - Csúsz Péter, Miksi - 
Ágoston Imre, Perse - Nagy Mária, Sávoly - Fe-
rencz Gyula, Sőreg - Végh Zoltán

Rimaszombati járás
MKP: Abafalva - Hanobik Irén, Almágy - Agócs 
Gyula, Alsóvály - Miko László, Balogfala - 
Csörnök György, Balogújfalu - Bodon Gyula, Csíz 
- Lukács Zoltán, Darnya - Molnár Júlia, Dobóca - 
Gotlibet Annamária, Felsővály - Herényi Károly, 
Füge – Szőke Márta, Gömörmihályfalva - Hubay 
Levente, Guszona - Fodor Zoltán, Hubó - Gencsi 
Gábor, Jéne - Vincze Gyula, Kálosa - Gazda Jó-
zsef, Magyarhegymeg - Bodor Tibor, Méhi - Bar-
na Olivér, Naprágy - Madarász József, Óbást - 
Farkas István, Péterfala - Köböl Gyula, Radnót 

- Tóth Elemér, Rimaszécs - Stubendek Márta, 
Sajókeszi - Szajkó Aladár, Szútor - Balog Tibor, 
Tajti – Pál Ferdinánd, Vecseklő - Kovács Tibor, 
Zádorháza - Kósa Jolán, Zsip - Nagy Pál Magda
Koalíció: Kövecses - Keszi Norbert, Lénártfala 
- Rákosi János, Perjése - Kovács Krisztián, 
Runya - Javora Andrea, Velkenye - Czigány 
János (MKP - MOST-Híd), Ajnácskő - Szamos 
Zsuzsa (MKP - NOVA), Détér - Zagyi István 
(MKP - SDKÚ - SMER), Harmac - Benedek Már-
ta, Sajószentkirály - Béres Ferenc (MOST-Híd - 
MKP), Baraca - Szajkó Richard, Cakó - Bari Ká-
roly (MKP - SRK), Rimaszombat - Simko József 
(NOVA - OKS - OLANO - KDS - SAS - MKP)
Függetlenként induló jelöltek: Dobfenek - Kati 
Erika, Rakottyás - Rencsok János

Nagyrőcei járás
MKP: Alsófalu - Szkalos Etelka, Deresk - Čech 
Jolán, Felsőrás - Miklós Aladár, Lévárt - Halász 
Márta, Sajógömör - Juhász Róbert
Koalíció: Lőkösháza - Cselényi Krisztína (MKP 
- SMER), Tornalja - Szögedi Anna (MKP - SMER)

Rozsnyói járás
MKP: Barka - Icso Béla, Beretke - Giczei Anna, 
Berzéte - Gáspár Pál, Borzova - Sanisló Erzsé-
bet, Csoltó - Szepessy Gyula, Dernő - Icso Va-
léria, Jólész – Barci Ferenc, Kiskovácsvágása 
- Dáni Adrián, Kőrös - Lipták András, Körtvélyes 
– Parti Gábor, Lekenye - Takács Ágnes, Melléte 
- Lipták Olga, Pelsőc - Szaniszló Adrián, Szalóc - 
Borzy Bálint, Tornagörgő - Horváth István
Koalíció: Kecső - Lőrincz Gyula (MKP - MOST-
Híd)
Függetlenként induló jelöltek: Szádalmás - Kar-
dos István, Várhosszúrét - Klárik Gábor

Kassa környéki járás
MKP: Alsólánc - Kovács Gyula, Bodvavendégi 
- Béres Tibor, Debrőd - Gergely Papp Adrianna, 
Migléc - Nagy István, Somodi - Bacsó István, 
Szádudvarnok - Simkó Csaba, Szepsi - Pertaš 
Irén, Szeszta - Gazsi Flórián, Torna - Majančík  
István, Tornahorváti - Köteles Miklós, Tornaújfalu 
- Koleszár János, Zsarnó - Kulcsár János
Koalíció: Buzita - Mohňanský József, Reste - 
Bodnár Ferenc (MKP - Most-Híd - Smer), Nagyida 
– Beluscsák Július (KDH – Smer – SDKÚ-DS – 
Most-Híd - MKP)
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: 
Péder - Holečko József

Kassa
Koalíció: főpolgármester-jelölt -  Rudolf Bauer 
(KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, MKP, KDS, OKS, 
DS, OĽANO), Északváros - Erik Haľko (Sieť, KDH, 
MKP, SaS, NOVA, SDKÚ-DS), Délváros - Tibor 
Bacsó (SDKÚ-DS, KDH, NOVA, MKP, OĽANO, 
KDS, OKS, DS), Terasz - Jutka Igor (Sieť, KDS, 
MKP, Most-Híd), KVP - Iveta Kijevská (SDKÚ-DS, 
SaS, MKP), Furcsa- Jana Rubická (SDKÚ-DS, 
SaS, Sieť, MKP), Téhány - Miroslav Špak (Sieť, 
KDH, MKP, Most-Híd), Tóváros - Jarmila Tkáčová 
(SDKÚ, KDH, OĽANO, MKP, SaS, NOVA, KDS, 
OKS, DS), Peres - Michal Kočiš (KDH, SDKÚ-DS, 
MKP, NOVA, SaS)h

Nagymihályi járás
MKP: Abara - Kovács Jenő, Bés - Kalán Sán-
dor, Csicser - Varga Imre, Dobóruszka - Laka-
tos Erika, Kaposkelecsény - Kondás Sándor, 
Mátyócvajkóc - Czap Lídia, Nagykapos - Mihók 
Gábor, Nagyráska - Dőry Erika, Nagyszelmenc - 
Tóth Lajos 
Függetlenként induló jelöltet támogat az MKP: 
Budaháza - Juhász Lóránt, Deregnyő - Szemán 
Miklós, Mokcsamogyorós - Tamaska Gyula

Tőketerebesi járás
MKP: Ágcsernyő - Galambos Csaba, Bári - Csiz-
madia Albert, Battyán - Karnay Klára, Bély - Fá-
bián Tímea, Boly - Illés László, Borsi - Laczkó 
Lajos, Dobra - Gilányi Sándor, Királyhelmec 
- Pásztor István, Kisgéres - Furik Csaba, 
Kiskövesd - Máté Ágnes, Ladmóc - Szabó 
Erzsébet, Nagytárkány - Kopasz József, 
Perbenyik - Fedor Ernő, Pólyán - Roman György, 
Rad - Kalinič Jaroslav, Szentmária - Hornyák Ist-
ván, Szolnocska - Kresztyanko László, Szomotor 
- Kovács Lóránt, Szőlőske - Sitkárová Martina, 
Újhely - Vlasatý Mikuláš, Véke - Kajla János 
Koalíció: Kistárkány - Tárczy Péter, Szinyér - 
Kondásová Magdaléna, Zemplén - Takács Mik-
lós, Zétény - Szaxon Zoltán (MKP - MOST-Híd), 
Szentes - Liszkai Gusztáv (MKP - MOST-Híd 
-SMER), Lelesz - Zurbola Michal (MOST-Híd - 
MKP).

Az MKP által támogatott polgármesterjelöltek

Járások számadatainak áttekintése
Járás Saját jelölt Koalíció 1 Koalíció 2 Független Más Összes
Pozsony 0 0 3 0 1 4
Szenc 2 2 1 9 0 14
Dunaszerdahely 29 1 6 17 0 53
Galánta 8 0 0 9 0 17
Vágsellye 4 0 0 3 0 7
Komárom 22 4 1 5 1 33
Érsekújvár 15 1 2 4 0 22
Nyitra 1 1 0 6 0 8
Léva 18 5 2 2 0 27
Nagykürtös 12 3 0 1 0 16
Losonc 8 1 1 5 0 15
Rimaszombat 28 6 6 2 0 42
Nagyrőce 5 2 0 0 0 7
Rozsnyó 16 1 0 2 0 19
Kassa 0 0 9 0 0 9
Kassa környék 12 1 2 1 0 16
Nagymihály 9 0 0 3 0 12
Tőketerebes 21 5 1 0 0 27
Összesen 210 33 34 69 2 348

A táblázatban: Koalíció 1:  koalícióban indul az MKP polgármesterjelöltje
  Koalíció 2:  kolíciós polgármesterjelöltet támogat az MKP
  Más: Az MKP más politikai szubjektum jelöltjét támogatja
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(Folytatás az 1. oldalról)

Milyen elvárásokat fogalmazott 
meg az OT a jelöltjeivel szemben az 
önkormányzati választások előtt?

A jelölteknek megválasztásuk esetén 
az MKP programjával összhangban 
kell kifejteniük tevékenységüket, a 
jelölt támogatja és végrehajtja a párt 
legitim szervezeteinek döntéseit, tö-
rekedni fog az anyanyelv használat 
biztosításának lehetőségeire, vállal-
ja közösségünk önazonosságának 
megtartását és tudása legjavát nyújt-
va dolgozik a település gazdasági és 
társadalmi gyarapodásáért.  

Milyen eredménnyel lenne elége-
dett november 15. után?

A 4 évvel ezelőtti helyzethez képest 
most nehezebb helyzetben vagyunk. 
Minden politikai párt és induló jelölt 
pályázik a magyarok szavazataira. 
Közülük két pártnak van komoly esé-
lye, hogy ezeket meg is szerezze. 
Reálisan nézve a helyzetet, elfogad-
ható eredménynek tartanám, ha ösz-
szességében jelenlegi pozícióinkat 
meg tudnánk tartani.

Milyen helyzetben, kondícióban 
vág neki az MKP az önkormányzati 
választásoknak?

E tekintetben bizakodó vagyok. 
Olyan megmérettetéseket és ered-
ményeket tudunk magunk mögött, 
amelyek óvatos optimizmusra adnak 
okot. A megyei, a köztársasági elnö-
ki és az EP-választások eredményei 
vállalhatók, bíztatók és motiválók a 
közvéleménykutatások utóbbi ered-
ményei is. Tehát a kondíciónk nem 
rossz.

Továbbra is napirenden van és fon-
tos kérdés a kisiskolák léte. Mi a 
helyzet ezen a téren?

A helyi önkormányzati választásokon 
induló polgármester- és képviselő-
jelöltekkel szembeni egyik legfonto-
sabb elvárás, hogy kiemelt fontosság-
gal kezeljék a megtartó, anyanyelvi 
oktatást biztosító magyar iskolát. A 
veszélyeztetettek megmentése ér-
dekében tegyenek meg mindent. Az 
MKP szakemberei az SzMPSz-vel 
közösen egy akcióterv elkészítésén 
dolgoznak, melynek feladata régiókra 
lebontva javaslatok megfogalmazása 
a veszélyeztetett iskolák megmenté-
sére és a térség anyanyelvi oktatásá-
nak további biztosítására.

Az új oktatási miniszter szeptem-
ber végére ígérte az oktatási tör-
vény nyilvánosságra hozatalát. Mit 
lehet tudni erről?

A közoktatási törvény módosításának 
nyilvánosságra hozatala késésben 
van. A témáról az MKP honlapján au-
gusztus 14-én Készül a közoktatási 
törvény módosítása címmel tettem 
közzé egy írást. Akit érdekel, elolvas-
hatja. A törvénymódosítás legjelentő-
sebb változásai a tananyag tartalmát, 
a tankönyvkiadást és tankönyvhasz-
nálatot, az óvodai és iskolai beirat-
kozásokat, középiskolai felvételik, a 
pedagógus asszisztensek kötelező 
bevezetését, a felzárkóztatást, az is-
kolai étkeztetés megreformálását, a 
kamerarendszerek használatát és a 
külföldön tanuló alapiskolások hely-
zetének enyhítését célozzák meg. 
Tartalmaz azonban a magyar iskolá-
inkat érintő sajátos, esetenként nega-
tív módosításokat is.

KT

(Folytatás az 1. oldalról)
„Helyi szinten kezdődik minden. Ha erős 
a helyi közösség, ha az önkormányzat 
gazdag, akkor az emberek is gazdagok. 
Ez az egyik fő gondolatunk, hogy min-
den önkormányzat, minden egyes régió 
elég lehetőséggel rendelkezzen, hogy 
fejlődhessen“ – vázolta Berényi.

A pártnak 210 saját polgármester-je-
löltje van, mintegy 65 helyen indulnak 
koalícióban. Ebből 30 az MKP jelöltje, 
30 más pártoké, 5 pedig független pol-
gármesterjelölt. 55 esetben pedig az 
MKP támogat független jelöltet. Össze-
hasonlításként, négy évvel ezelőtt 240 
jelöltjük volt, idén mintegy 30-cal keve-
sebb. Az igazi kérdés azonban, hogy 
milyen eredménnyel fognak szerepelni 
a novemberi választásokon.

Az MKP kiemelt figyelemmel kezeli azo-
kat a városokat, ahol négy éve nyerni 
tudtak. „Úgy gondoljuk, hogy jelöltjeink 
többek között Dunaszerdahelyen, Som-
orján, Nagymegyeren, Gútán, Tornalján 

is jó eredményeket tudnak felmutatni. 
Ezeken a helyeken szeretnénk ismétel-
ni és hozzászerezni olyan fontos varo-
sokat is, mint Fülek, Nagykapos, Ipoly-
ság es folytathatnám” – zárta Berényi.

mkp.sk/teraz.sk/kt

Jó kondícióban vág neki az MKP a választásoknak

Miről döntött az Országos Tanács?

Milyen elképzelésekkel vág neki 
az MKP az önkormányzati válasz-
tásoknak?
 
A Magyar Közösség Pártja tevé-
kenységének egyik kiemelten fontos 
pillére, hogy a regionális érdekképvi-
seletet biztosítani tudja közösségünk 
tagjai számára. Az ilyen jellegű te-
vékenységek alapjait a helyi szerve-
zetek vagy regionális kezdeménye-
zések alkotják. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a helyi szervezetek 
saját hatáskörben a jelölteken kívül 
az adott település jövőképét, ha úgy 
tetszik fejlesztési programját is meg-
határozzák. A párt országos szinten 
kizárólag tanácsadással segítheti a 
helyi szervezetek elképzeléseit. El-
mondhatjuk, hogy ahány ház, annyi 
szokás, azaz: ahány település, annyi 
jövőkép és cél létezik.
 
Milyen kondícióban van most a 
párt, és mik az elvárások a négy 
évvel ezelőtti eredményekhez ké-
pest?
 
Úgy érzem, az MKP jobb helyzetben 
van, mint a 2010-es önkormányzati 
választások előtt volt. Akkor megle-
petésként érte a pártot, hogy nem 
sikerült a bejutnia a parlamentbe. 
Ez a közelgő önkormányzati válasz-
tások előtti időszakra is rányomta a 
bélyegét, hiszen egy új irányultság, 
illetve útkeresés előzte meg az akko-
ri önkormányzati választásokra való 
felkészülést. A 2010-es önkormány-
zati választási eredmények azonban 
igazolták, hogy a magyar pártnak 
igen is helye van a szlovákiai politi-
kai palettán. Az elmúlt négy évben a 
parlamentin kívül az összes (euró-
pai parlamenti, köztársasági elnöki, 
megyei és települési önkormányza-
ti) választáson megkapta az MKP, 
illetve a párt jelöltjei a választópol-
gárok támogatását. Ezek a tények 
is mutatják, hogy jobb kondíciókkal 
vághatunk neki az önkormányzati 
választásoknak. Az elvárások tekin-
tetében nem bocsátkoznék statiszti-
kai tippelésekbe. Célunk, hogy a le-
hető legtöbb településen biztosítsuk 
a közösségi érdekképviseletet.
 
Milyen központi elemei, üzenetei 
vannak a választók megszólításá-
nak?
 
A választók megszólítását a jelöltek 
elsősorban helyben végzik. Amit a 
párt országos szinten segíteni tud, 
az  az egységes vizuális megjelenés 
alapjainak elkészítése és rendelke-
zésre bocsátása. Az üzeneteinket 
tekintve elég egyértelmű, hogy az 

eddigi célokból és feladatokból in-
dulunk ki, azaz: biztosítani kívánjuk 
a közösség erős képviseletét, amely 
egy-egy település fejlődőképességé-
nek a záloga.
 
Miről döntött az Országos Tanács 
legutóbbi ülésén az önkormány-
zati választások és annak kampá-
nyával kapcsolatban?
 

Természetesen nem kizárólag a leg-
utóbbi Országos Tanácson elemez-
tük az önkormányzati választásokat. 
Már a mostani OT-ülést megelőzően 
is születtek döntések, hiszen olyan 
nyilatkozat aláírására kértük az egyes 
jelölteket, amelyben például vállalni-
uk kellett, hogy mindent megtesznek 
a magyar nyelv ápolására és terjesz-
tésére a hivatalos érintkezésben is. A 
mostani döntések már sokkal inkább 
a választópolgárok megszólításának 
gyakorlati kérdéseivel kapcsolatosak, 
hiszen az előbb említett egységes 
megjelenítési lehetőségekről szóltak. 
Az ilyen jellegű anyagokat a kizáró-
lag MKP-s „színekben” indulók tudják 
majd használni, hiszen amennyiben 
koalíciót kötöttek az adott települé-
sen, a partnerekkel közösen elfoga-
dott arculattal kell megszólítaniuk a 
választópolgárokat.
 
Mit gondol a listák leadása utáni 
időszakról?
Úgy gondolom, hogy a listák leadá-
sát követően elsősorban köszönetet 
kell mondani azoknak, akik az elmúlt 
négy nehéz évben az önkormány-
zati munkában képviselőként vagy 
polgármesterként szerepet vállaltak, 
illetve azoknak a „névtelen” aktivis-
táknak, akik nélkül egy-egy település 
élete szegényebb lett volna. Az ő ál-
dozatos munkájuknak is köszönhető, 
hogy számos községünk biztosítani 
tudta közösségünk érdekeinek ma-
gas szintű képviseletét.
 KT

INTERJÚ ŐRY PÉTER KAMPÁNYFŐNÖKKEL

Biztosítani kívánjuk a közösség 
erős képviseletét
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Hájos Zoltán

Mihók Gábor
1975-ben szüle-
tettem Kassán. 
Nős, 2 fiúgyermek 
édesapja vagyok. 
Alap- és középis-
kolai tanulmányai-
mat Nagykaposon 
vé geztem. Főis-
kolai (Mgr.) diplo-
mámat a pozso-
nyi Közigazgatás Közgazdasága és 
Menedzsmentje Főiskolán szereztem. 
1999-2012 között a nagykaposi Vál-
lalkozásfejlesztési Szövetség irodáját 
vezettem. Ez idő alatt több nemzetkö-
zi oklevelet szereztem a projektmene-
dzselés, valamint régiófejlesztés terüle-
tén – Ír Nemzetközi Vezetőképző Intézet 
Oklevele, Egységes Európai Gazdasági 
Oklevél. 2012-től a Kárpát Régió Üz-
leti Hálózat kassai irodáját vezetem. 
A Szlovákiai Magyar Közgazdász Tár-
saság alapító tagja vagyok, valamint 
társszerzője a Baross Gábor Tervnek, 
amely dokumentum a dél-szlovákiai 
térség gazdaságfejlesztési stratégiá-
ja. 2009-től a Magyar Koalíció Pártja 
Nagymihály járási elnöke és Országos 
Tanácsának vagyok a tagja, valamint 
aktívan bekapcsolódom a Csemadok 
munkájába is. 2008-től a Csemadok 
Nagykaposi Alapszervezetének az el-
nöke és a Csemadok Országos Taná-
csának tagja vagyok. 

Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy 
polgármesterjelöltként részt vehetek 
a 2014. november 15-ei helyhatósági 
választásokon. Megválasztásom ese-
tén alázattal és felelősséggel egy új 
szemléletű városi önkormányzást sze-
retnék megvalósítani, amelynek közép-
pontjában Nagykapos polgárai lesznek. 
Nagyon fontosnak tartanám, hogy a 
város „szépészeti“ felújításai– járdák, 
terek, stb. - mellett megjelenjenek az 
önkormányzat által kezdeményezett 
munkahelyteremtő, gazdaságfejleszté-
si fejlesztések is. Gondolok itt elsősor-
ban az ún. önkormányzati tulajdonú fa-
luvállalatok létrehozására (pl. zöldség, 
gyümölcs feldolgozás), kedvező és 
vállalkozóbarát környezet kialakítására, 
valamint lehetőség szerint a törvényi 
keretek betartása mellett a helyi vállal-
kozások támogatására. Az említett cél-
kitűzések azért szerepelnek prioritás-
ként, mert városunkból már nemcsak a 
fiatalok kényszerülnek elmenni munka 
után, hanem az idősebb generáció is, 
és egy idő után már nem lesz ki sé-
táljon a felújított járdákon, nem lesz ki 
látogassa a felújított iskolákat. A most 
induló új 2014-2020-as európai uniós 
költségvetési időszak lehetőséget biz-
tosít az említett fejlesztések megvaló-
sítására. Azonban, ha azt szeretnénk, 
hogy az említett lehetőségek kihaszná-
lásra kerüljenek, nagyon fontos, hogy 
a témában jártas, kapcsolatrendszerrel 
rendelkező városvezetőnek nyújtsanak 
bizalmat a nagykaposiak. 

A Via Nova egyik alapvetése, hogy szü-
lőföldünk, kultúránk, anyanyelvünk ér-
dekében a fiataloknak nem szabad kö-
zömbösnek lenniük a politika iránt sem. 
Valljuk, hogy minden olyan eszközt és 
lehetőséget meg kell ragadnunk, ami 
által tenni lehet közösségünkért, kör-
nyezetünkért. Ilyen eszköz a helyi poli-
tikai érdekképviselet és ilyen lehetőség 
az önkormányzati választás is. 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a fi-
atalok panaszai, meglátásai, ötletei el-
jussanak lakhelyük önkormányzati ülé-
seire, segítve ezzel az olyan döntések 
meghozatalát, amelyek a legkedvezőb-

bek minden korosztály számára. Amel-
lett, hogy hangsúlyozzuk a választáson 
való részvétel jelentőségét minden sza-
vazókorú fiatal számára, biztatjuk és 
támogatjuk a közügyek iránt mélyebb 
elhivatottságot érző tagjainkat, hogy ne 
csak közvetetten, hanem közvetlen mó-
don, képviselőként vagy akár polgár-
mesterként is vegyék ki részüket a helyi 
döntéshozatal munkájából. 

A Via Nova tagjai közül idén rekord-
mennyiségű jelölt méretteti meg magát 
a novemberi önkormányzati választá-
son. Ifjúsági szervezetünknek a Bod-
rogköz és Ung-vidéktől kezdve a Má-

tyusföldig 41 településen indul jelöltje, 
pár kivételtől eltekintve a legtöbb eset-
ben a Magyar Közösség Pártja listáján. 

Összesen 58-an mérettetik meg ma-
gukat képviselőjelöltként, 8-an pedig 
polgármesterjelöltként. Közülük 13-an 
korukból kifolyólag a Via Nova Baráti 
Körök tagjaként vesznek részt a hely-
hatósági választáson. A Via Nova ICS 
Országos Elnöksége ezúton is sok si-
kert kíván minden via novás jelöltnek 
november 15-én! 
Hajrá, Felvidék!

Varga Tibor, elnökhelyettes

2014-ben Nyitra megye jól gaz dál-
kodott, ennek következtében a megyei 
közutak biztonságosabbá tétele címén 
közel 1,6 millió eurót költhet el a rossz 
állapotban levő útszakaszok kijavításá-
ra. Az összegből hamarosan mintegy 
18 kilométernyi megyei útszakasz il-
letve négy közúti híd burkolatfelújítása 
kezdődhet el. Komáromi járásban a 
Lakszakállas és Ekecs, valamint a Ko-
márom és Zöldállás közötti utak egyes 
szakaszainak, illetve az utóbbi közút 
hídjának burkolatfelújítása valósul meg. 
Az Érsekújvári járásban Ebed község-

ben a 63-as út felől a község központ-
jába vezető út burkolatfelújítása teljes, 
2 kilométernyi hosszában. A Lévai já-
rásban a Barsbese és Felsőpél közöt-
ti útszakasz kritikus részei újulhatnak 
meg. Legsúlyosabb akadály eközben 
az idő szorítása, hiszen 2014 végéig be 
kell fejezni a közbeszerzést és magát a 
felújítás megvalósítását. A kellő tervdo-
kumentáció már elkészült.

Sokkal erőteljesebb vitát váltott ki azon-
ban a 2013-ban megpályázott, nagyobb 
részt az Európai Unió költségvetésé-

ből támogatott megyei közútfelújítás-
ról szóló beterjesztés. Az öt különálló 
pályázat közül három közbeszerzése 
rendben lazajlott, azonban két további 
közbeszerzés az Érsekújvári és a Ko-
máromi járást érintő,  valamint a Lévai 
járást érintő közbeszerzés megbicsak-
lott. Újabb közbeszerzés kiírása mellett 
döntöttünk, 2015 júniusáig az egész 
folyamatot – a burkolatfelújítást bele-
értve – el kell végezni. Nyitra megye 
déli járásaiban ezáltal 32 kilométernyi 
út burkolatfelújítása végezhető el, 4,8 
millió euró költségvetéssel. A Komá-
romi járásban megújul a Füss és Tany 
közötti út burkolata teljes hosszában, 
az Érsekújvári járásban az Udvard 
és Kisbaromlak közötti út, valamint a 
Kolta és Szemere közötti út burkolata 
teljes hosszában, a Lévai járásban az 
Ipolypásztó – Ipolybél – Ipolyszakállas 
– Szete közötti II.osztályú megyei köz-
út burkolata teljes hosszában, valamint 
megvalósulhat a földcsuszamlás miatti 
útfelújítás a Pozba – Baracska – Nagy-
salló közötti út kritikus szakaszain.

   Farkas Iván, 
az MKP frakcióvezetője a NyMÖ-ban

Délen is megújulnak Nyitra megye közútjai NAGYKAPOS 
polgármester-jelöltje

41 településen indulnak via novás jelöltek

A Magyar Közösség Pártja Duna-
szerdahelyi Helyi Szervezete 2014. 
szeptember 10-én tartotta jelöltállító 
taggyűlését. Az elnöki és frakcióveze-
tői beszámolók után Berényi József, 
a párt országos elnöke is szólt az 

egybegyűltekhez. Beszédében 
kiemelte Dunaszerdahely város-
ának stratégiai fontosságát, az 
itt élő magyar közösség hiteles 
képviseletének szükségességét.

A tagság titkos szavazással Dr. 
Hájos Zoltánt választotta meg 
polgármesterjelöltnek, aki nov-
emberben ismét megmérettet-
heti magát kihívóival szemben. 
A jelenlévők döntöttek a 25 tagú 
képviselőjelölt-listáról is, ame-
lyen több olyan közéleti személy 

is indul, akik nem tagjai a pártnak.

Az MKP Dunaszerdahelyi Helyi Szer-
vezete célul tűzte ki, hogy a generáció- 
és szemléletváltás jegyében a közös-

ség érdekében polgári összefogással 
indul a november 15-én sorra kerülő 
önkormányzati választásokon.

KA

Polgári összefogással Dunaszerdahelyért!
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Az MKP augusztus 18-án Füleken 
tartott Szent István-napi ünnepsé-
get. A jelenlévőket Szvorák Zsuzsa, 
az MKP helyi polgármesterjelöltje 
köszöntötte. Ünnepi beszédet mon-
dott Berényi József, az MKP elnöke. 
A rendezvényen fellépett és óriási 
sikert aratott a Magyar Állami Népi 
Együttes.

„Méltóknak kell lennünk Szent István 
örökségéhez. Ő az, aki arra figyelmeztet 
bennünket, hogy csak alázattal, hittel és 

szorgalommal lehet a közösség ügyét 
szolgálni” – mondta Szvorák Zsuzsa, aki 
bízik abban, hogy a rendezvénnyel ha-
gyományt teremtenek Füleken.

Berényi József beszéde elején rámu-
tatott az előttünk lévő példaképek so-
kaságára. „A magyar történelem – ha 
úgy tetszik közép-európai történelem – 
számtalan olyan személyiséget adott a 
világnak, akikre felnézhetünk, és akikre 
nem csak mi vagyunk büszkék, hanem 
mások is.“

„Ma ismét konfliktusok vannak a kör-
nyezetünkben, de a megmaradásunk 
iránti küzdelemben továbbra is kitar-
tóknak kell lennünk. Szent István adja 
meg nekünk azt a lelki erőt, hogy mi is 
ki tudjuk vívni itt, Szlovákián belül, de-
mokratikus és békés módon a megma-
radásunk intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteit!” - mondta Berényi József.

Ezt követően a Magyar Állami Népi 
Együttes fellépése következett. A zsú-
folásig telt füleki kultúrház közönsége 

vastapssal köszönte meg a produkció-
jukat. (on)

Szvorák Zsuzsanna polgármesterjelölt

Basternák Ildikó polgármesterjelölt                            A 102 éves Tamás Ilona is eljött emlékezni

Október 5-én, az aradi vértanúk em-
léknapjának előestéjén Ógyallán az 
MKP szervezésében tartott rendez-
vényen bemutatták A költő visszatér 
című rockoperát. Ünnepi beszédet 
mondott Berényi József, a Magyar 
Közösség Pártjának elnöke.

Az emlékest vendége volt Balogh 
Csaba, a Magyar Köztársaság pozso-
nyi nagykövete is, aki Berényi József-
fel megkoszorúzta a kultúrház mellett 
felállított kopjafát. Az előadásra teltház 
előtt került a sor, a közönség soraiban 
foglalt helyet a 102 éves Tamás Ilona is, 
aki kárvallottként évek óta küzd a szlo-
vák állampolgársági törvény jogfosztó 
rendelkezései ellen. Az egybegyűlte-
ket Basternák Ildikó, az MKP ógyallai 
polgármesterjelöltje köszöntötte, be-
szédében visszatekintett az 1848/49-

es forradalomra és szabadságharcra 
is. Berényi József MKP-elnök ünnepi 
beszédében rámutatott, hogy az 1848-

as forradalomban ott volt a magyar lé-
lek, a magyar szív és akarat. A vágy a 
szabadságért és a nemzeti független-
ségért, erre pedig ma is büszkék lehe-
tünk. Az akarat ilyen megnyilvánulása 

nem maradhat eredmény nélkül, még 
akkor sem, ha a szabadságharc a kitö-
rése után elbukott. Hősei egy új keretet 
állítottak fel, amire támaszkodni lehe-
tett. (on)

Megmaradásunkhoz bátorság, elszántság és vízió kell!

Magunknak kell kivívnunk a helyünket!
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A Magyar Közösség Pártjában már 
többször rámutattunk, hogy egy-egy 
település fejlesztésének támoga-
tását „politikamentes” célként kell 
megfogalmazni. A regionális politika 
szempontjából is elfogadhatatlan, 
hogy az éppen kormányzó politikai 
párt etikátlan módon és a polgárok 
valós gondjainak figyelembe vétele 
nélkül osszon ki támogatásokat. Az 
állami költségvetés bevételei köz-
pénzek, ezért elfogadhatatlan, hogy 
ezeket az önkormányzati választá-
sok előtt, célzottan pártpolitikai cé-
lokra használják fel.

A települések egyik  „plusz” forrását 
jelentheti  (főleg a kisebb községek 
esetében) a SzK Pénzügyminisztériu-
mának támogatása. Ezen támogatáso-
kat a minisztérium 26825/2005-441 sz. 
rendelete értelmébena község egyedi 
szükségleteire kell fordítani, azaz a ka-
tasztrófahelyzetek elhárítására, az ön-
kormányzati vagyon tatarozására vagy 
modernizációjára, valamint ingatlanok, 
illetve a közvilágítás karbantartására. A 
közelmúltban jelentek meg a pénzügy-
minisztérium honlapján az idei évben 
jóváhagyott támogatások. Az egyes 
támogatott településekhez a Szlovák 
Statisztikai Hivatal adatai alapján csa-
toltuk az adott polgármester „politikai 
színezetét”.

A jóváhagyott támogatási kérelmek 
száma 704, ebből Smer-SD vezetésű 

település 332, a Smer-SD  koalícióban 
137, független polgármester 130 és az 
összes többi politikai párthoz tartozó 
polgármester 95 esetben kapott támo-
gatást. Összességében tehát a jóváha-
gyott támogatások számából a Smer-
SD színeit képviselő polgármesterek 

által vezetett települések 68,04 száza-
lékban voltak sikeresek.

Az összegeket tekintve a támogatá-
sokra szánt keret 4.453.298 eurót tett 
ki. A Smer-SD színeiben megválasztott 
polgármesterek települései 1.867.100 

euró (41,93 %), 
az általuk kötött 
koalícióban pe-
dig 854.354eurós 
(19,18 %) támoga-
tásban részesültek. 
A független pol-
gármesterek által 
vezetett közsé-
gek 994.969euró 

(22,34%) összeget kaptak, míg az ösz-
szes többi párt vagy koalícióban meg-
választott polgármester által vezetett 
település 736.875euró (16,55%) támo-
gatásban részesült.

A fenti adatok is egyértelműen bizonyít-
ják, hogy a Peter Kažimír által vezetett 
pénzügyminisztérium a támogatásokat 
politikai hovatartozás szerint osztotta 
szét. Nézetünk szerint az ilyen, „pártpo-
litikailag irányított támogatáspolitika” az 
egész kormány és a kormányzó politi-
kai párt szégyene!

Őry Péter
Az MKP közigazgatási alelnöke

Politikailag célirányos pénzügyminisztériumi támogatások

Pozsonyi hivatalos látogatása során 
Magyarország újonnan kinevezett 
külügyminisztere, Szijjártó Péter ok-
tóber 7-én látogatást tett a Magyar 
Közösség Pártja székházában is, 
ahol tárgyalást folytatott az MKP ve-
zetőivel.
 
A tárgyalást követően Berényi József 
MKP-elnök és Szijjártó Péter közös saj-
tótájékoztatót tartottak.

Berényi József örömét fejezte ki, hogy 
nem szakadt meg továbbra sem a ha-
gyomány, hogy az új magyar külügy-
miniszter pozsonyi látogatása során 
felkereste az MKP-t is. „Áttekintettük 
a nyitott kérdéseket, tájékoztattam a 
miniszter urat, hogy jó kondícióban in-
dulunk a szlovákiai önkormányzati vá-
lasztásokon.” Berényi József elmondta, 

hogy a négy évvel ezelőtti jó eredmé-
nyeket szeretnék megismételni, az 
MKP további helyeken is jó eredményt 
vár, hangsúlyozta Komárom lehetősé-
gét. Az MKP elnöke emlékeztetett arra 
is, hogy legutóbb, Navracsics Tibor 
külügyminiszter látogatásakor javas-
latot tett arra, hogy az 1995-ben aláírt 
alapszerződésnek csaknem 20 év után 
elérkezett az átértékelési ideje, jó lenne 
minőségi változásokat elérni e tekintet-
ben is, hiszen most más a kiindulópont, 
mint két évtizeddel ezelőtt, amikor még 
az európai integrációs folyamatok előtt 
állt Szlovákia és Magyarország. „Ez a 
javaslat meghallgatásra talált, a minisz-
ter úr tájékoztatott bennünket, hogy ez 

elkezdődik” – tette hozzá Berényi Jó-
zsef, örömét fejezve ki, hogy a kapcso-
lattartás a magyar kormány és az MKP 
között hatékony, eredményes.

Ezt megerősítette Szijjártó Péter is. 
„Szlovákiai tárgyalásaim előtt egyez-
tettem Berényi József elnök úrral, hogy 
milyen témákat vessek fel. Az ő javas-
latukra vetettem fel a vegyes bizottsági 
rendszerünk átgondolását Szlovákiá-
val. Ezzel egyetértett a szlovák külügy-
miniszter úr is. Az alapszerződés 20. 
évfordulójához kapcsolódóan a vegyes 
bizottsági rendszerünket átalakítjuk.”- 
mondta. A magyar külügyminiszter 
hangsúlyozta, Szlovákiával sok olyan 

közös ügyük van, amely a szlovákiai 
magyarság érdeke, itt említette a határ 
menti munkahelyteremtést és a határ-
átkelőhelyek számának megduplázását 
is. „Magától értetődő volt, hogy első-
ként Pozsonyba látogattam, mint ahogy 
az is, hogy eljöttem az MKP vezetőihez. 
Tekintettel arra, hogy ők is választásra 
készülnek, sok sikert kívánunk a Ma-
gyar Közösség Pártjának. Mind Szlová-
kiának, mind Magyarországnak az az 
érdeke, hogy a szlovákiai magyarság 
növekedő, prosperáló sikeres közös-
ség legyen, hiszen az még sikereseb-
bé teheti Szlovákiát és Magyarországot 
egyaránt” – mondta a magyar külügy-
miniszter. (on)

Eredményes a magyar kormány és az MKP közötti együttműködés

Czíria Attila és Szijjártó Péter
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Csáky Pál:

Az európai stabilitás a tét
Figyelem a híreket az európai politikáról és elképzelem, hogy az átlagos újságol-
vasó számára mennyire bonyolultnak tűnhetnek a brüsszeli történések. Az egyik 
nap az egyik, másnap pedig már teljesen más biztosjelöltek akadnak fenn a szitán, 
harcias szólamok véleményeznek hangzatos válságokat - pedig csupán az egyes 
politikai pártok vívják egymással szokásos pozícióharcaikat. A folyamat lényege 
a következő: az Európai Parlament legerősebb pártcsaládja, az Európai Néppárt 
(EPP) ugyan megnyerte ez európai parlamenti választásokat, de kisebb arányban, 
mint az előző időszakban. Így tehát politikai szövetséges után kellett néznie, s azt 
a szocialistákban és a liberálisokban találta meg. E három formációnak jelentős 
többsége van az EP-ben, s ezáltal le tudják – le tudjuk – szavazni a fasiszta szél-
sőjobb, vadkommunista szélsőbal és az Európa-ellenes pártok megnövekedett 
táborát. Torz brüsszeli szlogen szerint a vállalható pártok szövetsége megpróbálja 
leszavazni az őrültek és a felelőtlenek csapatát.

Nem fényes helyzet, ugye, de itt tart a mi Európánk.

A komplikációkat az okozza, hogy a posztok szétosztása után kiderült, a meg-
gyengült EPP ügyesen tárgyalt és több posztot tudott szerezni egy ilyen helyzet-
ben, mint öt évvel korábban. Ez egy kicsit kiütötte a biztosítékot a szocialistáknál 
és a liberálisoknál. Az elsők azzal vádolták meg a saját vezetésüket, hogy Martin 
Schultz elnöknek csak egy dolog volt fontos: az, hogy másodszor is EP-elnök 
lehessen, a liberálisok pedig alkatilag is predesztináltak mindig egy kis rebellió-
ra. Nekimennek tehát boldog-boldogtalannak, szenvednek az EU-biztos jelöltek, 
naponta dőlnek meg az alkuk, újra kell foltozni a megállapodásokat. A rossz nyel-
vek ráadásul azt suttogják, hogy Juncker elnök nem is igazán siet az új bizottság 
létrehozatalával, tekintettel arra, hogy az év végéig három rázós témát is le kell 
játszania az Európai Bizottságnak - az amerikai kereskedelmi szerződéstől Fran-
ciaország megrendszabályozásáig a túlzott költségvetési hiány miatt -, s Juncker 
szerintük ezt szívesen meghagyná még Barrosónak. A liberálisok pedig, ahol csak 
lehet, belekeverik ebbe a képbe a Magyarország-kritikát is. Feltételezem, hogy 
Navracsics Tibornak sem lesznek túl kedves emlékei erről a folyamatról.

Itt tartunk most. Az is világos, hogy ez a vihar is lecsendesedik majd egyszer, az 
új bizottság (az EU kormánya) is feláll majd a közeljövőben. Csak épp az emberek 
szájíze nem lesz jobb, ha azt hallják: Európai Unió. Még az sem kellő vigasz, ha 
értelmezésért Bismark kancellár klasszikus mondatához menekülünk: „Aki szereti 
a politikát és a kolbászt, ne nézze meg, hogyan csinálják.“

A 21. század Európájában ettől egy kicsivel több emelkedettségre lenne szükség.

Csáky Pál és Navracsics Tibor

A Pázmaneum Társulás I. világhábo-
rús emlékzarándoklatot szervezett 
szeptember 16-19. között, amelyen 
felvidéki és anyaországi zarándo-
kok vettek részt. Az úti cél az egykori 
nagy háborús doberdói helyszínek, 
különösen a magyar vonatkozásúak 
voltak. Az emlékzarándoklaton az 
MKP Keresztény Platformjának tag-
jai is részt vettek.

Az első nap az I. világháborús teme-
tőkben és emlékhelyeken jártak a 
zarándokok, így megtekintették San 
Michele, Fogliano-Redipuglia helyszí-
neket, Foglianoban az Osztrák-Magyar 
Monarchia temetőjében fejet hajtottak 
és imát mondtak az elesett hősi halált 
halt katonák sírjai előtt és elénekelték a 
Himnuszt. Bent a 2550 névvel megjelölt 
sírkő között sétálva tört magyarsággal, 
ékezet nélkül írt neveket találunk, de a 
temető gondozott. A sírkert főhelyén, a 
hétezer ismeretlen katona csontját fedő 
sírkőlap felett, egy kis emlékmű áll. 

A Karszthegység lábánál található 
Redipuglia, az I. világháború ütközete-
inek helyszíne, híres az egész világon, 
mely 100 ezer I. világháborús hős nyug-
helye. A háború borzalmas áldozatait 

minden nemzetből szedi, az emlékza-
rándoklatot kísérő lelkiatyák közös imát 
mondtak itt is az elesett katonákért.

A következő nap Padovában, Szent 
Antal városába zarándokoltak a részt-
vevők. A Szent Antal bazilikában szent-
misét mutattak be a zarándoklat lelki 
vezetői, Farkas Zsolt garamkövesdi lel-
kiatya, a Jópásztor Alapítvány elnöke, 
Szalai Gábor, a Tata-tóvárosi kapucínus 
templom plébánosa és ThDr. Karaffa 
János dunaszerdahelyi esperesi kerület 
tanfelügyelő esperese, a Pázmaneum 
védnök-elnöke. A szentmise prédiká-
ciójában kihangsúlyozták a béke és a 
nemzetek közötti egyetértés fontossá-
gát, valamint imát mondtak közösen a 
hívekkel a magyar nemzetért.

Harmadnap az úti cél Velence volt, 
Szent Márk evangélista városa. A ma-
gyar idegenvezetőnek köszönhetően 
megtekintették a résztvevők többek 

között Winkler Lajos garibaldista alez-
redes és a Magyar légió emléktábláját 
is.

Az emlékzarándoklat utolsó napján 
Visintinibe látogatott a Magyar kápolná-
hoz a zarándokcsoport, ahol gyászmi-
sét mutattak be az elesett magyar hősök 
emlékére a lelkiatyák, és imádkoztak 

a magyar hazáért, az egész nemze-
tért. A temetővel szembeni emelkedőn 
gyönyörű kápolnát kezdtek építeni a 
magyar katonák még a háború alatt, 
de befejezni nem tudták a front miatt. 
Eltelt jó pár év nemzeti összefogásból 
és nemzetközi összefogásból avatásra, 
felszentelésére gyűltek a kápolna köré 
az emberek, 2009 május 29-én a Hő-
sök Napján.  A szentmise után koszo-
rút helyezett el a Pázmaneum Társulás 
nevében a kápolna hősi falánál Karaffa 
Attila a Pázmaneum Társulás ügyveze-
tő elnöke. Doberdó hegyvidékén pedig 
felcsendült az autóbuszban hazafelé az 
ismert katonadal: Ha kimegyek a do-
berdói harctérre…

Tartalmas és megható emlékzarándok-
laton vehettek részt és fejet hajthattak 
a magyar katonák emléke előtt a Csal-
lóköz és a Garam mentéről, valamint 
Tatáról a zarándokok.

KA

A magyar katonák nyomában
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Szakmai konferenciát szervezett a Via 
Nova Szepsiben fiatal vállalkozni vá-
gyók részére. A kétnapos rendezvényen 
Felvidék és Magyarország legkiválóbb 
szakemberei adtak elő, hogy irányt mu-
tassanak, ötleteket, tippeket adjanak a 
fiatal vállalkozást tervezőknek.

A szakelőadók közt szerepelt Far-
kas Iván, Mihók Gábor, Vitárius Lajos, 
Paulinszky Jenő, Nemes Attila, Dudás 
Sza bolcs, Kupcsok Lajos vagy Cserpes 
István.

A konferencia elsősorban vállalkozni 
kívánó fiataloknak szólt, akik el szeret-
nének indulni egy úton, de nem tudják 

hogyan induljanak el. Az volt a cél, hogy 
e fiataloknak bebiztosítsunk olyan szak-
mai előadókat, akik tudásukkal segíteni 
tudják őket ezen az úton. A konferencia 
nem csak előadásokból állt, hanem a 
hallgatóknak különböző szituációs fel-
adatokat is meg kellett oldani (pl. egy 
vállalkozás egy éves ütemtervének a 
kidolgozása).

„Óriási sikerként könyveljük el, hogy lét
rejöhetett ez a rendezvény, és azt már 
most kijelenthetjük, hogy fokozott igény 
mutatkozik ennek a folytatására, ezért 
szeretnénk sorozattá alakítani az egy
szeri alkalomnak induló konfe renciát. 
Olyan érdekességek koncentrálódtak 

itt egy helyre, ami hatalmas értékkel 
bír, így a hallgatóság rengeteg időt, utá
najárást tud megspórolni az előadások 
végighallgatásával” - mondta el Iván 
Tamás, a konferencia levezénylője.

„Hiszünk benne, hogy itthon kell bol do
gulnunk és megharcolnunk a minden
napokért. Ennek eléréséhez viszont 
nem csak eltökéltségre van szüksé
günk, hanem szakmai tapasztalatokra, 
kellő mértékű áttekintésre és tájéko
zottságra is”- tette hozzá Jusko Tamás, 
a fiatal vállalkozói kerekasztal moderá-
tora.

A konferencián elhangzott alapos, 
mély ségi információkat a figyelmes és 
szemfüles hallgatók nagyban fel tudják 
majd használni saját céljaik megvaló-
sításához, hiszen a megannyi szakmai 
elmélet mellett gyakorlati tanácsokat és 
trükköket is kaptak a résztvevők.

A konferencia zárónapja végén az 

egész rendezvény megkoronázásaként 
az ifjúsági szervezet megalapította Vál-
lalkozó Kabinetjét, melynek koordinálá-
sára Jusko Tamás kapott megbízást az 
elnökség részéről.

Csonka Ákos

Via Nova: Kezdj okosan!

KERESZTREJTVÉNY
Legutóbbi feladványunk megfejtése: Erős magyar képviseletet az önkormányzati 
választásokon!
A sikeres beküldők közt három könyvcsomagot sorsoltunk ki.  Nyertesek: Vida Elvira, 
Balomy (Baloň), Uzsák István, Komárom (Komárno) , Kovács István, Szomotor (Somotor)  

Gratulálunk a sikeres megfejtőknek!

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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Új rejtvényünk megfejtését kérjük az MKP Központi Irodája, vagy az MKP 
e-mail címére beküldeni. 


