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Kassán egy toleráns, baráti
hozzáállást tapasztalunk.
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A karaván halad:

folyamatosan gyűlnek az aláírások az európai
kisebbségvédelmi kezdeményezés támogatására
A Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés
Q¨SV]HUİV¬W¨V¨QHN F¨OM YDO V]HSWember 21–22-én a Felvidékre érkezett a kezdeményezést kidolgozó
Európai Nemzeti Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN) küldöttsége.
A kisebbségvédelmi kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió a tagKK@LNJRYLQ@J±SDKDYČTMH®RINFszabályokat alkosson – az oktatás, a
kultúra, a nyelvhasználat és a regioMKHREDIKDRYS¤RSDQ·KDS¤M '@I±UČ¤U
LQBHTR U¤F¤HF ±RRYDFXĬKHJ @Y DFXmillió aláírás, az Európai Bizottságnak el kell indítania a kisebbségvédelmi jogszabályok megalkotásának
ENKX@L@SS  $Y S±QS¤MDKLH KDGDSČR¤F
az európai nemzeti kisebbségek számára. A szlovákiai magyar, német,
ruszin és cseh civil szervezetek és
J±YRYDQDOKČJ J±Q¤ADM ¤K¤MJ @Y ¤QCDJKČC¤R @Y @K¨QRFXĬIS¤R HQMS  
RYKNUJH@H @K¨QRFXĬIS¤RS @ %4$-
tagszervezeteként az MKP szervezi.
A sajtóban napokban megjelent
hírek szerint Románia után Szlovákia
is megtámadta a kisebbségvédelmi
kezdeményezést a luxemburgi uniós
A¨Q®RFNM  %NMSNR STCMH  GNFX @ ,H-

nority Safepack-et e két ország kormánya már 2013-ban is megtámadta, de végül elveszítették a pert és
HC¤M DKHMCTKG@SNSS @Y @K¨QRFXĬIS¤R 
)NFH RY@J¤QSČJ RYDQHMS @ QNLM ¤R @
szlovák kormány az új pert is elveszíti majd, hiszen épp azt a kezdeményezést támadják, amelyet egyszer
már jóváhagyott a bíróság.
A karaván mindenesetre halad…
Szlovákiában eddig több mint 10
ezer támogató aláírást szerzett a Minority SafePack kezdeményezés. Az
@K¨QRFXĬIS¤R ENKXS@S®CHJ  Y DTQ®pai kisebbségek számítanak minden
I®¤QY¤RĬONKFQSLNF@SRQ@ 
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Kampányhajrá
Dunaszerdahelyen
október 28-án

Kampányhajrá
%ĐVµQ
október 29-én

AHOGY KELL...
Külön-külön egyik támogatási program sem
FVRGDV]HUGHHJ\»WWHVKDV]QRVXO VXNHOĐVHJ¬WKHWL
QHP]HWLNµ]µVV¨J»QNPHJHUĐVµG¨V¨WŞ
2NJE¤KD L®CNM OQ®AKIJ LDFFXČYMH @ UK@RYS®J@S
most azok, akik a megyei parlamentbe álmodják magukat.
A „függetlenek” a pártokat támadják, pedig megyei szinten is a frakciók jelentik a döntéshozatal alapját. A támogatások, fejlesztések elosztásánál egyetlen dolog számít:
ki mennyi szavazattal bír. Az „egykék” súlytalanok, ezért
közösségi érdekképviseletre alkalmatlanok.
Vannak, akik csúsztatásokkal, hazugságokkal teli kiadványokban próbálják lejáratni ellenfeleiket. Bennünket is.
*±Y±RHRLDQSDSČIDK·J@Y@KOQHRS¨KTRLDKKDSS GNFXRNJ@S
kérdeznek, de megvalósítható válaszokat egyikük sem
ad. A Magyar Közösség Pártja ezt nem teszi. Lobogtathatnánk jelenléti íveket, igazolva, ki veszi komolyan a megyei
J¤OUHRDKČHLTMJIS JHMDJENMSNR@YµSGK®Y@S NJS@SRH¤R
szociális intézmények, a kulturális támogatások sorsa, de
nem tesszük. Helyette számot adunk arról, mit értünk el.
*¤OUHRDKČJNKK¤FL %DMDR(UMRY@U@HU@K¤KUDś GNFXJDKK 
és ahogy illik.”
A felvidéki magyarság területi megoszlása megköveSDKH@YDQČRQ¤FH®JJH@K@J¨SRS  L@FX@QMDLYDSONKHSHJ@
is felismerte ezt. Az elmúlt hetekben két nagy támogatási
program is indult, amely ezt a célt szolgálja. A magyar nyelUĬNJS@SR@K@OIS@Y®UNCJIDKDMSHJ  L@FX@QJNQLMX
több mint 6 milliárd forintos támogatásából újulhatnak
LDF®UNCHMJŔDY@I±UČADUDSDSSAHY@KNLDKRČK¤OBRČID 
A tartalmában megújult Baross Gábor Terv – Dél-Szlovákia
gazdasági fejlesztési tervének gyakorlati megvalósítása is
DKJDYCČCGDSDSS  Y NJS®ADQADM Y@IK® OKXY@SH QDMCRYDQADM LHKKHQCENQHMSM@JLDFEDKDKČ±RRYDFJDQ·KSLDFGHQCDS¤RQD $MMDJB¤KI@ @RY·KČE±KC±MU@K®ANKCNFTKRKDGDSČR¤F¤MDJLDFSDQDLS¤RD *·K±M J·K±MDFXHJOQNFQ@L
RDL BRNC@RYDQ  CD DFX·SSDR G@RYMNRTKRTJ DKČRDF¨SGDSH
MDLYDSHJ±Y±RR¤F·MJLDFDQČR±C¤R¤S
LDFX¤JADU¤SDK¤MDJM@FXQ¤RY¤S@YNSS¤KČJKS@KADƥYDSDSS@C®J@CIJ $QČRL@FX@QLDFXDHJ¤OUHRDKDSSDKDY
az összeg nemzeti közösségünket is szolgálhatja.
Ehhez választóként mindannyian hozzájárulhatunk.
-NUDLADQ ¤M@YTQMJMK@CG@STMJµI@AADR¤KXS%DKUHdéknek, számítok Önökre!

Kampányhajrá
Komáromban
október 29-én

November 4.

Megyei választások

SZERETTETTEL
VÁRJUK!
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Októbertől pályázhatnak
a felvidéki vállalkozók
a Baross Gábor fejlesztési
programban
„Ha nem teszünk a emberek gazdasági boldogulásáért (…), akkor nem lesz
kiért tizenöt, húsz év múlva küzdeni”
– mondta Menyhárt József az MKP
elnöke Komáromban, a Párbeszéd a
&@YC@RFEDIKDRYS¤RQČK  DKMDUDY¤RĬ
rendezvényen, ahol a Magyar Közösség Pártja és a Baross Alapítvány
bejelentette októberben rajtoló délszlovákiai gazdaságfejlesztési programját.

QRA®K K¤SQDGNYNSS JDQDSAČK EDKUHC¤JH
pályázók igényelhetnek majd támogatást legalább 30 százalékos önrésszel,
KDFEDKIDAADYDQDTQ®HF  YDKČYDSDR
számok szerint tehát legalább 1100
pályázat kaphat támogatást.

Gábor Terv prioritásait követi, a Baross
Alapítvány a társadalmi kommunikációját fogja „vezényelni”. A cél a kis- és
középvállalkozások támogatása, hogy
ezáltal segítsék a régiók gazdasági fellendülését.

%@QJ@R(UM @Y,*/F@YC@RFH@KDKM±JD
elmondta, hogy mivel mindkét ország
uniós tagállam, a vonatkozó brüsszeli
szabályok megszabják a vissza nem
S¤Q¨SDMCČ SLNF@SRNJ L@WHLKHR
Ugynitt bemutatták a felújított Baross ±RRYDF¤S  %@QJ@R RYDQHMS @ EDIKDRYS¤RH
Gábor Tervet, amelyet a 18 tagú szer- csomag teljes mértékben kiaknázza a
JDRYSČAHYNSSRF RYLNR µI JTS@SRH S±QU¤MX@CS@KDGDSČR¤FDJDS
@MX@FF@K¤RB¤KJHSĬY¤RRDKAČU¨SDSSJH

Menyhárt József kiemelte, hogy nem
pártalapon történik majd a támogatások megítélése. Beszédében hangsúlyozta: „A Baros Gábor Terv nem egy
befejezett projekt. (…) Beszélni kell
róla, tárgyalni, vitatkozni, és meg kell
mutatni a [dél-szlovákiai] térségnek,
GNFX U@M JHS±Q¤RH KDGDSČR¤FD  ş R
nemcsak a magyar államra kell támaszkodni, hanem alanyi jogon kell
kérni a jussunkat itt is, ebben az országban, ahol élünk, és ahová adóinJ@SƥYDSI·J -DLRY@A@CLDFDMFDCMH 
hogy Szlovákia déli régióit elszegényesítsék, minket pedig olyan másodrangú sorsba juttassanak, amely nem
csak az asszimilációt, de az elvándorKRSHRDQČR¨SH Ś

5 milliárdos
gazdaságélénkítő csomag
Az 5 milliárd forintos (mintegy 16,5
millió eurós), magyar kormányzati for-
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Bemutatták a megújult
Baross Gábor Tervet
(UM 3@LR  @ !@QNRR K@O¨SUMX ·FXUDYDSČID DKLNMCS@  GNFX @Y NJS®ADQben induló fejlesztési terv a Baross

Vincze Loránt,

a FUEN elnöke a Felvidéken

“Hosszú út vezetett el odáig,
KRJ\D]DO ¬U VJ\İMW¨VHONH]GĐGhessen. A cél az, hogy legalább
K¨WWDJ OODPEDQµVV]HJ\İOMµQD]
egymillió támogató aláírás. Az
európai jog ugyanis a nemzeti
parlamentek által hozott törvények felett áll. Ezáltal háttérbe
szoríthatók a nemzetállami
eszme alapján hozott rendelkezések, lassítható, s reményeink
szerint megfordítható az assziPLO FL²Ş

!DQ¤MXH)®YRDE 

@Y@K¨QRFXĬIS¤REDKUHC¤JHJNNQCHMSNQ@

 %4$- CDKDFBH® 5HMBYD +NQMS
elnök vezetésével kétnapos látogatásra érkezett. Komáromban a város
@KONKFQLDRSDQ¤UDK  *MHQR (LQ¤UDK
DFXDYSDSDSS @Y @K¨QRFXĬIS¤R SDDMCČHQČK  $YTSM )TGRY &X±QFX  @
Selye János Egyetem rektora fogadta a delegációt. Elhangzott, hogy a
kisebbségvédelmi kezdeményezés
azért is fontos, mert garantálni kíUMI@ @Y @MX@MXDKUH EDKRČNJS@SRS  
találkozókon részt vett még Becse
-NQADQS,*/ JNLQNLHIQRHDKM±J
és Orosz Örs (MKP, megyei képviseKČIDK±KSHR

MXDKUĬR¤FADM ADS±KS±SS RYDQDO¤QČK
SQFX@KS@J  OQNFQ@LJ¤RČAA@"R@Klóközi Vásárban folytatódott, ahol
J±Y±R @K¨QRFXĬIS¤RQD JDQ·KS RNQ @Y
MKP sátrában.

Csütörtök délután Dunaszerdahely polgármestere, Hájos Zoltán
és A. Szabó László alpolgármester
ENF@CSJ @ KSNF@S®J@S  @GNK DKRČsorban a helyi önkormányzatok két-

 %4$- DKM±JD U¤F·K @Y ,*/ ONzsonyi székházában tartott közös
R@IS®SI¤JNYS@S®S,DMXGQS)®YRDƤDK
¤R !DQ¤MXH )®YRDƤDK  -@FXRYNLA@S
megye alelnökével.

/¤MSDJDM C¤KDKČSS @ "RDL@CNJ
pozsonyi székházában Bárdos Gyula elnök fogadta a szlovákiai némeSDJ ¤R QTRYHMNJ J¤OUHRDKČHS   BHUHK
JHRDAAR¤FH RYDQUDYDSDJ UDYDSČH @
megbeszélésen összehangolták alá¨QRFXĬISČ SDU¤JDMXR¤F·JDS  L@IC
ünnepélyesen aláírtak a kezdeméMXDY¤R@K¨QRFXĬISČ¨U¤S

Támogassa online
A kisebbségvédelmi kezdeményeY¤RQČK SNUAAH Q¤RYKDSDJDS @ GSSO
VVV LJO RJETDMDKDJSQNMHJTRB¨LDM
érhetnek el. Ugyanitt akár otthonról is
aláírhatják a petíciót az online változat
segítségével. Köszönjük, hogy szívén
viseli a felvidéki magyar és az európai
nemzeti közösségek ügyét!

HÍR5(5ċPLUSZ
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Az MKP magyar közösségben
gondolkodik
Az óvodaprogram indulása kapcsán szervezett sajtótájékoztatón
többször elhangzott, hogy már a fejlesztési program hírére is növekedett
a magyar óvodába beíratott gyermekek száma Kárpát-medencei szinten.
„Ha óvodai szinten nem alapozunk, akkor 5-15 év múlva nem lesz
az alapiskoláinkat, középiskoláinkat,
egyetemeinket mire alapozni”

Felvidéki magyar
óvodaprogramot
indít az MKP és
a magyar kormány
 L@FX@Q JNQLMX @MX@FH SLNF@SRU@K  @Y ,*/ RSQ@S¤FH@H
O@QSMDQR¤FD¤R@2YKNUJH@H,@FX@Q
/DC@F®FTRNJ 2Y±UDSR¤FD RY@JL@H
EDK·FXDKDSDLDKKDSSHMCTK®OQNFQ@L
B¤KI@  GNFX @ IDKDMKDFH  *QOS LDCDMBDHRYHMSDMDYDQEČQDSDGDSČ
L@FX@Q ®UNCR RYL@ DMMDJ J±RY±MGDSČDMDYDQQDDLDKJDCIDM 
LDFG¨URNROKXY@SNJ@!DSGKDM
&ANQ K@ONMJDQDRYS·K¤QGDSČJDK
&QDYR@ (RSUM %HCDRY JNQLMXAHYSNR JHDLDKSD  GNFX DY @ SLNF@SR @Y µI L@FX@Q ±M¤O¨S¤RMDJ
DFX ENMSNR LNYY@M@S@   *QOS
LDCDMBDH ®UNC@OQNFQ@L DFX
NKX@M QDMCRYDQRYHMSĬ AD@U@SJNYR 
@LDKX@F@YC@RFEDIKDRYS¤RH¤RNJS@SR·FXH ADQTGYRNJJ@K DFX·SS
@Y DF¤RY *QOS LDCDMBD L@FX@Q
LDFL@Q@CRSJ¨UMI@RYNKFKMH 
*HRR !DS@  @Y ,*/ NJS@SRH @KDKM±JDś Y,*/B¤KI@ GNFX±RYS±M±YYD NKX@M SDKDO·K¤RDJDM HR MX¨KI@M@JL@FX@Q®UNCJ @GNKIDKDMKDF
L¤FMHMBR GHRYDM@YDF¤RYEDKUHC¤JH L@FX@Q NJS@SR NQHF®I@ @Y ®UNC@H MDUDK¤R  YNM FXDQDJDJ  @JHJ
L@FX@Q MXDKUĬ ®UNCA@ JDQ·KMDJ 
M@FXNAA DR¤KKXDK ENKXS@SIJ S@MTKLMX@HJ@SL@FX@QHRJNKJA@M Ś
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– mondta Menyhárt József az óvodaprogram indítása kapcsán., ”Az
MKP magyar közösségben gondolkodik, nemcsak pártban, hanem egy
¤KČJ±Y±RR¤FADM  ,@FX@Q*±Y±RR¤F
Pártja ugyan nem kormánypárt és
nem parlamenti párt, de ez minket
nem akadályoz meg abban, hogy a
magyar kormány stratégiai partnereként ne hozzuk azokat az eredméMXDJDS  @LDKXDJDS SČK·MJ UQM@J  Y
anyanyelvi oktatás a magyar óvodákA@MJDYCČCHJ  Y®UNCJLDFDQČR¨S¤RD@K@OCNKNF R±Q·K·MJ@MM@J GNFX
Magyarország kormánya ezt támogatja” – fogalmazott Menyhárt József.
„Mi nemcsak ígérgetünk, hogy
majd lesz kulturális támogatás, amely
nem érkezik meg, hanem azt mondjuk, itt vannak a konkrét számok, itt
van a konkrét támogatás, mely szakmailag megalapozott, és a magyar
közösség szempontjából fontos be-

ruházás lesz, amely a magyar nemzet
határon innen és határon túli érdekeit
képviseli.”
„Az MKP szorgalmazza, hogy olyan
településeken is nyíljanak magyar
óvodák, ahol jelenleg még nincs, hiszen az egész felvidéki magyar oktatás origója az óvodai nevelés. Azon
FXDQDJDJ @JHJL@FX@QMXDKUĬ®UNCba kerülnek, nagyobb eséllyel folytatják tanulmányaikat magyar iskolákban.”– mondta Kiss Beáta, az MKP
oktatási alelnöke.
&QDYR@ (RSUM ADIDKDMSDSSD I±UČQD
folytatódhat a most elindított óvodaprogram, így további településeken
újulhatnak meg a magyar óvodák.

Eszmecsere az erős Magyarországról és az
erős felvidéki megyei képviseletről
$ 0DJ\DU 2UV] JJ\İO¨V 1HP]HWL
Összetartozás Bizottsága kétnapos
kihelyezett ülést tartott a Felvidéken, melyen régióink magyar szerYH]HWHLQHN N¨SYLVHOĐL LV U¨V]W YHWtek. Szeptember 27-én Érsekújvár
városában, másnap pedig DunaszerGDKHO\HQWDUWRWWDNEĐY¬WHWW»O¨VW
A bizottság tagjai a járási székhelyek mellett több településen látogaSRS SDSSDJ  )QS@J ,TYRKM  !ČR±M ¤R
-XQ@RCNMHR
Pánczél Károly bizottsági elnök
a sajtótájékoztatókon hangsúlyozta,
hogy a magyar kormánynak a nemzetpolitikát tekintve Szlovákiában a
Magyar Közösség Pártja az egyedüli
partnere, és így a felvidéki támogatások stratégiáját az MKP-val törtéMČDFXDYSDS¤RTSMENF@KL@YY@LDF 
QU¤MXDR DY @Y ®UNCJ@S SLNF@S®
programra és az ötmilliárd forintos
F@YC@RF¤K¤MJ¨SČ BRNL@FQ@ HR  !¨YHJ
abban, hogy az MKP a megyei váK@RYSRNJNMSNUAADQČR±CHJ FXS@O@RYS@KS@  @ EDKUHC¤JH L@FX@QNJ DQČR
Magyarországot akarnak, hiszen az
mindig támasza lesz az elszakított
magyarságnak.
Farkas Iván, az MKP gazdasági alDKM±JD¤R-XHSQ@LDFXDHDKM±JIDK±KSID
örömmel nyugtázta, hogy a Kárpátmedencei gazdasági térségben való
gondolkodás lett úrrá Magyarországon.
Berényi József  -@FXRYNLA@S LDgye alelnöke, illetve jelenlegi elnökjelöltje ismertette a magyarországi
LDFX¤JJDK U@K® DFX·SSLĬJ±C¤RDJ
konkrét eredményeit.
Menyhárt József MKP-elnök nagyra értékelte azt a nemzetpolitikai paradigmaváltást, hogy a magyar kormány kultúránk és oktatásunk mellett
LQ F@YC@RFTMJ LDFDQČR±C¤R¤S HR
támogatja.
Valamennyien rámutattak annak
fontosságára, hogy az emberek ottGNM @RY·KČE±KCI·J±MANKCNFTKI@M@J 
HÍR5(5ċPLUSZ
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ELhelyezték
Esterházy János hamvait

 RYDOSDLADQ M@-XHSQ@LDKKDSSH KR®ANCNJ
J±YR¤FADM  DFXGYH  JDFXDKDSH ·MMDOR¤F JDQDS¤ADM
GDKXDYS¤J DK $RSDQGYX )MNR RYKNUJH@H L@FX@Q ONKHSHJTRTQMIS@YDB¤KQ@EDK¤O¨SDSS¤REDKRYDMSDKS2YDMS
*DQDRYS%DKL@F@RYS@KR@*ONKM@JQHOSIA@M

Emlékfutás
Esterházy János
tiszteletére
Alsóbodokokra érve véget ért az egy héten át tartó,
Esterházy Jánosért felajánlott országos futás. A futók
KS@KGNYNSSY@QMCNJJDQDRYS¤R@Y±RRYDFXĬIS±SSEDKUHdéki föld elhelyezése a kegyeleti megemlékezés része
volt.
Y$RSDQGYX DLK¤JETSRQ¤RYSUDUČH¤QHMSDSS¤J@YNM
településeket is, melyeken gróf Esterházy János tiszteKDS¤QDKK¨SNSS@JDLK¤JLĬUDJDS  Y,*/JHDLDKSƥFXDKLDSENQC¨S@Y$RSDQGYX ¤KDSLĬONKRQ@ ¨FXS±QS¤MSDY
az emlékfutással, és így volt ez a kegyeleti megemlékezéssel kapcsolatban is.

Y$RSDQGYX)MNRJDFXDKDSHLDFDLK¤JDY¤R$RSDQGYX ,@KE@SSH KHBD  @ LQS¨Q FQ®E KMX@  @Y $RSDQGYX
)MNR 2Y·KČE±KCI¤¤QS $FXDR·KDS ¤R @ /YL@MDTL /NKFQH 3QRTKR RYDQUDY¤R¤ADM JDQ·KS LDFQDMCDY¤RQD  
QDMCDYU¤MX *±U¤Q +RYK®  @ ,@FX@Q .QRYFFXĬK¤R DKM±JD  U@K@LHMS ÉTQÈN 9NKSM  @ -XHSQ@H $FXGYLDFXD
O·RO±JHGDKXM±JDU¤CM±JR¤FD@K@SSU@K®RTKSLDF
 QDMCDYU¤MXDM RYLNR IDKDR L@FX@QNQRYFH ¤R
RYKNUJH@HJ±Y¤KDSHRYDL¤KXHR¤FUDSSQ¤RYS@,@FX@Q*±Y±RR¤F/QSI@@KDFL@F@R@AARYHMSDMJ¤OUHRDKSDSSDL@FS@JDFXDKDSHLDFDLK¤JDY¤RDM )DKDMUNKS,DMXGQS
)®YRDENQRYFNRDKM±J ċQX/¤SDQ@Y.3DKM±JD %@QJ@R
(UM@KDKM±J ¤RS±AAIQRHDKM±JR¤FJ¤OUHRDKČIDHR

Megkezdte működését az Esterházy Akadémia
Martoson szeptember 14-én ünnepélyesen megnyitották, és ezzel
KLYDWDORVDQ LV PHJNH]GWH PİNµG¨sét az Esterházy Akadémia. A nyitó»QQHSV¨J U¨V]WYHYĐLW WµEEHN Nµ]µWW
köszöntötte Pánczél Károly, Szilágyi
Péter és Menyhárt József MKP-elnök
LV$KDOOJDW²QDND]HOVĐHOĐDG VW
Molnár Imre tartotta; az akadémia
igazgatója Gubík László.
J±Y¤KDSHQMS¤QCDJKČCČƥ@S@KEDKvidéki magyar értelmiség képzésére
RYNKFK®RYDKKDLHLĬGDKXJ¤MSK¤SQDGNzott intézmény megnyitóját az akadémia központjában, Martoson tartották.
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A megnyitón több anyaországi és
felvidéki magyar politikus mellett neves közéleti személyiségek s különböYČBHUHKRYDQUDYDSDJJ¤OUHRDKČHHRQ¤RYS
vettek, és a rendezvényt levélben köszöntötte Esterházy-Malfatti Alice, a
mártír gróf, Esterházy János lánya is.
“Sokan reméljük és hisszük, hogy
Esterházy János elvett életével
együtt a felvidéki magyar közösség
nem veszítette el szellemiségét. Sokan vannak és lesznek is, akik ezen
@Y µSNM ENFIJ UDYDSMH ¤R DQČR¨SDMH @
magyar közösséget. Ennek az intézménynek az életre hívásával is ebbe
@YHQMXA@K¤O·MJDKČQDŚŔIDKDMSDSSD
ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség
MDLYDSONKHSHJ¤QS EDKDKČR GDKXDSSDR
államtitkára a megnyitón mondott
beszédében. „Régi álmot sikerült
megvalósítani ennek a tehetséggondozással és közéleti képzéssel foglalJNY® RYDKKDLH LĬGDKXMDJ @ K¤SQDGNYRU@KŚ Ŕ LNMCS@ @Y ,3( MDJ Gubík
László, az Esterházy Akadémia alapító igazgatója. Elmondta: a hiánypótló intézményt a Miniszterelnökség
-DLYDSONKHSHJ@H |KK@LSHSJQRFM@J
és a Bethlen Gábor Alapnak a 60 millió forintos támogatásából sikerült
K¤SQDGNYMH  Y @J@C¤LH@ DKRČ ¤U@C@
20 hallgatóval indul, a kétéves képzés
Q¤RYSUDUČH DKČRY±Q DFX RY¤KDR J±QĬ
A gyáva átáll. Vagy
S¤L@G@KL@YS EDK±KDKČ DKČ@CRRNQNzaton, valamint a közéleti szerephez szalad. Az igaz marad.
nélkülözhetetlen feladatokra felké- UµNS¨OGDYDJ\$UDGŞ
RY¨SČSQ¤MHMFDJDMUDRYMDJL@ICQ¤RYS 
$YS J±UDSČDM @ G@KKF@S®J Q¤RYDRDH
Jelen világunkban csak az ügyes,
lesznek egy személyre szabott mentorprogramnak is, melynek az lesz a aki mindent túlél, aki minden csáváEDK@C@S@ GNFX@Q¤RYSUDUČJ@YKS@KTJ ból kimászik, akit sosem szembesíUK@RYSNSS RY@JHQMXM@J LDFEDKDKČ tenek tettei következményeivel. A tiegyéni képzést kaphassanak.

Menyhárt József
Gondolatai október 6-a
Alkalmából

zenhármak korában ez még másképp
UNKSČJNC@KKS@JU@K@LHLDKK¤¤RUKlalták a következményeket akkor is,
ha az életük volt a tét.
A Magyar Golgotának nevezett
tragédia az 1867-es kiegyezésben
ugyan nem oldódott fel, de egy
megalázott és eltiport nemzet újra
felemelte fejét. Arad példa arra is,
hogy sosem adhatjuk fel. Az 1849–
49-es magyar szabadságharc olyan
kivételes és tiszta esemény volt Európa történetében, amelyért társadalmi, vallási és nemzeti hovatartozásától függetlenül sokan adták az
életüket.

Menyhárt József MKP-elnök köszönetet mondot az akadémia alapítóinak, támogatóinak és sok sikert kíUMS@G@KKF@S®JM@JHR ,NKMQ(LQD@
!@K@RRH(MS¤YDSHF@YF@S®I@LDFS@QSNSS@
@Y@J@C¤LH@DKRČDKČ@CRSHR
Az Esterházy János MDU¤S UHRDKČ
intézmény megnyitóján szoborral is
emléket állítottak a névadó mártír
grófnak. A mellszobrot, amelyet az
.QRYFFXĬK¤R @CNLMXNYNSS @Y @J@démiának, Pánczél Károly, az OrszágyFXĬK¤R -DLYDSH RRYDS@QSNYR !HYNSSságának elnöke, illetve Peczár Károly,
az Esterházy János Polgári Társulás
elnöke leplezte le.
HÍR5(5ċPLUSZ

9

 NR
forradalom és
szabadságharc

Mi nem azok vagyunk, akik megbélyegzünk, és
nem azok vagyunk, akik félünk. Most is tenni akarunk
valamit, és azt meg is fogalmaztuk. Ez nem más, mint
@ LDFL@Q@CRTMJ HSS  2YKNUJHA@M  FX FNMCNKITJ 
a mai rendszer nem biztosítja itt a magyarok megmaradását, hiszen 110 ezerrel vagyunk kevesebben,
LHMSUNKSTMJ ADM -@FX@Y@RRYHLHKBH® M@FX@Y
elvándorlás. Ezt kimondjuk és megfogalmazzuk azt
HR GNFXDYDMGNFX@MKDGDSUKSNYS@SMH RJ@OITJHR@
bélyegeket… De ahogy a megbélyegzés nyilván nem
¤QCDJDKSD@YNJ@S @JHJ A@M  ADMU@FX
a Rákóczi-szabadságharcban helytálltak, ez bennünket sem érdekel.

Együtt elhunytainkkal,
szentjeinkkel
,HMCDMRYDMSDJ ·MMDOD @ Q®L@H J@SNKHJTR RYDQS@QSR
RYDQHMSG@KNSS@JM@OIGNYJ@OBRNK®CHJ  JDKDSHDFXGYA@M
/·MJ±RC·MMDO¤SJ±UDSČU@RQM@ONMS@QSITJ $MMDJNJ@@
2YDMSK¤KDJSDRYJ¤ODRR¤@QQ@ GNFXRYDMSDJKDFX·MJ
"R@J(RSDM@Y @JH@K¤SDY¤R¤SSDJHMSUD2YDMS ¤RLHMCDM
SHRYSDKDSDSLDF¤QCDLDK #DL¤FHR@IMC¤JNYHJ@YċBRNCK@SNRE¤MX¤AČK RYDMSR¤F¤AČK@YNJM@J@YDLADQDJMDJ @JHJ
LDFS@MTKM@J*QHRYSTRHRYDQDSDSSDKS±J¤KDSDRDMRYDQDSMH
,HMC@MMXH@MLDFG¨UNSS@JU@FXTMJDQQD@YµSQ@ ,HMCDMRYDMSDJ·MMDODLDLDMS®LHMCDMDLADQRYLQ@ 
(RSDMGDKXDSJ¤RY¨SLHMC@MMXHTMJRYLQ@  S±J¤KDSDRR¤FRYDMSR¤FµSI@ )¤YTR*QHRYSTRJ±UDS¤RD @YċHF¤I¤MDJLDFS@QSR@ SDQGDHMJJDQDRYSIDHMJGNQCNYR@ -HMBR
RYDMSR¤FKDKJHG@QB DKDR¤R¤RµIQ@EDKKKRM¤KJ·K
YHF@YHśRYDMSř@SHRYS@RY¨U @Y±Q±L @Y(RSDMMDKU@K®
I®J@OBRNK@SDLADQD ¤KIDM¤RLNYNFINMAQGNK@UHKFA@M (RSDMMDJRY·JR¤FDU@MRYDMSIDHQD@YċLĬU¤MDJADSDKIDR¨S¤R¤GDY
2YDMS/K@ONRSNK 9RHC®JGNY¨QSKDU¤KADMDYS¨QI@ś3DJHMSR·MJEDK@GHSRYDQYČI¤QD¤RADSDKIDR¨SČI¤QD )¤YTRQ@ 
@JH @ E±KJ¨MKS ±Q±L GDKXDSS @ JDQDRYSG@KKS RYDMUDCSD
DK @M¤KJ·K GNFX@FX@KY@SS@KS±QČC±SSUNKM@ &NMCNKITMJBR@JČQ @JH@E±KJ¨MKS±Q±LGDKXDSS@JDQDRYSG@KKS
RYDMUDCSD DK  @M¤KJ·K  GNFX @ FX@KY@SS@K S±QČC±SS UNKM@ Ś3DGSL@F@*QHRYSTR4QTMJKKLHMCHF@J±Y¤OONMSA@M 3ČKDS@MTKTMJLDFETSMH 2YDMS/KHMSDKLDHRYDQHMS
ś-DLSTCISNJ GNFX@OKXM@UDQRDMXYČJLHMCETSM@J
TFX@M CD@C¨I@SBR@JDFXMXDQHDKFXETRR@SNJ GNFX
DKMXDQI¤SDJʖ@J·YCČJODCHFU@K@LDMMXHDMLDFS@QS®YS@S®¤KDSDS¤KMDJLHMCDMSDJHMSDSADM  YNJ GNFXGDQU@C®
A@A¤QSJ@OI@M@J LH@Y¤QS GNFXGDQU@CG@S@SK@MS Ś YSM
ČLQR@ISO¤KCIQ@HRLDQGHU@SJNYMHśMHRETSNJ CD
MDLB¤KS@K@MTK L¤QDL@Y±J±KBR@ORNJ@S CDMDLBR@J
@ KDUDFČS BR@OJNCU@  G@MDL R@MX@QF@SNL ¤R Q@ARFA@
UDSDLSDRSDLDS GNFXL¨FLRNJM@JGHQCDSDL@YHF¤S 
L@F@L¤QCDLSDKDMM¤KMDUKI@JŚ *NQ   

„A rendszert az egész magyar nép
söpörte el. (…) A világon páratlan szaEDGV JKDUFYROWH]DƩDWDOQHP]HG¨Nkel a népünk élén. A szabadságharc
azért folyt, mert a nemzet szabadon
akart dönteni arról, hogy miképpen
éljen. Szabadon akar határozni sorsa,
államának igazgatása, munkájának
¨UW¨NHV¬W¨VHIHOĐOŞ
Mindszenty József (1956)
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-@FXNM ENMSNR  GNFX ¤M HR JH STCI@L LNMC@MH 2YDMS
@J@QNJ KDMMHʖ 2YDQDRRDL  HLCI@L (RSDMDLDS  2YNKFKI@LGĬR¤FDRDMċS¤R@J±Q·K±SSDLK¤UČJDSRYDQDSDSSDK¤R
S·QDKDLLDK  KIDJ HF@YRFA@M  LDFANBRS® ¤R HQF@KL@R
RYDQDSDSADM HRLDQIDLLDF¤RFX@JNQNKI@L@YDQ¤MXDJDS
(RSDMLHMCDMJHSG¨U GNFX@A@QS@HUUKITMJ )¤YTR
@YS@J@QI@ GNFX@SDRSU¤QDHKDFX·MJ  2YDMSK¤KDJODCHF
U¤FSDKDMJDFXDKLDJJDK¤RDQČUDKQ@RYSDK GNFXJDQDRR·J EDKHRLDQI·J¤RJ±UDRR·J@Y·CU±RR¤F·MJRYDMSS¤UKRTMJµSIS
,NMCNJ(RSUM F±Q±FJ@SNKHJTROK¤AMNR

„Olyanok voltunk,
mint ti; olyanok
lesztek, mint mi.”

“Halottak napján imádságainkkal és
WHPHWĐO WRJDW VVDOIHMH]]»NNLWLV]WHOHW»QNHWV]HUHWWHLQNLU QWŞ

-NUDLADQ DKDI¤M LHMCDMRYDMSDJ ·MMDOD ¤R @ G@KNSS@J M@OI@ DLK¤JDYSDS ADMM·MJDS @QQ@  GNFX E±KCH
K¤S·MJDFXRYDQADEDIDYČCHJ¤RDKJDYCČCHJRYLTMJQ@
DFXµIUHKF@SµKUHKFNM 
,HMCDMRYDMSDJ M@OI@ @YNJM@J @ RYDMSDJMDJ @Y
·MMDOD  @JHJQČK @ M@OSQ M¤U RYDQHMS MDL DLK¤JDYHJ
LDF CDČJHR@LDMMXNQRYFA@MU@MM@J SDGS@Y±RYRYDR·CU±Y·KSKDKJDJ·MMDOD 
 JDKDSH JDQDRYS¤MXR¤F LQ  A@M ·MMDODKSD @Y
±RRYDR U¤QS@Mµ M@OIS  -XTF@SNM  SČK ·MMDOKHJ 
@LHJNQ(5 !NMHEBOO@SUDSSD@Y±RRYDRONFMXHRSDMSHRYSDKDS¤QD¤O·KSQ®L@H/@MSGDNMS ¤RLITR
MEDKRYDMSDKSD,QH@¤R@Y±RRYDRU¤QS@MµSHRYSDKDS¤QD   5(((  RYY@CA@M (((  &DQFDKX OO@ SDSSD @ ś2YDMS
2YĬYMDJ LHMCDM@ONRSNKM@J U¤QS@MµM@J GHSU@KK®M@J
¤R @ E±KCJDQDJR¤FDM DKGTMXS LHMCDM S±J¤KDSDR  HF@Y
DLADQMDJŚDLK¤JM@OIU  ADM(5 &DQFDKXOO@@
LHMCDMRYDMSDJ·MMDO¤SMNUDLADQ I¤QDGDKXDYSD¤R
DFXDSDLDR·MMDOO¤SDSSD
GNKS@JSHRYSDKDSD¤R@QITJU@K®DLK¤JDY¤RRYHMSD
LHMCDMJTKSµQA@MDLADQDLK¤JDYDS®S@IDKDMU@M  
JDQDRYS¤MXUHKFA@M@BKTMXHADMB¤RRYDQYDSDRDJLQ
 ®S@ MNUDLADQ  M DLK¤JDYMDJ LDF @Y ±RRYDR

LDFGNKSQ®K  YDLK¤JM@OADUDYDS¤RD¤RDKSDQIDRYS¤RD2YDMS.CHK®BKTMXHADMB¤R@OSMDU¤GDYEĬYČCHJ 
'@KNSS@J M@OIM HLCRF@HMJJ@K ¤R SDLDSČKSNF@SRR@K EDIDYY·J JH SHRYSDKDS·MJDS RYDQDSSDHMJ HQMS 
(KXDMJNQ¤KČUHQFNJ@SGDKXDY·MJRYDQDSSDHMJR¨QIQ@¤R
FXDQSXSFXµISTMJSHRYSDKDS·JQD  Y¤KČUHQFIDKJ¤ODYH
@ G@KK TSMH ¤KDSDS @Y ±Q±J ANKCNFRFA@M  FX  @GNFX@ME±KCH¤KDS·MJADMUHQFF@KJ±RY±MSI·J@RY·KDS¤RM@OITJ@S·MMDOKČJDS LNRSDKGTMXSSDRSU¤QDHMJLDMXMXDHRY·KDS¤RM@OIS·MMDODKI·J  Y¤FČFXDQSX@KMFI@
JHEDIDYH *QHRYSTRA@ ¤R @Y Č LDFUKS®H LĬU¤AD UDSDSS
GHS·MJDS¤R@ANKCNF±Q±J¤KDSADMU@K®QDL¤MX·MJDS
Q±J ANKCNFRFNS J¤Q·MJ (RSDMSČK DKGTMXS RYDQDSSDHMJMDJ  MDJ·MJ ¤KČJMDJ ODCHF KDKJH A¤JDRR¤FDS 
ś!QLDFRYNLNQ¨SLHMJDS@G@KKJ¤MXRYDQD @Y¨F¤QS
±Q±J¤KDSLDFUHF@RYS@KLHMJDS Ś' /QDE ,HHLCJNYTMJ¤QS·J ČJODCHFJ±YADMIQG@SM@J¤QS·MJ(RSDMM¤K
@ RYDMSDJ J±Y±RR¤F¤ADM  FX L@Q@CG@S LDF @ J@OBRNK@S@Y¤KČJ¤RGNKS@JJ±Y±SS ,HMC@MMXH@MJ±Y±RDM
J¤QGDSI·J(RSDMś CI4Q@L±Q±JMXTFNC@KL@S@LDFG@KSG¨UDJMDJ¤R@Y±Q±JUHKFNRRFE¤MXDRJDCI¤JMDJHJ -XTFNCI@M@JA¤JDRR¤FADMʖŚ
/@DC#Q %@QJ@R9RNKS DRODQDROK¤AMNR
HÍR5(5ċPLUSZ



Kassa

megyében is
dolgoztunk

a magyarságért

Számomra a legnagyobb feladat az
HOĐ]ĐFLNOXVRNJRQGMDLXW Q F¨O]RNLWW
HOVĐVRUEDQDFLNOXVY¨J¨QIHOUµSSHQtett, a magyar iskolai osztályok be] U V QDN YHV]¨O\¨UĐO V]²O² K¬UUH  D]
volt, hogy stabilizáljam a helyzetet,
és hasonló problémáktól mentesen
tudjuk közösen végigvinni a követke]ĐY ODV]W VLLGĐV]DNRW Azt tapasztaltam, hogy abban a toleráns közegben,
@LDKX@*@RR@H,DFXDH'HU@S@KLHKHČI¤S
jellemzi, ez nem is olyan nagy gond.
Annak ellenére, hogy az 57 tagú közFXĬK¤RADM M¤FXDM Ŕ @ E·FFDSKDMJ¤MS
ADITS®-@FX&X±QFFXDK±SDMŔUNKSTMJ
,*/ R J¤OUHRDKČJ  DFX  @ UK@RYSRNJ
DKČSS J±S±SS JN@K¨BH®R RYDQYČC¤RMDJ
J±RY±MGDSČDM@śLDFX¤MŚJNLNKXRµlyunk volt. Valamint annak is nagy a
IDKDMSČR¤FD GNFXGHU@S@KTMJA@M@
alkalmazott közül 32 ember beszél maFX@QTK @YDKČSS HR µFX @K@JTKS  GNFX @
magyar beszéd a magyarok által lakott
területtel való foglalkozás során természetes volt. Fontos, hogy az emberek
tudják, felkereshetnek bennünket és
nyitott ajtókra találnak – soha senkit
nem utasítottam el; elmondhatják
ügyes-bajos dolgaikat, és ott, ahol lehet, segítünk is.
Persze, ez önmagában nem elég.
.HOOHQHNDM²XWDNNHOODPLQĐV¨JLPDgyar kultúra, kellenek az életre jól felN¨V]¬WĐPDJ\DUNµ]¨SLVNRO NNHOOHQHN
a jó szociális intézmények. Itt, „keleWHQŞUHQGN¬Y»OIRQWRVDU¨JL²IHMOHV]W¨V
a munkahelyteremtés, hogy a családok
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forrásokból, csaknem 21 millió eurót
ENQC¨SNSSTMJ µSI@U¨SRNJQ@ DAAČK JA 
19% magyarlakta területeken történt.
J±YDKI±UČADMS±AAS¨YLHKKH®DTQ®RGHSDKEDKU¤SDK S±QS¤MHJ @Y $TQ®O@H %DIKDRYtési Banktól; az anyagi forrást a megye
területén arányosan elosztva a fentebb
említett célra is szeretnénk felhasználMH SI@U¨SR J@QA@MS@QSRS±QS¤MHJL@IC
ne szakadjanak ketté azért, mert a csa- a Bodrogközben, az Ung-vidéken, Abaládtagok más régiókba indulnak mun- újban és Gömörben is. Szepsiben felN WNHUHVQL.HOOHQHNDPLQGH]HNHWHOĐ- ¤O·KS@Y(MSDFQKS*±YKDJDC¤RH1DMCRYDQ
VHJ¬WĐ SURMHNWHN IRQWRV D WHUYH]¨V D terminálja, amely arra hivatott, hogy a
koncepcióépítés, a helyi források, lehe- I±UČADMLDFJ±MMX¨SRD@*@RRQ@TS@Y®
WĐV¨JHNPR]J²V¬W VDDPH]ĐJD]GDV J diákok és munkavállalók közlekedését.
és az idegenforgalom fejlesztése is. Az A valós igényeket felmérve készítjük
egyre leszakadó keleti régiókban ezek- DKČ@IQ@SRYLM±UDK¤R¤S 
kel a témákkal állandóan foglalkozni
$] 6.Ř+8 KDW U PHQWL HJ\»WWPİkell, mivel a kormány látszatintézkeG¨VHLQHPFVµNNHQWLND]HJ\UHQµYHNYĐ ködési program keretében jóváhagyregionális különbségeket. Ennek dacá- ták az ún. Kis-projekt Alapot, amelynek
ra (s az eredmények is ezt bizonyítják), keleti részét a megyei alapítású Via
az elmúlt ciklusban a megye, és ezen Carpatia EGTC fogja kezelni. A progbelül az MKP kis csapata is nagyon sokat Q@L Q¤U¤M DFX·SSLĬJ±C·MJ @ LDFXD
tett a keleti régió gondjainak orvoslásá- területén, a szlovák–magyar határon
ért és a felzárkózásért.
K¤SQDGNY@MC® M¤FX µI G@SQSJDKČ ¤O¨S¤R¤MDJDKČJ¤RY¨S¤R¤ADM
A megyei dotációk vonatkozásában
RHJDQ·KSLDFČQHYMH@Y@QMXNRDKNRYSRS
Részt veszünk a borsi Rákóczi-kasa megye területei között. A ciklus ele- S¤KX EDKµI¨SRM@J DKČJ¤RY·KDSDHADM @
jén befejeztünk nyolc nagy felújítási LĬDLK¤J¤O·KDS @ L@FX@Q KK@L QDMCprojektet, összesen 15 millió euró ér- J¨U·K M@FXKDKJĬ @MX@FH SLNF@SRU@K
tékben. Ebben benne volt a nagymi- újul meg. A Thália Színház felújítása
GKXH 2YSQ@X J@RS¤KX  @ SČJDSDQDADRH után, ebben az évben a színház anyagi
Andrássy-kastély és annak lovardája, a helyzetén is sikerült javítani.
rozsnyói Bányászati Múzeum Sentinel
mozdonya, a márkusfalvai Dardanella
3±AAOQNIDJSDSJ¤RY¨S·MJDKČLDFXDH
nyári lak stb. Mindez olyan kulturális szinten is az SK–HU programba. (A meörökség, amelyre mi, magyarok is büsz- gye és intézményei eddig összesen 10
kék lehetünk.
projektet nyújtottak be, a megye terüKDS¤QČK JA   OQNIDJSQČK ADRY¤K·MJ 
Az úthálózat karbantartása a me- Az Integrált Regionális Operatív Proggye fontos feladata. A megye területén ram eddigi „kiírásaiba” a megye eddig
JA   JL LRNC  ¤R G@QL@CQDMCĬ 16 projektet nyújtott be. A pályázókµSU@M $KRČCKDFDREDK@C@SSUKS@Y¤U nak mindkét program vonatkozásában
végén megroppant ruzsíni híd javítása. sokat segíthetnek a megyén létesített
 Ŕ DR ¤UDJADM  J·K±MA±YČ infó-pontjaink.

$FX·SSLĬJ±C·MJ *@RR@ UQNRU@K @
CHM@LHJTR@M EDIKČCČ NDVVDL UHS»OĐW¨U
fejlesztésében. A hagyományos Prága–
Bécs–Pozsony repülési úti cél mellé
LNRSLQ(RYS@LATK 5@QR® *HIDU +NMdon, Bristol, Doncaster és hamarosan
Köln, valamint Tel-Aviv is felsorakozik.
QCDLDRLDFDLK¨SDMH@YHCDFDMENQF@KNLEDIKČC¤R¤SŔ@YDKLµKS¤UADM@Y
országban a legnagyobb növekedést
az idegenforgalom terén Kassa megye
¤QSDDK  3DQQ@(MBNFMHS@OQNFQ@LJDQDtében az idegenforgalom fejlesztéséért
DAADM@Y¤UADM@Y4-$2". KHRSMRYDQDOKČRY¨MGDKXDJOQNO@FKRSB¤KNYSTJ
LDF ,@FX@QK@JS@SDQ·KDSDM J·K±MA±YČ
forrásokból, anyagilag is támogattuk
többek között a kisgéresi Akácillatot,
a nagytárkányi Liba-Galibát, a krasznahorkai várjátékokat, a kistárkányi
Szilva-napot, a királyhelmeci szüreti
ünnepséget, a borsi tokaji fesztivált, a
gombaszögi ünnepségeket és a gombaszögi tanösvény és látogatóközpont
létesítését, a krasznahorkai Andrássymauzóleum parkolójának építését. Tárgyalásokat folytatunk kínai beruházókkal a kelet–nyugati vasúti teherszállítás
– az ún. újkori selyemút – fejlesztése
érdekében. Ez rendkívül fontos beruházás, amely sokat segíthet Bodrogköz
munkahelygondjainak orvoslásában is.
Az EU programjával összhangban
hosszú távú programunk az energiahatékonyság növelése és a széndioxidkibocsátás csökkentése. Mi is részesei
vagyunk a brüsszeli Polgármesterek
Szövetsége kezdeményezésnek, ezért
Q±UHCHCČMADK·KJ¤QU¤MXDYY·J@Y$4$+-

$- OQNFQ@LIM@J@MX@FHRDF¨SR¤F¤S 
UQNRR@K DFX·SSLĬJ±CUD DY @ OQNFQ@L
sok köz- és szociális, valamint oktatási
HMS¤YL¤MX UNM@SJNYRA@M IDKDMSČRDM
BR±JJDMSGDSH @ J·K±MA±YČ DMDQFH@GNQCNY®JEDKG@RYMKRS DKČQDKSG@S®@MJA 
70 millió euró beruházás nyomán.
$&VHPDGRNNDOHJ\»WWPİNµGYHF¨OXQN D VW²V]L ) EU\KDJ\DW¨N PHJĐUzése. Szeretnénk segíteni abban, hogy
@ J±MXUSQ RY@JRYDQĬ J@S@KNFHYKR@
megtörténjen, és a megyei BódvavölFXH ¤R QBGDFXR¤FH *TKSTQKHR *±YONMS
KS@K NKX@M LĬRY@JH EDKS¤SDKDJ I±IIDMDJ
létre, hogy az utókor számára is megmaradjon a kulturális hagyaték.
1DL¤KDL LHMCDYS@LTMJS@I±UČADMHRRHJDQ·KENKXS@SMH  YDKČYČUK@RYtási ciklusok tapasztalataiból tudjuk,
hogy egy olyan megyében, ahol ennyire élesen kirajzolódik a lakosság öszszetétele és a magyarság aránya nem

Válaszoljon az alábbi 4 kérdésre, töltse ki a mellékelt szelvényt, és juttassa el az MKP
.µ]SRQWL,URG M ED3RVWDF¬P»QNËDMDNRYD%UDWLVODYD
$KHO\HVPHJIHMWĐNNµ]W/('WHOHY¬]L²WVRUVROXQNNL

Játsszon és nyerjen!
.LQHNDQHY¨WYLVHOLD]JD]GDV J¨O¨QN¬WĐSURJUDPRWNRRUGLQ O²DODS¬WY Q\"
+RJ\K¬YM ND)8(1HOQµN¨W"
+ROKHO\H]W¨NµUµNQ\XJDORPUD(VWHUK ]\- QRVKDPYDLW"
+RODODNXOWPHJ¨VPİNµGLND](VWHUK ]\$NDG¨PLD"

éri el a 10%-ot, a magyarlakta vidékek
vonatkozásában csak akkor sikerülhet
DQDCL¤MXDJDS DK¤QMH  G@ J¤OUHRDKČHMJ
NSSU@MM@J@LDFXDHJ±YFXĬK¤RADM ¤R
@YHSS¤KČK@JNRNJ@L@FX@QRF¤QCDJ¤ben fel tudnak szólalni. Számunkra ez
@J±YDKFČLDFXDHUK@RYSRNJS¤SID¤R
esélye is!
9@BG@QH@R(RSUM
Kassa megye alelnöke

Hogyan szavazzunk
november 4-én
A választás egyfordulós, most
HOĐV]µU¨UY¨Q\HVH]DPHJ\Hielnök-választásra is. A megválasztott megyei elnökök és
N¨SYLVHOĐN PDQG WXPD H]¹Wtal 5 évre szól.
A megyei választásokon nincsenek pártlisták, a választók két papírlapot kapnak
kézhez. Az egyiken a megyeelnökjelöltek, a másikon a
N¨SYLVHOĐMHOµOWHN V]HUHSHOnek. A jelöltek neveit ábécé
sorrendben tüntetik fel a választási listákon. Legfeljebb
annyi jelöltet karikázhatunk
– D] DGRWW MHOµOW QHYH HOĐWW
V]HUHSOĐ VRUV] PRW NHOO EHkarikázni, ahány helyre jogosult az adott választókörzet a
megyei parlamentben. A váODV]WKDW² N¨SYLVHOĐN V] P W
a szavazólapon is feltüntetik.
HÍR5(5ċPLUSZ
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