
Az egyetemi katedra és a pártelnöki 
szék más-más világ. Könnyen ment az 
átállás?

Tanári pályámat nem adtam fel teljesen: 
heti néhány órában továbbra is oktatok 
a nyitrai egyetemen. Másfajta közeget 
biztosít, új impulzusokkal, fi atalos menta-
litással. A katedrán állva értékes tapasz-
talatokat szereztem, szoktam a nyilvános 
beszédet, nem jövök zavarba, ha mikro-
font tartanak elém. Ugyanakkor a politikai 
kommunikáció másról szól. Egy pártelnök 
mondatait patikamérlegen méri a sajtó: 
ha valami félreérthető, azt szívesen félre 
is értik. 

Milyen kondícióban találta a pártot, 
amikor átvette a vezetést?

A parlamenti választás és a tisztújítás kö-
zött egy háromhónapos interregnum volt, 
ezt követően kicsit fel kellett rázni a tagsá-
got, de szerencsére mindenkinek sikerült 
gyorsan felvenni az új fordulatszámot. A 
régiókat járva mindenütt tettre kész, nem-
zeti közösségünk sorsát előremozdítani 
akaró emberekkel találkoztam. A Magyar 
Közösség Pártja egy regionálisan erős, 
cselekvő párt, sok hadra fogható ember-
rel, a fi atalabb és az idősebb generáció-
ból egyaránt. Sokan vagyunk, elegendő-

en ahhoz, hogy hatékony szervezéssel 
valódi változást érjünk el.

A pártelnöki munkát viszonylag keve-
sen ismerhetik belülről. Hogy telik egy 
pártelnök egy napja?

A pártelnöki munka szerteágazó tevé-
kenység, egyszerre lettem politikai veze-
tője, első számú „arca” a pártnak, vala-
mint munkáltatója a központi és regionális 
munkatársaknak. Folyamatos kapcsola-
tot kell fenntartani a választókkal, a járási 
és a helyi szervezetekkel, irányítani kell a 
pártapparátust, a párt stratégiai terveit le 
kell bontani a mindennapi munka szintjé-
re, eleget tenni a tisztségemből eredő kü-
lönféle hazai és külföldi meghívásoknak. 
A nap nekem is csak huszonnégy órából 
áll: meg kellett tanulnom egyensúlyt te-
remteni a pártelnöki tisztségből fakadó 
kötelezettségek és a magánélet között.

A kongresszus azzal bízta meg, hogy 
látogassa végig a régiókat. Hogy áll a 
feladattal, és milyen tapasztalatokról 
tud beszámolni?

A felvidéki magyarok egy hosszú nad-
rágszíjtelken élnek, aki erre a munkára 
vállalkozik, annak nemcsak pártot, ha-
nem autót is kell vezetni. Sokat. Megvá-

lasztásom óta szinte folyamatosan úton 
vagyok: előbb az Ung-vidéken és Bod-
rogközben, majd Nagykürtös környékén 
jártam; megfordultam Kassa környékén, 
és a „gömöri járásokban”, némelyikben 
többször is. Egy-egy napot a Galántai 
és az Érsekújvári járásban is eltöltöttem. 
Nyugat-szlovákiaiként természetesen a 
saját régiómban mozgok többet, de ma-
ximálisan igyekszem odafi gyelni a közép- 
és kelet-szlovákiai kistérségekre is. Mi el-
sősorban a természetes tájegységekben 
gondolkodunk, nem a művileg kialakított 
és ránk erőszakolt kerületi rendszerben. 
Azt tapasztaltam, a helyiek sokkal inkább 
ragaszkodnak saját tájegységükhöz, mint 
a meghúzott megyehatárhoz. A problé-
makörök egy része közös, ahogy a kiváltó 
okok is. Akár a térképen is jól elhatárolha-
tó az állam által évtizedek óta elhanyagolt 
területek sávja Dél-Szlovákiában. 

Parlamenten kívüli pártként viszont 
korlátozottabb eszköztárral rendelkez-
nek. Mit tudnak tenni ezekért a régió-
kért?

Gömör egyik-másik zsákfalujában a pol-
gármestereink részéről olyan vitalitással 
találkoztam, amelyet nem egy kollégájuk 
megirigyelhetne Nyugat-Szlovákiából. A 
helyi és regionális struktúráink által, ha 
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A Szlovák Televízió (RTVS) kettes csa-
tornája hetente mindössze 56 perc mű-
soridőt szán a szlovákiai magyaroknak, 
ami egyharmincad része annak, ami 
jog szerint járna nekünk. A népszámlá-

lási adatok szerint 8,5%-át alkotjuk az 
ország lakosságának, s az arányosság 
elvének megfelelően több mint napi 
négy óra magyar nyelvű műsoridő járna 
közösségünknek.

Mivel a műsorszórásról szóló törvény 
nincs összhangban a szlovák közszol-
gálati médiáról szóló törvénnyel, e hiá-

nyosság kiküszöbölése érdekében egy 
általunk kidolgozott törvénytervezetet 
küldtünk Marek Madarič kulturális mi-
niszternek. Az MKP törvénytervezete 
módosítaná és kiegészítené a Szlovák 
Köztársaság Tt. 308/2000 sz. műsor-
szórásról és műsorsugárzásról szóló 
törvényét, valamint a Tt. 195/2000 sz., 
a távközlésről szóló törvényét. Terje-
delmes indoklást is csatoltunk, hivat-
koztunk az SZK Alkotmányában megfo-
galmazott kisebbségi jogokra, valamint 
a kisebbségi nyelvhasználatról szóló 
törvényre is, amely szerint a kisebbsé-
geknek joguk van saját nyelvükön tájé-
kozódni a közmédiában is. Ezt a jogot a 
szlovák kormány által ratifi kált nemzet-
közi egyezmények is tartalmazzák.

A törvényben meghatározott határidőt 
túllépve kaptuk meg az elutasító, enyhén 
szólva lekezelő választ. Mi a levelünket 
a miniszternek címeztük, a válaszlevél 
aláírója egy minisztériumi hivatalnok 
volt. A válasz érdemi része annyi, hogy 
a hivatalnok elmagyarázza, miért nem 
lehet biztosítani azt, ami logikus és a ha-
tályos törvényi rendelkezés szerint köte-
lező (lenne). A válasz legfontosabb tétele 
az, hogy a nemzetiségi adások mennyi-
ségének növelését nem lehetne anélkül 
megoldani, hogy ne kellene átértékelni 
az RTVS fi nanszírozásának kérdését. 
Magyarán: nincs rá fedezet. Pedig a ma-

gyarok is fi zetik a koncessziós illetéket, 
azaz a nekik járó részt! A tények teljes 
félremagyarázása az is, hogy a kibővített 
adásidő felborítaná az eddigi program-
szerkezetet.

Megkaptuk tehát a választ fehéren-fe-
ketén: mi, szlovákiai magyarok teher 
vagyunk és többletkiadás, amit Szlo-
vákia nem engedhet meg magának. 
Nyűg vagyunk, akik fel akarjuk rúgni a 
jól kiépített (nélkülünk működő) keretet. 
Fizessük csak tovább zokszó nélkül az 
adókat, a koncessziós díjat, útadót, eb-
adót, ingatlanadót, kukadíjat, cserében 
majd a kormány valamely hivatalnoka 
megmagyarázza nekünk, hogy ne na-
gyon ugráljunk. Örüljünk, ha nem zak-
latnak nyelvrendőrökkel reggeltől estig. 
Demokrácia és jogállam  a la Szlovákia.

Az MKP természetesen további lépése-
ket tesz annak érdekében, hogy elérjük, 
a szlovákiai magyarság az arányosság 
elve alapján számarányának megfele-
lően – s az általa befi zetett adó (kon-
cessziós díj) mértékében – részesüljön 
anyanyelvű televíziós adásban, úgy 
ahogy azt a törvény előírja. Döbbenet, 
hogy egy állítólagos jogállamban egy mi-
nisztérium azt elemzi, miért nem kell be-
tartani és betartatni a hatályos törvényt.

Őry Péter, az MKP OT elnöke

nem tudjuk is pótolni a déli régiót tudato-
san elhanyagoló állam feladatait, proaktív 
hozzáállással sok mindent elérhetünk. A 
„halmozottan hátrányos” helyzetű Tor-
nalja környéki régióban például sikerült 
munkahelyeket teremtenünk. A magyar 
kormányzat szlovákiai partnereként in-
tenzíven dolgozunk a határ menti együtt-
működésben rejlő lehetőségek kiaknázá-
sán. Jövőre pedig a családi vállalkozások 
támogatására szeretnénk becsatornázni 
egy jelentősebb csomagot. Minden ren-
delkezésünkre álló lehetőséget ki kell 
aknáznunk, hogy hozzájáruljunk régióink 
gazdasági helyzetének javításához.

Tennivaló persze nem csak gazdasági 
téren akad. Mi a helyzet a kisebbségi 
jogi kérdésekkel, amelyeket a Magyar 
Közösség Pártja egyedüliként vállal 
fel a szlovákiai pártok közül?

A kisebbségi jogok kérdése tipikusan az 
a terület, ahol jottányit sem engedhe-
tünk. Levélben fordultunk a közlekedési 
tárca vezetőjéhez a teljes közlekedési 
kétnyelvűség érdekében, mert valahogy 
késik az a bizonyos tollvonás. Törvény-
módosító javaslatot juttattunk el a kultu-
rális miniszterhez a kisebbségi tévé- és 
rádióműsorok igazságos arányának 
betartását követelve. Sajnálatos, hogy 
a minisztérium az egyébként a jelenlegi 
törvényi szabályozás értelmében is járó 
követelésünket pénzhiányra hivatkozva 
utasította el. Felemeltük szavunkat az 
igazságügyi miniszternél amiatt, hogy a 
kisebbségekhez tartozó lakosságot iga-
zságtalan fordítási költségekkel sújtják a 
polgári peres eljárásokban, ha magyar, 
vagy más, a kisebbségek nyelvén íródott 
dokumentumot kívánnak felhasználni az 
eljárás során. Folyamatosan reagáltunk 
az oktatásügyben rezonáló témákra is. 
Az iskolaügy rendszerszinten elhanyagolt 
terület, a kisebbségi iskolarendszer pe-

dig hatványozottan az. Kezdve az olyan 
apró, ám annál bosszantóbb dolgokkal, 
hogy az egyes magyar nyelvű tanulmányi 
versenyek nem számítanak bele az or-
szágos értékelésbe, egészen az iskoláink 
létét érintő kérdésekig. 

Ezért lett a Magyar-Magyar Párbeszéd 
első állomásának témája is az oktatás-
ügy?

Igen. Az oktatásügy szimbolikus terü-
let: mindenki részese volt, és aki jelen-
leg nem diák, annak a gyerekei vagy az 
unokái koptatják, vagy fogják koptatni az 
iskolapadokat. Tudatosítanunk kell, hogy 
a magyar nyelvhez és kultúrához, s álta-
la a magyar identitáshoz való viszonyunk 
alapjait már az óvoda meghatározza, az 
alapiskola pedig tovább építi. Kisebbségi 
közegben az oktatást nem túlzás sors-
kérdésnek nevezni. Fontos, hogy az ilyen 
kérdésekben pártállástól függetlenül kon-
szenzus uralkodjon. 

A Magyar-Magyar Párbeszédről sokan 
azt gondolták, hogy az a Most-Híddal 
való együttműködés első lépése.

A Magyar-Magyar Párbeszédnek nem ez 
volt a célja, hanem hogy a politikum, a 
szakértők és a civil szféra erőit egyesítve 
nyissunk – hangsúlyozom – szakmai vitát 
iskoláink helyzetéről és jövőjéről. A fórum 

ezt a küldetését teljesítette.

Lesz folytatása a jövőben?

Mindenképpen tervezzük a Párbeszéd 
folytatását. 2017-ben gazdasági, mező-
gazdasági és kulturális kérdésekben sze-
retnénk tárgyalóasztalhoz ülni a politikai 
pártok és a szakmai szervezetek képvi-
selőivel. 

A folyamatos párbeszéd fenntartása 
mellett milyen egyéb tervekkel vág 
neki a párt 2017-nek?

2017-ben megyei választások lesznek. 
Bár a mesterséges megyehatárokat nem 
feltétlenül kell szeretnünk, a megyék ke-
zében nagyon sok jogkör összpontosul, 
ami a mindennapi komfortérzetünket, 
egészségügyi ellátásunkat, középisko-
láinkat érinti. A Magyar Közösség Pártja 
43 megyei képviselője eddig is aktívan 
dolgozott a választókért. Fontos, hogy 
az erős megyei képviseletünket megőriz-
zük, úgy, hogy közben már fél szemmel 
a 2018-as önkormányzati választásokra 
is kitekintünk. Nagy hangsúlyt szeretnénk 
fordítani arra, hogy bemutassuk megyei 
eredményeinket, ez a terület ugyanis nem 
tartozik a sajtó érdeklődésének homlokte-
rébe. Tovább fogjuk erősíteni a regionális 
jelenlétünket. Ráerősítünk a határ menti 
együttműködésre, a munkahelyteremtés-

re. A véleményezés szintjén bekapcsoló-
dunk a törvényalkotási folyamatba, főként 
a kisebbségek számára fontos területe-
ken fogjuk hallatni a hangunkat.

A karácsonyi ünnepek előtt beszélge-
tünk. Ön hogy készül az ünnepekre?

A Magyar Közösség Pártja helyi szinten 
több adventi rendezvényt is szervez, 
igyekszem ezek közül minél többre el-
látogatni. A szentestét és a karácsonyt 
viszont családom körében fogom tölte-
ni. Tisztségemből fakadóan most nem 
kapcsolhatom ki a telefonom, ahogy 
azt a korábbi években megtehettem, 
de igyekszem kevesebbszer elővenni. 
A családom nagyon fontos támaszom 
a közösségért végzett munkám során. 
Feleségem akkor is támogatott, amikor 
arról kellett döntenem, indulok-e a párt-
elnöki tisztségért, és azóta is mellettem 
áll, akkor is, amikor rögös a pártelnöki út. 
Racionális emberként ő belátja, hogy a 
munkám gyakrabban szólít el otthonról, 
mint másokat. A két kislányom azonban 
ezt még nem képes ebben a formában 
maradéktalanul elfogadni, így kará-
csonykor szeretnék velük több időt töl-
teni.

Ilyentájt kötelezővé kellene tenni a 
megállást, a pihenést, az előre- és hát-
ratekintést.

Valóban így van. Sajnos az egész évi 
hajsza már annyira megszokott, hogy a 
legnagyobb ünnepek során sem tudunk 
teljesen kikapcsolni. Ezért a karácsonyi 
ünnepek alkalmából mindenkinek azt kí-
vánom, legyen képes félretenni minden 
munkahelyi és egyéb gondot, kikapcso-
lódni a család, a rokonok körében, át-
érezni azt az értéket, amelyet családja 
jelent a számára, és elmélyülni az ünnep 
hangulatában. 

Nincs ránk pénz, minek ide 
jogállam?
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Az ENSZ Kisebbségügyi Fóruma 
2007-ben alakult az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének Emberi Jogi 
Tanácsa mellett. A Fórum célja és 
rendeltetése, hogy meghatározott, 
tematikus kisebbségügyi kérdé-
sekben a résztvevők minden évben 
konkrét javaslatokkal járuljanak 
hozzá az ENSZ aktuális Kisebbségi 
Nyilatkozatának kidolgozásához, il-
letve véleményezzék azt.

A Fórum széles körű platformot bizto-
sít a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi 
kisebbségi ügyek előterjesztésére és 
megvitatására. Egyedisége főként a 

Közösségünk 
képviselete 
az ENSZ 
kilencedik 
Kisebbségügyi 
Fórumán

nyílt párbeszéden, a szólásszabadság 
biztosításán, valamint a résztvevők szé-
les skáláján alapul. Ez utóbbit az egyes 
tagállamok ENSZ mellé delegált állan-
dó képviseletének munkatársain, a civil 
és jogvédő szervezetek képviselőin át a 
független szakértőkig számos, a témá-
ban érintett személy alkotja.

A Fórum tevékenységét az ENSZ Ki-
sebbségügyi Különmegbízottja, rapor-
tőrje koordinálja. 

Ezt a tisztséget jelenleg a magyar szár-
mazású Izsák Rita-Ndiaye tölti be. Az 
idei Kisebbségi Nyilatkozat előzetes 

ajánlástervezete a „Kisebbségek hu-
manitárius krízisek idején” címmel több 
mint 600 résztvevő jelenlétében került 
előterjesztésre a genfi  Nemzetek Palo-
tájában a 2016. november 24-25-e közt 
tartott Fórumon. Az elhangzott szakér-
tői vélemények, valamint a résztvevők 
tárgyilagos hozzászólásainak fi gye-
lembevételével az ajánlástervezet az 
ENSZ Emberi Jogi Tanácsának soron 
következő, 2017 márciusi ülésén kerül 
bemutatásra a raportőr asszony által.

Bár a Fórum idei, humanitárius krí-
zisekre vonatkozó témája a felvidéki 
magyar közösséget csak közvetetten 

érinti, a nemzetközi kapcsolatok felé 
nyitás érdekében jelzésértékű, hogy a 
Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI), va-
lamint a Szövetség a Közös Célokért 
(SZAKC) együttműködő ügyvédjeként 
képviselhettem közösségünket. Kiváló 
alkalom nyílt a kapcsolatteremtésre, tá-
jékozódásra és a közösségünk helyze-
téről szóló tájékoztatásra, amely során 
valós statisztikai adatok segítségével 
tudtuk az érdeklődőknek szemléltetni 
egyebek mellett az egyes régiók közti 
gazdasági különbségeket, valamint az 
egyes járások, községek kiéheztetésé-
nek és ellehetetlenítésének tényét. 

A Fórum megalakulása óta ez volt az 
első alkalom, hogy a honi magyarság 
helyzete ilyen módon, konkrét tanul-
mánnyal alátámasztva kerüljön bemu-
tatásra.

A Fórumon való részvétel, az egyes nem-
zeti, etnikai és vallási közösségek és cso-
portok jelentései és kitartó küzdelmeiről 
tett tanúbizonyságai, de főként a külön-
legesen elhivatott és lelkesítő Izsák Rita-
Ndiaye raportőrrel folytatott személyes 
találkozó mindnyájunkat további együtt-
működésre ösztönöz, hiszen fontos, hogy 
jogaink tényleges érvényesítéséről nem-
zetközi színtéren is megszólaljunk.

Kőrösi Ildikó,
az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke

A parlament 2016. november 30-án 
elfogadta a szociális szolgáltatások-
ról szóló 448/2008-as törvény módo-
sító javaslatát. Az MKP szociális és 
egészségügyi alelnökeként, még a 
véleményezési folyamat keretén be-
lül, szeptember 27-én sajtótájékozta-
tón hívtam fel a fi gyelmet a javaslat 
hiányosságaira, pontatlanságaira. A 
módosítás a családi és munkahelyi 
kötelezettségek összehangolását, a 
három éven aluli gyermek ellátását 
és szakszerű gondozásának biztosí-
tását lenne hivatott elősegíteni.

Írásban fordultam Alena Bašistovához, 
a parlament szociális bizottságának el-
nöknőjéhez, hogy észrevételeimet véle-
ményezze, és segítse azok bekerülését 
az előkészített módosító javaslatba. Az 
elnök asszony meghívására november 
15-én a parlament szociális bizottságá-
nak ülése előtt találkoztunk, felvázoltam 
és részletesen megindokoltam javas-
lataimat. Bašistová asszony elfogad-
ta érveimet, támogatásáról biztosított. 
Megígérte, hogy a szociális bizottság 

ülésén kérni fogja koalíciós partnerei 
támogatását, hogy a javaslatok képvi-
selői indítványként bekerülhessenek 
a törvénymódosításba. Igaz, egyér-
telműen a tudtomra adta, hogy azokat 
a követeléseket, amelyeknek anyagi 
vonzata is volt, nem fogja tudni átvinni 
sem a bizottságban, sem a parlament-
ben. Ígéretet kaptam arra is, hogy Ján 
Richter munka-, család- és szociális 
ügyi miniszter támogatását kéri majd a 
javaslatok pozitív elbírálásához, s majd 
tájékoztat az eredményről.

Ezek után csalódottan fi gyeltem a parla-
menti vitát, melyben sajnos az általunk 
kifogásolt változtatások nem jelentek 
meg. Bašistová elnök asszony annak el-
lenére, hogy pártja, a Sieť már nem tag-
ja a kormánykoalíciónak, nem terjesz-
tette be a módosító javaslatokat. Nem 
tartotta be azon ígéretét sem, miszerint 
tájékoztatni fog a fejleményekről. 

A szociális ügyi miniszter november 28-
án a szociális szolgáltatások 2017-es 
évi fi nanszírozásának biztosításáról, az 

A szociális 
szolgáltatások 
finanszírozása 
marad a régiben
erre szánt pénzcsomag nagyságáról 
kért tájékoztatást a nyolc megye szoci-
ális osztályvezető igazgatóival, illetve 
képviselőivel tartott hagyományos éves 
találkozóján. Itt rákérdeztem az általunk 
javasolt változtatásokra, de érdemi vá-
laszt nem kaptam. Amikor a találkozón 
a bölcsődei szociális szolgáltatások és 
a korai fejlesztőközpontok fi nanszírozá-
sához szükséges állami hozzájárulást 
szorgalmaztam, a tanácskozáson szin-
tén résztvevő Braňo Ondruš államtitkár 
tudtomra adta, hogy az erre szükséges 
anyagi fedezetet a megyéknek saját költ-
ségvetésükből kell majd kigazdálkodni.

A szociális szolgáltatások fi nanszíro-
zásáról szóló átfogó, nagy módosító 
javaslat sürgetésekor, amelyet immár 
4 éve ígérget a szociális tárca, ismétel-
ten csak ígéretet kaptunk, miszerint év 
végéig elkészül majd. Tehát a többfor-
rásos fi nanszírozásra még egy évet biz-
tosan várni kell. Annak ellenére, hogy a 
tárca élén a márciusi választások után 
nem történt változás, félő, hogy Richter 
miniszter ismételten csak ígérget, és a 
rászorulóknak nem marad más hátra, 
csak a végeláthatatlan várakozás.

Németh Gabriella, az MKP szociális, 
családpolitikai és egészségügyi alelnöke

2016 a szlovákiai 2016 a szlovákiai 
mezőgazdaság ésmezőgazdaság és  

környezetvédelem környezetvédelem 
terén az MKP szemévelterén az MKP szemével

A kormány eddigi tevékenységéről 
megállapíthatjuk, hogy nagy a bi-
zonytalanság a kormány agrár- és 
élelmiszerpolitikájában, mivel azt 
még mindig a kormányhoz közel 
álló, több ezer hektáron gazdálko-
dó mamutcégek és társaságok be-
folyásolják saját üzleti érdekeiknek 
megfelelően. 
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A szlovákiai magyar oktatás helyzetéről

Megszületett Megszületett 
a jövő évi állami a jövő évi állami 

költségvetésköltségvetés

A 2017. évi állami költségvetést vi-
szonylag gyorsan, különösebb vita 
nélkül fogadta el a pozsonyi törvény-
hozás. Többen – főleg az ellenzék 
– merészebb előrelépést vártak a 
kiegyenlített államháztartás elérése 
irányában, ám a parlament nagyjából 
azt fogadta el, amit a kormány beter-
jesztett. 

Nézzük a jóváhagyott költségvetés sa-
rokszámait: a gazdasági növekedést 
jövőre 3,5 százalékra várják, az állam-
háztartás hiányát a kormány 2017-ben 
a hazai össztermék 1,29 százalékában 
határozta meg. Ami, szándéka szerint, 
2018-ban tovább csökken 0,44 száza-
lékra, 2019-re pedig államháztartási 
többlettel számol 0,16 százalék érték-
ben. Az állami költségvetés bevételi ol-
dalát 15,4 milliárd euróban határozták 

meg, a kiadási oldalt 17,5 milliárdban, 
vagyis a hiány több mint kétmilliárdos 
lesz. A pénzügyi tárca vezetője felettébb 
optimista, jövőre a gazdaság hihetetle-
nül kedvező alakulását várja.

Az egyik rizikófaktort abban látom, hogy 
továbbra is növekednek a munkavállalók 
adó- és járulékterhei. A jogi személyek 
jövedelmi adókulcsa ugyan 1 százalék-
ponttal csökken és a kisiparosok adóalap-
jából leírható átalányköltségek érezhetőn 
növekednek, ám a teljes lakosságra vo-
natkozóan bevezetik a biztosításokat ter-
helő 8 százalékos adókulcsot, valamint a 
jogi személyek tulajdonosait érintő 7 szá-
zalékos osztalékadót. A másik kockázati 
tényező, hogy környezetemben – egy-két 
kivételtől eltekintve – a kis- és közepes 
vállalkozók, a pénzügyminiszterrel ellen-
tétben, igen borúlátók a jövőt illetően.

A pénzügyi tárca optimista forgatóköny-
vét szem előtt tartva, jövőre a foglalkoz-
tatottság 1,5 százalékkal nő, 24 ezer új 
munkahely jöhet létre. A munkanélküli-
ség statisztikai mutatója 8,5 százalékra 
csökken, a bruttó átlagbér túlszárnyalja 
a 940 eurót. Úgy tűnik, a legerősebb 
kormánypárt részben levonta a parla-
menti választások tanulságait, hiszen 
jövőre a nyugdíjak 2 százalékponttal 
nőnek, nem pedig 2 euróval, mint leg-
utóbb.  A közszférában dolgozók jövő-
re 4 százalékkal magasabb havi bérrel 
számolhatnak, miközben a pedagógu-
sok bére jövő szeptembertől 6 száza-
lékponttal lesz magasabb.

Jelzésértékű, hogy a kiadási oldalon a 
védelmi tárca kiadásai emelkednek leg-
inkább, azt követi az oktatási tárca 300 
milliós többletforrással. E növekmény 
tartalmazza majd a pedagógusbérek 
újbóli látványos emelését és az infra-
struktúrára szánt megnövelt kiadásokat.

A felvázolt adatok kedvezőek, ám csu-
pán akkor tarthatók, ha a makrogaz-
dasági folyamatok a pénzügyi tárca 
felettébb optimista előrejelzése szerint 
alakulnak. Amennyiben fordulat áll be 
– például a Brexit erőteljesebb hatása 
miatt a szlovákiai kivitelre -, akkor borul 
minden, a rózsaszín számok beszürkül-
nek, 2019-ben pedig nem lesz állam-
háztartási többlet. Bárcsak ne lenne 
igazam.

Farkas Iván, 
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

A 2016/2017-es tanév elején az MKP 
részéről három fontos témakörben 
fejtettük ki véleményünket. 

Az általános iskolák alsó tagozatain 
2016. szeptember 1-jével érvénybe 
lépett az új, választható kerettanterv. 
A felvidéki magyar közösség körében 
egy évvel ezelőtt nagy nyugtalanságot 
kiváltó kerettanterv némileg módosult, 
hiszen korábban 5 magyar órán tanul-
tak írni-olvasni a kiselsősök, s most ez 
a szám 8-ra növekedett. Ám a magyar 
iskolák alsó tagozatain összességében 
továbbra is kevesebb az anyanyelvi 
órák száma, mint a szlovák iskolák-
ban a szlovák órák száma. A szlovák 
iskolákban az alsó tagozaton a négy 

évfolyamban összesítve heti 31, míg 
a magyar iskolákban heti 24 óra ezen 
órák mennyisége. Ugyanakkor az első 
évfolyamban kimaradt a zenei nevelés, 
noha a zene nagy szerepet tölt be egy 
gyermek személyiségének fejlődésében. 

Továbbra sem megoldott a kisiskolák 
és a kis létszámú teljes szervezettségű 
iskolák fi nanszírozása. A módosított ok-
tatási törvény ugyan megszüntette a mi-
nimális osztálylétszámokat – ezt annak 
idején üdvözöltük is –, az iskolák fi nan-
szírozását viszont nem oldották meg. Az 
előkészületben lévő oktatásfi nanszíro-
zási törvény jelenleg olyan módosítást 
irányoz elő, miszerint az iskolák felső ta-
gozatán megvonnák a kompenzációs tá-

mogatást. Ez még nehezebb helyzetbe 
hozza majd intézményeinket. Ezért úgy 
véljük, hogy a magyar iskolák működte-
tése érdekében pozitív diszkriminációra 
van szükség, azaz megemelt normatív 
támogatásra. Ezt a javaslatunkat a mi-
nisztériumnak megküldtük. 

A középiskolákban nem szűnt meg a 
minimális osztálylétszám. Nem tartjuk 
jó megoldásnak, hogy 1-2 diák hiányá-
ban ne nyílhasson osztály, ez a kisebb 
iskolák esetében akár az iskola meg-
szűnéséhez is vezethet. A minimális 
osztálylétszámra vonatkozó előíráso-
kat a magyar középiskolák 70 száza-
léka nem tudja teljesíteni. Úgy tudjuk, 
egyelőre mindenütt megnyíltak az osz-
tályok, ám rendszerszintű megoldásra 
van szükség. Ráadásul a napokban 
a kormányfő olyan kijelentéseket tett, 
miszerint a kormány a szakközépisko-
lai képzés központosítására törekszik. 
Azaz a kormányhivatalban egy újon-
nan felállítandó osztály koordinálná, 
hogy az egyes megyék területén mű-
ködő középiskolákban hol, mennyi és 
milyen szak indulhatna. 

Ezzel ugyan nem szűnne meg a megyei 
önkormányzatok döntési és fenntartói 
jogköre, de a kormány mindenképp na-
gyobb beleszólást igényel a szakközép-
iskolai képzésbe. Tekintve, hogy a ma-
gyar intézmények kisebb létszámúak, 
gondos odafi gyelést igényel majd, hogy 
ne essenek áldozatul az új rendszer-
nek, a centralizációnak. 

Kiss Beáta, 
az MKP oktatási és kulturális alelnöke

Szlovákia élelmiszer-önellátottsá-
gi szintje 45 százalékról 39 szá-
zalékra esett vissza, miközben a 
mezőgazdasági minisztérium 75 
százalékos célt tűzött ki a jelenlegi 
EU-s programozási időszak végé-
ig. A sertéstenyésztésben ennél 
is nagyobb volt a zuhanás, a tej-
ágazatban pedig az előnytelen pi-
aci helyzet miatt állami mentőcso-
magra volt szükség 33 millió euró 
értékben. A kormány mezőgazda-
ságot érintő döntéseiből hiányoz-
nak a hatékony rendszerbe foglalt 
intézkedések. Korrupciógyanús 
botrány miatt távozni kényszerült 
a Mezőgazdasági Kifi zető Ügy-
nökség vezérigazgatója és magas 
rangú tisztviselői is. 

A másik fontos téma a kormány 
vízügyi törvényjavaslata volt a 
Solymos László vezette környezet-
védelmi tárca konyhájából, amely 
nagyban érinti a dél-szlovákiai me-
zőgazdászokat is. Lényege, hogy 
egy bizonyos mennyiség felett fi ze-
tőssé válna a gazdák számára az 
öntözővíz. Az öntözés fi zetőssé té-
tele elsősorban épp az olyan ága-
zatokat sújtaná, amelyek leginkább 
hozzájárulnak a foglalkoztatottság-
hoz. A jelenleg javasolt öntözővíz 
ára 0,001 cent köbméterenként, 
ami azonban bármikor változhat. 
A törvényjavaslat napirendre ke-
rülésekor - szeptember közepén 
- rámutattunk, hogy a környezetvé-
delmi és a mezőgazdasági tárcá-
nak inkább a globális felmelegedés 
okozta hatások kezelésében kelle-
ne segítséget nyújtania a gazdák-
nak az öntözőrendszerek korsze-
rűsítésével, beleértve az innovatív 
fejlesztések szorgalmazását is a 
hidromelioráció területén.

Az MKP küldöttsége civilekkel ki-
egészülve tárgyalást kezdeménye-
zett a környezetvédelmi miniszter-
nél a dán sertéstelepek ügyében.  
A minisztertől ígéretet kaptunk arra 
vonatkozóan, hogy Dél-Szlovákia 
a jövőben nagyobb fi gyelmet kap 
a tárcától. Küldöttségünk átadta a 
környezetvédelmi miniszternek a 
kidolgozott jogszabály-módosító 
javaslatait, melyekkel szankcio-
nálható lenne a környezetszeny-
nyező állati eredetű fekália talajba 
juttatása, főként azokban a régiók-
ban, ahol magas a talajvíz, s így 
veszélybe kerülhet a felszín alatti 
vízkészlet. 

2016-ban 2027 fi atal gazda adta 
be pályázatát az agrártárca tá-
mogatására. Még folyik azok elbí-
rálása, ami nehezíti az új gazda-
ságok elindítását. Pozitívumként 
kell viszont elkönyvelni, hogy a 
nagy érdeklődés kapcsán a tárca 
mintegy 18 millió euróval emelte 
a pályázati keretet, így csaknem 
1000 fi atal gazda lehet jogosult a 
támogatásra.

Varga Péter,
az MKP mezőgazdasági és 
környezetvédelmi alelnöke
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2016. november 21-én Dunaszerda-
hely adott otthont a Magyar-Magyar 
Párbeszédként meghirdetett találkozó-
nak, amelyen mintegy száz választott 
tisztségviselő – politikai és civil szer-
vezetek vezetői, képviselői – ültek egy 
asztalhoz.

Hasonló fórumra, amelyen az országos 
és megyei szintű választott képviselők, 
politikusok találkoztak volna a szakmai 
és érdekvédelmi szervezetekkel, ko-
rábban nem volt példa. Életre hívásá-
nak elsődleges okáról - a népszámlá-
lási adatok által alkotott tragikus képről 
- szakemberek tartottak felvezetőt. 

A résztvevők egyetértettek a kezdemé-
nyező Magyar Közösség Pártjával abban, 
hogy az asszimiláció megállítása érdeké-
ben a felvidéki magyar nemzeti közösség 
életét alapvetően befolyásoló területeken 
– oktatás, kultúra, régiófejlesztés, stb. – 
egységes stratégiát kell kidolgoznunk.

Az első találkozó központi témája a fel-
vidéki magyar oktatásügy helyzete és 
megerősítésének lehetősége volt. A ta-
nácskozás résztvevői által aláírt közös 
nyilatkozat az oktatás minőségének ja-
vításától, a kisebbségi iskolaügy fogal-
mának törvénybe iktatásán át, az okta-
tási önkormányzatiság kialakításáig több 
konkrét javaslatot is tartalmaz.

A vitában felszólalók javaslatai meg-
erősítették a szervezők azon elképze-
lését, hogy a jövőben szakmai alapon 
szervezett, szűkebb körű munkacso-
portok tárgyalják meg a közösségünk 
életét meghatározó területek részfel-
adatait. Függetlenül attól, hogy me-
gyei vagy országos hatáskörökről, 
politikáról van-e szó, a hatékony ér-
dekérvényesítéshez elengedhetetlen 
a tényekkel alátámasztott szakmai ér-
velés. Közösségünk érdekében meg-
fogalmazott javaslatainkkal csak akkor 
érhetünk célt, ha világos, kivitelezhető 
megoldási javaslatot teszünk le az asz-
talra. Ehhez pedig rendszeres szakér-
tői konzultációkra van szükség. A nem-
zetiségi kultúra fejlesztése mellett a 
legfontosabb feladat: a magyarok által 
lakott régiók gazdasági megerősítése. 
A témák tehát adottak, a következő fel-
adat a további szakmai egyeztető fóru-
mok összehívása.

A Magyar Közösség Pártja számára az 
első találkozó legfontosabb hozadéka, 
hogy beigazolódott: a szlovákiai magyar 
közösség képes az együttgondolkodás-
ra. A közös cselekvés egyik alaptézise, 
hogy az MKP – deklaráltan egyedüli-
ként - a jövőben is elsősorban a szlová-
kiai magyarok érdekeit, az ország déli 
területeinek érdekképviseletét kívánja 
szolgálni, ehhez keres partnereket.

A közös nyilatkozat aláírói a szlovákiai 
magyar iskolák megmaradása alapjait 
hét pontban foglalták össze.

A nyilatkozat bevezető része hangsú-
lyozza: „A szlovákiai magyar kisebbség 
megmaradásának legfontosabb eszkö-
zét – mint minden kisebbség esetében 
– egy erős, a szlovákiai magyarok újabb 
és újabb nemzedékét felnevelni képes 
oktatási rendszer jelenti. Ezért mindent 
meg kell tennünk, hogy kihasználva az 
adott lehetőségeket, megerősítsük a 
szlovákiai magyar iskolaügy helyzetét.”

A dokumentum egyik legfontosabb ele-
me, hogy a kisebbségi iskolaügy fo-

galmát törvény rögzítse. Ezt, mint egy 
kisebbségi intézményrendszer komplex 
fejlődésének alapelvét fogadja el, ezért 
az aláírók szorgalmazzák a nemzetiségi 
iskolák hálózata fogalmának bevezeté-
sét.

A kis létszámú nemzetiségi iskolák 
fennmaradásához nélkülözhetetlen a 
szükséges anyagi feltételek biztosítása, 
a pozitív pénzügyi megkülönböztetés. 
Ennek érdekében a nemzetiségi iskola-
hálózatot külön kell kezelni a fi nanszíro-
zási eljárásban.

Ahhoz, hogy hosszú távon jó döntések 
születhessenek a közös célok terén, 

a szlovákiai magyar iskolaügy önkor-
mányzó irányítására van szükség. A 
magyar iskolák minőségi fejlődésének 
feltétele az önálló kerettanterv megal-
kotása.

A szlovák nyelv tanítása a nemzetiségi 
iskolákban kulcskérdés: a magyar isko-
lákban a szlovákot nem anyanyelvként, 
hanem második nyelvként kell oktatni.
A magyar közösség elemi érdeke, hogy 
a magyar ajkú romák felzárkózása 
gyors ütemben haladjon előre.
 

Az oktatásügy szerves része a kutatás, 
fejlesztés és innováció támogatása. 

Csak egy fejlődő, életképes közösség 
képes ugyanis a megmaradásra.

„Ezek azok az alapelvek, amelyek le-
hetővé teszik egy erős, fejlődő és a 
közösségünk fenntartására képes szlo-
vákiai magyar iskolaügy működtetését. 
Az oktatásügy területén ezek képezik 
közös ügyeinket, közös erőfeszítéseink 
tárgyát” – zárul a dokumentum.

Mit tartalmaz az első Magyar-Magyar Párbeszéd közös nyilatkozata

Párt-beszéd helyett 
PÁRBESZÉD

A nyilatkozat teljes szövege 
megtalálható 

a parbeszed.sk honlapon.
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A Magyar Közösség Pártja fényképpályázatot hirdetett ez év augusztusában 
amatőr fényképészek részére. Összesen 92 pályázótól érkeztek be fényké-
pek. A szakmai zsűri december 1-jén válogatta ki a győztes fotókat, illetve 
a 2017-es falinaptárba való képeket, a közönségszavazat az MKP Facebook 
oldalán december 4-én zárult.

A 2017-es fotópályázat díjazottjai:

I. Horesnyik Ervin: Út a mennybe c. fényképe
II. Tóth Ferenc: Tardoskedd c. fényképe
III. Duray Zoltán: A szepeshelyi Szent Márton-
 székesegyház, a háttérben Szepes vára 
 c. fényképe.

A közönségszavazás győztesei:

A Felvidék tájai, várai, városai, falvai, templomai c. albumból Török Zoltán: A pincék 
titka c. fénykép győzött 1000 szavazattal. 

A Felvidéki emlékhelyek c. albumból Riedl Regina: A tánc öröme c. fényképe került 
ki győztesen 226 szavazattal. 

A Felvidéki ünnepségeink, ünnepeink c. albumban Tóth Ferenc Tardoskedd c. 
fényképe lett a nyertes.

A szakmai zsűrit Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész, Kanovits Gábor 
elismert fényképész, illetve Karaff a Attila, a fényképpályázat ötletgazdája alkotta. 

„A győztesek fényképei bekerülnek a 2017-es falinaptárba, illetve a zsűri által még 
kiválasztott fényképekkel együtt fényképkiállításon is megtekinthetők majd 2017 
első negyedévében. Mindenkinek köszönjük, akik bekapcsolódtak a versenybe és 
szavazatukat leadták a fényképekre! A zsűrinek valóban sokszor kemény fejtörést 
okozott a választás a 270 fénykép közül. A Felvidék tájai, várai, városai, falvai, 
templomai c. kategóriába érkezett a legtöbb fotó, szebbnél-szebb tájakról készül-
tek különböző szemszögből a fényképek. Sajnos idén is kevés portré, emberábrá-
zolás jelent meg a fényképeken. Figyelembe vettük az utómunkát is, a fényképek 
minőségét, élességét, a színek tompaságát, de ami a legfontosabb, az aranymet-
szés szabályának a betartását. Az amatőr fotópályázat célja, hogy a kedvtelésből 
fényképezőgép mögé álló fotósoknak is lehetőséget biztosítsunk a bemutatkozás-
ra” – fogalmazott Karaff a Attila.

Kolár Péter, a felvidéki magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezete, 
a Csemadok kassai választmányának elnöke, a Thália Színház volt igazgatója 
kapta az idei Pro Probitate – Helytállásért díjat, amelyet 2016. november 20-án 
Kassán, a Kelet-szlovákiai Galéria dísztermében rendezett ünnepségen vett át.

Köszöntőjében Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke a helytállás 
szerepének fontosságára mutatott rá, hangsúlyozva ennek üzenetét a Felvidéken 
„nem kisebbségben, legfeljebb kevesebbségben“ élő magyar közösség számára. 
Kiemelte: azok, akik képesek erre a helytállásra, arra, hogy egyéni önmegvalósí-
tásukon túl szolgáljanak egy közösséget, képesek egy értékfogyott világban ellen-
állni az önsors-rontásnak, s így folyamatos küzdelmet folytatnak a közöny ellen is. 
Szavai szerint a Pro Probitate – A Helytállásért díj igazi értékét az adja, hogy eddigi 
kitüntetettjei mindannyian így cselekedtek. Idén méltán bővült újabb névvel a sor. 

Kolár Péter
kapta az idei Pro Probitate-díjat

Szülőföldem, a Felvidék
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Frissen megválasztott elnökként szív-
ügyemnek tekintem, hogy nemzeti kö-
zösségünk tagjainak életét - gondjait, 
sikereit – a lehető legalaposabban 
ismerjem. A Magyar Közösség Pártja 
elnökeként akkor tudom képviselni 
érdekeiket, ha naprakész vagyok az 
őket foglalkoztató témákban. Úgy vé-
lem, a pozsonyi központ az országos 
politika miatt fontos, de a felvidéki 
magyarok életét befolyásoló ténye-
zők jelentős része helyben és az adott 
régióban dől el. Sikerként könyvelem 
el, hogy a feszített elnöki program 
ellenére jó néhány régióban sikerült 
egy-két napot eltöltenem. Rögtön az 
elején kiderült számomra, e látogatá-
sok nem „kötelező körként” zajlanak 
majd, épp ellenkezőleg, túlzás nélkül 
mondhatom, a legnagyobb tapaszta-
latot éppen ezeken a kiszállásokon 
szereztem.

Az egyik legfontosabb dolog, amivel 
szembesültem, hogy bár az MKP-t sokan 
nemzetiségi alapon szerveződő etnikai 
pártként - így rétegpártként - könyve-
lik el, valójában az országos politikában 
fellelhető témák mindegyike érint ben-
nünket. Közösségünk a Pozsonytól egé-
szen Nagykaposig húzódó sávban él, a 
szociális és családpolitikai kérdésektől a 
munkahelyteremtésen át a romaintegrá-
cióig rendkívül sok tényező befolyásolja 
választóink életét, amelyekre hathatós 
válaszokat kell adnunk. Mivel az adott kö-
zösségeket sújtó problémák, illetve azok 
súlya regionálisan eltérő, értelemszerűen 
a rájuk adandó válaszok is különbözőek 
kell legyenek. Más prioritások szerepel-
nek a „gazdag nyugatnak” számító Csal-
lóközben, megint mások az Ung-vidéken 
vagy a Nagyrőcei járásban. Fontossági 
sorrendet képtelenség felállítani, a prob-
lémákat mégis súlyozni kell. Nyilvánvaló, 
ha gazdaságilag sikerül megerősíteni ré-
giónkat, az pozitívan befolyásolja nemzeti 
közösségünk szellemi kondícióját is. Eh-
hez viszont vissza kell térnünk a régiók 
szabta lehetőségekhez, a jelenlegi mes-
terséges és számunkra kifejezetten ká-
ros megyehatárok helyett a korábbi von-
záskörzetek potenciálját kell erősíteni és 
kiaknázni. Ehhez regionális akciótervek 
kellenek, amelyeket helyi szakemberek 
bevonásával kívánunk elkészíteni.
 
Az elnöki látogatások során igyekeztem 
minél több települést felkeresni. Meg-
ismerhettem olyan embereket, akik a 
szükségben is képesek helytállni. Pol-
gármestert, aki községe lakosainak föld-
jét szántja, boronálja, hogy a település 
lehetőség szerint önfenntartóvá váljon, 
mert másképp nem megy. Pedagógu-
sokat, akik a szociális hálóból is kiesett 
családok gyerekeit oktatják magyar szó-
ra. Lelkészeket, akik a nehézsorsú csa-
ládok számára is hitet és reményt adnak. 
 
Az érintettektől első kézből hallhattuk, a 
kihelyezett kormányülés-roadshow után, 
mi a valós helyzet. A munkanélküliségi 
ráta művi kozmetikázása érdekében a 
szociálisan érzékeny kormány az em-
bereket „állásbörzékre” kapacitálja, ahol 
munkát ajánlanak nekik a több száz kilo-
méterre lévő Pozsony környéki autógyá-
rakban. Aki nem fogadja el, azt fél évre 
törlik a nyilvántartásból, megvonva ezzel 
a család utolsó bevételét, az egyébként 
is siralmas segélyt. Aki elfogadja, cirka 

500 euróért robotolhat három műszak-
ban, távol a családjától. A keresett ösz-
szegből még levonják a munkásszálló 
díját, étkezést - a végén önmagát is alig 
tudja fenntartani, így a gyerekekre vagy 
épp az idős szülők gondozására már 
semmi sem jut. Közben a szülőföld, a vi-

Szívügyünk
a régió

dék elnéptelenedik – nem más ez, mint 
csendes kitelepítés.

Pedig a korábban jól működő mezőgaz-
daság alapja, a termőföld, ma is adott. A 
családi gazdaságok talpra állításával a vi-
dék ismét élhető lehet. A magyar kormány 

Délvidéken már kipróbált programja épp 
erre épül. A sikeres modell a jövőben ná-
lunk is elterjedhet. Ebben a Magyar Kö-
zösség Pártja mindenképpen partner és 
közvetítő kíván lenni.

Menyhárt József, az MKP elnöke
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Becse Norbert:

1: Célom, hogy a felvidéki magyarság 
helyzetén pozitívan változtassak, nem-
csak szóban, hanem tettekkel is. Próbá-
lom az összefogás politikáját alkalmazni,  
nem pedig „kirekesztősdire” játszani.  Az 
elmúlt időszakban a legnagyobb gondot 
a Komárom város tagszervezete körü-
li problémák jelentették. Véleményem 
szerint a komáromi helyi szervezetünk 
jó úton halad, hogy rendezze sorait, és 
újra teljes erővel harcba szállhasson. 
Sok esetben megannyi elképzelés, ér-
dekeltség csap össze egy-egy problé-
ma kapcsán, de mindent elkövetek an-
nak érdekében, hogy az MKP alapelveit 
szem előtt tartva megtaláljuk a helyes 
megoldásokat.

2: Választási év áll előttünk, így hát nagy 
odafi gyeléssel tervezzük a jövő évet. 
Kulcsfontosságúnak tartjuk a polgárok-
kal való közvetlen kapcsolatot. Minden 
helyi szervezetünket arra ösztönzünk, 
hogy továbbra is legyen fő szervezője, 
esetleg társszervezője a jeles ünnepi 
megemlékezéseknek. A járási elnökség 
tagjait arra buzdítom, hogy ezeken a ren-
dezvényeken jelenjenek meg, tájékozód-
janak a helyi problémákról, alakítsanak 
ki személyes kapcsolatot a lakossággal, 
és éreztessék, hogy az elnökség tagjai 
bizalommal vannak irántuk, mindemel-
lett számítanak a kölcsönös bizalomra. 
A jövő évben két csoportos utazást sze-
retnénk szervezni, az egyiket az időseb-
beknek, a másikkal a fi atalok korcsoport-
ját szándékozunk megszólítani. Folytatni 
akarjuk járásunkban az immár ötödik al-
kalommal megrendezésre kerülő kispá-
lyás labdarúgótornát. Felvetődött, hogy 
a jeles magyar ünnepeket járási szinten 
egy-egy központi rendezvénnyel bővíte-
nénk. Mindenkit szeretettel várunk so-
rainkba, aki láttatni szeretné magát, és 
tenni akar magyar közösségünk felvirá-
goztatásáért, hogy – a parlamenti kép-
viseletet illetően - negyedik alkalommal 
már végre sikerrel járjunk.

Bolya Szabolcs:

1: Járási elnökként igyekszem helytáll-
ni és kamatoztatni az elmúlt években 
megszerzett tapasztalataimat. Sike-
reket és eredményeket azonban csak 
együtt érhetünk el. Az Érsekújvári járás 
az egyik legnagyobb járás harminchét 
helyi szervezettel. De van még poten-
ciál, van még lehetőség arra, hogy a 
jelenleg kevésbé aktív szervezeteket is 
újjáélesszük, a működő szervezeteket 
pedig segítsük tevékenységükben. A 
rendszeres kapcsolattartásra nemcsak 
helyi szervezeteinkkel van szükség, ha-
nem a polgármesterekkel, önkormány-
zati képviselőkkel, civil szervezetekkel, 
magyar intézményekkel és vállalkozók-
kal is aktív kapcsolatban kell lennünk, 
hogy a felmerülő problémákra közösen 
keressünk és találjunk megoldásokat. A 
legfontosabb feladatunk, hogy megerő-
sítsük a helyi struktúrákat, hiszen ma-
gát a pártot éppen a helyi, illetve járá-
si struktúrák jelenítik meg. Az MKP az 
egyes régiókban erős, és azért kell még 
inkább megszilárdítanunk szervezetein-
ket, hogy ne csak regionálisan, hanem 
országosan, parlamenti szinten is tud-
junk sikereket elérni. 

2: A jövő év nagy kihívása mindenkép-
pen a megyei választás lesz. Célunk 
pedig nem lehet kisebb: a lehető leg-
több MKP-s képviselőt kell bejuttatnunk 
a Nyitra Megyei Önkormányzatba. Tud-
juk, hogy az emberek megcsömörlöt-
tek, talán ki is ábrándultak a politiká-
ból, mégis minden erőnkkel azon kell 
dolgoznunk a kampány során, hogy 
megértessük a választókkal, hogy a 
magyarság és a megye déli járásaiban 
élők érdekeit csak az MKP jelöltjei tud-
ják kellően képviselni. Bízom benne, 
hogy a 2017-es esztendő olyan pozitív 
változásokat hoz majd a közösségek 
életébe, amelyekből kiindulva lesz elég 
erőnk, motivációnk és kitartásunk foly-
tatni a megkezdett munkát. 

Fenes Iván:

1: A Dunaszerdahelyi járás az a régió, 
ahol hagyományainkat viszonylag sza-
badon megtarthatjuk. Itt a közösség 
megtartó ereje még elégséges ahhoz, 
hogy magyarságunk gyökerei mélyebb-
re nyúljanak – nekünk pedig ennek él-
tető erejét kell fenntartanunk. Ehhez, 
úgy gondolom, megvannak a megfele-
lő személyek és a kellő elszántság. Az 
elnökségben hiteles, tehetséges embe-
rekre számíthatok. Velük egyetemben 
mindent megteszünk azért, hogy helyi 
szervezeteink működéséhez új alapo-
kat teremtsünk, és tagságukat meg-
erősítsük. Együttesen egy olajozottan 
működő gépezetet kell alkotnunk, hogy 
ne csupán statikus őrzői legyünk nem-
zetünknek, hanem motorjává váljunk 
egy pozitív változásnak. Talán nem 
csalódom, ha azt mondom: erőfeszíté-
seinkben számíthatunk a párt országos 
elnökére is, hiszen ő maga is jól ismeri 
régiónk problémáit. Mindannyian tudjuk, 
hogy az MKP nélkül nincs felvidéki ma-
gyar érdekképviselet – a Dunaszerda-
helyi járás pedig ebből kihagyhatatlan! 

2: Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy 
emberközelben kell maradnunk. Ennek 
érdekében eseménynaptárt készítünk, 
felmérjük a jövő esztendő társadalmi 
eseményeit, hogy képviselőink szemé-
lyesen jelen lehessenek, és a választó-
polgárral valós eszmecserét folytathas-
sanak. Fontosnak tartjuk a nyomtatott 
és elektronikus sajtóban való jelenlétet 
is. Ennek fokozása egyre sürgetőbb, 
hiszen az ősszel a megyei önkormány-
zatok képviselőit választjuk. A rátermett 
jelöltek felkutatása, a kampányra való 
felkészülés már most feladataink közé 
tartozik. Mindent megteszünk azért, 
hogy polgármestereinkkel szorosabbra 
fűzzük a kapcsolatot, és hatékonyabbá 
tegyük az együttműködést – mind régi-
ónk fejlesztése, mind pedig az egész 
magyarság ügye érdekében.

Simon Csaba: 

1: Számomra a járási elnöki tisztség 
betöltése szolgálatot jelent a magyar 
közösség iránt. A Rozsnyói járásban 
magas a munkanélküliség aránya, 
nagyszámú a fi atal emberek elvándor-
lása, fejletlen a gazdaság, az infrastruk-
túra és az idegenforgalom. Mindezek el-
lenére újra és újra meg kell szólítani az 
embereket, hogy cselekedjünk közösen 
egy élhetőbb és reményteljesebb jövő 
érdekében. A Rozsnyói járás területén 
is azon igyekszünk, hogy megtartsuk 
és tovább vigyük az MKP által képvi-
selt etnikai alapú politizálást. Lényeges 
számunkra, hogy helyi és megyei szin-
ten tovább erősítsük az MKP jelenlétét, 
hogy kiálljunk a járás magyar nyelvű 
oktatási intézményeiért. Úgyszintén el-
engedhetetlen fenntartani a kapcsolatot 
azon társadalmi, kulturális szervezetek-
kel és történelmi egyházakkal, amelyek 
a járás területén fejtik ki tevékenységü-
ket a helyi magyarság érdekében is. 

2: A 2017-es évben a Rozsnyói járás 
tevékenységében is a megyei választá-
sok kapják a fő hangsúlyt. Célunk, hogy 
az MKP sikeresen szerepeljen majd a 
választásokon a mi járásunkban is. A 
közeljövő tervei között szerepel egy új-
évi jótékonysági koncert megrendezé-
se, amellyel támogatnánk a járás teljes 
szervezettséggel működő magyar alap-
fokú oktatási intézményeit. A Rozsnyói 
járás számára kiemelt helyszín Gomba-
szög, ezért fontos, hogy aktívan támo-
gassuk az ottani rendezvényeket. Nem-
zeti ünnepeink alkalmával szeretnénk 
erőteljesebben és határozottabban részt 
vállalni a rendezvények szervezésében. 
Tervbe vettük a Beszéljük meg! rendez-
vénysorozatok felelevenítését, hogy he-
lyet kapjon a véleménycsere, a helyi la-
kossággal való találkozás. Szeretnénk 
megemlékezni a reformáció 500. évfor-
dulójáról. A regionális identitástudatot 
pedig tovább fogjuk erősíteni a Gömöri 
Összetartozás Napja által is. 

Megkérdeztük az új járási elnököket

A válaszokat Becse Norbert, az MKP Komáromi Járási Elnökségének elnöke, Bolya Szabolcs, az Érsekújvári Járási Elnökség elnöke, Fenes Iván, a Dunaszerdahelyi Járási 
Elnökség elnöke, valamint Simon Csaba, a Rozsnyói Járási Elnökség elnöke fogalmazta meg. 

Ankétunkban az újonnan megválasztott járási elnököknek tettünk fel két kérdést: 

1. Milyen elképzelésekkel vállalta a járási elnöki tisztséget? 
2. Mi mindent terveznek a járásban a jövő évben?
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A Pázmaneum Társulás 2017-ben Es-
terházy-emlékévet hirdet a mártírgróf 
halálának 60. évfordulója alkalmából, és 
felhívással fordul az egyházi és civil szer-
vezetek, ifjúsági mozgalmak, politikai pár-
tok képviselőihez, tagjaihoz, hogy csatla-
kozzanak a kezdeményezéshez.

„Esterházy János a felvidéki magyarság 
legkiemelkedőbb vezéralakjaként tevé-
kenykedett a két világháború közti, küz-
delmekkel és megpróbáltatásokkal teli 
időszakban. A keresztény hit buzgó meg-
vallója, az üldözöttek önfeláldozó és bátor 
védelmezője volt minden veszély köze-
pette. Felemelte szavát mindennemű dik-
tatúra és jogtiprás ellen. Kereszténysége 

és magyarsága miatt neki is az üldöztetés 
és a szenvedés jutott osztályrészül. Hosz-
szú évekig tartó raboskodás után 1957. 
március 8-án halt meg a morvaországi 
Mírov börtönében” – olvasható a Pázma-
neum felhívásában.

Az MKP Keresztény Platformja ugyan-
csak csatlakozik a kezdeményezéshez, 
és felhívja szimpatizánsai fi gyelmét, hogy 
a jövő évben minél nagyobb számban 
vegyenek részt a megemlékezéseken, 
illetve kapcsolódjanak be aktívan a ren-
dezvények megszervezésébe, és lehető-
ségeikhez mérten legyenek a szervezők 
segítségére. 

Az MKP Keresztény Platformjának elnöksége

Az MKP Keresztény Platformja is csatlakozik az Esterházy-emlékévhez
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A Magyar Közösség Pártja számára a 
2017-es esztendő az újratervezésről 
és az építkezésről szól majd. 

Folytatódik az MKP megerősítése, 
belső szabályrendszerének átalakítá-
sa, hogy egy hatékony, modern, cse-
lekvő párt szolgálja a felvidéki magyar 
közösséget.

A közösségünk életét befolyásoló té-
nyezők mindegyike stratégiai tervezést 
kíván. Az új stratégia megalkotásánál 
a természetes tájegységeket kívánjuk 
fi gyelembe venni – ezek újragondolá-
sa már 2016-ban is zajlott. A felvidéki 
magyarok többsége ragaszkodik szü-

magyarság szellemi és gazdasági hátor-
szágát. A járási székhelyek mellett itt is a 
természetes régiók alkotta hálózat szol-
gál majd alapul. Mi a dél-szlovákiai embe-
rekért kívánunk dolgozni, ezért is fontos, 
hogy Pozsonytól Nagykaposig naprakész 
információkkal rendelkezzünk az itt élők 
életéről, és e regionális központok a jövő-
ben a folyamatos kapcsolattartást is biz-
tosítják majd. A helyiek problémáit a hely-
ben élők ismerik leginkább, a regionális 
központokra a továbbiakban a stratégiai 
tervezés alapelemeiként tekintünk.

Az oktatás kérdése egyértelműen prio-
ritást élvez a szlovákiai magyar közös-
ségben. Hatékony intézményrendszeri 

fejlesztéssel, a történelmi egyházakkal 
együttműködve, kiemelt programként 
kívánjuk bemutatni az oktatás-fejlesztés 
metszéspontjait. Oktatási kérdések so-
rában méltatlanul kevés szó esik a ma-
gyar nyelvű óvodákról, pedig a nemzeti 
identitás megőrzésében és az egyén to-
vábbi fejlődésében is kiemelt szerepet 
töltenek be. A szlovákiai magyar óvoda-
hálózat megerősítése a jövő év egyik 
fontos feladata.

A regionalitás, mint elsőrendű rendező 
elv, a gazdaságélénkítés szempontjá-
ból is érvényes és követendő. A helyi 
gazdasági fejlesztési lehetőségek fi -
gyelembevételével irányítottan tudunk 
beruházásokat hozni a magyarok által 
lakott területekre. Az említett szempon-
tok felhasználása megsokszorozhatja 
egy-egy befektetés hasznosulását, a 
régióra gyakorolt pozitív hatását.

A jövő évben megyei választások lesz-
nek. A Magyar Közösség Pártja erős 
megyei pozíciókkal rendelkezik, feltett 
szándékunk, hogy ezt a jövőben is meg-
őrizzük. A megyei hatáskörök közt nem 
egy kiemelten fontos közösségünk szá-
mára, ezért szeretnénk megtartani, és 
lehetőség szerint növelni megyei képvi-
selőink számát.

Munka, feladat van bőven, de szeren-
csére tettvágy és szorgalom is. Az MKP 
felkészülten, éppen ezért optimistán te-
kint a 2017-es év elé.

Menyhárt József, az MKP elnöke

lőföldjéhez, s így magát elsődlegesen 
csallóközinek, Ung-vidékinek vagy má-
tyusföldinek vallja. Erre alapozva a ter-
mészetes tájegységek feltérképezésével 
és a lehetőségek kiaknázásával kívánjuk 
megerősíteni a közösségi tudatot. Nem 
titkolt célunk, hogy ezáltal a tájegységek 
közt átjárást biztosító, pontosabban az 
azokatt összekötő felvidéki identitás is 
megerősödjön. Legyünk büszkék mind-
arra, amit magyarként nyújtunk ennek az 
országnak. 

A régiók megerősítésének előfeltétele, 
hogy erős regionális bástyák - gazdasá-
gi, oktatási, kommunikációs gócpontok 
- kialakításával megalkossuk a felvidéki 

Újratervezés 
és építkezés 
vár az MKP-ra 
2017-ben


