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A magyar kisebbség életével 
kapcsolatos kérdésekben 
Kassán egy toleráns, baráti 
hozzáállást tapasztalunk. 
Ez nemcsak a város törté-
nelmének, szellemének kö-
szönhető, hanem azoknak is, 
akik Kassa megyét és Kassa 
városát irányítják.
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TARTALOM
A karaván halad: 
folyamatosan gyűlnek az aláírások az európai 
kisebbségvédelmi kezdeményezés támogatására

A Minority SafePack európai ki-
sebbségvédelmi kezdeményezés 

-
ember 21–22-én a Felvidékre érke-
zett a kezdeményezést kidolgozó 
Európai Nemzeti Kisebbségek Föde-
ratív Uniójának (FUEN) küldöttsége. 

A kisebbségvédelmi kezdeménye-
zés célja, hogy az Európai Unió a tag-

-
szabályokat alkosson – az oktatás, a 
kultúra, a nyelvhasználat és a regio-

-
millió aláírás, az Európai Bizottság-
nak el kell indítania a kisebbségvé-
delmi jogszabályok megalkotásának 

az európai nemzeti kisebbségek szá-
mára. A szlovákiai magyar, német, 
ruszin és cseh civil szervezetek és 

-

tagszervezeteként az MKP szervezi.

A sajtóban napokban megjelent 
hírek szerint Románia után Szlovákia 
is megtámadta a kisebbségvédelmi 
kezdeményezést a luxemburgi uniós 

-

nority Safepack-et e két ország kor-
mánya már 2013-ban is megtámad-
ta, de végül elveszítették a pert és 

szlovák kormány az új pert is elveszí-
ti majd, hiszen épp azt a kezdemé-
nyezést támadják, amelyet egyszer 
már jóváhagyott a bíróság.   

A karaván mindenesetre halad…
Szlovákiában eddig több mint 10 
ezer támogató aláírást szerzett a Mi-
nority SafePack kezdeményezés. Az 

-
pai kisebbségek számítanak minden 

Kampányhajrá 
Dunaszerdahelyen 
október 28-án
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most azok, akik a megyei parlamentbe álmodják magukat. 
A „függetlenek” a pártokat támadják, pedig megyei szin-
ten is a frakciók jelentik a döntéshozatal alapját. A támo-
gatások, fejlesztések elosztásánál egyetlen dolog számít: 
ki mennyi szavazattal bír. Az „egykék” súlytalanok, ezért 
közösségi érdekképviseletre alkalmatlanok. 

Vannak, akik csúsztatásokkal, hazugságokkal teli kiad-
ványokban próbálják lejáratni ellenfeleiket. Bennünket is. 

kérdeznek, de megvalósítható válaszokat egyikük sem 
ad. A Magyar Közösség Pártja ezt nem teszi. Lobogtathat-
nánk jelenléti íveket, igazolva, ki veszi komolyan a megyei 

szociális intézmények, a kulturális támogatások sorsa, de 
nem tesszük. Helyette számot adunk arról, mit értünk el. 

és ahogy illik.” 

A felvidéki magyarság területi megoszlása megköve-

is felismerte ezt. Az elmúlt hetekben két nagy támogatási 
program is indult, amely ezt a célt szolgálja. A magyar nyel-

több mint 6 milliárd forintos támogatásából újulhatnak 

A tartalmában megújult Baross Gábor Terv – Dél-Szlovákia 
gazdasági fejlesztési tervének gyakorlati megvalósítása is 

-
-
-

-

az összeg nemzeti közösségünket is szolgálhatja.

Ehhez választóként mindannyian hozzájárulhatunk. 
-

déknek, számítok Önökre!

AHOGY KELL...

SZERETTETTEL
VÁRJUK!

 Külön-külön egyik támogatási program sem 

Kampányhajrá 
Komáromban 
október 29-én

November 4. 
Megyei választások
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Októbertől pályázhatnak 
a felvidéki vállalkozók 
a Baross Gábor fejlesztési 
programban

„Ha nem teszünk a emberek gazdasá-
gi boldogulásáért (…), akkor nem lesz 
kiért tizenöt, húsz év múlva küzdeni” 
– mondta Menyhárt József az MKP 
elnöke Komáromban, a Párbeszéd a 

rendezvényen, ahol a Magyar Kö-
zösség Pártja és a Baross Alapítvány 
bejelentette októberben rajtoló dél-
szlovákiai gazdaságfejlesztési prog-
ramját.

Ugynitt bemutatták a felújított Baross 
Gábor Tervet, amelyet a 18 tagú szer-

5 milliárdos 
gazdaságélénkítő csomag
 
Az 5 milliárd forintos (mintegy 16,5 
millió eurós), magyar kormányzati for-

pályázók igényelhetnek majd támoga-
tást legalább 30 százalékos önrésszel, 

számok szerint tehát legalább 1100 
pályázat kaphat támogatást.  

elmondta, hogy mivel mindkét ország  
uniós tagállam, a vonatkozó brüsszeli 
szabályok megszabják a vissza nem 

csomag teljes mértékben kiaknázza a 

Bemutatták a megújult 
Baross Gábor Tervet
 

-
-

ben induló fejlesztési terv a Baross 

Gábor Terv prioritásait követi, a Baross 
Alapítvány a társadalmi kommunikáci-
óját fogja „vezényelni”. A cél a kis- és 
középvállalkozások támogatása, hogy 
ezáltal segítsék a régiók gazdasági fel-
lendülését.
 
Menyhárt József kiemelte, hogy nem 
pártalapon történik majd a támogatá-
sok megítélése. Beszédében hangsú-
lyozta: „A Baros Gábor Terv nem egy 
befejezett projekt. (…) Beszélni kell 
róla, tárgyalni, vitatkozni, és meg kell 
mutatni a [dél-szlovákiai] térségnek, 

nemcsak a magyar államra kell tá-
maszkodni, hanem alanyi jogon kell 
kérni a jussunkat itt is, ebben az or-
szágban, ahol élünk, és ahová adóin-

hogy Szlovákia déli régióit elszegé-
nyesítsék, minket pedig olyan másod-
rangú sorsba juttassanak, amely nem 
csak az asszimilációt, de az elvándor-
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Vincze Loránt, 
a FUEN elnöke a Felvidéken

-

elnök vezetésével kétnapos látoga-
tásra érkezett. Komáromban a város 

-

Selye János Egyetem rektora fogad-
ta a delegációt. Elhangzott, hogy a 
kisebbségvédelmi kezdeményezés 
azért is fontos, mert garantálni kí-

találkozókon részt vett még  Becse 

és Orosz Örs (MKP, megyei képvise-

Csütörtök délután Dunaszerda-
hely polgármestere, Hájos Zoltán 
és A. Szabó László alpolgármester 

-
sorban a helyi önkormányzatok két-

A kisebbségvédelmi kezdeménye-

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!

-
lóközi Vásárban folytatódott, ahol 

MKP sátrában.

pozsonyi székházában Bárdos Gyu-
la elnök fogadta a szlovákiai néme-

megbeszélésen összehangolták alá-

ünnepélyesen aláírtak a kezdemé-

-
zsonyi székházában tartott közös 

megye alelnökével.

“Hosszú út vezetett el odáig, 
-

hessen. A cél az, hogy legalább 

egymillió támogató aláírás. Az 
európai jog ugyanis a nemzeti 

parlamentek által hozott törvé-
nyek felett áll. Ezáltal háttérbe 

szoríthatók a nemzetállami 
eszme alapján hozott rendelke-
zések, lassítható, s reményeink 
szerint megfordítható az asszi-

Támogassa online
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-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

-

Felvidéki magyar 
óvodaprogramot 
indít az MKP és 
a magyar kormány

Az MKP magyar közösségben 
gondolkodik

Az óvodaprogram indulása kap-
csán szervezett sajtótájékoztatón 
többször elhangzott, hogy már a fej-
lesztési program hírére is növekedett 
a magyar óvodába beíratott gyerme-
kek száma Kárpát-medencei szinten.

 
 „Ha óvodai szinten nem alapo-

zunk, akkor 5-15 év múlva nem lesz 
az alapiskoláinkat, középiskoláinkat, 
egyetemeinket mire alapozni”

– mondta Menyhárt József az óvo-
daprogram indítása kapcsán., ”Az 
MKP magyar közösségben gondol-
kodik, nemcsak pártban, hanem egy 

Pártja ugyan nem kormánypárt és 
nem parlamenti párt, de ez minket 
nem akadályoz meg abban, hogy a 
magyar kormány stratégiai partne-
reként ne hozzuk azokat az eredmé-

anyanyelvi oktatás a magyar óvodák-
-

Magyarország kormánya ezt támogat-
ja” – fogalmazott Menyhárt József.

„Mi nemcsak ígérgetünk, hogy 
majd lesz kulturális támogatás, amely 
nem érkezik meg, hanem azt mond-
juk, itt vannak a konkrét számok, itt 
van a konkrét támogatás, mely szak-
mailag 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, hi-
szen az egész felvidéki magyar okta-
tás origója az óvodai nevelés. Azon 

-
ba kerülnek, nagyobb eséllyel foly-
tatják tanulmányaikat magyar isko-
lákban.”– mondta Kiss Beáta, az MKP 
oktatási alelnöke.

folytatódhat a most elindított óvoda-
program, így további településeken 
újulhatnak meg a magyar óvodák.
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Eszmecsere az erős Magyarországról és az 
erős felvidéki megyei képviseletről
Összetartozás Bizottsága kétnapos 
kihelyezett ülést tartott a Felvidé-
ken, melyen régióink magyar szer-

-
tek. Szeptember 27-én Érsekújvár 
városában, másnap pedig Dunaszer-

A bizottság tagjai a járási székhe-
lyek mellett több településen látoga-

Pánczél Károly bizottsági elnök 
a sajtótájékoztatókon hangsúlyozta, 
hogy a magyar kormánynak a nem-
zetpolitikát tekintve Szlovákiában a 
Magyar Közösség Pártja az egyedüli 
partnere, és így a felvidéki támoga-
tások stratégiáját az MKP-val törté-

programra és az ötmilliárd forintos 

abban, hogy az MKP a megyei vá-
-

Magyarországot akarnak, hiszen az 
mindig támasza lesz az elszakított 
magyarságnak.

Farkas Iván, az MKP gazdasági al-

örömmel nyugtázta, hogy a Kárpát-
medencei gazdasági térségben való 
gondolkodás lett úrrá Magyarorszá-
gon. 

Berényi József -
gye alelnöke, illetve jelenlegi elnök-
jelöltje ismertette a magyarországi 

konkrét eredményeit. 

Menyhárt József MKP-elnök nagy-
ra értékelte azt a nemzetpolitikai pa-
radigmaváltást, hogy a magyar kor-
mány kultúránk és oktatásunk mellett 

támogatja. 

Valamennyien rámutattak annak 
fontosságára, hogy az emberek ott-
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Megkezdte működését az Esterházy Akadémia
Martoson szeptember 14-én ün-

nepélyesen megnyitották, és ezzel 
-

sét az Esterházy Akadémia. A nyitó-

köszöntötte Pánczél Károly, Szilágyi 
Péter és Menyhárt József MKP-elnök 

Molnár Imre tartotta; az akadémia 
igazgatója Gubík László. 

-
vidéki magyar értelmiség képzésére 

-
zott intézmény megnyitóját az akadé-
mia központjában, Martoson tartották.

-

-

-

-

-
-

ELhelyezték 
Esterházy János hamvait Emlékfutás 

Esterházy János 
tiszteletére

Alsóbodokokra érve véget ért az egy héten át tartó, 
Esterházy Jánosért felajánlott országos futás. A futók 

-
déki föld elhelyezése a kegyeleti megemlékezés része 
volt.

településeket is, melyeken gróf Esterházy János tiszte-
-

az emlékfutással, és így volt ez a kegyeleti megemléke-
zéssel kapcsolatban is. 
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zenhármak korában ez még másképp 
-

lalták 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 Eu-
rópa történetében, amelyért társa-
dalmi, vallási és nemzeti hovatarto-
zásától függetlenül sokan adták az 
életüket.

A gyáva átáll. Vagy 
szalad. Az igaz marad.

Jelen világunkban csak az ügyes, 
aki mindent túlél, aki minden csává-
ból kimászik, akit sosem szembesí-
tenek tettei következményeivel. A ti-

A megnyitón több anyaországi és 
felvidéki magyar politikus mellett ne-
ves közéleti személyiségek s különbö-

vettek, és a rendezvényt levélben kö-
szöntötte 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. So-
kan vannak és lesznek is, akik ezen 

magyar közösséget. Ennek az intéz-
ménynek az életre hívásával is ebbe 

ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

államtitkára a megnyitón mondott 
beszédében. „Régi álmot sikerült 
megvalósítani ennek a tehetséggon-
dozással és közéleti képzéssel foglal-

-
Gubík 

László, az Esterházy Akadémia alapí-
tó igazgatója. Elmondta: a hiánypót-
ló intézményt a Miniszterelnökség 

és a Bethlen Gábor Alapnak a 60 mil-
lió forintos támogatásából sikerült 

20 hallgatóval indul, a kétéves képzés 

-
zaton, valamint a közéleti szerephez 
nélkülözhetetlen feladatokra felké-

lesznek egy személyre szabott men-
torprogramnak is, melynek az lesz a 

egyéni képzést kaphassanak.

Menyhárt József MKP-elnök kö-
szönetet mondot az akadémia alapí-
tóinak, támogatóinak és sok sikert kí-

Az Esterházy János
intézmény megnyitóján szoborral is 
emléket állítottak a névadó mártír 
grófnak. A mellszobrot, amelyet az 

-
démiának, Pánczél Károly, az Országy-

-
ságának elnöke, illetve Peczár Károly, 
az Esterházy János Polgári Társulás 
elnöke leplezte le.

Menyhárt József 
Gondolatai október 6-a 
Alkalmából
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Együtt elhunytainkkal, 
szentjeinkkel

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

 

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 

a mai rendszer nem biztosítja itt a magyarok meg-
maradását, hiszen 110 ezerrel vagyunk kevesebben, 

elvándorlás. Ezt kimondjuk és megfogalmazzuk azt 

bélyegeket…  De ahogy a megbélyegzés nyilván nem 

a Rákóczi-szabadságharcban  helytálltak, ez bennün-
ket sem érdekel.

„A rendszert az egész magyar nép 
söpörte el. (…) A világon páratlan sza-

-
kel a népünk élén. A szabadságharc 
azért folyt, mert a nemzet szabadon 
akart dönteni arról, hogy miképpen 

éljen. Szabadon akar határozni sorsa, 
államának igazgatása, munkájának 

Mindszenty József (1956)
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„Olyanok voltunk, 
mint ti; olyanok 
lesztek, mint mi.”

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

“Halottak napján imádságainkkal és 
-



Számomra a legnagyobb feladat az 

-
tett, a magyar iskolai osztályok be-

volt, hogy stabilizáljam a helyzetet, 
és hasonló problémáktól mentesen 
tudjuk közösen végigvinni a követke-

 Azt tapasztal-
tam, hogy abban a toleráns közegben, 

jellemzi, ez nem is olyan nagy gond. 
Annak ellenére, hogy az 57 tagú köz-

-
lyunk volt. Valamint annak is nagy a 

alkalmazott közül 32 ember beszél ma-

magyar beszéd a magyarok által lakott 
területtel való foglalkozás során termé-
szetes volt. Fontos, hogy az emberek 
tudják, felkereshetnek bennünket és 
nyitott ajtókra találnak – soha senkit 
nem utasítottam el; elmondhatják 
ügyes-bajos dolgaikat, és ott, ahol le-
het, segítünk is.

Persze, ez önmagában nem elég. 
-

gyar kultúra, kellenek az életre jól fel-

a jó szociális intézmények. Itt, „kele-

a munkahelyteremtés, hogy a családok 

ne szakadjanak ketté azért, mert a csa-
ládtagok más régiókba indulnak mun-

-

koncepcióépítés, a helyi források, lehe-

és az idegenforgalom fejlesztése is. Az 
egyre leszakadó keleti régiókban ezek-
kel a témákkal állandóan foglalkozni 
kell, mivel a kormány látszatintézke-

regionális különbségeket. Ennek dacá-
ra (s az eredmények is ezt bizonyítják), 
az elmúlt ciklusban a megye, és ezen 
belül az MKP kis csapata is nagyon sokat 
tett a keleti régió gondjainak orvoslásá-
ért és a felzárkózásért. 

A megyei dotációk vonatkozásában 

a megye területei között. A ciklus ele-
jén befejeztünk nyolc nagy felújítási 
projektet, összesen 15 millió euró ér-
tékben. Ebben benne volt a nagymi-

Andrássy-kastély és annak lovardája, a 
rozsnyói Bányászati Múzeum Sentinel 
mozdonya, a márkusfalvai Dardanella 
nyári lak stb. Mindez olyan kulturális 
örökség, amelyre mi, magyarok is büsz-
kék lehetünk. 

Az úthálózat karbantartása a me-
gye fontos feladata. A megye területén 

végén megroppant ruzsíni híd javítása. 

forrásokból, csaknem 21 millió eurót 

19% magyarlakta területeken történt. 
-
-

tési Banktól; az anyagi forrást a megye 
területén arányosan elosztva a fentebb 
említett célra is szeretnénk felhasznál-

a Bodrogközben, az Ung-vidéken, Aba-
újban és Gömörben is. Szepsiben fel-

terminálja, amely arra hivatott, hogy a 

diákok és munkavállalók közlekedését. 
A valós igényeket felmérve készítjük 

-
ködési program keretében jóváhagy-
ták az ún. Kis-projekt Alapot, amelynek 
keleti részét a megyei alapítású Via 
Carpatia EGTC fogja kezelni. A prog-

területén, a szlovák–magyar határon 
-

Részt veszünk a borsi Rákóczi-kas-

-

újul meg. A Thália Színház felújítása 
után, ebben az évben a színház anyagi 
helyzetén is sikerült javítani.

szinten is az SK–HU programba. (A me-
gye és intézményei eddig összesen 10 
projektet nyújtottak be, a megye terü-

Az Integrált Regionális Operatív Prog-
ram eddigi „kiírásaiba” a megye eddig 
16 projektet nyújtott be. A pályázók-
nak mindkét program vonatkozásában 
sokat segíthetnek a megyén létesített 
infó-pontjaink. 

K a s s a 
megyében is 
dolgoztunk 
a magyarságért

HÍR PLUSZ



Válaszoljon az alábbi 4 kérdésre, töltse ki a mellékelt szelvényt, és juttassa el az MKP 

Játsszon és nyerjen!

Hogyan szavazzunk 
november 4-én
 
A választás egyfordulós, most 

-
ielnök-választásra is. A meg-
választott megyei elnökök és 

-
tal 5 évre szól.

A megyei választásokon nin-
csenek pártlisták, a válasz-
tók két papírlapot kapnak 
kézhez. Az egyiken a megye-
elnökjelöltek, a másikon a 

-
nek. A jelöltek neveit ábécé 
sorrendben tüntetik fel a vá-
lasztási listákon. Legfeljebb 
annyi jelöltet karikázhatunk 

–
-

karikázni, ahány helyre jogo-
sult az adott választókörzet a 
megyei parlamentben. A vá-

a szavazólapon is feltüntetik. 

 
fejlesztésében. A hagyományos Prága–
Bécs–Pozsony repülési úti cél mellé 

-
don, Bristol, Doncaster és hamarosan 
Köln, valamint Tel-Aviv is felsorakozik.

-

országban a legnagyobb növekedést 
az idegenforgalom terén Kassa megye 

-
tében az idegenforgalom fejlesztéséért 

-

forrásokból, anyagilag is támogattuk 
többek között a kisgéresi Akácillatot, 
a nagytárkányi Liba-Galibát, a krasz-
nahorkai várjátékokat, a kistárkányi 
Szilva-napot, a királyhelmeci szüreti 
ünnepséget, a borsi tokaji fesztivált, a 
gombaszögi ünnepségeket és a gom-
baszögi tanösvény és látogatóközpont 
létesítését, a krasznahorkai Andrássy-
mauzóleum parkolójának építését. Tár-
gyalásokat folytatunk kínai beruházók-
kal a kelet–nyugati vasúti teherszállítás 
– az ún. újkori selyemút – fejlesztése 
érdekében. Ez rendkívül fontos beru-
házás, amely sokat segíthet Bodrogköz 
munkahelygondjainak orvoslásában is.

Az EU programjával összhangban 
hosszú távú programunk az energiaha-
tékonyság növelése és a széndioxid-
kibocsátás csökkentése. Mi is részesei 
vagyunk a brüsszeli Polgármesterek 
Szövetsége kezdeményezésnek, ezért 

-

sok köz- és szociális, valamint oktatási 

-

70 millió euró beruházás nyomán.

-
-

zése. Szeretnénk segíteni abban, hogy 

megtörténjen, és a megyei Bódvavöl-

létre, hogy az utókor számára is meg-
maradjon a kulturális hagyaték.

-
-

tási ciklusok tapasztalataiból tudjuk, 
hogy egy olyan megyében, ahol ennyi-
re élesen kirajzolódik a lakosság ösz-
szetétele és a magyarság aránya nem 

éri el a 10%-ot, a magyarlakta vidékek 
vonatkozásában csak akkor sikerülhet 

-
ben fel tudnak szólalni. Számunkra ez 

esélye is! 

Kassa megye alelnöke

HÍR PLUSZ
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-
-

7. Beke Beáta

-

39. Várady Zoltán

-

20. Hanesz Zoltán

-

7. Dúl Ildikó

-
-
-

16. Filipko József

-
-

11. Fábián Éva

-

29. Palkó Ferenc

-
-

44.

-

-

34. Porubán Ferenc
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-
-

22. Gergely Papp Adrianna

-
-

-

34. Képes Alexander

-

-

40. Köteles László

-
-
-

-

69. Varga Tibor

-
-
-

35. Király Antal

-

-

55. Simkó Csaba

32. Iván Tamás

-

61. Szalay Gábor

-
-

65. Zachariaš István
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-

-
-

12. Furik Csaba

-

-

-

24. Ilko Zoltán

-

33. Kopasz József

-
-
-

3. Bálint Csilla

-
-

-
-

65. Takács István

-
-

56. Sáradi Tibor


