Ünnepek előtti beszélgetés Berényi Józseffel, az MKP elnökével

A karácsonyfát együtt díszíti az egész család
Hogyan töltik a karácsonyi ünnepeket?
– A Szentestét mindig otthon töltjük, a karácsonyfát is együtt állítjuk. Ebben mindenkinek megvan a
maga szerepe, az én dolgom a fa felállítása és a karácsonyi fények felszerelése, a többit már a család
többi tagja végzi, én pedig gyönyörködöm munkájuk
eredményében. Átjön hozzánk feleségem édesanyja
is, aki szintén Alsószeliben, szomszédságunkban él,
és az ő általa készített sült hal nagy élvezetet jelent
mindannyiunk számára. A Szenteste a családi vacsora után templomlátogatással, az éjféli misén való
részvétellel fejeződik be. Nagyon fontos hozadéka a
karácsonynak, hogy a hitgyakorláson túl az embernek
több lehetősége van a lelki béke és nyugalom átérzésére, elmélkedésre, értékelésre. Karácsony első nap-

ján felkeressük Ekecs-Apácaszakállason élő szüleimet, az ajándékozáson túl beszélgetünk a családról,
az ünnepről és a világ dolgairól.
Karácsonyi kívánság?
– Azt kívánom mindenkinek, hogy a karácsony
valódi ünneppé váljon. Ez a család és a szeretet
ünnepe. Az üzletek bezárnak, a közélet viharai is lecsendesednek. A mai rohanó világban óriási feladatot és kihívást jelent az érvényesülés és létbiztonság
megteremtése, sokak számára ez nagyon sok időt,
energiát vesz igénybe. Használjuk ki ezeket a napokat, figyeljünk másokra, legyünk toleránsak embertársainkkal, hogy az ünnep ereje tovább tartson karácsonynál. (on)

Megmaradásunk záloga az önkormányzatiság

Válasz a miértre és
a hogyanra
A Magyar Közösség Pártja elődpártjainak tervezeteiből kiindulva, a
civil szervezetek és polgári aktivisták
hasonló kezdeményezéseit figyelembe
véve, továbbá merítve a Nyugat-Európában működő modellekből, támaszkodva a Baross Gábor Tervre, ezúton
közvitára bocsátja „A szlovákiai magyar
közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia
gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című dokumentumát. Az
előterjesztett anyag két részből áll. Az
első rész a „MIÉRT?” kérdésre ad választ. Helyzetünk részletes elemzését,
valamint nyugat-európai és nemzetközi hivatkozásokat is tartalmaz. A második részben a „HOGYAN?”kérdésre
fogalmazzuk meg válaszainkat. Javasoljuk egy olyan törvény elfogadását
a szlovák parlamentben, amely lehetővé tenné a személyi elvű kisebbségi
önkormányzat létrehozását Szlovákia
azon településeire alapozva, ahol a
nemzeti közösség számaránya nem
éri el az 50 százalékot. Ezen önkormányzat a kisebbségi oktatás, kultúra
és nyelvhasználat területén gyakorolna jogokat. Ezen túl szintén parlamenti törvény által, az 50 százalék fölötti
nemzeti közösségi lakossági aránynál
létrejönne egy olyan különleges jogállású régió, amely az oktatási, kulturális
és nyelvhasználati jogokon túl széles

Kiindulási alap
A 2011-es népszámlálási adatok a
Szlovákiában élő magyarok számának
jelentős csökkenését tárták elénk. Húsz
év alatt 110 ezerrel csökkent a számunk. Míg 1961-ben a magyarok Szlovákia lakosságának 12,4 százalékát
tették ki, addig mára ez 8,5 százalékra
csökkent. Emellett a magyarok által is
lakott dél-szlovákiai régió gazdasági
lemaradása jelentős. Az állami támogatáspolitika, a külföldi beruházók száma,
a közúti infrastruktúra fejlettsége elmarad az országos átlagtól. A legnagyobb
munkanélküliséggel küzdő 10 szlovákiai járásból 6-7 mindig dél-szlovákiai.
Mindebből kiindulva véleményünk szerint olyan átfogó, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által elfogadott
finanszírozási és intézményi reformra
van szükség a kisebbségpolitika, valamint az ország közigazgatása terén,
amely lehetővé teszi a Szlovákiában
élő magyarság megmaradását és DélSzlovákia gazdasági felzárkóztatását.

területfejlesztési hatáskörökkel is rendelkezne.
Önkéntes csatlakozás elve
Javaslatunk mindkét intézmény
esetében az önkéntes csatlakozás elvét tartalmazza. Feltételezzük ugyanis,
hogy ha a szlovák parlament döntésével az említett intézmények létrehozását lehetővé teszi, a csatlakozási folyamat széleskörű mozgalommá válik.
Azon települések összlakossága,
amelyekben a magyarok 50 százalék
fölött élnek, 495 312 fő. Ebből 344 529
a magyar (69,5 százalék), a szlovákok
száma 114 512 (23,12 százalék). Ezt
figyelembe véve dokumentumunkban
olyan döntéshozatali folyamatot javaslunk, mely szerint az adott nemzeti
közösségek – sem a szlovák, sem a
magyar – az oktatásügy, a kultúra és
a nyelvhasználat területén nem leszavazhatóak. Határozott célunk ugyanis,
hogy a javasolt régió mindenki otthona
lehessen.
Tiszteletben tartjuk az ország egységét
Mivel az MKP többször kijelentette már, hogy tiszteletben tartjuk Szlovákia területi egységét, bízunk abban,
hogy tervezetünket nem a demagóg
és populista vádaskodások, hanem a
népszámlálási adatokból és gazdasági
mutatókból kiinduló, a megoldást kereső
tényszerű vita jellemzi majd. Az MKP Országos Elnöksége november 28-án egyöntetűen (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) fogadta el a most vitára bocsátott
kb. 70 oldalas javaslatot. Ennek magyar nyelvű változata honlapunkon
(www.mkp.sk) megtalálható. Szlovák
és angol nyelvű változatát a fordítás elkészítése után szintén közzétesszük.”
Berényi József, az MKP elnöke
Őry Péter, az MKP önkormányzati
alelnöke
A javaslatokat, észrevételeket a
koncepcio@mkp.sk címre várjuk
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polgármesterével

Hájos Zoltán (MKP):
Vállalásainkat városunk polgárainak igényei és elvárásai
alapján fogalmaztuk meg

Magyarok Szlovákiában

A Magyar Közösség Pártja 2014. december 1-én tette közzé régóta várt
stratégiai dokumentumát. „A szlovákiai
magyar közösség megmaradásának
és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkózásának intézményi feltételei“ nevet viselő anyag
70 oldalon vázolja a magyarlakta régiók felzárkóztatásának intézményi
feltétetelit.

Interjú Dunaszerdahely

Hogyan értékeli az idei év három
választását (megyei, EP, önkormányzati) az Önök régiójában?
– Az utóbbi 12 hónapban lezajlott
választások eredményei megnyugtatóak az elért eredmények tükrében.
Viszont maradéktalanul nem lehetünk elégedettek, bár igaz, hogy a
választási kampányban elvégzett
munka a választási eredményekben
megmutatkozott. Minden befejeződött választás után vannak tapasztalatok, amelyeket a következőkben
kamatoztatni szükséges. Dunaszerdahelyen az MKP és a vegyespárt
a választásokon elért eredményei
némiképp az MKP javára tolódik el,
viszont van még mit tenni, hogy a
polgárok bizalmát nagyobb mértékben vissza tudjuk szerezni.
Milyen tervekkel vág neki 2015nek, illetve a következő négy éves
ciklusnak?
– A tervek az MKP Dunaszerdahelyi Alapszervezete által kidolgozott választási programból adódnak,
amelyet a választási kampányban
mutattunk be Dunaszerdahely polgárainak. Ezek a vállalások városunk polgárainak igényei és elvárasai
alapján kerültek megfogalmazásra.
A vállalásaink kivitelezésén már el
is kezdtünk dolgozni. Bízom abban,
hogy a 25 tagú városi képviselő-testületbe az MKP választási listáján
szereplő 16 megválasztott képviselő támogatni fog munkámban, és a
négy év folyamán a lehető legtöbbet
meg fogunk tudni valósítani a választási programunkból.
Hol tölti a karácsonyt és a szilvesztert?
– A karácsonyt mindig családi körben töltöm, majd a karácsony másik
két napján szüleimet és feleségem
szüleit szoktuk meglátogatni. A szilvesztert is családom körében fogom
tölteni, majd éjfél előtt családommal
kimegyünk a Dunaszerdahelyi Városi
Művelődési Központ előtti térre, ahol
éjfél után elmondom a hagyományos
polgármesteri jókívánságokat, majd
városunk polgáraival együtt megnézzük az önkormányzat által rendezett
tűzijátékot. 
KT

Évet értékel az MKP elnöke

Summa summárum

Az év véghez közeledve elmondhatjuk,
mozgalmas időszakot zárunk. Az első
komoly megmérettetésre még 2013
novemberében került sor. A sikeres megyei választások megmutatták, a felvidéki magyarok bíznak az MKP-ban,
a párt színeiben indulókat méltónak
tartják közös ügyeink képviseletére.
Nagyszombat megyében a megye elnöki posztért folyó versenyben annak
ellenére sikerült a második körbe kerülnöm, hogy a rivális, magyar választókat is megszólító párt „erős embere”
volt az egyik ellenfelem. Sajnos már itt
megmutatkozott, a Most-Híd mennyire
gondolja komolyan a két párt szóban
sokszor hangoztatott együttműködését,
második körös támogatásuk pusztán
a frázisok szintjén maradt, majd a párt
elnöke közvetlenül a választások után
durva hangú levélben támadott engem

és az MKP-t – mi erre inkább nem is
reagáltunk.
Ez év márciusában, tanulva más országok magyar érdekképviseleti szervezeteinek tapasztalataiból, Bárdos Gyula
személyében elsőkét állítottunk magyar
nemzetiségű köztársaságielnök-jelöltet.
Elsődleges célunk ezzel az volt, hogy
bizonyítsuk, az itt élő magyarok nem
másodrendű polgárok. Jól döntöttünk,
amikor mertünk nagyok lenni. Bárdos
Gyula, s vele az MKP, komoly sikert
ért el. Külön örömünkre szolgált, hogy
más nemzeti kisebbségek képviselői is
elismerően és támogatólag szóltak jelöltünkről, míg a vegyespárt egy olyan
szlovák politikusnak szavazott bizalmat,
aki csúfos kudarcot vallott a választáson.
Az európai parlamenti választások
alkalmával Csáky Pál személyében
tapasztalt, kiforrott politikust küldtek

választóink Brüsszelbe, aki korábbi
kapcsolataira támaszkodva gyorsan
beilleszkedett a nemzetközi politikai
struktúrába. Aktív szerepvállalása tovább erősítheti a párt korábbi nemzetközi politikai súlyát. Bízunk benne, hogy
a szlovákiai magyarok érdekeit szem
előtt tartva tudunk változtatni Európán.
2014 novemberében ismét az urnákhoz hívtuk választóinkat, az önkormányzati választások alkalmával. Az
MKP mindig kiemelten kezelte településeink önkormányzatait, hiszen rajtuk keresztül érintkezünk közvetlenül
választóinkkal, ráadásul itt van igazán
lehetőségünk a dolgok alakítására,
irányítására. Míg minden más szinten
legfeljebb koalíciós partnerként tudunk
kormányozni, addig helyben ténylegesen dönthetünk a minket érintő dolgokról. A jól működő önkormányzat erős
közösséget teremt, ez pedig fejlődő
községet eredményez.
Az év vége felé még egy fontos
„adósságunkat” törlesztettük a szlovákiai magyar nemzeti közösség felé.
Hosszú, alapos, szakszerű előkészítés
után közvitára bocsátottuk A szlovákiai
magyar közösség megmaradásának és
gyarapodásának intézményi feltételei
című stratégiai dokumentumot. E koncepció sem szól másról, mint - hogy
merjünk nagyok lenni, ha kell, változtassunk Európán, hogy közös ügyeinkről magunk dönthessünk, és fejlődő
településeinken végre közösségünk
megerősödhessen szellemiekben és
anyagiakban egyaránt.
					
Berényi József

Interjú Basternák Ildikóval (MKP), Ógyalla polgármester asszonyával

Nagyon sok tennivaló áll előttünk
Hogyan értékeli az idei év három
választását (megyei, EP, önkormányzati) az Önök régiójában?
– Járásunkat tekintve a megyei választásokat nagyon sikeresnek tartom,
nyolc képviselő közül heten MKP-tagok. Így volt ez négy éve is, választóink
bizalmát nem veszítettük el.
Az EP-választás nehezebb volt, itt
érezhettük a konkurencia hatását, de
én ilyen eredményre számítottam. Az
önkormányzati választás volt talán most
a legjelentősebb számunkra. Városunkban, Ógyallán nyolc év után sikerült
polgármesteri posztot szereznünk és
növeltük a képviselők számát is.
Milyen tervekkel vág neki 2015nek, illetve a következő négy éves
ciklusnak?
– Városunkban nagyon sok a tennivaló. Elsősorban azokra a dolgokra
szeretnék odafigyelni, amelyek a legnagyobb nyugtalanságot okozzák a lakosok között. Szeretnénk megtalálni a
megfelelő megoldásokat, terepszemléket alkalmazni.
Az önkormányzat tevékenységét

színvonalasabbá kell alakítani és a város hangulatát javítani. Természetesen
a fejlesztések sem maradhatnak el. Át
kell értékelnünk saját gazdálkodásunkat, sikeres pályázatok által felújítani a köztereket,
épületeinket. Ipari parkunkba új
munkáltató cégeket kell keresni.
Fontos számunkra a helyi vállalkozókkal való jó
együttműködés,
megvitatni és segíteni a fiatalok
igényeit, elképzeléseit. Látványosabbá tenni a városban található
érdekességeinket
és sorolhatnám.
Remélem, nagy
részét meg is valósíthatjuk.

családi körben, otthon töltöm. Ezen
kívül meglátogatom a helyi idősek otthonát és a megye alatt működő gyermekotthont. A szilveszter egyelőre még
nincs eldöntve. 
KT

Civilek is az MKP
listáján
Bóna Zoltánnal, a Diákhálózat
elnökével beszélgettünk, aki a
Komárom járásbeli Bátorkeszin
függetlenként indulva az MKP
listáján szerzett önkormányzati
mandátumot.

Minek köszönhető, hogy függetlenként az MKP listáján való
indulást választottad?
– Falunk közösségének aktív
tagjaként az volt az eddigi tapasztalatom, hogy az MKP helyi szervezetének vezetősége és tagjai azok
az emberek, akikkel jól együtt tudok
dolgozni. Miután az első egyeztetések során az is bebizonyosodott,
hogy nézeteink és jövőbeni terveink
is hasonlóak, nem volt kérdés számomra, hogy velük szeretnék egy
listán indulni. Azzal, hogy a taggyűlés szavazása során egyhangúlag
támogatták jelöltségem az MKP
listán, a tagság is bizalmat szavaztak nekem. Azt, hogy jó döntést
hoztunk, a választási eredmények
erősítették meg. Úgy gondolom,
hogy a megválasztott testülettel a
következő négy év gyümölcsöző
lesz községünk számára.
Mik a terveid az elkövetkező
négy évben önkormányzati képviselőként?
– Céljaim között szerepel a településünkben lévő lehetőségeket
kihasználva fejleszteni a borturizmust, és ezzel növelni Bátorkeszi
elismertségét. Ha ez régiós szinten
is célkitűzéssé válik, gazdaságilag
a legkézenfekvőbb kitörési pont
lehet akár az egész szlovákiai magyarság számára is.
Terveim között szerepel ezen kívül, hogy szervezett keretekbe tömörítsem a helyi ifjúságot, amellyel
fiatalokat megszólító kulturális rendezvényeket keltünk életre. Ezzel
azt szeretném elérni, hogy a fiatalokat bevonjam a település kulturálistársadalmi életébe.
TL

Hol tölti a karácsonyt és a
szilvesztert?
– A karácsonyt
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Az önkormányzati választásokon ismét bizalmat kaptunk
Szlovákiában 2014. november 15-én tartották az önkormányzati választásokat, mely során 2 906 polgármestert és 20 753
önkormányzati képviselőt választottak meg. A pártok sorrendjében a Magyar Közösség Pártja országos viszonylatban
a harmadik legerősebb erőnek bizonyult.
A következőkben a választások eredményeit tekintjük át, fókuszálva a magyarok által lakott Dél-Szlovákiára.

Polgármesterek száma (összlétszám
százaléka) alapján:
1.
Függetlenek – 1104 fő (37,95%)
2.
SMER – 847 fő (29,11%)
3.
KDH – 122 fő (4,19%)
4.
MKP – 107 fő (3,61%)
5.
Most-Híd – 87 fő (2,99%)
6.
Sieť – 52 fő (1,79%)
7.
SDKÚ – 48 fő (1,65%)
Hasonló a sorrend az önkormányzati
képviselőket tekintve is. Függetlenül indulva mintegy hatezren jutottak mandátumhoz. Az önálló (nem koalíciós) pártjelölteknél a következő sorrend alakult
ki:
A megválasztott képviselők száma
(összlétszám százaléka) alapján:
1.
függetlenek – 5988 fő (28,92%)
2.
SMER – 5123 fő (24,68%)
3.
KDH – 2190 fő (10,55%)
4.
MKP – 1151 fő (5,54%)
5.
Most-Híd – 829 fő (3,99%)
6.
Sieť – 654 fő (3,15%)

Választási részvétel
Szlovákia 4 476 506 választópolgárából 2 164 029-an éltek szavazati
jogukkal, ami 48,34 százalékos részvételi aránynak felel meg. Pozsonyban
33,79%-os volt a részvétel, Kassán
34,45%. A magyarok által lakott járásokban: Szenci járás - 51,76%, Dunaszerdahelyi járás - 51,57%, Galántai járás - 47,61%, Komáromi járás - 48,88%,
Lévai járás - 50,57%, Nyitrai járás
- 45,19%, Érsekújvári járás - 52,76%,
Vágsellyei járás - 46,67%, Rimaszombati körzet (ide tartozott a Nagyrőcei
járás is) - 55,26%, Nagykürtösi járás 58,87%, Losonci járás - 52,33%, Rozsnyói járás - 54,64%, Kassa környék
- 59,19%, Nagymihályi járás - 51,65%,
Tőketerebesi járás - 55,90%.
Az adatokat nézve elmondható, hogy
a választási részvétel a magyarok által
lakott járások döntő többségében meghaladta az országos átlagot.

A pártok természetesen a koalíciókötések révén újabb mandátumokat is
szerezhettek, és számos esetben független jelöltet is támogattak. A Magyar
Közösség Pártja a 107 egyéni polgármesteri győzelem mellett további
51 megválasztott koalíciós és 57 független polgárgármester sikeréhez járult hozzá támogatásával, tehát ös�szesen 215 polgármesteréhez.

Önálló jelöltek –
eredmények a politikai
támogatás szerint
Az önkormányzati választásokon
függetlenek, pártjelöltek és különböző pártkoalíciók jelöltjei indulhatnak.
Szlovákiában az eddigi önkormányzati
választásokon a legtöbb megválasztott
polgármester független volt, és így volt
ez most is.

Az MKP – akárcsak a négy évvel
korábban tartott önkormányzati választásokon – ismét eredményesebb volt a
Most-Hídnál. A Szlovák Statisztikai Hivatal hivatalos adatai szerint a két párt

önállóan (tehát nem koalícióban) indulva Dél-Szlovákia választókörzeteiben
az oldal alján látható térképen feltüntetett eredményeket érték el.
Koalíciós polgármesterek
és önkormányzati
képviselők
Az MKP a pártok együttműködését
tekintve a polgármester-választáson 12
féle eredményes koalíciót kötött, ezzel
hozzájáult 51 polgármester megválasztásához. A Most-Híddal kötött kettes
koalícióban 30 polgármestert választottak meg. A szlovák pártokkal kötött
koalíciót tekintve a Smerrel való közös
indulás volt a legeredményesebb. Az
MKP-nak 4, a Most-Hídnak ennek a
háromszorosa, azaz 12 Smer-es koalíciója győzött a polgármester-választáson. Alaptalannak tűnik tehát az az
állítás, hogy az MKP részéről nagyobb
az együttműködés a Smerrel, mint a
Most-Hídnak – az eredményességet tekintve semmiképp. A Most-Híd – Smer
– MKP hármaskoalíció 8 polgármesteri
tisztséget jelentett.
A megválasztott önkormányzati
képviselőket tekintve 17 féle koalíció
részese volt az MKP, ez együttesen
174 önkormányzati képviselői mandátumot jelent. A Most-Híddal kötött
ketteskoalíció 59 képviselői helyet
eredményezett.
Az MKP által támogatott
polgármesterek a legtöbb
magyart számláló településeken
A két magyar többségű járási székhely választási eredményeit kiemelt
figyelem kísérte. Dunaszerdahelyen fölényes MKP-győzelem született (Hájos

Az MKP és a Most-Híd önállóan (tehát nem koalícióban) szerzett mandátumai
Önkormányzati választások
2014. november 15-én
DÉL-SZLOVÁKIA
választókörzeteiben
Országos adatok:
MKP: 1151 képviselő; Most-Híd: 829 képviselő (ebből a magyarok által lakott területen 765)
MKP: 107 polgármester; Most-Híd: 87 polgármester (ebből a magyarok által lakott régióban 84)

Településnevek:
feltüntetve a járási központok
nevei
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Az MKP a városi
önkormányzatokban
A Magyar Közösség Pártja képviselői
önállóan indulva a következő városi önkormányzatokba jutottak be: Dunaszerdahely (A 25 helyből 16 mandátum),
Somorja (19-18), Nagymegyer (13-3),
Gúta (17-6), Ógyalla (11-5), Párkány
(15-5), Ipolyság (12-4), Zselíz (12-5),
Fülek (15-4), Tornalja (13-2), Szepsi 133, Roznyó (13-1), Királyhelmec (11-2),
Nagykapos (11-3).
Az MKP részvételével alakult koalíciókból bejutottak: Szenc (a 19 fős önkormányzatba 6-an, a koalíció további
résztvevői: Most-Híd, Sieť, SaS, SDKÚDS), Komárom (25-8, Most-Híd), Galánta (19-9, SDKÚ-DS), Diószeg (122, EDS), Érsekújvár (25-7, Most-Híd),
Léva (24-1, Most-Híd), Rimaszombat
(19-7, Nova, OKS, OĽUANO, KDS,
SaS).
A két nagyvárosban, illetve azok városrészeiben: Pozsonyban 42, Kassán
pedig 31 megválasztott képviselő mögött álló koalíció részese volt az MKP,
Kassán egy MKP-s képviselő koalíción kívül, önállóan is bejutott az önkormányzatba.
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Az oszlopdiagramok felett (pirossal) az MKP, illetve
a Most-Híd polgármestereinek száma van feltüntetve,
a választókörzetek nevei alatt (kékkel) pedig az
MKP, illetve a Most-Híd képviselőinek a száma.
15
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Zoltán újraválasztása mellett az MKP
az önkormányzatban is többséget
szerzett). Komáromban sikertelen volt
az MKP és a Most-Híd koalíciója (A
hat jelöltből Czíria Attila második lett a
függetlenként induló, korábbi MKP-tag
Stubendek László mögött.)
A legalább háromezer magyart
számláló további települések közül az
MKP polgármesterjelöltjét választották
meg Bősön (Fenes Iván), Gútán (Horváth Árpád), Ógyallán (Basternák Ildikó) és Somorján (Bárdos Gábor), koalíciós jelöltjét Tornalján (Szögedi Anna),
Ekecsen (Polák László), Marcelházán
(Varga Ervin), az MKP támogatásával is induló független jelöltek pedig
Rimaszombatban (Jozef Šimko) és
Vágsellyén (Jozef Belický) lettek polgármesterek. A legtöbb polgármesterjelölt Ógyallán volt, itt az MKP jelöltje,
Basternák Ildikó 10 polgármesterjelölt
között diadalmaskodott. Szögedi Anna
(Tornalja, az MKP tagja) győzelme a
legnagyobb különbségű, 58,89%-kal
választották meg úgy, hogy 6 független
jelölt indult vele szemben.

A választókörzetek színezése:
Zöld: az MKP-nak van több önkormányzati képviselője
Narancssárga: A Most-Hídnak van több önkormányzati képviselője
Grafikon: Zöld oszlop: az MKP polgármesterei
Narancssárga oszlop: a Most-Híd polgármesterei

100%-os MKP-s
önkormányzatok
Az MKP önállóan indulva 381 településen került be az önkormányzatba,
további 29 településen koalíciós jelöltjei voltak eredményesek. Így összesen
410 városban, községben volt eredményes. Önállóan indulva 11 településen
100%-os MKP-s önkormányzat alakult, mégpedig a következő községekben: Boldogfa (Szenci járás), Medve,
Nagymagyar, Patonyrét (Dunaszerda-

Önkormányzati választások
2014. november 15-én

Az MKP jelenléte Dél-Szlovákia
magyarok által lakott településeinek önkormányzataiban
(azon településeken, ahol a magyarok aránya 10% fölött van,
vagy legalább 100 fő a lélekszámuk)
Azokat a településeket, ahol az MKP önállóan indulva
az önkormányzatokban legalább 90%-os részvételt
szerzett, név szerint is feltüntettük.

Jelmagyarázat:

az MKP képviselői alkotják az önkormányzat 100%-át
az MKP képviselői alkotják az önkormányzat 90%-át
az MKP képviselői többséget szereztek az önkormányzatban
az MKP ott van az az önkormányzatban
az MKP részese annak a koalíciónak, amely bejutott az önkormányzatba
további települések

helyi járás), Gellér (Komáromi járás),
Zsemlér, Százd (Lévai járás), Sajókeszi
(Rimaszombati járás), Beretke (Rozsnyói járás), Debrőd, Péder (Kassa-

környék). Csaknem ugyanezt az eredményt hozta (egy képviselői hely híján)
Somorja városa is, ahol az önkormányzat 95%-át teszik ki az MKP képviselői.

Az MKP a Most-Híddal kötött koalícióban négy településen szerezték meg az
összes önkormányzati képviselői helyet:
Dercsika, Mad (Dunaszerdahelyi járás),

Kolon (Nyitrai járás), Lénártfala (Rimaszombati járás).
Oriskó Norbert

Interjú Bárdos Gáborral (MKP), Somorja polgármesterével
Hogyan értékeli az idei év három
választását (önkormányzati, EP-,
köztársaságielnök-választás), különös tekintettel az utóbbira saját régiójában?
– A 2014-es választásokat értékelve
nagyon örülök az eredményeknek, annak hogy újra 2 néppárti tag került az
Európai Parlamentbe a szlovákiai magyarok köréből.
A
köztársaságielnök-választásról
nem szeretnék bővebb okfejtésbe kez-

deni, hiszen családilag is érintett voltam.
Az önkormányzati választások eredményét kielégítőnek tartom, bár néhány
nagyobb település elvesztése nagyon
bosszantó. Ilyen somorjai eredményt
valószínűleg az MKP berkeiben is kevesen várták. Némi humorral megjegyezhetem, hogy azért állítottunk teljes
(19 fős) listát, mert teljes sikerben bíztunk, ami 1 fő kivételével sikerült.
A 2014-es három választás ered-

idősek otthona felújításának folytatása.
A négyéves választási program egyes
elemeit fontossági sorendben kell beosztani az elkövetkező évekre.

ményeit folyamatos mozgósításra kell
használni, hogy a parlamenti választásokon, melyek akár 2O16-tól korábban
is lehetnek, megugorjuk a parlamenti
küszöböt.

Hol tölti az idei karácsonyt és a
szilvesztert?
– A karácsonyt és a szilvesztert,
valamint az új év első napjait is a szűkebb családdal töltöm Somorján, illetve
Szencen, valamint szeretteim sírjait is
felkeresem a temetőkben. (kt)

Milyen tervekkel vág neki 2015nek, illetve a következő négyéves
ciklusnak?
– 2015-ben főként az idei évből áthúzódó feladatokat kell elvégezni, azaz
a T-18 sportcsarnok átépítése, az új

Bárdos Gábor polgármester és a somorjai képviselőtestület
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Párbajok az Európai Parlamentben
Na, nem kell megijedni: nem valódi,
hanem politikai párbajról van szó.
S nem kivételesen: ez megy a világ
összes parlamentjében minden nap,
az Európai Parlamentben is. Csak ott
épp különleges viszonyrendszerben,
amelynek a kulturális háttér az egyik
meghatározó eleme.

ra került, hogy a liberálisok meghívták
egy fellépésre az Eurovíziós Dalfesztivál idei győztesét, Conchitát. Ez inkább
megütközést, mint tiltakozást váltott ki.
Nyilvánosan senki nem tiltakozott ellene, de csendben többen azt mondták,
hogy aznap délután elkerülik a parlament környékét is. A hozzáállás tehát a
képviselők többsége részéről csendben
elutasító volt.
Pár nappal később felröppent a hír,
hogy az EP elnöke meghívta a parlamentbe a pápát. Abban a pillanatban
ugyanazok, akik addig hangosan támogatták a transzvesztita fellépő jogait, mondván, hogy az EP mindenkié,
most eszeveszett tiltakozásba kezdtek,

A pápa igen vagy nem?
Talán meglepő, de az utóbbi hat hét
legnagyobb témája az Európai Parlamentben az volt, miért jön oda a pápa,
egyáltalán van-e ott keresnivalója, s mit
fog mondani.
Már szeptemberben, pár héttel az új
parlament megalakulása után napvilág-

Csáky Pál az Európai Parlamentben a LIBE (állampolgári, bel- és igazságügyi)
szakbizottság ülését vezeti

mondván, mit keres a pápa a parlamentben. Tették ezt annak ellenére,
hogy ott már fellépett a dalai láma, számos egyéb spirituális és egyházi vezető és az állami vezetők közül is sokan
(ne feledjük, hogy a pápa Vatikán állam
feje). Sokan kilátásba helyezték, hogy
kifütyülik vagy megdobálják őt. A strasbourgi dómban a látogatás előtti napon
egy félmeztelen kislány futkározott a
kamerák és a fényképezőgépek kereszttüzében, meztelen testén a felirat:
nem kell a pápa!
A pápa látogatása végül is botrányok nélkül zajlott le, s a beavatottaknak külön élményt jelentett látni, hogy
felszólalása végén azok is tapsoltak,
akik pár nappal azelőtt még tiltakoztak
a látogatása ellen. Ferenc pápa ugyanis nagy diplomáciai érzékkel igyekezett
megszólítani minden célcsoportot. Beszéde kiegyensúlyozott, visszafogott
volt, s ez meghozta gyümölcsét.
Juncker, a fekete bárány
A másik probléma, amely novemberben meghatározó erővel bírt az EP-ben,
a Juncker-eset volt. Juncker közel húsz
évig volt Luxemburg miniszterelnöke, s
emellett több mint 10 évig a pénzügyminisztere is. Luxemburg emellett az EP
leggazdagabb országa – s tapsolhatnánk is nekik, ha a vagyonszerzésük
tisztességes lett volna – de nem az. Va-

Ferenc pápa látogatása az EP plenáris
ülésén 2014. november 25-én Strasbourgban
lóban sokat trükköztek az adóelkerülés
területén is, Juncker valóban személyesen is hibás ebben – de hibás az egész
európai politikai elit is, mert engedték,
hogy a szabályozás olyan legyen, amely
ezt megengedi Luxemburgnak.
Senki nem szavazott tehát jó érzéssel bizalmat Junckernak, de ha nem
akartuk, hogy felbomoljon a nagyon
sérülékeny európai egyensúly, nem volt
más választásunk. Senki nem akarja átadni a hatalmat a vadkommunistáknak
és a fasisztáknak – mert ezek is jelen
vannak az EP-ben, s megerősödött
hangon, nagyon durván támadnak mindent és mindenkit. Juncker hatalmát
pedig korlátozzuk, az adóelkerülések
lehetőségét az EP megszünteti. Talán
ezzel szolgálhatjuk leginkább az európai polgárok érdekeit.
Csáky Pál
EP-képviselő

Választási sikerek és szaporodó szakmai tervek – Via Nova évértékelő
Országszerte képviselői helyeket, Gömörben pedig polgármesteri tisztségeket is szereztek az ifjúsági szervezet – többségében MKP színekben
induló – jelöltjei az önkormányzati választásokon.
Évértékelő ülést tartott a Via Nova
ICS elnöksége, amelyen többek között az önkormányzati választások
eredményével is foglalkoztak. Az Az
ülésen a vezetőség tagjai áttekintették az idén megkezdett és jövőre
folytatandó programokat is.
Országosan 72 Via Nova-tag vagy a
Via Nova Baráti Körök kötelékébe tartozó jelölt indult különböző tisztségért az
önkormányzati választásokon. Többségük sikerrel járt, hiszen Simko Csaba
(Udvarnok), Sonkoly Csilla (Újbást) és
Rencsok János (Rakottyás) polgármes-

terként folytathatja, 38-an pedig településük képviselő-testületében dolgozhatnak a következő négy év során.
Idei sikereink
Alig néhány szavazaton múlott, hogy
a három helyett hat polgármesteri tisztség kötődjön a Via Novához, mert Vincze Gyula (Jéne), Barna Olivér (Méhi)
és Bodor Tibor (Magyarhegymeg) egyaránt minimális különbséggel maradtak
alul. Az eredmény jelentőségét növeli,
hogy a több faluban szép eredményt
felmutató szervezet jelöltjei a városok-
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ban is megállták a helyüket: Szepsiben
Dobos Zoltán, Rimaszombatban az
elnökséget is erősítő Cziprusz Zoltán,
valamint Főző Zsolt és Csirmaz Miklós,
Gútán Samu István és Koczkás Beáta,
Dunaszerdahelyen pedig Horony Ákos
lesz a testület tagja. Az elnökség soraiból ugyancsak képviselővé választották Varga Tibort (Kaposkelecsény),
Ilko Zoltánt (Lelesz) és Pócsik Józsefet
(Nyitracsehi). A szervezet ezzel jelentősen növelte részvételét az önkormányzatokban, és egyértelműen a legerősebb képviselettel rendelkező magyar
ifjúsági szervezet a Felvidéken.
A Via Nova üdvözli az MKP kisebbségi
önkormányzati
koncepcióját,
amelynek nyilvánosságra hozása szinte
egybeesett a 2004-es gyalázatos magyarországi állampolgársági népszavazás tizedik évfordulójával. A XX. század
tapasztalatai megmutatták, hogy a felvidéki magyarság megmaradása, gyarapodása nem biztosított az ezt célzó
önkormányzati keretek nélkül, ezért az
autonómia-igény bőven indokolt, a róla
folytatott társadalmi vita pedig szükséges.
Folytatódik a szervezet egyik fontos hagyománya, a Beiratkozási Körút,
amely a szülőkkel történő személyes
kapcsolatfelvételre helyezi a hangsúlyt.
A Via Nova fiataljai mintegy tíz településen keresik fel a beíratásban érintett
szülőket, hogy megismerjék a vélemé-

nyüket és döntési szempontjaikat, továbbá segíthessenek a választásukban.
Jövő évi terveink
Az idei évben megkezdett, fiatal vállalkozókat segíteni hivatott program
ugyancsak megjelenik a jövő évi tervek
között. A Via Nova segíti és bátorítja a
szülőföldjükön érvényesülni akaró fiatalokat. Az erre szolgáló programok
első fejezete volt a szeptemberi szepsi
vállalkozói konferencia, amelyen megalakult a szervezet gazdasági kabinetje
is. A kabinet célja, hogy a hasonlóan
gondolkodó fiatalok tudjanak találkozni, és megoszthassák tapasztalataikat,
ötleteiket, továbbá smart-pontok kialakítása is tervben van, ahol a fiatalok a
szakmai fejlődésüket elősegítő képzéseken vehetnek részt.
Az elnökségi ülés után a vezetőség
tagjai is csatlakoztak a Budapesten tanuló, illetve ott dolgozó felvidékiek által
megöltött szórakozóhelyen a Felvidéki
esthez.
(vésey)

Szilveszteri kavalkád
Humorbombák fotógyűjteményünkből

Mondtam az „öregeknek,” max. két
évük van még, oszt´ jövünk…

Editkém, leszünk mi még kormányon?

Társkeresők, kíméljétek!

Magyar elnöki pizzafutárok a szlovák parlamentben.

Grendel vagyok, író. Én meg Don Bárdos, majdnem
Szlovákia elnöke.

A Fidesz kampányzárón: Figyeljétek, itt még a pezsgőnek is narancssárga színe van!

Fel-fel vitézek a csatára...

Oly távol vagy tőlem, és mégis közel!

„Az egyiket a Csicsai Gabinak, a másikat a Nagy Józsinak küldöm!“

Na, ide másold mellém a Baross Gábort! 
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Fotók:Oriskó Norbert (10) és archív (4)
(Folytatás a következő oldalon)

Szilveszteri
kavalkád
– Humorbombák
fotógyűjteményünkből
(Folytatás a 7. oldalról)

Vajon mit csinálnak a fiúk? Orrot fújnak? --> Nem, pertut ittak.

Józsikám, már a honfoglalók is ilyen ökörszarvból itták a kumiszt. Egészségünkre!
Boldog új évet kívánunk mindenkinek!

KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünkben Szilágyi Domokos Karácsony c. verséből idézünk.
A Hírvivő 2014/6 számának sikeres megfejtői, akik könyvcsomagot nyertek:
1. Képes András, Rimaszombat
2. Urbán Szabina, Ipolybalog
3. Morovics Attila, Szímő

Gratulálunk a sikeres megfejtőknek!

MKP-kvíz: 3 kérdés, 3 helyes válasz
1. Mikor váltott nevet az
MKP? (Magyar Koalíció
Pártjáról Magyar Közösség Pártjára)

2. Megközelítőleg hány
tagja van jelenleg a
Magyar Közösség pártjának?

3. Melyik választási
időszakban volt jelen az
MKP a szlovák parlamentben?

a) 2009
b) 2010
c) 2012

a) 10 000
b) 7 500
c) 15 000

a) 1998-2002
b) 2010-2012
c) 2012-2016

Kvízkérdéseink helyes megfejtői és a keresztrejtvény beküldői között 2–2 könyvcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket kérjük az MKP Központi Irodája, vagy az MKP
e-mail címére beküldeni.
A Magyar Közösség Pártjának közlönye. Ingyenes példány.
Kiadja az MKP Központi Irodája.
Čajakova 8, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52 495 164, fax: 02/57 106 012 | www.mkp.sk |
e-mail: press@mkp.sk
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