Forró Krisztiánnal, az MKP galántai járási elnökével, a 2016-os
parlamenti választások kampányfőnökével beszélgettünk

Az „összefogás”
listájával indulunk
Mikor es milyen célokkal vág neki az
MKP a választási kampánynak?
– Mivel a felvidéki magyarságnak
évek óta nincs megfelelő képviselete
a szlovák parlamentben, véleményem
szerint, a Magyar Közösség Pártjának
egyetlen fő célja lehet a 2016-os parlamenti választáson - ismét be kell kerülnie a szlovák parlamentbe.
Hogy áll a választási program előkészítése?
– Ahogy azt már több éve rendszeresen tesszük, „Beszéljuk meg!” címmel
lakossági fórumokat szervezünk. Ilyenkor a lakosoknak módjuk van találkozni
az MKP megyei és önkormányzati képviselőivel, akik így első kézből értesülnek a választókat leginkább érintő gondokkal. Tettük ezt ebben az évben is.
A program előkészítése során elsősorban az ezeken a találkozókon elhangzottakból indulunk majd ki. Az MKP alelnökei, illetve segítői jelen pillanatban
is olyan programon dolgoznak, ami az
emberek mindennapos gondjaira nyújt
majd megoldást. A teljes program be-

mutatására várhatóan október végén
kerül sor.
Forró őszre számíthatunk? Mivel tervezi az MKP a választók megszólítását?
– Aki billboardok vagy óriásplakátok
ezreivel számol, annak csalódást kell
okoznom. Az MKP-nak mint parlamenten kívüli pártnak nem állnak rendelkezésére olyan pénzeszközök, melyekkel ez
megoldható lenne. A szlovák médiában
szintén nem várható, hogy gyakrabban

MKP-s dömping a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen
Július 21–26. között került megrendezésre a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetem
az erdélyi Tusnádfürdőn. A meghívott előadók közül nem hiányozhattak az MKP
képviselői sem, akik a vitafórumokon beszámoltak az elmúlt egy év sarkaltos történéseiről, a felvidéki közhangulatról és felvázolták a kitűzött jövőbeni célokat is.
(Folytatás a 6. oldalon)

Nyári Kárpát-medencei roadshow
Három ország három különböző
helyszínén tartott előadást a nyár folyamán Berényi József, az MKP elnöke. Hogyan értékeli az egyes rendezvények hangulatát?
– Három nyári szabadegyetemre
kaptam előadóként meghívást. Ezt
a sorozatot Felsőszinevéren, a 23.
Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen
kezdtem, ahol először a 90-es években vettem részt. A meghívás elfogadásával tolmácsolni akartam a kárpátaljai magyaroknak a szolidaritásunkat.
Minden segítséget örömmel vesznek.
Örömmel tapasztaltam, hogy nagyon
sok MKP-s polgármester, helyi önkormányzati képviselő, illetve civilek, polgári társulások nyújtanak segítséget a
kárpátaljai magyaroknak. Az MKP Országos Elnöksége is gyűjtést szervezett, a támogatást Köteles László adta
át a rászorultaknak.
Ezt követte a III. Martosi Szabadegyetem, ahol Kelemen Hunor az

lesz az MKP látható. Bár mi örülnénk
neki, ha az MKP nagyobb teret kapna
a szlovák médiában, és ezáltal a felvidéki magyarságot leginkább sújtó problémák is. Úgy néz ki, a dél-szlovákiai
régiót érintő kérdések csak számunkra
fontosak. Ettől függetlenül természetesen mi is aktívan dolgozni fogunk, hogy
felvegyük a kapcsolatot választóinkkal.
Minden lehetőséget megragadunk majd,
hogy minél több választónkkal találkozhassunk személyesen is.
A közvélemény-kutatások jó ideje
rendre a parlamentbe mérik az MKP-t.
Szoros lesz a verseny és minden egyes
szavazatra szükség lesz. Hatékony tevékenységgel. Hogyan lehet ebből valós választási siker a párt számára?
– Valóban, a közvélemény-kutatások
tartósan 5% fölött mérik az MKP-t. Ez

RMDSZ és Pásztor István, a VMSZ
elnöke ismét megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, és közös fórumon
értékelhettük az elmúlt egy év eseményeit. A jövő év nagy kihívásaira
készülve megegyeztünk a kölcsönös
segítségnyújtásban.
A sort a 26. Bálványosi Szabadegyetem zárta, ahol az ismételt tapasztalatcsere mellett a határon túli magyar
pártok elnökeit Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is meghívta
munkavacsorára.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a
Kárpát-medence
magyarságának
közös a sorsa, és összefogásra van
szükség a kihívásokkal szemben.
Természetesen azért a buli sem maradt el. Minden helyszínen jól éreztem magam a koncerteken barátaimmal, ismerőseimmel. Csak ajánlani
tudom mindenkinek, hogy jövőre jöjjenek el az egyes helyszínekre, mert
megéri. 
K.T.

annak eredménye, hogy az MKP helyi,
illetve megyei szinten eredményesen
képviseli választói érdekeit. Ugyanakkor
mi is tudatosítjuk, hogy egyre keményebben kell dolgoznunk, hiszen választóink
ezt várják el tőlünk és teljesen joggal.
Hol tart jelenleg a listaállítás? Számíthatunk meglepetésekre?
– A parlamenti lista legkésőbb szeptember végére kerül véglegesítésre. Már
most teljesen világos, hogy nem csak az
MKP listája lesz, hanem egyben az „ös�szefogás listája” is. Ez azt jelenti, hogy
a listán párton kívüliek is lesznek. Biztosan lesznek néhányan ezen a listán,
akik a meglepetés erejével fognak hatni.
A lista összeállításánál a legfontosabb
feltétel, amit minden jelöltnek teljesítenie
kell, hogy fő célja a dél-szlovákiai régió
felvirágoztatása legyen.

Európai tanácstalanságok

Ezekben a hetekben szinte divat lett
szidni az Európai Uniót, az európai uniós bürokraták tehetetlenségeit. A kritikák nagy része sajnos indokolt, de ez
nem csupán valamiféle eurobürokraták
tehetetlenségéből fakad, hanem abból
is, hogy a nemzetállamok eddig sikeresen megakadályozták, hogy az eddigihez képest további területeken is
kialakuljon valamiféle egységes politika. Az ugyanis nem teljesen korrekt
hozzáállás, ha Brüsszelben úgy szavazunk, hogy bizonyos területekért ne
az Európai Bizottság, hanem a nemzetállamok kormányai legyenek felelősek, utána pedig, ha hazamegyünk, a
nemzetállami tehetetlenkedésért való
felelősséget a brüsszeli hivatalnokokra igyekszünk kenni, mondván, ezek
a brüsszeliek nem teszik a dolgukat.
Nem tehetik, ha egyszer nem adtuk
meg hozzá a mandátumot.

Napjaink slágertémája, a menekültügy kezelése is ilyen kérdés. A menekültek és a migránsok csak jönnek,
jönnek, egyes források szerint még
másfél-két évig is eltarthat a jelenlegi
hullám intenzitása. Az indulatok egyre
erőteljesebben fortyognak a kérdés
kapcsán, a kormányok pedig egymásra mutogatnak – és az Unióra, amelynek szerintük le kellene vennie ezt a
terhet a tagállamok kormányainak válláról. Igen ám, csakhogy ehhez közös
döntés szükségeltetne, magyarán:
vagy a Lisszaboni Szerződés módosítására vagy külön, ezt a témát érintő
döntésre lenne szükség.
Mindenki számára világos, hogy a
második lehetőség a járhatóbb út, ez
lenne napjainkban a hatékonyabb lehetőség. A probléma abban van, hogy
ezen az úton viszont egyelőre senki
nem akar járni. Akinél – képletesen
szólva – ég a ház, azt hagyják, hadd

küszködjön a problémával (Olaszország, Magyarország, Franciaország
és újabban Németország is), a többiek
nagyrészt bújócskára játszanak.
A kívánatos viszont az lenne, ha egy
tematikus csúcstalálkozót hívnának
össze azzal, hogy átfogó megoldást
találjanak a kérdés kezelésére. Ezen
a ponton pedig Donald Tusk lenne a
felelős. Az Európai Tanács elnökeként ő lehetne hivatott arra, hogy hatékony lépéseket kezdeményezzen.
És Mogherini külügyi biztosnak már

harmadszor kellett volna körbejárnia
az észak-afrikai régió országait, megpróbálva megegyezni velük egy hatékony migrációellenes filter kiépítésében. Persze, hogy ennek érdekében ki
kellene nyitni a közös pénztárcát is, de
ez még mindig sokkal humánusabb és
hatékonyabb lépés lenne, mint a jelenlegi téblábolás.
A polgárok most azt látják, hogy az
indulatok egyre magasabb szinten
forrnak, a probléma nem oldódik, hanem fokozódik, s a politikai válasz Európa több országában erre a helyzetre
az, hogy az illető államok bebarnulnak. Magyarán, növekedik a szélsőséges politikai pártok ereje, amely még
inkább destabilizálhatja az Európai
Uniót.
Ez pedig senkinek nem lehet az érdeke. Tenni kellene tehát - addig, amíg
nem késő.
Csáky Pál,
az MKP EP-képviselője

Minden összefügg mindennel: erősítsük meg gazdasági
önállóságunkat, amely erősítheti önbecsülésünket!
Július 9-én nagyon pörgős, effektív,
információs és „tabudöntögetős” nap
volt a Martosi Szabadegyetemen. „Bevittünk” egy pénzügyi és banki tabukat
döntögető, a mindennapokat érintő
témát a Martosi Szabadegyetemre a
„Légy résen!” címet viselve, hogy az
emberek érezzék, hogy az MKP a jövőben a családok eladósodottsága ellen
fog harcolni.
Az előadás és fórumbeszélgetés két
blokkból állt, de mindkét blokk ös�szekapcsolódott egy közös szálon,
a gazdásági önrendelkezés szálán.
Horecsnyík Melindával és Vitárius Lajossal (mindketten közgazdászok) arról beszélgettünk, hogy több fronton is
nehéz kilátásai vannak a fiataljainknak,
illetve, hogy a vállalkozók milyen nehéz
helyzetben vannak Szlovákiában.
Az előadás második felében Varga
Péter, Huszár László és Bödők Károly
fejtette ki annak fontosságát, hogy ha a
társadalmunk megszabadul az egzisztenciális helyzetét érintő veszélyforrásoktól, akkor aktívabbá és kreatívabbá
válhatna az értékeink megőrzése terén.
A kutatás eredményei
A
vitafórumon
és
előadáson
Horecsnyík Melinda empirikus kutatásainak eredményeit elemeztük. Górcső
alá vettük azon problémakört, melyet a

fiatalok adósságspiráljaként nevezett
meg felméréseiben.
A számok magukért beszélnek. DélSzlovákiában (Kassán, Érsekújvárban,
Komáromban,
Dunaszerdahelyen,
Léván, Rimaszombatban, Rozsnyón)
3500 megkérdezett közül 3218 válaszolta azt, hogy az elmúlt egy évben,
illetve a kérdőív kitöltésének pillanatában valamelyik nem banki hitelintézet
szolgáltatását alkalmazza, ez a megkérdezettek 92 %-a. Külön kiemelésre
került Komárom, itt az 500 megkérdezettnek 71%-a nyilatkozta ezt.

A második blokk előadója Vitárius
Lajos volt, a KKV-k a Felvidéken című
előadásával.
A munkanélküliek 2/3-a több mint
egy éve munkanélküli, amelyet az állam azzal próbál korrigálni, hogy művileg csökkenti a mutatót. Nem teremt
munkahelyeket, a hivatalok nem közvetítenek ki munkaigénylőket munkahelyekre, egyszerű kiregisztrálásról beszélünk. A munkanélküliség a Report of
the Slovakia alapján 13%.

Csökkent a magánvállalkozások száma
Szlovákiában 2008-tól 75 000-rel
csökkent a magánvállalkozók száma,
amely 2014-ben már csak 342 000 volt.
A vállalkozó kedvű fiatalok támogatás
nélkül nem tudnak majd se munkát vállalni, se vállalkozni. A kormány övön
aluli húzása az adólicensz, mely a jogi
személyeket sújtja. az ÁFA-fizetők, függetlenül a forgalmuktól 960 eurót, míg
azon jogi személyek, akik nem ÁFAfizetők, 480 eurót kell elvezetniük az
államkasszába. Megközelítőleg 100
millió euróról beszélünk, mely a költségvetés 0,65%-a.
A gazdasági autonómia és esetlegesen az ezzel együtt járó önálló régiós
adópolitika, a fiskális decentralizáció
előmozdíthatná a fentiek korrigálását

Az adósságspirál
Mindkét esetben több mint 1/3-ánál
találkozhattunk azzal a kijelentéssel,
miszerint „az előző hitel törlesztése” volt
a fő indok. Itt lép életbe az adósságspirál, egy csapda, melyből nagyon nehéz
kikerülni. A megkérdezettek, több mint
22%-a, illetve Komáromban több mint
35%-a volt 18 és 29 év közötti. A következő adatnál nyilvánvalóvá válik, hogy
sajnos a fiatalok is érintettek az adósrabszolgaságban. Ezen fiatalok 15,5%a, illetve Komáromban 32,6%-a vallotta
azt, hogy már igényelt nem banki hitelt.
A megkérdezettek fő problémaként
egyes cégek megtévesztő tevékenységét, sok esetben a teljes mértékű információhiányt jelölték meg okoknak.
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és közvetlenül megoldódna az adósrabszolgaság kérdése. Természetesen
nem csak a magyarok esetében, hanem Dél-Szlovákiában velünk elő szlovákok életében is, hiszen ez együttesen érinti az elmaradott déli régiókban
élőket.
Nemzeti értékek gyűjtése
Az előadás ráadás részében Varga
Péter, Huszár László és Bödők Károly
fejtette ki annak fontosságát, mennyire lényegre törő a nemzeti értékeink
gyűjtése, ill. megőrzése. Ide tartoznak
a néphagyományaink, szellemi nagyjaink értékei, gasztronómia, egy felvidéki
értéktár létrehozása, stb.
A Csemadok egyes alapszervezetei 1949 óta kemény munkát fektettek
a tájjellegű értékek összegyűjtésére.
2006-ban a digitalizációnak köszönhetően több mint 1 800 található meg az
adatbázisban, igaz ez csak töredéke a
200 000 népdalnak, mellyel nemzetünk
rendelkezik. Itt nagy hangsúlyt fektetnének a fiatalok bevonására, kiemelve
a Via Novat, mert sikereket szeretnének elérni a Felvidéki Hungarikum Mozgalommal.
Meg kell ismertetni és szerettetni a fiatalokat az értékeinkkel, mint pl. a gútai
kattancs vagy a pozsonyi kifli, mivel a
szolgáltató szférában a saját specifikus kultúránkra építkező kulturális és
agroturizmus kitörési pontot eredményezhetne a jövő generációja számára.
Ha ezt mind sikerül egyensúlyba állítani, akkor egy jó kondícióba kerülve,
gazdasági és lelki értelemben megalapozott lesz az önigazgatás gyakorlati
megvalósítása.
Samu István,
az MKP OE tagja,
parlamenti képviselőjelölt

Sporttal közösségünk megerősítéséért

Egy rohanó világban élünk, ahol egyre kevesebb időnk jut magunkra, szeretteinkre és közösségünkre. Mindez
megmutatkozik a társadalmi életben is.
A közöny és érdektelenség az identitás
elvesztéséhez vezet, és így vész ki lassan nemzetünk – amint tudjuk az elmúlt

és erősítő hatása vitathatatlan. Minderre a felvidéki magyarságnak nagy szüksége van.
Éppen ezért kialakítottunk egy koncepciót, amely képes hozzájárulni a negatív
asszimilációs tendencia megállításához.
A Via Nova Ifjúsági Csoporttal felépítettük a Felvidéki Labdarúgó Bajnokságot,
amely évente több mint 500 magyar fiatalt mozgat meg és építi öntudatukat.
Továbbá, az MKP-n belül megalakult a Sport és Egészséges Életmód
Szekció, melynek fő céljai közé tartozik a közösségépítés és közösségünk
egészségének erősítése. Ennek elnökeként vallom: Igaz, egy rohanó világban élünk, de időnkből mindig kell,
hogy jusson magunkra, családunkra és
közösségünkre.
Kezdjük mindezt az alapoknál. Óvjuk
az egészségünket, mozogjunk rendszeresen és a sport által (is) építsük
közösen a felvidéki magyar közösséget! Hajrá Felvidék!

20 év alatt 110 000 magyarral lett kevesebb a Felvidéken.
Meggyőződésem, hogy a határon
túli magyar sport előbbre vitele által a
közösség megerősítésének és építésének egy új formája van kialakulóban. A
kultúra mellett a sport közösségformáló

JUDr. Nagy Dávid, LL.M.,
jogász, önkormányzati képviselő,
a Felvidéki Labdarúgó Egyesület
alelnöke

Cziprusz Zoltán és a Via Nova
programalkotó konzultációt indít

„Jövőt Régióinknak”
Cziprusz Zoltán a
Via Nova ICs listavezetője a 2016os parlamenti választásokon,
aki
az MKP és a Via
Nova közti megállapodás értelmében a párt választási listájának 10. helyén indul.
Az ifjúsági szervezet és Cziprusz Zoltán az MKP választási programja mellett egy 10 pontból álló saját programot
is kidolgoz.
Ehhez szívesen várják a véleményeket, meglátásokat a programalkotó
konzultáció keretein belül.
Ezt mindenki megteheti az ősz folyamán személyes találkozón a szervet
képviselőivel, valamint e-mailen keresztül is: 10.cziprusz@gmail.com.

A Magyar Közösség Pártja fényképpályázatot hirdet „Szülőföldem, a Felvidék” címmel amatőr
fényképészek részére.
A szakmai zsűri által elbírált
fényképek bekerülnek az MKP
2016-os évre szóló falinaptárába, illetve a zsűri által külön kiválasztott fotók egy fényképkiállítás
keretében megtekinthetőek majd
több helyszínen is.
A fényképek digitális módon
küldhetők a karaffaattila@mkp.sk
e-mail címre. Egy pályázó legfeljebb 3 fényképet küldhet be.

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. október 6.
Közönségszavazás
(on-line):
2015. október 16.
Ünnepélyes díjátadás és kiállítás
megnyitója: 2016 januárjában
A fotópályázat védnöke Berényi
József, az MKP elnöke.

Kérjük, a következőképpen nevezzék el a beküldött fényképeket:
Kategória_Családnév
Keresztnév__sorszám_kép címe. Példa:
1_SzaboIstvan_01_Zoboralja.jpg
A nevezési űrlap honlapunkon )
érhető el (www.mkp.sk).

Karaffa Attila
A fényképpályázat koordinátora
(tel.: +421-(0)-917- 990 591,
e-mail: karaffaattila@mkp.sk)

Témák:
1. A Felvidék tájai
2. A Felvidék várai, városai, falvai, templomai
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Hedvig (9!)
2006 forró augusztusának 24ik napján késő
este értünk haza
nászutunkról Évivel. Tanszékvezetőm figyelmes
törődésének köszönhetően nem
kellett másnap bemennem a munkahelyemre, és megjelennem az államvizsgán Nyitrán. Így nem voltam
ott, amikor az egyik diákunk, Malina
Hedvig összeverve, feldagadt és
vérző arccal, hátán a felirattal betámolygott a magyar tanszékre.
De ott voltam, amikor két héttel később a bizottság előtt vizsgázott. Kihúzta a kérdést, s mondta, hogy ha
nem gond, készülés nélkül mondaná
a feleletet. S mondta. Hibátlanul. És
ott voltam, amikor a szakdolgozatát
védte: első gyermekét várva, magabiztosan és felkészülten zárta tanulmányait.
Hedvig tanár lett, és azóta két, –
hamarosan három – gyermek édesanyja. Néha összefutottunk Szerdahelyen: az utcán köszöntem rá,
a főposta épülete előtt, kisfiát tolta
babakocsiban; egyszer pedig a kedvenc éttermemben láttam... Személyesen sosem volt módunk a történtekről bővebben beszélgetni. Pedig
elmondtam volna Neki, hogy sokat
tanultam Tőle: kitartást, erőt, eleganciát...
Mert Tőle tanultam azt, hogyan kell
méltósággal kiállni az igazság mellett. És azt, hogy hogyan kell egy arrogáns hatalommal szemben védni
a szeretteinket: még ha hazát is kell
cserélni érte... És arra is ő tanított –
nem középiskolás fokon – hogy szlovákiai magyarként hogyan álljunk
helyt: mi, emberként élni próbálók...
A cinikus hatalom szeptemberben hamis vallomástétel és hamis
eskü bűntette miatt bíróság elé állítja Hedviget; a tárgyalást a harmadik gyermeke születésére időzítették. Nem meglepő. Hiszen itt,
Abszurdisztánban, kicsiny hazánkban az elmúlt kilenc évben nem sok
minden változott: Jusztícia mérlege
még mindig (KALI)ŇálKás, karja
bénán fityeg, ki(FICO)modva... Jó
lenne tehát, ha az újonnan átadott
tűzoltó autókban parádézók sem felednék: a mostani szlovák belügyminiszter ugyanaz, aki Hedviget bűnösnek kiáltotta!
Tudom, a politika az egyezség
tudománya. De van,
akivel és amivel nem lehet
kiegyezni.
(Hedvigért.
Magunkért.)
Menyhárt József,
az MKP dunaszerdahelyi járási
elnöke

Fontos, ami
körbevesz
bennünket!
Manapság a sajtóban csak leírt újságcikkek, rádióbeszélgetések, videófelvételek tanúskodnak arról, hogy a
környezetvédelem is égető probléma.
A tettek mezejére viszont kevesen lépnek, aminek súlyos következményei lehetnek a világra, de szűkebb pátriánkat
nézve a Kárpát-medencére is. Mindan�nyian találkozunk lakóhelyünkön vagy
annak egy bizonyos hatósugarában
környezetszennyezéssel.
Csallóköziként az egyik legsúlyosabb
lehetséges környezetszennyezésre szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a tervezett akkumulátorgyár Dunaszerdahely
közvetlen közelében, az egyházkarcsai
ipari parkban. A Banner Batterien 2005 júliusában jelezte először szándékát, hogy
akkumulátorgyárat építene.
A probléma sajnos nem újkeletű, hiszen a Szlovák Környezetvédelmi Főfelügyelőség 2009 őszén kiadta az
engedélyt az integrált építkezésre.
Szerencsére Dunaszerdahely város vezetése akkor is és most is tiltakozását
fejezte ki a felépülő akkumulátorgyár

felhasználásával. Mindannyian tudjuk,
hogy a Csallóközben található KözépEurópa legnagyobb ivóvízkészlete. Tíz
éve tart a harc, de mi nem adjuk fel!
Sokunk véleménye, hogy a gyár nem
a Csallóközbe való. Az egykori mezőgazdasági vidéket lassan különböző
gyárak, autószalonok veszik birtokba.
Sem a gazdáknak, sem az itt élő lakosoknak nem kedvez az, ha olyan környezetszennyező vállalatok kapnak
letelepedési engedélyt, amelyek súlyosan károsítják az egészségünket.
Az akkumulátorgyár mellett szerettek
volna kőolajvezetéket is építeni, de a
pozsonyi vegyi művek, a Dimitrovka
Kis-Duna melletti hulladéklerakatának
felszámolása is veszélyezteti a Csallóköz vízbázisát.

ellen. Az MKP Dunaszerdahelyi Helyi
Szervezete Hulkó Gábor professzorral
az élen, és a Kukkónia Polgári Társulás
Horváth Ákos vezetésével petíciót indítottak a Csallóközben.
Sajnos, ahogy ez már lenni szokott
Szlovákiában a tiltakozók kérését csak
„iktatták”. Majd az engedélyeztetés
és annak leállítása következett. Most
azonban újra időszerű lett az akkumulátorgyár ügye, hiszen az osztrák vállalat
ez év júniusában kérvényezte a közel
három évvel ezelőtt jogerőre emelkedett integrált építkezési engedélyének
meghosszabbítását.
A város határában letelepedni kívánó
osztrák akkumulátor-gyártó cég évi 6
millió akkumulátort akarna gyártani 49
millió kg ólom és 12 millió liter kénsav

Az ember felelős környezetéért, ezt
mindannyiunknak tudatosítanunk kell.
Amennyiben elherdáljuk őseink örökségét, a jövő generációja már csak egy
szennyezett világban képtelen majd
boldogulni. Érdemes volna megfontolni
Papp Lajos szívsebész szavait: „Csak
annyit pusztíts, annyit használj, ami a te
életedet védi! Minden oktalanul leszakított virág, minden oktalanul elpusztított
állat a mi életünket rövidíti meg.”
Ne mondjuk, hogy már késő. Inkább
cselekedjünk és közösen óvjuk meg
környezetünket, hogy gyermekeink,
unokáink is élvezhessék a csodálatos
Kárpát-medence természeti kincseit!
Karaffa Attila, dunaszerdahelyi
önkormányzati képviselő, az MKP JE tagja

Megjelent a magyar felirat is
az STK Somorja stadionjában
Hosszú várakozás után a magyar felirat
is felkerült az FC STK 1914 Somorja
stadionjának tribünje fölé. Az eredeti szlovák, FC STK 1914 Šamorín elé
a HAJRÁ SOMORJA, utána pedig a
klub első címere és az STK SOMORJA
felirat került. A somorjai polgárok már
évek óta nehezményezték, hogy miért
csak szlovákul van kint a stadionban
a felirat. Idén márciusig kellett várni,
hogy előrelépés történjen az ügyben. A
helyi képviselő-testület által megszavazott, STK Somorjának ítélt évi fix ös�szegű támogatásról szóló szerződésbe belekerül az a pont is, miszerint a
klub vállalja, hogy minden propagációs
felületen és anyagban két nyelven fog
kommunikálni a szurkolókkal.
Méry János önkormányzati képviselő
elmondta: az új somorjai képviselőtes-

Célunk a szünidő aktív kihasználása
Ha egy gyerek jól érzi magát és mosolygós arcával viszonozza a munkánkat,
már megérte az időt és a felkészülést,
ill. tudjuk, van értelme a munkánknak.
Maroknyi magyar értelmiségi fiatal, közös munkájának eredményeként alakult meg Nagytárkányban az „Ifjúsági
klub”.
Petőfi Sándor szavaival élve:
„Kötelességet ingyen tenni kell,
S kötelesség munkálni a honért.“
Ezek a gondolatok vezetnek bennünket abban, hogy a gyerekek színes – játékos alkotómunkában vegyenek részt
a koruknak megfelelően. A foglalkozások díjmentesek. Nem akartunk elhatárolódni egyik társadalmi szinttől sem.
Célunk a szünidő aktív kihasználása. A
kézműves foglalkozások alatt újrahasznosítható dolgokat használnak a gyere-

kek, amivel egyben megtanulják védeni
és óvni a környezetüket. Bodrogközi
táncokat, énekeket tanulnak, amelyek
segítségével még jobban megismerhetik szülőfalujuk kultúráját, hagyományait.
Az íjjászkodás pedig nem csak pihenésként szolgál, hanem őseink harcászati
eszközeinek a megismerését, ami által
történelmünk egy részébe is betekintést
nyernek. A gyerekek elkészített munkáiból kiállítást is készítünk, amit a Kultúrház előtermében lehet megtekinteni.
Szeretnénk, ha a nemzeti hovatartozás,
lakhely, iskola nem gátat emelne a gyerekek között, hanem megtanulnák, hogy
együtt, szórakozva is lehet alkotni és
boldognak lenni. Wass Albert szerint is,
„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”.
Leco Bajzák Viktória, Nagytárkány
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tület - melynek ő maga is tagja lett –
hosszú viták után végül belefoglalta az
STK-val kötött szerződésbe a kétnyelvűség tényét, a felirat kétnyelvűsítése
csak azután kezdődhetett el. Úgy látszik, vannak dolgok, melyekre tényleg
csak kötelezni lehet egyes embereket,
cégeket, klubokat.
Ha az emberek vizuálisan is látják,
hogy egy felirat magyarul is fel van tüntetve ugyanolyan nagyságban, az azt
jelzi, hogy a magyar ember személyesen is meg van szólítva. A kétnyelvű
feliratok a magyar közösség elismeréséről szólnak. A kétnyelvűség mellőzésével pont ez ellen vétenek, azt jelezve, hogy nem tartják arra érdemesnek
a magyar anyanyelvű állampolgártársainkat, hogy kiírják magyarul az adott
információt.

Bodrogköz és Ung-vidék - KIÜRESEDÉS VAGY MEGMARADÁS?
Az idei Martosi
Szabadegyetem
zárófórumának
központi témája a
Magyar Közösség
Pártja szakemberei által kidolgozott „A szlovákiai
magyar közösség
megmaradásának
és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi
feltételei” című dokumentumának az
ismertetése volt. Ahogyan azt a rendezvényen megtartott előadásomban is kiemeltem, a dokumentum témája volt a
szabadegyetem zárógondolata, azonban az önrendelkezés, az önigazgatás,
illetve annak gyakorlati megvalósítása
a közeljövőben stratégiai helyet kell
hogy kapjon a felvidéki a bodrogközi és
Ung-vidéki magyar közösség életében.
Hogy miért?
A jelenlegi kormány mostohán bánik
az Ung-vidéki és a bodrogközi régióval, hasonlóan a többi magyarlakta
déli régióhoz. Az elsődleges oka an-

nak, hogy ezt megengedheti magának a kormányzat az, hogy a jelenlegi
szlovák parlamentből hiányzik az erős
felvidéki magyar érdekképviselet. Az
MKP önrendelkezési tervezete megoldást jelentene az elhanyagolt régiók
számára, segítve a munkahelyteremtést és az itthon maradást. Mindehhez
azonban növelni kell az MKP érdekérvényesítő képességét, ami az előttünk
álló időszak legfontosabb feladata. A
koncepció lényeges eleme, hogy nemcsak a „miért?”-re keresi a választ,
nem csak elméleti stratégiát gyárt, hanem a „hogyan?” kérdésre is válaszol
az MKP dokumentuma. Nyugat-európai példák egyértelműen alátámasztják, hogy azok a természetes régiók,
térségek, amelyek önmaguk dönthetnek gazdasági, társadalmi, szociális
ügyeikben, látványosan fejlődnek,
illetve ami talán számunkra még fontosabb, az ott élő közösségek gyarapodnak, erősödnek.
A bodrogközi és Ung-vidéki emberek
tisztában vannak azzal, hogy a helyi,
elsősorban a mezőgazdaságra irányuló
természetes adottsága a régiónak na-

gyon kedvező, ami komoly lehetőséget
biztosíthat az itt élők számára. Azonban
ahhoz, hogy ez a lehetőség kihasználható legyen, elengedhetetlen a központi kormányzati támogatás vagy a természetes régiók intézményrendszereinek
kompetencianövelése, vagyis, hogy a
helyben lévő emberek döntsenek arról, mire is van szüksége a régiónak.
Nagyon sok fórumon elhangzik, hogy
a mezőgazdasági feldolgozó üzemek
(regionális vágóhidak, tejcsarnokok,
konzervgyárak, zöldség, gyümölcsfeldolgozó üzemek, stb.) visszaállítása,
ezáltal új munkahelyek kialakítása, az
egyedüli esélye a Bodrogköz és Ungvidék számára, hogy ne folytatódjon
tovább a térség kiüresedése. Az MKP
gazdasági és önkormányzati politikája
egyértelműen ezt próbálja megvalósítani. Ehhez azonban szükséges az erős
parlamenti érdekérvényesítő képviselet. Láthatjuk, érzékelhetjük az elmúlt
4-5 év eredményét, vagyis inkább eredménytelenségét. Változtassunk rajta!
Mihók Gábor,
az MKP nagymihályi járási elnöke

Horony Ákos, Őry Péter, Samu István és Mihók Gábor a Martosi Szabadegyetem zárófórumán

A sikeresség titka
Mai világunkban az, kinek kezében
összpontosul a média,
hatalommal
rendelkezik.
A
politikai
közvéleménykutatások és
azok végeredményei nem szolgálnak mást, minthogy az embereket
manipulatív módszerekkel megtévesszék, egyes pártokat erősítsenek, míg más pártokat leírjanak.
Esetünkben az MKP szintén az
ilyen manipuláció egyik áldozata.
Mikor már a felmérések alapján az
emberek azt gondolják, hogy erősödünk, napvilágot lát egy olyan
felmérés is, amely ezt meghazudtolja, ezzel bizonytalanságot okozva szimpatizánsaink közt.
Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni! A manipuláció szerves
része társadalmunknak és egyesek nagyon jól művelik. A magyarság csökkenése történik anélkül
is, hogy azt külső erőkkel elő kéne
segíteni. Mindezek ellenére, még
mindig vagyunk annyian, hogy parlamenti képviseletünk legyen.
A jobblét a helyes politikai döntések eredménye. Sajnos, amióta nem vagyunk a parlamentben,
nincs ki helyesen döntsön jobblétünkről. A választás mindnyájunk
felelőssége. Az egyetlen megoldás
az összefogás. Újra egységet kell
alkotnunk, és akkor erőt tudunk
képezni. Sebezhetőségünk oka az
egység hiányában rejlik. Rendezzük sorainkat, vállaljuk fel a tenni
akarás áldozatát közösségünk boldogulásáért, és ne féljünk kiállni
megmaradásunkért!
Köpöncei Péter,
az MKP lévai járási elnökségi tagja

Csúcsokat döntött a III. Martosi Szabadegyetem

Böjte Csaba előadása az idei Martosi Szabadegyetemen.
Cikkünk a 8. oldalon olvasható.
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MKP-s dömping a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen
(Folytatás az 1. oldalról)
„Mindannyian egy kicsit bősiek vagyunk” – fogalmazott Berényi József
a határon túli magyar pártok elnökeinek
közös panélbeszélgetésén, utalva a
menekülttáborról szóló bősi népszavazásra.
„Hét vezér, egy irány? Merre visz
végzetünk?” – volt a nemzetpolitikai
kerekasztal címe, melyen az MKP elnöke szólt arról is, hogy a szlovákiai
menekülttáborok közül több magyarlakta területen van, ami szerinte nem fair.
„Arányos teherviselésre van szükség e
téren” – mondta. Berényi József hangsúlyozta azt is, hogy a bősi vízierőmű
biztonságpolitikai kockázatot jelent,
amivel a kormány egyelőre nem akar
számolni.
Az MKP elnöke beszámolt a novemberi helyhatósági választások eredmé-

aktuális kihívásairól szóló fórum vendégeként többek között ismertette a Baross Gábor Tervet, azaz Dél-Szlovákia/
Felvidék regionális gazdasági fejlesztési tervét.
Gergely Papp Adrianna, Debrőd
polgármestere az MKP önkormányzati
koncepcióját vázolta, és vitatta meg erdélyi szakemberekkel. Mint elmondta,
a stratégiai dokumentumot különböző
magyarországi és nemzetközi munkaműhelyek is kiválónak titulálták, így
bízik benne, hogy a szlovák közvélemény széles körben is megismerkedik
a javaslatokkal. Felismerve, hogy a köz-

dencei elvándorlásra a szabályozott bevándorlás lenne a megoldás.

igazgatási forma ugyanúgy az ő érdekeiket is szolgálja.

Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke a Kárpát-medencei magyar gazdaságpolitika

nyeiről, az önkormányzati koncepció fogadtatásáról, Andrej Kiska államfő és a
magyarok kapcsolatáról, valamint arról
is, hogy az MKP a jövő évi parlamenti
választásokon a kormányváltásban érdekelt.
A szabadegyetem nyitónapján tartott
pódiumbeszélgetésén Csáky Pál, a
Magyar Közösség Pártjának európai
parlamenti képviselője felvetette, hogy
a migrációs nyomásra és a Kárpát-me-

Van esélye a mezőgazdaságnak?
I.rész
Szlovákiában,
akárcsak
más
közép-európai
országban
a
mezőgazdaság
a legkisebb szereplője a nemzetgazdaságnak.
Amíg egykor ez
az ágazat biztosította megannyi ember
megélhetését, mára már elvesztette
régi pompáját és kifakult.
A foglalkoztatottak aránya az ágazatban a rendszerváltáskor még 10%
felett volt, ma kevesebb, mint 3%-uk
keresi kenyerét a mezőgazdaságban.
Részaránya a GDP-n belül minimálisra csökkent, 2,7%-ra, holott 25 évvel

ezelőtt ez a szám közel a négyszerese
volt (9%). Hazánkban a mezőgazdasági bérek állnak a legközelebb a jelenlegi minimálbérhez, ami 380 EUR. Szlovákiában jelenleg 1,962 millió hektár
mezőgazdasági termőföld van, ami az
ország teljes területének 40%-a. Ezek
a termőföldek többnyire Dél-Szlovákiában találhatóak. Az országba importált
termékek mennyisége folyamatosan
nő, miközben egyre több termőföld áll
parlagon vidékünkön. A termőföldek
ára ugyan töretlenül növekedett, ennek ellenére még így is az egyik legolcsóbb földárakkal bíró ország vagyunk
Európában, így Szlovákia közkedvelt
célpontja lett a nyugati befektető óriásoknak.
Ezek után jogosan formálódik meg bennünk a gondolat, mi is történt a mezőgaz-

Forrás: ec.europa.eu/eurostat, saját grafikon

dasággal röpke 20 év alatt? Miért épült le
az egyik legjelentősebb ágazatunk?
Van-e kiút e helyzetből?
A következő részekben ezekre a kér-
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désekre keressük a választ.
Iván Tamás, a Via Nova ICs alelnöke,
az MKP képviselőjelöltje

Nagyszarván futottak az MKP országos listájának
dunaszerdahelyi járási jelöltjei
Csepi Mihály főszervezésében immár
ötödik alkalommal rendezték meg a
Forró három mérföld nevű futást, melyre a nagyszarvai falunap keretén belül
került sor. Idén az MKP országos listájának dunaszerdahelyi járási képviselőjelöltjei is rajthoz álltak.
A futás június 26-án, 18 órától kezdődött. Bárdos Gábor (MKP), Somorja
polgármestere, Id. Élesztős Pál, a Szlovák Műszaki Egyetem professzora és
somorjai képviselő, Ifj. Élesztős Pál, a
somorjai MKP elnöke és járási elnökségi tag, Vajas Imre, Egyházgelle polgármestere, valamint Horony Ákos dunaszerdahelyi városi képviselő „emkápés”
trikóban a pálya széléről támogatták a
futókat.
Menyhárt Dodi, Orosz Csaba,
Somorja alpolgármestere, Veres Gábor,
´Tóth Imre és Méry János somorjai vá-

Papszentelések a Felvidéken
Június a papszentelések hónapja. Bár a Felvidéken kevés a magyar hivatás,
mégis örömmel számolhatunk be minden évben diakónus-, illetve papszentelésekről.
Június 13-án szombaton délelőtt a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban áldozópappá szentelték Kollárik Dávid szenci és Mikus Csaba sárosfai
származású diakónusokat a Pozsonyi Főegyházmegye részére valamint a
nyitrai Szent Emerám-székesegyházban Andrusko Gyula nagykéri származású diakónust szentelték áldozópappá a Nyitrai Egyházmegye részére. A szertartásra mindkét helyen szlovák nyelven került sor.
A felszentelteknek papi hivatásukhoz Isten kegyelmét és a jézusi alázat
kegyelmét kívánja az MKP Keresztény Platformja!

Méry János

Orosz Csaba és Menyhárt Dodi

rosi képviselők, Tóth Ernő és barátnője,
valamint Rublik István, szarvai elnök lánya, Orsi pedig a felvidéki magyar párt
trikójában készülődtek a futáshoz.
„Az eseményen való részvételünkkel
azt akartuk jelezni, hogy a politikusok
is emberek, ugyanúgy, mint a többi polgár. A szavazók már megunták, hogy a
jelöltek csak iszogatásokon, lakomákon, VIP-sátrakban elkerítve, öltönyben tetszelegnek, ezért úgy gondoltam,
hogy jót fog tenni, ha a gyakorlatban is
bekapcsolódunk egy-egy rendezvénybe” – nyilatkozta Méry János.

Illik tudnom, mert magyar vagyok

A palócleves
A leves eredete a „nagy palóchoz”, Mikszáth Kálmánhoz (1847–1910) kötődik, akiről 1892-ben
Gundel János tisztelete jeléül egy szállodai szobát
nevezett el az István Főherceg Szállodában. A szoba felavatásakor egy kisebb ünnepséget rendeztek,
mely alkalommal természetesen egy ünnepi menüsor is dukált a jeles naphoz. A levest, melyet Gundel alkotott meg, palóclevesnek
nevezte el. Nem tudni miért, de néhány évre ezután eltűnt a leves az étterem
étlapjáról, amit egyszer csak Gundel János fia, Károly készített el ismét, ami ekkor
végleg elindult hódító útjára, s azóta sem hiányozhat egy magára valamit is adó
étterem étlapjáról. Állítólag a nagy író a palóclevest friss foszlós kenyérrel szerette enni, ami után Vargabélest vagy buktát rendelt (Rádi Zsóka alapján). Az igazi
palócleves titka a birkahús (ürühús), amit sokan sertéshússal próbálnak helyettesíteni, azonban az íze nem ugyanaz, ezért legalább egyszer érdemes az eredeti
recept alapján birkahúsból is elkészíteni. (Forrás: Mátyás Szabolcs kiadványa)
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Csúcsokat döntött a III. Martosi Szabadegyetem
Lezajlott a felvidéki magyar ifjúság legnagyobb nyári rendezvénye, a Martosi
Szabadegyetem. Az immár harmadik
évadát jegyző fesztivál minden tekintetben felülmúlta a korábbi alkalmakat.
Körülbelül tízezer látogató csemegézett
július 8–12. között a sokrétű szabadegyetemi előadásokból, illetve a hangulatos esti koncertekből. A MartFeszt
főszervezőjét, a Via Nova ICs elnökét,
Gubík Lászlót szólaltattuk meg, hogy
értékelje a Via Nova ICs idei nyarát.
Egy szóval hogyan jellemeznéd az idei
Martfesztet?
– Szívbemartoló.
Miben volt más, mint az eddigi kettő?
– Látogatottságában mindenképpen, hiszen új csúcsot döntöttünk. Egy sokoldalú nyári fesztivál viszont nem a számokért
szerethető, hanem azért a hangulatért,
amelybe a résztvevők belecsöppennek.
A Elég volt ott lenni, és az ember rögtön
eggyé vált a felszabadult, vidám közeggel. A visszajelzések alapján sokan máris nagyon várják 2016. július 13-át, a IV.
MartFeszt kezdetét.
Milyen tanulságokkal szolgált a III. Martosi Szabadegyetem?
– Az előadások látogatottságát nézve

mondhatom, hogy nem állja meg a helyét
az ifjúság közéleti érzéketlenségét taglaló
közhely. Nem szabad leírni a fiatalokat,
hiszen ott vannak, figyelnek, kérdeznek,
érdeklődnek a jelen és a jövő iránt, és ez
igazán örömteli.
Lesz jövőre is Martosi Szabadegyetem?
– Természetesen! Egy rendezvény,
amelyet Böjte Csaba testvér áld meg,
az állhatatos munkára és sikerre ítéltetett. Kimondottan hagyományteremtő
céllal hoztuk létre a MartFesztet, és úgy
értékeljük, hogy nagyon jó úton járunk a
kitűzött célunk beteljesítéséhez. Annyi
embernek nyújt tartalmas öt napot, hogy
kimondható: a rendezvény meglévő igényeket szolgál ki, és a létrejötte hiányt pótolt a Felvidéken.
Miben különbözik ez a rendezvény
más, hasonló felvidéki táboroktól?
– A hangsúlyaiban. Van több nyári szórakoztató rendezvény és tábor, olyan is,
amely ugyancsak foglalkozik közéleti és
ismeretterjesztő témákkal, de ilyen mértékben, mint a MartFeszt, egyik sem teszi. Azt hiszem, sikerült eltalálnunk egy
működőképes arányt, ahol sok fontos
témában, sok érdekes előadót tudunk
megszólaltatni, mégsem veszi el mindez

a teret a szórakozástól. A szabadegyetemi légkör ugyanakkor az előadókat is oldottabbá teszi, és ritka információk vagy a
közbeszédet tematizáló kijelentések hangoznak el – elég csak Nógrádi György és
Németh Szilárd izgalmas beszélgetésére
vagy Kövér László fórumára gondolnunk.
Augusztus elején Dunaszerdahelyen
rendeztétek meg a III. Felvidéki Labdarúgó Bajnokság döntőjét, mely az immár
hagyományos Kapocs Tábor keretein belül zajlott. Hogy értékeled mindkettőt?

– A Kapocs Tábor fontos, mert minden évben máshol hozza össze a
vianovásokat, így mindig a Felvidék másmás pontján érezhetik otthon magukat
egy hétvégére. Az FLB is egyre nagyobb
érdeklődés mellett zajlik évről évre. A két
rendezvényt pedig a gyakorlati szempontok mellett azért kapcsoltuk most össze,
mert hasonlóak. Összehoznak, közösséget kovácsolnak, és erre igazán nagy
szükség van.
(hv)

KERESZTREJTVÉNY és Kvíz
Rejtvényünkben Szent István királyunk intelmeiből idézünk egyet.
A Hírvivő 2015/2 számának sikeres megfejtői, akik könyvcsomagot nyertek:
		
Gróf Katalin, Muzsla
		Méry Júlia, Nagymagyar
		
Bugis Mária, Nagykapos

Gratulálunk a sikeres megfejtőknek!

MKP-kvíz: 3 kérdés, 3 helyes válasz
1. Ki az MKP kampányfőnöke a 2016-os parlamenti választásokon?

2. Mi az eredeti foglalkozása Berényi Józsefnek,
az MKP elnökének??

a) Őry Péter
b) Király Zsolt
c) Forró Krisztián

a) jogász
b) történelemtanár
c) közgazdász

3. Melyik MKP-s politikusok
vettek részt a 26. Tusványosi
Szabadegyetemen? (több
válasz is lehetséges)
a) Papp Adrianna
b) Samu István
c) Farkas Iván

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