
FELHÍVÁS A SZLOVÁKIAI 
MAGYARSÁGHOZ

Mire lenne szükség európai szinten a 
helyzet orvoslására és milyen szerepet 
vállalhat ebben Szlovákia?

– Egyértelmű, hogy a migránsáradat 
lezárásához békét kell teremteni Szí-
riában, Irakban és Afganisztánban is. 
Mégpedig belátható időn belül. Mint tud-
juk, a szíriai elnököt, Bassár el-Aszadot 
az oroszok támogatják, Amerika pedig 
nem. Ha ők ketten megegyeznének, 
akkor Szíriában béke lenne, a migrá-
ció elviselhetővé és kezelhetővé válna. 
Mi, kisebb országok polgárai ismét a 

nagyhatalmi versenyfutás másodlagos 
áldozatai vagyunk – természetesen el-
sők maguk, a menekültek.  A visegrádi 
négyek alapérdeke, hogy az ENSZ le-
gyen sokkal aktívabb az említett orszá-
gokban. Hosszútavon nincs más meg-
oldás.

 
Magyarország az utóbbi hetekben a 

világsajtó középpontjába került a mig-
ránstéma kezelése miatt. Miként látja 
az MKP elnöke ezt a kérdést?

– Magyarország teljesíti a schengeni 

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

A Magyar Közösség Pártja nevében 
felhívom szíves fi gyelmüket arra, hogy 
az oktatási petíciós bizottság – Fibi 
Sándor, Vojtek Katalin és Filip Zachar 
– demonstrációt szervez 2015. szept-
ember 25-én (pénteken) Komárom-
ban, a Klapka téren 16.30 órakor.

Az oktatási minisztérium a 26 452 
aláírással támogatott petíció ellené-
re sem volt hajlandó módosítani a 
kerettantervet, és csupán egyéves 
haladékot kapott a kisiskolák felszá-
molása is, ami a magyar oktatási 
nyelvű iskolák 46 százalékát érinti. A 
petíciós bizottság célja a demonstrá-
cióval jelezni, hogy célkitűzéseinket 
nem adjuk fel, és tiltakozunk az ok-
tatási minisztérium minden szakma-
iságot nélkülöző, rólunk – nélkülünk 
hozott döntései ellen.

A MKP elnökeként felszólalásom-
mal is támogatom a kezdeményezést 
a demonstráció helyszínén, kinyilvá-
nítva kiállásunkat közös ügyünk mel-
lett. Ezúton is arra kérem, vegyenek 
részt a megmozduláson, hogy minél 
nagyobb számban adhassunk han-
got véleményünknek.

Kérem, támogassák a magyar nyel-
vű oktatás ügyét részvételükkel a ko-
máromi demonstráción.

Üdvözlettel,
Berényi József, 

az MKP elnöke

A hatékony segítség nem az, hogy 
kinyitjuk a bevándorlók előtt a kapukat

Véget ért a nyári vakáció, és már 
néhány nap el is telt a 2015/2016-os 
tanévből.

Ilyenkor illik kitartást és erőt, va-
lamint töretlen egészséget kívánni 
minden érintettnek, pedagógusnak, 
gyereknek, szülőnek egyaránt, hiszen 
csakis közös igyekezetük révén szü-
lethetnek művelt emberfők, akik ér-
demben alakíthatják és befolyásolhat-
ják majd a felvidéki magyar közösség 
sorsát. 

Persze mire az idén tanulmányaikat 
megkezdő kisdiákok felnőnek, nagyon 
sok víz lefolyik még a Dunán, Vágon, 
Ipolyon, Sajón vagy akár a szőke Ti-
szán. Addig sok feladat és számtalan 
kihívás vár még nemzetrészünk tag-
jaira minden területen, így a politiká-
ban is. A parlamenti választások tétje 
ugyanis nem csupán az lesz, sikerül-e 
több mint fél évtized után ismét va-
lódi magyar érdekeket és értékeket 
becsempészni a szlovák törvényho-

zásba, hanem mindjárt egy rendkívül 
égető feladat megoldása vár majd 
leendő képviselőinkre, mégpedig az 
ifjú nemzedékek okítását és nevelését 

áldozatkészen folytató kisiskolák meg-
mentése. 

Az idén sebtében összegyúrt tör-
vénymódosítást ugyanis sikerült ren-
desen elfuserálni, így a halasztás csak 
az alapiskolák elsőseire vonatkozik, 
minden más évfolyamban életbe lép-
tek a minimális létszámok. Ezért a 
márciusi választás többek közt azért is 
fontos lesz, hogy egy év múlva ne a 
lélekharang szólaljon meg az iskolába 
hívó csengőszó helyett!

A. Szabó László,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke

Lélekharang vagy csengőszó?

Berényi Józseffel, 
az MKP elnökével 

beszélgettünk 
migránstémáról, 

kvótákról 
és a Magyarországot 

ért támadásokról.

tagságból adódó kötelezettségeit. Ha 
ezt Görögország megtette volna, akkor 
ma jóval kisebb a migránsáradat Eu-
rópában. Magyarországot vagy azzal 
vádolják, hogy káosz van az országban 
a migránsok miatt, vagy azért, hogy ki-
szorítják a migránsokat az országból. 
Mindez a van sapka nincs sapka na-
gyon rossz viccre emlékeztet. 

A V4-ek egyöntetűen elutasítják a 
menekültek kvóta szerinti elosztását az 
EU tagállamaiban. Mi erről az MKP vé-
leménye?

– Hangsúlyoznám, természetesen 
engem is megérintenek a menekülők 
nehézségei, Gyakorló apaként ne-
kem is elszorul a szívem, ha szenvedő 
gyerekeket látok, legyen az bármilyen 
nemzetiségű. De a hatékony segítség 
nem az, hogy kinyitjuk a bevándorlók 
előtt a kapukat, mert sosem lesz vége 
a bevándorlásnak. 

Segíteni úgy tudunk, ha azon or-
szágokban, amelyek legközelebb van-
nak a konfl iktushoz, az EU megfi zeti a 
menekülttáborok működési költségeit, 
ha kell, a biztonságát is. Ebbe kellene 
nagy pénzt tenni, és nem ész nélkül 
idecsalogatni nagy tömegben a más 
kultúrájú, más tradíciókkal rendelkező 
embereket. Például a kvótákkal. 
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II.rész
A rendszervál-

tásig a mezőgaz-
daság a nemzet-
gazdaság egyik 
l eg je len tősebb 
szereplője volt. A 
bársonyos forrada-
lom után a szlovák 
mezőgazdaság 
jelentős hátrányba 
került a nyugat-európai ágazatokhoz ké-
pest. A szovjet piac hirtelen beszűkült, a 
nyugati piacok pedig versenyképesebbek 
voltak, mint az újdonsült, önállóvá váló 
közép-európai országok. Ez komoly hát-
rányt jelentett az amúgy is tőkeszegény, 
elavult gépekkel rendelkező szlovák me-
zőgazdaságnak. 

A szovjet piac hiánya és a nyugati 

országokkal való versenyképtelenség 
komoly gondokat okozott a mezőgaz-
dasági termelésben. Amíg az ár és a 
mennyiség volt a mérvadó, hirtelen a 
minőség lett a legfontosabb tényező.

A rosszul átgondolt rendszerváltás-
nak köszönhetően szétdarabolták a 
termelői szövetkezeteket (JRD-k). Et-
től kezdve jelentősen csökkent a me-
zőgazdasági vállalatok száma, a ter-
melőszövetkezetek széthullottak, sok 
esetben különböző magánkezekbe ke-
rült jogi személyekké alakultak át (KFT, 
részvénytárság), ahol a földtulajdono-

sok érdekeltsége nem volt elégséges, 
tapasztalatuk nem volt elég, nem volt 
tőkéjük a termelés beindításához, vagy 
csak éppen a birtokukban lévő föld 
mennyisége nem volt elegendő. Persze 
nagyon sok esetben az előbb felsorol-
tak ötvözték egymást, aminek az ered-
ménye a termőföld kihasználatlansága 
lett. Ebből adódóan a mezőgazdasági 
termelés elindult a lejtőn. 

(Folytatjuk.)

Iván Tamás, a Via Nova ICs  
alelnöke, az MKP képviselőjelöltje

Jázmin iskolába megy
Most szüle-
tett, és tes-
sék: máris is-
kolás! Az idő 
h ihetet lenül 
repül... Mikor 
e l s ő s z ü l ö t t 
gyermekün-
ket a kezem-
ben tartottam, 

megfogadtam: mindent megteszek, 
hogy jó sora, szép élete legyen! 
(Ezzel – szerintem – minden újsü-
tetű apuka így van...)

És az idei szeptember második 
napján, az évnyitón újra izgultam. 
Na, nem magamért, hiszen gya-
korló tanárként már nem hoz túlzott 
izgalmi állapotba az iskolakezdés. 
De azon a szerdán a nagyobbik 
lányommal izgultam. Ott ült a töb-
bi elsőssel, a nyékvárkonyi iskola 
udvarán: kicsiny virág a nagy falak 
között...

S akkor elkapott a félsz: ponto-
sabban a féltés! Mi lesz a lányunk-
kal?! Hiszen nem lehetünk mel-
lette; nem óvhatjuk, nem vehetjük 
terheit a vállunkra... Álltunk ott a 
feleségemmel, pár lépésnyire a 
gyermekünktől... S az a néhány 
méter távolság hirtelen iszonyú 
tehetetlenséggel töltött el! Mintha 
láthatatlan üvegfal húzódott volna 
szülő és gyermeke közé: kicsinek, 
törékenynek és védtelennek láttam 
a lányom.

Megállt az idő. Miközben hallgat-
tam a beszédeket, vert a víz, és 
tekintetem hirtelen az iskola falaira 
tévedt. Párommal együtt mi is ezen 
falak közt tanultunk írni, olvasni... 
Itt csodálkoztunk rá először a világ-
ra, a tudományok bölcsességére, 
a művészetek szépségére... Innen 
indultunk egyetemünk felé...

S akkor hirtelen nyugalom töl-
tött el. Rádöbbentem, hogy ezek 
a falak megvédik a lányunk. És 
megtartja majd az anyanyelve is, 
mely sziklaváraknál erősebben óv. 
Jázmin ugyanis magyarul tanulhat; 
nyelvészként és nyelvtanárként 
pontosan tudom, hogy a lehető leg-
jobb nyelvi környezetben kezdi az 
iskoláit... Anyanyelvén.

„Minden nemzet a maga nyelvén 
lett tudós, de idegenen sohasem”- 
mondta valaha Bessenyei György. 
Lehet, hogy nekünk magyaroknak 
is végre ideje lenne valamit elta-
nulnunk  a körülöttünk élő népek-
től? Példának okáért: itt vannak a 
szlovákok... Ők ugyanis az okta-
tás nyelvét tekintve (is) töretlenül 
ragaszkodnak a maguk – világvi-
szonylatban – kicsi anyanyelvé-
hez...

Tanuljunk hát másoktól, és ne ad-
juk (f)el, ami a sajátunk!

Menyhárt József,
az MKP dunaszerdahelyi járási 

elnöke

Somorján már augusztusban elkez-
dődött a beíratási kampány. A helyiek 
Felvidék-szerte környékbeli fiatalokat 
mutatnak be, akik magyar iskolából in-
dulva sokra vitték szakmájukban.

„Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy 
a magyar szülők magyar iskolába íras-
sák a gyermekeiket. A közeli ismerősök 
jó példája meggyőzheti az illetőket, 
hogy a magyar alapiskolát válasszák. 
Ilyen például  Földváry Veronika, aki 

világszerte doktorandusz-konferenciá-
kat szervez, és jelenleg Los Angeles-
ben végzi a képzés utolsó szakaszát“ 
– mondta Méry János, az MKP helyi 
képviselője.

Somorján a szlovák iskolában 40% 
körül mozog a magyar anyanyelvű ta-
nulók száma, de az utóbbi két-három 
évben a magyar elsősök száma folya-
matosan nő.

„Keveset tudni arról, hogy mennyire 

visszavetheti egy-egy gyerek fejlődé-
sét, ha nem anyanyelvén kezd tanulni. 
A szlovák iskolában a gyerek lemara-
dással indul társaival szemben. Idén, 
Ipolyságon kerül megvalósulásra a 
„Kezdj okosan - első lépés a sikeres 
vállalkozás felé” című ifjúsági konferen-
cia. Célja, hogy megszólítsa a végzős, 
negyedikes gimiseket is” – tette hozzá 
Méry János.
 KT

A beiratkozással nem elég  
az utolsó pillanatban foglalkozni

Van esélye a  
mezőgazdaságnak?
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Soós Róbertet, az MKP mindig készséges és jókedvű 
nagybodaki polgármesterét nyolcvan nappal a meg-
választása után súlyos tragédia érte. Egy rendhagyó 
orvosi vizsgálat közben ereiben elszabadult egy kó-
sza vérrög, ami tüdőembóliát okozott, majd kómába 
esett.  Róbi elvesztette a beszédkészségét, nem tudott 
mozogni, nem reagált az ingerekre – teljes ellátásra 
szorult. A szlovák egészségügy által felállított kórmeg-
határozás esélyt sem adott felépülésének. Ausztriában 
azonban felcsillant a remény. Egy bécsi szanatórium 
tüdő- és ideggyógyász szakorvosának felügyelete 
mellett biztató javulás állt be az állapotában. 

A speciális kezelésnek köszönhetően tüdejének ka-
pacitása 99 százalékban helyreállt, önállóan lélegzik 
és az idegrendszeri működése is javul. Mindeközben 
a család embert próbáló időszakot él, és intézkedik. 
Az egészségügyi biztosítónál kérvényezte a külföldi 
kezelés támogatását, ám azt a mai napig nem bí-
rálták el. A súlyos anyagi terheket már alig bírják a 

nyugdíjból élő szülők és a szülési szabadságon lévő 
feleség. De a reményt nem adják fel, vissza akarják 
kapni fiukat, a férjet, az egy éves kislány édesapját és 
a falu polgármesterét. 

A Csallóközi Falvak és Városok Társulása, valamint 
Sárosfa, Vajka, Nagyszarva, Felbár és Felsőpatony 
községek polgármesterei a család beleegyezésével 
számlaszámot nyitottak, hogy adományaikkal anyagi 
segítséget nyújtsanak Soós Róbert gyógyításához.

Az MKP Dunaszerdahelyi Járási Elnöksége is fel-
hívással fordul a járás MKP szervezeteihez, önkor-
mányzati képviselőkhöz, barátokhoz, ismerősökhöz, 
hogy aki teheti segítse és támogassa a beteg mielőb-
bi felépülését. Fogjunk össze és segítsünk – amilyen 
módon csak lehet! A család köszöni és hálás minden 
jószándékú ember támogatásáért.

Soós Róbert számlaszáma: Slovenská sporiteľna 
pobočka Dunajská Streda: 0191938260/0900

Gyűjtés Soós Róbert felépüléséért

Igen, ez a kulcsszó napjaink európai 
történései közepette. Az erős migráci-
ós hullám váltotta ki a vita újabb fordu-
lóját: kik vagyunk mi, európaiak, és kik 
ők, a közénk telepedni akarók? Mi vál-
tozik meg Európában akkor, ha egyre 
nagyobb számban közénk telepednek, 
és mit tudunk megmenteni abban az 
esetben, ha a tömeges betelepedést 
el tudjuk kerülni?

Európa forr, minden szinten a migrá-
ció uralja a politikát és a közbeszédet. 
Nagyon sokan – joggal – az európai 
értékek felhígulásától és idővel az el-
tűnésüktől tartanak abban az esetben, 
ha a kritikus tömegnél több migráns 
telepedik le térségünkben. Mások – 
sokszor meggondolatlanul, valamiféle 
naiv idealizmustól hajtva – azt mond-
ják, éppen akkor vagyunk hűek az 
európai eszmékhez, ha kinyitunk ajtót-
ablakot, és befogadunk mindenkit. 

Ettől a vitától zeng ma Európa, s az 
egész furcsa helyzetben talán az a 
legérdekesebb, hogy az a vita fóku-
szába sodorta az eddig a periférián 
vegetáló társadalmakat is. 

Napjainkban a szlovák, cseh, ma-
gyar, szlovén, horvát társadalom tagjai 
is arra kényszerülnek, hogy véleményt 
formáljanak ebben a komoly kérdés-
ben. A helyzet úgy hozta, hogy érin-
tettekké váltak, s most nem tehetik 

azt, amit eddig oly gyakran: 
most nem bújhatnak a csen-
desen várakozó „harmadik 
szereplő” pozíciójába, ahol 
ki lehet várni a viták lecsen-
gését, majd elegánsan oda 
lehet állni a győztes mellé. 
A mai folyamatok mindenkit 
megérintenek valahogy, s a 
többség intuitív módon érzi, 
hogy itt most egy nagyon 
komoly helyzetről van szó. 

Felvidéki magyar szemmel 
nézve a folyamatokat van az 

egész helyzetben még egy érthetetlen 
svédcsavar. A szlovákiai magyar elekt-
ronikus sajtóban a közelmúltban három 
olyan írás is megjelent, amely fájdalmas 
kiáltásként értelmezhető a Szlovákiában 
élő magyarok asszimilálódása ügyében. 
Szülőkről szólt az egyik írás, akik egy-
más közt magyarul, de a gyerekekkel 
már szlovákul beszélnek. 

Nagymamákról, akik büszkék arra, 
hogy az unokájuk már nem tud velük 

magyarul szót váltani, s azzal dicsek-
szenek egymásnak, hogy ők már egész 
jól elgügyögnek az unokákkal szlová-
kul. Anyukákról, akik Pozsonyban, a 
trolibusz állomáshelyén, ahol csak pá-
ran vannak, még magyarul beszélnek 
a gyerekeikkel, de a buszon már szlo-
vákul, és durva „buď ticho!” felkiáltással 
torkolják le a saját gyerekeiket, akik a 
teli troliban is megkérdik: „anyu, miért 
nem beszélsz velünk magyarul?”

Nem furcsa? Izgulunk az imma-
ginárius európai identitás eltűnése mi-
att, holott egységes európai identitás 
nem létezik. Nemzeti identitások, kö-
zösségi identitások, kisebbségi identi-
tások alkotják a sokszínű, féltésre va-
lóban érdemes európai identitást. 

Felvidéki magyarként féltünk vala-
mit, amiről önként éppen most monda-
nánk le? A saját magyar – s ily módon 
európai – identitásunkról?
 

Csáky Pál,
az MKP EP-képviselője

Identitás

Többségi  
támogatás  
a kisebbségi 
programokra
Az EP szakbizottsága elsöprő 
többséggel jóváhagyta Csáky 
Pál „Sokszínű Európa” c. pro-
jektjét. Jövőre 2 millió eurót 
lehet majd lehívni különféle 
kisebbségi programok finan-
szírozására.
A végső áldást az EP plená-

risa adja decemberben. Az 
uniós költségvetésbe bekerülő 
projektekből lehívható pénze-
ket 2016-ban az Európai Bi-
zottság hirdeti meg pályázat 
formájában.
A javaslat lényege, hogy olyan 

többnyelvű helyi és regionális 
programok kapjanak támoga-
tást, ahol a nemzeti kisebbsé-
gek hátrányos helyzetben van-
nak. A pályázat a különböző 
népcsoportok együttélési feltét-
eleit hivatott javítani, ezen belül 
is elősegítve a kisebbségben 
élő nemzetek kulturális és nyel-
vi identitásának megőrzését. A 
projekt értelmében önkormány-
zatok, civil szervezetek, ifjúsági 
szervezetek, iskolák, illetve a 
magánszektor képviselői pá-
lyázhatnak különböző esemé-
nyek, rendezvények megszer-
vezésére, amelyek célja helyi és 
regionális szinten a sokszínűség 
fenntartása és a diszkrimináció 
felszámolása.

MKP/EP

Az EP szeptember 8-án határozatot 
fogadott el az emberi jogok betartásá-
ról az unió területén, s arról is döntött, 
hogy a jövőben is monitorozni kívánja 
az esetleges jogsértéseket a tagálla-
mokban. Az ezzel kapcsolatos vitában 
felszólalt Csáky Pál is, az MKP EP-kép-
viselője, aki többek közt ezt mondta:

„Nagyra értékelem, hogy az EPP fon-
tosnak tartja az őshonos kisebbségek 
jogait. Kiemelném a néppárti javaslat 
24–27. pontját, amely kimondja, hogy 
az EU tiszteletben kell, hogy tartsa az 
őshonos nemzeti kisebbségek jogait, 
azokét, akik évtizedek óta a szülőföldjü-
kön élve gazdagítják kultúrájukkal, nyel-
vükkel Európát. Fontos, hogy a javaslat 
szorgalmazza, hogy az EU intézményei 
hatékonyabban védjék e kisebbségek 

nyelvi, kulturális és oktatásügyi jogait.
Üdvözlöm, hogy a javaslat a Bizottsá-

got átfogó uniós rendszer kidolgozásá-
ra kéri, amely biztosítaná az őshonos 
kisebbségekkel szembeni egyenlő bá-
násmódot. Véleményem szerint ez az 
az út, amelyen tovább kell mennünk, 

amely erősíti az európai kohéziót, az 
európai polgárok identitását.”

A következő jelentés jövőre, 2016-
ban kerül a parlament elé, amelyben az 
egyes tagországok – köztük Szlovákia 
– értékelése is helyet kap majd. 

MKP/EP

Ellenőrizni fogja az Európai Unió az emberi jogok 
betartását a tagországokban is
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A magyarok által legsűrűbben lakott ré-
gió északi peremén néhány éven belül 
felépülhet a Jaguar-Land Rover autó-
gyár. Jelzésértékű, hogy csúcsminőségű 
gépkocsikat gyártó, magas hozzáadott 
értéket produkáló brit márkáról van szó. 
Minden bizonnyal óriási befolyással lesz 
megyénk gazdasági fellendülésére, a 
munkanélküliség jelentős enyhülésére. 
A termelését 2018-ban beindító vállalat 
közvetlenül hatezer embert alkalmazhat, 
közvetve további háromezer embernek 
nyújthat munkát, megélhetést. 

Nyilván sokak számára Nyitra me-
gye déli járásaiból, azaz a Vágsellyei, 

az Érsekújvári, a Lévai és a Komáromi 
járásból. Nyitra megyei képviselőként 
elsőrendű feladatunk, hogy a megye 
déli járásaiban élő dolgozók számára 
biztosítsuk a közvetlen menetrendsze-
rű járatokat, leegyszerűsítsük a munka-
helyre való ingázást. 

Megyénkben jelentős múltú a gép-
gyártás, a megyei fenntartású szakkö-
zépiskolák egy része már elérte a kü-
lönleges autóipari minősítést. Nyilván 
a megyei oktatáspolitika terén a legko-
molyabb kihívás előtt állunk, ám látni 
kell, hogy mielőtt a beruházó meghozta 
döntését, tüzetes vizsgálatot végzett 

megyénk szakközépiskoláiban.
További feladatunk, hogy előkészít-

sük a gépkocsigyár beszállító háttér-
ipara egy részének régiónkba történő 
telepítését. A megye déli járásaiban 
találhatók olyan zöldmezős és barna 
mezős ipari parkok, amelyek megfelel-
nek a kívánt feltételeknek. Legyenek 
azok Léván, Zselízen, Érsekújvárban, 
Párkányban vagy Gútán. Az alkatrész-
gyárak érezhetően csökkenthetnék ré-
gióink magas munkanélküliségét.
 

Farkas Iván, 
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Az Európai Unió 
forrásainak fel-
h a s z n á l á s á v a l 
megvalósult a Tany 
és Füss, Udvard 
és Kisbaromlak, 
valamint a Pozba-
Barsbaracska-Faj- 
kürt (Dedinka) kö-
zötti megyei utak 
burkolatának felújítása. Reményeink 
szerint az év végéig a Lévai járásban 
megvalósulhat a Szete-Ipolyszakállas-
Ipolypásztó közötti útszakasz teljes fel-
újítása.

Várhatóan még idén ősszel számos 
megyei közútszakasz burkolatfelújítása 
valósulhat meg, összesen több mint 
2 millió euró összegben. Örvende-
tes, hogy az összeg több mint fele 
a megye déli járásaiban kerül fel-
használásra. A Komáromi járásban a 
Csallóközaranyost átszelő megyei út, a 
Bátorkeszit átszelő út egy része, a Lak-
szakállas és Ekecs közötti útszakasz, 
valamint Komárom és Zöldállás közötti 
út egyes szakaszainak felújítása való-
sul meg. 

Az Érsekújvári járásban az ebedi be-
kötő út és a sárkányi bekötőút burko-
lata újul meg, Muzsla főútja épül újjá 
és a Besenyő, valamint Nagylót közötti 
útszakasz egy része kap új burkolatot. 
Léván egy körforgalom épül, valamint 

új burkolattal látják el a Léváról Zselíz 
irányába kivezető utat. A Vágsellyei 
járásban új burkolatot kap egy-egy út-
szakasz Pereden és Vághosszúfalun. 
Később megújul a Vágfarkasdról 

Vágsellye irányába haladó közút jelen-
tős részének útburkolata is.

Farkas Iván, Nyitra megyei 
képviselő, az MKP frakcióvezetője

Újabb útszakaszokat újítanak fel Nyitra megye déli járásaiban

Egy hullámhosszon
Történt a mi-
nap, hogy 
munkából ha-
zafelé vezetve 
felcsendült a 
rádióban egy 
ismerős dal-
lam: „Igen jött 
egy gyöngy-
hajú lány…”. 
Eddig semmi különös nincs a tör-
ténetben, csak hát a szlovák nyel-
vű rádio.MAX sugározta. Álmodok 
vagy igaz talán?

A szám végén a szlovák műsor-
vezető közölte, hogy az Omegát 
hallottuk. Viccesen megjegyezte, 
hogy a szám címe túl bonyolult, de 
legközelebb tudni fogja. Kiderült, 
hogy a kívánságműsor keretein be-
lül Szandra kérte a számot. Majd 
jött a következő telefonáló, Darin-
ka. Kifejtette, hogy mennyire örült 
ennek a számnak. Ha tudta volna, 
hogy lehet, akkor ő is magyar dalt 
kért volna. A műsorvezető erre any-
nyit mondott: „Semmi akadálya. 
Csak kérni kell és amennyiben mó-
dunkban áll, mi nagyon szívesen 
teljesítjük.”

A műsor folytatódott, de én már 
nem figyeltem. Csak kérni kell… 
Megvannak bizony a jogaink, de mi 
„nem kérünk”. Nem használjuk nyel-
vünket a hivatalokban, sőt a min-
dennapi életben is már el–el marad 
a magyar szó. Félünk a kellemetlen 
helyzetektől, a kínos másodpercnyi 
csöndtől, a beszólásoktól. Darinka 
és Szandra nem féltek, sőt példát 
mutattak. Ennél talán csak maga a 
fogadtatás volt a szebb. A műsor-
vezető reakciója túlment a szimpá-
tián, és rámutatott arra, hogy igenis 
tudunk mi egy hullámhosszon pen-
dülni. El tudjuk mi egymást fogadni, 
csak egy csöppnyi megértés és bá-
torság kell hozzá.

Használjuk tehát bátran anya-
nyelvünket! Csupán így leszünk ké-
pesek megélni az elfogadás azon 
örömét, amelyet e két fiatalasszony 
és a műsorvezető okoztak a hallga-
tóknak. 

Köszönjük!

JUDr. Nagy Dávid
önkormányzati képviselő  

(Érsekújvár), jogász 

Jelentős beruházás érkezhet Nyitra megye szívébe

Megígértük. Megcsináltuk. 
A nyitrai megyei lap immár kétnyelvű.

Az MKP-s megyei képviselők hathatós közbenjárásának köszönhetően a 
megyei lap két nyelven jelenik meg.

4



Az árvizek valós problémát jelentenek 
országszerte. A legtöbbször utólag foglal-
kozunk vele, amikor már megvan a baj. 
A somorjaiak példája mutatja, hogy gyors 
reagálással, összefogással sok kárt meg 
lehet előzni. 

Augusztus 16-án este özönvízsze-
rű eső zúdult Somorjára, egy óra alatt 
kb. 65-78 mm. Bárdos Gábor, Somorja 
MKP-s polgármestere azonnal bejelen-
tést tett a katasztrófavédelemnél. Ennek 

köszönhetően segítségükre siettek a bősi 
mentőszolgálat emberei, és a dunaszer-
dahelyi hivatásos tűzoltók is.

 Somorján 19 képviselőből 18 az MKP 
frakciójának tagja, köztük a független tűz-
oltóparancsnok, Ürge Lajos is, aki a helyi 
tűzoltókkal együtt a vihar után negyed 
órával már a helyszínen volt. Kiosztotta 
a feladatokat, segédkezett a tömlők és a 
szivattyúk széthordásában.

„A kertek alól lezúduló víz eltömítette a 
csatornákat. Az így összegyűlt víz lefolyását 
az egyik csatornafedél kinyitásával gyor-
sítottuk. A víz miatt az autók sem tudtak 
áthaladni, egyet ki kellett tolnunk a vízből 
a helyiek segítségével. A tűzoltók kitettek 
magukért, a csallóköznádasdi fiúkkal példá-
ul hajnali kettőig szívattuk a vizet az egyik 
elöntött ház pincéjéből.”– nyilatkozta Méry 
János, a körzet MKP-s képviselője, parla-
menti képviselőjelölt.  (KT)

A holokauszt áldozatainak emlék-
napján fejet hajtva és koszorúzva 
emlékeztünk azokra a honfitársaink-
ra, akik hét évtizeddel ezelőtt a fasiz-
mus áldozataivá váltak.

Berényi József, az MKP elnöke me-
gyei alelnökként vett részt a szeredi vá-
rosi parkban tartott megemlékezésen. 
Ünnepi beszédében hangsúlyozta a 
ma emberének óhaját, hogy a háború 
embertelenségei soha többé ne ismét-
lődjenek meg.

1941. szeptember 9-én adta ki a szlo-
vák kormány a Zsidókódexet, amely a 
zsidó lakosság társadalmi és gazdasá-
gi leépítésére irányuló intézkedéseket 
összegezte. A dokumentum értelmé-
ben egy év múlva elkezdődött a zsidó 
lakosság deportálása a megsemmisítő 
táborokba. 

Berényi József hangsúlyozta: „Szept-
ember 9-e figyelmeztetés a számunkra, 
hogy semmilyen törvénynek és rende-
letnek nem szabad senkit megkülön-

böztetnie vallása, származása, etnikai 
hovatartozása vagy szociális helyzete 
alapján. A jogi normáknak mindenkit 
egyformán kell szolgálniuk. Ma azért 

is gyűltünk össze, hogy kifejezzük óha-
junkat, hogy szabad, erőszakmentes és 
diszkrimináció nélküli életet kívánunk 
élni.” mkp.sk

Becsületért bitó, az 
árulásért hatalom
„A mai világ a 
sátán világa, 
ahol a be-
csületért bitó, 
az árulásért 
hatalom jár. 
Csak egy igazi 
forradalom, a 
világ új forra-
dalmi ember-
sége söpörheti el ezt az átkozott, 
meghasonlott világot.” Schweidel 
József magyar honvéd tábornok, 
utolsó mondata volt ez, aki egyike 
volt annak a 13 aradi hősnek, kik 
életükkel fizettek a szabadságért. 

A 21. században se változott a 
világ. Tapasztaljuk, hogy aki meg-
hasonul, gerinctelenné válik, an-
nak látszólag könnyebb az élete. 
Mindez viszont csak látszat. Lehet, 
rövidtávon sikert ér el, boldog az 
élete is, de a világ csak úgy fog rá 
emlékezni, hogy áruló. Az idő az, 
ami megmutatja, mivé leszünk, hő-
sök vagy árulók.

Tetteinkért felelni kell. Felelni 
fogunk mi, akik azon dolgozunk, 
hogy megteremtsük a biztonságot 
minden dél-szlovákiai lakosnak, és 
elérjük a feloldozást a vélt bűnök 
alól nemzetünknek, kiket a trianoni 
döntés és a Beneš-dekrétumok a 
bűnösök kategóriájába sorolt. Vi-
szont felelőssége azoknak is van, 
akik csöndös szemlélői a politikai 
csatározásoknak. Az urnáknál a 
döntés az ő kezükben összpon-
tosul. Mi döntünk arról, hogy mint 
felvidéki magyar megmaradunk-e, 
vagy elsorvadunk, mint azt oly so-
kan szeretnék. Sajnos.

Bizalommal várom a jövőt, és 
szeretném remélni, hogy tetteinkért 
a hősök megbecsült táborához fo-
gunk mindannyian tartozni. 

Köpöncei Péter, az MKP lévai 
járási elnökségi tagja

A holokausztra emlékezve

A Magyar Közösség Pártja tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt az 
aradi vértanúk napja alkalmából rendezett megemlékezésre Komáromba. 
A központi megemlékezést október 4-én a Városi Művelődési Központban 
17.00 órai kezdettel tartják. Az emlékesten fellépnek a Virtuózok komolyze-
nei tehetségkutató műsor fiataljai: Rigó Ronald, Lugosi Dániel Ali, Demeniv 
Mihály, Boros Misi, Sándor Zoltán és Csabay Zsuzsanna. Közreműködik a 
Hegyvidéki Solti György Zenekar. Vezényel: Bolyky Zoltán. Az alkalomhoz 
méltó programmal mutatkoznak be.

Fellép a 

Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes  

(Honvéd Együttes)
Rendező-koreográfus, művészeti 

vezető: Zsuráfszky Zoltán, 
Kossuth-díjas, kiváló művész

Ünnepi beszédet mond 
Berényi József, az MKP elnöke

Időpont: 2015. október 19., 
(hétfő), 19.00 ó. 

Helyszín: Galánta, 
Városi Művelődési Központ

Összefogással az árvíz ellen Somorján

Az 1956-os forradalomra emlékezünk Galántán
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A nevedben is  
önmagad vagy?
„A magyar név 
megint szép 
lesz!” E Petőfitől 
kölcsönvett sor-
ral indított kam-
pányt a Via Nova 
2012-ben azzal 
a céllal, hogy 
minél többen él-
jenek a törvény adta lehetőséggel, 
és használják magyarul vezeték- és 
keresztnevüket a személyi okmánya-
ikban. A névváltoztatások ösztönzése 
érdekében azóta számos helyszínen 
és módon felhívtuk már a figyelmet a 
változtatás lehetőségére. Tájékoztató 
anyagokat osztogattunk közösségi 
rendezvényeken, könyvjutalomban 
részesítettük azokat, akik már ma-
gyarosították a nevüket, valamint kü-
lönféle tartalmakkal jelentünk meg a 
legismertebb közösségi hálón, hogy 
rámutassunk arra, hogy aki magyar 
nemzetiségű, nyugodtan használhat-
ja magyarul a nevét a hivatalos érint-
kezés során is. Sőt, az a természe-
tes, ha így használja! Akcióink során 
többször tapasztaltuk ugyanis, hogy 
sokan még csak nem is hallottak ar-
ról, hogy elhagyató az „-ová” végző-
dés, illetve hogy a Juraj lehet György 
még a személyi igazolványban is. 
Anyanyelvén lehet igazán önmaga 
az ember, és ez vonatkozik a névre 
is. Erről fog szólni a Via Nova újabb 
névmagyarosítási kampánya. Hama-
rosan kezdünk!

Varga Tibor, elnökhelyettes, 
Via Nova ICs

Kertész Imre szerint  
Európa elpusztítja magát
Európa gyerekes és öngyilkos libe-
ralizmusáról ír kertész Imre A végső 
kocsma című könyvében.

Az irodalmi Nobel-díjas író könyvé-
ben éles hangon bírálja a kontinens 
gyakorlatát, amely az európai kultúrát 
muszlim kultúrával akarja helyettesíte-
ni, és hagyja, hogy lakosságát a harma-
dik világ országaiból történő tömeges 
bevándorlás kicserélje.

„Európa, gyerekes és öngyilkos libe-
ralizmusa miatt, hamarosan aláhanyat-
lik. Európa alkotta meg Hitlert, és Hitler 
után a kontinensnek nincsenek érvei: 
a kapuit szélesre tárja az iszlám előtt, 
nem mernek többé beszélni fajról és 
vallásról, miközben az iszlám csak az 
idegen fajokkal és vallásokkal szembe-
ni gyűlölet nyelvét ismeri” – írja Kertész 
Imre könyvében, amelyet idézett a Ma-
gyar Idők című magyarországi napilap.
A lap szerint az író úgy folytatta: „Beszél-
nék arról, hogy a muzulmánok elárasztják, 
megszállják és elpusztítják Európát, és 
hogy az európaiak hogyan viszonyulnak 
mindehhez, az öngyilkos liberalizmus-
sal és a buta demokráciával. (...) Mindig 
ugyanúgy végződik: a civilizáció eléri az 
érettség bizonyos fokát, ahol már nem-
csak hogy nem képes megvédeni önma-
gát, hanem látszólag érthetetlen módon a 
saját ellenségét imádja”.

Kertész Magda: ma is aktuális Ker-
tész Imre évekkel ezelőtt írt szövege

Kertész Magda az MTI-nek szeptem-
ber 7-én azt mondta, hogy férje, a No-
bel-díjas Kertész Imre ma is aktuálisnak 
tartja több évvel ezelőtt írt szövegét.

(mti)

Vannak olyan személyek, akik éle-
tükben végzett munkásságuk során 
nem egyéni érdekeiket nézték, ha-
nem az egész közösségét. Nekünk, 
felvidéki magyaroknak is számos 
példaképünk akad. A felvidéki ma-
gyar katolikusok egyik ilyen pél-
daképe Mons. Lénár Károly pápai 
prelátus, a Komáromi Imanapok el-
indítója.

1952. október 2-án hazaárulás vádjá-
val több egyházi vezetőt, köztük Lénár 
Károlyt 17 évi börtönbüntetésre ítél-
ték. A papokat az ilavai börtön harma-
dik emeletére helyezték, a halálra ítélt 
gyilkosok közvetlen közelébe.  Jellem-
ző volt a zsúfoltság vagy az éhezés. A 
legyengült foglyokat a mírovi börtönbe 
szállították, majd két évig Jáchymov, 
utána Lipótvár következett. Amikor 
1963-ban, öt év elengedése után kisza-
badult, figyelmeztették, ha nem visel-
kedik jól, visszakerül. Csak fizikai mun-
kásként dolgozhatott. 

Nehezen talált munkahelyet, hiszen 
az, hogy papként hazaárulásért 12 
évre bebörtönözték, nem volt jó ajánló-
levél. Végül befogadták a csehországi 
Jablonec melleti gyárba, az igazga-

tó segítette a sok szenvedést megélt 
papot. Ludvík Svoboda köztársasági 
elnök amnesztiájának köszönhetően 
a püspöki hivatal működési engedélyt 
kért számára. 1970-ben Udvardra he-
lyezték. A börtönévek nem törték meg 
Károly atyát. A tudat, hogy jó ügyért 
csukták le, erőt adott neki a továbbiak-
ban is. 

Még ma is időszerűek Lénár Károly 
atya szavai, aki a XI. imanapon így fo-
galmazott: „Magyar főpásztorért zörget-
jük az ég ajtaját, a szentatya szívének 
ajtaját, de legfőképpen a szlovák püs-
pöki kar szívének ajtaját, hiszen első-
sorban rajtuk múlik, kérik-e a magyar 
püspököt.”

Élete utolsó éveit szülőfalujában, 
Inámban töltötte, ahol 2005. augusz-
tus 20-án adta át lelkét Teremtőjének. 
Szent István napja meghatározó volt 
életében, hiszen 1963. augusztus 20-
án, Szent István napján nyílt meg bör-
töne kapuja. 

Az Istent, egyházát és a magyarságot 
hűséggel és áldozatos lélekkel szolgáló 
lelkipásztor kiérdemelte a Pro Probitate 
– Helytállásért díjat, a Kisebbségekért 
kitüntetést és az Esterházy János Em-
lékérmet is. 

2015. augusztus 29-án Inám község-

ben Mons. Lénár Károly pápai káplán 
halálának 10. évfordulójára gyűltek ösz-
sze a papok, hívek és világi vezetők, 
hogy kegyelettel emlékezzenek a felvi-
déki magyarság egyik kiemelkedő egy-
házi személyiségére.

Károly atya életpéldája jól mutatja, 
hogy aki a közösség érdekében sze-
retne munkálkodni sosem adhatja fel! 
Életútja és munkássága példaértékű 
nekünk, felvidéki magyaroknak is. Már 
csak rajtunk múlik, hogy merítünk-e be-
lőle…

Karaffa Attila

Példakép a kitartásban és a közösségért végzett munkában

A Magyar Közösség Pártja fény-
képpályázatot hirdet „Szülőföl-
dem, a Felvidék” címmel amatőr 
fényképészek részére.
A szakmai zsűri által elbírált 

fényképek bekerülnek az MKP 
2016-os évre szóló falinaptárá-
ba, illetve a zsűri által külön kivá-
lasztott fotók egy fényképkiállítás 
keretében megtekinthetőek majd 
több helyszínen is.
A fényképek digitális módon 

küldhetők a karaffaattila@mkp.sk 
e-mail címre. Egy pályázó legfel-
jebb 3 fényképet küldhet be.
Kérjük, a következőképpen ne-

vezzék el a beküldött fényképe-
ket: Kategória_Családnév Ke-
resztnév__sorszám_kép címe. 
Példa: 1_SzaboIstvan_01_Zobor-
alja.jpg
A nevezési űrlap honlapunkon 

érhető el (www.mkp.sk).

Témák:
1. A Felvidék tájai
2. A Felvidék várai, városai, fal-

vai, templomai

3. A felvidéki ember

Díjazások:
1. díj – Fényképezőgép 500,- 

euró értékben
2. díj – Fényképezőgép kellékek 

250,- euró értékben
3. díj – 2 személy részére 

welness bérlet

Pályázati naptár:

Pályázat meghirdetése: 2015. 
július 1.
Beküldési határidő: 2015. októ-

ber 6.
Közönségszavazás (on-line): 

2015. október 16.
Ünnepélyes díjátadás és kiállítás 

megnyitója: 2016 januárjában
A fotópályázat védnöke Berényi 

József, az MKP elnöke.

Karaffa Attila
A fényképpályázat koordinátora

(tel.: +421-(0)-917- 990 591, 
e-mail: karaffaattila@mkp.sk)
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Szőgyénben (Érsekújvári járás) Szent 
István-napi ünnepséget tartott augusz-
tus 18-án a Magyar Közösség Pártja. 
Az ünnepi szónok Berényi József MKP-
elnök volt, fellépett Mága Zoltán hege-
dűművész. A jótékonysági koncert be-
vételét a rendezvénynek helyszínt adó 
Nagyboldogasszony római katolikus 
templom javára ajánlották fel. 

Berényi József hangsúlyozta, je-
lenünk számára is példa Szent István 
műve.  „Szent Istvánnak sikerült meg-
találnia azt az államformát, azt a jogi 
rendszert, aminek köszönhetően itt a 
Kárpát-medencében ez az állam stabili-
zálódott. Ellent 
tudtak állni a 
belső és külső 

ellenségnek, nyomásnak, pusztításnak. 
Nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül Szent 

István ünnepén sem a számunkra ked-
vezőtlen népszámlálási eredményeket. 

2011-ben 110 ezerrel 
voltunk kevesebben, 
mint húsz évvel ez-

előtt. Nekünk is meg kell találnunk azokat 
a kereteket, hogy Szlovákián belül, az 
ország határainak tiszteletben tartásával 
meg tudjuk őrizni magyarságunkat, és 
tudjuk fejleszteni régióinkat.  

Ehhez hasonló bölcsességre, elő-
relátásra, elszántságra és bátorságra 
is szükség van, mint amilyennel Szent 
István rendelkezett.  A magyar törté-
nelemben számos személyiségére 
felnézhetünk. Kellenek a példák, ame-
lyek megmutatják, hogy van lehetőség 
a továbblépésre, nem kell beletörődni 
abba, ami ma rossz. 

A kérdés csak az, hogy van-e bátor-
ság, összetartás, elszántság és alázat 
– ahogy Szent István írta intelmeiben –, 
hogy mindezt felvállaljuk.” (on)

Augusztus 20-án Komáromban a Szent 
István király napi ünnepség délután ün-
nepi szentmisével kezdődött a Szent 
András templomban. Az ünnepi ko-
szorúzáson a Magyar Közösség Pártja 
nevében elhelyezte a megemlékezés 
virágait Berényi József országos elnök, 
Domin István és Samu István orszá-
gos és járási elnökségi tagok, valamint 
Gyarmati Tihamér járási elnök és Cson-
ka Lajos, a Komáromi Helyi Szervezet 
elnöke. A koszorúzók között volt Bárdos 
Gyula, a Csemadok országos elnöke 

és Stubendek László, Komárom polgár-
mestere (független) is. 

mkp.sk

Az európai poli-
tikát intenzíven 
foglalkoztatja a 
bevándorlás (az 
újkori népvándor-
lás?). A Kárpát-
medencei ma-
gyarság is árgus 
szemekkel fi gyeli 
a történéseket. „A nyugat” hangja 
zavaros és ködös. Európa elfelejtett 
európaiként viselkedni. A vezető ha-
talmak megfeledkeztek arról, ami az 
„öreg kontinenst” évszázadokon át 
megtartotta: a közösségről és a hit 
erejéről. 

A Tízparancsolat után nekünk, ma-
gyaroknak más „lelki fegyverünk” is 
lehet a kereszténységünket/keresz-
tyénségünket megvédő „harcban”. 
Szent István öröksége. A bevándor-
lást elutasítókat bírálók kiforgatják 
a vendégek befogadásáról szóló VI. 
intelmet és elfelejtik a VIII. parancsot: 
„Őseink követése foglalja el a kirá-
lyi méltóságban a nyolcadik helyet. 

A legnagyobb királyi ékesség, az én 
tudásom szerint, a királyelődök után 
járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis 
megveti, amit megszabtak atyai elő-
dei, az isteni törvényekre sem ügyel.” 

A felvidéki fi ataloknak kiemelten 
fontos ez a parancs, hogy fennma-
radjon a magyarság és az európai 
kultúra. Ha elfelejtjük elődeink nagy 
tetteit, hazaszeretetét és erős tartá-
sát, megfeledkezünk arról is, hogy 
kik vagyunk, és merre tartunk itt a 
földi zarándokutunkon. Európa ma 
olyan időket él, amikor keresztény-
ségünknek kulcsszerep jut a viharos 
időszakban. Ha mellőzzük nagy kirá-
lyunk intelmeit, akkor az Isten-köve-
tés és az értékek elvesznek. 
Komolyan és odafi gyelve kell megél-
nünk a viharos mindennapokban ma-
gyar identitásunkat, és akkor öröksé-
günk a Kárpát-medencében nem fog 
eltűnni. 

Mgr. Ilko Zoltán,
a Via Nova ICs alelnöke, az MKP 

tőketerebesi JE tagja

Szent István-napi ünnepség Komáromban Számít-e még Szent István intelme?

Szent István példája: Bátorság, összetartás 
és alázat kell a megmaradásunkhoz
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Az itthon érvényesülés pilléreit védi a Via Nova
Idehaza vállalkozni, minőségi hazai 
élelmiszert vásárolni, gyerekeinket 
nyugodt szívvel magyar iskolába 
járatni. Valószínűleg keveseknek 
van elvi kifogása a felsoroltak ellen, 
mégis rendszeresen síkra kell szállni 
értük.

Augusztus végén valósult meg Szep-
siben a Via Nova égisze alatt az I. Bód-
va-völgyi őstermelői és kézműves piac. 
A piac jelszava: Helyit eszem, helyinél 
veszem, mert helyin az eszem! A cél 
megmutatni, hogy termelői élelmiszert 
vásárlásával nemcsak jobb minőséget 
kapunk az üzletinél, hanem a helyi gaz-
dák forgalmát növeljük, munkát adunk 
idehaza, és itthon tartjuk a pénzt is. A 
Via Nova ICs ezt tartja a legtermésze-
tesebb módnak régióink felzárkózta-
tására. „Hazai gazdáink és termelőink 

közel vannak, elérhetők, számon kér-
hetők, termékeik ráadásul sokkal rövi-
debb utat tesznek meg a vásárlóig, így 
frissebbek is. Ha náluk vásárolunk, mi 
is jól járunk és ők is.” – mondta el Iván 
Tamás, a piac főszervezője.

A szervezet másik ősz eleji nagy do-
bása a lapzártánkkor még zajló Kezdj 
okosan! konferencia, amelyet idén Ipoly-
ságon rendeztek meg. Célja továbbra is 
a pályakezdő, illetve fiatal vállalkozók 
szakmai segítése, átlendítése az indu-
lási nehézségeken. A Via Nova szerint 
itthon kell tudniuk érvényesülni a fiata-
loknak, ám ehhez az eltökéltség mellett 
szakmai tapasztalatra, tájékozottságra 
és tudásra is szükségük van. Ebben kí-
vánja segíteni őket a Kezdj okosan!

A Fiatalok a Kisdiákokért mozgalom 
Tóth Tibor civil aktivista kezdeménye-

zésére jött létre, mivel az oktatási mi-
nisztérium tovább csökkentette az ilyen 
téren eddig is diszkriminált magyar 
alapiskolákban a magyarórák maximá-
lis számát. „Kilenc soha nem egyenlő 
öttel, ellenben a magyar iskola mindig 
egyenlő a magyar jövővel. És mi a ma-
gyar jövő oldalán állunk!” – mondta a 
Via Nova elnöke. A magyar iskolákban 
tiltakozásként készült fényképekből 
összeállított kollázst átadják majd Juraj 
Draxler oktatási miniszternek és Andrej 
Kiska elnöknek is, hogy jelezzék: a ma-
gyar iskolákkal szembeni kormányzati 
bánásmód igencsak aggályos.

Természetesen a közösségi szórako-
zás sem hiányozhat egy ifjúsági szer-

vezet tevékenységéből. Rimaszombat-
ban az AugusztusFeszt sikere után a 
SzeptemberFeszt szolgálta ezt a célt, 
míg Füleken magyarbulit szerveztek a 
helyi vianovások. Tornalján másik oldal-
ról közelítették meg a szabadidős tevé-
kenységet a szervezet helyi tagjai, és 
használt könyvek csereberéjét elősegítő 
könyvcseréldét rendeztek.

Az ifjúsági szervezet számára meg-
tisztelő hír, hogy lapzártánk után, szept-
ember 21-én a Széchenyi Társaság 
Díjában részesítették Gubík Lászlót, a 
Via Nova elnökét, többek között a szer-
vezet élén végzett társadalmi tevékeny-
ségéért.

Vésey Kovács László

Rejtvényünkben Szent-Györgyi Alberttől idézünk.

A Hírvivő 2015/3 számának sikeres megfejtői, akik könyvcsomagot nyertek:

A kvízjáték nyertesei: Botta Gabriella (Szenc) és Blahó Lajos (Boldog)
A keresztrejtvény megfejtői között pedig a sorshúzás Balogh Ida (Nagykapos) és 
Lukács Zsuzsa (Nagyfödémes) olvasóinknak kedvezett.

Gratulálunk a sikeres megfejtőknek!

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

Čajakova 8, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52 495 164, fax: 02/57 106 012  |  www.mkp.sk  |   
e-mail: press@mkp.sk

KERESZTREJTVÉNY ÉS KVíZ

Kvízkérdéseink helyes megfejtői és a keresztrejtvény beküldői között 2–2 könyvjutal-
mat sorsolunk ki. A megfejtéseket kérjük az MKP Központi Irodája vagy az MKP e-mail 
címére beküldeni. 

3. Milyen ügy érdekében szó-
lal fel Berényi József szep-
tember 25-én Komáromban?

a) kisiskolák megmentéséért
b) Malina Hedvig ügyében
c) a kettős állampolgárság 
ügyében

MKP-kvíz: 3 kérdés, 3 helyes válasz 

1. Támogatja az MKP  
a menekültek tömeges  
befogadását Szlovákiá-
ba?

a) igen
b) nem
c) tartózkodik

2. Melyik megyei lap 
jelenik meg mostantól 
kétnyelvűen helyi MKP-s 
képviselők közbenjárásá-
nak köszönhetően?
a) kassai
b) nagyszombati
c) nyitrai
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