
Komárom és Révkomárom 
helyzetéről tárgyalt Orbán 
Viktor Czíria Attilával és 
Berényi Józseffel
Komárom és a szlovákiai Révkomárom 
szervesen összetartoznak, és fontos 
lenne, hogy ez a kapcsolat minden szin-
ten erősödjön - hangzott el Orbán Viktor 
miniszterelnök és Czíria Attila révkomá-
romi polgármesterjelölt, az MKP Orszá-
gos Elnökségének tagja, valamint Be-
rényi József MKP-elnök november 3-i 
budapesti tárgyalásán.

A magyar kormányfő üdvözölte, hogy 
Komáromban megvalósult az MKP és a 
Most-Híd összefogása, és támogatását 
fejezte ki a két párt közös jelöltjének.

A megbeszélésen szorgalmazták a 
határon átnyúló térségi projektek foly-
tatását, az erődrendszerben rejlő lehe-
tőségek jobb kihasználását, valamint 
kiemelték a megújuló komáromi híd je-
lentőségét.

A felek áttekintették a magyar tannyel-
vű kisiskolák és szakiskolák, valamint a 
felvidéki magyar színházak helyzetét. 
Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kifej-
tette: a felvidéki magyar identitás meg-
őrzését szolgáló intézmények tovább-
ra is számíthatnak a magyar kormány 
támogatására, beleértve a szükséges 
anyagi források biztosítását is.

Megvitatták ezen kívül a magyar kor-
mány javaslatait újabb magyar-szlovák 
határátkelők megnyitásáról, illetve a 
komáromi térség gazdasági és mun-
kaerő-piaci helyzetét. Az MKP elnöke 
szorgalmazta a Miskolc-Kassa autópá-
lya-összeköttetés mielőbbi megvalósí-
tását.                                                   

Szijjártó Péter legutóbb október 7-én 
járt az MKP székházában, újonnan ki-
nevezett külügyminiszterként. Azóta 
Magyarországon megtartották az ön-
kormányzati választásokat, Szlovákiá-
ban erre két hét múlva, november 15-
én kerül sor. 

„Ez a találkozás is a magyar kormány 
és az MKP közötti folyamatos kapcso-
lattartás része volt” - mondta Berényi 
József MKP-elnök. 

A felek tájékoztatták egymást a politikai 
és társadalmi fejleményekről.

Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere 
ismét az MKP elnökségével tárgyalt

Pozsonytól Királyhelmecig minden 
magyarlakta járásban állít jelöltet a 
Magyar Közösség Pártja a november 
15-i önkormányzati választásokon. A 
cél: megközelíteni a négy évvel ezelőtti 
eredményt. Az MKP akkor a polgármes-
terek és a képviselők számát tekintve a 
negyedik helyen végzett országos vi-
szonylatban, ami komoly sikernek szá-
mított. Az önkormányzati választások 
központi üzenete a párt számára az 
„Erős közösség, fejlődő község”. 

Az MKP 445 településen állit saját lis-
tán képviselőjelölteket, további 38 te-
lepülésen koalíciós jelöltjei vannak. 
Polgármestert 346 helyen indít vagy 
támogat. Már most nagy valószínűség-
gel elmondható, hogy legalább 27 tele-
pülésen az MKP-nak biztosan lesz pol-
gármestere, ennyi helyen ugyanis nem 
akadt kihívója a párt jelöltjének.

Annak hangsúlyozására, hogy miért 
fontos, hogy a magyarok által lakott te-
lepüléseket lehetőség szerint magyar 
polgármester irányítsa, három érvet so-
rolhatunk fel.

Helyi szinten irányíthatunk

Az ország közigazgatási felosztásá-
ból adódóan egyedül a helyi önkor-
mányzatban tudunk önállóan, a hatás-
köröknek megfelelően kormányozni. 
Bármilyen jó eredményt érünk is el az 
országos választásokon, számará-
nyunkból kifolyólag legfeljebb koalíci-
óban működhetünk, a megyéket pedig 
úgy rajzolták meg, hogy ne tudjunk vá-
lasztásokat nyerni. A helyi önkormány-
zat az, ahol ténylegesen irányíthatunk. 
Településeink vezetésénél meg tudjuk 
mutatni, hogy legalább olyan jól el tud-
juk végezni a feladatokat, mint bárki 
más, képesek vagyunk magas erkölcsi 
és szakmai szinten irányítani a helyi kö-
zösséget. 

A második fontos érv a vegyesen lakott 
települések kétnyelvűsége. Egy adott 
község első embere jogi és erkölcsi 
felelősséget is visel, hogy az ott lakók 
élhessenek törvény adta jogukkal anya-
nyelvük használatát illetően. A kétnyel-
vűség kérdése túlmutat a hivatalon be-
lüli kommunikáción, a közösségi élet, a 

mindennapok része kell, hogy legyen. 
Ezt pedig csak olyan személy tekin-
ti szívügyének, aki maga is bírja, napi 
szinten használja az adott nyelvet. Vall-
juk be, az a polgármester tekinti szív-
ügyének a kétnyelvűséget, aki maga is 
átéli a kisebbségi lét nehézségeit.

A magyar polgármesterek a legkézzel-
foghatóbb bizonyítékai annak, hogy a 
szlovákiai magyarok tenni kívánnak és 
tudnak, nem csak saját nemzetközös-
ségük, hanem a velünk együtt élő szlo-
vákok anyagi és szellemi gyarapodása 
érdekében is. Az önkormányzatokban 
elvégzett példaszerű munka igazolja 
leginkább a magyarok rátermettségét, 
a sikeres magyar településvezetők sora 
pedig a szlovákiai magyarok szembeni 
bizalom megalapozottságát.

Tegyünk róla november 15-én, hogy 
újra igazoljuk: helyünk van magyarként 
ebben az országban!                      

Önkormányzati választások előtt: 
fontos a magyar polgármester és képviselet

2014. október 30-án Szijjártó Péter, a magyar kormány külgazdasági és kül-
ügyminisztere Pozsonyban felkereste a Magyar Közösség Pártjának székhá-
zát, ahol az MKP Országos Elnökségével tárgyalt.



BASTERNÁK ILDIKÓ

Tisztelt Ógyallaiak!

Itt az idő, amikor városunk polgárainak 
dönteni és választani kell!

Választani arról, hogy maradjon min-
den úgy, ahogy az elmúlt években volt, 
vagy Ógyalla is elinduljon a fejlődés út-
ján!

Ha úgy dönt, hogy fontos Önnek ez a 
város -mert ide köti az élete, a családja, 
a barátai és a város iránti szeretet – te-
gyen meg mindent azért, hogy a továb-
biakban egy kellemes, fejlődő, tiszta, 
gondozott városban élhessen!

Én ehhez választási lehetőséget kí-
nálok, felajánlom szolgálataimat ennek 
a városnak, ahol születtem,felnőttem, 
és ahová egyetemi tanulmányaim befe-
jezése után visszatértem.

A Comenius Egyetemen végeztem, 
jelenleg is a szakmámban dolgozom, 
mint vezető gyógyszerész, a múltban 
járási tiszti gyógyszerészként is tevé-
kenykedtem.

Városunkban tagja voltam az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottságnak, je-
lenleg mint képviselő foglalkozom a 
lakosság és közélet gondjaival, problé-
máival, megoldásra váró dolgaival.

Elkötelezetten állok a kihívásokkal 

teli feladatok 
elé, töreke-
dem, hogy 
olyan közös-
séget épít-
sünk, amely 
érvényesíteni 
tudja érdekeit 
egymásra fi-
gyeléssel, fe-
lelősségválla-
lással, jövőbe 
vetett hittel.

Kérem, tiszteljen meg bizalmával, 
és november 15-én szavazzon az 1-es 
számú jelöltre!

IVÁN GYULA

Érsekújvár-
ban szület-
tem 1953. 
január 1-jén. 
A Farkasdi 
Magyar Ta-
nítási Nyelvű 
A lap i sko la 
e lvégzését 
k ö v e t ő e n 
K o m á r o m -
ban, az Ipari 
Szakközépiskolában érettségiztem, 
majd 1977-ben mérnöki oklevelet 
szereztem a pozsonyi műegyetem 
gépészeti karán. Első munkahe-
lyem a vágsellyei Duslo vegyipari 
vállalat volt, ahol a műszaki főosz-
tály tervezési és mérnöki irodájának 
önálló szaktechnikusaként, majd 
vezető tervezőként, később pedig a 
tervezési előkészítési, illetve a ter-
vező osztály vezetőjeként dolgoz-
tam. A Duslóból főleg egészségügyi 
okokból távoztam 1990-ben. Ezt 
követően épületgépész és techno-
lógus-tervezőként dolgoztam 2007-
ig, amikor első ízben választott 
polgármesterré Farkasd lakossága. 
Tagja vagyok a Szlovák Építészek 
Kamarájának, 1979-től a Csema-
dok helyi szervezetének, 1990-től 
pedig folyamatosan falunk önkor-
mányzatának is. Az MKP Farkasdi 
Alapszervezetének egyik alapítója, 
2003-tól pedig elnöke vagyok. 
2011-től miután másodszor is bi-
zalmat szavaztak nekem falum vá-
lasztópolgárai egy újabb választási 
időszakon át igyekeztem legjobb 
tudásom szerint, polgármesterként 
szolgálni községünket.
Köszönöm a választók eddigi támo-
gatását és bizalmát, amivel meg-
tiszteltek az elmúlt választási idő-
szak alatt. Ha bizalmat szavaznak 
nekem a továbbiakban is közös-
ségünk érdekeit fogom képviselni.  
Folytatni szeretném az előző nyolc 
év munkáját. Gondolok itt elsősor-
ban azokra az elkezdett falufej-
lesztési beruházásokra, mint a fa-
luközpont felújításának folytatása, 
halastavaink revitalizálása, az isko-
laépület energetikai felújításának, 
helyi útjaink javításának, parkjaink 
és zöld területeink felújításának 
folytatása. Szeretném az elkövetke-
ző új 2014 - 2020-as európai uniós 
költségvetési időszak vidékfejlesz-
tési programjának a Leadernek a 
lehetőségeit is kihasználni terveink 
megvalósítására. Fontosnak tartom 
az együttműködés elmélyítését a 
helyi vállalkozókkal, valamint a he-
lyi társadalmi és civil szervezetek 
anyagi és erkölcsi támogatását is. 
Célom egy hagyományait és gyö-
kereit büszkén vállaló 21. századi 
falu építése, amelynek minden pol-
gára otthon érzi magát.

FARKASD 
polgármesterjelöltje

ÓGYALLA POLGÁRMESTERJELÖLTJE

Őry Péter előadása közben

Szakmai képzés, iskolafenn-
tartás és kampánytechnikák

A Pro Civis Polgári Társulás és 
az általa működtetett Szlovákiai 
Magyar Önkormányzati Intézet 
idén is megrendezte az Önkor-
mányzati Szabadegyetemet, 
amelyre 2014. október 16-18-án 
került sor a Nagymegyeri Városi 
Művelődési Központban.

A több mint száz résztvevő érde-
kes és fontos témákról hallhatott 

előadásokat, illetve vitázhatott 
az adott témákról. A pénteki elő-
adások délelőtti blokkjának ge-
rincét a 2014–2020 közötti uniós 

fejlesztési időszak új pályázati 
lehetőségeinek témaköre alkot-
ta. A délutáni program témakörét 
a szlovákiai magyar alapiskolák 
fenntarthatóságának lehetősé-
gei, veszélyei alkották.

Szombat a kommunikációs és 
kampánytechnikák gyakorlati le-
hetőségeiről hallhattak a részt-
vevők előadásokat. A kétnapos 
tanácskozás szombat délután 
Berényi József MKP-elnök záró-
szavával ért véget.

Berényi József, az MKP elnöke ok-
tóber 16-án Pozsonyban Joseph 
Daullal, az Európai Néppárt elnöké-
vel és Antonio López-Istúriz White-
tal, az Európai Néppárt főtitkárával 
tárgyalt.

Az MKP elnöke a Néppárt vezetőit tájé-
koztatta a szlovákiai jobboldal jelenlegi 
helyzetéről, a közelgő helyhatósági vá-
lasztások várható kimeneteléről, illetve 
a jobboldal esélyeiről a következő par-
lamenti választáson. Berényi József ki-

emelte, hogy a jelenleg széttagolt jobb-
oldal tömbösödése nélkül Robert Fico 
2016-ban is önállóan alakíthat majd 
kormányt.     Berényi József külön kitért 
arra, hogy a Néppárton belül kiválóan 
együttműködő magyar pártok (FIDESZ, 
RMDSZ, MKP) kezdeményezésére a 
Néppárt stratégiai és választási doku-
mentumaiba kisebbségvédelmi szem-
pontból progresszív vállalások kerültek 
be. Hangsúlyozta: a Néppárt ez irányú 
vállalásait szükséges még ebben a vá-
lasztási időszakban konkrét eredmé-
nyekre váltani. Berényi jelezte tárgyaló-
partnereinek, hogy a kisebbségvédelmi 
vállalások teljesítésében az MKP ré-
széről Csáky Pál európai parlamenti 
képviselő aktív szerepet kíván játszani, 
egyben arra kérte a néppárti vezetőket, 
hogy ezen kezdeményezéseket mind a 
Néppárton, mind pedig közvetve a Nép-
párt európai parlamenti frakcióján belül 
támogassák.

Az MKP elnöke az Európai Néppárt vezetőivel tárgyalt

A IV. Önkormányzati Szabadegyetemen jártunk
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PERED POLGÁRMESTERJELÖLTJE

GÚTA POLGÁRMESTERJELÖLTJE

NAGYMÁCSÉD POLGÁRMESTERJELÖLTJE

Összefogás Komáromért
Komáromban a város közéletét meghatározó pártok közösen indulnak a novem-
ber 15-ei önkormányzati választásokon. Az Összefogás listáját polgármesterjelölt-
ként Czíria Attila, a Magyar Közösség Pártja helyi szervezetének elnöke, a párt 
Országos Elnökségének tagja vezeti. Az MKP színeiben 12 képviselőjelölt méret-
teti meg magát, egyikük a pártot támogató civilek közül kerül ki. A jelöltek között 
vannak tapasztalt helyi politikusok és aktív fiatalok, akik helyet kérnek maguknak a 
város közéletében. A jelöltlista sokszínűségét mutatja, hogy a testületbe pályázók 
az élet számos területéről érkeztek, ahol szakmai munkájukkal már bizonyítottak. 
Hiszünk benne, hogy az összefogás erejével Komáromot újra a fejlődés útjára 
tudjuk állítani.
    Az MKP komáromi jelöltjei

Az MKP Gútai Alapszervezete az 
önkormányzati választásokra készü-
lődve elhatározta, hogy itt az idő az 
elmúlt évek megnyugtató konszolidá-
ciós törekvései után és a merészebb 
fejlesztések előtt felmérni a lakosság 
visszajelzéseit városunkkal kapcsola-
tosan. Nem csak annak tekintetében, 
hogy milyen beruházásokat szeretné-
nek látni a polgárok a közeljövőben 
településünkön, hanem hogy milyen 
a kapcsolódásuk, kötödésük a vá-
roshoz. A helyi szervezet tagjai és az 
önkormányzati képviselőjelöltek úgy 
gondolták, hogy felelősségteljesen 
csak akkor állhatnak oda a válasz-
tásokra és legfőképpen a polgárok 
elé, ha megtapasztalják az emberek 
városhoz való viszonyulását, szere-
tetét. Úgy gondoljuk, hogy az előző 

időszakokhoz képest most nagy szükség van arra, hogy erősebb kapcsolat 
alakuljon ki a választó és képviselője között. Erről szól a „Szeretlek Gúta!”. 
Pozitív, építő jellegű kapcsolódás és visszacsatolás a helyi szervezet, a képvi-
selőjelöltek és polgárok között. A lakosokról, az ő véleményük nélkül dönteni, 
véleményt formálni „lehet”, de nem érdemes, nem vezeti sikerre a várost és 
annak közösségét. Az MKP Gútai Alapszervezete a Szeretlek Gúta választási 
programmal szeretné elérni, hogy a jövőbeni elképzeléseket, sikereket, ame-
lyek előttünk állnak, ne csak a képviselők érezzék magukénak, hanem főleg 
a gútai lakosok!

Hajrá Gúta! Szeretünk Gúta!
„ A titkos összetevő, amely gútai földben termett, s amelynek minden (vá-

lasztási) gulyásban benne kellene lennie. Az elődök tisztelete és a polgártár-
saink iránti szeretet nélkül nincs jövő. Az idősebbek tapasztalatától, a fiatalok 
lendületétől és a megfelelő (nem kispórolt, „jobb időkre félretett” vagy má-
soktól elirigyelt) hozzávalóktól lesz igazán ízes az, amit közösen, együtt kell 
kifőznünk. Szeretlek Gúta! “ (MR)

Tisztelt Választópolgárok!
Kérjük Önöket, hogy november 15-én szavazatukkal is támogassák jelöltje-

inket, ezzel lehetővé téve, hogy az önkormányzati munkában is részt vehes-
sünk, egyik oldalról biztosítva a nyugodt, kiegyensúlyozott folyamatosságot, 
másik oldalról viszont biztosítva a megújulásra törekvő kreatív ötletek meg-
valósítását.

Hisszük, hogy jelenlétünk biztosíték arra, hogy a lakosokat érintő fontos kér-
dések napirendre kerüljenek. Célunk, hogy a képviselőtestület ne vélemény 
nélküli, automatikus szavazógép legyen, hanem egy olyan munkaközösség, 
ahol a várost előremozdító elképzelések, gondolatok, nemes célok egészsé-
gesen ütközhessenek, a döntések megalapozottak, átláthatóak és a hosszú 
távú fejlődést elősegítők legyenek. 

Kérjük támogatásukat és segítségüket abban, hogy Gúta egy élhetőbb és 
élőbb város legyen, ahol büszkén mondhatjuk, hogy a városvezetés példaér-
tékű és átlátható munkát végez, ahol korosztálytól függetlenül mindenki meg-
látja és megkapja a lehetőségeket. Egy olyan városban szeretnénk élni, ahol 
a lakosság nem fásultan teszi a dolgát, hanem amely élettel teli, ahol jó a 
közösség tagjának lenni.

FORRÓ KRISZTIÁN
 
38 éves, három fiú édesapja, közgazdász.

Jelenleg ügyvezetőként dolgozik egy kereskedelmi 
társaságban. Csapatjátékosként a közösségi érdeke-
ket az egyéni érdekek fölé helyezi.

Fontos helyet foglal el életében a család, valamint a 
közösségi élet javítása. 2007-ben feleségével együtt 
megalapították a Pro Mached polgári társulást, mely-
nek célja a nagymácsédi közösség segítése. A társu-
lás az évek során több helyi rendezvény, nyári tábor 
megszervezésében, létesítmények, intézmények fel-
újításában segédkezett.

Célja, hogy gyermekei büszkék legyenek nagymácsédi származásukra. Minden 
erejével azon lesz, hogy a nagymácsédiak biztonságban éljenek, legyen munká-
juk, gyermekeik színvonalas oktatást kapjanak, a faluban rend és tisztaság le-
gyen, a fiatal családok és nyugdíjas szépkorúak gondoskodást kapjanak.

BORSÁNYI GYULA

Borsányi Gyula polgármesterként 16 éve dolgozik falu-
jáért. Pered nagyságából, földrajzi helyzetéből, a lakos-
ság összetételéből eredően mindig is egy fejlődőképes, 
viszonylag egységes, autonóm közösség volt és az ma is. 
Az ősi nevét visszakövetelő település gazdasági és társa-
dalmi vonatkozásokban is figyelemreméltó eredményeket 
tud felmutatni.

„A közösségért végzett eredményes munka alapja a bi-
zalom. Ennek alapja pedig az elvárásoknak megfelelve az 
ígéretek betartása, minden körülmények között a falu érdekeit szolgáló tevékeny-
ség. Az elmúlt 16 év legnagyobb, egyben legegyszerűbb és legfelemelőbb tapasz-
talata volt számomra, hogy minden igyekezet, megvalósított projekt, rendezvény, 
esemény és minden nagyszerűen vagy csak részben sikerült akció csakis akkor 
eredményes, ha az nem egy vagy néhány ember munkájának az eredménye, ha-
nem sok-sok emberé, egy egész közösségé.  Ez nálunk többnyire így van. Az az 
igazi siker, ha sokan érzik a jól végzett munka örömét. Ez a jóérzés erősít, hitet ad, 
bizalmat növel és közösséget épít. Még akkor is, ha néha-néha elmaradnak a kö-
szönő, értékelő, dicsérő szavak. Művészeti csoportjaink tagjai, intézményeink dol-
gozói, szervezeteink, társulásaink vezetői és tagjai, minden segítő vállalkozó és 
egyén, aki bekapcsolódik valamilyen közösségi tevékenységbe, ezt tapasztalja.“

 Borsányi Gyula a Vágsellyei járás megyei képviselője is. Az iskolaüggyel, a 
közutak állapotával, a munkahelyteremtéssel és az egészségügyi ellátás gondjai-
val kapcsolatos véleményét mindenhol határozottan elmondja. Faluja, közössége 
anyagi gyarapodásán túl mást is fontosnak tart.

„Egy településnek, nagyobb közösségnek minden szétágazódása ellenére sa-
játos alapértékei, erkölcsi fokmérői vannak, ha tudatosítja ezt, ha nem. Mindezek 
megnyilvánulnak. Munkában, családban, közösségben. A felekezeti hovatartozás, 
a nemzethez való kötődés ezeket kiegészítik és erősítik. Úgy hiszem, értékeink 
felmutatásával, mindennapi munkánkkal, hűségünkkel, nemcsak a velünk egy célt 
követőket erősíthetjük, de példát adhatunk a tőlünk eltávolodóknak is, éreztethet-
jük velük valódi kötődéseiket.

Bízom falum jövőjében, bízom a peredi ember életerejében, hűségében, ma-
gyarságában és hitében. Remélem, újból bizalmat kapva, tovább szolgálhatom ezt 
a közösséget.”
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Oros Zoltánnak hívnak, 55 éves, három gyermek édesapja 
vagyok. Harminc éve élek Ipolyságon, ahol látszerészet-
tel foglalkozom. Az itt eltöltött évek alatt teljes mértékben 
ipolyságivá váltam, jól ismerem a lakosság gondjait. Célom 
egy olyan város kialakítása, mely nemcsak gazdaságilag, 
de gondolkodásában is megújul. Amennyiben bizalmat ka-
pok, a város élére kerülve legfőbb célom a lakosság meg-
tartása, melynek sarkalatos pontja a munkahelyteremtés. 
Rövid távú terveim közt szerepel a város főterének rende-
zése, a sportcsarnok és a szabadtéri színpad felújítása. 
Minden erőmmel azon leszek, hogy a rendelkezésemre álló 
anyagi és emberi erőforrásokat maximálisan a város javára 
használjam fel, tudásomat és sokéves képviselői tapasztalatomat pedig Ipolyság-
nak és csatolt településeinek a fejlesztésére fordítsam.

Közeledik november 15. az önkormányzati
választások napja.

–

Amennyiben ön azt szeretné hogy Szőgyén község
vezetésében egy változó irányzat, egy takarékosabb,
átláthatóbb gazdálkodás következzen be a választásokat
követően, kérem szavazzon rám és az engem támogató
képviselőjelöltekre, hogy kitűzött céljainkat elérhessük.

Tapasztalatomat, elhivatottságomat 16 évnyi képviselői
munkám, és 4 év alpolgármesterként eltöltött időszak igazolja.
Az elmúlt 24 éves vállalkozói tevékenységem alatt Szőgyén
közéletéből is aktívan kivettem a részem.

polgármester jelölt

Vígh Gábor
56 éves, magánvállalkozó

IPOLYSÁG POLGÁRMESTERJELÖLTJE

SZŐGYÉN POLGÁRMESTERJELÖLTJE

BÓB JÁNOS

Szímő község az elmúlt években nagy fejlődésen 
ment keresztül, az érsekújvári régió egyik legfejlet-
tebb településévé váltunk. Ez a dinamikus fejlődés 
az összefogásnak és a pályázatok adta lehetősé-
gek kihasználásának köszönhető. Bekapcsolódtunk 
a bérlakásépítési programba, és sikerült 36 lakást 
felépítenünk fiatal családoknak és a kulturált szép 
környezetbe lakni vágyóknak. Felújítottuk régi kul-
túrházunkat, igazán szép és impozáns Jedlik Házat 

alakítottunk ki belőle. Mindkét óvodánk és iskolánk épülete külső és belső 
felújításon ment keresztül. A sportolni vágyók örömére felújítottuk a Sport-
központunkat, teniszpályát építettünk, 3 játszóteret alakítottunk ki és a 
Sportcsarnokot is tovább működtetjük új sportágakkal is. EU-s pályázatnak 
köszönhetően megújult a falu központja és Főtere is. A környezetvédelem 
területén is több projektet megvalósítottunk, nagyon jól működik a megépített 
Gyűjtőudvar és komposztáló. 

Az elmúlt időszakban még több fejlesztési tervet sikerült megvalósítanunk 
a választási programunkból. Elértük azt, hogy lakosaink egy jó infrastruktúrá-
val rendelkező, fejlett településen élhetnek itt a Vág folyó gyönyörű környe-
zetében. Minden tervünk azonban még nem vált valóra. Szeretnénk továbbra 
is pályázni, még szebbé, még élhetőbbé tenni életterünket. Fontos az EU 
adta lehetőségeket felhasználni, hiszen az önkormányzatoknak saját forrás-
ból sokszor gondot jelent a települések fenntartása is. A Magyar Közösség 
Pártja helyi csapata - képviselőjelöltjeink és polgármesterjelöltünk - egy hosz-
szú távú fejlesztési programot dolgozott ki, melynek a megvalósításán kitar-
tóan dolgozunk. Ebben az évben sikerült EU-s pályázati forrásból 1,1 millió 
eurót szereznünk a faluközpont felújításának a folytatására. Úgyszintén EU-s 
forrásból jövő év júniusára teljesen megújul a Károlyi Ház. 

Meg vagyok róla győződve, hogy a Magyar Közösség Pártja helyi csapata 
és lakosaink további összefogással nagyon sokat tudnak tenni Szímő töret-
len fejlődéséért. Továbbra is hiszünk és számítunk az idősek bölcsességére 
és tapasztalatára, a középnemzedék és az ifjúság életigénylésére, őszinte-
ségére, nyitottságára és lendületére. Hisszük a józan értelemnek tiszta látá-
sát és az önös érdekek fölé emelkedő erkölcsi magatartást.

CZUCZOR MÁRIA

1954-ben születtem Érsekújvárott. Érettségi bizonyítvá-
nyomat az érsekújvári Közgazdasági Szakközépiskolán 
szereztem. 2006 áprilisától vagyok Andód község polgár-
mester asszonya.

Legjelentősebb eredményeim közé a falu körüli  úrbéri 
résztulajdon rendezése tartozik, aminek következtében 
Andódon beindult két lokalitásban a családi házak épí-
tése. Sikerült  felújítani a faluközpontot, az óvodát a régi 
iskolát, a templomot, az ifjúsági központot, és  így rende-
zett arculattal jó benyomást kelteni lakosainkra és  az ide 

látogatókra is. 3 részen összesen 38 család lakásgondját oldottuk meg. Ez 12, 8 
és 2x9 lakásegységet foglal magába. 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 2014 november 15-én ismét megméret-
tethetem magam. Még sok a tennivaló falunk fejlődése érdekében. Befejezésre 
vár az új részeken a hálózatok kiépítése, a községi hivatal felújítása, gyüjtőudvar 
kiépítése, az ipari zóna kialakítása -munkahelyteremtéssel, a sportpálya és kör-
nyékének rendezése, parkosítása játszótér kiépítése, az új temető ravatalozójá-
nak bővítése, urnatemető és parkolók kialakítása, a Kálvária környékének parko-
sítása. Ezekre a beruházásokra a tervdokumentáció már készen van.  Jelszavam: 
Együtt falunk további fejlődéséért!

FEJES BOLDIZSÁR

Vők község a Szenci járás legkisebb települése a festői 
Kis-Duna partján. Félreesik a főbb útvonalaktól, hiszen 
zsákfalu ennek előnyeivel és hátrányaival. Általában egy-
egy ilyen települést hátrányosként jellemeznek, de én pont 
a fordítottját érzem, hiszen hihetetlen mértékű közösségi 
összetartozást jelent. Szerencsére máig megőrizte a XX. 
század elejei romantikus jellegét, béke és nyugalom oázi-
sa.

Biztosan állíthatom, hogy az immár 24 éves polgármes-
terségem során a község közművesítése mellet elsődleges célom volt, hogy köz-
ségünk több mint 400 lakosa egy nagy családi hangulatú és összetartó közösség-
ként élje meg mindennapjait. Ez volt a célja azoknak az intézkedéseknek vagy 
beruházásoknak is, amelyekkel felújítottuk a kultúrházat, játszóteret, új pihenési 
zónát alakítottunk. Fokozatosan javítjuk a helyi óvoda épületét, október végén fe-
jezzük be a főtér és környéke felújítását. A több mint 700 éves településen fontos 
a vallási élet is, közadakozásból közös munkával új templomot építettünk.

Megalapozott tevékenységünket a közösség érdekében a továbbiakban is foly-
tatni kívánjuk.

A jövőben is fontosnak tartjuk a községi hagyományok megőrzését és ápolását. 
Fontosnak tartjuk a helyi óvoda működését, folytatni az épület további felújítását. 

Számítunk az Új utcán az esővíz csatornázás átépítésével, járdák felújításá-
val, további házi szennyvíztisztítók kiépítésével. Szabadidőközpont létrehozását 
tervezzük, továbbá napközi szociális ellátás kiépítését a nyugdíjasok részére. Az 
MKP képviselőjelöltjeivel elkészített választási program fő pontja a gazdasági és 
szociális fejlesztési tervek és a falufejlesztési terv átdolgozása mellett a bérlaká-
sok építése. Nem feledkezünk meg a temető karbantartásáról sem. Az elkövetke-
ző évek egyik legnagyobb kihívása azonban az önkormányzat stabil gazdálkodá-
sa lesz. 

VŐK POLGÁRMESTERJELÖLTJE

SZÍMŐ POLGÁRMESTERJELÖLTJE

ANDÓD POLGÁRMESTERJELÖLTJE

VARJÚ IZABELLA

Jelenleg magánvállalkozó vagyok, könyveléssel és irodai 
szolgáltatásokkal foglalkozom. Életemben fontos helyet 
foglal el a család, valamint a közösségi érdekek. Célom, 
hogy Feketenyék lakosai biztonságban éljenek, fejlődjön 
és épüljön falunk, rend és tisztaság legyen, az emberek 
becsüljék és szeressék egymást.

Szakmailag felkészült vagyok, közel húsz évet a köz-
ségi hivatalban dolgoztam, ismerem az egyes részlegek 
munkáját, a közügyek mindig az elsőrendű feladataim 
közé tartoztak.

Az MKP képviselőjelöltjei is tapasztalt, felkészült emberek. Legfőbb célunk a 
kitűzött program teljesítése és mindent megtenni azért, hogy falunk lakosai fejlődő 
faluban, nyugodt környezetben éljenek.

FEKETENYÉK POLGÁRMESTERJELÖLTJE
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SZAMOS ZSUZSA

58 éves köz-
gazdászmér-
nök vagyok. 
Jelenleg me-
nedzserként 
do lgozom. 
1985-től élek  
Ajnácskőn, 
a falu kö-
zösségi és 

kulturális életébe szinte azonnal 
bekapcsolódtam. 1990-től a helyi 
Csemadok elnökeként tevékeny-
kedem. Több mint 20 évig dolgoz-
tam a Csemadok Rimaszombati 
Területi Választmányában, mely-
nek 10 éven keresztül az alelnöke 
voltam. Megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy ezzel egyidejűleg az 
Országos Tanács tagja is lehet-
tem.

Céljaim: Fejlődő község, elége-
dett, mosolygós polgárok, virágzó 
közösségi élet.

Hogyan?  Polgárközpontú ön-
kormányzattal és hivatallal, támo-
gatva a munkahelyteremtést, fel-
lendítve a vidéki turizmust. Nagy 
figyelmet szentelve és sokoldalú 
támogatást nyújtva a fiataloknak. 
Az időseknek és rászorulóknak az 
otthonukban biztosítva a gondo-
zást, stabilizálva a szociális otthon 
helyzetét. Az iskolát és óvodát tor-
naterem létrehozásával fejlesztve. 
Nagy gondot fordítva az utcák fel-
újítására. Terveim között szerepel 
a hiányzó járdák kiépítése és az 
ivóvízellátás megoldása.

Mindezt átlátható módon, a nyil-
vánosság bevonásával, a helyi 
polgárok véleménye és igényei 
alapján, a pályázati lehetőségek 
lehető legjobb kihasználása mel-
lett.

IPOLYNYÉK POLGÁRMESTERJELÖLTJE
HRUBÍK BÉLA

Öt évtized tapasztalatával és húsz év 
önkormányzati munkával a hátam mö-
gött vágok bele egy újabb választási cik-
lusba. Ipolynyék község az elmúlt négy 
évben különböző európai uniós alapok-
ból és pályázatokból mintegy 1 700 000 
eurót fektetett be a községbe, valamint 
saját forrásból mintegy 350 000 eurót. 
Összességében a legnagyobb gazda-
sági válság közepén a községben több 
mint 2 000 000 eurót sikerült befektet-
nünk. Ebben nincsenek benne azok a 
felújítások, melyeket a közmunka prog-
ram keretén belül végeztünk, vagy amit 
támogatásként a civil szféra és az egy-
ház felé nyújtottunk. Ezen munkálatok 
és támogatások értéke is bőven meg-
haladja a  150 000 eurót. Elmondható, 
hogy szociális téren is érzékeny volt a 
helyi önkormányzat, hiszen a választá-
si időszak elejétől minden újszülött után 
350 eurós támogatást nyújtott a fiatal 
családok részére, ami az elmúlt négy 
évben összesen 20 000 eurós támoga-
tást jelentett. Odafigyeltünk a nyugdíjas 
polgárainkra is, hiszen minden évben 
egyszeri kirándulást, októberben külön 
ünnepséget szerveztünk nekik felkö-

szöntve a kerek évfordulójukat ünnep-
lőket, de egyénileg is különböző jutta-
tásokkal segítettük őket, pl. élelmiszer 
csomagokkal, egészségügyi eszközök-
kel. Ebben az évben indult a szociális 
gondozói program, melynek keretén 
belül négy gondozó jár az idős, beteg, 
egyedülálló idős emberekhez, hogy se-
gítse mindennapjaikat. A program 13 
hónapig tart és értéke meghaladja a 
30 000 eurót. További szociális progra-
mok indítását tervezzük az elkövetkező 
években is. Bár az önkormányzat nem 
cég, mégis odafigyeltünk arra, hogy fia-
taljainkat, az itt élőket munkához juttas-
suk. Így teremtettünk időlegesen több 
mint húsz embernek munkahelyet. Ezek 
nagy része idáig munkanélküli segély-
ből élt. Külön büszkeséggel tölt el, hogy 
a pályázataink, beruházásaink döntő ré-
szét helyi vagy régióbeli vállalkozók vé-
gezték, akik szintén helyi embereket is 
alkalmaztak cégeikben.  Eközben mind 
a kultúra, mind a sport területén kiemel-
kedő eredményeket értünk el, és öreg-
bítettük falunk jó hírét helyi, országos és 
nemzetközi szinten is. 

Felújítottuk a középületeink nagy ré-
szét. Az óvodát, a könyvtárat, az orvosi 

rendelő egy részét, a kultúrházat és az 
iskolát. Uniós pénzből megépült egy új 
tűzoltó szertár, a templom előtti főtér és 
utca szociális középülettel, megújult a 
teljes közvilágítás, a buszmegálló és 
a ravatalozó is. Tanösvényt nyitottunk 
a turisták számára kilátóval és pihenő-
padokkal, asztalokkal, játékelemekkel 
a gyermekek részére, a Csemadokkal 
közösen tájházat avattunk. Nyolc utca 
teljesen új aszfaltszőnyeget kapott, 
ezen kívül kb. 80 parkolóhelyet biztosí-
tottunk a megnövekvő gépkocsiforga-
lom számára szintén új aszfaltszőnyeg-
gel. A bérlakás program keretén belül 
márciusra kerül átadásra 8 bérlakás 
fiatal családok számára a Napos utcá-
ban, de folyamatban lévő projektjeink, 
úgy mint az iskola nyílászáróinak teljes 
cseréje, az óvoda és a könyvtár épüle-
tének külső szigetelése, valamint a fut-
ballpálya stadionjának és kerítésének 
felújítása közel 400 000 euró értékben 
már átnyúlik a következő választási idő-
szakra, amelyben szintén nagy terveink 
vannak. Szeretnénk kiépíteni a csator-
nahálózatot, megújítani  és átalakítani 
a község főterét és a községi hivatalt, 
átépíteni a régi Haidyn kastélyt, járdá-
kat és utakat felújítani, valamint folytat-
ni a bérlakás építést. Minderre jó alapot 
teremt az Európai Unió 2014 - 2020-as 
új programozási időszaka. Az új vá-
lasztási időszaknak részben néhány 
tapasztalt képviselőjelölttel, de főleg 
fiatal csapattal vágunk neki.  Hiszem, 
hogy az emberek értékelni fogják eddigi 
munkánkat, és bizalmat szavaznak az 
új választási programnak és ezen belül 
nekünk is. Szeretném megköszönni a 
leköszönő önkormányzatnak az elmúlt 
négy év segítségét, hogy támogatták 
munkámat és elképzeléseimet, melyek 
végül is meghozták az eredményeket 
és jó alapot teremtettek a folytatáshoz.

AJNÁCSKŐ 
polgármesterjelöltje

SZVORÁK ZSUZSA

A Füleki Gimnázium magyar – etika 
szakos tanára, jelenleg is önkormány-
zati képviselő, valamint volt megyei 
képviselő vagyok.

Szeretem az emberek érdekeit kép-
viselni, szüleim arra tanítottak, hogy 
mindig segítsek másokon, és azt te-
gyem meg értük, amit magamért, sze-
retteimért is megtennék.

Ezért örülök, hogy megmérettethe-
tem magam, mert szeretnék többet 
tenni a fülekiekért és a Fülek vonzás-
körében élőkért, mint eddig tanárnő-
ként, közéleti emberként tehettem. Vá-
rosunkra nagyon ráfér a változás, mert 
évek óta romlik az emberek közérzete, 
nagy az apátia, csökken az emberek 
fizetőképessége, közügyek iránti ér-
deklődése, nem akarnak a polgárok a 

döntéshozatalban részt venni, sem a 
fiatalok, sem az idősebbek.

Eddigi sikereim között könyvelhe-
tem el a füleki Magyar Közösségi Ház 
felújítását, fenntartását, Fülek főutcá-
jának teljes felújítását, mely a megyei 
önkormányzatnak köszönhetően való-
sult meg, valamint  Fülek középiskolá-
inak  megtartását és állagának javítá-
sát.

Számomra prioritás az iskolaügy, a 
kultúra és a sport fejlesztése, de meg-
választásom esetén leginkább a fiatalok 
elvándorlását szeretném munkahelyte-
remtéssel megakadályozni, valamint a 
város gazdasági felzárkóztatását fel-
gyorsítani. 

Ezért tisztelem a helyi és környékbe-
li kisvállalkozók erőfeszítését, minden 
erőmmel igyekszem, hogy további he-
lyi adókkal és illetékekkel ne terheljük 

őket, inkább  pályázati- és szaktanács-
adással segítsünk az EU-s pályázatok 
lehívásánál.

Az egészségügyi szolgáltatások fej-
lesztését, bővítését is feladatunknak 
tartjuk csapatommal. Az MKP elnök-
sége hathatós közbenjárásával már a 
röntgen, mammográfia és a szonográfia 
intézése nagyon jó úton halad.

A kisgyermekes családokra gondol-
va szeretnénk a gyermekek bölcsődé-
be való elhelyezésének lehetőségét 
megteremteni, az óvodák korszerűsí-
tést gyorsítani és a családalapítás fel-
tételeként sorházak építését elkezdeni.

Az általános iskolák programjait sze-
retnénk összehangolni, közös progra-
mokat szorgalmazunk.

Nincs város középiskola nélkül, ezért 
településünk középiskoláit meg fogjuk 
védeni! A szakképzést megújítjuk, ösz-

szehangol juk 
a helyi munka-
erőigényekkel, 
a vállalkozók 
elvárásaival. A 
művészeti isko-
lának pedig új 
épületet biztosí-
tunk.

Fe j lesz tés i 
terveink a vá-

rosi piacot, a városunk barokk templo-
mának belső felújítását és a játszóte-
rek, utcák javítását jelentik.

Képviselőjelöltjeink  elszántak, párt-
beliek és függetlenek , akik  közössé-
geket szolgáló, értük tenni akaró embe-
rek, és én büszke vagyok rá, hogy ilyen 
csapat élén állhatok. 

Számunkra fontos, hogy győzzön 
Fülek!

FÜLEK  POLGÁRMESTERJELÖLTJE
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TOKÁR VIKTOR

Új időszámítás, új korszak,  
lehetőség mindannyiunk 
számára!
Hiszem és val
lom, hogy örök
ségünket, me
lyet dédapáink 
hagytak ránk, 
kötelességünk 
őrizni, ápol
ni és tovább
adni gyermekeinknek, mert nem 
tucatpolgárokat, hanem nemzedéket 
kell nevelnünk. Nemzedéket, mely fe
lelős múltjáért, jelenéért és jövőjéért. 
Ez csak jó mintával az élen válik iga
zán vonzóvá az itt élő emberek szá
mára, akiket elégedettség tölt majd el, 
hogy bodrog      szer  dahelyinek mondhat
ják magukat. Vissza szeretném adni az 
embereknek a hitet, az igényességet 
környezetükkel s önmagukkal szemben 
is.  Igazi közösséget teremteni, mely 
hosszú távú közös célokat tűz ki maga 
elé és valósít meg. A lehetőség adott, 
éljünk vele!

SZANISZLÓ ADRIÁN, 42 éves, házas és egy 
gyermek büszke édesapja, az MKP pelsőci polgár
mesterjelöltje. A községben is működő Dalkia vállalat 
technikusa. Pelsőcön élte át gyermekkora minden paj
kosságát, jót és rosszat egyaránt. Jelenleg is bekap
csolódik a központi jelentőséggel bíró község közéle
tébe. 
Középiskolai tanulmányait a rozsnyói Építészeti Szak
középiskolában végezte, majd Eperjesen szociális 

munkás szakon szerzett mesteri végzettséget. 2006 óta több szakterületen 
dolgozott és tevékenykedett. Két választási ciklus óta a Pelsőci Képviselő
testület, valamint a testület tanácsadó szervének tagja, és volt tagja a Közsé
gi Tanácsnak. Meggyőződése, hogy tudásával, megszerzett tapasztalataival 
hozzásegítheti községét a fejlődéshez.

GÁSPÁR PÁL 10 éve Berzéte polgármestere. Mindent, amit lehetett 
eddigi munkáságának ideje alatt megtett a falu fejlesztéséért. A közterüle
tek rendbetétele mellett támogatta a helyi szervezetek működését is. Egyike 
azon kevés felvidéki polgármestereknek, akik a 2011es népszámlálás után 
2012 decemberében Budapesten a Rákóczi Szövetség elnökétől köszönő 
oklevelet vehettek át a parlamentben. Köszönetül a Magyar Közösség Párt
jának Helyi Szervezetétől ismét megkapta a bizalmat, így a 2014es hely
hatósági választásokon újból polgármesterjelöltként indul. Megválasztása 
esetén folytatni fogja a megkezdett munkát a község és közösség javára.

KONDÁS SÁNDOR vagyok, 54 
éves, Kaposkelecsényben (Nagymihályi 
járás)  élek. Nős vagyok, két gyermek 
édesapja, két éve boldog nagyapa. 
Megválasztásom esetén minden tu
dásommal azon leszek, hogy fejlődési 
pályára állítsam Kaposkelecsényt és 
fellendítsem a helyi közösségi, kulturális 
és sportéletet. Községünkben új járdá
kat kell építeni, meg kell oldani a csa

tornázást, emellett korszerű kultúrházra 
van szükség. Újra kell szervezni a helyi 
futballcsapatot és lehetőséget kell adni 
az egyéb szabadidős tevékenységekre, 
ezért egy ifjúsági és egy nyugdíjas klub 
létrehozása, új játszótér kiépítése és egy 
modern edzőterem berendezése is sze
repel a programomban. A közbiztonság 
javítását is ugyancsak fontosnak tartom. 
Kaposkelecsény változást érdemel!

PETRÁŠ IRÉN
57 éves könyvvizsgáló vagyok mérnöki végzettséggel. Harmincöt éve szepsi la
kos. Húsz éve könyvelési céget vezetek, valamint könyvelési és gazdasági ta
nácsadóként tevékenykedem, de gyakorlatom van a közigazgatási zárszámadá
sok és a költségvetési gazdálkodás hitelesítése terén is.
2008ban SEPARE név alatt egy polgári társulást alapítottam, melynek fő célja a 
környezetvédelem, valamint a megújuló energiaforrások felhasználása. 2010től 
a városi önkormányzat mellett működő Pénzügyi Bizottság tagja vagyok. Felelős
ségteljesen állok minden feladathoz, ezért mondtam igent az MKP felkérésére is. 
Megválasztásom esetén mindent megteszek azért, hogy Szepsi a Bódva völgye 
szellemi, kulturális és gazdasági központja legyen, megtartva mezővárosi jellegét.

BODROGSZERDAHELY 
polgármesterjelöltje

PELSŐC POLGÁRMESTERJELÖLTJE

DUNASZERDAHELY POLGÁRMESTERJELÖLTJE

BERZÉTE POLGÁRMESTERJELÖLTJE

KAPOSKELECSÉNY POLGÁRMESTERJELÖLTJE

SZEPSI POLGÁRMESTERJELÖLTJE

JUDr. Hájos Zoltán, 47 éves, nős, 
két gyermek édesapja. 

Dunaszerdahely polgármesterének 
2009 áprilisában választottak meg. A 
gazdasági válság ellenére is fenn tud
tuk tartani Dunaszerdahely fejlődését. 
Fontosnak tartom, hogy Dunaszerda
hely az eddigi MKPs városvezetés 
alatt elért eredményekre építve tovább 
folytathassa fejlődését. Legfőbb cé
lom, hogy Dunaszerdahely egy európai 
szintű város legyen, ahol az emberek 
biztonságban, jólétben és barátságban 
tudnak élni.
A választási program kidolgozásánál 
személyesen ügyeltem arra, hogy ne 
hangzatos ígéreteken alapuljon, hanem 
városunk lakosainak valós igényein. 
Ez egy reálisan kivitelezhető program, 

melynek célja Dunaszerdahely fejlesz
tésének folytatása (megtalálható: www.
hajoszoltan.sk). 
Érzek magamban elég erőt és elszánt
ságot, hogy városunk érdekében, kö
zösségünk javára polgármesterként a 
jövőben is határozottan cselekedjek.

Petráš Irén polgármesterjelölt Zachariaš Istvánnal, Szepsi leköszönő polgármesterével
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A Magyar Közösség Pártja szervezé-
sében Szepsiben a római katolikus 
templomban Mága Zoltán ünnepi 
koncertjével emlékeztek 1956-ra. 
Ünnepi beszédet mondott Berényi 
József, az MKP elnöke, a résztve-
vőket Petráš Irén polgármesterjelölt 
köszöntötte.

Petráš Irén elmondta: „Nekünk, magya-
roknak 1956. október 23-a piros betűs 
ünnep. Az a nap, amikor nagyjaink 
összefogtak a szabadságért. Ezáltal 
népünk jövőt, reményt és méltóságot 
kapott. (...) Mindent meg kell tennünk 
azért, hogy a jövőben is ünnepelhes-
sünk!”

Berényi József beszédében rámutatott: 
„Egy olyan esemény okán jöttünk ösz-
sze, amelyre büszkék lehetünk. Nem 
csak mi, magyarok, hanem minden 
szabadságszerető ember Közép-Euró-
pában, hiszen 11 évvel a második világ-
háború vége után egy kis nép, nemzet 
azt mondta: Elég volt!”

Az MKP elnöke  hangsúlyozta, hogy a 
magyarok legkorábban és egyértelmű-
en üzenték a világnak, hogy nem kér-
nek a kommunista, sztálini diktatúrából. 
Aki a szabadságért küzd, mindig ki is 
vívja a világ elismerését és tekintélyét. 
Az 1956-os forradalom első szakasza 
sikeres volt, hiszen a megszálló szov-
jet csapatoknak ki kellett vonulniuk az 
országból, noha később még nagyobb 

erővel tértek vissza. „A világ akkor úgy 
döntött, hogy Magyarországon a rend-
szer ne változzon. Segítség nem érke-
zett. „Tanulság számunkra, hogy mindig 
csak önmagunkra számíthatunk! Tanul-
ság ez számunkra, felvidéki magyarok-
nak is, hogy elsősorban önmagunkat 
kell erősítenünk, keressük az egymás-
hoz vezető utakat. Nem a megosztás 
a megoldás számunkra, hanem az 
együttműködés” - mondta Berényi Jó-
zsef. Hozzátette, 1956 példája is üzeni, 
hogy van értelme annak, hogy megma-
radásunkért küzdjünk, hiszen az is a 
szabadságról szól. A Magyar Közösség 

Pártja azt a bibói idézetet választotta 
mottójának, hogy a szabadság ott kez-
dődik, ahol a félelem véget ér. Tudato-
sítanunk kell azt is, hogy csak közösen 
lehetünk szabadok, itt a Kárpát-meden-
cében. „Akkor lehetünk szabadok, ha 
mindnyájan érezzük, hogy itt, Szlováki-
ában magyarként tudunk megmaradni. 
Ha a hatalom nem azt keresi folyama-
tosan, hogyan tudja tőlünk elvenni a 
szabadságjogokat! Fontos, hogy 1956 
erőt ad számunkra, bizonyítja azt is, 
hogy érdemes és jó magyarnak lenni, 
a szabadságért küzdeni. Itt, ebben a 
régióban is, és az egész Felvidéken is, 
ahol magyarok élnek. Ahol szabadság 
van, ott előbb-utóbb a gazdasági jólét is 
megjelenik. Rajtunk múlik, hogy meny-
nyit teszünk önmagunkért. Higgyük el, 
mindig megéri!” - zárta szavait az MKP 
elnöke. (O.N.)

1956 tanulsága az is, hogy csak önmagunkra számíthatunk!
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A Via Nova országos szinten jelen van 
a politikában. Gubík László és Samu 
István révén ketten is helyet foglalnak 
az MKP országos elnökségében, Ju-
hász Péter személyében Beszterce-
bánya megyei képviselője van a szer-
vezetnek, megannyi településen pedig 
a helyi önkormányzatokban ülnek via 
novások. Ennek értelmében a novem-
ber 15-én esedékes önkormányzati vá-
lasztásokon is 41 városban és faluban 
mérettetik meg magukat szervezetünk 
jelöltjei, hogy sikeres választási szerep-
lés esetén hangsúlyosan képviselhes-
sék a fiatalság érdekeit és igényeit.

Éljünk a Felvidék bármely pontján, azt 
tapasztaljuk, hogy Bodrogköztől Mátyus-
földig hasonló problémákkal küzdünk, 
és ha ezen változtatni akarunk, csele-
kednünk kell. Szülőföldünk, kultúránk, 
anyanyelvünk érdekében a politikával 
szemben sem lehetünk közömbösek. A 
politikát egy olyan eszköznek tekintjük, 
amellyel tenni lehet közösségünkért és 
környezetünkért, ezért indulnak jelöltje-
ink ilyen nagy számban (59 képviselője-

lölt és 8 polgármesterjelölt). A Via Nova 
ICS fő politikai feladata egy új, fiatalo-
sabb és merészebb hangnem megütése 
a felvidéki magyar politizálásban. 

Mit képviselnek jelöltjeink?
A Via Novával megpróbálunk minden 
olyan kezdeményezést felkarolni, ami 
a magyarság ügyét szolgálja. Hiszünk 
abban, hogy van jövőnk a Felvidéken, 
ehhez viszont sok mindenen változtatni 
kell. Gyakori probléma, hogy nem élünk 
jogainkkal, nem használjuk ki a lehető-
ségeket. A nemzetiségi kérdések terén 
komoly mulasztásokat, téves berögző-
déseket, rossz hozzáállást tapasztalunk, 
nem csak a többségi nemzet, hanem a 
felvidéki magyarság részéről is. Emel-
lett jelöltjeink – életkorukból fakadóan – 
testközelből érzékelik a fiatalságot sújtó 
gondokat, a munkanélküliséget, gyakran 
szembesülnek azzal, hogy kortársaik, 
ismerőseik, barátaik nagyvárosba vagy 
külföldre kényszerülnek vándorolni a 
megélhetésért. A fiatalok nem érzik úgy, 

hogy a jövő értük épülne, nem talál-
ják a biztos helyüket a társadalomban. 
Jelöltjeink ezeket az ügyeket kívánják 
felkarolni polgármesterként, illetve kép-
viselőként, fenntartva a folyamatos pár-
beszédet az emberekkel.

Politikai krédónkat egyik példaképünk-
től, gróf Esterházy Jánostól kölcsönöz-
tük, miszerint: „Soha egy pillanatig se 
feledkezzünk meg arról, hogy Istentől 

származunk, és az Ő kegyelme nélkül 
az általunk annyira áhítozott és a ma 
annyira szükséges szebb és boldogabb 
jövőt nem fogjuk tudni elérni. Ne tévesz-
szük egy pillanatra se szem elől azt, 
hogy magyarnak születtünk, és mint 
magyarnak kell meghalnunk. Ilyen szel-
lemben kell nevelnünk gyermekeinket, 
mert egyedül ez biztosíthatja nemze-
tünk fennmaradását.”

-Via Nova-

A Via Nova és a politika

KERESZTREJTVÉNY
Legutóbbi feladványunk megfejtése: Erős közösség, fejlődő önkormányzat.
A sikeres beküldők közt három könyvcsomagot sorsoltunk ki.  Nyertesek: Őszi Irma 
(Kamocsa), Kovács Anita (Ipolypásztó), Doró György (Tornalja).

Gratulálunk a sikeres megfejtőknek!

A Magyar Közösség Pártjának közlönye.  Ingyenes példány. 
Kiadja az MKP Központi Irodája. 
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