
Már több ezren támogatták egyes rendez-
vényeinken azt a PETÍCIÓT, amely szerint 
elutasítjuk a migránsok befogadását kvó-
ták alapján, az érvényes helyi népszava-
zások pedig legyenek kötelező érvényűek 
a kormány számára. Támogassuk aláírá-
sunkkal minél többen közös ügyünket! A 
petíciós ív megtalálható a Hírvivőben és 
letölthető az MKP honlapján is.
A kitöltött íveket kérjük az MKP pozsonyi 
székházába postázni: Čajakova 8, 
811 05, Bratislava.

Gyűlnek az aláírások

Az EP-bEn is bEmutAtták 
Az mkP önkormányzAti tErvEzEtét

Október 8-án az Európai Parla-
mentben is bemutatásra került az 
MKP önkormányzati koncepciója, 
mely a felvidéki magyarság meg-
maradásának és gyarapodásá-
nak feltételeit rögzíti. Berényi Jó-
zsef, az MKP elnöke, Csáky Pál, 
a párt EP-i képviselője és Horony 
Ákos jogi szakértő az Európai 
Parlament Kisebbségi Intergroup 
ülésén (ez egy EP-n belüli szak-
mai fórum) ismertette az MKP ön-
kormányzati koncepcióját.
A meghallgatáson több ismert 
magyar EP-képviselő is részt 
vett, akik a későbbi vitába is ak-
tívan bekapcsolódtak.
   Csáky Pál bevezetőjében a szlo-
vákiai magyarok közösség sorsá-
nak alakulását vázolta az elmúlt 

évtizedekben. Kiemelte, hogy 
Szlovákia multikulturális ország, 
hiszen az ország összlakosságá-
nak közel húsz százaléka külön-
böző kisebbségekhez tartozik. 
   Berényi József angolul és ma-
gyarul tartott beszédében elmond-
ta, nagyon örül annak, hogy más 
fontos és aktuális témák mellett 
az Európai Parlament az európai 
nemzeti kisebbségek témájának 
is figyelmet szentel. Ugyanakkor 
nehezményezte, hogy Szlovákia 
európai uniós csatlakozása után 
kevesebb az odafigyelés a nem-
zeti közösségek sorsának alaku-
lása iránt az EU részéről, így a 
szlovák politikai elit elszántsága 
is csökkent, hogy ezen a téren 
előrelépés legyen.

„Mai megnyilatkozásunk egyik 
fő célja az volt, hogy elmondjuk, 
a területi önkormányzatiság az 
nem egy radikális kérés, hanem a 
helyzet hozza. Mert megmaradá-
sunk a mai feltételek mellett nem 
biztosított Szlovákiában” – hang-
súlyozta Berényi. Az MKP elnöke 
elmondta, kintlétük egyik célja az 
volt, hogy elmondják, hogy Szlo-
vákia területi egységét figyelem-
be véve és megőrizve a területi 
önkormányzatiságot, és a kultu-
rális önkormányzatiság intézmé-
nyének a kivívását látják egyedüli 
garanciaként arra, hogy a magyar 
közösség megmaradjon magyar-
ként Szlovákiában. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Demonstráció Komáromban 
Szeptember 25-én a komáromi kultúrházban tüntettünk az 
oktatásügyünket érintő kedvezőtlen folyamatok ellen. A civil 
aktivisták szervezte megmozdulást az MKP is támogatta. 

3. oldal

Nagymegyeren, az Őry Péter vezette Pro Cicis polgári társu-
lás szervezésében tartották meg az 5. Önkormányzati Sza-
badegyetemet.

10. oldal

A migránskrízisről tartott – óriási érdeklődés mellett – lakossági 
fórumot Nógrádi György és Berényi József. A beszélgetést Samu 
István vezette.

7. oldal

Elindult az MKP fotópályázatának közönségszavazása
Júliusban fotópályázatot hirdettünk amatőr fényképeszek részére azzal a 
céllal, hogy felhívjuk szép Felvidékünk városaira-falvaira, természeti szépsé-
geire és az itt élő emberekre az amatőr fényképészek figyelmét. –>   10. oldal
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A Magyar Közösség Pártja a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes vendég-
szerepeltetése mellett emlékezett 
1956-ra. A múlt történéseire Bár-
dos Gyula pillantott vissza, 1956 
mai aktualitásáról Berényi József 
szólt.

A mintegy 650 néző zsúfolásig meg-
töltötték a helyi kultúrházat, Forró 
Krisztián galántai járási elnök köszön-
tötte a közönséget.

Bárdos Gyula beszédében rámuta-
tott: „Azt üzenjük mindenkinek, hogy 
megtanultuk: meghurcolni, megalázni 
lehet az embert, de ha szabad marad 
a lelke, megtörni soha. Nekünk sza-
bad a lelkünk, és soha nem adjuk fel 

szabadságvágyunkat. Isten ebben 
segítsen bennünket most az emlé-
kezés pillanataiban és az elkövet-
kező időszakban is, amikor komoly 
megmérettetések várnak ránk. Szer-
vezzük meg végre közösségünket. 
Vegyünk példát 1956 helytállóitól, 
hogyha megmérettetünk, ne találtas-
sunk könnyűnek.”

Berényi József MKP-elnök hangsú-
lyozta: „Mindig voltak közöttünk olya-
nok, akik tenni akartak. Ők megszó-
laltak, ha nagy volt az elnyomás, a 
zsarnokság, és megszólaltak akkor, 
ha rendszerhibák voltak. Így volt ez 
1956-ban is. 
   De mindig voltak olyanok is, akik 
megbélyegezték azokat, akik ten-

ni akartak valamit. Talán azért, mert 
a rendszer kiszolgálói voltak, vagy 
azért, mert féltek. Mi nem azok va-
gyunk, akik megbélyegzünk, és nem 
azok vagyunk, akik félünk. Most is 
tenni akarunk valamit, és azt meg 
is fogalmaztuk. Ez nem más, mint a 
megmaradásunk itt, Szlovákiában. 
    Úgy gondoljuk, a mai rendszer nem 
biztosítja itt a magyarok megmaradá-
sát. Ezt kimondjuk, és megfogalmaz-
zuk azt is, hogy ezen hogyan lehet 
változtatni. És kapjuk is a bélyege-
ket… De ahogy a megbélyegzés nyil-
ván nem érdekelte azokat, akik 1956-
ban helytálltak, ez bennünket sem 
érdekel. Minket az érdekel, hogyha 
pár év múlva a magyarok valahol 
összejönnek, akkor ne mondják azt, 
hogy 2016-ban még ott volt az esély 
és azt elmulasztottuk. Meg akarjuk te-
remteni azt a lehetőséget, hogy meg 
tudjunk maradni magyarként Szlová-
kiában.” (mkp.sk)

1956-ra emlékeztünk Galántán

kiállunk céljaink 
és elképzeléseink 
mellett
Az MKP elnökével beszélgettünk a 
párt önkormányzati koncepciójá-
nak európai fogadtatásáról.

Hogyan értékeli az önkormányzati kon-
cepció strasbourgi meghallgatását?

Örülök neki, hogy megvalósult. Ne 
mások mondják el, hogy a koncepci-
ónknak mi a tartalma, hanem ezt te-
gyük meg mi, hiszen így tényszerű, 
és tudunk egyben válaszolni az eset-
leges kérdésekre is. Az elmúlt évek-
ben azt tapasztaljuk, hogy az európai 
intézmények nagyon passzívak az itt 
élő magyarság ügyeit tekintve. Ebben 
az egyedüli reménysugár az Európai 
Parlament, mert ott van MKP-képvi-
selet és további magyar képviselők is. 
Ezért ezzel a lehetőséggel minden-
képp élni fogunk a jövőre nézve is.

Az MKP tervezete furcsa módon ép-
pen a magyar közélet egyes szerep-
lőitől részesült elutasításban. Ezt mi-
vel magyarázná?

Közeledik a választási kampány, és 
világos, hogy azok, akiknek nincse-
nek eredményeik, előszeretettel bé-
lyegzik meg az MKP-sokat. 2010-ben 
egyszer már sikerült ellenfeleinknek 
beszorítani minket egy olyan sarok-
ba, ami valamifajta extrémizmust és 
radikalizmust feltételezett az MKP-
ról, holott nem vagyunk azok. Most is 
ezzel kísérleteznek, hogy ezt a bélye-
get ránk üssék. 
   Bízom benne, hogy a választók ész-
reveszik, hogy mi se extrémisták, se 
radikálisok nem vagyunk, de vannak 
céljaink, vannak elképzeléseink, és 
ezek mögé kiállunk akkor is, ha eset-
leg szlovák politikusok között ez nem 
talál mindig megértésre. Dél-Szlová-
kia gazdasági helyzete, valamint a 
magyarság erőteljes asszimilációja 
és az elvándorlás minden politikust 
arra kellene, hogy ösztönözzön, hogy 
ne a félelem és a megalkuvás vezes-
se őket és ne mások megbélyegzése. 

Milyen tanulságokkal szolgált a meg-
hallgatás sajtóvisszhangja?

Szomorúan tapasztalom, hogy az ob-
jektív újságírás nem természetes na-
gyon sok ebből élő újságírónál. Úgy 
tűnik, a laptulajdonosok döntenek, az 
újságírók pedig végrehajtanak. Azt 
hiszem, hogy ez az egész kampány-
ra rányomja majd a bélyegét. Bízom 
benne, hogy a választók átlátják eze-
ket az összefüggéseket és manipulá-
ciókat, és nem ez alapján szavaznak 
majd márciusban.

Berényi József:

Bauer Edit jelölése
A Magyar Közösség Pártja női ta-
gozata, a Femine Fortis vezetősége 
Bauer Editet, az MKP volt EP-képvi-
selőjét jelöli az Európai Néppártok 
Női Tagozatának – EPP WOMEN – 

alelnöki posztjára. A szervezet  tiszt-
újító ülésére október 30-án kerül sor 
Münchenben. Bauer Edit az egyet-
len szlovákiai jelölt az EPP WOMEN 
vezetőségébe.

A Himnuszt hallgatva

Berényi József
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Szeptember 25-én a komáro-
mi kultúrházban tüntettünk az 
oktatásügyünket érintő ked-
vezőtlen folyamatok ellen. A 
demonstrációt civil aktivisták 
szervezték, és a felvidéki 
magyarság politikai és társa-
dalmi szervezetei is támoga-
tották. Felszólalt többek kö-
zött  Berényi József, valamint 
Csemadok-elnökként Bárdos 
Gyula is, további személyek 
pedig részvételükkel támo-
gatták a demonstrációt.
   Az MKP elnöke rámutatott: 
„Az elmúlt negyed évszázad-
ban, egy rövid szünetet le-

számítva, a helyi magyarság 
hétköznapjai arról szóltak, 
hogy megpróbálják leállítani 
a magyar oktatás hatalom ol-
daláról történő leépítésének 
folyamatát. Most sem különb 
a helyzet, csak ezek a mód-
szerek egyre kifinomultab-
bak. Ilyen ez az állítólagos 
iskolaügyi reform is, amely 
elsősorban a magyar iskolák-
kal szemben fogalmazódott 
meg.” 
   A komáromi demonstráció 
céljait egy nyilatkozatban is 
elfogadták a résztvevők, me-
lyet a petíciós bizottság tu-

domásul vételre megküldi az 
oktatásügyi miniszternek, az 
államfőnek, a kormányfőnek 
és a házelnöknek is. 

-on-

NevüNkbeN 
is legyüNk 
öNmaguNk! 
Nomen est omen - szól a latin 
közmondás, ami magyarul 
annyit tesz, hogy: „A név 
előjel”. „A név jósjel”. Gyakran 
fordítják úgy is, hogy: „A név 
maga az ember”. Ezek szerint 
árulkodik a nevünk? Külö-
nös kérdés ez a Felvidéken, 
hiszen itt sokaknak van egy 
hivatalos nevük és van egy 

magyar. Ha alá kell írni vala-
mit, Erzsébetből egy szem-
pillantás alatt Alžbeta lesz, 
Ferencből František. Pedig 
mindez elkerülhető. 

A szlovákiai jogszabályok 
nem tiltják, hogy nevünket hi-
vatalosan is anyanyelvünkön 
használjuk. Ehhez mindössze 
annyira van szükség, hogy az 
anyakönyvben is így legyen 
bejegyezve. Tehát, aki ma-
gyar nemzetiségű, az mind 
családi, mind keresztnevét 
magyar nyelven, a magyar 

helyesírás szerint írhatja a 
személyi igazolványban, az 
útlevélben, a jogosítványban, 
stb. 

A nőknek sem kell családi 
nevüket „-ová” végződéssel 
megtoldani. Arra is van le-
hetőség, hogy a korábban 
szlovák nyelvű írásmódra 
változtatott családnevet 
magyar alakban használja 
tovább a tulajdonosa. Aki 
eddig Kiš volt, Kiss lehet. A 
név magyarra történő javí-
tását írásbeli nyilatkozattal 

kell kezdeményezni annál 
az anyakönyvi hivatalnál, 
amelyiknek az anyaköny-
vében a nevet születéskor 
bejegyezték. Legcélszerűbb 
már a gyermek születésekor 
magyar nevet bejegyeztetni 
az anyakönyvbe, de sohasem 
késő változtatni. 

Az eljárással kapcsolatos 
részletes tudnivalókról, az 
ehhez szükséges iratokról az 
anyakönyvi hivatalokban tájé-
koztatják az érdeklődőket. A 
névváltozást követően a régi 

okmányokat természetesen le 
kell cserélni, és a változást a 
hivatalokban be kell jelenteni. 
Egy kis sorban állás viszont 
nem lehet 
tényező, 
ha így 
lehetünk 
nevünkben 
is önma-
gunk. 

Varga Tibor, 
elnökhelyettes, Via Nova ICs

Demonstráció az  
oktatásügyünket érintő 
kedvezőtlen folyamatok ellen

(Folytatás az 1. oldalról)
„Ahhoz, hogy ezt a gondo-
latot és minket se tudjanak 
különféle jelzőkkel megbé-
lyegezni, ezért kell az ilyen 
fórumokon elmagyarázni, 
hogy miről van szó. Azt hi-
szem, hogy sikerült ma el-
mondani, hogy Nyugat-Eu-
rópában számtalan helyen 
működik az ilyen jellegű 
modell. Szlovákiában is mű-
ködhetne, ha meglenne rá a 
politikai akarat”- fogalmazott 
Berényi. 
   Csáky Pál kiemelte: „A 
régebben szolgálatot telje-
sítő kollégáim azt mondják, 
hogy ilyen még nem történt, 
hogy a felvidéki magyar 
közösség témájával ilyen 
átfogóan foglalkozott vol-
na egy európai testület. Ez 
mindenképp méltánylandó.” 
Az MKP EP-képviselője örül 
annak, hogy az MKP önkor-
mányzati koncepciója beke-
rült az európai körforgásba, 
felvétel készült róla. Szerinte 
két síkon kell továbbvinni az 
ügyet. „Otthon természete-
sen politikai vonalon, mene-
dzselve a felvidéki magyar 
társadalom felé, illetőleg a 
politikai partnerek felé. Az 
európai szintéren pedig be-
vinni egy szakmai bizottság-

ba. Ez a polgári jogokról és 
az emberi jogokról szóló bi-
zottság, ami valószínűleg a 
jövő évben fog megvalósul-
ni”- fogalmazott.
    Horony Ákos, az MKP jogi 
szakértője, a koncepció egyik 
kidolgozója elmondta, hogy a 
jelenlegi rendszer nem bizto-
sítja a kisebbségi közösségek 
számára azokat a jogköröket, 
amelyek a saját ügyeik intézé-
sében való érdemi részvételt 
tennék lehetővé. Akár helyi, 
akár regionális, akár országos 
szinten. „Meggyőződésünk, 
hogy nemzeti kisebbségként 
való hosszú távú fennmaradá-
sunknak előfeltétele egy olyan 
intézményrendszer megte-
remtése, amely az állam köz-
igazgatási rendszerébe szer-
vesen beépülve ténylegesen 
is biztosítja a szükséges dön-
tési jogokat saját ügyeinkben“ 
– tette hozzá Horony.
 
  Az MKP nemzetiségi ön-
kormányzati koncepciója az 
európai uniós tagállamok-
ban már működő példákból 
kiindulva, azok tapasztalata-
it felhasználva, a szlovákiai 
helyzetre és körülményekre 
szabottan vázol fel egy le-
hetséges megoldást.

KT

Az EP-ben is bemutatták 
az MKP önkormányzati tervezetétFibi Sándor köszönti  

a résztvevőket

A tüntetők sokaságának a komáromi kultúrház szűknek bizonyult

Bárdos Gyula és Berényi József is felszólaltak a tüntetésen 

Vojtek Katalin (petíciós 
bizottság) a Nyilatkozatot 
terjesztette elő elfogadásra
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Az Európai Néppárt (EPP) több 
mint háromezer résztvevővel tar-
tott kongresszust Madridban ok-
tóber harmadik hetében. A Magyar 
Közösség Pártja az EPP tagjaként 

ötfős küldöttséggel vett részt a két-
napos rendezvényen.

A kongresszus megerősítette a Nép-
párt elnöki tisztségében Joseph Dault, 

akivel az MKP külön megbeszélést 
folytatott. Gál Kinga személyében há-
rom év után újra van magyar alelnöke 
a Néppártnak. A Fidesz színeiben po-
litizáló, erdélyi származású képviselő 

megválasztása a nemzeti kisebbség 
ügyét is előtérbe hozhatja az Európai 
Néppártban.

A kongresszus kiemelt témája volt az 
európai migránsválság. A Néppárt-
hoz tartozó állam- és kormányfők, 
valamint uniós vezetők hozzászólá-
saikban a helyzet mielőbbi megoldá-
sát sürgették. Bár részleteiben elté-
rő megoldásokat javasoltak, abban 
egyetértettek, hogy európai szintű 
megoldás szükséges, illetve, hogy az 
EU külső határainak ellenőrzését ha-
tékonyabbá kell tenni.

A kongresszus másik kiemelt témája a 
közös uniós kül- és biztonságpolitika 
volt. A közgyűlés e témában részletes 
dokumentumot fogadott el.

MKP/EU

Az MKP küldöttsége az Európai 
Néppárt kongresszusán Madridban

BENEš úJrA 
a Petíciós Bizottság előtt
Az Európai Parlament 
Petíciós Bizottsága 
október 15-ei ülésén 
elfogadott és további 
tárgyalásra ajánlott egy 
újabb petíciót, amely a 
Beneš-dekrétumokat 
igyekszik megtámadni, 
s amelyet az érsekújvári 
Práznovszky Miklós és 
társai nyújtottak be az 
Európai Parlamentbe. 
Egy három évvel ezelőtt 
beadott petíció után ez 
most egy újabb doku-
mentum, amely felhívja 
a figyelmet a szlovákiai 
magyar közösség tag-
jainak második világhá-
ború utáni gyötrelmeire.

Csáky Pálnak, a Petí-
ciós Bizottság alelnö-

kének sikerült megaka-
dályoznia a bizottság 
jogászai javaslatának 
elfogadását, amelyben 
a petíció megtárgyalás 
nélküli lezárását java-
solták. A Petíciós Bizott-

ság támogatta Csáky 
azon javaslatát, amely 
a szakmai érvek ponto-
sítását javasolja, illetve 
azt az indítványt, amely 
szerint a petíció meg-
tárgyalásakor figyelem-
be kell venni az EP Jogi 
Bizottságának tavalyi 
döntését is. Ez javasol-
ja a Szlovák Köztársa-
ság szerveinek, hogy 
amennyiben léteznek a 
dekrétumokból fakadó 
bizonyítható joghátrá-
nyok napjainkban is, 
azokat a jövőben orvo-
solni kell.

A petíciót érdemben jö-
vőre tárgyalja az Euró-
pai Parlament Petíciós 
Bizottsága.

Gratulálunk Gál kinGának!

A Magyar Közösség Pártja gratulál Gál Kingának, a FIDESZ európai 
parlamenti képviselőjének az Európai Néppárt (EPP) alelnökévé való 
megválasztásához. Így három év után újra van magyar alelnöke az 
Európai Néppártnak. Munkájához jó egészséget és sok sikert kívá-
nunk!

Csáky Pál

Joseph Daul, az Európai Néppárt (EPP) elnöke
a Néppárt madridi kongresszusán fogadta

 Berényi Józsefet, az MKP elnökét és Csáky Pált,
az MKP európai parlamenti képviselőjét. 

4



„Divat” vagy önfeláldozás?

különös összefüggések
Komáromban, okta-
tásügyünk és kisisko-
láink megmentéséért 
megtartott nagygyű-
lésen elgondolkod-
tam. Elgondolkodtam 
azon, hogy az egyik 
oldalon források hiá-
nyában megszűnés 
fenyegeti a kisiskolá-
kat, a másik oldalon pedig a bevándorlók-
ra költünk Bősön és az ország további tá-
boraiban, amelyek a migránsok ellátására 
szolgálnak.
   Elgondolkodtam azon is, ha a tömeges 
népvándorlás netán ellentétes irányú len-
ne, vajon hogyan fogadnának bennünket, 
európai keresztényeket az Arab-félszige-
ten, Elő-Ázsiában?  Tárt karokkal, mint 
ahogyan azt ma a vándorok elvárják Ba-
jorországtól, Svédországtól, Ausztriától 
és az Európai Unió további országaitól? 
Érdekes, 23 éve folyamatosan se híre, 
se hamva nem volt a népvándorlásnak.  
Semmilyen népvándorlást nem tapaszta-
tunk. Csak most és itt, az öreg kontinen-
sen. Netán a véletlen műve lehet ez? Bi-
zonyára nem. 
   Felmerül a kérdés, a népvándorlás ki-
robbantásával mi a szervezők célja?  Az 
öreg kontinens civilizációs, demográfi-
ai, társadalmi letaglózása, avagy a közjó 
megteremtése szerte a világon, a konti-
nensenként igencsak elmélyült életszínvo-
nalbeli különbségek látványos és rohamos 
csökkentése? Ebbe a csapdába önként, 
dalolva táncolnának be a németek? Meg a 
skandinávok? Nehezen hihető. 
   Az életszínvonalbeli különbségek eny-
hítését, csökkentését, a közjó megterem-
tését elsősorban az európaiak számára 
kellene végrehajtani. Ha már szoros köte-
lékbe tartozunk, szövetséget alkotunk, az 
Európai Uniót. Mindannyiunk érdeke ezt 
kívánja! 

Farkas Iván, az MKP alelnöke

Október, az ősz valódi kezdete. A 
fák lehulló levelei eszünkbe juttat-
ják az elmúlást. A hónap elején a 
Kárpát-medencében és a nagyvi-
lágban minden magyar megemlé-
kezik egy gyászos napról. Az aradi 
vértanúk kivégzésének emléknap-
járól. Szomorú és tragikus nap ez a 
történelmünkben. 

Mit ma a ’mártír’ szó valódi jelen-
tése? A keresztényüldözés idejé-
ben mártír volt az, aki életét adta 
hitéért. Ők voltak a vértanúk. Éle-
tükkel fizettek azért, amiben hit-
tek. Mártírnak hívhatjuk azokat a 
személyeket is, akik egy eszméért, 
meggyőződésért, elvért vagy célért 
áldozzák fel önmagukat. 

Az aradi vértanúk mindegyike 
ilyen ember volt. Hittek valamiben 
és azokért az eszmékért készek 

voltak mindent megtenni. Élnek-e 
ma közöttünk „felvidéki mártírok”? 
Láthatjuk, hogy az álszent politi-
ka köntösét felöltő hóhérok ma is 
mészárolják a magyar közösséget. 
Megosztják és darabolják, hogy fo-
gyjunk és megalkuvók legyünk. 

Mert manapság „divat” minden 
iránnyal és eszmével megalkudni. 
Ilyenkor joggal tehetjük fel a kér-
dést, amit Kiss Ernő, aradi vértanú 
is kimondott mielőtt kivégezték: „Is-
tenem, az újkor ifjúsága egész em-
ber lesz-e? Árpádok dicső szentjei, 
virrasszatok a magyar ifjúság felett, 
hogy Krisztusé legyen a szívük és 
a hazáé az életük.” Számunkra ne 
a „divat”, hanem a szívbéli megy-
győződésünk és a közösségünkért 
való igazi önfeláldozás kell, hogy a 
helyes irányt mutassa.

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

tőketerebesi JE tagja

Egyszerűbb határ menti közle-
kedés, jobb lehetőségek a diá-
kok számára a gyakorlatszerzés 
és az iskola utáni elhelyezkedés 
terén, az agroturizmus és a he-
lyi idegenforgalom fellendülése, 
több támogatás az európai uniós 
alapokból – ezek a kézzelfogható 
előnyei annak a megállapodás-
nak, melyet október elején írtak 
alá Pozsony megye és Burgen-
land képviselői.

Szlovák részről Németh Gabriella 
megyei alelnök (MKP), az osztrák 
féltől Hans Niessl tartományfőnök 
szignálta a dokumentumot, mely-
nek prioritásai a határon átívelő 
közlekedés megkönnyítése, a köz-
lekedési rendszerek integrációja, 
és az oktatás munkaerő piaci igé-
nyekhez való igazítása.

„Hiányoznak a piacról a képzett 
szakemberek, így fontos szá-
munkra a szoros együttműködés 
Burgenlanddal a duális oktatás 
fejlesztése, annak gyakorlatba 
való átültetése terén. Ezenkívül a 
borászatra és a szőlőtermesztésre 

is szeretnénk ráirányítani a figyel-
met, hiszen mindkét régió jelentős 
borászati tájegység” – mondta el 
Németh.

A két szomszédos megye képvi-
selője  évente legalább egyszer 
találkozik, igény esetén projekt 
csoportokat hoznak létre. Pozsony 

megye és Burgenland 2003 óta ápol 
szorosabb kapcsolatokat. A mosta-
ni együttműködési szerződés ter-
vezetét még februárban fogadták el 
a Pozsony megyei képviselők. Te-
kintettel arra, hogy Burgenlandban 
magyar közösség is él, ilyen irányú 
közös aktivitások szervezésére is 
lehetőség nyílik.

Pozsony megye diákjai akár  
Burgenlandban is végezhetik  
szakmai gyakorlatukat
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Van esélye a mezőgazdaságnak
III. rész

A rendszerváltás óta 
már eltelt több mint 20 
év. Ám a problémák 
nem hogy megoldódtak 
volna, de sajnos még 
tovább fokozódtak. Az 
ország déli részén ta-
lálható termőföldek sok 
esetben kihasználatla-
nok, vagy ha mégsem, 
akkor is nagy részben 
a déli termőföldek olyan 
növényekkel vannak be-
ültetve, amik pár év alatt 
elsavasítják a földet, és 
így hosszútávon rontják 
a minőségét is.

Szlovákia mezőgazda-
sági potenciálja sajnos 
nem éri el az 50%-ot 
sem. Ez beláthatatlan 

következményekkel bír 
az export és import mér-
legére, a munkanélkü-
liségi rátára, valamint a 
falvak elszegényedésé-
re is, különösen Közép- 
és Dél – Kelet Szlováki-
ában.

Példálózhatnánk azzal, 
hogy Szlovákia miért 
nem használja ki saját 
termőföldjeit, és miért 
lehetetleníti így el a sa-

ját mezőgazdaságát, 
vagy azzal, hogy miért 
látunk annyi napkol-
lektort az első osztályú 
termőföldeken, vagy 
pedig azzal, hogy a va-
lódi földtulajdonosok 
minimális bérleti díj elle-
nében adják bérbe föld-
jeiket a mezőgazdasági 
szövetkezeteknek, amíg 
azok vissza nem téríten-
dő állami juttatásokon 
keresztül jóval nagyobb 
haszonra tesznek szert.

A lényeg viszont az, 
hogy ezeknek a tények-
nek a következménye-
it már most érezzük. 
Szlovákia jelenlegi élel-
miszeri önellátása 40% 
körül mozog, holott ez a 
szám cirka 20 éve még 

több mint a duplája volt. 
Ezzel az értékkel Szlo-
vákia az utolsók közé 
tartozik Az EU-ban. Ter-

melőink pedig szép las-
san és csendben tönk-
remennek. Hol rontottuk 
el? Van kiút?

Iván Tamás,
a Via Nova ICs alelnöke,

az MKP  
képviselőjelöltje

Bemutatkoztak az MKP listáján 
induló polgárjogi aktivisták 

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

Szlovákiában az 
egész- ségügy egy 
nagyon jól profitáló 
ágazat. Az ágazatban 
uralkodó káoszról a 
legjobb képet úgy 
kapjuk, ha összegez-
zük a kínos ügyek 
kapcsán lemondott 
miniszterek számát, 
a menesztett kórhá-
zigazgatók számát és 
a parlament elnöké-
nek távozását is. A 
legutolsó nyilvános 
ügy az Általános 
Egészségbiztosító 
igazgatójának a nagy-
nénivel kötött szer-
ződések ügye volt. 
Az egész korrupció 
szagú ügy a parla-
menti bizottság elé 
került, de mivel Forai 
igazgató úr beadta le-
mondását a bizottság 
befejezte kutakodását 
a témában. 
   Mára új igazgatója 
van az intézménynek. 

Az ember jogosan 
várná el, hogy olyan 
szakembert neveznek 
ki, aki fedhetetlen. 
Vaďura igazgató úr 
még el sem kezdte 
működését, és máris 
napvilágot látnak ügyei 
a múltból. A Pozsonyi 
Egyetemi Kórház igaz-
gatójaként 2008-ban 
vett egy költségeiben 
túldimenzionált CT 
gépet aztán kétes 
földterület eladási 
ügyletbe keveredett, 
mikor áron alul adott el 
kórházi területeket. 
  Mikor lesz itt végre 
rend? Addig senki se 
várjon változást, amíg 
politikai jelölések 
alapján fognak igaz-
gatók és felügyeleti 
tanácstagok irányí-
tani. Az ilyet, ha le is 
váltatnak botlásaik 
miatt, gyorsan szerez-
nek új, jobban fizető, 
előre megkészített ál-
lást. Megéljük valami-
kor, hogy egészséges 
karriernövekedéssel 
fognak kikerülni az 
intézményvezetők?   
       

Köpöncei Péter,
az MKP Lévai Járási 
Elnökségének tagja

BEtEg itt 
Már MindEn

A Magyar Közösség Pártja az 
utolsó Országos Tanácsa ülé-
sén arról döntött, hogy megnyit-
ja a választási listáját olyan pol-
gárjogi aktivisták számára, akik 
az elmúlt időszakban bizonyí-
tottak. Akik igazolták azt, hogy 
helyük van a közéletben, akik 
hasznosan tevékenykedtek és 
gazdagabbá, vonzóbbá tehetik 
ilyen szempontból az MKP lis-
táját. Az MKP igazolja azt, hogy 
igenis nyitottak vagyunk, a párt 
együtt tud működni és nyitni 
olyan személyek felé, akiknél a 
programazonosság, az elkép-
zelések, az elkötelezettség ha-
sonlóak.

   A párt listáján induló jelöltek, 
Bauer Ildikó, Bóna Zoltán, Orosz 

Örs és Zachar Pál. Közülük 
Orosz Örs a 9. helyet foglalhatja 
el a párt választási listáján. Neve 

a Fórum Intézet munkatársaként 
és a gombaszögi nyári táborok 
szervezőjeként is ismert.

Bóna Zoltán Bauer Ildikó
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nógrádi györgy és Berényi József fóruma 

a migránskrízisről Gútán
Óriási érdeklődés övez-
te október elején  Nógrádi 
György biztonságpolitikai 
szakértő és Berényi József 
MKP-elnök gútai fórumát, 
melynek témája a migránkr-
ízis megvitatása volt.

A résztvevőket Mayer János 
üdvözölte, a fórumot Samu 
István társházigazda, az MKP 
helyi képviselője vezette, aki 
a vendégek életútját is ismer-
tette.

A  menekültválság korunk 
egyik legfrekventáltább prob-
lémájaként mindannyiunkat 
érint. Nógrádi György már a 
Martosi Szabadegyetemen 
nagy érdeklődés mellett fej-
tette ki erről a problémáról az 
álláspontját. Berényi József 
– aki 2002-2006 között Szlo-
vákia külügyi államtitkáraként 
tevékenykedett – az MKP 
elnökeként egyértelmű állás-
pontot képvisel a migránskr-
ízissel kapcsolatban.

Nógrádi György elmondta, 
annak ellenére, hogy a mig-
ránsok nagy részének Né-
metország a célállomása, a 
német társadalom többsége 
migránsellenes. Több szá-
zan vannak Németországban 
olyanok, akik az Iszlám Ál-
lammal állnak kapcsolatban, 
így a lehetséges terrorcselek-
mények reális veszélyt jelen-
tenek. A professzor elmondta, 
a migránsok négy régióba 
mennének, de csak Európa 
van nyitva előttük, a gazdag 
arab országokba, az Egyesült 
Államokba és Ausztráliába 
esélyük sincs eljutni, illetve 
bejutni. 

Berényi József arra a nem 
gyakori jelenségre is felhívta a 
figyelmet, hogy a migránskér-
désben Kelet-Európa országai 
józanabbul szemlélik a dolgo-

kat a nyugati országoknál. Mint 
mondta, már Nagyszombatban 
hallotta dicsérni szlovák embe-
rektől Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnököt. Az MKP elnö-

kének egyértelmű álláspontja, 
hogy a migránsválságot nem 
az Európai Unió területén kívül, 
a krízisországhoz közel kell ke-
zelni, megoldani.

Mint ismeretes, a Magyar Kö-
zösség Pártja aláírásokat is 
gyűjt a migránskvóták elutasí-
tása érdekében. 

A rendezvényt eredetileg a Billiard Clubba tervezték, de oda az érdeklődők fele nem fért be, ezért átmentek a kultúrházba.

Berényi József külügyi államtitkárként többször járt Afrikában (ez a két felvétel ott készült), ismeri az ottani körülményeket.
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A Magyar Közösség Pártja október 
4-én az aradi vértanúk napja alkal-
mából rendezett megemlékezést 
Komáromban.Ünnepi beszédet 
mondott Berényi József, az MKP 
elnöke. Hangsúlyozta,  az aradi 
vértanúkon keresztül mutatható be 
leginkább az, mennyire soknemze-
tiségű volt az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc.

„Ez arra mutat rá, hogy micsoda óriási 
összekötő ereje volt a Kárpát-meden-
cében a magyarságnak és a forrada-
lom és szabadságharc eszméjének. 
Nem szabad tehát elfogadnunk azt 

a tézist, amelyet ma Szlovákia sok 
iskolájában tanítanak, hogy a sza-
badságharcnak elnyomó jellege volt 
a kisebbségek számára” – fogalma-
zott az MKP elnöke. Kiemelte azt is, 
hogy igazán csak akkor leszünk méltó 
utódai az aradi mártíroknak, ha meg 
tudjuk őrizni kisiskoláinkat, s ha meg 
tudjuk teremteni megmaradásunk, 
gyarapodásunk és Dél-Szlovákia fel-
zárkóztatásának alapfeltételeit.

Az emlékesten felléptek a Virtuózok 
komolyzenei tehetségkutató műsor 
fiataljai.

-mkp.sk-

Szeptember 27-én megalakult a 
Via Nova ICs Somorjai Alapszer-
vezete, melynek tagja lett az a 
Linka Tibor is, aki augusztusban a 
szlovák K4-es tagjaként világbajno-
ki címet szerzett Milánóban 1000 
méteren. 
„11 éve kajakozok, ez az életem. 
Azért döntöttem úgy, hogy belépek 
a Via Novába, mert már jómagam 
is gondolkoztam, hogy jó volna 
megalapítani Somorján egyfajta 
fiatalok klubját. A Via Nova pedig 
ilyen, s ha megemlékezéseket, fo-
citornákat, közösségi eseményeket 
fog szervezni, az jó lesz“ – nyilat-
kozta a világbajnok.

„Magyarnak lenni Európában fele-
lősség, felvidéki magyarnak pedig 
hatványozottan az. Tudom, hogy 
ezt a csapatom is tudja. S csak 

olyan emberek tehetnek valami 
hasznosat a közösségért, akiknek 
helyén van a szíve. S ennek a csa-
patnak a tagjai ilyenek“ – mondta 
Méry János, a Via Nova somorjai 
helyi elnöke.

Világbajnok a Somorjai 
Via Nova ICs-ben

Komáromi megemlékezés 
az aradi vértanúkra

Komáromban is gyűjtöttük az aláírásokat a migránskvóták elutasítása érdekében.
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Az alacsony infláció miatt jövőre vélhetően alig 
két euróval emelkednek csak a nyugdíjak. Míg 
2013-ban több mint 11 euróval növekedtek a 
nyugdíjasok havi bevételei, tavaly már csak alig 
több mint 9 euróval, idén pedig 5,20 euróval. 
Jövőre pedig a helyzet még rosszabb lesz.

A nyugdíjemelés mértékét 80 százalékban az 
infláció, 20 százalékban pedig az átlagbér vál-
tozása határozza meg. Az érvényes jogszabály 
értelmében tehát magasabb nyugdíjemelésre 
az elkövetkező évben sem számolhatunk az 
alacsony infláció miatt.

A nyugdíjból élők bizonyára egyetértenek az-
zal, hogy a szlovákiai nyugdíjakból gyakran a 
havi kiadásokra sem futja. Olcsó vigasz, hogy 
az alacsony pénzromlás következtében az 
élelmiszerárak ugrásszerű növekedése sem 
várható.

Olyan rendszerszintű döntésre van szükség, 
ami biztosítja, hogy nyugdíjasaink méltó anyagi 
elismerést kapjanak ledolgozott éveikért. En-
nek egyik módja lehetne, ha a nyugdíj emelke-
dését befolyásoló két tényező, az infláció és a 
minimálbér aránya megváltozna.

Tudjuk, hogy a szlovák nyugdíjbiztosítás évek 
óta veszteséges, és egyre kevesebb aktív 
dolgozó jut egy nyugdíjasra. A helyzetükön 
az esetleges 13. nyugdíj sem sokat segít. Ug-
yanakkor azt is látjuk, hogy a smeres kormány-
zat alatt rengeteg pénz folyik el ellenőrizetlenül. 
Pedig abból bőven jutna magasabb nyugdíje-
melésre is. Persze, ehhez akarat is kell, nem 
elegendők a populista ígéretek.

Forró Krisztián,
az MKP megyei képviselője  

és a Megbecsültek Társaságának elnöke

Megint a 
nyugdíjasokon 
csattan  
az ostor?!

1956-os megemlékezések képekben

Kiss Beáta, az MKP Lévai Járási Elnökségének elnöke, az MKP OE tagja Ipolyságon mondott beszédet

Dunaszerdahely

Ipolyság

Az MKP Dunaszerdahelyi 
Járási Elnöksége nevében 

Menyhárt József 
helyezett el koszorút

Berényi József és 
A. Szabó László 

koszorúztak 
az MKP Országos 

Elnöksége képviseletében

A megkoszorúzott 
emlékmű

A Pázmáneum koszorúját
Karaffa Attila 

önkormányzati képviselő 
viszi

Berényi József, az MKP 
országos elnöke mondott 
ünnepi beszédet.

Hájos Zoltán, a város 
polgármestere mondott 

ünnepi köszöntőt
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PolItIKAI PártoK csAllóKözI 
focItorNájA

V. öNKorMáNyzAtI szABADEGyEtEM:

idén is fontos téMáK
voltAK tErítéKEn

Júliusban fotópályázatot hirdettünk 
amatőr fényképeszek részére azzal 
a céllal, hogy felhívjuk szép Felvi-
dékünk városaira-falvaira, termé-
szeti szépségeire és az itt élő em-
berekre az amatőr fényképészek 
figyelmét.

   Az elsőtől mindig kicsit tart az em-
ber. Viszont pozitívan csalódtunk, 
hiszen a pár hónapos időszak alatt 
közel százan kapcsolódtak be a 
fotóversenybe. Az online szavazás 
mellett novembertől a hagyomá-
nyos zsűrizés is elkezdődik. A leg-
jobb 12 fénykép az MKP 2016-os 

falinaptárát díszíti majd, míg a zsűri 
és a közönségszavazat által kivá-
lasztott fényképek egy fényképki-
állításon lesznek megtekinthetőek.

Öröm volt nézni a szebbnél szebb, 
a különböző tónusú és nem hagyo-
mányos módon kattintott fényké-
peket. Köszönjük mindenkinek, aki 
bekapcsolódott a fotóversenybe. 
Az MKP Hírvivőjének olvasói a jövő 
évben csodálhatják meg a fényké-
peket a lap hasábjain.

Karaffa Attila, 
a fotópályázat koordinátora

Elindult Az MKP 
fotópályázatának 
KözöNséGszAVAzásA

Nagyudvarnokon immár ötödik al-
kalommal rendezték meg a politikai 
pártok focitornáját, a Smer, a Most-
Híd, a Šanca és az MKP részvételé-
vel. Az MKP csapata a 2. helyet sze-
rezte meg, a tornát a Smer csapata 
nyerte. 
„Az eredménnyel nem lehetek telje-
sen elégedett, hiszen a döntőben mi 

szereztünk vezetést, de nem szabad 
elégedetlennek lenni “ – nyilatkozta 
Méry János somorjai önkormányzati 
képviselő, parlamenti képviselőjelölt.
A. Szabó László, aki a Most-Híd ellen 
gólt is lőtt, a végső sípszót követő-
en úgy fogalmazott, hogy ezzel az 
eredménnyel a jövő évi parlamenti 
választásokon is kiegyezne.

Október 15–17-én tartotta Nagyme-
gyeren szokásos Önkormányzati 
Szabadegyetemét a Pro Civis pol-
gári társulás, amely a legfontosabb 
fóruma a magyar önkormányzati 
képviselőknek, polgármestereknek 
Szlovákiában. A tanácskozás köz-
ponti témái a magyar nemzetstraté-
gia mentén megvalósuló önépítke-
zés, illetve a szlovákiai magyarság 
gazdasági felemelkedését segítő 
pályázati lehetőségek, valamint a ki-
sebbségi oktatásügy egyre égetőbb 
gondjai voltak. 

Őry Péter, a Pro Civis polgári társulás 
elnöke köszöntője után Czimbalmos-
né Molnár Éva, Magyarország szlo-
vákiai nagykövete mondott megnyi-
tót, hangsúlyozva a Magyarország és 
Szlovákia közti egyre élénkülő gazda-
sági kapcsolatok fontosságát. 

Ugyancsak köszöntötte a fórumot Be-
rényi József is. Az MKP elnöke felszó-
lalásában arról beszélt, hogy három 
téma van, ami jelentős mértékben érinti 
az önkormányzatokat. Az első a kisis-
kolák ügye, amelyben az MKP a tör-
vénymódosítás mellett van. „Ami most 
történik, az egy ördögi terv a kormány 
részéről, mivel abba szeretné bele-
kényszeríteni a választások előtti öt 
hónapban az önkormányzatokat, hogy 
döntenie kelljen, hol legyen és hol ne 
legyen iskola. Ebbe a kísérletbe nem 
szabad belemenni. A legfontosabb az, 

hogy a választások után olyan össze-
tételű parlament legyen, amely ebben a 
kérdésben jobb döntést hoz” – hangsú-
lyozta. Azt is kiemelte, hogy a kormány 
nagyot késik a pályázati kiírások terüle-
tén. Ezekre oda kell figyelni a megyék 
szintjén is, legyünk ott a döntéseknél, 
akkor tudunk segíteni a településeken. 
Majd szólt arról, hogy az MKP vitára 
bocsátotta az önkormányzati modell 
tervezetét, amely furcsa módon éppen 
a magyar közélet egyes szereplőitől ré-
szesült elutasításban. 
   Az asszimiláció megfordítható, az 

európai példák közül a baszkok jogál-
lását említette, hozzátéve, nekünk is 
megvan a felkínált modell, ez pedig az 
MKP által kínált önkormányzati doku-
mentum.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár szólt arról, hogy pél-
dául a Bethlen Gábor Alap segítségé-
vel a magyar állam mintegy 60 milliárd 
forinttal támogatja a határon túli ma-
gyarságot. Kiemelte a kettős állampol-
gárság fontosságát és azt, hogy hol tart 
ez a folyamat.

Idén is száznyolcvanan töltötték meg a 
város kultúrházának nagytermét, ahol 
az előadások mellett szakmai vitára, 
kötetlen beszélgetésekre és egy-egy – 
egymástól távol eső – régió képviselő-
inek tapasztalatcseréjére is lehetőség 
nyílt. 

Itt volt Menyhárt József, az MKP járási elnöke, A. Szabó László, az MKP alel-
nöke, Dunaszerdahely alpolgármestere, Gubík László, a Via Nova országos 
elnöke, Csonka Ákos parlamenti képviselőjelölt, Farkas Attila, az érsekkétyi 
MKP és Via Nova elnöke és az alistáli légió, Szigeti Gergely, Kozma Bálint, 
Bíró Dávid és a DAC egyik vezérszurkolója, Bartalos Attila.
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Úton-
útfélen
A tisztelt olvasó minden 
bizonnyal már úton-útfé-
len találkozott választási 
reklámokkal, óriásplaká-
tokkal. Úgy érezhetné, 
hogy a 2016-os parla-
menti választást előre-
hozták, és hamarosan 
újra választhat. Az igaz-
ság azonban az, hogy 
egyes politikai pártok 
már jó korán felesleges 
pénzszórásba kezdtek. 
   Nyáron narancssárga, 
majd fehér-kék, lila és 
vörös óriásplakátok lep-
ték el az országot. Korán 
kezdik, akiknek nem 
számít a pénz, és csak 
a „terméket” szeretnék 
mindenáron eladni. Kicsit 
olyan, mint amikor a 

bevásárlóközpontokban 
szaloncukrot és kará-
csonyi díszeket kínálnak 
már jóval karácsony előtt. 
Eladni, csak eladni! De 
ki törődik a valós problé-
mával? Hol marad a fel-
készülés, a választókkal 
való törődés, az ország 
problémáinak vagy a 
szűkebb környezet gond-
jainak a felvállalása? 
   Amikor végighaladunk 
egy útszakaszon, sokszor 
már csak nagyobbnál 
nagyobb óriásplakátok-
kal és a róluk mosolygó 
politikusokkal találkozunk. 
Ami igazán fontos volna, 
azt eltakarják. Kétféle 
értelemben is. Hiszen 
egyrészt nem az igazi 

arcukat mutatják akkor, 
amikor jobb létet, mun-
kahelyeket, a fiatalokkal 
való gondoskodást kínál-
ják. Másrészt a plakátren-
geteg eltakarja a termé-
szetet is, elcsúfítja azt. 
Plakátról ígérni könnyű, 
nem kell sok minden hoz-
zá. Jól csengő szlogen, 
egy jól sikerült fénykép, 
egy jó hely, hogy jól látha-
tó legyen ahol elhelyezik. 
A valós tettet nem kell 
plakáton megmutatni, 
azt mindenki láthatja két 
szemével.
   A tisztelt olvasónak 
van választási lehetősé-
ge. Szabadon dönthet, 
hogy kiben bízik meg 
és kinek szavaz majd 

bizalmat, amikor eljön 
az idő. Azoknak, akik 
a plakátokról már nyár 
óta letekintenek rá, vagy 
azoknak, akik a közös-
ség érdekében külön-
böző fórumokon részt 
vettek és az emberekkel 
találkoztak. 
   A jó döntésnek időt kell 
hagyni, hogy mérlegel-
hessünk. Kívánom, hogy 
legyen idejük helyesen 
dönteni, és közösségünk 
érdekében meghozni azt 
a döntést, amely által 
megmaradunk felvidé-
ki magyarnak, és nem 
olvadunk be a többségi 
nemzet soraiba!

Karaffa Attila

„Tiszteld a múltat, hogy 
értsed a jelent, és mun-
kálkodhass a jövőn” – 
hangzott el több ízben 
gróf Széchenyi István 
szállóigévé vált mondata 
Budapesten a Széchenyi 
téren, mivel ennek je-
gyében osztotta ki idén 
is magas rangú díját a 
Széchenyi Társaság. 

Nagy megtiszteltetés érte 
Gubík Lászlót, a Via Nova 
ICs elnökét, ugyanis köz-
életi szerepvállalásáért, 
felvidéki szervezet- és kö-
zösségépítéséért a Szé-
chenyi Társaság idén neki 

adományozta díját, amiért 
ő mindezt a legnagyobb 
magyar hagyatékának 
szellemiségében fejti ki. 
  A díjat olyanoknak íté-
lik oda, akik munkássá-

gukban Széchenyi útját 
követik. Ezidáig a Felvi-
dékről Dolník Erzsébet, 
Duray Miklós, Hrubík 
Béla, Himmler György, 
Haraszti-Mészáros Er-

zsébet és Peter Kresá-
nek kapta meg, tavaly 
pedig Dobos László író 
kapta posztumusz.
  A fiatal díjazott díja átvé-
telekor elmondta, hogy az 
elismerés csak fizikailag 
az övé, ám nem egye-
düli tulajdonosa. Ez az 
elismerés az egész Via 
Nováé és minden egyes 
felvidéki fiatalé, aki tesz 
pátriája közösségéért, 
ezért a díjat egyben fel 
is ajánlotta mindazoknak, 
akik áldozatkész dolgoz-
nak a magyarságért, Fel-
vidékért. 

 Felvidek.ma

KItüNtEttéK GuBíK lászlót, 
A viA novA iCs ElnöKét

HAtároN átNyúló fEjlEsztésEKről 
tárGyAltAK NAGyKAPosoN
Határon átnyúló kez-
deményezésekről, 
programokról és 
lehetőségekről tár-
gyalt a nagykaposi 
városvezetés a ma-
gyar kormány képvi-
selőivel. A hivatalos 
találkozót az Ung-vi-
déki település városi 
hivatalában tartották 
szeptember 29-én.

Dr. Grezsa Istvánt, Ma-

gyarország Miniszter-
elnökségének határon 

átnyúló beruházások 
ellenőrzéséért felelős 

miniszteri biztosát, va-
lamint Haraszti Attilát, 
a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Állam-
titkárságának főosz-
tályvezetőjét Petrikán 
Péter, Nagykapos 
független polgármes-
tere és Mihók Gábor 
MKP-s önkormányzati 
képviselő, a város Ha-
táron Átnyúló Együtt-
működés Bizottságá-
nak elnöke fogadta.

Szeptember végén 172 
millió eurós összkölt-
ségvetésű programot 
fogadott el az Európai 
Bizottság a Magyaror-
szág és Szlovákia kö-
zötti, határon átnyúló 
együttműködés kereté-
ben a 2014–2020 kö-
zötti időszakra vonat-
kozóan. A témáról Németh Gabriellával 
(MKP), Pozsony megye alelnökével beszél-
getünk, aki többek között a határon átnyúló 
együttműködés hatáskörét is felügyeli.

Mik a program legfontosabb céljai?
   A program legfontosabb céljai közé tartozik 
a határ menti régiók együttműködésének el-
mélyítése, hatékonyabbá tétele, a közös ter-
mészeti és kulturális örökség megőrzése, a 
munkavállalói mobilitás javítása, munkahe-
lyteremtés. A program egyben lehetőséget 
nyújt pl. a turizmus, az idegenforgalom, de 
a fenntartható közlekedés terén is az együtt-
működés fokozására. Végül, de nem utolsó 
sorban a program célja, hogy támogassa az 
egymás szomszédságában élő közössé-
gek közti kapcsolattartást, együttműködést, 
egymás hagyományainak, kultúrájának jobb 
megismerését is.

Milyen konkrét területeken segítheti a határ 
menti régiók együttműködését, gondolva itt 
elsősorban Pozsony megye és Győr-Mo-
son-Sopron megyére?
   Öt tematikus cél mentén: a.) az alacsony 
széndioxid kibocsátású gazdaságra való át-
állás; b.) természetvédelem és a természeti 
források hatékony kihasználása; c.) a tar-
tósan fenntartható közlekedés támogatása 
és a hálózati infrastruktúra kulcsfontosságú 
problémás gócpontjainak megszüntetése; 
d.) az oktatás és a készségfejlesztés mi-
nőségi növelése; e.) a közigazgatási intéz-
ményrendszer hatékonyságának növelése  

Be tud már esetleg számolni olyan aktivitá-
sokról, melyekre a fenti program keretében 
került sor?
   Mivel friss programról van szó, teljesen új 
projektek előkészítéséről nem tudok beszá-
molni. Az előző programidőszakban azon-
ban több pályázatot nem sikerült megvaló-
sítanunk, ezekre az új tervezeteken kívül, 
ebben az új programidőszakban szeret-
nénk sort keríteni. 
   Példaként megemlíthetem a Sacra-Velo 
projektet, melyben két szlovák és két ma-
gyar szomszédos megye érdekelt: Győr-Mo-
son-Sopron megye, Komárom–Esztergom 
megye, Nagyszombat megye és Pozsony 
megye. A tervezet lényege, hogy kerékpárúttal 
kösse össze a terület szakrális emlékhelyeit A 
másik tervezet a szenci zsinagóga felújítása, 
amely a felújítást követően megyei regionális 
kultúrközpontként fog működni. Mielőtt saját 
költségvetésből elkezdjük a felújítást, előtte 
pályázni fogunk ebből a programból is Győr 
városának partnerségében. 

KT

Közös fejlesztések 
szlovákia és  
Magyarország között
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Cziprusz Zoltán (MKP) beterjesz-
tésének és 13 rimaszombati városi 
képviselő ,,igen“ szavazatának kö-
szönhetően ismét beindul Rimaszom-
bat történelmi lapja, a Gömöri Hírlap. 
Cziprusz kitartását harmadszori neki-
futásra koronázta siker. A lapot októ-
ber 26-tól vehetik kezükbe az olvasók, 
amely év végéig havi rendszeresség-
gel, 2016-tól pedig kéthetente jelenik 
meg.

 ,,Nagyon fontosnak tartom a Gö-
möri Hírlap újbóli beindítását, mivel ez 
az egyetlen magyar nyomtatott sajtó 
Gömör-Nógrád megyében. Egy olyan 
meghatározó lap, amely több évtize-
des hagyománnyal rendelkezik, így 
elengedhetetlen részét képezi a helyi 
médiának”- mondta Cziprusz Zoltán, 
az MKP rimaszombati városi képvi-
selője.

-vb-

Rejtvényünkben II. János Pál pápától idézünk.

A Hírvivő 2015/4 számának sikeres megfejtői, akik könyvcsomagot nyertek:

A kvízjáték nyertesei: Nedela Antal - Ipolybalog és Zeman Erik - Rozsnyó
A keresztrejtvény helyes megfejtői között: Manó Terézia  - Diószeg
                                                                      Kecskés Mária - Tiszacsernő

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

visszatér rimaszombat egyetlen 
magyar lapja, a Gömöri Hírlap!
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www.facebook.com/mkp.smk

Már több mint 8,5 ezren vagyunk. kövesd az MkP-t a Facebookon is!


