Berényi Józseffel, az MKP országos elnökével beszélgettünk

Kormányváltásra van szükség!
Azt mondja, az MKP úgy készül a parlamenti választásokra, hogy kormányváltásra kerülhessen sor. Az utóbbi hónapok releváns közvélemény-kutatásai sorra parlamentbe mérik a pártot. Berényi Józseffel
beszélgettünk listaállításról, ellenzéki együttműködésről, önkormányzatiságról, a déli régiók fejlődési lehetőségeiről.
Az Állami Számvevőszék elnökének
megválasztása után
úgy
fogalmazott,
Robert Fico azt csinál a mai ellenzékkel, amit csak akar.
Van egyáltalán még
parlamenti ellenzék
ebben az országban?
– A parlamenti
ellenzék kölcsönös
rivalizálása és kicsinyessége miatt Robert Fico és a Smer
azt tehet ellenzékével, amit csak akar.
A KDH-val a miniszterelnök már elbánt.
Korábban az alkotmánymódosítás so-

visszahívására. A Most-Hídnak korábban felajánlották a kisebbségi kormánybiztosi posztot, ám kudarcot vallottak.
Mégis a jelenlegi parlamenti ellenzék
egy része miatt a 2016-os választásnak
jelenleg az a kérdése, ki lesz a Smer
koalíciós partnere. Jelölt több is akad!
Milyen lehetőségei vannak az MKPnak ilyen helyzetben?
– Az MKP úgy készül a választásokra, hogy kormányváltásra kerülhessen
sor. Erre készülünk és nem másra.

rán bár együttműködtek, a Váhostavügy kapcsán mégis gond nélkül javaslatot tettek Ján Figeľ parlamenti alelnök

A Focus, a Polis és korábban az
MVK is parlamentben mérte az MKP-t,
5–5,5 % körüli támogatottsággal. Meglesz a magyar parlamenti képviselet?
– Azon vagyunk, hogy meglegyen,
de ez nem csak rajtunk múlik. Az mindenesetre bizakodással tölthet el, hogy
az összes mérvadó közvéleménykutató
intézmény az 5 %-os parlamenti bejutási küszöb fölött mér bennünket.
(Folytatás a 2.oldalon)

Interjú A. Szabó László
oktatásügyi alelnökkel

Külön utakon nem
jutunk messzire
Az elmúlt hetekben több, a
szlovákiai magyar oktatásüggyel kapcsolatos esemény
is történt. Be
tudna róluk számolni a Hírvivő
olvasóinak?
– Már másfél évvel ezelőtt elfogadta
a szlovák parlament az alap- és középiskolák osztályainak minimális létszámairól szóló előírást. De mivel tavaly helyhatósági választások voltak,
a rendelkezés hatályát a törvényhozók kitolták az idei év szeptemberére.
Több fronton próbáltuk meggyőzni a
minisztert, hogy a jogszabály félresikerült, számos problémát fog okozni,
ezért még a hatályba lépése előtt törölni vagy legalább módosítani kellene. 
(Folytatás a 7. oldalon)

Királyhelmecen emlékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

Magyarként összetartozunk!
„Az összetartozás egyaránt szól a gyökerekhez való ragaszkodásról és a kölcsönös segítségnyújtásról” - jelentette
ki Berényi József, a Magyar Közösség
Pártjának (MKP) elnöke június 1-jén
Királyhelmecen a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megrendezett
központi ünnepségen. Az MKP és a
Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház közös megemlékezésén Berényi József a magyarság összetartozásának mindenkori üzenetét és a nemzetrészek összetartásának fontosságát
hangsúlyozta.
Kevés olyan jó döntés született a
magyar parlamentben nemzetpolitika
szintjén, mint amikor úgy döntöttek,
hogy június 4-ét, Trianon fájdalmas
napját megfordítják hangulatilag és
azt mondták, ne csak sopánkodjunk,
sajnálkozzunk és átkozzunk valaki-

ket azért, ami történt, hanem kiáltsunk
egy nagyot, hogy igenis összetartozunk. Bárhogy is döntöttek mások, mi
magyarként összetartozónak érezzük
magunkat. A kisebbségi létnek vannak
nehézségei, de vannak szépségei is.
Szépség éppen az, hogy kultúrákat tudunk megismerni.
Arról is szól az összetartozás, ha
Kárpátalján bajba kerültek a háborús
övezetben élő magyarok, segítségre
szorulnak, akkor a nemzeti összetartozás értékrendje mentén kötelességünk
segíteni nekik, kötelességünk részt
vállalni a gyűjtésben, hiszen ők is segítenének rajtunk, ha hasonló helyzetbe
kerülnénk. Ez az összetartozás valahol
nagyon mélyen a szívünkben és a lelkünkben van és egy igazi emberi magatartás.
Összetartozás nélkül politika sincs.

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott rendezvény Királyhelmecen
több száz érdeklődő előtt zajlott..
Minden politikai pártnak valahol össze
kell tartoznia a választóival, a választóknak is azt kell érezni, igenis tartozhatok ehhez a párthoz, mert valami
olyat akar, ami nekem is fontos. Ezért
mondjuk folyamatosan, hogy kétpillé-

rű programra kell építkezni: az egyik
a magyarság megmaradása, a másik pedig a régiók felzárkóztatása ott,
ahol magyarok is élnek” – hangzott el
Királyhelmecen.
KT

Körvonalazódik az MKP parlamenti listája
Lezajlottak az MKP jelöltállító konferenciái. A 18 magyarlakta járás döntött
arról, kiket javasol a párt választási listájára jövő márciusban. Parlamenti tapasztalatokkal rendelkező, és fiatal, motivált jelöltek egyvelege alkotja majd
az MKP parlamenti listáját, köztük a Via Nova ICS több tagja valamint pártonkívüli jelöltek is.
Az egyes járások listavezetői a következő személyek:
Pozsonyi járás: Beke Tibor, vegyészmérnök, 57 éves
Szenci járás: Németh Gabriella, Szenc, megyei alelnök, 58 éves
Dunaszerdahelyi járás: Menyhárt József, Nyékvárkony, egyetemi adjunktus,
		
38 éves
Galántai járás: Forró Krisztián, Nagymácséd, ügyvezető, 39 éves
Vágsellyei járás: Botka Ferenc, Vágsellye, a VMK vezetője, 57 éves
Komáromi járás: Samu István, Gúta, pedagógus, 35 éves
Érsekújvári járás: Farkas Iván, polgármester, közgazdász, 49 éves
Nyitrai járás: Ladányi Lajos, Kalász, kulturális intézmény igazgatója
informatikus, 56 éves
Lévai járás: Kiss Beáta, Nyírágó, középiskolai tanár, 45 éves
Nagykürtösi járás: Balázs Éva, Nagykürtös, pedagógus, 67 éves
Losonci járás: Csúsz Péter, Losonc, tanár, 49 éves
Rimaszombati járás: Auxt Ferenc, Rimaszombat, vállalkozó, 63 éves
Nagyrőcei járás: Deák János, Tornalja, mezőgazdász, gépészmérnök, 35 éves
Rozsnyói járás: Beke Beáta, Lekenye, szerkesztő, 34 éves
Kassa-környék: Köteles László, Szepsi, vállalkozó, 57 éves
Kassa: Filipko József, Kassa, ellenőr, 49 éves
Tőketerebesi járás: Ilko Zoltán, Lelesz, projektmenedzser, 28 éves
Nagymihályi járás: Mihók Gábor, Nagykapos, közgazdász, 39 éves
A Via Nova ICS listavezetője: Cziprusz Zoltán, Rimaszombat,
építészmérnök, 26 éves

A Jókán tartott fórumon is nagy érdeklődés mellett folyt az eszmecsere

Találkozó a választópolgárokkal
Beszéljük meg! címmel országos
programsorozat indult az MKP
önkormányzati koncepciójának
bemutatására.
Május óta már több mint félszáz
helyen mutattuk be az érdeklődőknek a szlovákiai magyarság megmaradásának és gyarapodásának
intézményi rendszereiről szóló dokumentumot.
Az MKP önkormányzati koncepcióját mindenütt élénk érdeklődéssel
fogadják. Értékes hozzászólások és

vélemények hangzanak el, főleg az
erős asszimiláció, a szlovák iskolaválasztás, a munkahelyteremtések
hiánya miatt csökkenő foglalkoztatottság, a fiatal generáció jövőképével kapcsolatos meglátások, de
a roma kérdés is sok településen
felmerül. Az MKP a nyár folyamán
is folytatja a beszélgető sorozatot,
hogy minél több polgárral megismertesse önkormányzati koncepciójának lényegét, mely a felvetett
kérdésekre kínál megoldást.

Berényi Józseffel, az MKP országos elnökével beszélgettünk

Kormányváltásra van szükség!
(Folytatás az 1. oldalról)
Hosszú út áll még előttünk az elkövetkező hónapokban, és sok munkára
van szükség közösségünkért.
A járási konferenciák lezajlása után
már ismert a listavezetők személye az
egyes magyarlakta járásokból. Elégedett az eredménnyel?
– Nagyjából igen, bár erre igazából
csak a jövő márciusi parlamenti választások után kapunk érdemi választ.
Mikor válik ismertté a választási lista
és mi jellemzi majd?
– Várhatóan ősszel hozzuk nyilvánosságra a teljes listát. A járási konferenciáink viszont már az összes magyarlakta járásban lezajlottak. Ismertek
a listavezetők is. Ami látható, hogy az
MKP tapasztalt és új arcok egyvelegével vág neki a választásoknak. Az első
tízben több új személy is szerepelni fog,
köztük párton kívüliek és a Via Nova jelöltjei is. Érdekes lesz majd megnézni
az átlagéletkort, és a tapasztalt, valamint új jelöltek arányát.
Az elemzők szerint az MKP parlamentbe jutásával csökken a Smer-rel
való kettős koalíció lehetősége, és növekszik a kormányváltás esélye. Kiket
tart elfogadható partnernek az együttműködésre és kiket nem?
– Az MKP tisztában van a magyarlakta régiók helyzetével és ismeri a
megoldást a problémák megoldására.
Erről szól önkormányzati koncepciónk

is, mellyel járjuk az országot, hogy minél több emberrel megismertethessük.
Mintegy 50 településen voltunk idáig,
és nem állunk le nyáron sem.
Közösségünk, de Szlovákia érdeke
is az, hogy a magyar érdekképviselet
minél erősebb legyen a szlovák törvényhozásban, hogy javítani tudjunk
a mai állapotokon. Mint említettem,
az MKP a kormányváltásban érdekelt
és készek vagyunk együttműködni a
jobbközép pártokkal annak érdekében,
hogy valós alternatívát jelentsünk a jelenlegi kormányzattal szemben.

ülő párt nem. Mi ennek az oka és Ön
szerint kinek jó a külön utas politizálás?
– Oktatásügyi alelnökünk mindent
megtett azért, hogy összefogást érjen el. Sajnos, a vegyespárt kibújt az
együttműködés alól. Döntésük politikai
szűklátókörűség. A magyar közösség
látja kárát annak, ha külön utakon próbálunk megoldani olyan problémákat,
melyekkel szemben együtt hatékonyabbak lehetnénk. A magyar iskolákat
jelentős veszély fenyegeti. Erre rá tudtam mutatni a június 7-i TA 3-as vitaműsorban is. Fontos lenne, hogy ne csak
mi, a jelenleg parlamenten kívüli MKP
nyissa meg ezeket a témákat a szlovák
televízióban, de egyelőre mások erre
nem vállalkoztak.
Alispánként milyen újdonságokról tud
beszámolni Nagyszombat megyéből?
– Örömmel jelenthetem be, hogy
három településen megkezdődött a
másodrendű főút teljes felújítása európai uniós és megyei költségvetésből. A
munkálatok júliuis elején várhatóan be
is fejeződnek. Amennyiben további források, pénzek állnak majd rendelkezésre, folytatjuk a többi úttal is.

Az elmúlt hónapok egyik vezető közéleti híre a magyar érdekképviselet
együttműködéséről szóló tárgyalás elutasítása volt a vegyespárt részéről. Mi
erről a véleménye?
– Mi nyitottak voltunk a tárgyalásra,
készen álltunk és állunk az egyeztetésre bármikor. Az összefogás a leghatékonyabb módja annak, hogy kormányváltásra kerüljön sor, illetve, hogy
ellenzéki erőként megakadályozzuk a
Smer-kormány részéről tapasztalható
hatalmi visszaéléseket.

Május közepén Görögországban az
Európai Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEN) kongresszusán határozatot
fogadtak el a felvidéki és az erdélyi magyarok önkormányzási törekvéseinek támogatására. Miről szól ez a támogatás?
– Nagyon fontos számunkra, hogy az
Európai Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEN) támogatja önkormányzati
törekvéseinket. Az elfogadott közös
határozat többek között sürgeti a szlovák kormánynál a magyar közösségek
igényeinek igazságos kezelését. A témával az európai fórumokon továbbra

Ugyanúgy nem sikerült közös magyar álláspontot kialakítani az MKP oktatásügyi alelnöke, A. Szabó László által kezdeményezett, a magyar iskola és
az anyanyelvi oktatás megerősítése és
fejlesztése érdekében elkészült ún. oktatási minimumhoz sem. A hétből csak
hat szervezet írta alá a dokumentumot,
a magyar szavazatokkal parlamentben
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is foglalkozunk. A cél, hogy elérjük saját
ügyenik önálló igazgatását.
Említette, hogy 50 településen már
bemutatták a szlovákiai magyarság
megmaradásának és gyarapodásának
intézményi rendszereiről szóló dokumentumot. Milyenek az eddigi visszajelzések?
– A Beszéljük meg! programsorozatunk témája önkormányzati koncepciónk bemutatása. Elmondhatom, hogy
nyitott, érdeklődő polgárokkal találkozunk országszerte, akik fontosnak
tartják, hogy megismerjék céljaink lényegét. A tervezet (szerk. megj. mely
az MKP honlapján is elérhető) arról
szól, hogy szülőföldünkön megélhetést,
munkát és lehetőségeket teremtsünk,
és hogy jövőképünkről, a beruházásokról, fejlesztésekről, a befizetett adóink
elköltéséről mi magunk dönthessünk.
KT

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott királyhelmeci rendezvény gyermeknapra esett, őket lufival is köszöntötte
Berényi József MKP-elnök.

moly lehetőségeket kínál a polgárok
érdekérvényesítésére a Lisszaboni
Szerződés alapján.
Tavaly két olyan kezdeményezés is
napvilágot látott, amely többé-kevésbé
minket is érint, ám sajnálatos módon
egymás esélyeit is csökkentették. A
Székely Nemzeti Tanács az erdélyi autonómia, az RMDSZ pedig a FUEN, az
Európai Népcsoportok Föderációja nevű
ernyőszervezet támogatásával a kisebbségi autonómia megvalósítását kezdeményezte. Sajnos, mindkettő elakadt az
Európai Bizottságnál, az utóbbi esete az
Európai Bíróság elé került, őszre várjuk
a döntést vele kapcsolatban.
A döntés indoklása birtokában viszont
újból neki kell majd veselkednünk ennek a kérdésnek, az előzetes megállapodások alapján az MKP is kezdeményezője lesz az új fordulónak.
A Petíciós Bizottságban Timmermans
urat, az Európai Bizottság első alelnökét
hallgattuk meg. Némi vitába is keveredtem vele, mert azt szerettem volna kipasszírozni belőle, ki a felelős konkrétan
az őshonos kisebbségek ügyéért, s mit

Magyar ügyek kavalkádja
A meghallgatás külön műfaj az Európai
Parlamentben. A polgárok véleményére odafigyelő politikagyakorlás fontos
eszköze: olyan embereket hívunk meg,

akiknek van mondanivalójuk az adott
témáról.
Februárban az Európai Polgári Kezdeményezésről tárgyaltunk, amely ko-

tudunk tenni közösen – a Bizottság és a
Parlament – eme kérdés megoldásáért.
Írásbeli kérdést is benyújtottam hozzá,
három hete van, hogy válaszoljon. Megígértem azonban neki, hogy addig nem
hagyunk neki békét, amíg előbbre nem
lépünk ebben a kérdésben.
Áprilisban az őshonos kisebbségek
esélyeiről tartottunk meghallgatást az
Európai Néppárt részéről, erről már
részletesen beszámoltunk. A kisebbségi munkabizottság múlt heti strasbourgi
ülésén arra kértük a szocialista, liberális és zöldpárti kollégákat, szervezzenek ők is hasonló rendezvényt, állandó
nyomás alatt kell tartanunk a Bizottságot és a Parlamentet.
Júniusban pedig a petíciós jogról lesz
majd szó. Dubovcová asszonyt kértem
fel, hogy beszéljen a szlovákiai helyzetről, s természetesen ott lesz majd a mi
szakértőnk is a felszólalók közül. Nem
akarok elébe futni az eseményeknek,
de komoly esély van arra, hogy a peredi
népszavazás ügye slágertémává váljon
júniusban az EP-ben.
Csáky Pál

A FUEN-kongresszus támogatja
az MKP, az RMDSZ és az MPP önkormányzási törekvéseit
Május 14-16-a között a görögországi
Komotini/Gümülcine városában került
sor az Európai Nemzetiségek Föderális
Uniója (FUEN) 60. éves kongresszusára. Az európai nemzeti-etnikai kisebbségek legnagyobb és legbefolyásosabb
szervezetének a Magyar Közösség
Pártja (MKP) hosszú ideje aktív tagja. A
szervezet taggyűlésén az MKP kezdeményezésére az erdélyi RMDSZ (Romániai Magyar Demokrata Szövetség)
és az MKP közös határozati javaslatot
terjesztett elő a felvidéki és az erdélyi
magyarok önkormányzási törekvéseinek támogatására, amelyhez csatlakozott az erdélyi MPP (Magyar Polgári
Párt) is.
A kongresszus résztvevői sűrű program során megvitatták az európai nemzeti és etnikai kisebbségek számos aktuális kérdését, köztük a kisebbségek
hatékony politikai képviseletének problémáját. A kongresszus külön vitapontban foglalkozott az ukrajnai kisebbségek helyzetével, illetve a kongresszus

házigazdájának számító nyugat-trákiai
török kisebbség helyzetével. Az MKP
részéről Horony Ákos jogi szakértő is-

mertette a szlovákiai magyar közösség
előtt álló kihívásokat, illetve terjesztette
be az MKP, az RMDSZ és az MPP kö-
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zös határozati javaslatát.
A közös határozati javaslat hivatkozva
a magyar közösségekre jellemző gyorsuló asszimilációra, az Európa Tanács
vonatkozó ajánlásaira, illetve a javaslatot beterjesztő pártok demokratikus elköteleződésére, stabilizáló tényezőként
való szereplésükre sürgeti a szlovák és
a román kormánynál a magyar közösségek igényeinek igazságos kezelését.
A közös javaslat a két kormányt többek között arra hívja fel, hogy azok
kezdeményezzenek és folytassanak
párbeszédet a nemzeti kisebbségek
képviselőivel a saját ügyeik önálló igazgatásáról. Fontolják meg és kövessék
az Európában működő kulturális és
területi autonómiák legjobb gyakorlatait, illetve tartózkodjanak minden olyan
próbálkozástól, amellyel a nemzeti kisebbségek önkormányzását az állam
területi egységének veszélyeztetéseként jelenítik meg. A közös javaslatot a
kongresszus elfogadta.
MKP/so

POZSONY MEGYÉBŐL JELENTJÜK

Németh Gabriella: Két nagy fejlesztési program
is indul több tízmillió euró értékben
A Vöröskereszt
köszönetet mondott
Május 8-a a Nemzetközi Vöröskereszt
Világnapja. A Szlovák Vöröskereszt
pozsonyi ünnepségén kitüntetésben
részesítették a segélyszervezet aktív
munkatársait és támogatóit, köztük
Richard Kmeť dunaszerdahelyi járási
elöljárót és Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármestert (MKP) is. A kitüntetetteket a helyszínen köszöntötte
Németh Gabriella, Pozsony Megye
MKP-s alelnöke is.

Közös idegenforgalmi fejlesztés indul
Pozsony és Győr-Moson-Sopron megye között uniós támogatásból. A határon átnyúló együttműködés 2014-2020as időszakára tervezett programjának
összértéke 155 millió euró. Pozsony
megye ezen felül 42 millió eurós ingatlanfejlesztési programot is hirdetett.
A közelmúltban két nagy program is
beindult Pozsony megyében, melyek
pozitív hatással bírnak a lakosságra.
Május végén a megyei vezetés 42 millió eurós fejlesztési projektet hirdetett
meg, melynek keretében négy év alatt
több fontos ingatlan is felújításra kerül.
Köztük poliklinikák, nyugdíjasotthonok,
iskolák, sportlétesítmények. Németh
Gabriella (MKP) megyei alelnök elmondta, hogy a keretből a szenci zsinagóga felújítására is jut, melynek során multifunkciós kulturális-társadalmi
központot, infopavilont és múzeumot is
kialakítanak az ötven éve üresen álló
zsinagóga, illetve maga az épület körül.

Németh Gabriella kiemelte, hogy
Pozsony megye főleg a természeti és
kulturális örökség védelmére és megőrzésére irányuló projekteknél számít a
magyar partner támogatására. Ilyenek
a dunacsúnyi kastély átalakítása öko
központtá, a Kis-Duna mentén található
természeti örökség megőrzése, az ártéri erdők védelme, a kerékpárturizmus
és az integrált közlekedés fejlesztése.
Az egyik legfontosabb része a projektnek a kerékpárturizmus fejlesztése.

Doborgazt és Dunakilitit kerékpáros és
gyalogos híddal kívánják összekötni,
ami a jelenleg használatos kompot fogja helyettesíteni.
A legfontosabb területek, amelyekben
a két megye előzetesen megegyezett:
– A természeti kincsek és a kultúra
megőrzése, fejlesztése és népszerűsítése
– A határon átnyúló mobilitás javítása,
a másodlagos és harmadlagos csomópontok infrastrukturális összekapcsolása, beleértve a határ menti integrált
közlekedést is
– A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munka utáni mobilitás támogatása, a munkapiacok ös�szehangolása
– A határ két oldalán lévő közigazgatási szervek és a határ mentén élő lakosok együttműködésének erősítése,
beleértve a kis pályázatokat is
– Technikai segítségnyújtás
KT
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Biró László: Nagyszombat megyei döntések kedvező hatásai

A megyei önkormányzat számos olyan
kérdésről dönt, melyek fontosak a polgárok életében. Februárban az MKP
megyei frakciójának kezdeményezésére olyan döntés született, hogy a
megyei vagyoneladásból származó
bevétel 50 százalékát az érintett intézmény, város, illetve járás fejlesztésére
használják fel. Ez komoly siker, hiszen
ezáltal a régiók közti szolidaritás elve
erősödik. Márciusban a dunaszerdahelyi és galántai kórház helyzetének megoldásán volt a hangsúly. A megyének
sikerült ehhez olyan stratégiai partnert
találnia, amellyel kedvező változások
következhetnek be a kórházak által
nyújtott egészségügyi ellátás terén. Ez
valamennyi polgár érdeke.

További fontos téma az ún. kispályázatok kérdése, melynek értelmében a
megye költségvetési lehetőségei szerint továbbra is támogatáshoz juthatnak
községeink a különböző oktatásügyi,
ifjúságpolitikai, kulturális, szociális és
egészségügyi projektjeik megvalósításához.
A vagyoneladásból származó 50
százalékos „helybenmaradás” már a
galántai és dunaszerdahelyi kórházak
eladására is vonatkozik. A kórház esetében 2,1 millió euró volt a vételár, így
ennek az összegnek a fele a Galántai, illetve a Dunaszerdahelyi járásban
történik beruházásra. Az új tulajdonos
a két kórház adósságát is átveszi, és
mindkét egészségügyi intézményben

legalább 10–10 millió eurós beruházást
hajt végre. A Svet zdravia társasággal

kötött adásvételi szerződésben komoly
kötelezettségeket is megfogalmazott
a megyei önkormányzat. Az új tulajdonost a vállalt beruházásokra a szerződés kötelezi. Ígéretet tett arra, hogy a
kórházakban nem lesznek elbocsátások, és nem csökkentik az osztályok
számát sem, sőt a lehetőségek szerint
azok bővülnek majd.
Mindkét kórház felügyelő tanácsában legalább egy tag fogja képviselni a
megyét, így lehetőség lesz a kórházak
működésének közvetlen ellenőrzésére.
Az MKP megyei képviselői azt is szem
előtt tartották az eladás megszavazása
során, hogy a vásárló a kórházak területén a kétnyelvűség biztosítását is vállalja. (Terra/ON)

Nagyszombat megye jóvoltából a napokban megkezdődött az Alsószelin és Királyréven áthaladó másodrendű főút teljes felújítása.
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Az MKP, az OKS és a civilek közös aláírásgyűjtése a magyar nyelvű törvényekért

Útfelujítások és támogatások

A Nyitrai Kerületi Önkormányzat megtartotta 15. képviselő-testületi ülését. A
képviselők jóváhagyták a megye tavalyi zárszámadását. A tavalyi gazdasági
évet a kerület 467 ezer euró többlettel
zárta és a tavalyi pénzügyi tranzakciók
többlete közel 6,6 millió euró volt. A tartalékalapba tehát 7,03 millió eurót utal
át a kerületi hivatal, amelynek összege
így meghaladja a 17 millió eurót.
Az Európai Unió forrásaiból finanszírozott megyei közútfejlesztési beruházások is befejezés előtt állnak. A
Komáromi és az Érsekújvári járások
együttes csomagjában szereplő útfelújítások megismételt közbeszerzése

Májusban az MKP felhívással fordult a magyar közösség tagjaihoz azzal a
céllal, hogy támogassák a szlovákiai jogalkotás minőségi javítása érdekében
indított közös kezdeményezést. A támogatók aláírásukkal fejezhették ki egyetértésüket a kezdeményezéssel, melynek célja a jogalkotásról és a törvénytárról szóló, tárcaközi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslatban olyan módosításokat elérni, amelyek többek között magyar nyelven is elérhetővé tennék a
törvényeket.
A módosítási javaslatok között szerepel annak a lehetőségnek a megteremtése is, hogy a Törvénytárban a nemzeti kisebbségek nyelvein is közzé lehessen tenni a fontosabb jogszabályok szövegét. Ezt azért tartjuk rendkívül
fontosnak, mivel a magyar nyelv tényleges és mindennapi hivatali használatának egyik alapfeltétele, hogy egységes terminológiával megfogalmazott
jogszabályszövegek álljanak a hivatalok és a polgárok rendelkezésére. Az
előírások tartalmát csak így lehet pontosan megismerni, a hivatali ügyintézés
során pedig alkalmazni is.
Az 500 támogató aláírás időközben összegyűlt, az igazságügyi minisztérium így köteles egyezetni a módosítások kezdeményezőivel, amelyen a Magyar Közösség Pártját Őry Péter és Horony Ákos képviseli majd.
MKP/SÓ

miatt a munkálatok jóval később kezdődtek el, itt eddig az útszakaszok 43
százaléka újult meg. A Lévai járás megyei közutaira szóló közbeszerzést is
meg kellett ismételni, ám a másodjára
kiírt közbeszerzési eljárás a benyújtott
óvások miatt megszakadt.
A megye idén 17 műemlék felújítására összesen 33 ezer eurót szán. Ezek
közül a gútai malom felújítására 1900
euró, Klapka tábornok komáromi szobrának felújítására 800 euró, az ipolysági
városháza, korábbi megyeháza bejáratának felújítására 800 euró, a koloni
római katolikus templom felújítására
pedig 1000 euró jut. Sajnos a megye
déli járásaiból hosszabb ideje viszonylag kevés pályázat érkezik a bíráló bizottsághoz. Ezúton is kérem a polgármestereket, egyházi méltóságokat, civil
szervezetek vezetőit, kultúrfelelősöket,
hogy éljenek a lehetőséggel, küldjék el
pályázataikat. A szükséges információk
megtalálhatók a kerületi önkormányzat
honlapján: www.unsk.sk .
Fontos döntést hoztunk a nem megyei fenntartású szociális intézmények
ügyében. A megye ezentúl ugyanakkora normatív támogatást nyújt minden típusú szociális intézményben, legyen az
megyei vagy magánfenntartású, illetve
egyházi nonprofit szervezet által fenntartott szociális intézmény.

Segítsünk Kárpátalján!

Képsorozatunk az egyes helyszínekről:

A Pázmaneum Társulás gyűjtést szervez Kárpátalja megsegítésére. A gyűjtés fő célja a nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős emberek megsegítése Kárpátalján.
Mindennapos gondokkal küzdenek a kárpátaljai magyarok, ezért adománygyűjtésbe kezdünk, hogy a befolyt összegből az ottani családokat, magányos embereket tudjuk segíteni. Kérjük a katolikus egyházközségeket, civil
szervezeteket, vállalkozókat, hogy segítsenek kezdeményezésünkben és
lakóhelyükön hirdessék meg a gyűjtést. Adományainkat a Kárpátaljai Katolikus Karitásznak juttatjuk majd el.
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma 000-2015-009752 szám alatt
engedélyezte a Pázmaneum Társulásnak, hogy országos adománygyűjtést
szervezzen a kárpátaljai nehéz sorsú családok megsegítésére.
A gyűjtés 2015. október végéig tart, amelyet egy jótékonysági koncert előz
majd meg.
Pénzadományaikat egy elkülönített számlaszámra várjuk:
16137490/5200 OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK9052000000000016137490
Pénznem: EUR
CIF: 699512
A megjegyzés rovatba írják oda: „Kárpátalja”

Farkas Iván, az MKP Nyitra megyei
frakcióvezetője

BESZTERCEBÁNYA MEGYÉBŐL JELENTJÜK

Siker? Avagy az ördögnek voltunk adósok…
Besztercebánya megye a választások
óta csak szenved, ezt mindenki látja.
Minden csendes, csak „egy kacagó szél
suhan el a nagy Ugar felett” – mármint
az elszalasztott lehetőségek. Elnökünk,
Marian Kotleba, aki szerintem maga
sem tudja, hogy nyerte meg a választást a Smer jelöltje ellen, mindenben és
mindenkiben ellenséget lát. Nem kell
neki az Európai Unió zászlaja, de az
Európai Unió egyetlen centje sem.
Nincsenek nagy beruházásaink, nincsenek EU-s projektek. Léha hozzáállással sikerült két év alatt megfosztania
megyénket több tucat beruházástól, ha
pénzben akarjuk kifejezni, akkor már
elértük a 10 millió eurós határt, amihez
nekünk önrészként csak 5%-ot kellett
volna hozzátennünk. Régi pénzben kifejezve saját 15 millió koronánkhoz 285
millió koronát kaphattunk volna az Európai Uniótól, ha aláíródtak volna ezek
a megnyert pályázatok. Márpedig nem
íródtak alá!
A legújabb ilyen elszalasztott lehetőség a Csáb – Szuhány útszakasz megnyert pályázata, amelyet hosszú sikeres huzavonával „elszalasztott” aláírni
a mezőgazdasági miniszter és megyei
elnök is. A Smer és Kotleba vitatkozására pedig a mi megyénk fizet rá, mert

Bővebb információ Karaffa Attilánál
a +421-905-826 185-ös telefonszámon,
illetve az info@pazmaneum.com e-mail címen.
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a
csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” (Kalkuttai Boldog Teréz)

a kivitelező által elvégzett munkát saját
pénzből vagyunk kénytelenek kifizetni. Márpedig ez a 3,8 millió euró jó lett
volna Ipolynyéktől Tornaljáig számtalan
más út rendbehozatalára is! A kérdés
tehát az, kinek jó ez az állapot? Talán
neki, mert ha minden úgy menne, ahogyan kell, nem róla szólna a napi sajtó,
ez a sanda gyanúm.
Csúsz Péter,
az MKP besztercebányai
megyei elnöke
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Anyák napi ünnepség Szencen
Az MKP már 26. alkalommal köszöntötte az édesanyákat a szenci kultúrház
nagytermében. A színvonalas műsort
Németh Gabriella, az MKP országos
elnöksége és a Pozsony megyei közgyűlés alelnöke vezette, aki szebbnél
szebb anyákhoz szóló versidézetekkel
köszöntötte nem csak az édesanyákat,

hanem a nagymamákat, dédnagymamákat is.
A színvonalas rendezvényt részt vett
Bárdos Gyula, az MKP OE tagja, a
CSEMADOK országos elnöke. Duray
Rezső, az MKP szenci és járási elnöke
ünnepi köszöntőjében több szempontból is rámutatott az anyák mérhetet-

Fényképek: Agárdy Gábor (szenc.sk)
lenül fontos szerepére a család életében. Beszédében hangsúlyozta: „Ha az
édesanyáról beszélünk, nem feledkezhetünk meg a tőlük kapott örökségről,
az anyanyelvről sem. Ezt a drága örökséget illik, sőt kötelesség megbecsülni,
ápolni s az utódoknak továbbadni. Az
örökség meg nem becsülése a legna-

gyobb sértés, tiszteletlenség az örökhagyóval szemben. „
A csaknem kétórás műsorban az óvodások, alap- és középiskolások színvonalas műsora után a férfi énekkar a
Bertók zenekar kíséretében ebben az
évben is nótacsokor összeállítással köszöntötte az édesanyákat. (dr)

Szakmai fórum a
mezőgazdaságról Kisgéresben
A Gazda Polgári Társulás és Magyarország kassai főkonzulátusa szervezésében májusban szakmai találkozót
tartottak a kisgéresi kultúrházban.
A bodrogközi és Ung-vidéki gazdák
számára meghirdetett rendezvényt Mihók Gábor nagykaposi régiófejlesztési
szakember, az MKP nagymihályi járási
elnöke nyitotta meg, majd Varga Péter,
a Gazda Polgári Társulás elnöke ismertette a 2013-ban alakult felvidéki szervezet tevékenységi körét.
Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja a mintegy 40 jelenlévő mezőgazdászt a Keleti Határvidék
Program célkitűzéseiről tájékoztatta.
Mint elhangzott, a januárban meghirdetett program tervei között szerepel egy
agrárvállalkozói övezet, mezőgazdasági ipari zóna létrehozása is határon átnyúló együttműködésre alapozva.
Mihók Gábor a Bodrogköz és az
Ung-vidék üzleti környezetét mutatta
be. Hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság lehet az Ung-vidéki, bodrogközi
régió egyik fő kitörési pontja a szülőföldön való megélhetés, a térség felemelkedése szempontjából, ezért is
tartják fontosnak a témában való tájékoztatást, a szakmai segítséget. Őt követően Mészáros Győző agrármérnök
Szlovákia egységes mezőgazdasági

Borkóstoló Nagymagyaron
Nagymagyaron a Magyar Közösség
Pártjának helyi sejtje jól dolgozik. Az
utóbbi években érezhetően élénkült az
élet, rengeteg sok hasznos programot
szerveznek, teszik a dolgukat minden
olyan fontos területen, ami a település
hasznát szolgálja. Büszkék is lehetünk erre az összefogásra, hiszen a
legutóbbi helyhatósági választásokon
kiemelkedően jó eredménnyel szerepeltek.
A Dunaszerdahelyi járásban három
olyan falu van, ahol színtiszta MKP-s
képviselőtestület van, s az egyik épp
Nagymagyaron. Csicsai Ottó polgármester maga is tagja a párt helyi szervezetének, s az általa irányított testületben mindnyájan MKP színekben
nyertek mandátumot.
Az eredményességért, a sikerért
azonban dolgozni kellett, s nem is keveset. Sok-sok ötlet valósult meg, okos

és színvonalas programok kerültek
megrendezésre és lassan-lassan az
egész falu vérkeringésébe bekerült a
párt munkája. Ezt legutóbb például azzal bizonyította, hogy a Nagymagyari
Borkedvelők Társaságával karöltve
borkóstolót szerveztek a polgármester,
Csicsai Ottó védnökségével.
Harmadik alkalommal vágtak bele a
szervezésbe, s ez alkalommal igazán
teltház volt a nagymagyari kultúrházban. A mai rohanó világban szükség
van arra, hogy a családok, barátok,
testvérek, rokonok, munkahelyi közösségek kicsit megpihenve, finom borok
mellett osszák meg egymással véleményüket, gondolataikat. S hogy az
estét színvonalassá és tartalmasabbá
tegyék, a nemes nedűk megismerésében és kóstolásában, a szakma neves kiválósága, Kiss Csaba borlovag,
a Cseki borpincészet borásza adott
szakavatott útmutatót. Az igényes és kultúrált kóstolókat
pedig a Figura-Vin borkereskedés kínálta szép és finom
italaival.
A remek hangulatú borozgatás mellett kellemes muzsika
szólt és kitűnő baráti társalgás zajlott. A nagymagyariak
továbbviszik a hagyományt,
jövőre ismét megszervezik a
borkóstolót. (bi)
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Mihók Gábor
támogatáspolitikájának
tervezetéről
tartott előadást. A rendezvény során
nagy hangsúlyt kaptak az agráriumot
érintő támogatáspolitika 2014-2020
időszakra vonatkozó ismérvei, különös
tekintettel a pályázási módokra és lehetőségekre.
A rendezvény állófogadással és kötetlen beszélgetéssel ért véget.

A. Szabó László: Külön utakon nem jutunk messzire

PRO CIVIS
Új intézmény alakul:
a Szlovákiai Magyar Polgármesterek és Önkormányzati
Képviselők Szakmai
Közössége

(Folytatás az 1. oldalról)
Jómagam módosító javaslattal fordultam a tárcavezetőhöz még január végén,
amire május közepén érkezett egy semmitmondó válasz. Márciusban felkértem
717 (köztük számos kizárólag szlovák) település polgármesterét, hogy egy sablonlevél tömeges elküldésével
próbáljanak nyomást gyakorolni a miniszterre, hogy a
veszélyeztetett iskolák mégis fennmaradhassanak.
Úgy tűnik, ez részben sikerült, mert némi változás lesz
a törvényben, de mivel más
problémák is sújtják iskoláinkat, egy egyeztető tárgyalásra hívtuk a szakmai szervezeteink és a Most-Híd párt
képviselőit.

A Pro Civis Polgári Társulás új
intézmény életrehívását kezdeményezi, a Szlovákiai Magyar
Polgármesterek és Önkormányzati Képviselők Szakmai Közösségét (SZMÖK). A SZMÖK szakmai fórumként kíván szolgálni
fontos témák véleménycseréjére, hogy a közös gondolkodás
eredményeként közös stratégia
alakulhasson.

Milyen céllal ültek asztalhoz?
– Ezen a megbeszélésen
az MKP, a vegyespárt és a
Kerekasztal által korábban
aláírt kisebbségi minimum
mintájára szerettünk volna
elfogadni egy ún. oktatási
minimumot, amely elsősorban a sürgősen megoldandó
kérdéseket tartalmazta volna. Úgy gondolom, iskoláink nem eshetnek áldozatul
a pártpolitikai csatározásban, ezért a közös gondokra együtt kellene válaszokat
találni. Sajnálom, hogy ez a
kezdeményezés kudarcba
fulladt.

Tanácskozás oktatásügyünk helyzetéről az MKP pozsonyi székházában

Mivel magyarázza az
egyeztetés kudarcát, azaz,
hogy a hét félből csak hat
írta alá a dokumentumot?
– A Most-Híd képviselői először csupán haladékot kértek, majd egy héttel később

Másik fontos téma a magyar iskolák védelmében
indított országos aláírásgyűjtés. A petíciót végül
több mint 26 ezren írták
alá. Hogy értékeli mindezt,
és mit vár a kezdeménye-

újabb háromórás tárgyalás
után kijelentették, hogy számukra elfogadhatatlan a közös egyeztetés és egymás
meg nem támadásának gondolata, mert szerintük már
folyik a kampány, ezért nem
kívánnak egységes állásfoglalásra törekedni. Politikai
szűklátókörűségnek vélem
ez a döntést, mert a magyar
közösség látja kárát, ha külön utakon próbálunk megoldani olyan problémákat,
melyekkel szemben együtt
hatékonyabbak lehetnénk.

zés sikerét illetően?
Az aláírásgyűjtés egy szűkebb szakmai kérdés miatt indult, de messzemenő
következményei lennének,
ha az alapiskoláinkban lecsökkentenék az anyanyelvi
órák számát, s így kisebb tér
nyílna az írás és olvasás oktatására, ami lényegében a
tanulás alapja.
Örülök neki, hogy a civil
kezdeményezés, amelyet az
MKP kezdettől fogva támogatott, végül több ezer embert megszólított, de a döntés még mindig a miniszter
kezében van. Bízom benne,
hogy ő felülbírálja majd a korábbi határozatát, és helyreállnak a dolgok.
Május végén arra kérte
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a polgármestereket és az
oktatási intézmények vezetőit, hogy ne engedjenek
a megfélemlítésnek a helyi
államigazgatás oktatásért
felelős képviselői részéről.
Milyen
megfélemlítésről
van szó?
– Sajnos egyes régiókból
azt a hírt kaptuk, hogy néhány polgármesterre nyomást gyakoroltak a kevés
tanulóval rendelkező magyar
és a szlovák iskolák összevonása érdekében. Úgy gondoljuk, ez a lépés semmilyen
problémát nem oldana meg,
hiszen ettől még egy-egy
osztályban nem lesz több
tanuló. Ráadásul a törvény,
amelynek értelmében ezt az
államigazgatás elvárja, még
nem is lépett életbe.
KT

Őry Péter
A fórumon teret kaphat minden
olyan téma, felvetés, amely az önkormányzatisággal, az önkormányzati munka szakmai kérdéseivel,
gondjaival összefügg; legyen szó
fejlesztési lehetőségekről, rendezvények szervezéséről, nyelvhasználati kérdésekről, törvények értelmezéséről és napi használatáról,
illetve minden más témáról, amelyek a dél-szlovákiai, magyarok lakta települések önkormányzati munkáját érintik.
„Mivel a rendszerváltás óta eltelt
negyed évszázad során nem alakult ki a magyar polgármestereknek
és önkormányzati képviselőknek
szakmai fóruma, a Pro Civisben úgy
döntöttünk, itt az ideje, hogy végre
megalakuljon egy ilyen intézmény”
– fogalmazott Őry Péter, a társulás
elnöke. A cél a hatékonyabb fellépés az önkormányzatiság fejlesztés
és a közösségi érdekérvényesítés
terén.
A SZMÖK az önkormányzati
szakmunka nyitott fóruma kíván
lenni. A csatlakozás önkéntes és
díjtalan. A csatlakozási nyilatkozat
letölthető a www.onkormanyzas.sk
honlapon.
(PC/kt)

Közösségszervezésben és terepmunkában is otthonosan mozog a Via Nova
Pezseg az élet a Via Nova ICs körül
a tavasz folyamán: elindult a szervezet égisze alatt futó Felvidéki Labdarúgó Bajnokság, javában zajlik a
július 8-12. között esedékes III. Martosi Szabadegyetem szervezése, és
folyamatban van a jelöltállítás a jövő
márciusi parlamenti választásokra.
A Felvidéki Labdarúgó Bajnokság
selejtezőit idén minden eddiginél több,
tizenegy csoportban rendezik, ami azt
jelenti, hogy ennyi régió kapcsolódik be
a küzdelmekbe. A 43 résztvevő csapatból tizenegyen jutnak a dunaszerdahelyi országos döntőbe, valamint a címvédő jogán Szepsi csapata.
Mostanra határozottan körvonalazódik az idei Martfeszt kínálata. Sokoldalú zenével, az élet számos területéről érkező vendégekkel és előadókkal,
közösségi játékokkal, más érdekességekkel és a diákok számára különleges
kedvezményekkel készítik elő a szervezők a felvidéki fiatalok számára az év 5
legjobb napját. A pörgésről a Tankcsapda, a Zorall, a Kerekes Band, a Firkin
és a Balkan Fanatik gondoskodik, míg

a szentimentálisabb pillanatokról Rúzsa Magdi, az Ismerős Arcok, valamint
a Kicsi Hang. Deák Bill Gyula és a Beatrice a klasszikus rockzenét hozza el, a
finomabb hangzásért pedig Demjén
Ferenc és a Török Ádámmal kiegészülő Expired Passport felel. (Részletek a
martfeszt.sk honlapon.)
A szabadegyetemi beszélgetéseken
neves közéleti szereplők, szakértők,
politikusok, sportolók és más érdekes
emberek adják majd egymásnak a mikrofont. A rendezvény központi témája a
nemzetiségi önrendelkezés lesz, erre
rímelnek mottóként Márai Sándor szavai: „Az élethez türelem kell, de a csodához bátorság.”
A 2016-os parlamenti választásokon
a Via Nova az MKP-val szövetségben
méretteti meg magát. A párt megújhodási, fiatalodási képességét igazolja,
hogy a magyar közösség listáján mintegy 25 fő fogja képviselni a Via Nova
Ifjúsági Csoportot. A szervezet erejét
fémjelzi, hogy többségük az MKP járási jelöltállítóin vívta ki az indulás jogát. Samu István és Cziprusz Zoltán
az első tízben lesz, de többen – Nagy

Dávid, Ilko Zoltán, Pócsik József, Nagy
György – szintén előkelő helyen szerepelnek majd.
A kiemelt témák és események között
van tér és erő a szakmai és a mozgalmi tevékenységre is. A felvidéki magyar
fiatalokat érintő legfontosabb kérdések
a megélhetés és az oktatás, így a Via
Nova szakmai tevékenysége is elsősorban ezekre összpontosít. A Beiratkozási Körút az év elején zajlott le, és idén
várható a fiatal vállalkozók indulását
segítő Kezdj okosan! konferencia má-

sodik felvonása is. Az utcán is otthonosan mozognak a Via Nova aktivistái.
Április 5-én, a magyarokat kisemmiző
és elnyomó kassai kormányprogram
elfogadásának 70. évfordulóján, az
egykori helyszínen, transzparensekkel
tiltakoztak a hivatalosan máig érvényben levő gyalázat ellen. A tavasz során
az üzletek kétnyelvűsítését és a névmagyarosítást célzó megmozdulások is
voltak, illetve lesznek még.
Vésey Kovács László

KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünkben Szophoklész gondolatát idézzük.
A Hírvivő 2015/1 számának sikeres megfejtői, akik könyvcsomagot nyertek:
		
Csáji István, Nagyida
		
Kecskés Ágnes, Zsitvabesenyő
		
Németh Lajos, Alistál
		
Tőre Géza, Füleksávoly

Gratulálunk a sikeres megfejtőknek!
A keresztrejtvény helyes megfejtésének beküldői között könyvcsomagokat 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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