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3. oldal
A Közös Akarat programja
Az MKP szakmai alelnökei ismertetik választási
programunkat, melyet január 12-én mutattunk be
Komáromban.

4. oldal

2. oldal
A végén csattan az ostor?
Választási listánkon olyan nevek is vannak, mint Hrubík
Béla, Miklós László és Bauer Edit. Mindnyájukkal találkozunk lapunk hasábjain.

Navracsics Tibor Kassán
Az MKP meghívására
Kassán járt Navracsics Tibor
uniós biztos.

Nagy érdeklődés mellett zajlanak
az MKP találkozói, rendezvényei.
Szeretettel várjuk Önöket is!

Berényi József:

MINDEN MAGYARRA SZÜKSÉG LESZ!
Az MKP elnökével beszélgettünk a március 5-i választások fontosságáról

MVK ÉS EAC FELMÉRÉS:
PARLAMENTBEN AZ MKP
Az MVK ügynökség legfrissebb, január 22-28. között készült felmérése szerint az MKP 5,1 százalékot
szerezve bejutna a parlamentbe
(lásd a grafikont). Február első hetében ugyanennyit mért a pártnak
az Európai Elemző Központ is.

Mi a tétje a március 5-i választásoknak?
A választások tétje a magyar
közösség és Dél-Szlovákia újra
helyzetbe hozása a parlamentben, de akár a kormányon belül
is.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az elmúlt négy évben
nem volt egyetlen magyarokat
érintő képviselői javaslat sem
sikeres. Mindössze két előterjesztés történt, a vasúti kétnyelvűségről és a kisebbségi kultúrá-

ról szóló, de mindkettő elbukott.
Amíg az MKP parlamenti párt
volt, addig ellenzéki helyzetből
is képes volt átültetni törvénymódosításokat a parlamentben.
Ha visszakerülünk a törvényhozásba, akkor is lesz sikeres magyarokat érintő törvényjavaslat,
ha ellenzékben leszünk. Emellett
a déli járásokban gazdasági és
szociális szempontból sem történt előrelépés. Minden azt bizonyítja, nélkülünk, az MKP nélkül
egyszerűen nem megy.

Mire és kire szavaz az, aki az
MKP 21-es számú listájára adja
a voksát?
Hat éve nem vagyunk parlamentben, ez elég idő volt ahhoz,
hogy az MKP-ban végbemenjen
egy generációváltás. Listánkon
sok fiatal, friss, energikus ember
szerepel. Az első 30 jelölt között
csak négyen vagyunk olyanok,
akik már voltunk parlamenti képviselők. A többiek nem.
(Folytatás a 2. oldalon)

MKP petíció: már több mint 70 ezer aláírás gyűlt össze
Már több mint hetvenezer aláírás gyűlt össze az MKP tavaly október elsejével indított petíciója alá, amelyet a helyi népszavazások eredményének kötelező érvényűsége érdekében indítottunk. A kezdeményezés nagy
visszhangra talált a lakosság körében. Ez is azt bizonyítja, hogy a Magyar
Közösség Pártja a polgárok oldalán áll. Olyan ügyeket képvisel, amelyek
közvetlenül érintenek bennünket. Mint a migránsok befogadását szabályozó
kötelező kvótarendszer elutasítása, a települések eredeti történelmi nevének visszaállítása vagy egyes környezetvédelmi beruházások ügye.
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A végén csattan az ostor?

Berényi József

Minden magyaRra szükség lesz!

Választási listánkon
jól csengő nevek vannak. Hrubík Béla
(147.), a Csemadok korábbi elnöke és Bauer Edit (149.), az MKP
volt EP-képviselője villáminterjút
adott lapunknak, Miklós László
(148.) pedig a Hírvivő 3. oldalán
szólal meg.
Miért döntött az MKP listáján való
indulás mellett?
Bauer Edit: Úgy érzem, ennyivel tartozom annak a közösségnek,
amelyhez tartozom.
Hrubík Béla: Szülőföldet, hitet nem
cserél az ember, miként arcot sem,
így kézenfekfő a válasz is. A kilencvenes évek legelején, amikor is belecsöppentem a politikába, elköteleztem magam egy elv, egy politikai
irányvonal mellett. Ez a nemzeti megmaradás, a szülőföld képviselete volt.
Ettől a hitvallástól soha, egyetlen egy
percre, órára, napra sem távolodtam
el. Itt állok, másképpen hogyan is tehetnék.
Milyen üzenettel bír Ön számára
a közösségi összefogás listája?
B.E.: Szétzilált közösségünk szempontjából most nem nagyon akadt
jobb megoldás. Közös akaratot csak
közösen tudunk érvényesíteni.
H.B.: A párt választási szlogenje a
Közös akarat mindent megfogalmaz
és felölel, amit üzenetként megfogalmazhatunk az emberek felé. A ,,közös,“ szó értelmezése nem lehet sen-

ki számára olyan bonyolult fogalom,
hogy ne értelmezhetné.
Képviselőjelöltként milyen tervei,
elképzelései vannak a szakterületén belül és mit üzen a választóinak?
B.E.: Feladatban nincs hiány. Régióinak felzárkóztatása, a szegénység
csökkentése, a gyerekszegénység
megszüntetése, a nyugdíjrendszer
újragondolása, a családok hatékonyabb támogatása, az Európai Szociális Alap jobb kihasználása mind
megoldásra vár.
Az üzenet egyszerű: ha bízunk abban, hogy meg tudjuk lépni azt a döntő lépést, hogy ott legyünk a döntéshozatal legmagasabb szintjén, akkor
ezt meg tudjuk tenni. Csak rajtunk
múlik, hogy ne mások döntsenek helyettünk!
H.B.: Jelenleg Ipolynyék község
polgármestereként tevékenykedem.
Más pártoktól induló jelöltekkel szemben nekem nem arról kell beszélnem
a választóim előtt, hogy mit akarok,
vagy mit szeretnék tenni, esetleg mit
ígérek, hanem arról beszélhetek mit
tettem eddig a közösségem érdekében.A tettek magukért beszélnek. Itt
egész Európa és benne a mi, és gyermekeink jövője a tét.A március 5-i választás erről szól. Ez a hűség napja
lesz. Hűség a nemzethez, hűség a
szülőföldhöz, hűség az anyanyelvhez. Halgasson mindenki a szívére
és akkor jó döntést fog hozni.

(Folytatás az 1. oldalról)
Mindazok, akik ma új gondolatokra,
új elképzelésekre és fiatalokra akarnak
szavazni, azok az MKP-n keresztül tudják ezt a leghatékonyabban megtenni.
Továbbá, a listánk egy nagy összefogás, amelyben több polgári aktivista,
civil kezdeményezés is megtalálható.
Bizonyítottuk ezzel, hogy összefogás
pártiak vagyunk, és nem rajtunk múlott,
hogy nem jött létre nagyobb közösségi
összefogás.
Mit üzen az MKP elnöke a választóknak?

Mi döntő többségében csak a magyar
szavazókban bízhatunk. Minden más
párt számíthat szlovák szavazatokra is,
mi csak nagyon kis mértékben. A magyarság 110 ezres fogyása a magyarok
lakta dél-szlovákiai régiók leszakadása
nélkülözhetetlenné teszi, hogy az MKP
parlamenti párt legyen. Bízom benne,
hogy a választókkal egyetértésben és
együttműködve újra lesz eredményes
magyar érdekképviselet a szlovák törvényhozásban.
Végül is szívünkben a döntés.
KT

Ez a lista az összefogásról szól
Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, az MKP listájának 2. jelöltje:
Olyan nyitott listát indított a Magyar Közösség Pártja, amely az ös�szefogásról szól. A felvidéki magyar emberek akaratát tükrözi és komoly esélyt ad arra, hogy a helyi magyar
közösség valós és hatékony érdekképviseletet kapjon a szlovák törvényhozásban.
A Csemadok már korábban is kimondta,
hogy a Szlovákiában élő magyarok számára az összefogásnak nincs alternatívája. Így természetes, hogy a 21-es listán, az
összefogás listáján kulturális és társadalmi szervezetünknek több mint 50 jelöltje
indul a választáson. A közösségi érdeket
kell előtérbe helyezni.

Brüsszelben tárgyaltak a szlovákiai magyarság legégetőbb problémáiról
A szlovákiai magyar kisebbség
nyelvi és oktatásügyi jogai kerültek előtérbe az Európai Parlament
január 26-i meghallgatásán Brüs�szelben.
Csáky Pál, az MKP EP-képviselője szervezésében nemzetközi
szakértők és európai parlamenti
képviselők részvételével zajló konferencián a Via Nova ICs, a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom
és a Fontos vagy! mozgalom tagjai
számoltak be a magyar kisebbség
jogairól és helyzetéről Szlovákiában.
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Közös AKARAT – Az MKP választási programja
Versenyképes magyar régiót!
Azt szeretnénk, hogy otthonunk minél szebb és
egészségesebb
legyen.
Egy szép, kedves és sokszínű tájra a vendég is szívesen jön, Ezért ha a természetet, a sokrétűséget,
a tájainkat védjük, hatalmas lépést tettünk a vidéki
turizmus fellendítéséért is.
Ehhez a vidéki régióink
vízvezeték és csatornahálózatát, hulladékgazdálkodását is legalább szlovákiai
átlagra kell fejleszteni. Ez az
elmúlt időszakban nem sike-

Fotók: Asztalos Árpád

Melyek ezek?
• a hagyományos állat-,
zöldség-, gyümölcs- és más
növénytermesztés, családi
vállalkozások formájában is,
• a mezőgazdasági termékek helybeni értékesítése és
ipari feldolgozása,
• az alternatív és megújuló
energiaforrások felhasználása, de nem a legjobb minőségű termőföldeken.
A 2014-2020 időszakra az
EU mezőgazdasági politikája
nagyon jelentős pénzforrást
jelent, 5,2 milliárd eurót. Ezt
úgy kell kihasználni, hogy ide

Erős gazdaság, fejlett régió
AZ MKP választási programjának gazdaságfejlesztést, munkahelyteremtést
segítő javaslatai:
A. A gyermekvállalás ösztönzésére javasoljuk az előnyös családi adózást
B. 5 százalékos hozzáadott
értékadót javaslunk élelmiszerekre csecsemők számára.
C. Kisiparosok és vállalkozók számára vállaljuk a járulékterhek fokozatos lecsökkentését 30 százalékra.
D. Felkaroljuk a kezdő vállalkozókat. Adóalap csökkentés a kezdő, startup
vállalkozásokat
támogató
vállalatoknak
E. a társasági adók adókulcsának módosítása: a kisvállalkozóknál lecsökkentjük 15
százalékra, a közepes vállalkozóknál 18 százalékra, míg
a nagyvállalkozóknál megemeljük 25 százalékra.

Biztonságot
keresünk

F. 10 százalékos hozzáadott értékadó kulcs az energiahordozókra és az ivóvízre.
G. Szorgalmazzuk az R7es és R2-es déli gyorsforgalmi utak építését és a déli vasútvonalak korszerűsítését.
H. A gépkocsigyárak beszállító háttéripara telepedjen
meg a déli járásokban.
I.
Szociális segélyeken
alapuló gazdaságot felváltjuk
munkán alapuló gazdaságra.
J. Haladéktalanul rendezni
kell a fő- és az alvállalkozók
kapcsolatának jogi keretét,
meg kell védeni az alvállalkozókat.
K. A közbeszerzéseken részesítsük előnyben a regionális beágyazottsággal bíró
szállítót.
L. Aki csődbe vitte vállalkozását és tartozást hagyott
maga után, az 10 éven belül
ne alapíthasson másik vállalkozást és ne lehessen más
vállalkozás ügyvezetője.

elköltözni szülőföldünkről.
Sőt, nem akarjuk azt sem,
hogy szülőföldünk jellege
megváltozzon.
Ezért akarjuk megjeleníteni
Bizonytalanná vált világunkanyanyelvünket a nyilvános
ban támpontokat keresünk,
feliratok szintjén is. Ezért
elveket, értékeket, amelyek
készek vagyunk politikai
birtokában tisztábban láthaküzdelmeket is folytatni és
tunk.
iskoláink, kultúránk jövőjéért
Az első, amely összeköti
áldozatokat is hozni.
a szlovákiai magyarok többAzt is tudjuk, hogy ez nem
ségét az, hogy nem akarunk
egyszerű. S azt is sejtjük,
eltűnni a térképről, nem akarunk sem asszimilálódni, sem hogy egyenként, izolálva

M. Bevezetjük a magánszemélyek és a családok
esetében is csődvédelmet.
N. Jelentősen szigorítjuk
a nagy kapacitású sertésfarmokra és hízlaldákra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.
O.
Szorgalmazzuk
a
gyümölcsből történő pálinkafőzés engedélyezését, 50
liter tiszta szesztartalomig
P.
A gépkocsivezetők
és a kerékpárosok részére
kezdeményezzük a 0,5 ezrelékes alkoholszint engedélyezését Szlovákiában is.
Régióinkat, szülőföldünket
a leszakadás, a hanyatlás útjáról szeretnénk a fejlődés, a
gyarapodás útjára állítani.
Ehhez kérjük a segítségüket, támogatásukat!
Farkas Iván, az MKP
gazdasági és régiófejlesztési
alelnöke, képviselőjelölt (3.)

gyengébbek az esélyeink,
mint összefogva, együtt.
Az elmúlt évek azt is megmutatták, hogy néha követünk el hibákat, néha melléfogunk mi is, de egy valami
megkérdőjelezhetetlen: az
MKP és a nemzetileg elkötelezett civil szervezetek azok a
gerinc, amelyek egyedüliként
léteznek úgy, hogy magyar
nyelven, magyar szellemmel
és szívvel a magyar közösség érdekében gondolkodnak

rült, ide sokkal kevesebb jutott, mint máshová. Mi mindezt erőteljesen - úgy mint
1998 - 2006 között - orvosolni kívánjuk, hogy régióink
versenyképesek legyenek a
hegyvidékekkel is.
Különös figyelmet szentelünk környezetünk és vizeink védelmének az eltúlzott,
környezetszennyező állattenyésztés és rablógazdálkodással szemben.
Kiemelt módon fogjuk ösztönözni és támogatni azokat
a tevékenységeket, amelyek
• teljes területet lefedő,
• midenütt megvalósítható,
• nálunk hagyományos,
• nagyszámú és helybeni
munkahelyteremtést és
• jövedelemforrást jelentenek.
és munkálkodnak. Az egyedüli potenciál, amely meg tud
minket tartani, ez nélkül széthullunk. Minden egyéb szervezet más érdekek mentén
jött létre és tevékenykedik.
Nos, ez a nem könnyen
létrejött nemzeti összefogás
akkor tudja megmutatni igazán, mire képes, ha március
5-én új energiákat kap.
Számunkra tehát erről szól
a választás: a közösségünk
érdekében kifejtendő új esé-

is jusson! Tehát nagyon nem
mindegy, hogy ki és hogyan
fogja ezt elosztani.
A legfontosabb, hogy ebből azok a gazdák részesüljenek, akik tényleges és
intenzív termelést folytatnak,
dolgoznak, befektetnek és
igyekeznek, akik nehezebb
természeti körülmények között is (Ipoly mente, Gömör)
az itthoni gazdálkodásból
akarnak megélni.
Az MKP vidékfejlesztési
politikájának fővonala tehát
e források igazságos elosztása, effektív felhasználása
és szigorú felügyelete. Isten
minket úgy segéljen!
Miklós László mezőgazdasági és környezetvédelmi
alelnök, képviselőjelölt (148.)
lyekről. Amelyhez az erőt
csakis mi, a választók tudjuk
megadni március 5-én.
Csáky Pál
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Több munkát, erős gazdaságot!

Fotók: Asztalos Árpád

- A mezőgazdaság és a feldolgozóipar újraindításával munkahelyeket
teremtünk, az egészségkárosodottakat a nyílt munkapiacon helyezzük el.
- A minimálbért az átlagkereset 50
%-ára emeljük.
- A közmunkaprogramot termelői
irányba visszük, lefektetjük a szociális háztáji gazdálkodás alapjait.
- Bővítjük a bölcsődei és óvodai
hálózatot.
- Az anyasági hozzájárulást 80
százalékra emeljük.
- A szülői hozzájárulást minden
gyermekre a minimálbér összegére
emeljük
- Megemeljük a családi pótlékot, és
bevezetjük a magzat után járó családi
pótlékot.
- Komplex szociális, egészségügyi és oktatási törvényt dolgozunk ki a hiperaktivitásban,
fejlődési rendellenességben és autizmusban szenvedők társadalmi

integrációjának elősegítése érdekében.
- Nulla toleranciát hirdetünk mindennemű erőszaknak, külön figyelmet szentelve a nők és a gyermekek
védelmének.
- A nyugdíjakat megemeljük, a II.
pillérbe visszaállítjuk a 9 %-os járulékot és a III. nyugdíjpillérbe befizetett
teljes összeg leírását az adóalapból.
- A nyugdíjas kisiparosok 10 000
eurós éves bevételig 10% adót és
csak az egészségbiztosítási járulékot
fizetik majd.
- Kiterjesszük az adóbónuszt a dolgozó gyermekkel egy háztartásban
élő nyugdíjas, nem dolgozó szülőre is.
- Javasoljuk a szolgálati nyugdíj
megszüntetését.
- Nem támogatjuk a nyugdíjkorhatár emelését.
- Rendet teszünk az orvosi illetékek rendszerében és szabályozásában.
- Növeljük a gyógyszerek árából
történő visszafizetéseket, jogosultak
lesznek a 15 évnél fiatalabb gyermekek és a terhes anyák is.
- A nővérek és az egészségügyi
dolgozók bérét igazságosan növeljük, és munkakörülményeiket a 21.
század elvárásaihoz igazítjuk.
- 7%-ra emeljük az állam biztosítottjai után befizetett járulékot.
- A daganatos betegségek, a civilizációs és örökletes betegségek esetében bevezetjük a kötelező, ingyenes szűrést.
Nem engedjük, hogy a felvidéki
magyarság és Dél-Szlovákia lakosai
másodrendű polgárok legyenek.
Németh Gabriella, az MKP
szociális, család és egészségügyi
alelnöke, képviselőjelölt (13.)

visegrádi márka
A Visegrádi márka a magyar, szlovák, cseh és lengyel eredetű élelmiszereket hivatott egy védjegy alatt egyesíteni. Míg a négy országban
összesen több mint 20 különböző védjegy létezik, melyek a termékek
eredetét és minőségét jelzik, addig a Visegrádi márka egy védjegy
alatt fogja őket össze.
Fő feladata, hogy segítse a V4-es eredetű termékek értékesítését és
terjesztését, így támogatva a hazai termelőket, gazdákat. A termék
szigorú eredet- és minőségellenőrzés ellenében megkaphatja a jogosultságot a védjegy viselésére. A védjegy pedig garantálja, hogy
az adott termék pozitív diszkriminációban részesüljön a nem hazai
termékekkel szemben. Struktúrája négy főpillérből áll. Az első a mezőgazdasági együttműködés erősítése és kiterjesztése a V4-es országok között. A második maga a védjegy elnyerésének és megszerzésének kritériumai. A következő pillér a pozitív diszkrimináció, mely
főként támogatások és adókedvezmények formájában valósul meg.
A negyedik V4-es üzletek és őstermelői piacok létrehozása.
A Visegrádi márka kellő támogatással sikeres projekt lehet. Ám ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, közös akaratra van szükség. Egyedül kicsik és törékenyek vagyunk, együtt viszont erőt alkotunk. (A
cikk Iván Tamás diplomamunkájának az összefoglalója.)
Iván Tamás, a Via Nova ICs alelnöke, képviselőjelölt (64.)

Regionális önkormányzatot!
Javaslataink a polgárközpontú, a
természetes régiókon alapuló közigazgatás és egyszerű ügyintézés
bevezetését célozza meg.
A polgárok hivatali ügyintézését
egyszerűbbé és hatékonyabbá kell
tenni, bevezetve az egyablakos ügyintézést.
A helyi önkormányzatok esetében elfogadhatatlan a közigazgatás
központosítása. Az ügyintézés maradjon a polgárok közelében.
Hibásnak tartjuk az ország regionális felosztását. A régiók gazdasági
fejlődését, a közösségek megtartását,
a kulturális és turisztikai lehetőségek
kiaknázását csak a természetes tájegységekre, gazdasági vonzáskörzetekre épülő regionális felosztás
teszi lehetővé. Az MKP a kerületi államigazgatási és önkormányzati rendszer átalakítását javasolja.
Különleges jogállású regionális
önkormányzatot (önkormányzatokat)
kell kialakítani, hogy a régió ne legyen
„áldozata” a kormány évtizedes alulfejlesztési politikájának.
A helyi és regionális önkormányzatok finanszírozását alapjaiban
kell megváltoztatni, hogy a központi
költségvetés bevételeiből százalékarányosan részesedjenek a helyi önkormányzatok.
Megoldásra szorul az állandó
lakhellyel nem rendelkező lakosok
utáni bevételek hiánya is a települési önkormányzatoknál, ezért módosítani kívánjuk a helyi adó- és
illetéktörvényt.

Ki kell alakítani a kerületi önkormányzatok saját adópolitikáját,
hogy működésük ne az aktuális
kormánytól függjön. Célunk, hogy
a kerületi önkormányzatok beruházásaikat akár 10-15 évre előre tudják
tervezni.
A kisebbségek sajátos helyzete
miatt létre kell hozni a kisebbségi
önkormányzatokat a szórvány- és
peremvidéki kisebbségek számára
a helyi önkormányzatok mellett. Önálló finanszírozással kell biztosítani
a kisebbségek helyi kulturális, oktatásügyi és mediális önigazgatását.
Szándékunkban áll a kisebbségi önkormányzatokról szóló törvény megalkotása és ennek beterjesztése.
Az MKP támogatja a települések és
régiók együttműködését.
KÖZÖS AKARATTAL KELL JAVITANUNK SORSUNKON, EZ PEDIG
CSAK VELÜNK LEHETSÉGES!
Őry Péter, az MKP önkormányzati
és közigazgatási alelnöke,
képviselőjelölt (17.)

Évek óta a nyugdíjas szépkorúak
támogatója
A Megbecsültek Társasága több
mint két éve segíti a nyugdíjasok
életét. Forró Krisztiánt (képviselőjelölt, 6.), a táraság elnökét kérdeztük tevékenységükről.
Honnan jött az ötlet, hogy megalapítsa a Megbecsültek Társaságát?
Ha valamit megígérek, igyekszek
betartani. 2013-ban a megyei választás előtt legfőbb programom a
szépkorúak támogatása és segítése
volt. Hiszen ők azok, akik fáradhatatlanul dolgoztak, támogatták gyermekeiket, sok esetben unokáikat.
Ezért megérdemlik, hogy megkülönböztetett figyelmet kapjanak.
Konkrétan mit tesznek a nyugdíjasokért?
Az egyik legfontosabb szolgáltatásunk az ingyenes jogsegélyszolgálat. Ezen kívül ingyenes
egészségügyi
napokat
tartunk
szakorvosokkal. Havonta legalább

egy kirándulást, illetve kulturális
rendezvényt szervezünk, amelyek
iránt szintén óriási az érdeklődés. A
társaságnak komoly közösségépítő
ereje van.
Ki lehet a tagja a társaságnak?
Minden nyugdíjas vagy rokkant
nyugdíjas. A tagság ingyenes. Jelenleg ezerhez közelít tagjaink száma.
Mik a jövőbeli terveik?
Lehetőségeink nagyban függnek
attól, milyen eredmény születik a
március 5-i parlamenti választáson.
Ezért tegyünk meg mindent azért,
hogy a választás után olyan képviselet legyen a szlovák parlamentben, melynek fontosak szépkorú
barátaink.
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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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37.

38.

Geri Valéria
50 éves, Kisújfalu
Érsekújvári járás

44.

Agócs Gergely
29 éves, Királyrév
Galántai járás

45.

Horony Ákos
41 éves
Dunaszerdahely

51.

Bögi Tímea
46 éves, Csilizradvány
Dunaszerdahelyi járás

52.
Rigó László
58 éves
Rimaszombat

58.
Barkó Attila
53 éves, Nagykapos
Nagymihályi járás

65.
Brogyányi Mihály
49 éves
Pozsony

Pusztai István
34 éves, Feketenyék
Galántai járás

59.
Czibulya Márk
36 éves, Ipolybalog
Nagykürtösi járás

66.
Šonkoľ Zoltán
35 éves Zsére
Nyitrai járás

39.
Köpöncei Péter
37 éves, Palást
Lévai járás

46.
Becse Norbert
43 éves, Naszvad
Komáromi járás

53.
Pálffy Dezső
44 éves, Ipolyság
Lévai járás

60.

40.
Nagy György
43 éves, Várhosszúrét
Rozsnyói járás

47.

35.

Orosz Csaba
44 éves, Somorja
Dunaszerdahelyi járás

Polák László
45 éves, Ekecs
Dunaszerdahelyi járás

41.

42.

Furik Csaba
45 éves, Kisgéres
Tőketerebesi járás

48.

Dolník Tibor
52 éves, Bátorkeszi
Komáromi járás

54.

Farkas Tibor
52 éves, Udvard
Érsekújvári járás

55.

Gergely Papp Adrianna
43 éves, Debrőd
Kassa-vidéki járás

61.

Szabó Ottó
35 éves, Pódatejed
Dunaszerdahelyi járás

34.

Dúl Ildikó
56 éves
Kassa

Cseszkó Lívia
37 éves, Tornalja
Nagyrőcei járás

Domin István
37 éves, Izsa
Komáromi járás

43.
Juhász Péter
43 éves
Rimaszombat

49.

Bacsó László
41 éves, Nyárasd
Dunaszerdahelyi járás

50.

Fekete László
56 éves, Párkány
Érsekújvári járás

56.

Žiaček Adrianna
50 éves, Zsigárd
Vágsellyei járás

62.

36.

Pócsik József
27 éves, Csehi
Nyitrai járás

57.
Végső Viktor
45 éves
Rozsnyó

63.
Neszméri Tünde
35 éves, Dunasápújfalu
Szenci járás

67.

68.

69.

70.

Stercel Olivér
39 éves Nagymagyar
Dunaszerdahelyi járás

Nagy Anikó
57 éves, Bős
Dunaszerdahelyi járás

Bauer Ildikó
27 éves, Somorja
Dunaszerdahelyi járás

Bárdos Gábor
62 éves, Somorja
Dunaszerdahelyi járás

Szvorák Zsuzsanna
52 éves, Fülek
Losonci járás

64.
Iván Tamás
24 éves, Szepsi
Kassa-vidéki járás

71.
Horváth Árpád
52 éves, Gúta
Komáromi járás
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72.

73.

Viola Miklós
45 éves, Gúta
Komáromi járás

79.

Hajtman Béla
49 éves, Baracska
Érsekújvári járás

80.
Botka Ferenc
58 éves
Vágsellye

86.
Gujber László
58 éves, Hegysúr
Szenci járás

93.
Bób János
58 éves, Szímő
Érsekújvári járás

100.

Koľvek Alica
40 éves, Hárskút
Rozsnyói járás

87.
Dudás László
57 éves
Pozsony

94.
Tóth Gábor
32 éves, Helemba
Érsekújvári járás

74.
Környi Zoltán
30 éves, Párkány
Érsekújvári járás

81.
Marcinkó Zoltán
31 éves, Béna
Losonci járás

Pósa Dénes
50 éves, Nemesradnót
Rimaszombati járás

82.
Czap Lídia
55 éves, Mátyócvajkóc
Nagymihályi járás

76.

77.

Marsall János
56 éves
Galánta

83.
Gömöry Lóránt
38 éves, Ipolynyék
Nagykürtösi járás

89.

90.

Néveri Sándor
54 éves, Nagymegyer
Dunaszerdahelyi járás

Soóky Marian
37 éves, Nagymegyer
Dunaszerdahelyi járás

Tóth Ernő
59 éves, Nagyudvarnok
Dunaszerdahelyi járás

95.

96.

97.

Szamos Zsuzsanna
59 éves, Ajnácskő
Rimaszombati járás

103.

Gábor Norbert
37 éves, Gelle
Dunaszerdahelyi járás

Kormos László
42 éves, Garamkövesd
Érsekújvári járás

108.

109.

110.

Veres Gábor
41 éves, Somorja
Dunaszerdahelyi járás

Méry János
29 éves, Somorja
Dunaszerdahelyi járás

Fekete Ferenc
58 éves
Komárom

Bózsing Katalin
25 éves, Nagyfödémes,
Galántai járás

104.
Varga Henrietta
29 éves, Sávoly
Losonci járás

111.
Finta Gergely
29 éves, Karva
Komáromi járás

Cseri Zita
49 éves, Nagyölved
Lévai járás

84.

88.

101.

Somogyi Szilárd
46 éves
Dunaszerdahely

75.

Zachariaš István
63 éves, Szepsi
Kassa-vidéki járás

91.
Csonka Lajos
56 éves
Komárom

98.

Szarka Zsuzsanna
48 éves, Nádszeg
Galántai járás

105.

Szuperák Mária
51 éves, Királyhelmec
Tőketerebesi járás

106.

Hangácsi Mihály
57 éves, Alsólánc
Kassa-vidéki járás

112.

Korčok Anikó
41 éves, Ipolykeszi
Nagykürtösi járás

113.
Nagy Péter
38 éves
Érsekújvár

Csirmaz Miklós
44 éves
Rimaszombat

78.
Kopasz József
58 éves, Nagytárkány
Tőketerebesi járás

85.
Oravecz István
50 éves, Alsófalu
Nagyrőcei járás

92.
Szalay Rozália
56 éves, Kolozsnéma
Komáromi járás

99.
Szaniszló Adrián
44 éves, Pelsőc
Rozsnyói járás

107.
Óváry Péter
41 éves, Somorja
Dunaszerdahelyi járás

114.
Csenger Tibor
50 éves, Zselíz
Lévai járás
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115.

116.
Csonka Ákos
28 éves Zselíz
Lévai járás

122.

Farkas László
61 éves Lelesz
Tőketerebesi járás

123.
Ertl Péter
46 éves
Komárom

Szalai Miklós
58 éves, Hetény
Komáromi járás

129.

130.

Élesztős Pál
67 éves, Somorja
Dunaszerdahelyi járás

Pogány Tibor
60 éves, Somorja
Dunaszerdahelyi járás

136.

137.
Tóth Mihály
54 éves
Érsekújvár

143.
Szalay Ferdinánd
66 éves, Vága
Galántai járás

Agócs Gyula
52 éves, Almágy
Rimaszombati járás

144.
Zsapka Attila
47 éves, Udvard
Érsekújvári járás

117.
Horváth István
49 éves Tornagörgő
Rozsnyói járás

124.

118.
Kocsis László
32 éves Nagykövesd
Tőketerebesi járás

125.

Dobai Tibor
36 éves, Kamocsa
Érsekújvári járás

131.
Lakatoš Tamás
35 éves
Dunaszerdahely

138.

Vadkerti Imre
40 éves, Gúta
Komáromi járás

Bognár Éva
55 éves
Dunaszerdahely

126.
Bán Zoltán
62 éves
Rimszombat

132.

139.

Mag Fodor Enikő
27 éves, Guszona
Rimaszombati járás

140.
Farkas Attila
30 éves, Kéty
Lévai járás

146.
Fenes Iván
48 éves, Bős
Dunaszerdahelyi járás

120.

Gulyás György
56 éves, Csúz
Érsekújvári járás

147.
Hrubík Béla
51 éves, Ipolynyék
Nagykürtösi járás

121.

Hájos Zoltán
48 éves
Dunaszerdahely

127.

Takács Attila
46 éves, Diószeg
Galántai járás

133.

Czuczor Mária
62 éves, Andód
Érsekújvári járás

Hrbácsek Magdaléna
48 éves, Nagymácséd
Galántai járás

145.

119.

Novota Zoltán
39 éves
Dunaszerdahely

128.
Wirth Jenő
52 éves
Léva

134.
Zupko Tamás
36 éves, Vezekény
Galántai járás

141.
Urbán Zoltán
30 éves
Léva

Leco Bajzák Viktória
30 éves, Nagytárkány
Tőketerebesi járás

135.
Oros Zoltán
57 éves, Ipolyság
Lévai járás

142.
Szimkó Géza
49 éves, Királyhelmec
Tőketerebesi járás

148.

149.

Miklós László
67 éves, Keszölcés
Dunaszerdahelyi járás

Bauer Edit
69 éves, Somorja
Dunaszerdahelyi járás
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Az MKP meghívására Kassán járt Navracsics Tibor uniós biztos
Csáky Pál, az MKP EP-képviselőjének
meghívására szombaton, február 6-án
Kassára látogatott Navracsics Tibor
uniós biztos.
A politikusok megkoszorúzták Márai
Sándor szobrát, ezt követően Navracsics Tibor találkozott az MKP vezetőivel, majd közösen részt vettek a
Kassai Magyar Kultúra és Történelem
Napja című ünnepségen.

Eredményeink: az MKP kétnyelvűsítette a választásokat

A háztartásokba már megérkezett a
választásokon induló képviselőjelöltek
jegyzéke. Talán velem együtt mások is
jóleső érzéssel vették kézbe a magyar
nyelvű feliratot és tájékoztatást is tar-

talmazó kiadványt. Mert nem volt ez
mindig így.
2013-ban a belügyminisztérium új
választójogi törvényjavaslatot készített
elő, amelyben azonban szűkíteni akarták az addig sem bő - csupán a választási értesítők kétnyelvűségére vonatkozó - jogainkat.
Az MKP javaslatára a belügyminisztériummal azonban szakmai érveléssel
sikerült olyan módosításokat elfogadtatni, amelyeknek köszönhetően ma
már nem csak a választási értesítőkön,
hanem a képviselők jegyzékén és a
szavazóhelyiségben is kötelezően fel
kell tüntetni a tájékoztató szövegeket és

feliratokat magyarul is. Sőt, kétnyelvű
választói igazolványt is kérhetünk amelyre ezúton is mindenkit biztatnék,
ha lakóhelyétől távol fog szavazni. A
2012-es választások óta egyébként ez
volt az egyetlen olyan törvényi módosítás, amely bővítette nyelvhasználati
jogainkat.
Ha március 5-én a szavazóhelyiség bejáratánál a feliratot magyarul is
olvashatja, gondoljon arra, hogy mi a
magyarság érdekének képviseletében
eddig is tettük a dolgunkat.
Horony Ákos,
képviselőjelölt (44.)

Felnőttünk a feladathoz!
Mind a 23 Via Nova-s
jelöltünket egy közös cél
vezérli, hogy kilátásaink a
jövőre nézve olyan képet
fessenek, amely az utánunk
következő nemzedékeket
is az itthon maradásra,
tudásuk gyarapítására és
az itthoni értéktermelésre
ösztönzi. A ,,Csatlakozz a
jövőhöz!“ programunk konkrét szakmai elképzeléseket
tartalmaz, amelyeket tettekkel támasztunk alá.
Farkas Attila kezdeményezésére felújítottuk az
Érsekkétyi Magyar Tanítási
Nyelvű Egyházi Alapiskola
és Óvoda padjait és székeit.

Nyitracsehin, Pócsik József
közreműködésével az óvoda
játszóterét újítottuk fel. Varga Tibor szervezésében az
Ung-vidék 15 településének
19 intézményébe juttattunk
el adományokat könyvek
és játékok formájában.
Nagy Dávid vezetésével
Érsekújvár üdvözlőtábláját
hoztuk helyre. Beke Beáta
kezdeményezésére jótékonysági ruhavásárok sorozata valósult meg. Karácsony
előtt és az év elején pedig
adományokat
gyűjtöttünk
a gömöri és nógrádi
árvaházak részére. Ez csak
néhány kiemelt tettünk,

Nem tűrjük a
gyalázatot!
A következő hónapban nagy
megmérettetés vár a felvidéki
magyarságra. Közös akarat –
szól a szlogenünk, melynek
komoly mondanivalója van
mindannyiunk számára. Mindenki felteheti magában a kérdést, hogy lesz-e képviselete
közösségünknek, a felvidéki
magyarságnak, régióinknak a
szlovák törvényhozásban.
Beköszönt
a
nagyböjti
időszak, amikor az elmélyülés és a lelki magunkba
fordulás idejét éljük. Elmélkedünk és gondolkodunk
azokról a dolgokról, amelyek
a jövőnket meghatározzák.
A parlamenti választások is
újabb mérföldkövet jelentenek közösségünk életében.
Az MKP listáján szereplő
képviselőjelöltek olyan emberek, akik a magyar közösségünk
megmaradásáért
kívánnak tenni és harcolni. A
választópolgárok, a felvidékiek, ezeket a „harcosokat”, ezt
a csapatot március 5-én „felfegyverezhetik”.
Itt az idő megállítani régióink
több mint 20 éve tartó leépülését és végre növekedő pályára állítani! Mi nem tűrjük a
mindennapos megaláztatást!

amivel hozzájárultunk ahhoz, hogy környezetünk
szebb, közösségünk pedig
boldogabb legyen.
Aki az MKP 21-es listáján a 10-es sorszámot
karikázza, az elsősorban
nem Cziprusz Zoltán mellett
teszi le a voksát, hanem az

egész csapatot, a fiatalokat,
a Via Nova tevékenységét
választja. Kampányígéretek
helyett válassza a tettek
útját járó fiatalokat!
Cziprusz Zoltán,
a Via Nova ICs alelnöke,
képviselőjelölt (10.)

„Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek!”
– írja Szent Pál, mely a világban zajló mai eseményekre is
érvényes. Hiszem azt, hogy a
nagyböjti időszak utáni húsvét
közösségünk számára is „feltámadást” hozhat.
Ilko Zoltán, a Via Nova ICs
alelnöke, képviselőjelölt (12.)

Kompromisszumok nélkül Komárom felemelkedéséért
Komáromi vagyok, ide köt
minden.
Meggyőződésem,
hogy amit nem járunk ki saját
magunk számára, azt sose
fogjuk elnyerni.
Komárom egykor dübörgő városként méltán volt a
csehszlovákiai
magyarság
központja. Az egész országból vonzottuk a munkaerőt, a
szellemi potenciált. Iparunk
erős volt, hiszen a hajógyár
nem csupán arra volt képes,
hogy a kész tervekből végterméket állítson elő, de a folyamat a megálmodás fázisától
a vízre bocsátásig itt ment
végbe. Ma erről csak álmodhatunk.

Jómagam a sport és az elvégzett munka által lettem
ismert. Az építőiparban, majd
a vendéglátás terén vállalkoztam. Gyermekkorom óta
sportolok, nevemhez köthető
a Spartacus Birkózóklub létrehozása. Hiszek az ifjúságnevelés fontosságában, a
fegyelemben, a sport jellemformáló erejében.
Alapító tagja vagyok az Egy
Jobb Komáromért Polgári
Társulásnak, mely évek óta
aktívan vesz részt Komárom
kulturális életében. Komárom
alpolgármestereként közvetlen közelről tapasztalom a
magyarlakta területek meg-

fojtásának módszerességét.
Kompromisszumok
nélkül
küzdök régiónkért, annak
gazdasági és szellemi felemelkedéséért.
A parlamentben az MKP
legfontosabb
célkitűzéseiként a Komáromi Selye János Egyetem pozícióját kívánom erősíteni, növelve
elismertségét,
stabilizálva
anyagi forrásit. Hogy az itt
végzett értelmiség színvonalasan képviselhesse a szlovákiai magyarság érdekeit.
Regionális
szempontból
fontosnak tartom, hogy vis�szaállítsuk a tényleges vasúti
közlekedést a két Komárom

között, hogy Komáromban
ismét országos jelentőségű
logisztikai centrum létesüljön a kikötővel együtt, ami
segítené a régió fejlődését.
E célokat a városi MKP alapszervezetével együttműködve szeretném megvalósítani,

melyben nagy segítségemre
szolgál Csonka Lajos barátom, az alapszervezet elnöke, aki az MKP listáján a 91.
helyen indul.
Knirs Imre,
képviselőjelölt (14.)
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Közösségi erőnk az EU-n belül
a V4-es csoportban van

A kötelező kvóták elleni közös fellépés
és a schengeni határok védelme erősebbé kovácsolta a visegrádi négyek
együttműködését.
Napjainkban Lengyelország van
kitéve a brüsszeli bürokraták támadásainak, legfőképpen Németország
tisztségviselői felől. A legfőbb ok a konzervatív keresztény hozzáállás a V4ek részéről. Sokszor bebizonyosodott
már, hogy amikor a nyugat mostohagyerekként kezelte a posztkommunista
keletieket, a V4-ek segítették egymást
gazdaságilag és politikailag is a nemzetközi „színpadon“.

Mi az MKP-ban támogatjuk, hogy a
Visegrádi Együttműködés országai,
mint hasonló történelmi, kulturális
hagyományokkal és gazdasági struktúrákkal rendelkező országok további
területeken is keressék az együttműködés lehetőségét.
Egyedül, kicsi országként megvédeni
érdekeinket nagyon nehéz hasonló gondolkodású partnerek nélkül, márpedig
napjainkban tapasztalhatjuk, hogy az
egységnek fajsúlya van és az erősebb
nyugati partnerországok, Németországgal az élen, nem erőltethetnek ránk bármit. A Visegrádi Együttműködést bizony
komolyan kell venniük.
Az együttműködés 1991 óta tart, és
nem engedhetjük, hogy meggyengüljön.
Hiszek egy erős felvidéki magyarságban, szülőföldünk erejében és a Visegrádi Együttműködésben. Ehhez is kérem támogatásukat március 5-én.
Samu István, édesapa, tanár,
doktorandusz hallgató,
képviselőjelölt (5.)

Ezért fontos, hogy az mkp bejusson a parlamentbe
Szlovákia déli, délkeleti része a Csallóköztől a Bodrogközön át az Ung-vidékig a rendszerváltás vesztese. Az eltelt
több mint húsz év azt eredményezte,
hogy régiónk az ország legelmaradotabb térsége, a különbőző fejlesztések
messze nem itt kerülnek megvalósításra. Ennek tudatában a Magyar Közösség Pártjának kiemelt célja a térség
termelési potenciáljának növelése.
Az MKP maximálisan támogatja a
helyi adottságokon alapuló gazdaságfejlesztést, a családi vállalkozások
beindítását, a zöldség- és gyümölcstermesztés fellendítését a helyi feldolgozóüzemek kiépítése érdekében. Ne
a tengerentúlról vagy Nyugat-Európából behozott, sok esetben rossz minőségű zöldséget vagy gyümölcsöt kell-

jen ennünk, hiszen legjobb földjeinken
kíváló minőségű élelmiszer-alapanyag
terem, azt kell támogatni!
A vidéken élőknek is emberhez méltó
életkörülményekre, tisztességes megélhetésre, vonzó perspektívára van
szüksége, ami a szülőföldön való boldogulásnak, magyarságunk megmaradásának záloga. A Magyar Közösség
Pártjának a vissszakerülése az országos törvényhozásba garanciát jelent,
hogy a térségünkbe a jelenleginél jóval
több fejlesztési forrás érkezzen hazai
és európai uniós alapokból, ami hozzájárulna az itt élők életszínvonalának
emeléséhez.
Mihók Gábor,
az MKP Nagymihályi Járási elnöke,
parlamenti képviselőjelölt (27.)

Hagyományaink erőt adnak, fiataljaink reményt
A Magyar Közösség Pártja komáromi járási vezetése és parlamenti
képviselőjelöltjei fontosnak tartják
hagyományainkat, és aktívan támogatják a fiatalokat.
A múlt év végén élvezetes koncertet adtak Komáromban a Virtuózok
népszerű tehetségkutató verseny díjazottjai. Elnökségünk úgy döntött, a
bevételt egyenlő részre osztva járásunk
művészeti alapiskoláinak ajándékozzuk.
Komáromban az adventi időszakban
Knirs Imre alpolgármesterrel, Gútán a
katolikus templomban megtartott újévi
koncerten Samu István képviselővel,

Ógyallán pedig a Farsangzáró rendezvényen Basternák Ildikó polgármesterrel közösen adtuk át az adományokat.
A hamarosan sorra kerülő Mága Zoltán
koncertek bevételéből ismét kulturális
intézményeinket támogatjuk.
Február folyamán képviselőjelöltjeink
ellátogatnak a járás 37 magyarlakta
településére. A választókkal történő
beszélgetéseken fellépnek Katona István vezetésével a dudán, tekerőlanton
muzsikáló Igricek, valamint Korpás
Réka, Nagy Boglárka népdalénekesek
és az ógyallai Bellő néptánccsoport.
Öröm látni, ahogy rendezvényeinken
egymásra talál a múlt, a jelen és a jövő
nemzedéke. Hagyományainkból erőt
merítve, együtt készülünk a március 5-i
választásra, hogy utána még többet tudjunk tenni magyar közösségünkért.
Gyarmati Tihamér, komáromi járási
elnök, képviselőjelölt (21.)

Volt egy álmom
Azt álmodtam, hogy márciusban a
szlovák parlamentben húsz magyar
képviselő teszi le az esküt, természetesen két nyelven, ahogy illik. Utána
pedig párthovatartozástól függetlenül
mindnyájan tudatosítják, hogy ideje
már „rendezni végre közös dolgainkat”, és a közösség tagjainak óhaját
meghallgatva véget vetnek a megosztottságnak.
Addig viszont nem lehetünk elégedettek, amíg egy diáklány még egy évtized múltán is − immár többgyermekes
anyaként − áldozatból vádlott lehet.
Addig nem lehetünk elégedettek, amíg
rendőrök mondvacsinált okokkal rátámadhatnak a magyarul szurkolókra.
Addig nem lehetünk elégedettek, míg
iskoláinkat gazdasági érvekre hivatkozva be akarják zárni, közben értelmetlenségekre szórják a pénzt. Addig nem
lehetünk elégedettek, amíg nem vehetjük kézbe saját dolgaink irányítását.

Volt egy álmom. Ez az álom persze a
valóságban sem annyira elképzelhetetlen, hiszen az MKP parlamentbe kerülésével könnyűszerrel feltételezhető, és
reális alapja van. Egyetlen előfeltétele,
hogy a magyar választók voksaival magyar jelölteket támogassunk. Hogy értékeink és érdekeink végre megjelenjenek a szlovák törvényhozásban.
A. Szabó László, az MKP oktatási
és kulturális alelnöke,
képviselőjelölt (15.)

Az értékteremtés és értékőrzés
azonos a megmaradással
Nem lehet vita tárgya, hogy az iskolaügy
és a kultúra egyaránt megtartó erővel
bír, ezt már sokan, számtalan helyen elmondták. A kisközösségeket tartják ös�sze, illetve teremtik meg azokat.
A felvidéki magyarság körében a kulturális élet azonban (számtalan színvonalas munkát végző intézmény léte
ellenére) esetlegességgel bír. Állandó
pénzügyi forrás híján ki vagyunk szolgáltatva. Csak a különböző pályázati lehetőségek nyújtanak támaszt, az esetek
többségében nem hazai források.
A jövőben tehát meg kell teremteni
a kultúra finanszírozásának állandó
módját. Adófizető polgárként nekünk
is jogunk van arra, hogy állami költségvetési tételek segítsék a magyar
szervezetek munkáját. Ugyanakkor
ezek felhasználásáról magunknak kell
döntenünk, mert ez a leghatékonyabb
módja kultúránk megtartásának és fejlesztésének, intézményeink kiszámítható, biztonságos működésének.

Az önigazgatás egyes formái nyújtanak erre lehetőséget. Ugyanebben
a keretben kell a minőségi, korrekt
magyar újságírást, magyar érdekeket
képviselő napilapot, illetve a mindenki
számára elérhető elektronikus hírterjesztést megteremteni.
Szükség van arra, hogy a kisebbségi
kultúrát támogató, annak finanszírozását biztosító törvénycsomag, illetve az
önigazgatás ösztönözze a szórványprogramok támogatását a kultúrában,
épített kulturális örökségünk alaposabb
feltérképezését, megóvását.
S végül, de ez a legfontosabb, a magyar nyelv következetes használata,
a kétnyelvűség minden kulturális intézményben biztosított legyen, akár a
nyelvtörvény általi kivétel eszközével
is. Erre lehet biztosíték a magyar nyelv
regionálisan hivatalossá tétele.
Kiss Beáta
képviselőjelölt (11.)

A megoldás kulcsa
Írhatnám, hogy a Lévai járás égető
problémája a munkanélküliség. Továbbá azt is, hogy leépült az egészségügyi hálózatunk. Kórházaink és
benne a betegek kínlódnak. Nincs
úthálózatunk. Nem létesülnek beruházások és az iskoláink sok helyen
a megszűnés határán vannak.
Minek a következménye mindez?
Itt ugyanolyan emberek élnek, mint
Szlovákia bármely szegletében és
mégis különbséget tesznek köztünk.
Esetleg a nemzetiségünk miatt? …
Az emberek sok esetben nem látják a kiutat. Tévesen azt gondolják,
hogy ha feladják nemzetiségüket,
beolvadnak, úgy jobb lesz, előremozdul valami. Pedig az a valami

előremozdulni nem fog addig, míg a
sarkunkra nem állunk. A népszámlálási adatok azt mutatják, hogy százezerrel kevesebb a magyar Szlovákiában. Az önfeladás politikája
nem jött be. Leépítenek bennünket,
azért mert nem a többségi nemzethez tartozunk. Remélem, időben jön
a megvilágosodás, hogy csak akkor
tudunk felzárkózni, ha nem adjuk fel
hovatartozásunkat és egységesen
újra erővé kovácsolódunk, és a parlamentben hallatjuk hangunkat.
Az MKP –nál van a megoldás kulcsa, közös akarattal nyissunk ajtót a
felzárkózásnak.
39. Ing. Köpöncei Péter,
a Te hangod a parlamentben
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Karrierközpontok a szülőföldön való boldogulásért
Fiataljaink gyermekkoruktól való segítése érdekében egy teljes, aktív
életpályát végigkövető, folyamatos
odafigyelést és segítséget nyújtó
hálózat létrehozását szorgalmazzuk
régióinkban.
Valljuk, hogy a karrierépítés kezdőlépése, az érvényesülés alapja az

anyanyelvű oktatásban való részvétel, ezért a karrierközpontok háromfázisú tevékenysége közül az első
az óvodai és iskolai beíratások szervezése, melynek középpontjában a
Beiratkozási Körút tapasztalataira
alapozva a személyes meggyőzés
áll. A második terület a pályaválasz-

tási tanácsadást és a pályakövetést
foglalja magába, harmadik fázisban
pedig az álláskeresőket segítenénk
álláslehetőségek,
továbbképzési
programok feltérképezésével, munkakeresési technikák megismertetésével.
Hisszük, hogy különös figyelmet
kell fordítani arra, hogy a külföldön
tanuló, dolgozó felvidéki magyarokkal való kapcsolat ne szakadjon meg,
sőt segíteni akarjuk hazatérésüket.
Az on-line rendszerünk már a külföldi
tartózkodás során is segítséget nyújtana a hazatérés feltételeinek megismerésében, az itthoni munkahely
megtalálásában. Tegyünk együtt a
szülőföldön való boldogulásért, közös akarattal március 5-én is!
Varga Tibor, a Via Nova elnökhelyettese, képviselőjelölt (30.)

Jobb sorsot érdemel a vidék
A felvidéki magyarok nagy része vidéken él. A városokban élőknek is szoros kötődésük van a falvakhoz,
hiszen nagy részük onnan származik. Sok esetben
ezek a települések nem érik el az ezer lélekszámot,
de még az ötszázat sem. Ez az elrendeződés különösen jellemző a közép- és keleti régiókra. Nem véletlen
egybeesés tehát, hogy az életszínvonal éppen itt a legalacsonyabb és legmagasabb mértékű a munkanélküliség.
A tömegközlekedés leépülése, a gyorsforgalmi utak
és munkahelyek hiánya mind arra késztetik fiataljain-

kat, hogy elmeneküljenek szülőföldjükről. A támogatási
rendszer maximálisan cserbenhagyja a településeket,
viszont a bürokráciából ugyanúgy kijut számukra, mint
a városoknak.
A legnagyobb érték, ami a vidéki emberek kezében
van, az a termőföld, ám a bérbeadás jogi útvesztői miatt
nem rendelkeznek felette. Még mindig óriási arányban
vannak nevesítetlen földek, melyek előbb-utóbb ,,agrobárók’’kezére lesznek játszva, ha nem lépünk közbe.
A Szlovák Földalap célja, hogy minél nagyobb káoszt teremtsen, mert akkor nem annyira szembetűnő
a csúsztatás.
De ez csak néhány probléma mindabból, ami legfőképp a déli régiót sújtja, nap mint nap megkeseríti
életünket, és csak még jobban elmélyül, ha szótlanul
hagyjuk. Ezért kell, hogy legyen képviseletünk a parlamentben! De ez csak az Önök szavazatával lehetséges.
Gergely Papp Adrianna, Debrőd polgármestere,
képviselőjelölt (54.)

Szívünkben a döntés
Választási listánk azt tükrözi, hogy mindenki,
akinek fontos a felvidéki magyarság sorsának
jobbulása, nemzeti közösségünk megmaradása,
anyanyelvünk, kultúránk, történelmünk ápolása,
megőrzése és továbbadása gyermekeinknek,
mindazok a 21-es - a Közös akarat listáján szerepelnek. Ez a Közös akarat!
A törvényhozásban már nem lehet szőrmentén
politizálni, jópofizni és a többségi nemzet iránti megfelelési kényszerben szenvedni, feladni
magyar közösségünk esélyét is a megmaradásra,
amint annak az elmúlt 6 évben sajnos tanúi voltunk. Ez az út nem célravezető, ez csak az egyéni
érdekek kielégítésére elég.
Mi többet akarunk, többet követelünk - munkát
és megélhetést a leszakadt dél-szlovákiai régiókba, családtámogatást, szociális biztonságot,
minőségi egészségügyi ellátást, tisztességes
megélhetést a nyugdíjasoknak, a kis- és középvállalkozásokat támogató, vállalkozásbarát adópolitikát.

Hallgassanak a szívükre, hisz mindannyiunk
érdeke, hogy legyen magyar érdekképviselet a
szlovák parlamentben. Csak a magyar képviselő
érti és érzi át teljes mértékben a közösségünket
sújtó problémákat. Magyar szavazatokkal, magyar képviselőket juttassunk be a parlamentbe, a
szlovákok bejuttatják sajátjaikat. Adjanak esélyt,
hogy ismét bizonyíthassuk elkötelezettségünket a
felvidéki magyarság sorsa iránt.
Mindannyiunk szívében a döntés!
Németh Gabriella, képviselőjelölt (13.)

A fiatalok
forradalma
Nagy fába vágja a fejszéjét az, aki ma
politizálásra szánja el magát. Az értelmiségi fiatalnak mégis erkölcsi kötelessége
ezt felelősségteljesen vállalni. Nap mint
nap láthatjuk, hogy bajban vannak a munkát kereső fiatalok, mivel olyan mértékű a
piaci telítettség, hogy kényszerhelyzetben
sínylődnek. Még annak ellenére is igaz ez,
hogy jelentős részük (túl nagy részük) már
külföldön keresi mindennapi betevőjét. De
aki el is tud itthon helyezkedni, jó eséllyel
olyan megalázó körülmények közé kényszerül, méltatlanul alacsony bérezés mellett, hogy abból alig tudja ellátni saját magát
is, nemhogy családot alapítson.
Ilyen helyzetben igencsak megmosolyogtató, sőt, sokkal inkább dühítő, hogy egyes
politikusok 25 évnyi parlamenti ücsörgés
után akarnak éppen MOST segíteni. Jogosan merülhet fel a kérdés: mit csináltak eddig?! Aki 25 évig nem tett semmit, az most
sem fog. Az ilyen kiüresedett kampányígéretekkel csak saját 25 éves időszakukról
állítanak ki csúfos bizonyítványt. Eljött hát
a fiatalok forradalmának ideje.
A Via Nova fiataljai a tettek útján járva a
jövőt képviselik az MKP közösségi összefogás listáján.
Ideje szintet lépni, és végrehajtani a generációváltást!
Csonka Ákos, képviselőjelölt (115.)

Kedves Barátaim!
Alázattal és tisztelettel
vállaltam, hogy minden
tudásommal és képességemmel erősítem a Csapatot.
Többéves tapasztalattal a hátam mögött három
fő szerepkör betöltésével
segítem közösségünket.
Az első a munkám.
Jelenleg olyan projekteket irányítok, melyekkel
településeink önkormányzatai mérhető anyagi forrásokhoz juthatnak. Ezt nagyon fontosnak tartom,
hiszen szülőföldünk déli régióiban magunkra maradtunk, csak magunkon segíthetünk.
E szakmai tevékenység szorosan kötődik második szerepkörömhöz, hiszen pártunk Gazdaságpolitikai és Régiófejlesztési Tanácsának tagjaként
így aktívan járulok hozzá a Baross Gábor Terv célkitűzéseinek, megvalósításához.
A harmadik szerepkörömet társadalmi munkában végzem már sokadik éve. Régebben a Csemadok soraiban tevékenykedtem, ötödik éve pedig
a Reviczky Társulás elnökeként látom el a magyar ház gondnoki teendőit, hozzájárulva Léva és
vidéke közösségmegtartó, társadalmi - kulturális
életének gazdagabbá tételéhez.
Nagyon eljött az ideje a rablógazdálkodás megfékezésének, a dilettantizmus felszámolásának
és az őszinte összefogásnak! Legyen meg közös
akaratunk!
Wirth Jenő, képviselőjelölt (127.)
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Két kincset őrizve

Mert a politika rólunk szól! Ti és mi

Esterházy János ezt írja: „A Szlovákiában élő magyarság éppúgy, mint a magyar nemzetnek minden egyes
tagja, két kincset őriz szívében és lelkében, és ez a két
kincs: a magyarsága és a keresztény mivolta.”
Vajon megbecsüljük ezt a két kincset mi, felvidéki magyarok? Mindig visszatérünk
a történelem kerekében a
múlthoz. Ezek pedig a Szent
Istváni alapok, amelyekre
magyar királyaink, uralkodóink, nemzetünk legnagyobb
fiai is építkeztek.
A mai korban a hit, a vallás, a közösségünk értékeinek a megbecsülése az a
társadalmi norma, értékrendszer, amely megtart bennünket és a megmaradás mellett gyarapít is.
Fontosak számunkra a gazdasági problémák orvoslása, a régiónk felzárkóztatása, a szociális gondok
megoldása, mezőgazdaság és a gazdák felzárkóztatása és megbecsülése. De fontos a hit és a kultúra
megőrzése és továbbadása is. Jövőt építünk gyermekeinknek, unokáinknak. De tőlünk is függ mindez,
megőrizve két kincsünket – kereszténységünket és
magyarságunkat – őseink múltját továbbadva.
Megpróbáltatások érték nemzetünket, mégis itt vagyunk szülőföldünkön. Dédapáink megmaradtak magyarnak és kereszténynek! Arra biztatok mindenkit,
hogy fogadja meg a felvidéki mártírpolitikus szavait,
és őrizze meg ezt a két kincset a jövő nemzedékének
is!
Karaffa Attila, képviselőjelölt (16.)

Sokan kérdezik tőlem, vajon miért adja a fejét egy 25
éves fiatal nő a politikára.
A válaszom következetes és egyszerű. A politika
a görög polis szóból ered, mely annyit tesz: közélet.
Mindenki, aki a közéletben tevékenykedik, lényegében politikát folytat. Jogászi hivatásom során és az
önkormányzat rendfenntartó komissziójának elnökeként nap, mint nap találkozom az emberek problémáival, amik megoldást kívánnak.
A politika akarva akaratlanul is a mindennapjaink
része. Egy hétköznapi láncszem részei vagyunk. S a
láncszemek bár nem tökéletesek, mégis egymáshoz
kapcsolódva alkotnak egy egészet.
S ennek a láncszemnek is folyamatosan szüksége
van a vérfrissítésre. Minden generációnak szüksége van
a megfelelő képviseletre, hogy tapasztaltabb kortársaik
szót emeljenek érdekükben, és hogy igényeiket foganatosítsák. Jogi gyakornokként és önkormányzati képviselőként a mindennapi életben is arra törekszem, hogy a
jövőben erős láncszem válhassék belőlem.
Ha tétlenül nézzük és elfogadjuk a hatalom döntéseit, úgy sorsunkon nem tudunk
változtatni és szavaink, kéréseink
nem találnak meghallgatásra. Ne
dugjuk hát homokba a fejünket!
A választások napja legyen hát
mindenki számára az összefogás
napja, hogy a megfelelő képviselettel
töltsük ki a hiányzó láncszemeket.

A huszonegyedik században a forradalmat nem
ágyúkkal és kardokkal
vívják, hanem plakátokkal, szlogenekkel és
kampányokkal. Az újkori Gábor Áron nem ágyúkat önt,
hanem ponyvákat nyom-tat, Kossuth Lajos nem üzen,
hanem hirdet és nem a kard csillog, hanem a reklámtoll.
1848-ban az elnyomás összekovácsolta magyar nemzetet. Sajnos a huszonegyedik századra ez sem jellemző…vagyis részben mégis. Az MKP az összefogás listájával készül a megmérettetésre. Egy össznemzeti akarat
megfogalmazása a lista, amelyben találkozik a politikum
a kultúrával és a civil mozgalmakkal. Összefogásra van
szükség, hiszen rohamosan fogyunk.
Sajnos vannak köztünk olyanok, akik az összefogás szükségességét nem értik meg, sőt, rosszabb,
nem akarják megérteni. Önös érdekeik vezérlik őket,
nem gondolván nemzetükre, cser-benhagyván a felvidéki magyarságot. Ők az okozói a széthúzásnak.
Ők az okozói annak, hogy a kampányolás közepette
sok helyen gyakran olvasom, ill. hallom, hogy: bezzeg ti, MKP-sok ilyenek meg olyanok vagytok, mi jobbak, mi mások vagyunk…
NEM! Nincsen olyan, hogy ti meg mi. Csak egy van:
felvidéki magyar. Eljött az idő, hogy megma-radásunk
egyetlen alapfeltétele az összefogásban rejlik.
Csak mi vagyunk, mert, ha nem így lesz, akkor a
végén csak egy marad - a senki.

Bózsing Katalin, képviselőjelölt (96.)

JUDr. Nagy Dávid, képviselőjelölt (20.)
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