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A karaván halad:

folyamatosan gyűlnek az aláírások az európai
kisebbségvédelmi kezdeményezés támogatására
$ 0LQRULW\ 6DIH3DFN HXU²SDL NLsebbségvédelmi kezdeményezés
Q¨SV]HUİV¬W¨V¨QHN F¨OM YDO V]HSWember 21–22-én a Felvidékre érkezett a kezdeményezést kidolgozó
Európai Nemzeti Kisebbségek FödeUDW¬Y8QL²M QDN )8(1 N»OGµWWV¨JH
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...
.»OµQN»OµQHJ\LNW PRJDW VLSURJUDPVHP
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]GĐGKHVVHQ$F¨OD]KRJ\OHJDO EE
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!
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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
NLKHO\H]HWW »O¨VW WDUWRWW D )HOYLG¨ken, 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
3 QF]¨O . URO\ 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¤MXDMRYLNRIDKDRL@FX@QNQRYFH¤RRYKNUJH@HJ±Y¤KDSHRYDL¤KXHR¤FUDSSQ¤RYS@,@FX@Q*±Y±RR¤F/QSI@@KDFL@F@R@AARYHMSDMJ¤OUHRDKSDSSDL@FS@
JDFXDKDSHLDFDLK¤JDY¤RDM )DKDMUNKS,DMXGQS)®YRDE
NQRYFNRDKM±J ċQX/¤SDQ@Y.3DKM±JD %@QJ@R(UM@KDKM±J ¤RS±AAIQRHDKM±JR¤FJ¤OUHRDKČIDHR

Megkezdte működését az Esterházy Akadémia
0DUWRVRQ V]HSWHPEHU ¨Q »Qnepélyesen megnyitották, és ezzel
KLYDWDORVDQ LV PHJNH]GWH PİNµG¨sét az Esterházy Akadémia. A nyitó»QQHSV¨J U¨V]WYHYĐLW WµEEHN Nµ]µWW
NµV]µQWµWWH 3 QF]¨O . URO\ 6]LO J\L
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 (VWHUK ]\0DOIDWWL $OLFH, 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 felkéRY¨SČSQ¤MHMFDJDMUDRYMDJL@ICQ¤RYS  UµNS¨OGDYDJ\$UDGŞ
$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 is 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
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 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.

Halottak napja –
a feltámadás hitével
ś/NMBHTR /HKSTR @K@SS ¤QS·MJ JDQDRYSQD EDRY¨SDSS¤J J¨MG@KKSRYDMUDCDSS¤RDKSDLDSS¤JŚŔKK¨SI@)¤YTR
*QHRYSTRQ®K@-HBD@ JNMRS@MSHMONKXH'HSU@KKR  YNJ@Y
DRDL¤MXDJ  @LDKXDJDS DAAD @ GHSBHJJDKXAD ENFK@KS@J 
LHMCDMJH KS@K DKENF@CNSS S±QS¤MDKLH S¤MXDJ  R DYDJDS
L@M@ORF LQ @ JDQDRYS¤MXR¤F KDFLDFS@KJNCNSS@AA
DKKDMR¤FDHRDLUHS@SIJ  J±UDSJDYČS¤SDK@YNMA@MLQ
U¨YUK@RYS®@JDQDRYS¤MXDJ¤R@*QHRYSTRA@MMDLG¨UČJ
J±Y±SSś'@QL@CM@OQ@E±KSL@CNSS@YQRNJRYDQHMSŚ $Y
@Y@ONMS @GNKLHMCDMJHMDJRY¨MSJDKKU@KK@MH@ś*HMDJ
S@QSI@)¤YTRSŚ"RTOMDFXMDJ@M@FXOQ®E¤SJ @YDLADQHR¤FM@FX@K@JI@HJ±Y·K @JHµFXU¤FDYSD @GNFX@I®
¤R MDLDRKDKJĬ DLADQDJ RYNJSJ 5@FX ODCHF )¤YTR @
*QHRYSTR ,DRRHR @JHS(RSDMEDKSL@RYSNSS@G@KKA®K ¤R
LDF@IMC¤JNYNSS@Y¤KDSSDKIDRR¤F¤UDK
EDKSL@CRA@UDSDSSGHSKDGDSBR@J@)¤YTRQ®K LHMS
*QHRYSTRQ®KU@K®HFDGHQCDS¤RRYHKQC@K@OI@ !HYNMXNRRFF@KJHLNMCG@SITJ'@)¤YTR*QHRYSTR @JH¤KS¤RLDFG@KS 
MDL SL@CS UNKM@ EDK  @JJNQ @ U@RQM@OH RYDMSLHR¤M
·MMDOKČJ±Y±RR¤FRDLFXĬKMD±RRYD $FXG@KNSSQ@KDGDS
DLK¤JDYMH DFXG@KNSSDLK¤JDHCDHF ®QHF±RRYDS@QSG@S
BR@KCNJ@S NKXJNQGNRRY@AAHCDHFDF¤RYMDLYDSDJDSHR 
#DBR@J@Y¤KČ*QHRYSTRDQDIDJ¤ODR@QQ@ GNFX@YČMDU¤ADM@YDF¤RYUHKFNMLQJ¤SDYDQ¤U®S@¤KČJ±Y±RR¤FDJ
FXĬKIDMDJDFXAD "R@J@Y¤KČ*QHRYSTR@CG@SDQČS@GGNY 
GNFXDLADQDJLHKKH®HGHSSDKU@KKIJ¤R±Q±LLDKGHQCDRR¤J*QHRYSTREDKSL@CS U@K®A@MEDKSL@CSʖ
*QHRYSTR EDKSL@CR@ @ QDL¤MXR¤F IDKD @ JDQDRYS¤MXDJ RYLQ@   QDL¤MXR¤F¤  GNFX LH HR Q¤RYDR·K·MJ
@ EDKSL@CR KS@K GNYNSS µI ¤KDSADM  )¤YTR ¨F¤QDSD UHKFNRś SXL@J@Q@S@@Y GNFXLHMC@Y @JHKSI@@%HµS
¤RGHRYADMMD ±Q±JJ¤¤KIDM MEDKSL@RYSNL@YTSNKR®
M@ONM Ś)M 

„A rendszert az egész magyar nép
söpörte el. (…) A világon páratlan szaEDGV JKDUFYROWH]DƩDWDOQHP]HG¨NNHODQ¨S»QN¨O¨Q$V]DEDGV JKDUF
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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5¤FRČRNQNMDY@Y¨F¤QDS@C¤QSDKLDS¤KDS·MJMDJ¤R
G@KKTMJM@J GNFXTSTMJU¤F¤M @LDKXDS*QHRYSTRJ±UDSČHJ¤MSIQSTMJU¤FHF DKITSTMJ(RSDMGDY )®YRDE SSHK@
FX±MX±QĬDM±MSHRY@U@JA@@JDQDRYS¤MXDLADQMDJDYS
@QDL¤MX¤Sś@YDKEQ@CSANF@Q@JLHMCG@Y@S@KKM@J G@
DRSDKDCHJ RSDMXHSNSSSDMX¤QQDK S¤QCHFBRNANF®MXTF@KNLA@MNSSKKRY@YµSITJU¤F¤M  ¤M4Q@L Ś
$Y@QDL¤MXR¤FUHKF¨SI@AD¤KDS·MJR±S¤S®QHS @EIC@KNL @ RYDMUDC¤R  @Y DKG@FX@SNSSRF HCDI¤S  3TCITJ 
ś@JHMDLUDRYHEDKJDQDRYSI¤S MDLL¤KS®)¤YTRJ±UDS¤R¤QD Ś,¤FHR DY@JDQDRYS G@GHSSDKGNQCNYYTJ @EDKSL@CRIDK¤U¤UKHJ RDAADM@IDKADMFXČYGDS·MJ@AĬM
¤R@G@KKEDKDSS DKMXDQUD@LDF¨F¤QSµI¤RSDKIDR¤KDSDS 
#Q *@Q@Ƥ@)MNRONYRNMXDODQIDRHOK¤AMNR @2DKXD
)MNR$FXDSDLJ@SNKHJTRDFXDSDLHKDKJ¤RYD

„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



Potápi Árpád János
Pozsonyban

Adni és jót tenni, az
QHPEHO»J\HNEHYDO²
EHDYDWNR] VŞ

/NSOH|QOC)MNR ,@FX@QNQRYF
Miniszterelnökségének nemzetpoliSHJ¤QSEDKDKČRKK@LSHSJQ@GHU@S@KNR
pozsonyi látogatása során felkereste
a Magyar Közösség Pártjának székházát, ahol az MKP küldöttségével
folytatott tárgyalásokat.

gyar kormány ezt 5 milliárdos csomaggal támogatja. Menyhárt József
hangsúlyozta, a nemzetpolitikában
radikális paradigmaváltás történt.
Miután nemcsak az asszimiláció, haMDL@ADKRČLHFQBH®HRRµISADMM·MJDS  DKČRY±Q @YS JDKK DK¤QM·MJ  GNFX
közösségünk tagjai otthon maradva
Y ,*/ Q¤RY¤QČK ,DMXGQS )®YRDE boldoguljanak.
DKM±J  ċQX /¤SDQ  @Y ,*/ .QRYFNR
3@MBRM@J DKM±JD  *ČQ±RH (KCHJ®
/NSOH |QOC )MNR SI¤JNYS@SNSS
önkormányzati és közigazgatási al- arról, hogy felvidéki útjának négy
elnök és Kocur László pártigazgató állomása van, ezek közül a második
vettek részt a tárgyaláson. Ezt köve- az MKP-val folytatott tárgyalás. Ezt
SČDM@Y,*/DKM±JD¤R/NSOH|QOC LDFDKČYČDM@JNLQNLH2DKXD)MNR
János tartottak sajtótájékoztatót.
Egyetemen járt, és részt vett a pozsonyi szakkollégium tanévnyitóján,
Menyhárt József örömét fejezte U@K@LHMS @ %®QTL (MS¤YDSAD HR DKKki, hogy folytatódik az a hagyomány,
miszerint a magyar kormányzat képUHRDKČHEDKUHC¤JHµSITJRNQM@Y,*/
val is eszmecserét folytatnak. Tájékoztatták az államtitkárt a megyei
UK@RYSRNJQ@ U@K® EDKJ¤RY·K¤RQČK  
OQSDKM±J HIDRYSČMDJ MDUDYSD  GNFX
@RY¤KRČR¤FDROQSL¤F@"R@KK®J±Yben is jelölteket állított. A pártpolitika vonalán az oktatásügyi és gazdasági stratégiáról beszéltek, köztük
a felvidéki régiók gazdasági fellenC¨S¤R¤SB¤KTKSĬYČ!@QNRR&ANQ3DQU
EQHRR¨S¤R¤QČK  ,HMS HRLDQDSDR  @ L@-
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togatott. Az államtitkár leszögezte,
a Magyar Közösség Pártja a magyar
kormánynak az egyetlen szlovákiai
RSQ@S¤FH@H O@QSMDQD  @ %HCDRY ¤R @Y
MKP között már hosszú évek óta kiUK® @Y DFX·SSLĬJ±C¤R  ¨FX SDQL¤szetesen bízik abban, hogy a Magyar
Közösség Pártja sikeres lesz a meFXDH UK@RYSRNJNM  @LH EČKDF @Y¤QS
ENMSNR  LDQS J¤OUHRDKČHJ @Y DF¤RY
felvidéki magyar közösség érdekében cselekszenek.
Arra az újságírói kérdésre, hogy
vannak, akik Szlovákia belügyeibe
U@K® AD@U@SJNYRM@J LHMČR¨SHJ @YS 
hogy a magyar kormány gazdasági
segítséget nyújt a felvidéki magyarok által lakott régióknak, Menyhárt
József leszögezte, hogy ez a támogatás az összfelvidéki magyarságnak
szól. Sajnálatosnak tartja, hogy azok,
akik kormányon vannak, régióink
gazdasági lemaradásának problémáISMDLNKCIJLDF /NSOH|QOC)nos hozzátette: „Adni és jót tenni, az
nem belügyekbe való beavatkozás”.

NYITRA MEGYE
EREDMÉNYES
4 ÉVE
Komáromi járás
Nyitrai járás
Lévai járás
Érsekújvári járás
Párkányi körzet
Vágsellyei Járás

Mikor mŰKÖDIK jól a megye?
Nyitra megyében az elmúlt két és fél
évben 167 kilométeren újult meg az
útburkolat, és ennek a fele a megye
déli részében van. Minden megyei
IHQQWDUW V¹ V]RFL OLV LQW¨]P¨Q\ NDpott fejlesztési támogatást, amelyEĐO¨S»OHWIHO¹M¬W VRNDWY¨JH]WHN

megyei forrásokból közel 1 millió
euróból újult meg. A megye létreKR]WDD9 JVHOO\HL5HQGHOĐLQW¨]HWHW
hogy a betegek egy helyen találják
PHJ D V]DNUHQGHOĐNHW $ .RP URPL
OWDO QRV .²UK ] ¨S»OHW¨QHN IHOújítása szeptemberben indult. Az
érsekújvári ipari iskola 2,4 millió, a
$ 3 UN Q\L 5HQGHOĐLQW¨]HW XQL²V ¨V komáromi ipari 1,6 millió eurót költ-

KHWHOMµYĐUHDQQDN¨UGHN¨EHQKRJ\
tovább javítsa a szakképzés színvonalát a megyében. Szorgalmaztuk,
hogy a tervezetti R7-es gyorsforgalPL¹WG¨OLLU Q\EDQNHU»OMHHOUVHNújvárt, és az R3-as nyomvonala is a
Garam alsó folyása mentén haladMRQ(]QHPFVDND]LWW¨OĐNKDQHPD]
HJ¨V]PHJ\HDODSYHWĐ¨UGHNH
HÍR5(5ċPLUSZ



Mindig
az egyenes
úton
-XHSQ@ LDFXD ONKFQ@H RYLQ@ @
KDFRYDLADSĬMČAAUKSNYRS@LDFXD
kezelésébe tartozó másod- és harL@CQDMCĬ TS@J EDKµI¨SR@ IDKDMSDSSD 
Y KK@MC®@M M±UDJUČ SQ@MYHSENQF@lom miatt a közutak megóvása nem
DFXRYDQĬ EDK@C@S    %@QJ@R (UM UDYDSSDDQČR,*/ EQ@JBH®DKKDMY¤JHONzícióból is komoly eredményeket ért
el járásaink fejlesztése érdekében.
 HF -XHSQ@ LDFX¤ADM @ LDgyei közutak burkolatának felújítása
rendkívül lassú tempóban zajlott. Az
akkori tempóban 154 évnek kellene

eltelnie, hogy a megye hatáskörében
K¤UČ  JHKNL¤SDQMXH µSATQJNK@SNS
JNQRYDQĬR¨SR¤Jʖ  ADM @ LDFXD
úgy döntött, hogy sokkal több forrást
áldoznak erre a célra, és azóta 167 kilométernyi megyei közút burkolatának felújítása oldódott meg. Komoly
eredmény, hogy ennek a fele a megye
déli négy járásában valósult meg.
Az integrált regionális operatív prog-

ramba is számos közút felújítását tudSJ ADHKKDRYSDMH  (CD S@QSNYHJ S±AADJ
között teljes hosszában a Bajcs és
Párkány közötti 509-es út, a Komárom
¤R5FRDKKXDJ±Y±SSHµS @Y(ONKXRFS®K
északra haladó út a megyehatárig, az
(ONKXORYS®¤R2Y@KJ@J±Y±SSHµS U@K@LHMS@&µS@¤RQRDJµIUQJ±Y±SSHTS@J
is. Ezen utak teljes felújítása hamarosan megvalósul.

Méltó körülmények
a szociális
intézményekben
1\LWUD PHJ\H V]RFL OLV LQW¨]P¨Q\HLNµ]»OWµEED]0.3 OWDOSULRULtásként kezelt déli járásokban találKDW² $] ¨S»OHWIHO¹M¬W VRNRQ N¬Y»O
az intézmények felszereltsége is
sokat javult a beruházásoknak köV]µQKHWĐHQ

Nem középiskolás fokon
,HMČR¤FHNJS@SRDKJ¤OYDKGDSDSKDM
@ LNCDQM JNQM@J LDFEDKDKČ HRJNK@H
épületek és felszereltség nélkül. Pályázatok útján és megyei támogatással középiskolák és gimnáziumok
épületei újultak meg. A nyílászáró
cserék, épületszigetelések mellett
egyéb beruházások is megvalósultak.
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Az integrált regionális operatív
OQNFQ@LA@ @ RY@JJ¤OY¤R LHMČR¤gének emelése céljára megye déli
Q¤RY¤ADM K¤UČ J¤S KDFM@FXNAA RY@Jközépiskolát sikerült beépíteni. Az
érsekújvári szakközépiskolába 2,4
millió eurónyi támogatást juttatunk,
a komáromi szakközépiskolába pedig
1,7 millió kerül.

Az állam úgy testálta rá a kórházakat a megyékre, hogy azok
PİNµGWHW¨V¨UH DNNRU VHP EL]WRV¬tott többletforrást, amikor köteOH]Đ E¨UHPHO¨VW KDMWRWW Y¨JUH $
betegek, ápoltak szempontjából a
legfontosabb, hogy az ellátás színYRQDOD PHJIHOHOĐ OHJ\HQ ¨V IRO\Dmatosan javuljon.
7µEE V]RFL OLV ¨V HJ¨V]V¨J»J\L
intézményeink energetikai hatékonyságának növelték. Az egészV¨J»J\WHU»OHW¨QDS UN Q\LUHQGHOĐLQW¨]HWEH EHUXK ] V F¨OM E²O D]

Nyitra megyei célok

$KRČQDMCĬ EDK@C@S @ RYNBHKHR ¤R
gazdasági helyzet javítása és a vállalkozási környezet szintjének emelése.
*¤OUHRDKČHMJ DY¤QS -XHSQ@ LDFX¤-

ben több éve küzdelmet folytatnak,
tették ezt a megye területrendezési
SDQU¤MDJ LDFMXHSR@JNQ HR  (SS I@U@solták, hogy az R7-es gyorsforgalmi

¨S»OHWIHO¹M¬W V UDLOOHWYHHJ¨V]V¨J»J\LEHUHQGH]¨VHNY V UO V UDNµ]HO
1 millió eurós európai uniós támogatás jutott. Vágsellyén az egykori kórK ] WHU»OHW¨Q O¨WUHKR]WXN D PHJ\HL

IHQQWDUW V¹ UHQGHOĐLQW¨]HWHW $
NRP URPL N²UK ] WHU»OHW¨Q SHGLJ
HONH]GĐGµWW D EHOJ\²J\ V]DWL SDvilon teljes felújítása, beleértve az
¨S»OHWWDWDUR] V WLV

µS QRDJµIUQS MD ¤RY@JQ®K  G@MDL
C¤KQČK JDQ·KID DK  LDQS DY MDLBR@J @
járási székhelynek jó, hanem egyaránt Gútának, Ógyallának, Komáromnak, Párkánynak és Zselíznek, illetve
azok környékeinek is. A másik sarkalatos tervük arról szólt, hogy a majdani
R3-as észak-déli gyorsforgalmi út az
Alsó-Garam mentén Garamszentbenedek (R1), Léva, Zselíz és Párkány
érintésével, déli irányban haladjon.
Y ,*/ -XHSQ@ LDFXDH J¤OUHRDKČH
STC@SNR¨SIJ GNFX-XHSQ@LDFXDKDFhátrányosabb régiói éppen a Garam
LDMSD ¤R @Y (ONKX LDMSD  ¤R DY¤QS
világos kitörési pontot szeretnének
biztosítani nekik. Amerre haladnak a
JNQRYDQĬTS@J @QQ@Y@IKHJ@F@YC@RFfejlesztés és ott növekszik az életszínvonal.
A megye legtöbbet jelenleg is a
szociális kiadásokra költi. A saját forrásokat európai uniós és hazai, állami
forrásokkal kell kiegészítenie. Csak
¨FX ¤QGDSČ DK @ RY¨MUNM@K DLDK¤RD 
a szociális ellátórendszer javulása
-XHSQ@ LDFX¤ADM  -DL SDS¤YGDSI·J
azok gondjait, akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik – önként vagy
J¤MXRYDQĬR¤FAČK  GNFX LDFRYNJNSS
J±QMXDYDS·JSČK SUNK ITSG@SM@J BR@J
GNYY @ LDFEDKDKČ DKKSRGNY  3±QDJDCM·MJJDKKQ GNFXKDGDSČKDFGDKXben vagy a környéken találják meg a
számukra igényelt szolgáltatást, enMDJ AHYSNR¨SRGNY IDKDMSČR J@O@BHSRAČU¨S¤RQDU@MRY·JR¤F
HÍR5(5ċPLUSZ



Tapasztalat és
érdekérvényesítés
minden szinten
interjú Farkas Ivánnal
%@QJ@R (UM @Y ,*/ DFXHJ KDFS@O@RYS@KS@AAONKHSHJTR@ SHYDMG¤S¤UD
CNKFNYHJJ·K±MA±YČUK@RYSNSSSHRYSR¤FDJADM  ONKHSHJ@LHMCDMRYHMSI¤S
LDFIQS@@ONYRNMXHO@QK@LDMSSČK@
-XHSQ@ ,DFXDH MJNQLMXY@SNM S
@ LTYRK@H ONKFQLDRSDQR¤FHF Ŕ G@
U@K@JHQČK GSQ®K@AHYSNR@MDKLNMCG@S® GNFXHRLDQH@ONKHSHJ@LHMCDM
BR¨MIS A¨MIS   MNUDLADQH UK@RYSRNJNM HMCTK @ -XHSQ@ LDFXDH DKM±JHSHRYSR¤F¤QS LDQS@YSU@KKI@ DFX
NKX@MLDFX¤ADM @GNK@KDFS±AAL@FX@Q ¤K  J±SDKDRR¤F·MJ LDFL¤QDSSDSMH
$LDKKDSS J¤OUHRDKČIDK±KS @ OQJMXH UK@RYSRH J±QYDSADM  Y DKLµKS
HCČRY@JA@M @ LDFXDH ±MJNQLMXY@SA@M @Y ,*/ J¤OUHRDKČBRNONQSIM@JDKM±JDUNKS
Sokat gondolkodott azon, hogy
megyeelnökjelölt legyen-e?
%DKJ¤QSDJ¤RGNRRY@RFNMCNKJNCR
TSMUKK@KS@LDK  Y¤QSHR LDQS-XHSQ@
LDFX¤ADM@LNRSU¤FYČCČUK@RYSRHHCČRY@JA@MU¤FQDMDLENKXS@SSTMJ
RY¤KL@KNLG@QBNS  2YLNR I@U@RK@SNL@S  JDYCDL¤MXDY¤RDLDS @ LDFXDH
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J¤OUHRDKČ SDRS·KDSDKENF@CS@  Y,*/
 S@Fµ LDFXDH J¤OUHRDKČBRNONQSIM@JDKM±JDJ¤MS@YTS®AAHJ¤S¤UADM 
@LH®S@RY¤SDRDSS@RYKNUJM@FXJN@K¨BH® @YSRYNQF@KL@YS@L GNFXUK@RYSRHDQDCL¤MXDHMJ@K@OIM@ADMM·MJDS LDFHKKDSČ L®CNM UDFX·J Q¤RYS @
C±MS¤RGNY@S@KA@M ¤UTSMDKRČ¨YADM S@KMMDL@RYKNUJ–L@FX@QDKKDMS¤SQČKRY®KS@LDFXDH±MJNQLMXY@S FXSĬMHJ @I±UČADM@S±Q¤RUNM@K
LRGNKGDKXDYJDCHJDK @RY¤KRČR¤FDRDJJDKJDKKL@IC@G@FXNLMXNROQSNJM@JLDFU¨UMHTJ@G@QBNS

Akkor voltunk sikeresek, ha javaslatainkat
érvekkel, tényekkel
W PDV]WRWWXNDO Ş
$PHJ\HG¨OLM U VDLW¨ULQWĐHUHGP¨Q\HN¨UWPHJNHOOHWWN»]GHQL»N"
/DQRYD  ONKHSHJ@H BR±QS¤HMJDS LDF
JDKKDSS U¨UMTMJ  JJNQ UNKSTMJ RHJDQDRDJ  G@ I@U@RK@S@HMJ@S ¤QUDJJDK 
S¤MXDJJDK SL@RYSNSSTJ @K  *HLT-

@C®C®@M DMMDJ @Y HCDID DK¤QJDYDSS 
$YYDK DFX·SS @ RY¤KRČR¤FDR IDK±KS
DR¤KXD HR LDFMČSS  %DKL¤QMH RDL
STCITJ LDMMXHQD  LDQS UK@RYS®HM@J
DFX Q¤RYD MDL U@KK RY¨MS @ J±YU¤KDL¤MX JTS@SRNJ RNQM    LH ¤QCDJ·MJ HR @Y  GNFX @ LDFXDH ONKHSHYKR BHUHKHYKS LDCDQADM L@Q@CINM 
RDMJHMDJ RDL KDMMD I®  G@ -XHSQM
LDFHRL¤SKČCMD @ ADRYSDQBDAMX@H
ENQF@S®J±MXU
S@SSTJ  GNFX @Y (MSDFQKS 1DFHNMKHR .ODQ@S¨U /QNFQ@L JDQDS¤MADM @
RY@JJ±Y¤OHRJNKJ NJS@SRH LHMČR¤F¤MDJ I@U¨SRQ@ ADMXµISNSS KHRSM
BR@JHRRYKNUJRY@JJ±Y¤OHRJNKJRYDQDODKSDJ  GNKNSS @ LDFXD J¤S KDFM@FXNAAHO@QHHRJNKI@Ŕ@Y¤QRDJµIUQH
 @JNLQNLHCHJNSRYLKK
ŔUDFXDRS@M¨SRHMXDKUĬ -DLLNMCG@SSJ GNFXMHMBRHF@YTMJ $K¤QS·J 
GNFX @Y TMH®R @K@ONJA®K @ KDFL@F@R@AA ±RRYDFDS J@OG@SIJ I±UČQD @
RY@JJ¤OY¤RLHMČR¤F¤MDJI@U¨SRQ@ 
@Y¤QRDJµIUQHHO@QHHRJNK@ LHKKH® 
@JNLQNLHHO@QH LHKKH®DTQ®S ¤R
MDL GNKLH JDFXAČK  DY DFXRYDQĬDM
IQ MDJHJ   DKDI¤M  HRL¤SDKSDM
KSU@ @ IDKDMSČR F@YCKJNCRH S±AAKDSDS  @YS I@U@RNKS@L  GNFX G@SQNYYTJ LDF @ LDFXD RSQ@S¤FH@H SDQ·KDSDHS @LDKXDJQD@Y¤UDRF@YCKJNCR
S±AAKDS¤AČK IDKDMSČR ENQQRNJ@S ITSS@STMJ  )@U@RNKS@L  GNFX @ LDFXDH
J±YTS@JATQJNK@SEDKµI¨SR@ @RYNBHKHRSDQ·KDS¤R@YDF¤RYR¤F·FXKDFXDMDJ @YNJ    LDFXDH S@MBR  L@IC @
J¤OUHRDKČ SDRS·KDS I@U@RK@S@HL@S DKENF@CS@

RY±MGDSČDM $MMDJLHMSIQ@JDYCDL¤MXDYS·J ¤R@LDFXDK¤SQDGNYS@@
5FRDKKXDH1DMCDKČHMS¤YDSDS GNFX@
UQNRSDQ·KDS¤MRY¤SRY®Q®CNSSJ±QYDSHQDMCDKČJ¤RRY@JQDMCDKČJDFXEDC¤K @K JDQ·KGDRRDMDJ   *NLQNLH
|KS@KMNR *®QGYA@M JDYCDL¤MXDYS·J @ ADKFX®FXRY@SH O@UHKNM SDKIDR
EDKµI¨SRS   LTMJK@SNJ RYDOSDLADQADMDKJDYCČCSDJ
$PHJ\HLNµ]J\İO¨VEHQDOHJJ\DNUDEEDQ IHOV]²ODO² N¨SYLVHOĐ ¨V D OHJtöbb javaslatot is ön nyújtotta be. Innen nézve logikus, hogy önre esett az
MKP-ban a választás. Milyennek látja
az esélyeit?

Mostanra az élek eltompultak?
Már nem létezik a szlovák–magyar
Y ODV]W²YRQDO D PHJ\HL N¨SYLVHOĐ
WHVW»OHWEHQ"
-DL LNMC@ML  GNFX MDL K¤SDYHJ  LDQS FX@JQ@M NSS HR DKČI±M @
YRHFDQHAHY@KL@SK@MRF @GNKDFXJHR
M@FXUNM@KµRFRDLLHADRDLJDQ·KMD $LH@SSMDLU@K®RTKG@SNSSLDF@
LDFXDKS@KSLNF@SNSSATRYIQ@SNJ
LDFIDK±K¤RDJ¤SMXDKUĬEDKHQ@SS@K
 @RUK@RYSRNJTSMLHUNKSTMJ @ LRNCHJ KDFM@FXNAA LDFXDH
EQ@JBH® L¤FRDLJ@OSTMJRDLLHKXDM
SHRYSR¤FDS L¤FDFXAHYNSSRFHDKM±JH
ONRYSNS RDL  JJNQ DFX IDFXYDSDLADM LDF¨QS@L  GNFX @Y @Q@MXHC@H
FČYGDMFDQGµRY¤UTSM-XHSQQ@¤QS 
¤R DY RNJ RYKNUJ JNKK¤FS ¤QY¤JDMXDM ¤QHMSDSS  SS®K JDYCUD LHMSG@
HFXDJDYSDJ UNKM@ RHL¨S@MH @Y ¤KDJDS 
¤RJ¤S¤UDDFXQDS±AAJNMJQ¤SCNKNFA@MSTCTMJDFX·SSLĬJ±CMH

Y DFXENQCTK®R UK@RYSR @ L@FX@QNJ RYLQ@ JDCUDYČ KDGDS 
EDKS¤UD  GNFX RHJDQ·K LNYF®R¨S@MH
@ UK@RYS®J@S  '@ @ LDFX¤ADM ¤KČ
L@FX@QNJ LDF¤QYHJ @ KDGDSČR¤FDS
¤R DFX HQMXA@  DFX LDFXDDKM±JIDK±KSQD RY@U@YM@J   LDFX¤ADM ¤KČ
L@FX@QRF LDF¤QCDLDKM¤  GNFX
$NµYHWNH]ĐQ¨J\¨YEHQPLWWDU@ R@MX@Qµ  ¤U TSM R@IS DKM±JD
KDFXDM   MDLYDSHR¤FH @QMXNJA®K tana a legfontosabbnak?

(QQHN W»NU¨EHQ NRQNU¨WDQ PLlyen eredményeket értek el?
LDFXDHJ±YTS@JEDKµI¨SR@
HFNKX@MMXHQ@K@RRµ·SDLADMY@IKNSS 
GNFX JHRYL¨SNSSTJ  ¤UHF S@QS@M@ @  JHKNL¤SDQMXH LDFXDH
µSRY@J@RYNJ EDKµI¨SR@   RSQ@S¤FH@H
C±MS¤RS J±UDSČDM @Y DKLµKS J¤S ¤R
E¤K¤UADMJHKNL¤SDQDMµITKSLDF
@ATQJNK@S ¤RDMMDJ@EDKD@LDFXD
C¤KHQ¤RY¤ADMU@M $QQDA·RYJ¤JU@FXTMJ  GHRYDM JNQAA@M DY DKJ¤OYDKGDSDSKDM UNKS -XHSQ@ LDFX¤ADM 
,HMCDM LDFXDH EDMMS@QSRµ RYNBHKHRHMS¤YL¤MXADMDKU¤FDYS·MJSDKIDR
U@FXQ¤RYKDFDR¤O·KDSEDKµI¨SRS
/QJMXH1DMCDKČHMS¤YDSADMJ±YDKLHKKH®RADQTGYRU@K®RTKSLDF 
@Y$TQ®O@H4MH®¤R@LDFXDENQQR@HA®KDFXDQDCL¤MXDROKXY@SM@JJ±HÍR5(5ċPLUSZ



MKHR C±MS¤RDJDS  ,TYRK@ @Y DKLµKS
J¤S ¤R E¤K ¤U @K@SS EDK¤KDCS  JHMX¨KS 
JHUHQFYNSS  E@KT@QBTK@S@ J·KKDLD
IDKDMSČRDM LDFRY¤O·KS   ONKFQNJ
KSIJ @ J±YR¤F CNKFNY®HM@J HFXDJDYDS¤S  ¨FX L@FTJ HR RNJJ@K S±AADS
SDRYMDJ J±QMXDYDS·J LDFRY¤O¨S¤R¤¤QS  LHMS JNQAA@M  $FXRYDQĬ J¤OKDSş $YS RYDQDSM¤L S·KSDSMH @ LDFXDHFX@JNQK@SA@HR
A politikában töltött ennyi év
után könnyebb akár a másik térfélen álló politikusokkal is megtalálni
DNµ]µVQHYH]ĐWYDJ\¨SSHOOHQNH]ĐOHJQHKH]HEEPHUWW¹OM²OLVPHrik egymást, túl sok a régi sérelem?
 ONKHSHJA@M MHMBR GDKXD RYDL¤KXDR R¤QDKLDJMDJ  BR@J DKUDJMDJ 
GNKDYDJMDLSDKIDRDM±RRYDDFXDYSDSGDSDSKDMDJ LHMS@RY¤KRČR¤FDRDJ
DRDS¤ADM NSS@UK@RYS®J¤QCDJ¤ADM
JDQDRMHJDKK@J±Y±RG@MFNS 
Melyik szintje nehezebb a politizálásnak, a parlamenti, a megyei
vagy a helyi önkormányzati?

Q·K±J @MM@J  GNFX UDYDS¤RDL
@K@SS @Y ,*/ J¤OUHRDKČBRNONQSIM@J
GDKXYDSD @K@OUDSČDM LDFUKSNYNSS 
$QQD RYDQDSM¤MJ @ I±UČADM ¤O¨SDMH  (CDID  GNFX LHMCDJH LDF¤QSDRD 
@ LDFXD C¤KH Q¤RY¤ADM HR  DLADQDJ
¤KMDJ L@FX@QNJ¤RRYKNUJNJ @JHJMDJRYHMS¤MINFTJU@M@G@RYMKG@S®
TS@JGNY  LĬJ±CČ HMS¤YL¤MXDJGDY 
CNKFNYMH UKK@KJNYMHRYDQDSM¤MDJ¤R
L¤KS®L®CNM¤KMH

BHKHR DKKSR  3±AADS JDKK Q KCNYMH
TMH®R SLNF@SRA®K ¤R JNQLMXY@SH
O¤MYDJAČKDFX@QMS LDQSM¤GMX¤U
LµKU@ @Y HCČR DLADQDJ DKKSR@ KDRY
@ KDFEČAA FNMCTMJ  -XHSQ@ LDFXD @
RYNBHKHRDKKSRSQ@MRYENQLBH®IA@M
GSTKJTKKNF DYDMUKSNYS@SMHJDKK

$PXQNDPHOOHWWD]HJ¨V]V¨J»J\
V]¬QYRQDOD HO¨UKHWĐV¨JH ¨V D] HOöregedés foglalkoztatja leginkább
a lakosságot. Nyitra megye lakosságának egészségi állapota és átODJ¨OHWNRUDN»OµQµVHQDJJDV]W²D]
LWW¨OĐNWL]HQµWV] ]DO¨NDWµEEPLQW
¨YHV)HON¨V]»OWHUUHDV]RFL OLV
LQW¨]P¨Q\HNQDJ\U¨V]¨WPİNµGWHWĐPHJ\H"

$KRČRNQA@M @ FX@JNQK@SH@R  Q@BHN-

*±YF@YCRYJ¤MS @YS LNMCNL 
GNFX @ RYNBHKHR SDQ·KDS @Y @ EDMDJDSKDMJµS @LDKXADRNG@MDLKDGDS
DK¤F O¤MYS ±MSDMH   LDFXDH J±KSR¤FUDS¤RKDFM@FXNAAEDIDYDSD@RYN-
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Milyen más elvet honosítana meg
a megyében a jól bevált helyi, muzslai gyakorlatból?

 O@QK@LDMSH RYHMS @ RY@JL@H STCRQ®K ¤R RY¤KDR KS®J±QQČK RY®K 
@LDKX DKDMFDCGDSDSKDM @ S±QU¤MXGNYRGNY  ,DFXDH RYHMSDM ONMSNR
GDKXHRLDQDSQD U@M RY·JR¤F ¤R FX@JNQK@SH@R LDFJ±YDK¨S¤RQD  -DL QS 
G@@LDFXDHJ¤OUHRDKČDFXRYDQ DFXRYDQ LDFKSNF@SI@ @ LDFXDH HMS¤YL¤MXDJDS   GDKXH ±MJNQLMXY@SH
RYHMSSDKIDRDF¤RY¤ADM@LHMCDMM@OH
FX@JNQK@SH SDDMCČJQČK RY®K   ONKFQLDRSDQM@OHJ@OBRNK@SA@MU@M@Y
DLADQDJJDK  ,HMCGQNLGNY JDKKČ
S@O@RYS@K@S  ¤QDSSR¤F JDKK  RY@J¤QSDKDL @Y ¤QUDK¤RGDY ¤R EČKDF RYDL¤KXDRJ@OBRNK@SNJ

Hogyan szavazzunk november 4-én
$Y ODV]W VHJ\IRUGXO²VPRVWHOĐV]µU¨UY¨Q\HVH]DPHJ\HLHOQµNY ODV]W VUDLV$PHJY ODV]WRWWPHJ\HLHOQµNµN¨VN¨SYLVHOĐNPDQG WXPDH]¹Wtal 5 évre szól.
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Az együttműködésről
tárgyaltak
,DMXGQS )®YRDE  @ ,@FX@Q *±Y±RR¤F/QSI@DKM±JD NJS®ADQ M
S@KKJNYNSS )TQ@I #QNAU@K  /NYRNMX
LDFXD DKM±JIDK±KSI¤UDK  Y ,*/ /NYRNMX LDFX¤ADM HRL¤S RY¤KDR J±QĬ 
INAANKC@KH JN@K¨BH® S@FI@J¤MS HMCTK
@ LDFXDH UK@RYSRNJNM   JN@K¨BH®R
RYDQYČC¤R ¤QSDKL¤ADM DKČRY±Q U@M
@Y ,*/ M@J KDGDSČR¤FD G@S L@MCSTLNSRYDQDYMH @LH@MM@JHRJ±RY±MGDSČ GNFXADQG@QCNSMXNKB¤UTSM

RHJDQ·KSU¤FQDUHRRY@GNYMH@IQRC¤KH
E@KU@HSEDK±KDKČJ±QYDSAD
SQFX@KRRNQM@UK@RYSRHDKČJ¤RY·KDSDJQČK ¤R @ UK@RYSRNJ TSMH
DFX·SSLĬJ±C¤RQČK UNKS RY®  Y ,*/
UDYDSČR¤FD AHYSNR¨SNSS@ @Y DKM±JIDK±KSDS @QQ®K  GNFX LHMCDMS LDFSDRY
@MM@J¤QCDJ¤ADM GNFX@UK@RYSRNJNMLHMC@LDFXDEČM±J LHMC@J¤OUHRDKČIDK±KSDJRHJDQDRDJKDFXDMDJ

Meghallgatás a kisebbségi civil
szervezetekről az Európai Parlamentben
Y$TQ®O@H-¤OOQS¤FHRYD@K@SSMXHKvános meghallgatásra került sor a civil
RYDQUDYDSDJRYDQDO¤QČK@Y$TQ®O@H/@QK@LDMSADM  Y DKRČ Q¤RY¤ADM @ BHUHK RYDQUDYDSDJQČK ¤R @YNJ ENMSNRRFQ®K DRDSS
szó. A második rész, amelynek Csáky
/K DTQ®O@H O@QK@LDMSH J¤OUHRDKČ UNKS @
KDUDYDSČ DKM±JD  @YS SQFX@KS@  GNFX LH
a civil szervezetek szerepe a hagyományos kisebbségek közösségeiben. Csáky
/K DKLNMCS@  EDKUHC¤JH J¤OUHRDKČJ¤MS
nemcsak Szlovákiát képviseli az Európai Parlamentben, hanem a szlovákiai
magyar kisebbséget is. Mint mondta,
A gömöri régió hat MKP-s járási
„Egy autópályát nem a mának, ha- örömmel vette, hogy az általa javasolt
RYDQUDYDSD @K¨QRFXĬIS¤RS JDYCD- nem a holnapnak építünk” – mondta S¤LS@-¤OOQS@M@OHQDMCI¤QDSĬYSD  Y
ményezett az R2-es gyorsforgalmi Cziprusz Zolán, az MKP Országos El- DKČ@C®JJ±YSUNKS!@TDQ$CHS@"@QHRRHLH
út Zólyom – Kassa szakaszának meg- nökségének tagja, a petíciós bizottság civil szervezet képviseletében, amely a
építéséért. A petíciós bizottság 2017. JNNQCHMSNQ@  *HDLDKSD  KDFEČAA B¤KITJ felvidéki egészségkárosodott gyermeszeptember 7-én Baktiban jelentette és elvárásuk, hogy az R2-es megépíté- kek és családjuk érdekképviseletét és
be a petíció elindítását.
sével beruházók érkezzenek, ami nagy U¤CDKL¤S SĬYSD JH B¤KITK  ś  EDKUHC¤JH
magyar egészségkárosodott gyermekeDKČQDK¤O¤RSIDKDMSDMD@Q¤FH®RYLQ@ 
JDS MDUDKČ RY·KČJ J·K±M±RDM GSQMXNR
A gyorsforgalmi út régóta vitatott
és egyre inkább bizonytalanságba
„De nemcsak gazdasági, hanem biz- helyzetben vannak, sajátos problémákLDQ·KČ LDF¤O¨S¤RD @FFNC@KNLL@K SNMRFHNJNJLH@SSHR¤FDSČDMENMSNRDY kal küzdenek” – vezette fel a témát Batölti el a környék lakosságát. A Lo- a gyorsforgalmi út” – hangsúlyozta. Ezt uer. Az egészségkárosodottak esetében
RNMBŔ*@RR@RY@J@RYE¤KOQNƥKA@MU@K® @ GDKXHDJ ¤R @ *@RR@ EDK¤  HKKDSUD EDKČK az anyanyelven való kommunikálás életLDF¤O¨S¤RDMDLMXµISJHDK¤F¨SČLDF- erre haladó autósok tudják a leginkább, bevágó. Sajnos Dél-Szlovákiában rengeteg anyanyelvi szolgáltatás hiányzik.
oldást, csupán átmeneti intézkedést. és a baleseti statisztikák is bizonyítják.

Egy autópályát nem a mának,
hanem a holnapnak építünk
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Nemtörődömség,
vagy hozzá nem
értés?
UKRYDQUDYČJDS  JQ @ MDLDR ODM¤RY
lassacskán beborítja a jóféle, öreg bor
palackját a pince mélyén, és érleli, védi.
Szinte babusgatja. Lehet, hogy a drága
kultúrhivatalnokok is inkább „nemesíSČJMDJŚKDMM¤MDJG@RYMNR@AA@J5@FX
a pénzügyminiszter eldugta a pince
JTKBRS ¤RMDLS@KKI@

Októbert mutat a naptár, és a felvidéki magyar kultúrára szánt szlovákiai
támogatások még mindig nem találták
meg maradéktalanul a címzetteket.
Akad olyan pályázó, akinek még a szerYČC¤RDRHMBR@K¨QU@ʖ

elvegyék a pályázók kedvét attól a
szokásuktól, hogy támogatásért folyaLNCI@M@J@YKK@LGNY

Az ember azt hinné, hogy az adott
évi rendezvényre nyert támogatást
nem az év végén adják – amikor már
Miért késnek háromnegyed évet a esetenként a türelmetlen beszállítók
kisebbségi kultúrára megítélt támoga- perbe fogták az önkéntesen tevékenySRNJ *HKDMB G®M@O L¤F DFX L@FY@S JDCČ JTKSTQKHR RYDQUDYDSDS   SLNJHGNQCRQ@HRDK¤FHCČ ODCHF@ENF@M- gatásra év közben, mondjuk tavasszal
tatástól az újszülött világra jöttéig elég vagy nyáron van szükség. Olyan ez,
hosszú és bonyolult biológiai folyamat- mint a karácsony, akkor kell az „ajándék”, amikor az ünnep van, nem lassan
nak kell végbemennie.
egy évvel utána. Szlovákiában – akárVajon ennyire lusták-e a hivatalno- milyen színes vagy vegyes a kormány
kok, hogy az év elején megítélt támo- – rég kialakult a permanens késés „negatást hónapokig nem tudják rendez- mes” hagyománya, ami megnyomorítja
ni, vagy valami tudatos, fondorlatos és ellehetetleníti a kulturális szervekiéheztetési taktikáról van szó, hogy zeteket, könyv- és lapkiadókat, fesztiVálaszoljon 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\"
Hogy hívják a FUEN elnökét?
Hol helyezték örök nyugalomra Esterházy János hamvait?
+RODODNXOWPHJ¨VPİNµGLND](VWHUK ]\$NDG¨PLD"

KDJ @ FX@MµODQQDK  GNFX @Y TS®AAH
történik, hiszen itt minden késik. Késik
@ E±KCLĬUDRDJ SLNF@SR@  J¤RHJ @Y
utak építése, katasztrofális az európai
uniós pénzek merítése. Különösen az
utóbbi érthetetlen, hiszen nem olyan
SČJ¤QČKU@MRY® @LDKXDSDKČJDKKKK¨S@ni, ki kell termelni. Csak le kellene hívni
@YTMH®S®K (F@Y U@MDFXJHRAHAHG@MDL
egészen transzparens a dolog, akkor bizony rágni kényszerülnek az ügyet rendesen. (Hogy konkrétummal is éljek, a
középületek tatarozására februárban
1+1 hónapra kiírt pályázatoknál laza
fél év sem elég, hogy döntés szülessék.
5@INMLHQDUQM@J@YHKKDS¤JDRDJ
Visszatérve az EU-s források lehívásához, ehhez bizony az állami 10
százaléknyi önrészt is hozzá kellene
passzintani. Lehet, hogy itt van a kutya
DKRU@+SU@@JNQLMXM@FXATYF@Kmát, mennyire szeretné az adósságféket eltörölni, talán itt van a gond. Hogy
már az önrészre sem futja. Aztán jönnek a „színházi betétek”: küldik az elKDMČQ±JRHRDQ@G@CS GHAJ@SJDQDRMDJ 
kutakodnak, fejtágítókra hívják a szerencsétlen kisvállalkozót, megszabják
és átszabják a játékszabályokat menet
közben. Mindezt talán egy cél miatt:
BR@JMDJDKKIDMƥYDSMH $Y¤QSJ¤RM¤MDJ
@JTKSTQKHRSLNF@SRNJHR5@FX@Y¤QS 
LDQS śMHMBR LDF @ ONKHSHJ@H @J@Q@SŚ
Esetleg azért, mert ilyen kis közösségi ügyecskék miatt nem rúgják fel (na
nem az asztalt) az éppen módosított
JN@K¨BH®R RYDQYČC¤RS GNFX HKKHJ   µFX
tartja össze a „nincs más megoldás”
koalíciót valami láthatatlan „(adós)fék”.
ċQX/¤SDQ
az MKP OT elnöke
HÍR5(5ċPLUSZ
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