
Sajnos nem először tapasztaljuk, hogy 
az egyedüli magyar nyelven megjelenő 
napilap, az Új Szó néhány újságírója 
számára a nemzeti konzervatív irá-
nyultságú magyar politikusokkal kap-
csolatban nem az objektív tájékoztatás, 
hanem a hangulatkeltés és a manipu-
láció a cél.

Nem volt ez másként a napilap már-
cius 10-i szám címoldalán megjelent 
„Háttérbe szorul az autonómia“ című írás 
esetében sem. A cikk azt sugallta, hogy 
Orbán Viktor nem támogatja a határon 
túli magyar autonómiatörekvéseket.

A miniszterelnök beszéde viszont 
egészen másról szólt. A Hírvivő szer-
kesztősége az objektív tájékoztatás 
érdekében ezúton változtatások nélkül 
közli Orbán Viktor beszédének autonó-
miára vonatkozó részét.

Kérdés: Hogy látja, miniszterelnök 
úr, mozgásterünket a határon túli ma-
gyarok autonómiatörekvéseivel kapcso-
latban? A szlovák-magyar viszony, ami 
jelenleg jónak mondható, azért megál-
lapítható, hogy Szlovákiában gőzerővel 
folyik a történelemhamisítás, ami elle-
nünk irányul.  (Folytatás a 6. oldalon)

Mit is mondott Orbán Viktor az autonómiáról?

Az MKP Országos Tanácsának leg-
utóbbi, januári ülése már a 2016-os 
parlamenti választásokra való felké-
szülés jegyében zajlott. A tanácsko-
záson az önkormányzati választások 
kiértékelésén kívül az iskolai beirat-
kozások és más fontos témák is na-
pirendre kerültek. 

Miről döntöttek?
Az MKP számára az esztendő leg-

fontosabb feladata a 2016-os parla-
menti választásokra való felkészülés. 
Ennek érdekében már a januári OT 
ülésén több, a parlamenti választá-
sokkal kapcsolatos döntést hoztunk. 

Természetesen egyéb más, aktuális 
témák is napirenden voltak. A válasz-
tásokkal kapcsolatos döntéseink közé 
tartozik, hogy az MKP OT elfogadta 
a 2016-os parlamenti választási lista 
összeállításának alapelveit, a jelöltek 
kötelezettségvállalását, a jelöltállítás 
feltételeit és irányelveit, valamint a je-
löltek anyagi hozzájárulásának feltét-
eleit a kampánykiadásokhoz. Mivel az 
OT elfogadta, hogy a listán párton kí-
vüliek is szerepeljenek, ezért megbízta 
az MKP Országos Elnökségét, hogy 
kezdjen tárgyalásokat párton kívüliek-
kel a jelölésről. Az OT fontos határozata 
volt, hogy megbízta az MKP OE a párt 

választási programjának kidolgozásá-
val. Nem kevésbé fontos döntés volt a 
párt helyi szervezetei évzáró taggyűlé-
seinek, valamint a járási konferenciák 
ütemtervének meghatározása, vala-
mint az MKP politikai nyilatkozatának 
elfogadása.

Milyen aktuálpolitikai témák merültek 
fel az OT-n?

A párt elnöke, Berényi József beszá-
molt az általános politikai helyzetről, ér-
tékelte a helyi önkormányzati választá-
sok eredményét. Csáky Pál az Európai 
Parlamentben végzett tevékenységéről 
tartott beszámolót. A beszámolók utáni 
vitában Szabó Olga OT-tag a komáro-
mi önkormányzati választások kudarca 
miatt javasolta az MKP Komáromi He-
lyi Szervezetének feloszlatását. 

Miután a párt országos elnöksége 
elsajátította a javaslatot, s azt az OT 
elé terjesztette, s a testület azt elfogad-
ta, az MKP OT az Alapszabály 6.§-a 
7. pontja értelmében feloszlatta a párt 
Komáromi Helyi Szervezetét. Ugyan-
akkor megbízta a párt az Országos 
Elnökséggel együttműködő februárban 
megválasztandó új komáromi járási el-
nökségét az MKP komáromi helyi szer-
vezete újraalapításával.

(Folytatás a 7. oldalon)

AZ MKP is köszöntötte  
az RMDSZ-t 
fennállásának 
25 éves évfordulóján

Fennállásának 25 éves évfor-
dulóját ünnepelte nagyszabású 
programsorozattal a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség. A Kár-
pát-medencei magyar képviselet 
rangos képviselői között az MKP-t  
személyesen Berényi József párt-
elnök képviselte az ünnepségen.

 
Az eseménysorozat január 31-én, 

16.00 órákor gálaműsorral kezdődött 
a Kolozsvári Magyar Operában.

(Folytatás a 2. oldalon)

Megkezdtük a felkészülést 
a 2016-os parlamenti választásokra

Szigeti  
Lászlóval,  
az MKP  
Országos  
Tanácsának  
elnökével  
beszélgettünk

A kép február 6-án készült, Orbán Viktor Berényi Józseffel és Bárdos Gyulával 
folytatott megbeszélést, melyen rész vett Potápi Árpád János államtitkár is.



Elektronikusan és postai küldemény-
ben is érkeznek észrevételek a Magyar 
Közösség Pártja decemberben nyil-
vánosságra hozott, és közvitára bo-
csátott „A szlovákiai magyar közösség 
megmaradásának és gyarapodásának, 
valamint Dél-Szlovákia gazdasági fel-
zárkóztatásának intézményi feltételei” 
című dokumentumához. 

A koncepció a felvidéki magyar kö-
zösség megmaradását és Dél-Szlová-
kia gazdasági felzárkóztatását célozza 
meg. A Magyar Közösség Pártja hama-

rosan Pozsonytól Nagykaposig számos 
helyszínen  kezdi népszerűsíteni a fel-
vidéki magyarság önrendelkezéséről 
szóló tervezetet, többek között lakos-
sági fórumokon is megvitatják a doku-
mentum tartalmát.

Berényi József MKP-elnök szerint po-
litikai akarat esetén egy ilyen intézmény 
működhetne, nem veszélyeztetné Szlo-
vákia területi integritását, de lehetővé 
tenné Dél-Szlovákia felzárkózását és 
az itt élő magyarok identitásának meg-
őrzését. „Ez a cél” – tette hozzá.

Hozzászólnak az MKP tervezetéhez
Magyarok Szlovákiában

+ 35 967                  + 5 462                    + 8 285                   - 46 768                  - 62 061 

            1961                      1970                          1980                      1991                       2001                        2011
Zöld oszlopok – a magyarok abszolút száma    Piros pontok – a magyarok Szlovákia lakosságán belüli aránya. 
Az oszlopok közötti számértékek két népszámlálási időszak változását mutatják.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényen beszédet mondott 

Kelemen Hunor szövetségi elnök, Mar-
kó Béla, az RMDSZ egykori elnöke, 
Semjén Zsolt, Magyarország minisz-
terelnök-helyettese, Pásztor István, a 
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, 
Berényi József, a Magyar Közösség 
Pártjának elnöke, valamint a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség nevében 
Brenzovics László elnök. (Folytatás a 
2. oldalon)

Az RMDSZ mindig is fontosnak tar-
totta a Kárpát-medencei magyarsággal 
való kapcsolattartást.

Berényi József, az MKP elnöke kö-
szöntőjében kiemelte: „Fontos szá-
munkra az RMDSZ-szel kialakított 
testvériség és barátság, hiszen önök 
mutatták meg nekünk azt, milyen ki-
sebbségi pártként kormányzati szere-
pet vállalni. Arra kérem önöket, hogy 
azt a támogatást, amit eddig kaptunk, 
továbbra is kapjuk meg, hiszen közös 
a sorsunk és közös a jövőnk. Szükség 
van a közös fellépésre, egymás támo-
gatásra, megőrizni a vívmányokat és 
továbblépni.”

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata gyűjtést hirdetett a Kár-
pátalján élő református testvéreink megsegítésére. Átérezve az Ukrajnában 
zajló háborúnak az ott élő testvéreikre gyakorolt közvetlen és közvetett hatá-
sát – teljes együttérzéséről biztosítja a Kárpátalján élő református testvéreiket. 
Hisszük, hogy Isten nem hagyja magára az ő népét a nehéz időkben sem, és 
megszabadítja mindazokat, akik segítségül hívják az Ő nevét a nyomorúság 
idején. Ezért a Zsinat azonnali gyűjtést hirdet. 

A tartós élelmiszer vásárlására szánt pénzadomány átutalásához szük-
séges adatok: 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja
Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Jókaiho 34, 945 01 Komárno
Všeobecná úverová banka  a.s.: SK15 0200 0000 0025 4004 5751

Emellett a Pázmaneum Társulás is gyűjtést szervez Kárpátalja megsegítésé-
re. A gyűjtés fő célja a nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős 
emberek megsegítése Kárpátalján. Mindennapos gondokkal küzdenek a kár-
pátaljai magyarok, ezért adománygyűjtésbe kezdenek, hogy a befolyt összeg-
ből az ottani családokon, magányos embereken tudjanak segíteni. Kérik a ka-
tolikus egyházközségeket, civil szervezeteket, az MKP alapszervezeteit, hogy 
segítsenek kezdeményezésükben és lakóhelyükön hirdessék meg a gyűjtést. 

Pénzadományaikat egy elkülönített számlaszámra várják, amelyet a belügy-
minisztériumi engedély megérkezése után a honlapjukon (www.pazmaneum.
com) teszik közzé. Bővebb információ a gyűjtéssel kapcsolatban Karaffa Atti-
lánál kérhető a +421-905-826-os telefonszámon. (Forrás: reformata.sk)

AZ MKP is köszöntötte az RMDSZ-t fennállásának 25 éves évfordulóján

Segítsünk Kárpátalján!
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Néhány héttel ezelőtt örömmel szá-
moltam be magam is arról, hogy az 
eddiginél erőteljesebb felállásban, 65 
taggal alakult meg a kisebbségi frak-
cióközi munkacsoport (intergroup), 
amelynek tagjai 21 országból verbu-
válódtak. Akkor többen feltették a kér-
dést, hogy ez csak egy látványos fel-
vonulást jelent-e, vagy tényleg komoly 
igény van a kisebbségi témákkal való 
foglalkozásra az EP-ben.

A válasz megfogalmazásával akkor 
magam is óvatos voltam. Ma viszont 
örömmel jelenthetem, hogy öt olyan 
kezdeményezés is napvilágot látott, 
amely az őshonos kisebbségekkel 
kapcsolatos kérdésekre igyekszik rá-
irányítani a figyelmet.

Időben az első az ún. európai pol-
gári kezdeményezések témája.

Ez egy új lehetőség, amely a Lisz-
szaboni Szerződésen alapszik. A 

kezdeményezés lehetővé teszi, hogy 
egymillió – és a tagállamok legalább 
egynegyedéből származó – polgár 
közvetlenül felkérje az Európai Bi-
zottságot, hogy terjesszen elő jogi 
aktusokra vonatkozó javaslatokat a 
hatáskörébe tartozó területeken. Tény, 
hogy az eddigi kezdeményezéseket a 
Bizottság mind megbuktatta.

Ez a helyzet sokakat felháborított, 
engem is. Úgy érezzük, hogy a Bizott-
ság – tehát az európai kormány – csak 
játszadozik az állampolgárokkal. Októ-
berben részt vettem egy tanácskozá-
son, ahol sokan kritizálták a Bizottság 
ilyen hozzáállását. Kezdeményezé-
sünkre az Európai Parlament vizsgá-
latot indított, melynek lefolytatásával 
két bizottságot, a Petíciós Bizottságot 
és az Alkotmányos Ügyek Bizottságát 
bízta meg. A Petíciós Bizottságban a 
néppárti frakció engem bízott meg az 

ügy vitelével. A jelentésünk vélhetően 
júniusban kerül az asztalra. 

Március elején úgy éreztem, ismét 
fel kell hívni a figyelmet Malina Hed-

vig ügyére, mivel a szlovák ügyészség 
tovább kíván keménykedni. Felszóla-
lásom komoly visszhangot váltott ki, s 
örömmel számolhatok be arról, hogy 
amennyiben a lányt Szlovákiában bí-
róság elé állítják, az eseményen jelen 
lesz az EP több nemzetiségű megfi-
gyelő csoportja is. Ki kell állnunk Hed-
vig mellett, nem tehetjük ki őt a sötét 
erők játékának.

Április 22-én az őshonos kisebbsé-
gek helyzetéről tartunk meghallgatást, 
mely akkor nyeri el az értelmét, ha egy 
írásos dokumentum születik a nyom-
vonalán, amellyel tovább lehet dolgoz-
ni. Magam elkészítettem egy javasla-
tot, most erről tárgyalunk. 

Ősszel az MKP autonómia-terve-
zetét, illetve a felvidéki magyarság 
problémáinak elemzését és jövő-
képe alaptéziseit szeretném napi-
rendre tűzetni a kisebbségi munka-
csoportban. Fontos, hogy európai 
kollégáinkat is megismertessük el-
képzelésünkkel helyzetünket és jö-
vőnket illetően. 

Nemrégiben pedig az anyanyelv 
hivatalos napja alkalmából szervezett 
esemény zajlott az EP-ben. A rendez-
vényen többek közt elhangzott, hogy a 
világon körülbelül hatezer nyelvet be-
szélnek, ebből háromezer veszélyez-
tetett nyelvnek számít. 

A megdöbbentő azonban az, hogy 
ezek közül havonta két nyelv tűnik el. 
Ezért nagyon fontos, hogy mi is meg-
becsüljük anyanyelvünket, ápoljuk és 
használjuk az élet minden területén.

Csáky Pál

Berényi József, az MKP elnöke márci-
us elején részt vett az Európai Néppárt 
soron következő, kétnapos Politikai 
Gyűlésén. A párt elnöke a munkaérte-
kezlet mellett több kétoldalú találkozót 
is beiktatott programjába.

Berényi Józsefet és Csáky Pált (EP-
képviselő, MKP) fogadta parlamenti 
irodájában Manfred Weber, az Európai 
Néppart európai parlamenti frakciójá-
nak vezetője. A találkozó során átte-
kintették a szlovákiai politikai helyzetet, 

különös tekintettel a jövő tavasszal sor-
ra kerülő választásokra. A tárgyalófelek 
megegyeztek abban, hogy az Európai 
Néppártnak az őshonos nemzeti ki-
sebbségek védelmével kapcsolatban a 
jövőben is tartania kell magát a Néppárt 

stratégiai dokumentumaiban rögzített 
célkitűzésekhez.  

Az MKP két képviselőjét fogadta Jo-
seph Daul, az Európai Néppárt elnöke 
is. 

Továbbra is védeni kell az őshonos nemzeti kisebbségeket

Az első kép a Manfred Weberrel való találkozón készült, a második a Joseph Daullal folytatott tárgyaláson.

Megmozdul valami?
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Az Egészségügy Operatív Programban 
a párkányi rendelőintézet néhány hete 
sikeresen pályázott, 823 ezer euró ösz-

szegben nyert el európai uniós támoga-
tást épületfelújításra, orvosi műszerek 
és berendezések, diagnosztikai eszkö-
zök beszerzésére.

A regionális fejlesztés hatékony esz-
köze, a Regionális Operatív Program 
(ROP) forrásainak felhasználását  il-
letően Nyitra megye a legjobbak közé 
tartozik, 2014 végéig a rendelkezésére 
álló források 78 százalékát tudtuk a me-
gye területén felhasználni. 

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 
Nyitra megyében aránylag kiegyensú-
lyozottan zajlott le, hiszen az óvodák 

és alapiskolák tekintetében a járások 
lélekszámának arányát követte a meg-
valósult beruházások száma és kerete 
(1. sz. ábra). A szociális ellátás infra-
struktúrájának fejlesztése hangsúlyo-
san a megye déli járásaiban zajlott le, 
hiszen a Lévai járásban hét beruházás 
valósult meg, az Érsekújvári járásban 
három, míg a többi járásban egy vagy 
kettő (2. sz. ábra). 

A közösségi mentőszolgálatok fej-
lesztése terén főleg tűzoltó állomások 
épültek fel vagy újultak meg, számuk 
a megye területén 26. Ennek fele a 

megye déli részében épült fel (3. sz. 
ábra). 

A megyei közúthálózat fejlesztése te-
rén 2015 őszéig még megvalósulhat 19 
km hosszúságú közút burkolatfelújítása 
az Érsekújvári és Komáromi járásban, 
valamint 13 km hosszúságú közút 
burkolatfelújítása a Lévai járásban, il-
letve a földcsuszamlás által megrongált 
út helyreállítása az Érsekújvári és Lévai 
járás határán 17 km hosszúságban.

Farkas Iván, Nyitra megyei képvise-
lő, az MKP frakcióvezetője

Helyben marad a pénz fele
Nagyszombat megye önkormányzati tanácsa február 4-ei ülésén egyöntetűen elfo-
gadta Berényi József megyei alelnök (MKP), Hájos Zoltán és Biró László megyei 
képviselők (MKP) kezdeményezését, amely előírja, hogy a megyei vagyoneladás-
ból származó bevétel 50 százalékát mindig az érintett intézmény, város, illetve 
érintett járás fejlesztésére használják fel. Ezzel a vagyoneladásból származó be-
vételek felhasználása rendszerszerűvé válik, figyelembe véve a helyi szükséglete-
ket és a régiók közti szolidaritás elvét. Ez a javaslat egyben korlátozza a populista 
véleményalkotás lehetőségét, amire a múltban nemegyszer volt példa. 

NAGySzoMbAt MeGyéből jeleNtjüK

Az első kép jobb oldalán Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, a másik kép első sorában Menyhárt József, Bacsó László, Pék László, a második sorban 
Bárdos Gábor, Agócs Gergely, Hájos Zoltán és Biró László MKP-s megyei képviselők.

NyItRA MeGyéből jeleNtjüK

Eredményes európai uniós fejlesztési időszakot zárunk
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PozSoNy MeGyéből jeleNtjüK KASSA MeGyéből jeleNtjüK
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Kassa megyében stabilizált körülmé-
nyek között folyik a munka. Nézeteimet 
a magyarlakta vidék igényeire vonat-
kozóan a megye vezetése akceptálja. 
Kassa megye megbízásából továbbra is 
rendes tagja vagyok a brüsszeli Régiók 
Bizottsága szlovákiai küldöttségének és 
ott két szakbizottságban, a területi kohé-
zióval foglalkozó COTER és a környe-
zetvédelmi, az energetikai kérdésekkel 
és a klímaváltozással foglakozó ENVE 
szakbizottságokban dolgozom. 

Tárgyalásokat folytattam a miskolci 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye elnöké-
vel, Török Dezsővel, valamint a Közút 
Zrt. BAZ megyei igazgatójával, Szilvai 
József Attilával a határmenti infrastruk-
túra, a Kassa-Miskolc autópálya, va-
lamint a szlovák-magyar kormányközi 
egyezménybe foglalt új határátkelők 
ügyében. 

Rendkívül fontos kérdés az utak mi-
nősége. Erre a célra az Európai Be-
ruházási Banktól szándékozunk hitelt 
felvenni. A megtámogatott programter-
vezet kidolgozásánál gondoltunk a me-
gye egész területére – így természete-
sen a megye déli részén található utak 
minőségének javítására is. 

A Terra Incognita program keretén be-
lül sikerült megtámogatni több, a me-
gye déli határszakaszán, magyarlakta 
vidéken szervezendő rendezvény pro-
jektjét, megtámogatva ezzel a kulturális 
turizmus rendkívül fontos témakörét. 

Több lehetőséget fog nyújtani a HU-SK, 
magyar-szlovák határmenti program, a 
LEADER program, ill. a Környezetvédel-

mi Operatív Program. Ezért ezek előké-
szítésével a megye polgármestereinek 
bevonásával is intenzíven foglakozunk. 
Az utóbbiban a megyén elsősorban az 
energetikai programokat, ill. a megújuló 
energiaforrások használatát szeretnénk 
preferálni, és kimondott célom, hogy al-
elnökként ebben a témakörben a megye 
községeinek, intézményeinek, ill. lakos-
ságának tudjak az Európai Unió által 
kínált lehetőségekkel is hathatós segít-
séget biztosítani. 

Bár újra asztalra került a megye által 
irányított középiskolák ésszerűsítésé-
nek témaköre, ezt sikerült úgy leállíta-
ni, hogy ne kerülhessenek veszélybe 
a magyar középiskolák osztályai sem. 
Sikerült elérni azt is, hogy Kassa me-
gye önkormányzata a szükséges telek 
eladásának jóváhagyásával megtámo-
gatta a Szepsiben építendő új magyar 
tannyelvű Boldog Salkaházi Sára Egy-
házi Iskolaközpont ügyét is.

Jó ütemben halad Szepsiben az in-
tegrált közlekedési terminál építése is, 
amelyet Kassa megye Közlekedésügyi 
főosztálya felügyelete mellett az Épí-
tésügyi Minisztérium biztosít. 

Bár tudjuk, hogy a lakosok a megyé-
ket kissé távoliknak érzik, nincsenek 
velük közvetlen kapcsolatban, mégis 
úgy gondolom, hogy a felsorolt témák 
és eredmények fontosak a megye ma-
gyar lakossága, ill. a magyarlakta vidé-
kek számára is.    

Zacharias István (MKP)
Kassa megye alelnöke 

Pozsony megye képviselőtestülete 
2015-ben először február 20-án ülé-
sezett. Megvitatásra került Pozsony 
megye 2014-2020-as időszakra szó-
ló Gazdasági és szociális programját 
(PHSR) megvalósítani hivatott akcióter-
vének teljesítése és az erre felhasznál-
ható külső források biztosításának le-
hetőségei. Az akcióterv szerint a szenci 
zsinagóga kikerült a külső forrásokból 
megvalósításra kerülő projektek közül, 
mivel Pozsony megye nem nyert támo-
gatást a Norvég Alaptól, ezért saját erő-
ből és saját költségen fogunk hozzá a 
zsinagóga felújításához. Szintén anya-
gi okok miatt át kellett értékelnünk a zsi-
nagóga felújítása utáni kihasználását 
is. Ezért regionális kultúrközpont lesz 
a zsinagógában, amely a Kiskárpátoki 
Néprajzi Központ kihelyezett részlege-
ként működik majd.

Az akciótervben ezen kívül szerepel 
még pl. a Dunasápújfalu és Fél közsé-
gek közötti körforgalom megépítése, 
az éberhardi Apponyi-kastély és park 
felújítása, kerékpárutak építése, a vi-
dékfejlesztési stratégia kidolgozása a 
kis és középvállalkozók megsegítésé-
re, a határon átnyúló együttműködés 
elmélyítése az osztrák és a magyar 
szomszédok felé. Ennek értelmében 
indítványoztam Pozsony megye fel-
vételét a Rába-Duna-Vág EGTC-be, 

melyet a képviselő-testület egyhangú-
an elfogadott. Így Pozsony megyének 
lehetősége nyílik az EU által nyújtott 
társfinanszírozás mellett egyes terüle-
ti együttműködésben rejlő programok, 
projektek megvalósítására.

A megyei közgyűlés további fontos 
magyar vonatkozású témája a me-
gyei támogatások jóváhagyása volt. 
Ezen a téren az MKP megyei politiku-
sai már szinte éves rendszerességgel 
elmondhatják, hogy nagyon sikeresen 
lobbiznak, ugyanis polgármestereink, 
iskoláink, kulturális szervezeteink, egy-
házaink, polgári társulásaink szinte ki-
vétel nélkül támogatásban részesültek. 
A sikertelen pályázók 2015-ben a me-
gyeelnök úr alapjából kérhetnek nov-
ember végéig támogatást 2500 euró 
értékig.

Eladásra került a megye 22,48 szá-
zalékos tulajdonrésze a magyarbéli 
Esterházy-kastélyban, amelyet már 
2010-től mint felesleges tulajdont ve-
zettünk és próbáltunk meg értékesíte-
ni. Az épület állaga rohamosan romlott, 
becsült értéke 2006-tól több, mint két-
harmaddal csökkent. Most a többségi 
tulajdonos élt elővételi jogával és 140 
ezer euróért megveszi a megye tulaj-
donjogát.

Németh Gabriella (MKP)
Pozsony megye alelnöke

Az MKP Pozsony megyei képviselői klubjának  
tevékenysége  2015 első két hónapjában

A szenci zsinagógában az épület technikai állapotát mérték fel. A képen Schwartz 
Zsuzsa, Németh Gabriella megyei képviselők, Bárdos Gyula Szenc képviselője, 
Ing.Karol Kvál, Szenc város polgármestere és Pomichal István megyei képviselő. 
A felújítás után, melyben a tervek szerint a város is részt vállal, a megye, Szenc 
városa és a környező települések is használják majd a regionális kultúrközpontot.

Az eredmények fontosak a megye  
magyar lakossága számára is

A brüsszeli Régiók Bizottságának szlovákiai küldöttsége

Zacharias István Borsod-Abaúj-Zemplén megye elnökével, Török Dezsővel



(Folytatás az 1. oldalról)

Orbán Viktor válasza:
„Az autonómiakérdés kulcskérdése 

a magyar külpolitikának. Amikor letet-
tem a miniszterelnöki esküt, akkor igye-
keztem minden olyan területen, ahol 
jelentősége van a kormányzati állás-
foglalásnak, tiszta vizet önteni a pohár-
ba. Ott elmondtam, hogy az autonómia 
szerintünk Európában minden azt kérő 
népcsoportot, kisebbséget megillet. Ez 
egy általános elv, ezért a magyarokat 
is megilleti. Ezt kimondtuk, és ez így is 
van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy 
a nyelv, az probléma. Különösen a Kár-
pát-medencében való kapcsolatépítés 
szempontjából.

Amikor azt a szót mondjuk, hogy au-
tonómia, akkor hirtelen minden bezárul. 
Fül, szem, száj, kapu, határ, minden. 
Ha azt mondjuk, hogy decentralizáció, 
önkormányzat és hasonlókat, akkor 
van egy ilyen gyanakvás, de az élet 
tud menni a normális menetében. Azt 
gondolom, hogy ebben a pillanatban, 
amikor a gazdasági megerősödés és 
a gazdasági térségfejlesztés a legfon-
tosabb, lehet nyelvi engedményt tenni. 
Nem folytatjuk le azt a vitát, hogy most 
akkor az önkormányzat, az autonómia, 
meg a decentralizáció milyen viszony-
ban vannak egymással. Ezt majd a Pro 
Minoritate nevű remek újságban, ami 
legalább létezik, és ha nem is a teljes 
külpolitikát, de ezt a dimenzióját folya-
matosan jól kibontja, ott majd megírjuk.

A miniszterelnök kimondta, a kor-
mányprogramban benne van az auto-
nómia. De a napi diplomáciai együttmű-
ködésben nem megyünk ölre a nyelvi 
formáért. De mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy a decentralizáció, 
a magyar közösségek autonómiája, a 
magyar közösségek függetlensége, 
saját élethez való joga, a nyelvhez való 
joga, a saját iskolához való joga, és így 
tovább, érvényesüljön.

Kétségkívül vannak számunkra ked-
vezőtlen tendenciák. Én a történelem-

hamisítással szembeni fellépést már 
régen reménytelen dolognak tartom. 
Tehát hogy meggyőzzük azokat, akik 
másként látják a történelmet, mint mi, 
hogy lássák már egy kicsit úgy, mint 
mi, vagy találjunk valamilyen találko-
zópontot középen, ami egyébként a 
tudományosságnak nem válik a javára. 
Kompromisszumokat meg konszenzust 
kötni történelmi kérdésekben az a fából 
vaskarika világába tartozik.

Én itt nem venném fel a kesztyűt. El-
lenben kell támogatni a magyar nyelvű 

iskolákat. Kell, hogy legyen rendes, ma-
gyar nemzeti alaptanterv. Nekünk azon 
kell dolgoznunk most, hogy ahogyan mi 
látjuk a történelmet, ahogyan mi értjük 
a saját múltunkat, ahogy mi fogjuk föl 
ennek a térségnek a történelmét, azt 
írjuk le. Civilizáltan, kulturáltan, határo-
zottan, és különböző módon. Ilyen az 
élet. Ezzel szerintem tudunk együtt élni. 
De prioritást ma a gazdasági együttmű-
ködésnek és a fejlesztésnek kell adni.

Nyúljunk vissza az Európai Unió kez-
detéig. Az egész Európai Unió azért 
jött létre, mert két világháború pusztí-
tott végig a kontinensen. Azt a kérdést 
tették fel maguknak, hogyan lehet elke-
rülni a következő háborút. A válasz az 
volt: ha gazdaságilag minél szorosabb 
együttműködést alakítunk ki. Így lett 
Németország nyertese a mögöttünk 
álló negyven évnek. Szerintem a minél 

szorosabb gazdasági együttműködés a 
békének és a békés versengésnek az 
előfeltétele.

Ezért szerintem ma nekünk ezt kell 
erőltetnünk. És közben nem kell fölad-
nunk semmit, nem kell róla beszélni. 
Mást kell előtérbe tolni. De itthon, meg 
egy nagyon határozott nemzeti oktatás-
politikát, nemzeti külpolitikát, nemzeti 
alkotmányos belpolitikát kell folytat-
nunk. Ebben nem lehet vita.

Én ma ezt tartom nemzetpolitikai 
szempontból kívánatosnak. Közben 

használnunk kell a 
békéltető, egyezte-
tő fórumokat, ezek 
a vegyes bizottsá-
gok. Ezek értékes 
dolgok. Ezeket a 
magyar külpolitika 
nem mindig tekintet-
te megfelelő súllyal 
értékesnek. Mert 
ha szemben ülünk 
egymással, és ott 
mondjuk el, hogy mi 
nem tetszik, az min-
dig sokkal kisebb 
kártétellel jár, mint-

ha egyébként a fővárosokból üzenge-
tünk egymásnak. Tárgyalni, leülni, be-
szélni a legnehezebb kérdésekben is. 
Akkor is, ha kocsiút távolság van a két 
álláspont között. És ha nem is tudunk 
egyezségre jutni, de legalább megpró-
báljuk keretek között tartani a vitáinkat.

Én most ezt a kifinomultabb, árnyal-
tabb megközelítést javaslom a nemzet-
politikában a kárpát-medencei térség-
ben, és közben gőzerővel menni előre 
a gazdasági együttműködésben. Ne-
künk nem kell félni attól, hogy szlovák-
magyar vegyesvállalatok jönnek létre 
ezrével. Mi azon nem fogunk veszíteni.  
És a szlovákoknak sem kell azon veszí-
teni.”

Elhangzott 2015. március 9-én, hétfőn, 
a magyar miniszterelnök nagykövetek-
kel való értekezletén.

Mit is mondott Orbán Viktor az autonómiáról?
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„A Gyarapodó Régióért!” címmel 
rendezett konferenciát a Gazda 
Polgári Társulás és az MKP Gútai 
Helyi Szervezete január 27-én a 
gútai városháza üléstermében. 
A célközönség Gúta és környé-
ke gazdái, kis- és középvállalko-
zói voltak. A konferencia védnöke 
Horváth Árpád, Gúta város polgár-
mestere, házigazdái pedig Pikáli 
Róbert, a Gazda PT alapító tagja, 
MKP-s helyi szervezeti tag, Samu 
István, az MKP helyi önkormány-
zati képviselője, az MKP Országos 
Elnökségének tagja, Koczkás Beá-
ta, az MKP helyi elnöke, Gúta város 
alpolgármestere voltak. 

Előadóként Varga Péter, a Gazda 
PT elnöke, Mészáros Győző, a Gaz-
da PT tagja, Samu István és Vitárius 
Lajos vett részt a konferencián. A 
konferencián felszólalt még Németh 
Iveta, Gúta város önkormányzati 
képviselője, a városi önkormányzat 
mellett működő Vállalkozói és Me-
zőgazdasági Bizottság elnöke.

 Samu István előadásában ele-
mezte a térség lehetséges straté-
giáját, az öko- és agroturizmust, a 
falusi turizmust, a közös márka, a 

közös imázs megteremtését illető-
en, valamint az önkormányzatokkal 
való együttműködést, amely meg-
felelő infrastrukturális hátteret biz-
tosítana a régió fejlődéséhez.

További információk a fiatal gaz-
dáknak, kisgazdáknak járó mező-
gazdasági támogatásokról és a 
Gazda Polgári Társulás munkájáról 
megtalálhatók a www.gazda-pt.sk 
honlapon.

A konferencia üzenete: Dolgoz-
zunk, hogy önfenntartók lehessünk, 
és ehhez a legjobb út az értékesítő 
szövetkezetek létrehozása, amelyek 
nemcsak növénytermesztéssel, ál-
lattenyésztéssel, hanem feldolgozás-
sal, értékesítéssel is foglalkoznának. 
Ebben hatalmas szerepet kell vállalni 
az önkormányzatoknak.

1919. január 1-jén a Csehszlovák Légió 
elkezdte Pozsony megszállását, melyet 
a város polgárai ideiglenes állapotnak 
tekintettek. Miután a csehszlovák kor-
mány Szlovákia igazgatásával megbí-
zott Szlovák Teljhatalmú Minisztériuma 
Zsolnáról Pozsonyba költözött, a helyi-
ek általános sztrájkba kezdtek.

1919. február 12-én, a régi vásárcsar-
nok előtti Vásár téren több ezres tün-
tető tömeg gyűlt össze. A demonstráció 
nem nemzetiségi alapon szerveződött, 
a munkástanácsok hívták össze első-
sorban szociális követelésekkel. Bár a 
tüntetést a várost irányító olasz katonai 
parancsnok engedélyezte, a cseh-szlo-
vák legionáriusok mégis több irányból 
belelőttek a fegyvertelen tömegbe. Ezt 
később azzal indokolták, hogy a tömeg 
hógolyóval dobálta őket. A sortűz 7 ha-

lálos áldozatot és 23 sebesültet köve-
telt. A vártanúk a Csalogányvölgyi te-
metőben nyugszanak.

A 86 évvel ezelőtti tragédiát meg-
előző történések - a magyar egyetem 
bezárása, a magyar nemzeti szimbó-

lumok betiltása, a polgárok szabad 
mozgása és a sajtó korlátozása – mind 
olyan intézkedései az elnyomó hata-
lomnak, amelyekkel másodrendűvé 
alacsonyította saját polgárait. Az állami 
hatalommal való visszaélés az ország 
nemzeti kisebbségeivel, elsősorban 
velünk, magyarokkal szemben, a mai 
napig nem szűnt meg. Gondoljunk csak 
Zsák-Malina Hedvig ügyére vagy az ál-
lampolgárságuktól megfosztott felvidéki 
magyarokra.

A nemzetállami eszme szolgálatába 
állított hatalom kizárja a nemzetek közti 
békés együttélést. Közös múltunk tragi-
kus eseményeiből tanulnunk kell, nem 
feledve azokat, akiket a háború okoz-
ta sebek békeidőben tettek mártírrá. 
A Magyar Közösség Pártja kegyelettel 
emlékezik meg róluk.

A pozsonyi sortűzre emlékeztünk



AZ MKP ORSZÁGOS TANÁCSÁNAK NYILATKOZATA

Szigeti Lászlóval, az MKP Országos Tanácsának elnökével beszélgettünk

Megkezdtük a felkészülést a 2016-os parlamenti választásokra
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Az MKP Országos Tanácsa sajnálatát 
fejezi ki, hogy a Most-Híd párt beje-
lentette, önállóan indul a 2016-os par-
lamenti választáson. Ezzel elvetette a 
magyar közösségben meglévő politikai 
erő egységesítésének lehetőségét. Az 
MKP ennek tudatában készül a követ-
kező évi márciusi parlamenti válasz-
tásra. Célunk, hogy a legszélesebb 
rétegek számára megbízható és hiteles 
jelöltlistát állítsunk. Az MKP Országos 

Tanácsának mai döntése alapján a párt 
listája jelentős mértékben megnyílt a 
pártonkívüliek számára is. Bízunk ben-
ne, hogy a választók a mögöttünk lévő 
négy sikeres választási eredményhez 
hasonlóan támogatni fogják progra-
munkat és jelöltjeinket, hogy Szlová-
kia parlamentjében ismét legyen ön-
álló magyar párt, hasonlóan, ahogy  
Romániában és Szerbiában is megva-
lósul.

A II. nyugdíjpillérbe történő többszöri 
beavatkozásnak köszönhetően még a 
vártnál is alacsonyabb lesz a kifizetésre 
kerülő nyugdíj összege. A II. nyugdíj-
pillér többszöri megnyitása, a befize-
tések 9-ről 4 %-ra való csökkentése, 
illetve az, hogy törvénnyel kötelezték 
az embereket, hogy valamelyik magán-
biztosítóval szerződjenek – együttesen 
okolhatók azért, hogy a kifizetések ala-
csonyak. Ezért a helyzetért a „szociális” 
kormányt terheli a felelősség.

A kisgyermekes családok és nők 
munkahelyi és családi kötelessége-
it elősegítő-összehangoló szociális 
csomag elindítása dicsérendő, de az 
időzítése egyértelműen a II. pillérből 
származó alacsony nyugdíjakról való 
figyelem elterelésére szolgál.

Az egyes operatív programok jóvá-
hagyását követően az Európai Bizott-
ság hamarosan elfogadja Szlovákia 
Nemzeti Fejlesztési Tervét a 2014-2020 
közötti költségvetési és fejlesztési idő-
szakra. A hétéves uniós időszakban 
a nemzeti fejlesztési tervet illetően a 
Magyar Közösség Pártja Szlovákia 
kormányától elvárja, hogy a fejleszté-
seket elsősorban a hátrányos helyze-
tű, leszakadó térségekben valósítsa 

meg, ezekben a térségekben hajtsa 
végre az Európai Unió támogatásával 
a gazdaságfejlesztést, a munkahelyte-
remtést, valamit a közlekedési és más 
infrastruktúra fejlesztését. Az MKP OT 
elvárja, hogy a kormány hatékonyabb 
intézkedéseket foganatosítson a lesza-
kadó térségek felzárkóztatása érdeké-
ben.

Az MKP Országos Tanácsa üdvözli 
„A szlovákiai magyar közösség meg-
maradásának és gyarapodásának, 
valamint Dél-Szlovákia gazdasági fel-
zárkóztatásának intézményi feltételei” 
című dokumentumot. Az OT egyúttal le-
szögezi, hogy a szlovákiai magyarság 
létszámának 110 ezres csökkenése, 
Dél-Szlovákia gazdasági leszakadása, 
valamint az emberek életszínvonalá-
nak süllyedése ezen régiókban több 
évtizede kimutatható, ami indokolttá 
teszi a tervezetben bemutatott intézke-
dések mihamarabbi megvalósítását. A 
sokszor hallott hangzatos kijelentések 
helyett az ország déli régióinak felzár-
kóztatását és közösségünk fogyásának 
megállítását valós alapokra kell helyez-
ni, ezért elengedhetetlennek tartjuk a 
megmaradás és felzárkózás koncepci-
ójának további népszerűsítését.

Pozsony, 2015. január 24.

(Folytatás az 1. oldalról)

Körvonalazódik már az MKP választási 
listája? Mi tudható erről?

Még nagyon a folyamat elején va-
gyunk, azonban a lista összeállításának 
alapelveiben megegyeztünk. A parla-
menti listánkon 7 párton kívüli jelölt in-
dulhat. Köztük egy a lista első 10 helyén, 
illetve egy a második 10 helyén. A Via 
Nova ICs saját kérésükre 3 helyet kap a 
listán, s a 10. helyet az ő jelöltjük kapja. A 
járási kvótán kívül helyet kap a listán az 
MKP országos elnöke, az OT elnöke és 
az MKP köztársasági elnökjelöltje. A par-
lamenti listára felkerülnek az MKP járási 
konferenciái által sorrendben megválasz-
tott képviselőjelöltek. A jelöltek sorrendjé-
re az MKP országos elnöke a regionális 
elv figyelembevételével tesz javaslatot a 
párt Országos Elnökségének, majd az 
MKP OE által elfogadott javaslatot ter-
jeszti az MKP OT elé jóváhagyásra.

Februárban zajlottak az alapiskolai be-
iratkozások. Vannak már számok arra 
vonatkozóan, mennyi kisiskolást írattak 
magyar iskolába?

Az MKP OT az alapiskolai beiratko-
zásokkal kapcsolatban külön politikai 
nyilatkozatot adott ki, hangsúlyozva 
ezzel az anyanyelvi oktatás fontossá-
gát. A beiratkozás után megjelent sta-
tisztikai számsorok bizakodásra adnak 
okot. A magyar iskolába beíratott gyer-
mekek száma nem csökkent, sőt az 
előzetes információk alapján több mint 

kétszázzal növekedett, ami azt jelen-
ti, hogy szeptember elsején több mint 
3800 gyermek kezdheti el alapiskolai 
tanulmányait magyar iskolában. Ezt jó 
eredménynek tartom, de nyilván van-
nak még tartalékaink.

Volt oktatási miniszterként mennyire 
elégedett a beiratkozási kampánnyal és 
a beiratkozás első számaival? Ki tudná 
emelni, hol a legkedvezőbb a helyzet, 
illetve hol szorít leginkább a cipő?

A beiratkozási kampány értelmét, 
fontosságát és hatékonyságát akkor 
tudnánk igazán felmérni és értékelni, ha 
nem lenne. Nélküle biztosan kevesebb 
lenne a magyar elsős. Az alapiskolai 
beiratkozással kapcsolatban perma-
nens, az év 365 napján keresztül tartó 
kampányról, agitációról, az anyanyelvi 
oktatás fontosságáról, megtartó erejé-
ről kéne beszélni. Sajnos még mindig 
dominál a kampány jelleg, mely egy-két 
hónapra korlátozódik. Elsősorban ezen 
kellene változtatni. A beíratott tanulók 
száma nem csökkent, s ez első benyo-
másként bíztató. Természetesen jelen-
tősek a regionális különbségek. Amíg a 
Besztercebányai kerületben ismert okok 
miatt 42 gyerekkel többet írattak magyar 
iskolába, addig a Galántai kerületben 62-
vel kevesebbet. Aggasztó, hogy a Du-
naszerdahelyi járásban az előző évhez 
képest 49 elsőssel kevesebbet írattak 
be. Óvatos optimizmusra ad okot, hogy 
Nyitra megyében 12 elsőssel többen je-
lentkeztek magyar iskolába, mint tavaly.

Februárban újra népszavazást tartot-
tak, de a referendum sikertelen volt. 
Mik a népszavazás legfontosabb tanul-
ságai az MKP számára?

Nehéz három-négy havonta urná-
hoz vinni az embereket, ahogy történt 
ez Szlovákiában az utóbbi másfél év 
folyamán. A téma megosztotta a tár-
sadalmat, beleértve a felvidéki ma-
gyarokat is. A választópolgárok szerint 
nem volt igazi tétje a népszavazásnak, 
s inkább otthon maradtak. Hosszas 
vita után pártunk véleményt mondott, 
s ajánlást fogalmazott meg választói 
felé. Az emberek azonban bölcsen sa-
ját véleményük és nézetük szerint cse-
lekedtek.

Mi a helyzet „A szlovákiai magyar 
közösség megmaradásának és gya-
rapodásának, valamint Dél-Szlovákia 
gazdasági felzárkóztatásának intézmé-
nyi feltételei” című dokumentum körül? 
Tervezi az MKP a vitaanyag bemutatá-

sát, megismertetését a széles közvéle-
ménnyel?

Természetesen elemi érdekünk, hogy 
a dokumentumot részletesen bemutas-
suk és megismertessük a széles közvé-
leménnyel. Mindezt országos, regionális 
és helyi szinteken szeretnénk megva-
lósítani nemzetközi szaktekintélyek be-
vonásával. Legalább ennyire fontosnak 
tartjuk, hogy akik már megismerkedtek 
a dokumentummal bátran juttassák el 
hozzánk véleményüket, javaslataikat a 
dokumentummal kapcsolatban.

Ön megyei képviselőként is tevékeny-
kedik. Miről tud beszámolni a közelmúlt 
történései közül Nyitra megye magyar-
ságára vonatkozóan?

Az utolsó megyei képviselő-testületi 
ülésen jóváhagytunk egy húszezer eu-
rós gyorssegélyt a tűzvészben károsult 
ógyallai idősek otthona felújítására. A 
párkányi rendelőintézet felújítására és 
fejlesztésére több százezer eurós pá-
lyázatot nyert. Az érsekújvári Pázmány 
Péter Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázi-
um számára sikerült kiharcolnunk plusz 
egy osztály megnyitásának lehetőségét. 
Konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg 
a sport és kultúra támogatására a me-
gyei pénzügyi alapból. A párkányi körzet 
ún. Déli régiója csatlakozott az Alsó-Ga-
ram menti helyi akciós csoportok társu-
lásához, az uniós források hatékonyabb 
merítése érdekében. Az Ipoly-hidak kér-
désében is egyre jobban látjuk a fényt az 
alagút végén.   KT



A Beiratkozási Körúttól a III. Martfesztig
A Beiratkozási Körúttól a III. Martfesztig 
tart a Via Nova ICs első féléve. A magyar 
iskolákba íratott gyerekek növekvő szá-
mának mindenki örül, a gyarapodó alap-
szervezetek pedig az ifjúsági szervezet 
életerejét mutatják. Összefoglaló az idei 
eredményekről és a nyárig várható tevé-
kenységekről.

A Via Nova számára az év első megmoz-
dulása rendszerint a Beiratkozási Körút. 
Ennek során idén a személyes találkozá-
sokra helyezték a hangsúlyt a szervezők, 
hogy így hallgathassák meg a szülők vé-
leményét, motivációit az iskolaválasztással 
kapcsolatban, továbbá megismertethessék 
őket az iskolaválasztás súlyával. A gye-
rekek későbbi érvényesüléséhez ugyanis 
nemcsak a szlovák nyelvtudás szükséges. 
Ehhez az anyanyelven, magas szinten elsa-
játított tárgyi ismeretekre, a biztonságérze-
tet adó anyanyelvi közegben kialakuló ön-
bizalomra és társadalmi beilleszkedésre is 
szükség van. A beiratkozások idei mérlege 
enyhe emelkedést mutat, és a Via Nova ve-
zetősége bízik benne, hogy ebben a pozitív 
változásban – mások hasonló irányú mun-
kája mellett – a Beiratkozási Körútnak is volt 
szerepe, továbbá reméli a biztató eredmé-
nyek folytatódását.

Szepsiben immár egyre több bolton ol-

vashatók magyar feliratok is a szlovák 
mellett, a helyi vianovásoknak köszönhe-
tően. Immár több ízben véghezvitt akciójuk 
során ingyenesen adtak kétnyelvű nyitva-
tartási táblákat a boltoknak, ezzel sarkallva 
őket a kétnyelvűségre. „Azóta nagyon sok 
újonnan nyílt üzlet már kétnyelvűen jelen-
tette meg ezeket a feliratokat, ugyanakkor 
nagy szupermarketek is kétnyelvűsítették 
az üzleteiket itt Szepsiben” – mondta el Iván 
Tamás, a Via Nova ICs helyi elnöke.

Jelentős lyukat sikerült befoltozni a szer-
vezet térképén azzal, hogy Érsekújvárban 
is megalakult a helyi Via Nova, a tavalyi 
EP-választásokon az MKP színeiben indult 
Nagy Dávid vezetésével. Az érsekújvári fia-
talok a megalakulás után azonnal mozgás-
ba jöttek, hiszen kezdeményezték a Tóth 
József utcai temető kitisztítását, rendbeté-
telét lakossági összefogás keretében. To-
vábbi alapszervezet megalakulásáról is hírt 
adott a szervezet a gömöri Nemesradnóton, 
míg Rimaszombat és Újbást után Jénében 
is megalakult a helyi Via Nova Baráti Kör, 
amelynek elnöke a község korábbi polgár-
mestere, Vincze Gyula lett.

Még egy év van hátra a 2016. márciusi 
parlamenti választásokig, azonban a Via 
Nova is megkezdte a felkészülést a felvidéki 
magyarok számára létfontosságú esemény-

re. Már tudható, hogy az ifjúsági szervezet 
a Magyar Közösség Pártja fontos civil part-
nereként vesz részt rajta, így tagjai az MKP 
listáján mérettetik meg magukat. A párt és 
az ifjúsági szervezet közti megegyezés ér-
telmében, az MKP-lista 10. helyén vianovás 
jelölt szerepel majd, de rajta kívül többen is 
helyet kapnak a névsorban. A Via Nova nem 
csupán a szervezet, hanem a felvidéki ma-
gyar ifjúság számára felkínált képviseleti le-
hetőségként értékeli a felajánlott 10. helyet, 
ezért más országos ifjúsági szervezetekkel 
közös konzultációt kezdeményez.

Az év során tervezett események kö-
zül kiemelkedik a július 8–12. között, a Via 
Nova ICs és a Selye János Egyetem Hallga-
tói Önkormányzata szervezésében megva-
lósuló Martosi Szabadegyetem harmadik 
évada, amelynek idén az önkormányzatiság 
és az önrendelkezési törekvések jelentik a 
vezérfonalát. A téma a szabadegyetem nyi-
tó- és záróelőadásában is megjelenik, ezen 
kívül délelőttönként vetélkedők, játékok, 
stand up comedy és más laza programok 
próbálják majd kitörölni az álmosságot a 
szemekből, délután következnek az előadá-
sok, szerteágazó témákkal, este pedig a ha-
gyományoknak megfelelően, új és visszaté-
rő zenei arcok koncertjei zárják az aznapi 
műsort. Újdonságot jelent majd a Színpad 

udvarban felállítandó Hungarikum-sarok, 
ahol hagyományos magyar ételek kóstoló-
ja mellett más, a magyar kultúrához kötődő 
tárgyakkal is találkozhatnak az érdeklődők.

Ugyancsak egyre nagyobb jelentőségre 
tesz szert a Via Nova ICs szervezésében 
működő Felvidéki Labdarúgó Bajnokság, 
amely országszerte összeköti a magyar 
amatőr focistákat. Az idei évad nevezési idő-
szaka már zajlik, március 31-ig jelezhetik a 
csapatok az indulásukat, április 1-jén pedig 
indulnak a selejtezők küzdelmei. Folytatódik 
a résztvevő gyerekek és szüleik körében 
egyaránt nagy népszerűségnek örvendő 
„Ki a vagány a vidéken?” elnevezésű tehet-
ségkutató sorozat, emellett pedig több helyi 
érdekeltségű ügyben is várhatók vianovás 
megmozdulások az év első felében.

(vianova, vkl)

Rejtvényünkben Bibó István gondolatát idézzük.

A Hírvivő 2014/7 számának sikeres megfejtői, akik könyvcsomagot nyertek:
 Szabó Rácz Zsuzsa, Torna
 Merkel Teréz, Szenc
 Geleta Ferenc, Hetény
 Ing. Mag Pál, RImaszombat
Gratulálunk a sikeres megfejtőknek!

A Magyar Közösség Pártjának közlönye.  Ingyenes példány. 
Kiadja az MKP Központi Irodája. 
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Kvízkérdéseink helyes megfejtői és a keresztrejtvény beküldői között 2–2 könyvcso-
magot sorsolunk ki. A megfejtéseket kérjük az MKP Központi Irodája, vagy az MKP 
e-mail címére beküldeni. 

1. Hányadik alkalommal 
kerül megrendezésre 
idén július 8-12. között a 
MartFeszt?

a) harmadik
b) első
c) második

2. Ki képviseli jelenleg 
(2014-2019) az MKP-t  
az Európai  
Parlamentben?

a) Farkas Iván
b) Csáky Pál
c) Berényi József

3. Ki volt Szlovákia  
iskolaügyi minisztere 
2006-ban?

a) Duray Miklós
b) Bárdos Gyula
c) Szigeti László

MKP-kvíz: 3 kérdés, 3 helyes válasz 


