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Március 15-ei
rendezvények

12. oldal

Az MKP KOMOLY

és megbízható partner
Inámban ülésezett az MKP
Országos Tanácsa
3. oldal

Nem indult unalmasan az új év, a zord időjárás ellenére Felvidéken
néhány téma igazán forró hangulatot teremtett. A gútai iskolák ügye,
a megyei választásokkal kapcsolatos tárgyalások, a miniszterelnök
leváltására tett ellenzéki kísérlet. Ezekről kérdeztük
az MKP elnökét.

Megyei képviselőink a
régió érdekeit tartják szem
4. oldal
előtt.

2017 – a reformáció
emlékéve
8. oldal

Szlovákiai és magyar
témák is az Európai Parlamentben
9. oldal

Elnök úr, hogy látta a gútai eseményeket?
A gútai önkormányzat úgy döntött, a városban működő három magyar iskolából
a két önkormányzati fenntartásút közös
igazgatás alá vonja. Az okok ismertek, és
sajnos, nem egyediek a Felvidéken: a demográfiai előrejelzések azt vetítik előre, a
két intézménybe a jövőben nem jut elég
tanuló. A helyi képviselők több mint háromötöde megszavazta az összevonást,
megosztva ezzel a helyi MKP frakciót is.
A közfelháborodás, amit az intézmények
tervezett összevonása okozott, azt mutatta, a helyiek nem kaptak megfelelő tájékoztatást a tervezettel kapcsolatban. Itt el
kell mondani azt is, hogy az ügyet politikai
ellenlábasaink helyi és országos szinten
is kellőképpen meglovagolták. Az üggyel
végül az Országos Elnökség foglalkozott,
amely nyilatkozatában ismételten kiállt
minden magyar oktatási intézmény mellett. Az ülésen részt vett Horváth Árpád
polgármester is, aki, úgy gondlom, bölcs
döntést hozott, amikor nem írta alá az
elfogadott határozatot. Ennyi, ami közvetlenül Gútát érinti, de hatása messze
túlmutat a város határain. Úgy vélem, ismét bebizonyosodott, hogy egyes kérdések hely- és helyzetspecifikus megoldást
követelnek – ami egyértelmű szórványban: minden iskolát meg kell menteni,
mert megszűnésével a közösség léte
válik veszélyeztetetté, addig lehet, hogy
tömbben teljesen más megoldásokat
kell alkalmazni. Amennyire felelőtlenség
megfelelő előkészítés és a helyi közösség támogatása nélkül összevonni két,
jelenleg még viszonylag nagy
diáklétszámú isko-

lát, legalább akkora felelőtlenség elodázni a megoldáskeresést addig, míg végül
előkészített és irányított folyamat helyett
kényszerhelyzetben hozott, kapkodó,
koncepciótlan döntés születik. Ez utóbbit
ugyanis a fennmaradó intézmény is megsínyli. A magyar közösségnek elsősorban minőségi oktatást biztosító iskolákra
van szüksége. A felvidéki magyar szülők
joggal várják el, hogy a magyar iskola a
nemzeti öntudat megszilárdítása mellett
használható tudást is biztosítson.
A párt szempontjából fontos vetülete még
az esetnek, hogy az MKP-t megtartó
szilárd és határozott erkölcsi alap – magyarságunk feltétlen elsődlegessége –
ellenfeleink számára támadási felület. A
határozatot megszavazó, magukat függetlennek mondó képviselőket senki sem
marasztalta el, míg az MKP-s polgármester és képviselők elsőszámú közellenséggé váltak. Ez a politikában nem kuriózum,
pusztán arra kívánom felhívni a figyelmet:
fontos, hogy helyi szinten is körültekintően, átgondoltan és nem utolsósorban
megfelelő kommunikációval készítsük elő
a döntéseket.

Pártszempontból az idei év kiemelt
eseménye a megyei választások. A
jelöltállítás folyamatával kapcsolatban alapszabály-módosításra is sor került.
Az alapszabály-módosítás

a helyi szervezetek jelöltállítási jogát nem
érintette, ugyanakkor megerősítette a
párt azon struktúráinak – járási elnökség,
országos elnökség – szerepét, amelyek
a tényleges politikai felelősséget viselik.
Nem emlékszem olyan esetre, amikor a
helyi szervezeti elnökön vagy akár a járási konferencia küldöttein kérték volna számon az elért választási eredményt, azért
minden esetben a párt országos testületei feleltek, miközben a jelöltállítás folyamatára semmilyen ráhatásuk nem volt. A
módosítással ezt az anomáliát oldottuk
fel, mindez szorosan összefügg az MKP
modernizálásával, az operatív munka feltételeinek megteremtésével.

A legtöbbször elhangzó kérdés: külön
vagy együtt?
A megyei választások előkészítése, épp a
regionális eltérések miatt, más-más módon történik. Miután sorra járom a járásokat, személyesen is megtapasztalom,
hogy minden megye, sőt, azon belül minden járás eltérő képet mutat. Egyfajta
országos sémát ráhúzni erre a rendszerre nem lehet és nem
is szabad. A mi elsődleges célunk a magyar
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megyei képviselők számának maximalizálása. Ennek érdekében pedig mindenkivel tárgyalóasztalhoz ülünk, mert a
megyei kompetenciák közül néhány számunkra létkérdés. Ide sorolom a szociális
és egészségügyi ellátást, de a középiskolák osztályszámának meghatározását is.
A Magyar Közösség Pártja számára
egyetlen járásban sem jelent gondot
megfelelő számú alkalmas jelöltet állítani
a megyei választásokon. Regionális vonatkozásban hagyományosan erős párt
vagyunk, az MKP megyei szinten komoly,
megbízható partnernek számít, ennélfogva több helyen előnyös helyzetben van az
esetleges koalíciós tárgyalások során.
Már korábban elmondtuk, miután a megyei elnök megválasztása egykörössé
vált, célunk, hogy Nagyszombat és Nyitra
megyében saját jelöltünk legyen a posztra. Közhely, de igaz: a tárgyalásnak nincs
alternatívája. Mi mindenkivel úgy ülünk
le, hogy készek vagyunk a kompromiszszumokra, de a mindent vagy semmit elv
nem tárgyalási alap. Az MKP egyedüli
indulása esetén fennálló legjobb alternatíva ajánlatához kell viszonyítanunk a
tárgyaláson kapott bármilyen ajánlatot;
ha jobb, akkor el kell fogadnunk, ha roszszabb, akkor vissza kell utasítanunk. Ez
alapján tárgyalunk az ellenzéki pártokkal,

Látogatás
a Szenci járásban:
„Azért dolgozunk, hogy
gyermekeink is igazi magyar életet élhessenek itt.”

Komárom:
Komárom erős bástya, a
járás pedig kiemelt fontosságú az MKP számára.

Zoboralja és a Lévai
járás:
Az oktatás és kultúra a
szórványban élők számára
a megmaradás záloga.

és ugyanez érvényes a Híd esetében is.
Miután két megyében saját jelöltben gondolkodunk, számunkra prioritás, hogy ne
induljon még egy magyar jelölt, mert azzal
nemcsak saját jelöltünk, de nemzeti közösségünk érdeke is sérülne. Egyébként
ugyanez érvényes a független jelöltek
esetében is. Arra kell törekednünk, hogy
a magyar jelöltek ne feszüljenek egymásnak, mert egymást zárhatjuk ki a megyei
képviseletből. Azt minden képviselőnk
megerősítette, hogy a megyei parlamentben a frakciók képeznek erőt, a független képviselők gyakorlatilag súlytalanok
vagy elszigetelődnek, így nem képesek
ténylegesen befolyásolni a döntéshozatalt. Természetesen a megmérettetéshez
mindenkinek joga van, de a mi célunk
mindenképpen a mandátumot szerzett
magyar képviselők közti együttműködés
erősítése.

Az ellenzék nemrégiben megpróbálta
lemondatni Robert Fico miniszterelnököt. Ön szerint is mennie kellett volna
a kormányfőnek?
Ma már tudjuk, hogy a javaslat elbukott,
és Robert Fico hivatalában maradt, de
úgy vélem, a kezdeményezés legitim volt.
Mondom ezt részben az energiaárak körül kialakult helyzet miatt, részben pedig
a kormány által is folyamatosan emlegetett hagyományos pártok védelmében. Az
államilag fedezett lopást ugyanis mi nem
tekintjük standardnak. Számunkra egyértelmű, hogy a miniszterelnök igenis politikai felelősséget visel az ügyben, ráadásul
nem először kényszerült magyarázkodni.
Mindenesetre koalíciós partnerei egyelőre megtartották őt, így a felelősség egy
része rájuk szállt. Kérdés, hogy a Smer
egyre erőteljesebb lejtmenete mikor éri el
a kritikus pontot, amikor akár saját pártjából, akár a koalíció többi tagja közül valaki
elérkezettnek látja az időt Fico megbuktatására. Egy év sem telt el a kormányalakítás óta, és sorra buknak ki az újabb és
újabb botrányok. Ne legyenek illúzióink,
nem ez volt az utolsó.
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Inámban
ülésezett
az MKP
Országos
Tanácsa
Felkészülés

a megyei választásokra
A Magyar Közösség Pártja Országos
Tanácsa (MKP OT) ez évi első ülését
Inámban (Nagykürtösi járás) tartotta. A
fő napirendi pontok között szerepelt a
megyei választásokra való felkészülés
és a párt alapszabályának módosítása.

A tanácskozást Őry Péter, az MKP OT
elnöke nyitotta meg. A házigazdák nevében Inám polgármestere, Régi Zsolt
köszöntötte a tanácskozás résztvevőit.
A kultúrműsort követően Balik László,
a Nagykürtösi járás MKP-elnöke röviden ismertette a járás fő jellemzőit.
Menyhárt József, az MKP elnöke visszatekintett az elmúlt hónapok történéseire,
köztük a Magyar–Magyar Párbeszédre,
az időközi önkormányzati választásokra

Sajtótájékoztató

(négy újabb polgármestere lett az MKPnak). A gútai helyzettel kapcsolatban
üdvözölte Horváth Árpád gútai polgármester vétóját az oktatási intézmények
összevonása ellen.
Az MKP alelnökei a saját szakmai területük aktualitásairól szóltak: Kiss Beáta
az oktatásügyről, Farkas Iván a gazdaságról, Németh Gabriella a szociális
kérdésekről, Varga Péter a mezőgazdaság állapotáról. Csáky Pál ismertette az

Európai Parlamentben végbement tisztújítási folyamatot.
Az MKP Alapszabályának módosítása a
megyei képviselőjelölt-állítás körülményeit teszi hatékonyabbá és egyértelműbbé. Az MKP-nak jelenleg a megyei
önkormányzatokban 41 képviselője
van; a párt célja, hogy a felvidéki magyarságnak a 2017-es megyei választások után is erős képviselete legyen a
megyei parlamentekben.

AZ MKP OT NYILATKOZATA

A tanácskozás részleteiről Menyhárt József MKP-elnök és Őry Péter
OT-elnök tájékoztatta a sajtó képviselőit. A pártelnök tartalmasnak és
eredményesnek nevezte a tanácskozást, amelyen 90 százalékos volt
a részvételi arány. „Több olyan döntés született, amely a párt szempontjából a 2017-es évben nagyon fontos” – hangsúlyozta Menyhárt
József. Mint mondta, ide tartozik a megyei választásokra való felkészülés és a párt működésének operatívabbá, rugalmasabbá tétele. A
Most–Híddal való tárgyaláson az MKP küldöttségének tagjai: Menyhárt József, Őry Péter, Farkas Iván és Cziprusz Zoltán.
Őry Péter az MKP Alapszabályának módosításával kapcsolatban elmondta, hogy ez a megyei választásokra való jelölési mechanizmusokat érinti. A járási konferencia mellett a járási elnökség is jogosult
lesz a jelöltlista felállítására, a két lista összesítését követően alakul ki
az új sorrend. A megyei önkormányzati képviselő-jelölti és elnökjelölti
listákat az MKP Országos Elnöksége véglegesíti.
(on)

| Inám, 2017. február 11.

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa az év egyik legfontosabb politikai eseményének az őszi megyei önkormányzati választásokat tartja. Közösségünk számára elsődleges
cél a választásokon való sikeres szereplés és a legtöbb magyar képviselő bejutása a megyei
önkormányzatokba – a megyei önkormányzatok fontos szerepét szem előtt tartva a területi
infrastruktúra fejlesztésében, a szociális és egészségügyi ellátásban, valamint a magyar kultúra és az oktatás terén.
A Magyar Közösség Pártja az elmúlt időszakban ellenérzésekkel figyelte az energiahordozók
ára körüli bonyodalmakat. Egyúttal megelégedéssel nyugtáztuk, hogy az Árszabályozási Hivatal minden szakmaiságot nélkülöző és politikai szűklátókörűségben szenvedő elnöke végül
lemondott. Az MKP OT tagjai abban bíznak, hogy utódjául olyan személyt választanak, aki
szakmai megalapozottsággal és az energiaszolgáltatók befolyásától függetlenül fogja irányítani az árszabályozási hivatalt, tevékenységét pedig elsősorban a közérdek, a fogyasztók
védelme fogja vezérelni.
Az egészségügyben az MKP néhány pozitív változtatás ellenére sem látja biztosítottnak az
ellátás minőségének javítását. A sürgősségi ellátási díj emelése, az orvosi ügyeletek számának tervezett csökkentése, a hiányzó 12 ezer nővér, vagy akár az egyetemi kórházak egyes
részlegeinek megszüntetése is az egészségügyi ellátás elérhetőségének romlását vetíti előre. Az MKP OT ismételten sürgeti az egészségügyi ellátás minőségének és elérhetőségének
átfogó javítását. Nem ad hoc intézkedésekre van szükség, hanem a problémák tartós megoldására, amit csak egy átgondolt, fenntartható és komplex javaslatokat tartalmazó rendszer
biztosíthat.
Az MKP Országos Tanácsa az oktatás területén a közeljövő egyik legfontosabb kihívásának
a közelgő iskolai beíratásokat tartja. Arra ösztönözzük a szülőket, hogy gyermekeik számára
anyanyelvi oktatási intézményt válasszanak, ide értve a középiskolákat is. Ugyanakkor aggodalmunknak adunk hangot, hiszen a nyilvánossá vált idei, 2017-es normatív támogatás iskoláink számára továbbra sem változott pozitív irányba. Ez az áldatlan állapot számos magyar
iskolát sodor veszélybe a nehéz fenntarthatóság miatt.
Az MKP Országos Tanácsa aggodalmát fejezi ki Szlovákia agrár-élelmezési szektorának jelenlegi állapotával és további hanyatlásával kapcsolatban, amely világosan igazolja, hogy a
mezőgazdaság és az élelmiszeripar több évtizede nem tartozik a kormány prioritásai közé.
Az MKP OT ezért felszólítja a szlovák kormányt, hogy ezen a területen minél hamarabb hajtson végre szakmailag megalapozott változásokat és reformokat. A mindenkori állami költségvetésből különítsen el anyagi forrást olyan beruházási alapok létrehozásához, amelyek
hatékonyan fogják támogatni az agrár- és élelmiszer-ágazat fellendítését, biztosítva új kis- és
középvállalkozások alapítását a fiatal generációk bevonásával és esélyegyenlőségének megteremtésével. Az MKP OT az ágazat reformjának megvalósításával kapcsolatban prioritásnak
tartja több ezer munkahely kialakításának lehetőségét, valamint a hazai független élelmiszerbiztonság megteremtését. A hazai agrár- és élelmiszer-ágazat fellendítése egyben megteremtheti és garantálhatja a vidéki életforma fenntarthatóságát Szlovákiában.
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Megyei képviselőink a régiók

érdekeit tartják szem előtt

Az MKP megyei alelnökei és képviselői beszámolót készítettek a régiójukban 2016ban végzett munkájukról, elért eredményeikről, valamint a soron következő megyei
választásokig hátralévő hónapok terveiről, kitűzött feladatairól.
Németh Gabriella, Pozsony megye alelnöke, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, Farkas Iván, Nyitra megye képviselője, Csúsz Péter, Besztercebánya
megye képviselője és Zachariaš István, Kassa megye alelnöke számolt be a megyei önkormányzatok tevékenységéről.

Pozsony megye
A magyarok Pozsony megye lakosságának csupán 4 százalékát alkotják.
Ezért különösen fontos számunkra,
hogy legyen erős érdekképviseletünk
a megyei önkormányzatban. Ehhez
azonban szükségünk van a szlovák választók támogatására is. Örülök, hogy a
megyei önkormányzatok megalakulása
óta a Magyar Közösség Pártja 4, illetve
5 képviselőjével a 44 tagú testületben
sikeresen tudott érvényt szerezni mind
a megye magyarsága számára fontos
területeken – oktatás és kultúra –, mind
pedig az összlakosság jogos igényeinek figyelembe vételével a régiófejlesztés és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén is.

A legjelentősebb eredmények
Szlovákiában általános probléma az
egyre csökkenő diáklétszám középiskoláinkban. Nincs ez másként a szenci
és a pozsonyi gimnáziumban sem.
Ennek ellenére mindkét magyar tannyelvű intézmény számára biztosítottuk
a zavartalan működéshez szükséges
anyagi keretet. A megnövekedett anyagi kiadások fedezésével megmentettük
a szenci gimnáziumot a bezárástól, új
szakokat indítottunk, ezzel is fokoztuk
az érdeklődést a tanintézmény iránt. A
megye biztosította a sikeres hazai és
külföldi szereplésekhez az anyagi hátteret és ugyancsak megyei segítséggel
bővültek az iskola határon túli partnerkapcsolatai is, pl. a Vajdasággal. Részben ezeknek a sikereknek is köszönhetően az elmúlt hét év alatt folyamatosan
nőtt, és mostanra megkétszereződött a
diáklétszám.
Felújításra került a szenci gimnázium Sport utcai szabadtéri atlétikai
pályája is, amelyet leromlott állapota miatt már több évtizede nem tudtak
használni a diákok. A műfüves pályán
kívül elkészült pl. a síkfutó pálya, a távol- és magasugró szektor és a terület
parkosítása is. Ezekre a munkálatokra
Pozsony megye saját költségvetéséből
közel 100 ezer eurót fordított. Ebben az
évben felújítják a szenci gimnázium
épületét is. Közös épületről lévén szó,
a szlovák oldalon a padlástérben új osztályokat alakítanak ki, tetőablakcserére
is sor kerül, a magyar részen a mosdók
komplex felújításon esnek át és elkészül a homlokzati hőszigetelés is.
Előreláthatóan áprilisban elkezdődik
a szenci gépészeti szakközépiskola

komplex felújításának első szakasza.
Pozsony megye hosszú távú bérleti
szerződést írt alá Szenc Város Önkormányzatával egy harmadik alapiskola
létrehozása céljából. Ennek köszönhetően az egész épületet felújítják. Az
A blokk felújítását Pozsony megye, a
B blokkot Szenc városa finanszírozza
majd. December végén 105 ezer eurós
megyei beruházással teljesen megújult
az iskola tornaterme, amelyet szeptembertől a tanítási idő alatt a már létrejövő új alapiskola, a középiskola, és az
itt működő magániskola diákjai közösen
használnak majd. A tanítási időn kívül
a városi sportklubok, sportegyesületek
vehetik birtokba a tornatermet.
Pozsony megye támogatási rendszerén
keresztül minden magyar vonatkozású projekt támogatást nyert, a kultúra,
a sport, az oktatás, a régiófejlesztés és
a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil
szervezetek projektjei, valamint a műemlékvédelmi, a sport- és régiófejlesztési projektek is.
A megyei költségvetésből rendszeres
támogatásban részesültek a helyi és
területi Csemadok-szervezetek, amatőr színjátszók, zenei csoportok, az
iskolák, az egyházak, polgári társulások, helyi önkormányzatok, sportegyesületek, karitatív szervezetek,
szociális intézmények.
A Szenci járás több helyi önkormányzata
csak a megye támogatási rendszerének
köszönhetően tudta bővíteni az óvodai férőhelyek számát, korszerűsíteni
az intézményeket, de jelentős összeggel segítettük a pozsonyi városi magyar
óvoda évek óta elhanyagolt épületén a
nyílászárók cseréjét is. Szintén megyei
támogatással újult meg Pozsonypüspökin a Szentháromság-szobor. Támogatási rendszerünk révén tudtunk 500
ezer eurót juttatni a ligetfalui új uszoda
megépítéséhez, valamint 300 ezer euróval segítettük a récsei szakközépiskola medencéjének felújítását. Mindkét
beruházás a megye valamennyi lakója
rendelkezésére áll.
A teljesség igénye nélkül megemlíteném még a szenci Tűzoltó Múzeum
létrehozásához nyújtott hozzájárulást; a
vőki templom építését több éven át támogattuk; segítettük a rétei református
templom felújítását és a polgármesteri hivatal ablakcseréjét; a szenci
magyar alapiskola biológiai laboratóriumának létrehozását, de ide sorolható a szenci templom hulló vakolatú,
életveszélyes tornyának felújítása is.
A megye 20 ezer eurós támogatása

indította el a templom omladozó burkolatának cseréjét. A hajó felújítására
2017-ben is pályázott a plébániahivatal,
a szentély pedig 2018-ban kerül sorra.
Fél községben megyei támogatásból
újították fel a Cserkészházat és kapott új buszmegállókat a falu.
Továbbra is támogatni fogjuk a kérvények pozitív elbírálását, hogy legalább
olyan mértékben biztosítsuk az anyagi
hozzájárulást a tervezett beruházásokhoz, a rendezvények megvalósításához, mint az elmúlt években.
Többszöri próbálkozás után, a sokévi
előkészítő munkának köszönhetően
az idén végre elkezdődik az omladozó szenci zsinagóga felújítása. A kiírt
versenypályázat kiértékelése és lezárása után feltehetően március végén már
tudni fogjuk, hogy az Interreg V. – a határon átnyúló együttműködési program
SK–HU pályázati pénzből, vagy megyei
költségvetésből kerül-e sor a felújításra.
Amennyiben sikeresek leszünk, a megye csak az önrészt fizeti, amennyiben
nem járunk sikerrel, a teljes felújítást
megyei költségvetésből fedezzük majd.
Magyarlakta falvainkban is több helyen
közutakat és hidakat újítottunk fel.
Hogy csak néhány beruházást említsek:
megújult Magyarbélen az állomásra
vezető út, a Nagyborsa és Egyházfa
közötti útszakasz és Szencen is több
helyen kapott új burkolatot az úttest.
A közúti infrastruktúra karbantartása során arányosan került elosztásra az erre
a célra szánt pénz. Támogattuk a pozsonyi közutak felújítását is mintegy
1,8 millió euróval. Új beruházásokkal
bővítjük a Szenci járás kerékpárútjainak hálózatát; a kerékpárturizmus fejlesztéséről szóló koncepció jóváhagyása után lehetőségünk nyílik arra, hogy
bővüljön a nemzetközi kerékpárutak
hálózata a Szenci járásban is.

Terveink között szerepel
a Bazin és Szenc közötti országút felújítása és mellette a logisztikai közpon-

tokhoz vezető gyalogos és kerékpáros
közlekedésre kialakítandó járda megépítése is.
Sok évig vártunk a D1-es autópálya
sárfői letérőjére. Többszöri sikeres
tárgyalásainknak köszönhetően tavaly
a munkák elkezdődtek, és minden jel
szerint 2018-ban az új kereszteződést
átadják a forgalomnak. A letérő építése
miatt lebontott közúti híd helyett az autópályára vezető forgalom a németbéli
körforgalmon halad át, ezért a körforgalom kiszélesítésére (a tulajdonviszonyok rendezése után) a sárfői letérő befejezése után kerülhet csak sor.
Új beruházásként megvalósul végre a
Dunasápújfalu és Fél község közötti
körforgalom megépítése; kidolgozásra kerülnek a Hidas, Hideghét, Dénesd,
Csalóközcsütörtök, valamint az Erzsébetmajor, Pozsonypüspöki, Dénesd,
Hideghét közötti, és a Fél, Éberhard,
Nagymagyar, Csákány településeket
összekötő körforgalom műszaki tervei
is.
A Magyar Közösség Pártja megyei képviselőinek erőssége, hogy koalíciós
partnereink elismerik munkánkat, jó az
együttműködés, támogatják az általunk
benyújtott javaslatokat. Az őszi megyei
választásoknak újabb elszántsággal
vágunk neki, hiszen célunk a folyamatos, hatékony érdekképviselet. Bízom
benne, hogy továbbra is élvezni fogjuk
választóink bizalmát, és az előttünk álló,
most már vélhetőleg 5 éves időszakban
is érvényt tudunk majd szerezni jogos
igényeik kielégítésének. Ehhez azonban az kell, hogy ott legyünk a megyei
önkormányzatban, legyen képviselői
klubunk és meg tudjuk tartani helyünket a megye csúcsvezetésében. Csak
így fogunk tudni hatékonyan segíteni,
hiszen egy fecske nem csinál nyarat.
Összefogásra van szükség, és a támogató szlovák szavazatok mellett minden
magyar szavazatra is. Ehhez kérem
tisztelt választóink segítségét. Segítsenek, hogy segíthessünk!
Németh Gabriella,
Pozsony megye alelnöke
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lyiségeket újíttattunk fel 50 000 euróért.
A Galántai járásban pedig a Galántai
Gimnázium épületegyüttese felújításának folytatását emelném ki elsőként: 62
ezer euró ráfordításával a tető újraszigetelését finanszíroztuk. Az ablakok cseréjére ebben az évben 70 ezer eurót költöttünk. A fűtésrendszer felújítására pedig
még az idei év decemberében sor kerül.
Ennek összértéke a tervek szerint 75
ezer euró lesz. A galántai Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskola
épületének rekonstrukciójára és berendezésére 80000 eurót költött a megye.
A szülők is láthatják, középiskoláinkról
igyekszünk a lehető legjobban gondoskodni. Politikai elkötelezettségünk is ezt
diktálja, de mindezt képviselőtársaimmal
együtt erkölcsi kötelességünknek tartjuk.

Nagyszombat megye
Megyei hatáskörbe elsősorban az iskolai, kulturális és szociális intézmények, a másod- és harmadosztályú
utak, és a megye határon túli együttműködése tartozik.
A tavaly megvalósított jelentős beruházások
Amit az emberek többsége megtapasztal, az a közutak állapota. Az utak állaga minden közlekedő számára fontos,
felújításuk a látványos fejlesztések közé
tartozik. Elmondhatom, hogy a megye
költségvetéséből közútjainkra 2016ban a magyarok lakta vidékeinken
fordítottunk a legtöbbet. A Galántai
járásban elsősorban a legrosszabb állapotban lévő útszakaszok javítását
kezdeményeztük: először a Királyrév
és Nádszeg közötti, majd az Alsószeli és Taksony közötti út megrongált,
már-már életveszélyes szakaszainak
felújítását végeztettük el. Az útburkolat
teljes felújítására a fagyok megszűnte után, tavasszal kerül sor, az utak új
aszfaltszőnyeget kapnak. Tavaly felújult
a Vezekényt átszelő főút felülete is. Ide
sorolom még a feketenyéki, Bős előtti
és utáni, valamint a hodosi hidak re-

konstrukcióját is, amit a Nagyszombati
Útkarbantartó Vállalat végzett el saját
forrásból. A Dunaszerdahelyi járásban a
Csiliznyárad és Csilizpatas közötti út
felújítására került sor több mint 600 000
euró értékben.
Az oktatásügyben a Dunaszerdahelyi
járás területén számos jelentős projektet
valósítottunk meg. Dunaszerdahelyen
az Egészségügyi Szakközépiskola
tetőszerkezetének és hátsó bejáratának felújítását közel 50 ezer euróért, a
középiskola fűtésrendszerének rekonstruálását 26500 euró értékben. A Vidékfejlesztési Szakközépiskolában finanszíroztuk a konyha fejújítását 95000
euró értékben, a konyhai berendezés
beszerzését 140000 euróért, és felújíttattuk a tornatermet 80000 euró beruházással. A Vámbéry Ármin Gimnáziumban szintén ez utóbbi történt 80000
euró értékben, és finanszíroztuk a belső
villanyvezeték részleges cseréjét 48700
euróért. Még további két iskolában történt modernizálás megyei költségvetésből: az Építészeti Szakközépiskola
tetőszerkezetének felújítása 25000 euróért, és a Műszaki Szakközépiskola
ablak- és padlócseréje 15872 euró értékben. Nagymegyeren a Kereskedelmi
Akadémia épületén ablakcserét és hőszigetelést finanszíroztunk, a somorjai
Štefánik Gimnáziumban higiéniai he-

A megye hatáskörébe tartoznak a járások szociális intézményei is. Az ország többi járásához képest ezekből
a Dunaszerdahelyi járásban található
a legtöbb. 2016-ban minden egyes intézményben történt fejlesztés. Felbáron
bútor, munkaruha és számítástechnikai
eszközök vásárlására, továbbá a bejárat
előtti tetőterasz javítására 20300 euró jutott, valamint 18000 euróért elektronikus
tűzjelzőt szereltettünk fel. Pozsonyeperjesen 15500 euróért csatornajavítást és
padlócserét végeztettünk el, ablakcserére és hőszigetelésre 50 ezer eurót,
akadálymentesítésre és teraszépítésre
27000 eurót, higiéniai helyiségek felújítására 23000 eurót fordítottunk. Légen
15475 euróért padlócserét és berendezések vásárlását tettük lehetővé. Medvén 53760 euróért berendezést, padlócserét, mennyezetjavítást, festést és
a lépcsőtér javítását végeztettünk el.
Ezenfelül 5500 euróért megépült egy
emésztőgödör, 25000 euróért tetőszerkezet-javítást és 21000 euróért higiéniai
helyiségek felújítását végeztük el. Ekecsen 51900 euróért felszerelés került a
munkaterápiás műhelybe, ablakcsere,
festés és padlócsere történt az étkezőben. Nagymegyeren a következő történt 53100 euró beruházással: belső
berendezés, számítástechnika, konyhai
gépek, munkaruha, ablakcsere, festésés mennyezetjavítás; 84000 euróért tetőszerkezet-felújítás, 12400 euróért csatornajavítás.
Meg kell még említeni a galántai Szociális Szolgáltatások Házának felújítását, korszerűsítését. Az intézmény az

időskorúak és a szükséghelyzetben lévő
gyerekek ellátásáról gondoskodik. A megye erre tavaly 110 ezer eurót biztosított.
Igyekezetünknek és a megyei költségvetés év végi módosításának köszönhetően elértük, hogy rövidesen elkezdődik
a kosúti Idősek Szociális Otthonának
a felújítása is. Ez a régi, jól működő intézmény is megérdemli a támogatást.
De ejtsünk szót kulturális intézményeinkről is. A Csallóközi Könyvtárban
5000 euróért irodai bútort cseréltünk. A
Csallóközi Népművelési Központban
15000 euróért festés, irodai bútorok vásárlása, a kiállítóterem javítása történt;
40000 eurós költségvetéssel felújítottuk
a tetőszerkezetet. A Csallóközi Múzeum számára 5000 euróért katalógust
vásároltunk.
A megyei költségvetésből tevékenykedő
Galántai Honismereti Múzeum teljes
rekonstrukcióját az elmúlt években valósítottuk meg. A városközpont impozáns
épületében tartalmas, igényes szakmai
munka folyik. Ebben az évben a raktárak
tetőszerkezetének nagybani javítását
végezték el, a munkálatok 40 ezer euróba kerültek. A tallósi malom épületének
és gépeinek meghibásodása miatt az
intézmény zárva tartott tavaly áprilistól.
A hibaelhárító és felújítási munkálatok
35820 euró értékben megtörténtek, s ha
valami rendkívüli dolog nem jön közbe,
a vízimalom újra megnyílik a látogatók
előtt.
Nagyszombat megye közel 13000000
euróval támogatja a buszjáratok működését. Bár évről évre csökken az utasok száma, a megyei támogatásoknak
köszönhetően sikerült megőriznünk a
járatokat, és reményeink szerint ez így
marad a 2017-es évben is.
A megkezdett munka folytatódik
Idén folytatjuk a munkát, további utak
várnak felújításra, több intézményünk
fog rekonstrukción átesni. Gazdag a
terv, s igyekszünk belőle a lehető legtöbbet megvalósítani. Már most elmondhatjuk, hogy ez az időszak rendkívül sikeres
a megye történetében, különös tekintettel a magyarlakta járásokra.
Alelnökként azt tapasztalom, hogy a
40 fős megyei parlamentben az MKP
12 képviselője jelentős erőt képvisel.
Felelősségteljes, jó munkát végeznek.
Igényeinket alapos véleményezés és
vita után terjesztjük a közgyűlés elé. Ha
nincs ez az erő és összefogás, az eddigi
eredmények töredékét sem tudtuk volna
elérni. Fontosnak tartom azt a konstruktív együttműködést, amelyet az egyenlőség elve alapján alakítottunk ki a megyei
önkormányzatot alkotó többi párt képviselőjével régióink fejlődéséért. A jövő évi
novemberi megyei választások, ahogy
az eddigiek is, most is nagyon fontosak
lesznek a magyarok lakta régiók fejlődése szempontjából. Sok-sok évre meghatározzák majd vidékünk jövőjét.
Véleményem szerint csak erős megyei
képviselettel dolgozhatunk eredményesen szülőföldünk fejlődéséért.
Berényi József,

Nagyszombat megye alelnöke
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és aktivitásokat.

Nyitra megye

Komoly lépéseket tettünk a közérdekű
helyközi autóbusz-közlekedés terén;
például ingyenes autóbuszjáratok nyugdíjasok és diákok számára. Nyitra megye meghirdette hosszú távú, az üzemeltetés színvonalának, a közlekedés
minőségének és komfortjának magasabb szintre emelését szolgáló pályázatát. A pályázat kiértékelése 2016-ban
zárult le, és az eredményes pályázó,
a helyközi autóbusz-járatok jövőbeni
üzemeltetője jelentős minőségi fejlesztésbe kezdett. Új autóbuszait klímaberendezéssel, a mozgáskorlátozottak felszállását megkönnyítő ajtókkal és GPS
navigációval kell felszerelnie. Mindezek
mellett színvonalasabb lett a közlekedési menetrendek összehangolása Nyitra
megye területén.

Amit tavaly megvalósítottunk
A 4. választási időszak harmadik évében ellenzéki képviselőcsoportként
sikerült számos beruházást megvalósítanunk Nyitra megye déli járásaiban. Ilyen volt a másod- és harmadrendű megyei közutak burkolatának
felújítása a Komáromi, az Érsekújvári,
a Lévai és a Vágsellyei járásban.
2016-ban nagyot lendült előre a Helemba és Ipolydamásd között megépítésre
váró Ipoly-híd ügye. Kezdeményezésünkre és többszöri ösztönzésünkre a
megyei hivatal dolgozói több előkészületi munkálatot végeztek a helyszínen,
Helembán és Ipolydamásdon. Partneri
megállapodás előkészítése zajlott az
érintett társberuházók – Nyitra Megye
Önkormányzata és a NIF ZRt. között –
a térségben érintett Pest Megye Önkormányzatának felügyelete mellett.
Az Integrált Regionális Operatív
Program (IROP) keretében elértük,
hogy az Érsekújvári Ipari Szakközépiskola, valamint a Komáromi Ipari Szakközépiskola is azon oktatási
intézmények közé került, amelyek az
Európai Unió költségvetéséből jutnak
számottevő anyagi forráshoz szakmai
tevékenységük megújításához, a szaktantermek és a géppark bővítéséhez,
újjáépítéséhez. Elértük továbbá, hogy
az IROP stratégiai fejlesztései közé
bekerüljön a Párkány és Bajcs közötti
megyei közút, amelynek teljes burkolatfelújítása az Európai Unió forrásaiból
valósulhat meg.
Az Egészségügy Operatív Program
keretében eredményes lett a megyei
fenntartású Párkányi Rendelőintézet
csaknem egymillió euró költségvetésű

pályázata az épület korszerűsítésére és
új egészségügyi berendezések beszerzésére. A pályázat önrészét az egészségügyi intézmény fenntartója, Nyitra
Megye Önkormányzata biztosította. Az
épület átépítése, az egészségügyi berendezések beszerzése 2015-ben, illetve 2016-ban valósult meg.
A demográfiai tendenciákkal dacolva
elértük, hogy nem szűkült a magyar
vagy vegyes tanítási nyelvű szakközépiskolák és gimnáziumok hálózata
Nyitra megye déli járásaiban, noha a
diáklétszám alakulása korántsem optimális. Sőt, esetenként beruházások
is megvalósultak a tanítási folyamatok
korszerűsítése, az iskolaépületek állagmegóvása érdekében.
Nyitra megye a Komáromi Jókai Színház fenntartója. Olyan költségvetést
fogadtunk el a patinás kultúrintézmény
számára, amely lehetővé teszi a rendes napi működést és a fenntartható
fejlődést. A vidéki, amatőr kulturális
csoportok, társadalmi és kulturális

szervezetek számára 2016-ra megnöveltük a megpályázható támogatás
keretösszegét 10 százalékkal, összesen 220 ezer euróra. Az év folyamán
számos pályázatot támogattunk, amelyek városainkban, községeinkben valósultak meg. Hasonlóan hozzájárultunk a
sporttevékenységhez is, tíz százalékkal növeltük az éves támogatási keretet,
s így még több település szervezeteinek
a munkáját segíthettük.
A turizmus és idegenforgalom terén
első ízben nyitottunk pályázati keretet a
turizmusban aktív vállalkozások, települések és civil szervezetek számára. Turisztikai fejlesztésekre, rendezvényekre
és egyéb turisztikai aktivitásokra nyújthatták be pályázataikat a megyéhez.
A tanúsítvánnyal rendelkező turisztikai
intézmények hirdetésekre, honlapjaik
fejlesztésre, saját népszerűsítésükre is
benyújthatták pályázatukat egy külön
erre a célra létrehozott pályázati rendszerben. Megyei forrásokból ezzel
szeretnénk támogatni a turizmust, a
régióinkban működő létesítményeket

Ami a választásokig ránk vár
Számos teendőnk van még az őszi megyei választásokig. A legfontosabbakat
kiemelve: 2017-ben folytatjuk a régióink, járásaink számára rendkívül fontos
útszakaszok burkolatának a felújítását.
Áprilisi testületi ülésünkön elfogadjuk a
megyei közútfelújítás további csomagját. Szeretnénk, ha a két csomagban
szereplő útszakaszok burkolatának a
felújítása októberig megvalósulna – ez
a közbeszerzés gyors lefolytatásának
függvénye. Tovább ösztönözzük a megyei oktatási, szociális és kulturális intézményeket, hogy éljenek a lehetőséggel, minél több pályázatot nyújtsanak
be az Európai Unió költségvetésének
támogatását megcélozva, az operatív
programok valamelyikéből. Szeretnénk,
ha minél több intézmény élne a lehetőséggel, és jelentős beruházást valósíthatna meg az EU támogatásával.
Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

megakadt, és az a lendület, amit az MKP
képviselőiként 2001 óta tapasztaltunk,
mára teljesen eltűnt. Nagyon sokszor
meg kell küzdenünk azért, hogy egyegy jó javaslat érvényre jusson, s ne
gátolja a megvalósítást sem az elnök,
sem a legnagyobb politikai klub. Mindennapossá váltak a politikai viták, amelyeknek az országos parlamentben helyük
van, de a regionális önkormányzatban
semmi keresnivalójuk. Mi mindig is azt
vallottuk, hogy a legjobb regionális politika, amelyben nincs politika. Most pedig
azt kell tapasztalnunk, hogy elvi viták
miatt nem valósulhatnak meg azok
az elképzelések, amelyek az egyes
járások ügyes-bajos dolgait, ha nem
is azonnal, de azért megoldanák. Gondolhatunk itt arra, hogy szinte semmilyen fejlesztési lehetőség nincs, mivel
nem használjuk ki effektíve sem saját
anyagi lehetőségeinket, sem pedig az
uniós pályázati lehetőségeket.

Besztercebánya megye
Helyzetkép a kerületről
A negyedik választási ciklusban igazán
nehéz helyzetben voltunk a Beszterce-

bányai Kerületi Önkormányzatban. A
helyzet nehézségét kettős problémakör
okozza: van egy ellentmondásos megyei
elnökünk, Marian Kotleba, akinek a megye vezetéséről vallott elképzelései enyhén szólva nem szokványosak, és van

egy 49 tagú megyei képviselő-testület,
amelyben a legnagyobb frakció (SMER)
olyan többséggel bír, ami sokszor nehézzé teszi az együttműködést. Ez a
kettősség okozza azt, hogy az elmúlt
három évben megyénk előrehaladása

Elnökünk ismert elve, hogy Szlovákiának ki kellene lépnie az Európai Unióból,
s ezért nem fogadja el az európai uniós
pénzeket sem. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy nem kötött szerződéseket azokra az EU-s nyertes pályázatokra, amelyeket még az előző ciklus
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keresztül anyagilag is támogattunk
több magyarlakta vidéken szervezett
nagyobb rendezvényt, mint pl. a kisgéresi pincenapokat, a krasznahorkai
várjátékokat, a nagytárkányi Liba-Galibát, a várhosszúréti kézműves vásárt,
a tornai vár makettjének megépítését, a
királyhelmeci aratóünnepséget stb.

Kassa megye
Eredményeink
Meggyőződésem, hogy sikeres választási ciklust zárunk. Az itt élő magyarok
politikai súlya, a választások során tanúsított kiállása mindig nagy jelentőségű volt, és remélem, továbbra is így
lesz. Fontos volt, hogy személyemben a
megye vezetőségében magyar alelnök
foglalhatott helyet – így volt lehetőség
képviselni a magyarlakta vidéket és az
itt élő magyar lakosságot is.
A megye tevékenysége rendkívül szerteágazó: törődik a másod- és harmadrendű útjaival, a megyében található
középiskolákkal, a regionális egészségüggyel, a szociális ellátással, a regionális kultúrával, a közlekedésüggyel, bizonyos szintű építkezési engedélyekkel,
színházakkal (Thália), régiófejlesztéssel
és határ menti együttműködéssel, uniós
projektekkel, azok alapszintű elbírálásával, az idegenforgalom fejlesztésével
stb. Beszámolómban leginkább azokkal
a dolgokkal szeretnék foglalkozni, amelyeket, hatáskörömből kifolyólag, én is
befolyásolhattam.
Sikerült megtartani a magyar középiskolákban az osztályok számát. A
megye vezetése teljes mellszélességgel kiállt a Márai Sándor iskola eredeti
neve mellett, így az minden változtatás
nélkül megmaradhatott. Magyarlakta
területeken is fontos a duális oktatás
bevezetése a szakiskolákban, ebben Kassa megye élen jár, és nagyon
jó eredményekkel büszkélkedhet. A
megyei támogatások esetében sikerült
megőrizni az arányos elosztást a megye területei között. Javaslatainkat a
megyei díjak elosztása vonatkozásában
is hasonlóképpen meghallgatták.

elnöke nyert el. Így megyénk többmilliós
beruházásoktól esett el, mert ugye, ha
nincs szerződés, kinek fizessék ki az elnyert összeget. Pedig még a beruházás
önköltségét, az 5%-ot is minden esetben
megszavaztuk. Ennek esett áldozatául
gyakorlatilag az összes, a középiskolák
fejlesztésére elnyert összeg, valamint a
Losonc melletti Szalatnyai Szociális Intézet felújítására szánt összeg is. Ezt követően a hivatal sosem nyújtott be újabb
pályázatokat, így kiszámolni is nehéz,
mennyi fejlesztési lehetőségtől estünk
el. Nem jutottunk EU-s pénzhez a középiskolák, a szociális intézetek, de az utak
felújítására sem. Pedig annyi mindent
meg lehetett volna oldani! Jelenleg pedig
az a helyzet, hogy már nem is pályázhatunk, mert megyénk „feketelistára” került,
mivel a munkafelügyelőség a megyei
hivatal ellenőrzése során olyan alkalmazottakat talált az egyik részlegnél, akiket
feketén alkalmaztak. Ez pedig kizáró ok
minden EU-s pályázatnál. Az elnök most
arról beszél, hogy a kormány mondvacsinált ürügyekkel megfoszt minket az európai uniós lehetőségektől, pedig ő pályázni
szeretne, de mi tudjuk, ez csak kifogás.
Egy ilyen elnökkel szemben csak egy
erős képviselő-testület léphetne fel

Fontosnak tartom azt is, hogy a Thália
Színház felújítását követően sikerült
javítani a színház anyagi helyzetén
is, növelni költségvetését. Aktívan
részt veszünk a borsi Rákóczi-kastély
felújításának előkészületeiben, tárgyalásokat folytatunk az ügyben a magyar
állam és a község képviselőivel, sőt
anyagilag is támogattuk a munkálatokat.
Tervek az elkövetkező hónapokra
Az úthálózat karbantartása fontos feladat – a megye területén kb. 2000 km
másod- és harmadrendű közút található. A javítások tervezésénél eddig is figyelembe vettük a territoriális elosztást,
és ez így lesz a most tervezett útjavításoknál is. Így utakat fogunk javítani a
Bodrogközben, az Ung-vidéken, Abaújban és Gömörben is. Szepsiben felépült az Integrált Közlekedési Rendszer terminálja, ami könnyíteni hivatott
a Kassára utazó diákok és munkavállalók közlekedését.
Uniós segítséggel befejeztük hat
kulturális intézmény felújítását: a
tőketerebesi Andrássy-kastély múzeumi részét és lovardáját, a nagymihályi
Sztáray-kastélyban található Zempléni
Múzeumot, a márkusfalvi Dardanellák
nyári lakot, a nagymihályi Moussonházban lévő csillagvizsgálót, az iglói
Provinciális Házat, a rozsnyói Sentinel élményközpontot – összességében
több mint 4 millió euró értékben.
A szlovák–magyar határ menti együtteredményesen. Sajnos soha nem volt
ilyen rossz a képviselői klubok között az
együttműködés, mit most. A 49 képviselőből 29 smeres, és ez a többségi erő
olyan önbizalommal töltötte el őket, hogy
sorozatosan hibákat követtek el, amelyek nem kedveztek a jó együttműködésnek. Nem kommunikálnak, nem egyeztetnek egy-egy ülés előtt, hogyan kellene
módosítani a hivatal által előkészített
anyagokat. Nagyon sokszor csak az ülés
napján ismerjük meg többoldalas módosító javaslataikat, s ha ez éppen a költségvetést érinti, akkor ezt nem is lehet a
részünkről megszavazni. Úgy gondolják,
hogy a létszámukból adódóan ezt bármikor megtehetik. Elfeledkeznek viszont
arról, hogy a politikai korrektség nem
ezt kívánja. Sőt, így lehetőséget adnak
az elnöknek is arra, hogy rendszeresen
kihasználja vétójogát, s a határozatokat
nem írja alá. Erre a következő ülésen az
elnöki vétó letörése a téma, így viszont
nemcsak az időt húzzuk, hanem a meg
nem tárgyalt, le nem egyeztetett rossz
képviselői javaslatból lesz használhatatlan költségvetés, és ez senkinek sem jó.
Mindenképpen meg kell viszont említeni, hogy az MKP javaslata alapján az önkormányzat elfogadott egy megyei elvet,

működési program keretében a megyei
önkormányzat jóváhagyta az ún. KisProjekt Alapot, amelyet keleten a Kassa és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék
által alapított Via Carpatia EGTC fog kezelni, és amely, reményeink szerint, hatékonyan járul majd hozzá a határ menti
együttműködés fejlesztéséhez. Szakembereink segítséget nyújtanak több
olyan projekt elkészítésében, amelyek
a határ mindkét oldalán javítják majd az
emberek életkörülményeit. A program
révén a megyében, a szlovák–magyar
határon, négy új határátkelő építésének
előkészítésében működünk együtt.
Érdemes megemlíteni az idegenforgalom fejlődését megyénkben – az elmúlt
évben Kassa megye érte el a legnagyobb növekedést az idegenforgalom terén. Ez nyilván fontos a magyarlakta területek számára is, hiszen ez az
eredmény a Tokaj-vidéken, a Bódvavölgyben, vagy Gömörben elért idegenforgalom-növekedésben is fellelhető.
Köszönhető ez annak is, hogy a Terra
Incognita programon és más forrásokon
amely szerint a javítandó útszakaszokra
szánt pénzt igazságosan, tehát a lakosság arányának megfelelően osszuk el a
járások között. Sőt, az egyeztetéseken
azt is elértük, hogy csak a járáson belüli
képviselők dönthessék el, mely útszakaszokat újíttatják fel. Egy-egy járáson
belül ez nagy vitát vált ki, ami érthető is,
de az egyeztetés nem lehetetlen. Ami
pedig jó, hogy a testületben már nem lehet változtatásokat javasolni, így a klubon belüli képviselőtársak nem szavazhatják le a járási megegyezéseket, bár
voltak ilyen próbálkozások. Így sikerült
megjavítani több, számunkra fontos
útszakaszt a déli járásokban. Ilyenek
a Feled, Serke, Szútor, Pálfala, Naprágy, Kövecses, Nagydaróc, Sőreg,
Csáb, Kőkeszi és Ipolynyék környéki útszakaszok, amelyekből néhányat
idén tavasszal folytatunk.
Ugyanilyen egyeztetés eredménye volt a
következő tanévben megnyíló középiskolai első osztályok, így a magyar
osztályok számának meghatározása
is. A hivatali javaslatokat sok esetben így
sikerült megváltoztatni, javítani, mivel az
anyanyelvi oktatás biztosítása számunkra alapvető kérdés. Legnagyobb eredményünknek mégis azt tartjuk, hogy elő-

Egy megye működését a folyamatos
koncepcióépítés, a stratégiai tervezés
és ezek folyamatos megvalósítása kell,
hogy jellemezze. Egyre inkább kelet
felé „lejt” az ország, nő az ország nyugati és keleti része közötti különbség. Programjainkkal ezt próbáltuk
ellensúlyozni. Stratégiai terveink megfogalmazásánál a „segíts magadon, az
isten is megsegít” elvet követjük, és ezt
igyekszünk megvalósítani. Ez nyilván
hosszan tartó, több választási cikluson
átnyúló feladat.
Ennek része az a módszer, amellyel
az itt élő lakosság regionális identitástudatát próbáljuk felmérni. Mennyire
azonosul az ember saját lakóterületével, mennyire hajlandó tenni valamit a
fejlesztéséért, saját érdekében; menynyire büszke arra, ami körülötte található? A lakosság által adott válaszok
hozzásegítenek ahhoz, hogy fejleszteni tudjuk a helyi gazdaságot, megerősítsük az itt élők érvényesülési
lehetőségeit, munkahelyeket tudjunk teremteni, csökkenteni tudjuk

relépés történt a rimaszombati kórház
B pavilonja befejezésének ügyében
is. Közel egyéves küzdelem eredménye
volt az eladásról szóló határozat elfogadása, majd annak megerősítése. Az
eladási feltételekről szóló egyeztetések
néha olyan mellékvágányra sodródtak,
hogy nehezen volt érthető, ki mit ért a
megye számára előnyös szerződésen.
Mi váltig állítottuk, hogy az előnyös eladás nem a befolyt összeg nagysága,
hanem a pavilon mielőbbi üzembe helyezése (vagyis befejezése, s ez milliós
tétel!), mert Rimaszombatnak szüksége
van egy modern kórházra. Remélhetőleg
az eladást követően megindulhat az igazi munka, és befejezik a pavilont, hogy
két évtizednyi várakozás után végre a
gyógyítást szolgálhassa.
Az elkövetkező megyei választásoknál egyértelmű célunk olyan közös, a
lehető legtöbb pártot maga mögé felsorakoztató elnökjelöltet támogatni,
aki mellett újra a józan ész politikájával
lehet egyengetni ezt a most már egyértelműen sereghajtóvá vált megyét.
Csúsz Péter,

Besztercebánya megye képviselője,
az MKP frakcióvezetője
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a munka utáni elvándorlás kényszerét. Szorgalmazzuk a startupok,
a különböző innovációs központok
létesítését, a megye és az egyetemek közötti szoros együttműködést.
Programunkban szerepel az önkéntesség fejlesztése és támogatása, a civil szférával való szorosabb
együttműködés is. Tudjuk, hogy a
lakossággal való széles körű, szoros együttműködésben, értékeink,
tudásunk fejlesztésével és érvényesítésével tudunk csak kitörni áldatlan helyzetünkből.
Vannak konkrét, rövid távú feladatok is. Ilyen pl. az utak javítása. A közeljövőben felvesszük azt
a több tízmillió eurós hitelt az EIBtól, amelyet, a megye területén arányosan elosztva, az utak javítására
szeretnénk felhasználni. A ruzsíni
híd az év végén megroppant, így a
közlekedésből ki kellett iktatni, ezért
elsődleges feladattá vált a felújítása. Több projektet készítünk megyei
szinten is az SK–HU és az Integrált
Regionális Operatív Programba is
– ezek előkészítése és benyújtása
fontos feladatunk. Ehhez a Kis-Projekt Alap elindítása is hozzátartozik.
Dolgozunk egy új, Kassáról Németország felé irányuló repülőjárat
elindításán. Az idegenforgalom fejlesztése érdekében a Terra Incognita program keretén belül ebben
az évben a három tematikus utat
(Bor Út, Vaskultúra Útja, Gótikus
Út) és az UNESCO listán szereplő
színhelyek propagálását céloztuk
meg – talán ismert tény, hogy Szlovákia 21 UNESCO színhelyéből 16
Kassáról 90 percen belül megközelíthető. Remélem, sikerül továbblépnünk a négy új szlovák–magyar
határátkelő előkészítésében és
megnyitásában. Kassa megye tagja
a Kelet-Szlovákiai Beruházási Ügynökségnek (VIA), amelynek célja a
külföldi beruházók felkutatása és
megszólítása az ország keleti részének fejlesztése érdekében.
Tárgyalásokat folytatunk kínai beruházókkal a kelet–nyugati vasúti
teherszállítás fejlesztése érdekében. Ez rendkívül fontos beruházás lehetne, amely sokat segíthet
Bodrogköz munkahelygondjainak
megoldásában is. Fontos témánk az
R2 gyorsforgalmi út továbbépítése
és a Szoroskő alatti alagút építése.
Kassa városával közösen szeretnénk továbbfejleszteni az Integrált
Közlekedési Rendszert Szepsi viszonylatában, de továbbgondolva
Nagymihály felé is.
Fontos programunk biztosítani a
saját és a megye területén található
tizenhárom város intézményeinek
energetikai hatékonyságát. Ezért
rövid időn belül kérvényezzük az
Európai Unió ELENA programjának
anyagi segítségét. Ez a program
sok közintézmény, iskola, szociális
intézmény esetében fogja jelentősen csökkenteni a különböző energiahordozók felhasználását.
Zachariaš István,
Kassa megyei alelnöke

2017 – a reformáció emlékéve
A reformáció 500. évfordulóját ünneplik idén a protestánsok. Világszerte
800 millió protestáns, az összes keresztény csaknem 40%-a csatlakozik
az ünnephez, így Magyarországon és
a Felvidéken is vallási és kulturális
programokkal hívják fel a figyelmet
a jubileumra, ami nem a múltba fordulást, hanem erőmerítést, a jövőbe
vetett hitet, a keresztény gyökerek
erősítését jelenti.
1517. október 31-én Luther Márton kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi
vártemplom kapujára. Az Ágoston-rendi
szerzetes, tanár, professzor szándéka
alapvetően az volt, hogy vitára hívja kora
teológusait, felhívja a figyelmet azokra a
jelenségekre, amelyek a krisztusi tanításnak nem felelnek meg. Az újkor hajnalán egy pünkösdi esemény történt: a
Szentlélek által az egyház megtisztult. A
lényeg az, hogy újra a Szentírás került
a középpontba, ráadásul ettől kezdve
nemcsak az istentiszteletek lettek anyanyelvűek, hanem a Biblia is. Luthert általában elhíresült tételeivel azonosítják;
mindez csak a kezdete volt egy, még
általa sem remélt világtörténelmi folyamatnak. Nem volt tudatos reformátor –
abban az értelemben, hogy nem akart
szakadást, és végképp nem akart új
egyházat alapítani. De a körülmények,
és nem utolsósorban az egyházi hatalom könyörtelensége tette reformátorrá.
Az elmúlt 500 év bizonyította, hogy
mindez teológiai, kultúra- és egyháztörténeti, valamint világtörténelmi szempontból is fordulópontot jelentett.
A reformáció, vagy hitújítás a 16. szá-

zadban Nyugat-Európában a katolikus
egyház „hibáinak” bírálatával és az
azokra való válaszként indult mozgalom. A 15–16. században végbemenő
gazdasági, társadalmi és politikai változások, a reneszánsz és a humanizmus
eszméinek elterjedése következtében
megváltozott a vallással kapcsolatos
magatartás. Egyre fokozódott a katolikus egyház bírálata. Lutherrel egy időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin János
Svájcban is elindította új, független
vallási mozgalmát. E mozgalmak tagjait, a pápasággal szembeni tiltakozás
(„protestálás”) miatt, protestánsoknak
nevezték. A kereszténységnek ekkor kialakuló nagy ága a protestantizmus.
A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd
megerősödéséhez vezetett. Ezek közül
nálunk az evangélikus egyház (más néven lutheránus egyház) és a református
egyház a legismertebbek. Befolyásának
megtartásáért később a katolikus egyház az ellenreformációval válaszolt, és
gályára küldött sok-sok prédikátort.
Szlovákiában a statisztikai adatok alapján 100 000 református (90%-uk magyar) és 320 000 evangélikus (1-2%-uk
magyar) él.
Az évfordulóhoz kapcsolódva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
számos ünnepi rendezvényt, istentiszteletet, konferenciát, versenyt és találkozót valósít meg vagy támogat az
emlékév során, egyetemes egyházi,
egyházmegyei és egyházközségi szinten. Csak a legfontosabbakat említve:

A Szent László-emlékévről
Január elsején kezdődött és 2017 végéig tart a magyar kormány által kezdeményezett Szent László-emlékév. A tavalyi
Szent Márton- és Márton Áron-emlékév
sikerén felbuzdulva a Báthory–Bem Hagyományőrző Egyesület és az Emberi
Méltóság Tanácsa kezdeményezésére hirdették meg a Szent László-emlékévet a lovagkirály trónra lépésének
940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából.
A Kárpát-medencei magyarság megerősítésére és a közép-európai országok szoros együttműködésén alapuló
sorsközösség vállalására kötelez ma
Szent László öröksége – hangsúlyozta
Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért
felelős államtitkár Győrben, a Szent
László-év központi megnyitóján. Veres
András győri megyéspüspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
hangsúlyozta: Szent László reményei
szerint arra lelkesít mindenkit, hogy a
keresztény értékeket megerősítse. Beszélt arról is, hogy a lovagkirály szent király volt, arra törekedett, hogy népének
békét, szabadságot és elismerést szerezzen. Uralkodása a magyarság történelmében vízválasztó volt, mert biztos
alapokra helyezte a keresztény orszá-

got. A vallás erkölcsi értékét nemcsak a
magánéletben, hanem a közigazgatásban és az ország építésében is megtartotta, őrizte.
Öröksége ma is tovább él
A nagyváradi székesegyházban lévő
sírja országos jelentőségű kegyhellyé
vált, a magyar királyok is rendszeresen
felkeresték. Sírját a 17. században feldúlták, hermáját 1619-től a győri székesegyházban őrzik.
Személyéhez számos csodatétel fűződik: bárdjával vizet fakasztott szomjazó
katonáinak, sziklafal nyílt meg előtte.
Ünnepe Magyarországon június 27-én
van. Maga a nép avatta szentté, mielőtt
az egyház hivatalosan megtette volna.
Seregestől keresték föl sírját, nemcsak
a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan terjedt.
A szent király ereklyéibe vetett bizalom
egyre növekedett; szokássá vált, hogy
itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek
esküt. Ezek után az egyház hivatalos
lépése sem váratott soká magára. III.
Béla király sürgetésére III. Celesztin

500 református találkozik – Egyházmegyei napok májustól szeptemberig
Szavalóverseny fordulói régiók szerint –
Alistálon, Tornalján és Vajánban – márciusban. A verseny döntője Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református
Gimnáziumban valósul meg.
Hittanosok találkozója lesz Alistálon –
júniusban.
Egyházmegyei kórustalálkozók
Rajzverseny – jelentkezési határidő október vége.
Tudományos konferenciára kerül sor a
Selye János Egyetem és a Calvin János Teológiai Akadémia szervezésében
szeptemberben, Komáromban és
Kassán.
A FIRESZ-központ, a Timóteus-ház és
a Csillag-ház Konferenciaközpont ünnepélyes átadása.
A Generális Konvent ünnepi ülése Rimaszombatban, a Gályarab emlékmű
leleplezése – mindezekre novemberben
kerül sor.
Részleteket, további információkat az
ünnepi rendezvényekről – mind a magyarországiakról, mind a hazaiakról –
az érdeklődők a sajtóban, a világhálón,
vagy személyesen a lelkészi hivatalokban szerezhetnek.
Soli Deo gloria – Egyedül Istené a dicsőség.

Bán Zoltán, Rimaszombat

(www.reformata.sk)

pápa 1192-ben László királyt a szentek
sorába iktatta.
A nagyváradi székesegyház előtt állították föl híres lovas szobrát, a Kolozsvári-testvérek alkotását, amely – az ének
szerint – ,,...fénylik, mint a nap, ragyog,
mint az arany: Nem elégszik senki tereád nézni.’’ Állítólag ennek mása a győri
székesegyház hermája, amely fenséget, erőt, s egyúttal nyájasságot is sugároz; ez volna a szent király igazi arca.
A mindig győzelmes ,,Bátor László’’ lett
a katonák védőszentje, nevének oltalma alatt vonultak a csatába, s ez volt a
csatakiáltásuk: ,,Szent László, segíts!’’
Vajon miben volt a varázsereje? Talán
Prohászka Ottokár fogalmazta meg
legkifejezőbben: ,,A magyar eszmény
Lászlóban lett kereszténnyé és szentté... A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nemzet
hősévé lett.
Felvidéken több templom is őrzi Szent
László tiszteletét. Nyitrán a piaristák
Szent László temploma, Pozsonyban
az Óvárosban, Szepescsütörtökhelyen,
Debrődön, Ógyallán, Pusztafödésemesen, Szetén, illetve sok északi településen: Rimabányán, Karaszkón, Necpálon, Mattyasócon, Keceren, Rajecon,
Kassaújfalun, Bodafalun, Dluhán, Koszorúson, Csejtén.

K. A.
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„Cselekedjünk mindnyájan
egyetértésben és szeretetben!”

Ez év február 9-én Alsóbodokon zajlott egy tanácskozás, amelynek témája
Esterházy János felvidéki mártír gróf
személye, élete, munkássága volt. Történészek, civil szervezetek képviselői,
politikusok is részt vettek a találkozón.
„Cselekedjünk mindnyájan egyetértésben és szeretetben!” – mondta Esterházy János, akit mindkét diktatúra üldözött
és bebörtönzött, majd pedig halálra ítélt.
A „kegyelemből életfogytiglanit” kapott
csehszlovákiai magyar politikus élete
a mai napig sem kellőképpen ismert a
szlovák történészek előtt. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Esterházy
János személyét a mai napig nem képesek különválasztani a fasiszta Tisótól
és alattvalóitól. Sajnos Nyitrán és Alsóbodokon is hallhattunk a jelen lévő szlovák történésztől olyan kijelentéseket,
amelyek megalapozatlanok voltak, ám
Molnár Imre, neves Esterházy-kutató
később minden kérdést megvilágított.
A tanácskozás résztvevői mindnyájan
azon a véleményen voltak, hogy megfelelő tartalommal töltsék meg az emlékévet, különösen a fiatalok számára.
Hangsúlyozták, hogy Esterházy János

rehabilitációja az egyik legfontosabb
feladat, amelyet csak közösen tudnak
megoldani, szorgalmazni. Fontos tehát,
hogy a mindvégig az övéi között kitartó
Esterházyt a mai kor felvidéki magyarsága is befogadja a szívébe, és hasonlóan kitartson mellette. Ehhez azonban
az is szükséges, hogy egy emberként
sorakozzanak fel mellette a politikai élet
képviselői, a civil és egyházi szervezetek vezetői, tanárok és munkásemberek
egyaránt.
Alsóbodok olyan szellemi központja
lehet az Esterházy iránti megbecsülésnek, amely zarándoklatra készteti
tisztelőit. Az Esterházy-keresztút és a
szeptemberre elkészülő kápolna öszszekötheti a magyart a magyarral és a
magyart a más nemzetiségű, vallású
emberekkel is. Hiszen Esterházy János
nem válogatott. Ugyanúgy képviselője
volt mind a felvidéki magyaroknak, mind
a szlovákoknak, cseheknek, lengyeleknek, reformátusoknak és zsidóknak
egyaránt.
Mit építhetünk fel a mártír gróf példája nyomán? Élete és munkássága bő-

velkedik olyan eseményekben, amelyeknek üzenete ma is aktuális. Sokat
hangoztatta a szlovákiai magyarság két
kincsét. Mi is ez a két kincs? „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. A magyar
nemzetnek évezredes történelméből
láthatjuk, hogy legnagyobb fiai, legnagyobb alkotói egyaránt voltak magyarok
és keresztények, egyaránt szolgálták a
hazát és az Istent” – fogalmazott a magyar politikus. Papjaink útmutatása a
mai korban is fontos, s bár a kommunizmus éveiben néhányuk a besúgók és
ügynökök listájára került, nem mindenki
hódolt be. Sokan hasonlóan végezték,
mint Esterházy János. Gondoljunk csak
a Mindszenty-per csehszlovákiai elítéltjeire. Mégis imára kulcsoljuk a kezünket
és imádkozunk népünkért, templomainkért, iskoláinkért.
Esterházy János fontos lépéseiről szólt
Duray Miklós is, amikor Dunaszerdahelyen felavattuk Lipcsey György alkotását, a mártír gróf arcképéről készült
domborművet a Fő utcán. „A magyarok
elszegényedésének megfékezésére és
a magyar kisvállalkozók gazdasági érdekeinek óvására alapította 1941-ben
a pozsonyi Takarékbankot, az azóta is
egyetlen – persze már 1945-től nem létező – felvidéki magyar pénzintézetet.
A magyarház-program, amit a Magyar
Házak mozgalom működtetett, pedig
a hiányzó közösségi találkozóhelyek
megteremtésére és a magyar egyesületi tevékenység támogatására született” – mondta ünnepi beszédében a
felvidéki magyar politikus. Az alsóbodoki tanácskozáson Pogány Erzsébet,
a Szövetség a Közös Célokért igazgatója is a magyarház-mozgalmat hangsúlyozta. Az ötlet nem új keletű, csak
merítenünk kell a Gulagot is megjárt
Esterházytól. Magyar Házak a Felvidéken, nem lehetetlen kezdeményezés!

Programok az Esterházy-emlékévben
A Pázmaneum Társulás 2016 decemberében hirdette meg a 2017-es esztendőre az Esterházy-emlékévet, Esterházy
János halálának 60. évfordulója alkalmából. A felhíváshoz több szervezet csatlakozott a Kárpát-medencéből.
A már megvalósult rendezvények:
Február 4-én a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Rimaszombatban leplezett le táblát a felvidéki magyar mártír
politikus halálának hatvanadik évfordulója alkalmából.
Február 9-én az Élő Zoboralja Polgári
Társulás a Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Karán bemutatta az „Esterházy Jánosról
a közép-európai dialógus jegyében”című
kötetet.
Február 9-én Alsóbodokon tanácskoztak
és számoltak be jövőbeli programjaikról
Esterházy János tisztelői. A találkozót az

Élő Zoboralja Polgári Társulás, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület,
az Esterházy János Polgári Társulás és
a Pázmaneum Társulás szervezte Molnár Imre és Hajtman Béla vezetésével. A
találkozón részt vettek az MKP politikusai is: Őry Péter, az OT elnöke, Farkas
Iván alelnök, Szigeti László országos
elnökségi tag, Bolya Szabolcs, az MKP
Érsekújvári Járási Elnökségének elnöke,
Karaffa Attila, az MKP Keresztény Platformjának képviselője.
Az Esterházy-emlékév
további programjai:
Március havában először március 5-én
11 órakor, Prágában kerül sor megemlékezésre a prágai Esterházy János
Társulat az Emberi és Keresztény Értékekért magyar civil szervezet égisze alatt
a prágai motoli temetőben. Március 12én a Rákóczi Szövetség és az Esterházy
János Emlékbizottság tart hagyományos
megemlékezést Budapesten a Szép ut-

cai Esterházy-emléktáblánál 10 órától.
Június 10-én 12 órakor az olmützi székesegyházban szentmisét mutatnak be
a mártír gróf lelki üdvéért, majd a mírovi
rabtemetőben folytatódik a megemlékezés a Cseh- és Morvaországi Magyarok
Szövetségének szervezésében.
Az emlékévet meghirdető és elindító Pázmaneum Társulás is több programot szervez. A dunaszerdahelyi dombormű megkoszorúzása mellett emlékkonferenciát is
szeretnének szervezni a városban Esterházy János lelkisége címmel. Ugyancsak
tervben van egy Esterházy-zarándoklat
meghirdetése június folyamán.
Az emlékév kiemelkedő rendezvénye
lesz szeptember 17-én Alsóbodokon,
a már felszentelt Esterházy-keresztút mellett a domb tetején álló kápolna
felszentelése. A szervezők: a zoboralji
magyar szervezetek Paulisz Boldizsár
vezetésével.
www.pazmaneum.com

Ez is összekötne bennünket Pozsonytól Királyhelmecig. Néhány településen
már működik is.
Láthatjuk, hogy Esterházy János személye példakép lehet politikusainknak,
de egyszersmind mindnyájunknak is.
Életét és munkásságát szeretnénk az
emlékévben szélesebb körben megismertetni, különösen azzal a korosztálylyal, amely nem hallhatott Esterházy
Jánosról.
Olyan nagyszerű történész és Esterházy-kutató, mint Molnár Imre, sajnos
csak egy van. De akik ott voltak Alsóbodokon, mindannyian egyetértettek
abban, hogy a munkát közösen kell elvégezni. Ezért is fontos, hogy a csatlakozó szervezetek is kivegyék részüket
az Esterházy-emlékév programjából.
Mindenkire számítunk!
„Mi a történelmünkből megtanulhattuk
azt is, hogy csak az olyan törekvés jut
diadalra, melynek mártírjai vannak” –
írja 1939-ben az Esti Újságban Esterházy János. Magyar egyházunk számos
vértanút, mártírt tart számon. Felvidéki
magyarságunknak is vannak mártírjai,
köztük Esterházy János. Ebben az emlékévben lehetőségeinkhez mérten tegyünk meg tehát mindent, hogy nemzetünket erősítsük. Jussanak eszünkbe a
60 éve elhunyt mártír gróf szavai: „Cselekedjünk mindnyájan egyetértésben és
szeretetben!”
Karaffa Attila
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volt szükség az alelnök közbelépésére. A nyelvhasználathoz való jog erdélyi
és felvidéki petíciókban is megjelenik.
Ugyancsak nyitott a szlovák állampolgársági törvény hiányosságaira rávilágító petíció, erre a bizottság azt az
előzetes választ adta, hogy az állampolgárság elvesztésének körülményeit,
illetve időpontját tisztázandó, felvilágosítást kért a szlovák hatóságoktól.

Szlovákiai és magyar
témák is az Európai
Parlamentben

Új elnöke van az Európai Parlamentnek
Félidejéhez érkezett az Európai Parlament (EP) tevékenysége, 2017 elején újra választásokat tartottak a vezető tisztségekbe. Az EP új elnöke az
olasz, néppárti Antonio Tajani lett. „Az
MKP gratulál a demokratikus és nyílt,
ugyanakkor maratoninak bizonyult választási küzdelemben elért sikerhez,
amelyhez szavazatával az MKP európai parlamenti képviselője, Csáky Pál
is hozzájárult” – olvasható a Magyar
Közösség Pártja közleményében.
„Szociáldemokrata vezetés után most
kereszténydemokrata politikus áll az
EP élén. Nagyobb esély kínálkozhat
arra, hogy az Európai Parlament reálisabb válaszokat és döntéseket hozzon a világban fellépő problémákkal
kapcsolatban. Természetesen Antonio
Tajaninak a gyakorlatban kell bizo-

nyítania” – mondta Csáky Pál. Az EP
egyik alelnökévé újra a magyar Pelczné Gáll Ildikót (Fidesz) választották.
Csáky Pál a petíciós bizottság alelnökeként ismét bizalmat kapott
Az MKP képviselője mandátumának
első felében az EP Petíciós Bizottsága

A csallóközi vízkészlet védelme is az
EP-be került

alelnökeként kezdte parlamenti munkáját; ugyanezt a bizalmat a petíciós bizottság alakuló ülésén most ismét megkapta képviselőtársaitól.
A magyarokkal kapcsolatos több petíció is ott van a bizottság asztalán. Két
petíció a Beneš-dekrétumokat érinti,
ezek napirenden tartásáért többször

2016 végén tüntettek a pozsonyi kormányhivatal előtt a Csallóköz vízkészletének védelméért, mivel a Dimitrov üzem
vereknyei hulladéklerakó telepe a talajvizek egyre fokozódó szennyezésével
visszafordíthatatlan egészségi és környezeti károkat okoz a Csallóközben, az
ott élő emberek életében. „A lerakat veszélyességére szakvizsgálatok is figyelmeztetnek, mégis évek óta húzódik az
ügy megoldása” – tájékoztatott a pozsonyi tüntetés egyik szervezője, Schwartz
Zsuzsanna, az MKP önkormányzati (Vereknye) és megyei (Pozsony) képviselője. Ennek ma már Brüsszelben is van
folytatása, miután néhányan petíciót is
megfogalmaztak az ügyben. „Tény, hogy
egy régi, hosszan tartó problémáról van
szó, ám az nem megoldás, hogy visszafelé fogunk mutogatni. Mindannyian tudjuk, hogy a vereknyei illegális lerakatot
mielőbb fel kell számolni, különben nagy
bajok történnek. Most tényleg a 24. órában vagyunk, s az EU alapjai pénzügyi
támogatást is kínálnak a probléma megoldására. Lépni kell, mégpedig mielőbb
– ezt üzeni a petíciós bizottság is” – szögezte le Csáky Pál.
Szlovákiából más petíciók is vannak az
EP Petíciós Bizottsága előtt. „Nem várható minden problémánk megoldása
csak az Európai Parlamenttől. Azért itthon, a szlovák kormány, a szlovák parlament és a szlovák ombudsman irányában is lépéseket kellene tenni” – mondta
az MKP EP-képviselője.
(csakypal.eu)

Az MKP tiltakozik a környezetszennyező üzem ellen
A Magyar Közösség Pártja határozott
tiltakozását fejezi ki a Párkány város
területére tervezett hulladékfelhasználási és újrahasznosítási üzem megépítése ellen. Meggyőződésünk, hogy
a tervezett üzem tovább rontaná az
amúgy is kedvezőtlen légszennyezettségi mutatókat, s ezáltal a város és a
közeli települések környezetére negatív hatással lenne. Párkány egy jelentős idegenforgalmi és turisztikai központ – fürdőváros, ahol az ilyen jellegű
környezetszennyező üzemnek semmi
helye. Szeretnénk, ha unokáink, s az
ő unokáik is tiszta, légszennyezéstől
mentes levegőt szívhatnának.

mestere, Szabó Eugen hozzáállását
az említett üzem megépítési szándékával kapcsolatos környezetvédelmi
minisztériumi véleményeztetés kommunikálása miatt. Noha az információ
felkerült a város weboldalára, s megjelent a hivatalos tájékozató táblán a
képviselő-testület február 14-ei ülése
napirendjínek programpontjai között,
ezt a város első embere nem sorolta
be, amit komoly mulasztásnak tartunk.
Az ilyen, a város életét döntő módon
befolyásoló dolgokkal kapcsolatban
jobb helyeken lakossági fórumot, de
legalább rendkívüli képviselő-testületi
ülést tartanak.

Az MKP aggályosnak tartja a városvezetés, elsősorban Párkány polgár-

Párkány város polgármestere ezt sajnos nem tartotta fontosnak.

Az MKP megtesz mindent azért, hogy
a hulladékfeldolgozó üzem Párkány
városában ne épüljön meg, s ennek
érdekében aláírásgyűjtést (petíciót)
kezdeményezett. Farkas Iván és Szi-

geti László február 22-én 7537 aláírást
adtak át a környezetvédelmi minisztériumban.
Az aláírásgyűjtés folytatódik.

11

12

Március 15 - ei
rendezvények
Pozsony:

Pozsony, március 15., 15:30,
a Petőfi-szobornál a Medikus kertben,
szónok: Koncsol László

Szenci járás:

Éberhard, március 12., 8:45,
a temetőben, Petőcz György alispán emlékművénél, szónok: Petőcz Kálmán, közreműködnek:
Németh Imre, Iró Erzsébet és az alapiskolás
diákok
Fél, március 12., 11:45,
Csenkey Vendel sírjánál
Hegysúr, március 12., 15:00,
a Hősök szobránál
Szenc, március 15., 18:00,
a Szenci Városi Múzeumban a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja munkatársainak előadása
Gútor, március 15., 17:00,
a temetőben Bittera György honvéd sírjánál
Boldogfa, március 19., 15:00,
a Hősök szobránál
Réte, március 19., 15:00,
a temetőben Cséfalvay Alajos honvédtiszt síremlékénél
Március 15-én, 14:30 órakor a Hősök szobrától
külön autóbusz indul Szencről Pozsonyba a
Petőfi-szobornál tartott megemlékezésre és a
koszorúzásra. A viteldíj ingyenes.

Dunaszerdahelyi járás:

Nagyabony, március 11., 14:00,
kopjafaavatás és ünnepség a faluközpontban
Dunaszerdahely, március 15., 16:00,
a Vámbéry téri emlékműnél
Egyházgelle, március 15., 18:00,
a templomkertben
Ekecs és Apácaszakállas, március 15., 16:00,
istentisztelet és koszorúzás
Illésháza, március 15., 17:00,
a kopjafánál
Nyárasd, március 15., 16:00,
a kultúrházban, szónok: Dunai Mónika magyar országgyűlési képviselő
Somorja, március 15., 17:00,
a pipagyújtónál, majd kultúrműsor a VMK-ban
Bős, március 19., 15:00,
a Csemadok előtti téren,
szónok: Fenes Iván
Medve, március 19., 16:00,
a kultúrházban, szónok: Nagy László,
nagykövetségi tanácsos

Vágsellyei járás:

Pered, március 15., 16:00,
az emlékműnél

Galántai járás:

Taksony, március 12., 9:00,
szentmise, majd 10:00 koszorúzás
a Hősök szobránál
Galánta, március 12., 14:00,
a régi temetőben
Tósnyárasd, március 12., 14:00,
a Flórián szobornál
Nagymácséd, március 15., 9:00
szentmise, majd koszorúzási ünnepség
az iskolában
Vága, március 15., 11:30,
emlékműavatás és megemlékezés
az alapiskolában
Hidaskürt, március 15., 14:00,
a kultúrházban
Tallós, március 15., 15:00,
a kultúrházban, majd 16:00-tól
koszorúzás a Hősök szobránál
Vezekény, március 15., 15:00,
az alapiskolában, majd koszorúzás
Felsőszeli, március 15.,16:00,
a temetőben, majd ünnepi műsor
a kultúrházban
Nemeskajal, március 15., 16:00,
a kopjafánál, majd ünnepi műsor
a kultúrházban
Vízkelet, március 15., 18:00,
a kopjafánál
Alsószeli, március 18., 16:00,
a temetőben, majd az emlékműnél 16:30 órától
Királyrév, március 17., 17:00,
a kopjafánál
Diószeg , március 17., 18:00,
a kultúrházban
Nemeskosút, március 18., 16:00,
a kultúrházban
Feketenyék, március 18., 17:00
a kultúrházban
Kismácséd, március 19., 8:00,
szentmise, majd koszorúzás a kopjafánál
Nagyfödémes, március 19., 9:30,
szentmise, 10:30 megemlékezés, majd koszorúzás a temetőben
Jóka, március 19., 15:00,
a temetőben
Nádszeg, március 19., 15:30,
a kultúrházban, majd koszorúzás a Hősök
szobránál

Komáromi járás:

Búcs, március 11.,
Búcs, március 12. könyvbemutató és előadás:
Szomolai Tibor: Felvidéki saga
Martos, március 12., 10:00,
istentisztelet, utána a Millenniumi emlékműnél
koszorúzás, szónok: Keszeg István polgármester
Ekel, március 12., 15:00,
az emlékműnél

Bátorkeszi, március 15., 17:00,
az emlékműnél
Komárom, március 15., 16:00,
a Jókai-szobornál, 17:00 a Klapka-szobornál
Gúta, március 17., 15:00,
szabadidőközpont, 16:00 VMK
Naszvad, március 17., 17:30,
a kopjafánál, majd a kultúrházban, szónok:
Szigeti László
Dunamocs, március 17.
Gellér, március 19.,
ünnepi istentisztelet és emlékoszlop koszorúzása
a templomkertben

Érsekújvári járás:

Szímő, március 11., 13:30,
a Millenniumi Harangláb előtt, szónok: Csáky
Pál. 14.00 órától a Jedlik Házban a Hit és hűség
c. Csáky-színdarab bemutatója.
Nána, március 12.
Párkány, március 14., 17:30
a kopjafánál, majd a kultúrházban,
szónok: Farkas Iván
Helemba, március 15., 18:00,
a kopjafánál
Érsekújvár, március 15., 17:30,
a Csemadok-házban, 19:00-tól Zorán-koncert
(a KultúrKorzó szervezésében) - a Lovardában
Köbölkút, március 15., 10:00,
Szőgyén, március 15., 11:00,
Muzsla, március 17. 17:00,
a kopjafánál
Bajta, március 19., 14:00,
a kopjafánál
Szalka, március 19., 15:00,
a kopjafánál

Nyitrai járás:

Nyitra, március 19., 13:30,
a városi temetőben, Erdősi Imre honvédpap
sírjánál
Gímes, március 19., 15:30,
a kultúrházban
Nyitracsehi, március 19., 10:45,
a templomkertben

Lévai járás:

Rimaszombati járás:

Rimaszombat, március 15., 16:30,
a Petőfi szobornál, majd ünnepi műsor
a VMK-ban

Nagykürtösi járás:

Nagycsalomja, március 10., 16:30,
fáklyás felvonulás a Pusztatemplomhoz
Inám, március 15., 16:00
Ipolynyék, március 15., 16:00
Ipolyvarbó, március 15., 16:00
Lukanénye, március 15.,
Csáb, március 19., 16:00
Ipolybalog, március 19., 17:00,
Csáky Pál: Virágeső –
a Teátrum Színházi Társulat bemutatója

Rozsnyói járás:

Rozsnyó, március 15., 14:00,
a temetőben, Szörcsei Antal sírjánál, 15:00 Petőfi
Sándor főtéri emléktáblájánál, 16:00 Kossuth
Lajos szobránál, 17:00 az OKC épületében a
Szőttes ünnepi műsora
Krasznahorkaváralja, március 18., 15:00,
a temetőben, Erőssy Lajos honvéd százados és
Hokky István áldozópap sírjánál, majd a kopjafánál és ünnepi műsor a kultúrházban
Tornagörgő, március 19., 15:00,
a temetőben Lükő Béla honvéd, református
lelkész sírjánál

Kassa-vidék járás:

Magyarbőd, március 12., 14:00,
istentisztelet a református templomban, majd
15:00 órakor az új emlékoszlop felavatása a
temetőben
Kassa, március 15., 17:00,
a Thália Színházban
Kassa, március 19., 10:00,
a köztemetőben a honvédek sírjánál

Nagyrőcei járás:

Gice, március 18., 14:30,
Petőfi-reliéf
Harkács, március 19., 14:00,
az emlékműnél

Ipolyság, március 14., 17:00,
a temetőben, szónok: Kiss Beáta. Majd 18:00
órakor a Városháza dísztermében, szónok:
Menyhárt József
Léva, március 15., 16:30,
a temetőben, majd 18:00 órakor
a Zsinagóga épületében

Tőketerebesi járás:

Losonci járás:

Nagymihályi járás:

Ragyolc, március 14., 17:00,
a kultúrháznál
Fülek, március 15., 15:00
Losonc, március 15., 17:00

Bodrogszerdahely, március 15., 10:00,
a Vécsey-kastélynál elhelyezett Kossuth-emléktáblánál, majd 15:00 órától ünnepi műsor a
kultúrházban
Királyhelmec, március 16.,
a Millenniumi téren
Nagykapos, március 15., 16:00,
a Városi Művelődési Központban, szónok: Popovics Béla, munkácsi tanár
A fenti programok lapzártáig érkeztek szerkesztőségünkbe, a www.mkp.sk honlapon bővebben olvashatnak további rendezvényekről, eseményekről.

