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több mint 65 ezer aláírás
Rendkívül sikeres az MKP petíciója,
melyet az eredeti tervekhez képest már 6,5-szer
többen írtak alá

sportolók az MKP listáján
Megkérdeztük Orosz Csaba, világbajnoki bronzérmes
kenust, Szabó Ottó, egykori válogatott labdarúgót és Tóth
Mihályt, az érsekújvári hokicsapat ügyvezető igazgatóját.

Grendel lajos:
A Kossuth-díjas író
úgy látja, hogy a parlamentben
az MKP tudná csak képviselni a magyarságot.

Új regionális felosztás, kisiskolák
és a magyarság megőrzése, munkahelyteremtő és
c s a l á d t á m o g a t ó a d ó p o l i t i k a , v a l a m i n t t á m o g a t á s i r e n d s z e r,
kistermelők és családi vállalkozások fellendítése,
egyszerű ügyintézés.

BEMUTATTA VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT AZ MKP
Nagyszabású program keretében
mutatta be választási programját a Magyar Közösség Pártja.

Asztalos Árpád felvételei

Forró Krisztián kampányfőnököt kérdeztük

MinDen esÉlYÜnK MeGVAn,
HOGY Az MKP ÚJrA
PArlAMenTi PárT leGYen
Nem könnyű feladat a parlamentbe
való visszajutás. Nagy a kihívás, óriási az elvárás. Nem csoda, hiszen hat
éve már, hogy magyar közösségünknek nincs képviselete a szlovák parlamentben.

(Folytatás a 2. oldalon)

A Közös akarat címet viselő választási programnyilatkozat január
12-i bemutatójára, melyet a jelenlévők egy kiadvány formájában
haza is vihettek, zsúfolásig megtelt
a komáromi Tiszti Pavilon díszterme. A helyszínre már délelőtt kikerült a megtelt tábla, a rendezvényt
a párt élőben közvetítette saját
honlapján. A vendégek között
Czimbalmosné Molnár Évát, Magyarország pozsonyi nagykövetet, Stubendek Lászlót, Komárom
polgármesterét, Fazekas Lászlót,
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét és Mézes
Rudolfot, a Szlovákiai Magyar
Szülők Szövetségének elnökét is
köszöntötték.

Igazságosabb bevándorlás
politikára van szükség
Berényi József, az MKP elnöke elmondta, hogy négy pilléren
nyugszik a párt programja. Az első
pillér Szlovákia és Európa jövőjét
taglalja, a második a gazdasági,
szociális és egészségügyi pillér, a
harmadik a területfejlesztés, ezen
belül a mezőgazdaság, vidékfejlesztés, környezetvédelem foglalható össze, a negyedik pillér pedig a magyarság megmaradását,
gyarapodását és a többi nemzeti
közösség gyarapodását lehetővé
tevő programrész.
„Az elsőnél a családnak továbbra
is egy férfi és egy nő kapcsolatának
kell maradni Szlovákiában” – emelte
ki Berényi, aki szerint Európa jövőjét
tekintve jóval óvatosabb, körültekintőbb és igazságosabb bevándorláspolitikára van szükség. „Ez a korláto-

zás és ellenőrzés nélküli bevándorlás
nagyon veszélyes”- mondta.
„Nem olyan Európai Unióhoz
csatlakoztunk, ahol újra ellenőrizni
fogják a határátkelőhelyeket, ahol
karácsonyi vásárokat csak katonai
felügyelettel lehet békésen megtartani, nem olyan EU-t akarunk,
ahol öt napig hallgatnak erőszakolási, zaklatási témáról csak azért,
mert nem illik bele az eddig Európában hirdetett koncepcióba” –
tette hozzá az MKP elnöke.
A választási program egyes fejezeteinek bemutatását (melyet a
Hírvivő februári számában ismertetünk) az MKP szakmai alelnökei,
Farkas Iván, Németh Gabriella, Miklós László, Őry Péter és
A. Szabó László vázolták. A program rövidebb és hosszabb változata
elérhető az MKP honlapján.
KT

a parlamentbe mérik a Magyar Közösség Pártját
Az új évben több közvélemény-kutatás is az 5%-os parlamenti küszöb
feletti eredményt mért a Magyar Közösség Pártjának. Az MVK (5,1%) mellett a Polis is (5,3 %) a parlamentbe mérte az MKP-t.
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Berényi József

Az MKP Friss,
határozott,
cselekvőképes
Az MKP elnökét kérdeztük.

34.
Orosz Csaba, világbajnoki
bronzérmes kenus, korábbi
olimpikon, a Szlovák Kajak-Kenu
Szövetség elnökségi tagja.

60.
Szabó Ottó,
egykori válogatott labdarúgó,
a DAC rehabilitációs edzője

136.
Tóth Mihály,
az érsekújvári hokicsapat
ügyvezető igazgatója

Sportolók az MKP listáján
Miért döntött az MKP listáján való
indulás mellett?
Orosz Csaba: A döntésemnél a
felvidéki magyarság fennmaradásának támogatása vezérelt, a Magyar
Közösség Pártját támogatva. Az
MKP színeiben indultam már az előző önkormányzati választásokon is
szülővárosomban, Somorján. Második mandátumomat töltöm most már
nemcsak mint képviselő, hanem mint
alpolgármester is.
Szabó Ottó: Fontos számomra a
magyarság. Rólam, és a családomról is mindig tudták, hogy magyarok
vagyunk. Az MKP által vallott filozófia, a magyarság megmaradása
és gyarapodása közel áll hozzám és
a családomhoz is, így elfogadtam a
felkérést, sőt, örülök neki, hogy ezt a
lehetőséget megkaptam.
Tóth Mihály: Hogy tudásommal,
tapasztalatommal, profi hozzáállásommal segítsem közösségünket. A
mai világban sajnos az emberek már
elfelejtették az alázat, egymás iránti
tisztelet fontosságát. Talán most van
az a történelmi pillanat, hogy vissza
tudjuk szerezni választóink hűségét
és bizalmát.
Milyen üzenettel bír Ön számára a
közösségi összefogás listája?
O.Cs.: Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a felvidéki magyaroknak legyen méltó képviselete
a parlamentben. Annak a 480 ezer
embernek, aki ebben a régióban él,
legalább annyi esélyt és lehetőséget kell kapnia, mint a többi szlovák
állampolgárnak. Ezért nagyon fontos az, hogy minden magyar ember
menjen el választani és a Magyar
Közösség Pártját válassza, hisz a
megmaradásunkról van szó.
Sz.O.: Ha megnézzük, hogy az
MKP-sok mellett mennyi párton kívüli személy is van a listán, láthatjuk,
hogy komoly összefogás történt. Az
összefogás nemcsak azt jelenti, hogy
politikusok fogják egymás kezét, hanem egyszerű emberekről is szó van,
akik mégsem egyszerűek, mert mi
vagyunk a döntők. A lényeg, hogy

összefogás történt, és sok kicsi a végén nagyra lehet képes.
T.M.: Nagyon tetszik, hogy választási
listánkon rengeteg új, fiatal arcot lehet
látni, ami azt jelenti, hogy a felvidéki
magyarság nem közömbös számukra.
Jómagam nem a szavak embere vagyok, hanem a tetteké. Közös akarattal,
összefogással nagy esélyünk van a jó
eredmény elérésére a választásokon.
Közös akarat és az ebben rejlő erő – ez
mindennél beszédesebb.
Képviselőjelöltként milyen tervei,
elképzelései vannak a szakterületén belül?
O.Cs.: Az MKP listáján minden
szakterületnek megvan a saját jelöltje. Személyemhez a sport és az
ifjúság az, ami talán a legközelebb
áll. Eleve egy nagyon bolond világot élünk. A sportnak nagyon fontos
szerepe van az ifjúságnevelés terén,
mert olyan dolgokra tanít meg, mint
a kitartás, egymás iránti tisztelet. A
sport szorosan összefügg az iskolaüggyel is.
Eltűnnek a sportolási lehetőségek,
alig épülnek új létesítmények. Koncepció egyáltalán nem létezik sem
az ifjúságnevelés, sem a versenysport, élsport terén. Azok a versenyzők érnek el még most is sikereket,
akik még a régi rendszerben voltak
gyerekek, akkor még volt valamilyen
rendszer.
Ha példának vesszük akár Magyarországot, közös programokat szerveznek a kiskortól és megpróbálják
az ifjúságot a sporton belül úgy lekötni és megfogni, hogy nemcsak élsportolókat neveljünk, hanem közösségeket és egészséges, összetartó
társadalmat. Nálunk nincs egy olyan
koncepció, ami ezzel foglalkozna. Az
eredményeket pedig várjuk, világbajnokokat várunk a semmiből.
Sz.O.: Mindenkinek megvan a saját
munkaköre, melyben tudása, tapasztalata által próbál minél jobban érvényesülni. Az én erősségem a sportág,
ebben voltam közel 30 évet és átlátom a dolgokat. Ugyanakkor itt vannak a fiatalok, akiknek teljesen más

filozófiájuk van, mint a mi korunkban.
Más az életformájuk, mint amihez mi
voltunk szokva.
Az ember arra született, hogy mozogjon. A mai fiatalságnak alig van lehetősége arra, hogy naponta sportoljon.
Mind az iskolákban, mind azon kívül
hiányoznak a megfelelő sportolási lehetőségek. Ha vannak is, azok úgy is
néznek ki, hogy nem szívesen megy
oda bárki is. Ezeket kellene modernizálni, hogy a fiatalok szívesen járjanak
ki. A mi időnkben nekünk az utca volt
az élet. Reggel mentünk, este jöttünk.
De ma már más van. És ehhez kellene
alkalmazkodnunk, megfelelő körülményeket teremteni, a modern világban is
megteremteni a sportolási lehetőségeket. Hogy a számítógép előtt ülő fiatalok
többet mozogjanak, mert ez nemzetprobléma is egyben.
T.M.: A sportban elsősorban az élet
iskolájában szerzett tapasztalataimat
adnám át. Az utóbbi években nagy
megtiszteltetésemre
sikerült egy
nemzetközi bajnokságban szerepelni,
ami Magyarországot és Erdélyt érintette. Nagyon sok barátot szereztem
és természetesen sok tapasztalatot,
hogy hogyan működnek ezekben az
országokban a sportklubok, milyenek
a törvények.
Szlovákiában már elfogadták a sporttörvényt, csak sajnos a legfontosabbat
kihagyták belőle, hogy honnan szerezzünk a sportba pénzt, és hogyan segítsük a szponzorokat az adózásnál. Ez a
kulcsa mindennek. Ebben szeretném
hasznosítani a tapasztalataimat, javítani a törvényi hátteret. A jogszabályon
nagyon sok szakember dolgozott, és
bízom benne, hogy közös erővel és
akarattal meg lehet oldani ezt a nagy
problémát kis országunkban.

KT

Mi az alapvető elvárás az MKP számára a márciusi választásokon?
– Bízom abban, hogy az MKP nyitott
listája és szakmai programja megszólítja az itt élő magyarságnak azt a részét, akik besegítenek minket a parlamentbe, lehetővé téve, hogy a magyar
kérdések újra megfelelő szinten és módon napirendre kerüljenek. Választóink
frissnek, cselekvőképesnek, határozottnak látnak bennünket.

Sajnos az elmúlt négy év a legsikertelenebb volt parlamenti szinten a rendszerváltás óta eltelt 25 évben, hiszen egyetlenegy magyar javaslat sem volt sikeres,
aki komoly felkiáltójel. Azt igazolja, hogy
az MKP-nak is be kell kerülnie a parlamentbe ahhoz, hogy ez ne így legyen.
Milyen elképzelései vannak az MKPnak a természetes régiók kialakítására vonatkozóan?
Az MKP már egy éve nyilvánosságra
hozta a magyarság megmaradását és
Dél-Szlovákia felzárkóztatását megcélzó dokumentumot, ami két nagy pillérre
épül: az egyik, olyan területi egységek
kialakítása, amely segíti a régiófejlesztést, munkahelyteremtést a természetes régiók kialakítása alapján.
Szlovákiában nem természetes régiók mentén működnek a megyék és a
járások sem. Dél-Szlovákiában kialakulhatna egy olyan megye, ahol a hivatalos
kétnyelvűség bevezetése mellett lehetővé válna végre, hogy saját kezünkbe
vegyük a régiók fejlesztését is. A peremvidék számára pedig az oktatási és kulturális önkormányzatiság a megoldás.
Hiszen láthatjuk, hogy egy államhatalom
akkor vezet be iskolamegszüntetést,
amikor csak akar.
KT
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A személyi jövedelemadónál bevezetnénk
a kedvezőbb családi adózást

A közhiedelemmel ellentétben
a személyi jövedelemadó tekintetében Szlovákiában sohasem volt egykulcsos adórendszer. Korábban is az volt,
és ma is kétkulcsos a rendszer, hiszen az adómentes jövedelemsáv fennmaradt.
A közelgő parlamenti választásokat követően, amen�nyiben lehetőséget kapunk
rá, az adómentes sávot továbbra is fenntartanánk,
az adóalapot a létminimum
19,2-szereséig adókötelesség nélkül hagynánk. Ugyanakkor finomítanánk az adó-

rendszer lépcsőzetességét,
arányossá téve ezzel a közteherviselést. A mai adórendszerhez képest két változást
hajtanánk végre: az adóalap
tekintetében a létminimum
38,4-szereséig bevezetnénk
a 10 százalékos adókulcsot.
A létminimum 115,2-szereséig meghagynánk a 19 százalékos adókulcsot, efölött pedig a 25 százalékos adókulcs
lenne érvényben.
Második módosításunk jelentősebb, főleg a gyermekeket nevelő családok számára
lenne rendkívül kedvező. A
személyi jövedelemadó tekintetében bevezetnénk a családi adózást,
úgy, hogy a
fiatal házaspárok számára
a gyermekek
számának növekedésével
adóterheik lecsökkenjenek.
Az általános

Forró Krisztián

adóteherrel szemben egy
gyermeknél a szülők összesített adóterhe 5 százalékkal
csökkenne le, 2 gyermeknél
12 százalékkal, míg három és
több gyermek esetén 21 százalékkal. Az intézkedéssel a
gyermekvállalást szeretnénk
ösztönözni.
Ezzel egyidejűleg alapvetően leegyszerűsítenénk a
személyi
jövedelemadózás
bonyolult adminisztratív rendszerét is. Mindezt közösségünk jövője érdekében.
Farkas Iván, az MKP
gazdaságpolitikai alelnöke

Miről tud beszámolni az októbertől zajló petíciós aláírásgyűjtéssel kapcsolatban?
Csapataink róják az utcákat,
gyűjtik az aláírásokat a petí-

ciónkhoz. Szeretném megköszönni valamennyi aktivistánk
munkáját. Ők azok, akik szabadidejüket nem sajnálva, ebben kellemetlen, zord időben
is a közösségünkért dolgoznak.
Minden esély megvan arra,
hogy a legsikeresebb petícióvá váljon, amit a felvidéki
magyarok kezdeményeztek.
Nem csoda. A migránskérdéssel kapcsolatban az MKP az
egyetlen olyan párt Szlovákiában, amely elejétől fogva
következetesen elutasítja a
ránk erőltetett kvótarendszert.
Ebben a kérdésben is az itt élő
polgárok oldalán állunk.
KT

Úgy érezhetjük, itt, a Felvidéken biztonságban élünk, de
látjuk, hogy Németországban,
Franciaországban, Belgiumban, Dániában, Svédországban, Finnországban milyen
problémákat okoznak a migránsok. A közelmúlt gyalázatos eseményei azt mutatják,
A Magyar Közösség Pártja
hogy azok a migránsok nem
kezdettől fogva követkebeilleszkedni akarnak, hanem
zetesen kiáll a migránsok
eltérő kultúrájukat, szokásaikat
ellenőrizetlen beáramlásával
szemben. 2015. október 1-jén akarják a befogadóikra ráerőltetni. Menekültek így nem
indított petíciónkkal a migviselkednek. Európai értékeink
ránsok kötelező kvóta alapú
befogadásának elutasítására kerültek veszélybe, melyekben
a nőknek megkülönböztetett
is felhívtuk a figyelmet. Aláírásgyűjtési akciónkhoz eddig figyelmet szentelünk.
Látjuk, hogy a szilveszteri
már több mint 50 ezren csatnyugat-európai események
lakoztak.

milyen veszélyt rejtenek a
családok asszonyaira, nőkre,
lányokra.
Mi, a Magyar Közösség
Pártjának közéleti szerepet
vállaló parlamenti képviselőjelöltjei kötelességünknek
érezzük felhívni a figyelmet
arra, hogy a biztonságot, mindennapi életünk zavartalan
lefolyását meg kell védenünk.
Ezért felkérünk minden
dél-szlovákiait, a lakóhelyünkön
velünk együtt itt élő minden
állampolgártársunkat nemzetiségi hovatartozás nélkül,
hogy támogassák októberben
indított petíciónkat, melynek
aláírási ívei az MKP honlapjáról
is letölthetők. Férfitársainkat

kampányfőnököt kérdeztük
(Folytatás az első oldalról)
De kijelenthetem, jól állunk.
Hiszen soha nem volt még
ekkora esélye a Magyar Közösség Pártjának, hogy parlamenti párt legyen. Ezt bizonyítják megyei választáson
elért kiváló eredményeink,
a köztársasági elnökválasztáson elért több mint 5%, az
EP-választáson elért több mint
6%, valamint az a tény, hogy a
legutóbbi helyhatósági választás alkalmával az MKP országos viszonylatban a 3. helyen
végzett a pártok közt!

Az MKP női
parlamenti
képviselőjelöltjeinek
kiáltványa

Fordul az év Brüsszelben is
2015-ben kisebbségi témában is megmozdult valami
az Európai Parlamentben.
Az EP Petíciós Bizottságában áprilisban több
meghallgatást
tartottunk,
többek között a petíciós jog
gyakorlása és a kisebbségi kérdés kezelése közötti
összefüggésekről is. Némi
sajtóvisszhangot kapott az
a hír, hogy az ülésen kissé
összekülönböztem Timmermans úrral, az Európai Bizottság első alelnökével, aki
felszólalásában a már többször is kifogásolt és megunt,
ám a balliberálisok szívének
oly kedves mantrát fújta,
nevezetesen, hogy küzdeni
kell az antiszemitizmus és a
muzulmánellenesség ellen,
valamint védeni kell a szexuális kisebbségek jogait is.
A petíciós bizottság alelnökeként felhívtam a figyelmet arra, hogy nem szabad
megfeledkeznünk az őshonos kisebbségekről sem. Az
alelnök úr erre kissé meglepődött, ám mivel évek óta ismerjük egymást, nem a konfrontációt választotta, hanem
azt mondta, írjam le egy
program erejéig, mire gondolok. Ezt megtettem az as�szisztenseim segítségével, s

pedig arra szólítjuk fel, hogy
aláírásukkal fejezzék ki egyetértésüket a nők biztonságának
szavatolásával.
Úgy gondoljuk, alapvető
feladatunk a petíciót mindan�nyiunknak aláírni, mert kötelességünk megvédeni a nőket,
lányokat, gyermekeinket, hogy
a kölni, és más nyugat-európai
nagyvárosokban történt elítélendő molesztáló, szexuális

így elkészült a Sokszínű Európa nevű program, amely
az őshonos kisebbségek
esélyinek javítását célozza,
s amely 2016-ra egymillió
eurós támogatást kapott az
Európai Bizottságtól.
Újabb egymillió várható 2017-re is, ugyanerre a
programra.
S nem adjuk fel a problémáink napirendre tűzését 2016-ban sem. Január
26-án hivatalos szakmai
meghallgatást tartunk a Petíciós Bizottság égisze alatt.
A rendezvény egyik fontos
témája a felvidéki magyar
közösség helyzete, s ezen
belül a nyelvhasználati jogok
érvényesülésének kiterjesztése, a kisebbségi iskolák
továbbélésének lehetőségei
lesznek.
Ez utóbbi részen a
dél-szlovákiai Fontos vagy!
mozgalom és a Via Nova
ICs szakértői adnak majd
tájékoztatást a szlovákiai
helyzetről, illetve azokról a
megoldási lehetőségekről,
amelyeket az MKP a választások után a szlovák parlament elő kíván terjeszteni.
Csáky Pál,
az MKP EP-képviselője

támadások szülőföldünkön ne
következhessenek be.
Az MKP nulla toleranciát
hirdet mindennemű erőszaknak, külön figyelmet szentelve a nők és a gyermekek
ellen irányuló erőszak minden
formájának.
Aláírók: az MKP parlamenti
választási listájának mind a
34 női képviselőjelöltje
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Az MKP fontosnak tartja
az egészségkárosodottak
foglalkoztatásának növelését

Világviszonylatban
a
szociálisan
kirekesztett személyek közül
mintegy 15%-ot tesz
ki az egészségkároso-

dás miatt kirekesztettek
száma. Nagy részük
mélyszegénységben él,
kitéve mindennemű hátrányos megkülönböztetésnek, sérülnek emberi
jogaik. Szlovákiában a
240 ezer aktív korban
lévő egészségkárosodott személy közül csak
30% van alkalmazásban, ami csak 8,6 %-a
produktív korban lévő
aktív lakosságnak.
Az MKP szociális politikájának egyik meghatározó eleme az
esélyegyenlőség szorgalmazása nem csak

a nemek közötti bérkülönbségek megszüntetése, a családpolitika
vagy a gyermekvállalás
és nevelés, de ugyan-

úgy a foglalkoztatás
terén is. Ezért fogalmaztuk meg azoknak
az intézkedéseknek a
szükségességét, amelyek elősegíthetik ezeknek a negatív adatoknak részbeni javulását.
Ma már nem elegendő a rokkantak foglalkoztatásának elmulasztásáért előírt járulék
befizetése, az egészségkárosodott
munkaerőnek
munkahely
kell! A védett műhelyek
és munkahelyek csak
részleges megoldást jelentenek.

Mindenképpen szükséges az adó- és járulékterhek mérséklése,
nagyobb mértékű kedvezmények biztosítása
az
egészségkárosodott munkaerőt a nyílt
munkapiacon alkalmazó munkaadók számára. Csökkenteni kell a
támogatások igénylése körüli bürokráciát,
könnyíteni a pályázati
feltételeken és növelni
a támogatások mértékét is.
November 23-án Pozsonyban
kétnapos

nemzetközi konferencián nyílt alkalmam arra,
hogy mindezeket a javaslatokat elmondjam.
Nagy örömömre szolgált, hogy jeles külföldi
és hazai szakemberek
véleménye sok esetben
megegyezett az MKP
által javasolt intézkedésekkel, amelyek nagyban elősegíthetik az
egészségkárosodottak
foglalkoztatásának növelését Szlovákiában is.

Számunkra kötelesség...
íróasztalnál előkészített, elhamarkodott adminisztratív döntés alapjaiban
rengetheti meg településeink sorsát.
Ezért ha a Magyar Közösség Pártja bejut a parlamentbe, garantáljuk,
hogy első intézkedéseink egyikeként
javasolni fogjuk a minimális osztálylétszámokra vonatkozó rendelkezés
hatályon kívül helyezését. Annál is inkább szükség lesz erre, mert divatos
szóval élve okafogyottá vált ez a jogi
norma, hiszen eredetileg egy olyan új
finanszírozási törvény eleme lett volna, amelynek végül még a koncepciója sem készült el.

Fotó:
Asztalos Árpád

Manapság ismét gyakorta szóba kerül, hogy egy két évvel ezelőtt elfogadott törvénymódosítás milyen nagy
bajba, gyakorlatilag végveszélybe
sodorta kisiskoláinkat. Akarva-akaratlan kampánytéma lett oktatási intézményeink jövője. Tudom persze,
hogy számos gazdasági és szociális
probléma sokkal jobban befolyásolja
közösségünk tagjainak mindennapjait, de nem mehetünk el szó nélkül a
kérdés mellett, mert egy hivatalnoki

A kérdés kapcsán az utóbbi időben
a magyar kormány is jelezte segítő szándékát, de meggyőződésünk,
hogy a problémát elsősorban idehaza kell orvosolni. Ezért kapcsolatba
léptünk iskoláink igazgatóival, és viszszajelzéseik egyértelműen igazolják,
hogy intézményeink megmentése
KÖZÖS AKARAT, ami számunkra kötelesség. Mindent meg kell tennünk,
hogy őseink nyelve sokáig szóljon
még utódaink hangján.
A. Szabó László,
az MKP oktatáspolitikai alelnöke

VIRÁGOM, VIRÁGOM…
Virágok, levelek, indák – a legtöbb szemlélő ezt látja, ha a virágfüzérekre, hímzésekre tekint. Ennél sokkal mélyebb jelentésük van, hiszen ősidők óta a jó termést,
az áldást, az égiekkel való összefonódást
szimbolizálták a motívumok. így esett a
választás egy saját motívum megalkotására, amely a palóc motívumvilág és a
termékenységi motívumok ötvözésével
született meg.

Németh Gabriella, az
MKP szakmai alelnöke

KÖzÖs aKarat
A Magyar Közösség Pártja
választási programjában 36
oldalon ismerteti az MKP
célkitűzéseit. Az MKP felvállalja a regionális közigazgatási érdekek érvényesítését,
a helyi és regionális önkormányzatiság erősítését, a
régió magyarsága érdekeinek elkötelezett képviselőjeként pedig következetesen
kiáll a közösség emberi, politikai, kisebbségi és szabadságjogainak kiteljesedéséért
és fejlődéséért.
A dokumentum letölthető az
MKP honlapján (www.mkp.
sk) és a rövidebb, 20 oldalas
programnyilatkozat is.

97.

Az MKP megújult, lendületes bemutatkozásának szerves része ez a motívum,
amely magában hordozza ősi hagyományainkat, vallásunkat, szokásainkat generációkon keresztül. A virágfüzér úgy
teljesedik ki és telik meg élettel, ahogyan
nemzetünknek is gyarapodnia kellene.
Örülök, hogy a 2016-os választásokon a
magyar párt megjelenését ezzel a virágfüzérrel díszíthetem.
Szarka Zsuzsanna
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Bárdos Gyula az Arcvonásokban

megalakult
A femine fortis
November
végén
tartotta meg alakuló
ülését a Femine Fortis – Erős Nők polgári
társulás. Az alapító tagok, Bauer Edit, Gergely Papp Adrianna,
Kiss Beáta, Németh
Gabriella,
Neszméri
Tünde és Zupko Mária, már régebben fontolgatták egy női
esélyegyenlőségért dolgozó szervezet
megalakítását.
A társulás tagjai szerint a nőknek ugyanúgy joguk van részt venni politikai életben,
vezető posztokra kerülni, és ugyanolyan
munkáért ugyanolyan bér járna egy nőnek,
mint egy férfinak. Több országban már
bevezették a kvótákat, és mind a vállalati
szférában, mind a közintézményekben, de
például a választásoknál is meghatároztak
egy küszöböt.
A nők természetüknél fogva másként tekintenek a dolgokra, ezért is van helyük a
közéletben.
A szervezet alakuló ülésén 3 lánygyermek is részt vett, akiknek édesanyja, Gergely Papp Adrianna és Reiter Flóra (az
ikrek édesanyja) is csatlakoztak a szervezethez.
Mindketten vallják: az egyik legszebb
női szerep az anyaság, ez azonban nem
akadálya annak, hogy a nők részt vegyenek a közéletben. A kezdeményezéshez
csatlakozott a 103 éves Tamás Aladárné
Ilonka néni is, aki levélben tett támogató
nyilatkozatot.
A Femine Fortis megválasztotta elnökségét is, melyben minden régió képviselteti magát. Az elnöki tisztséget Bauer Edit
látja el, az elnökség tagjai: Gergely Papp
Adrianna, Kiss Beáta, Németh Gabriella
és Zupko Mária lettek.
A vezetőség arra kéri a női szavazókat,
fogjanak össze és a március 5-én esedékes választásokon szavazzanak az MKP
női jelöltjeire, hogy a magyar nők is képviseltetve legyenek a szlovák törvényhozásban.
A szervezethez bárki csatlakozhat, akit
érdekelnek a közügyek. Érdeklődni a feminefortis@gmail.com címen lehet.

Magyar irodalmat akart tanítani, de
a környék magyar iskoláiban nem
volt hely. Fordító lett, újságíró nem
lehetett, mert nem akart belépni a
kommunista pártba. Kényszerpályák sodorták a szlovákiai magyar
politikába Bárdos Gyulát, a Kossuth
Rádió Arcvonások című portréműsorának vendégét, Bárdos Gyulát, a
Csemadok elnökét, az első szlovákiai magyar köztársaságielnök-jelöltet, az MKP képviselőjelöltjét.
Szencen születtet, ahol ma 12 százalék a magyarok aránya. A szenci
magyarok összefogásának köszönhetően van magyar óvoda, iskola,
gimnázium, és ez örömmel tölti el. „A
magyarok nem megkerülhetők és ezt
a városvezetés is tudatosítja. A város

névadójának, Szenci Molnár Albertnek a mečirai időszakban sikerült
szobrot állítanunk” – mondta. Bárdos
Gyula a rendszerváltozás óta városi
képviselő.
1989 után Szabad Újság napilapnál volt újságíró, itt kereste meg őt a
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalomból Csáky Pál, hogy elmenne-e hozzájuk sajtótitkárként dolgozni. Később szóvivő lett, rákerült
a választási listára, preferenciaszavazatokkal került a törvényhozásba,
amelynek 1994–2010 között volt a
tagja. Ez akkor szakadt meg, amikor a szlovákiai magyarság ismételt
politikai megosztottságát követően
az MKP nem jutott a parlamentbe. A
parlamentben legnagyobb sikerként

a Selye János Egyetem megszavazását érte meg.
Örömmel beszélt a családjáról.
Felesége az előadóművészként is ismert Bárdos Ágnes, Kinga lánya fest,
ír, Judit lánya színművész. „Büszke
vagyok rájuk” – mondta. Egy humoros megjegyzés is elhangzott: „Állandó kisebbségben élek, Szlovákiában
magyarként, otthon pedig férfiként a
három hölgy között”.
A szlovákiai magyar közélettel kapcsolatban hangsúlyozta, nagy gondot
jelent, ha a magyarok a magyarokkal
szembe pozícionálják magukat. Csak
összefogással lehet komoly eredményt elérni. „Tudatosítanunk kell,
hogy a mi problémáinkat mások helyettünk soha nem fogják megoldani”.
A Csemadok elnökeként is ezt a nézetet vallja. Erre példa az is, hogy a
Csemadok kezdeményezte a szlovákiai magyar pártok együttműködését
a 2016-os parlamenti választásokon,
ám a Most-Híd részéről ez a kérés
nem talált meghallgatásra. „Az ös�szefogás szükségességét a Csemadok és a Magyar Közösség Pártja is
tudatosítja” – mondta Bárdos Gyula,
aki bízik abban, hogy az összefogás
listája eredményes lesz a márciusi
parlamenti választásokon, és ez is
hozzájárul a Szlovákiában élő magyar közösség népességfogyásának
megállításához, életkörülményeinek
javulásához. 
(O.N.)

Több mint
65 ezer aláírás!
Rendkívül sikeres az MKP petíciója,
melyet már 65 ezren láttak el
kézjegyükkel. Az MKP októberben
10 ezer aláírást tűztek ki célul – a
kötelező bevándorlási kvóták ellen
és a helyi népszavazások mellett
szól. Az MKP eredeti célkitűzését
a választópolgárokkal való közös
akarat eredményeként már 6,5-ször
többen írtak alá.

Neszméri Tünde

Grendel Lajos: A felvidéki magyarságnak
nincs érdekképviselete a parlamentben
„Az identitás megerősítésére kellene hangsúlyt fektetni úgy, hogy a
szlovákiai magyar egyenrangúnak
érezhesse magát a szlovákkal“ –
mondja Grendel Lajos, Kossuth-díjas író a somorja.sk-nak. Őt kérdeztük a felvidéki magyar politikáról.
Van hatékony érdekképviselete a felvidéki magyarságnak?

– Nincs, mert az MKP és a Most közül az MKP tudná csak képviselni a
felvidéki magyarságot, de nincs a parlamentben, a Most viszont ott van, de
csak papíron képvisel minket.
Méry János
Forrás: somorja.sk
Fotó: Méry János és Grendel Lajos
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A közösségi összefogás listája
1.

2.

Berényi József
48 éves, Alsószeli,
Galántai járás

6.

7.

Forró Krisztián
40 éves, Nagymácséd
Galántai járás

13.

8.

Köteles László
58 éves, Szepsi
Kassa-vidéki járás

14.

Németh Gabriella
58 éves
Szenc

20.

21.
Nagy Dávid
28 éves
Érsekújvár

27.
Mihók Gábor
40 éves, Nagykapos
Nagymihályi járás

Gyarmati Tihamér
51 éves, Szentpéter
Komáromi járás

28.
Deák János
35 éves, Tornalja
Nagyrőcei járás

Bárdos Gyula
57 éves
Szenc

9.
Auxt Ferenc
63 éves
Rimaszombat

15.
Knirs Imre
54 éves
Komárom

3.

A. Szabó László
48 éves
Dunaszerdahely

22.
Basternák Ildikó
53 éves, Ógyalla
Komáromi járás

29.
Bóna Zoltán
25 éves, Bátorkeszi
Komáromi járás

Orosz Örs
30 éves, Dunamocs
Komáromi járás

16.
Karaffa Attila
35 éves
Dunaszerdahely

23.

4.

Farkas Iván
50 éves, Muzsla
Érsekújvári járás

10.

30.
Varga Tibor
29 éves, Kaposkelecsény
Nagymihályi járás

Menyhárt József
39 éves, Nyékvárkony
Dunaszerdahelyi járás

11.

Cziprusz Zoltán
27 éves
Rimaszombat

17.

24.

Kiss Beáta
46 éves, Nyírágó
Lévai járás

31.
Filipko József
50 éves
Kassa

Ilko Zoltán
28 éves, Lelesz,
Tőketerebesi járás

19.

Kőrösi Ildikó
30 éves, Pered
Vágsellyei járás

25.
Csúsz Péter
50 éves
Losonc

Samu István
36 éves, Gúta
Komáromi járás

12.

18.

Őry Péter
43 éves
Csallóközcsütörtök,
Dunaszerdahelyi járás

Szabó Olga
58 éves, Pat
Komáromi járás

5.

Zachar Pál
29 éves, Ipolyság
Lévai járás

26.

Beke Beáta
35 éves, Lekenye
Rozsnyói járás

32

Balázs Éva
67 éves
Nagykürtös

33.
Beke Tibor
58 éves
Pozsony

Ladányi Lajos
57 éves, Kalász
Nyitrai járás
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Orosz Csaba
Polák László
Domin István
Geri Valéria
Agócs Gergely
Köpöncei Péter
Nagy György
Furik Csaba
Juhász Péter
Bacsó László
Horony Ákos
Bögi Tímea
Becse Norbert
Dolník Tibor
Farkas Tibor
Fekete László
Pócsik József
Rigó László
Pusztai István
Pálffy Dezső
Gergely
Papp Adrianna
Žiaček Adrianna
Végső Viktor
Szvorák Zsuzsanna
Barkó Attila
Czibulya Márk
Szabó Ottó
Dúl Ildikó
Cseszkó Lívia
Neszméri Tünde
Iván Tamás
Brogyányi Mihály
Šonkoľ Zoltán
Stercel Olivér
Nagy Anikó
Bauer Ildikó
Bárdos Gábor
Horváth Árpád
Viola Miklós
Hajtman Béla
Környi Zoltán
Pósa Dénes
Marsall János
Cseri Zita
Kopasz József
Botka Ferenc
Koľvek Alica
Marcinkó Zoltán
Czap Lídia
Gömöry Lóránt
Zachariaš István
Oravecz István
Gujber László
Dudás László
Néveri Sándor
Soóky Marian
Tóth Ernő
Csonka Lajos

44 éves
45 éves
37 éves
50 éves
29 éves
37 éves
43 éves
45 éves
43 éves
41 éves
41 éves
46 éves
43 éves
52 éves
52 éves
56 éves
27 éves
58 éves
34 éves
44 éves

Somorja, Dunaszerdahelyi járás
Ekecs, Dunaszerdahelyi járás
Izsa, Komáromi járás
Kisújfalu, Érsekújvári járás
Királyrév, Galántai járás
Palást, Lévai járás
Várhosszúrét, Rozsnyói járás
Kisgéres, Tőketerebesi járás
Rimaszombat
Nyárasd, Dunaszerdahelyi járás
Dunaszerdahely
Csilizradvány, Dunaszerdahelyi járás
Naszvad, Komáromi járás
Bátorkeszi, Komáromi járás
Udvard, Érsekújvári járás
Párkány, Érsekújvári járás
Csehi, Nyitrai járás
Rimaszombat
Feketenyék, Galántai járás
Ipolyság, Lévai járás

43 éves
50 éves
45 éves
52 éves
53 éves
36 éves
35 éves
56 éves
37 éves
35 éves
24 éves
49 éves
35 éves
39 éves
57 éves
27 éves
62 éves
52 éves
45 éves
49 éves
30 éves
50 éves
56 éves
49 éves
58 éves
58 éves
40 éves
31 éves
55 éves
38 éves
63 éves
50 éves
58 éves
57 éves
54 éves
37 éves
59 éves
56 éves

Debrőd, Kassa-vidéki járás
Zsigárd, Vágsellyei járás
Rozsnyó
Fülek, Losonci járás
Nagykapos, Nagymihályi járás
Ipolybalog, Nagykürtösi járás
Pódatejed, Dunaszerdahelyi járás
Kassa
Tornalja, Nagyrőcei járás
Dunasápújfalu, Szenci járás
Szepsi, Kassa-vidéki járás
Pozsony
Zsére, Nyitrai járás
Nagymagyar, Dunaszerdahelyi járás
Bős, Dunaszerdahelyi járás
Somorja, Dunaszerdahelyi járás
Somorja, Dunaszerdahelyi járás
Gúta, Komáromi járás
Gúta, Komáromi járás
Baracska, Érsekújvári járás
Párkány, Érsekújvári járás
Radnót, Rimaszombati járás
Galánta
Nagyölved, Lévai járás
Nagytárkány, Tőketerebesi járás
Vágsellye
Hárskút, Rozsnyói járás
Béna, Losonci járás
Mátyócvajkóc, Nagymihályi járás
Ipolynyék, Nagykürtösi járás
Szepsi, Kassa-vidéki járás
Alsófalu, Nagyrőcei járás
Hegysúr, Szenci járás
Pozsony
Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás
Nagyudvarnok, Dunaszerdahelyi járás
Komárom

92. Szalay Rozália
56 éves
93. Bób János
58 éves
94. Tóth Gábor
32 éves
95. Szamos Zsuzsanna 59 éves
96. Bózsing Katalin
25 éves
97. Szarka Zsuzsanna 48 éves
98. Szuperák Mária
51 éves
99. Szaniszló Adrián
44 éves
100. Somogyi Szilárd
46 éves
101. Gábor Norbert
37 éves
102. Faklen Kinga
39 éves
103. Kormos László
42 éves
104. Varga Henrietta
29 éves
105. Hangácsi Mihály
57 éves
106. Korčok Anikó
41 éves
107. Óváry Péter
41 éves
108. Veres Gábor
41 éves
109. Méry János
29 éves
110. Fekete Ferenc
58 éves
111. Finta Gergely
29 éves
112. Nagy Péter
38 éves
113. Csirmaz Miklós
44 éves
114. Csenger Tibor
50 éves
115. Csonka Ákos
28 éves
116. Farkas László
61 éves
117. Horváth István
49 éves
118. Kocsis László
32 éves
119. Bognár Éva
55 éves
120. Hájos Zoltán
48 éves
121. Novota Zoltán
39 éves
122. Ertl Péter
46 éves
123. Szalai Miklós
58 éves
124. Dobai Tibor
36 éves
125. Bán Zoltán
62 éves
126. Takács Attila
46 éves
127. Wirth Jenő
52 éves
128. Leco Bajzák Viktória 30 éves
129. Élesztős Pál
67 éves
130. Pogány Tibor
60 éves
131. Lakatoš Tamás
35 éves
132. Czuczor Mária
62 éves
133. Mag Fodor Enikő 27 éves
134. Zupko Tamás
36 éves
135. Oros Zoltán
57 éves
136. Tóth Mihály
54 éves
137. Agócs Gyula
52 éves
138. Hrbácsek Magdaléna 48 éves
139. Farkas Attila
30 éves
140. Gulyás György
56 éves
141. Urbán Zoltán
30 éves
142. Szimkó Géza
49 éves
143. Szalay Ferdinánd
66 éves
144. Zsapka Attila
47 éves
145. Vadkerti Imre
40 éves
146. Fenes Iván
48 éves
147. Hrubík Béla
51 éves
148. Miklós László
67 éves
149. Bauer Edit
69 éves
150. Halász Béla
38 éves

Kolozsnéma, Komáromi járás
Szímő, Érsekújvári járás
Helemba, Érsekújvári járás
Ajnácskő, Rimaszombati járás
Nagyfödémes, Galántai járás
Nádszeg, Galántai járás
Királyhelmec, Tőketerebesi járás
Pelsőc, Rozsnyói járás
Dunaszerdahely
Gelle, Dunaszerdahelyi járás
Dunaszerdahely
Garamkövesd, Érsekújvári járás
Sávoly, Losonci járás
Alsólánc, Kassa-vidéki járás
Ipolykeszi, Nagykürtösi járás
Somorja, Dunaszerdahelyi járás
Somorja, Dunaszerdahelyi járás
Somorja, Dunaszerdahelyi járás
Komárom
Karva, Komáromi járás
Érsekújvár
Rimaszombat
Zselíz, Lévai járás
Zselíz, Lévai járás
Lelesz, Tőketerebesi járás
Tornagörgő, Rozsnyói járás
Nagykövesd, Tőketerebesi járás
Dunaszerdahely
Dunaszerdahely
Dunaszerdahely
Komárom
Hetény, Komáromi járás
Kamocsa, Érsekújvári járás
Rimszombat
Diószeg, Galántai járás
Léva
Nagytárkány, Tőketerebesi járás
Somorja, Dunaszerdahelyi járás
Somorja, Dunaszerdahelyi járás
Dunaszerdahely
Andód, Érsekújvári járás
Guszona, Rimaszombati járás
Vezekény, Galántai járás
Ipolyság, Lévai járás
Érsekújvár
Almágy, Rimaszombati járás
Nagymácséd, Galántai járás
Kéty, Lévai járás
Csúz, Érsekújvári járás
Léva
Királyhelmec, Tőketerebesi járás
Vága, Galántai járás
Udvard, Érsekújvári járás
Gúta, Komáromi járás
Bős, Dunaszerdahelyi járás
Ipolynyék, Nagykürtösi járás
Keszölcés, Dunaszerdahelyi járás
Somorja, Dunaszerdahelyi járás
Gúta, Komáromi járás
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A Via Nova a kampányban is a tettek útját járja
A Via Nova Komáromban
mutatta be programját,
a sajtótájékoztatón
Berényi József MKP-elnök
is részt vett

Felvidék
legnagyobb
létszámú ifjúsági közösségének alapszervezetei Pozsonytól az
Ung-vidékig ott vannak

az összes régió sok-sok
településén, és évek óta
eleven tevékenységet
fejtenek ki.
A szervezet tagjai kö-

Zavaros vizeken

A választások közeledtével egyre többször
hallani a polgárok közt,
hogy arra kell szavazni, aki biztos, így nem
vesznek el a leadott
szavazatok.
Minden
egyes leadott szavazatnak súlya van, kifejezik
a polgár meggyőződését és elkötelezettségét
valami iránt.
Az elmúlt választások
után is terjedt a szóbeszéd, hogy elveszett a
szavazatom. Tisztelt
Választó! Ebben a
kérdésben véletlenül
se inogjon meg! Az
Ön szavazata nem veszett el, az Ön szavazatának köszönhetően
még mindig van MKP.
Szavazata garancia
arra, hogy Dél-Szlovákiának megmarad
az esélye a fejlődésre,
mint ahogy az is, hogy
a magyarságnak létezik érdekképviselete.
Az elmúlt években a
polgárral
elhitették,
hogy létezik más alternatíva is, hogy kép-

viselve legyen. Abban
a reményben adta le
szavazatát, hogy jobbra fordul a sorsa. Cserébe megkapta, hogy
az általa választott
párt bejutott a parlamentbe, de ezen kívül
több nem történt. Ezek
azok a választók, akik
kijelenthetik,
hogy
szavazatuk elveszett.
Elveszett, mert nem
az történt, amit ígértek nekik. Nem álltak
ki mellettük, nem segítették régiójuk fejlődését, nem alakultak
új munkahelyek, az
egészségügyben és a
szociális ellátásban a
megválasztott képviselők inkább a pénzt
látták, mint a lehetőséget a segítségre.
A programunk adott.
Biztosítja a felzárkózást és fejlődést
Dél-Szlovákiában, és
segítségével elérhető,
hogy a polgár jobban
éljen, javuljon a megélhetése. Közös akarat ennek a programnak a megvalósítása.
Köpöncei Péter,
az MKP választási
listája 39. számú képviselőjelöltje
Szerk. megj.: februári
Hírvivőnkben bővebben is bemutatjuk az
MKP választási listáját.

zül jó néhányan városuk
vagy falujuk képviselő-testületében dolgoznak és gyűjtik a tapasztalatokat évek óta, sőt

polgármester is akad
közöttük. A közösségépítésben, a kultúra, a
tömegsport vagy éppen
a nyelvi és jogegyenlő-

ségért vívott küzdelem
terén állandóan mozgolódó Via Nova azonban magasabb szintre
emelné az eddigi tevékenységét: az országos
politikába igyekszik.
Jelöltjei azért indulnak
a választáson, hogy az
önkormányzati munkában már bemutatott céltudatos, közösségelvű
politizálást helyezzék az
egyéni önzés helyébe a
parlamentben is.
A Via Nova azt teszi,
amit eddig is: a tettek útját járja. A jelöltjei eddig
is a közösségért cselekedtek, a választókkal
egy szinten mozogtak,
ígérgetés és kibúvók
keresése helyett a meg-

oldásokon dolgoztak.
Az MKP listáján előkelőbb helyen szereplő Via Nova-jelöltek
– Samu István, Cziprusz Zoltán, Ilko Zoltán, Nagy Dávid, Varga
Tibor, Pócsik József,
Nagy György – fiatal
koruk ellenére régiójuk
megbecsült vezéregyéniségei, hiszen bizonyították, hogy akarnak és
tudnak is tenni a szülőföldjükért.
Hasonló
mondható el mind a 23
Via Nova-jelöltről, akik a
társadalmi életben betöltött szerepük nyomán
kerültek fel a magyar
összefogás listájára.
(VKL)

Jöjjenek a fiatalok!
A fiatalok bevonása a politikai
életbe szükségszerű folyamat,
mivel a vérfrissítés olyan áramlatokat hozhat egy politikai formáció életébe, melyek új erőt és
impulzusokat adnak számára.
Az MKP ifjúsági csoportja sok
éven keresztül csak epizódszerepeket kapott, s legfőbb tevékenysége a csúcspolitikusok
támogatása, segítése volt. Ezt
a kényszerszerepet váltotta fel
az a döntés, hogy önállósuljon a
szervezet, és felvéve a Via Nova
nevet immár saját (új) útra lépjen,
kapcsolatát pedig szerződésben
rögzítse az anyapárttal.
A 2010 után kibontakozó új
nemzedék
pedig
felismerte,
hogy az itteni magyarság csakis

egységes és erős közösséggé
kovácsolva életképes. Ezért legfontosabb feladataként a közösségépítést tűzte zászlajára.
Ez megnyilvánult a széleskörű
kulturális, sport-, szórakoztatási
vagy éppen közéleti tevékenységükben. Az évek óta futó, számtalan élményalapú rendezvényük
pedig egyre csak igazolja munkájukat, melyet magasabb szintre
emelve, immár a regionális politikában is folytatnak.
Most pedig annak is elérkezett
az ideje, hogy mindezt még magasabb szintre emeljék, s véghezvigyék
a
generációváltást.
Hiszik, hogy innovációra, új lendületre, új ötletekre és nem megalkuvó, határozott kiállásra van

szükség az érdekképviseletünkben – persze határozott elvek és
értékek mentén, vegyítve a tapasztalattal.
Erre nyitott és partner az MKP
is, tekintettel arra, hogy közel 30
fiatal és vianovás szerepel majd a
választási listáján.
Itt az idő! Jöjjenek hát a fiatalok,
és mutassák az új utat!
Csonka Ákos,
képviselőjelölt
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Erősítjük a végeket!
„Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának” – Kodály Zoltán e bölcsessége lett a mottója a nagykaposi hétvégi iskolának.

is zajlik a Magyar Közösségi
Házban. A rendezvényre régiónk
azon településeiről várunk gyermekeket havonta egyszer, ahol
nincs sem magyar iskola, sem
óvoda, és a közelben sem biztosítottak a magyar nyelvű oktatás
feltételei.
A jelentkezők toborzásánál és a
lebonyolításban a Via Nova tagjai
is kiveszik részüket. A találkozók
ismétlődő eleme, hogy bemutatjuk az Ung-vidék és a Bodrogköz
nevezetességeit, híres történelmi
alakjait.
Nagy hangsúlyt fektetünk a
magyar népköltészetre, mondavilágra, a népi játékokra is. Nem
maradhatnak el a kézügyességet
fejlesztő foglalkozások sem. Így
készült már sok szép nemzeti

színű kokárda, címer és zászló is.
Ennek kapcsán jut eszembe,
hogy egy nagymama mekkora
örömmel újságolta nemrég, hogy
unokája azzal a kis magyar zászlóval látogatta meg, amit még a
foglalkozáson készített. A szlovák
iskolából nem szokott ilyet hozni...
Az a tapasztalatom, hogy nagy
szükség van az ilyen jellegű rendezvényekre, hisz nagyon fontos
a nyelvhatáron és azon túl élő
magyarság bevonása a közösségi programokba. Részünkről pedig megvan a közös akarat, tehát
folytatjuk!
Varga Tibor, a Via Nova ICs
elnökhelyettese, képviselőjelölt

A program, amelyet a nyelvhatáron élő gyermekek számára
hirdettünk meg 2014-ben, idén

Visszaállítani a társadalmi
igazságosságot
26 évvel ezelőtt, a rendszerváltozás kezdetekor és még
utána is egy darabig hittünk
benne, hogy a szabadság és a
többpártrendszer mellett eljön a
társadalmi igazságosság is.
Negyed évszázad telt el azóta.
Már most is késő, ezért nincs
hova halogatni: mérlegre kell
tennünk, mit értünk el ennyi idő
alatt. A politikai és a társadalmi
életünk terén is szembe kell
néznünk a helyzettel, és le kell
vonnunk a tanulságot!
Az MKP polgárokkal folytatott
konzultációja során egyértelműen kijött, mi az emberek
véleménye. Csalódottak, mert
a szabadság és a többpártrendszer nem hozta magával a
társadalmi igazságosságot. Sok
esetben rosszabb lett a helyzet,
nőtt a létbizonytalanság, rengetegen egyik napról a másikra
élnek, rettegve a holnaptól. A
25 év szabadság égbekiáltó
szociális igazságtalanságokat
termelt ki.
Ezért márciusban, a parlamentbe kerülve, 4 csapásirányban azonnal törvénymódosítást
kezdeményezünk a társadalmi
igazságosság javításáért. Ez a
választási programunk szociális
fejezetének –amelyet Németh

Gabriella alelnök vezetésével
dolgoztunk ki - a része.
1. Azonnal kezdeményezzük,
hogy a nyugdíjak valorizációja
magasabb legyen az infláció
mértékénél. Nem támogatjuk a
korhatár emelését és a II. pillérben vissza kell állítani a 9%-os
járulékot.
2. Kezdeményezzük a minimálbér megemelését 410 euróra. Továbbá javaslatunk szerint
a családi pótlék legfeljebb
három gyerekig emelkedik, több
gyerek esetén nagyon komoly,
a mindennapokban érezhető
adókedvezmény formájában
akarjuk támogatni azokat a
nagycsaládokat, ahol legalább
az egyik szülő dolgozik. A fiatalokat gyermekorientált családpolitikával fogjuk megszólítani.
3. Indítványozzuk a szolgálati

nyugdíj eltörlését. Javasoljuk
helyette a szolgálati bérek
megemelését, és 25 év szolgálat után járjon az egyszeri
végkielégítés. Emellett kötelezzük a szféra dolgozóit a II.
nyugdíjpillérben való megtakarításra, ezáltal növelve a majdani
nyugdíjukat.
4. Hangsúlyozzuk az emberséges hozzáállást a tragikus
sorsok, a valódi rászorulók
iránt, de el kell választani a
megélhetési bevándorlókat a
menekültektől! Elutasítjuk a
bevándorlók pozitív diszkriminációját és pénzügyi támogatását. A polgárok visszajelzései
egyértelműek: a megélhetési
bevándorlók segélyezése
helyett a saját közösségünk
fiatal családjait kell támogatni. A
gyermekvállalási, családalapítási kedvet az adófizető polgárok
körében növeljük.
2016. március 6-a után az
elmúlt 27 év évből okulva azonnal a szociális diszkrimináció
helyreállításához fogunk a törvényhozásban. Most meg van
rá az esélyünk. Közös akarattal
képesek vagyunk rá.
Samu István,
tanár, doktorandusz hallgató,
képviselőjelölt

Közösségi
összefogás
a régiókért
A felvidéki magyar közösség élete regionálisan rendkívül eltérő. Vannak ugyan közös
csapásvonalak, melyek mentén haladunk
vagy épp hátrálunk. Ilyen az oktatásügy kérdése, az elvándorlás, asszimiláció.
Egy-egy régión belül azonban ezeknek a
magyarságra kifejtett hatása eltérő mértékű.
A peremvidék bizony erőteljesebben sújtott e
tekintetben. Minden ütést kettőzötten érzünk. A
közösségi lelkiállapot egy bizonyos ponton túl
nagyon rosszá válhat.
A Garam és az Ipoly mentén élők például
azt tapasztalják, hogy az itt élő magyar fiatalok és középkorúak jelentős része elhagyja
szülőföldjét, elsősorban gazdasági okokból,
külföldön dolgoznak, esetleg tanulnak. Következmény, hogy szinte kiürülnek falvaink, aligalig akad, aki otthon dolgozzon.
Ezzel teljesen felbomlott községeinkben a helyi társadalmi egyensúly. A rossz gazdasági
állapotok által okozott értékválság pedig megmutatkozik a kistermelők, kertészkedők, otthoni
kisgazdaságot vezetők egyre kisebb termelékenységében.
Magyarán a falvaink már nem is hasonlítanak
a 10 évvel ezelőtti állapotaikhoz. Tendenciózus
betelepítés, színmagyar faluk teljes nemzetiségi felhígítása figyelhető meg az elmúlt néhány
évben. Hihetetlen mértékű a kisközösségek
széthullása, legyen szó kulturális-, egyházi
intézményekről, szervezetekről.
Ezért szinte utolsó pillanatnak gondolom azt,
hogy az MKP parlamentbe jutása esetén kezdje meg azt a munkát, mely a regionális és
személyi elvű önigazgatás megteremtéséhez
vezet majd. Nyilván hosszú folyamat lesz, de
csakis ez vezet eredményre.
Kiss Beáta
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Támogatások a magyar
szervezeteknek, engedmény
az időseknek, betegeknek
ségi élet és a magyar hagyományápolás szempontjából örömteli, hogy
újraalakult a Komócsa néptáncegyüttes. A csoport működését és
az új viseletek megvásárlását 1000
euróval segíti a város.

Mihók Gábor a nagykaposi
költségvetésről
Nagykaposon 2015. december
16-án fogadták el a 2016-os városi
költségvetést. Mihók Gábort, az
Ung-vidéki város önkormányzatának MKP-s tagját kérdeztük, hogy
miket emelne ki az új költségvetésből?
Az ülésen beterjesztett javaslatokhoz képest 5000 euróval több pénzt
sikerült jóváhagyni a városunkban
működő Erdélyi János Magyar Tan�nyelvű Alapiskola részére. A közös-

Kiemelném továbbá, hogy történelmi egyházaink 10 százalékal több
támogatást kapnak, mint tavaly. A
Magyar Közösségi Ház működésének támogatása továbbra is részét
képezi a költségvetésnek, csak
sajnos nem sikerült megtartani a
korábbi összeget, mert csak mi, az
önkormányzati testület MKP frakciója támogatta a tavalyi 4000 eurós
hozzájárulást. Most 1000 euró lett
elfogadva az intézmény számára.
A költségvetés mellett a jövő évi
helyi adók mértékét is jóváhagyta
a testület. Ezzel kapcsolatban az
MKP frakciója sikerként könyveli
el, hogy átment az a javaslatunk,
miszerint a város idősebb polgárai
és a gondozásra szoruló súlyosan
egészségkárosodott lakosok 50%-al
kevesebbet fizetnek a hulladékdíjért. Nehéz helyzetben van a
régiónk, ezért is mindig öröm, ha
segíteni tudjuk azokat, akik leginkább rászorulnak. Ilyen ez az
adókedvezmény is.
(vt)

Adni sokkal nagyobb
öröm, mint kapni
A Via Nova ICs tevékenységének
egyik legkarakteresebb vonala a karitatív munka, hisz a szükség - mint
tudva lévő - nem ismer időszakot.
Karácsonykor viszont sokkal készségesebben segítenek az emberek,
ezért legutóbb épp egy adománygyűjtő kezdeményezésbe vágtak a
fiatalok árvaházak részére.
Legfőképpen gyermekruhákat, játékokat, könyveket és élelmiszereket
(édességek, gyümölcsök) szedtek
össze a fiatalok, de szívesen fogadtak szinte bármit, amivel örömet lehet szerezni a gyerkőcöknek. A gyűjtésnek óriási keletje lett, rengetegen
kapcsolódtak be, aminek eredménye
két furgonnyi adomány lett, melyet
karácsony előtt pár nappal vittek el a
tornaljai gyermekotthonba és a füleki
családtípusú árvaházba, olyan gyerekeknek, akiknek nem adatott meg a
család melege. Ha a családot nem is
lehet ajándékokkal pótolni, de a vianovások igyekeztek számukra szebbé,

boldogabbá tenni a szent ünnepet.
A látogatáskor pedig nemcsak átadták a csomagokat, de szinte egész
délutánra játszani, beszélgetni is maradtak, és az esetleges munkákba is
besegítettek.
„Nagyon megható volt az a meleg
fogadtatás és szeretetet, ami várt
ránk. Képtelenség szavakba foglalni
azt az érzést, azt a fényt, ami a gyerekek szemében ragyogott. De óriási lelkesedést tapasztaltunk már a gyűjtés
során is. Sorra érkeztek a különböző
felajánlások, és rengetegen érdeklődtek, hogy mikor hozhatnak még. Ezért
úgy döntöttünk, hogy az ünnepek után
is folytatjuk a gyűjtést. Az ilyen kezdeményezésekben óriási erő rejlik,
örömmel tapasztaljuk, hogy a rohanó
világunkban az emberek nem felejtenek el emberek maradni, és még mindig igaz a mondás, hogy adni sokkal
nagyobb öröm, mint kapni” – mondta
el Cziprusz Zoltán.
Csonka Ákos

Van esélye a mezőgazdaságnak?
EU megoldásnak hisz, az több esetben a nyugatnak jelent megoldást és
problémát Közép- és Kelet-Európának. Ezzel nem azt állítom, hogy hibás lépés lett volna a 11 évvel ezelőtti
döntés, csupán annyit, hogy egyedül,
törpeállamokként Európa szívében
nagyon nehéz a sikeres érdekérvényesítés a nagy és hatalmas gazdaságokkal szemben.
Létezik azonban egy visegrádi szövetség, más szóval a V4-ünk. A kezdeményezés 1991-ben éledt újra,
IV.rész
Tudatosítanunk kell, hogy befolyásunk térségünkben nem mérvadó a
nyugat-európai országokhoz képest,
és sokszor találjuk magunkat kiszolgáltatott helyzetben. Bár 2004 óta az
EU tagjai vagyunk sok környező országgal egyetemben, ez a tény nem
minden esetben garantálja a megoldást problémáinkra.
Be kell látnunk, hogy amit sokszor az

és fő feladata volt a közép-európai
országok eredményes európai integrálása.
A kérdés egyszerű. Ki gátol meg minket abban, hogy a V4-ek mezőgazdasági szinten is együttműködjenek?
Nem lenne erőteljesebb fellépése
egy több mint 60 milliós piacnak, mint
egy 5,5 milliósnak?
Iván Tamás,
a Via Nova ICs alelnöke,
az MKP képviselőjelöltje
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Erő és
szeretet

Megalakult A femine fortis – November végén tartotta meg alakuló ülését a Femine
Fortis – Erős Nők polgári társulás. Az alapító tagok, Bauer Edit, Gergely Papp Adrianna, Kiss
Beáta, Németh Gabriella, Neszméri Tünde és Zupko Mária, már régebben fontolgatták egy
női esélyegyenlőségért dolgozó szervezet megalakítását. Cikkünk az 5. oldalon.
Első hallásra szokatlannak tűnhet ez a párosítás, erő és szeretet… Két szó, amely
bár nagyon egyszerűnek tűnik, mélységük
mégis bámulatos. Az erő lehet nemes és
felemelő, de a másik olda-lon aljas és elnyomó is. A legnagyobb erő tulajdonosa az
állam. A mindenkori államvezetés hatalma
ezen az erőn alapszik. Éppen ezért nem
mindegy, hogy ki gyakorolja a hatalmat - tehát nem mindegy kinél van az erő.
Szoktuk mondani, hogy nekünk, felvidéki
magyaroknak hiányzik az erős érdekképviselet. Ez való-ban igaz. A hangsúly viszont
nem az erőn, hanem az érdekképviseleten
van. A parlamentben levő pártok ugyanis
egytől egyig erősek. Náluk a tőke, náluk
a hatalom. Ők uralják a médiát, ők veszik
meg a reklámfelületeket. Mindezt a hatalom mámorában teszik megfeledkezvén
valódi küldetésük-ről. Itt jön képbe a szeretet. Jézus mondta: szeresd felebarátodat,
mint önmagadat. Vajon hány parlamenti
képviselő tesz így?

Fotó: Asztalos Árpád

Kamerák pergőtüzében – Telt ház előtt zajlott Komáromban az MKP választási programjának bemutatója,
melyet követően az MKP elnöke és szakmai alelnökei válaszoltak a kérdéskre.

Berényi József az RTVS vitaműsorában
„Meg kell védenünk az EU
külső határait. Ha erre nem
leszünk képesek, a belső
határok kerülnek lezárásra,
amit senki nem akar” –
nyilatkozta Berényi József.
MKP-elnöke az RTVS 5 perc
múlva 12 c. műsorának stúdióvendégeként.

Amit én látok, az csak a mások elnyomása, ellehetetlenítése. Amit én látok az a
gyűlölet. Amit én látok, az a szeretet feláldozása az önzőség oltárán: “Szeresd magadat, gyűjtsd magad köré anyagi javakat,
és akkor mások kénytelenek lesznek “szeretni”.” Ez lehetne az értékvesztett világunk
mot-tója. Ez az oka, amiért a hétköznapi
ember nem érzi a hatalom szerető, segítő
közelségét. Ezért fordulnak egyre többen
el a közügyektől és lesznek közömbösek. A
hatalmon levőknek ez az álla-pot megfelel,
de nekünk nem!
Hiszem, hogy tudunk ezen az embertelen rendszeren változtatni! Hiszem, hogy
nemsokára eljön az idő, amikor a polgár
kerül a központba és nem a szponzor. Hiszem, hogy megteremtjük a sze-retetből
fakadó segítő erőt. Hiszem, hogy győz a
szeretet!
JUDr. Nagy Dávid,
ND20, az ébredő erő
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Hagyományteremtés Dunaszerdahelyen
az első felvidéki újévi gálakoncerttel

A kultúrház kicsinek bizonyult.
Az MKP szervezésében készült műsor komolyabb hangvételben kezdődött, Erdélyi Claudia háziasszonyként
köszöntötte a közönséget, a résztvevők közösen elénekelték a Himnuszt,
majd A. Szabó László alpolgármester
békességben, örömökben, sikerekben

gazdag új esztendőt kívánt mindenkinek – Kányádi Sándor „Csendes pohárköszöntő újév reggelén” című versének tolmácsolásával is.
„Úgy gondoljuk, erősebb magyar
képviseletre, határozottabb érdekképviseletre van szükség Dél-Szlovákia felzárkózáshoz. Ide tartozik anyanyelvünk
szabad használatának jogos igénye is.

Ehhez közös akaratra van szükség, ezt
március 5-én Önök is kifejezhetik” – fogalmazott ezt követően ünnepi beszédében Berényi József, az MKP elnöke.
A koncert két részből állt. Fellépett
Szász Kati, Keszler Éva, Domoszlai
Sándor, Egri József a Kálmán Imre
Kamaraegyüttes és további művészvendégeik közreműködésével.

Nagy slágerek hangzottak el híres
magyar operákból és operettekből,
többek között felcsendült Bánk bán
híres áriája is, a könnyedebb műfajból
pedig a Csárdáskirálynő legismertebb
dallamai. A másik részben a Dolly Roll
lépett színpadra. A szünetben pezsgős koccintás volt és kötetlen beszélgetések folytak.
ON

www.facebook.com/mkp.smk

Már több mint 10 ezren vagyunk. Kövesd az MKP-t a Facebookon is!
KERESZTREJTVÉNY és Kvíz
Rejtvényünkben Arany János: Alkalmi vers c. költeményéből idézünk. „Béke legyen háznál / És a szívredőkben.“ A vers folytatását lásd a rejtvényben! A Hírvivő előző
számának sikeres rejtvényfejtő és a kvízjáték nyertesei, aki sorsolás útján 3–3 könyvcsomagot nyertek: Tóth Mária (Oroszka), Zsalkovics Katalin (Alsószeli), Magyar
Rozália (Bény), illetve Képes András (Rimaszombat), Katona Béla (Nyékvárkony),
Gajdosík Margit (Párkány). DéLonghi kávéfőzőt nyert: Vámos Ibolya, Királyhelmec.
Gratulálunk a nyerteseknek. A januári keresztrejtvény megfejtői között 3–3 falinaptárat
illetve könyvcsomagot sorsolunk ki.
A Magyar Közösség Pártjának közlönye. Ingyenes példány.
Kiadja az MKP Központi Irodája.
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