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“ Számos javaslatomat, kezdeményezése-
-

-
portjának elnökeként az utóbbi két évben, 

azt szorgalmaztam, hogy választási ered-

-

törésvonal máshol helyezkedik el, a szél-
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TARTALOM
A karaván halad: 
folyamatosan gyűlnek az aláírások az európai 
kisebbségvédelmi kezdeményezés támogatására

-
sebbségvédelmi kezdeményezés 

-
ember 21–22-én a Felvidékre érke-
zett a kezdeményezést kidolgozó 
Európai Nemzeti Kisebbségek Föde-

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

Kampányhajrá 

október 29-én
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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!

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-



HÍR PLUSZ 5

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, 
-

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 

-
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-

 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
-

nepélyesen megnyitották, és ezzel 
-

sét az Esterházy Akadémia. A nyitó-

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 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 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 , 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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Halottak napja – 
a  feltámadás hitével

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

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-

-

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 
-



Potápi Árpád János 
Pozsonyban

Miniszterelnökségének nemzetpoli-

pozsonyi látogatása során felkereste 
a Magyar Közösség Pártjának szék-
házát, ahol az MKP küldöttségével 
folytatott tárgyalásokat.

önkormányzati és közigazgatási al-
elnök és Kocur László pártigazgató 
vettek részt a tárgyaláson. Ezt köve-

János tartottak sajtótájékoztatót.

Menyhárt József örömét fejezte 
ki, hogy folytatódik az a hagyomány, 
miszerint a magyar kormányzat kép-

val is eszmecserét folytatnak. Tájé-
koztatták az államtitkárt a megyei 

-
ben is jelölteket állított. A pártpoli-
tika vonalán az oktatásügyi és gaz-
dasági stratégiáról beszéltek, köztük 
a felvidéki régiók gazdasági fellen-

-

gyar kormány ezt 5 milliárdos cso-
maggal támogatja. Menyhárt József 
hangsúlyozta, a nemzetpolitikában 
radikális paradigmaváltás történt. 
Miután nemcsak az asszimiláció, ha-

-

közösségünk tagjai otthon maradva 
boldoguljanak.

arról, hogy felvidéki útjának négy 
állomása van, ezek közül a második 
az MKP-val folytatott tárgyalás. Ezt 

Egyetemen járt, és részt vett a po-
zsonyi szakkollégium tanévnyitóján, 

-

togatott. Az államtitkár leszögezte, 
a Magyar Közösség Pártja a magyar 
kormánynak az egyetlen szlovákiai 

MKP között már hosszú évek óta ki-
-

szetesen bízik abban, hogy a Magyar 
Közösség Pártja sikeres lesz a me-

felvidéki magyar közösség érdeké-
ben cselekszenek.

Arra az újságírói kérdésre, hogy 
vannak, akik Szlovákia belügyeibe 

hogy a magyar kormány gazdasági 
segítséget nyújt a felvidéki magya-
rok által lakott régióknak, Menyhárt 
József leszögezte, hogy ez a támo-
gatás az összfelvidéki magyarságnak 
szól. Sajnálatosnak tartja, hogy azok, 
akik kormányon vannak, régióink 
gazdasági lemaradásának problémá-

-
nos hozzátette: „Adni és jót tenni, az 
nem belügyekbe való beavatkozás”. 

HÍR PLUSZ

Adni és jót tenni, az 
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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 

-
pott fejlesztési támogatást, amely-

megyei forrásokból közel 1 millió 
euróból újult meg. A megye létre-

hogy a betegek egy helyen találják 

-
újítása szeptemberben indult.  Az 
érsekújvári ipari iskola 2,4 millió, a 
komáromi ipari 1,6 millió eurót költ-

tovább javítsa a szakképzés színvo-
nalát a megyében. Szorgalmaztuk, 
hogy a tervezetti R7-es gyorsforgal-

-
újvárt, és az R3-as nyomvonala is a 
Garam alsó folyása mentén halad-

Nyitrai járás

Mikor mŰKÖDIK jól a megye?

NYITRA MEGYE
EREDMÉNYES 

4 ÉVE

Komáromi járás

Lévai járás

Érsekújvári járás

Párkányi körzet

Vágsellyei Járás
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-
-

tásként kezelt déli járásokban talál-

az intézmények felszereltsége is 
sokat javult a beruházásoknak kö-

Az állam úgy testálta rá a kór-
házakat a megyékre, hogy azok 

-
tott többletforrást, amikor köte-

betegek, ápoltak szempontjából a 
legfontosabb, hogy az ellátás szín-

-
matosan javuljon.

intézményeink energetikai haté-
konyságának növelték. Az egész-

-

Méltó körülmények
a szociális 
intézményekben

Mindig 
az egyenes 
úton

Nem középiskolás fokon

kezelésébe tartozó másod- és har-

-
lom miatt a közutak megóvása nem 

-
-

zícióból is komoly eredményeket ért 
el járásaink fejlesztése érdekében.

-
gyei közutak burkolatának felújítása 
rendkívül lassú tempóban zajlott. Az 
akkori tempóban 154 évnek kellene 

épületek és felszereltség nélkül. Pá-
lyázatok útján és megyei támoga-
tással középiskolák és gimnáziumok 
épületei újultak meg.  A nyílászáró 
cserék, épületszigetelések mellett 
egyéb beruházások is megvalósul-
tak.

Az integrált regionális operatív 
-

gének emelése céljára megye déli 
-

középiskolát sikerült beépíteni. Az 
érsekújvári szakközépiskolába 2,4 
millió eurónyi támogatást juttatunk, 
a komáromi szakközépiskolába pedig 
1,7 millió kerül. 

eltelnie, hogy a megye hatáskörében 

úgy döntött, hogy sokkal több forrást 
áldoznak erre a célra, és azóta 167 ki-
lométernyi megyei közút burkolatá-
nak 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 tud-

között teljes hosszában a Bajcs és 
Párkány közötti 509-es út, a Komárom 

északra haladó út a megyehatárig, az 
-

is. Ezen utak teljes felújítása hamaro-
san megvalósul.
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járási székhelynek jó, hanem egya-
ránt Gútának, Ógyallának, Komárom-
nak, Párkánynak és Zselíznek, illetve 
azok környékeinek is. A másik sarkala-
tos tervük arról szólt, hogy a majdani 
R3-as észak-déli gyorsforgalmi út az 
Alsó-Garam mentén Garamszentbe-
nedek (R1), Léva, Zselíz és Párkány 
érintésével, déli irányban haladjon.

-
hátrányosabb régiói éppen a Garam 

világos kitörési pontot szeretnének 
biztosítani nekik. Amerre haladnak a 

-
fejlesztés és ott növekszik az élet-
színvonal.

A megye legtöbbet jelenleg is a 
szociális kiadásokra költi. A saját for-
rásokat európai uniós és hazai, állami 
forrásokkal kell kiegészítenie. Csak 

a szociális ellátórendszer javulása 

azok gondjait, akik ezeket a szolgálta-
tásokat igénybe veszik – önként vagy 

-
-

ben vagy a környéken találják meg a 
számukra igényelt szolgáltatást, en-

-

-

1 millió eurós európai uniós támoga-
tás jutott. Vágsellyén az egykori kór-

-
vilon teljes felújítása, beleértve az 

Nyitra megyei célok
gazdasági helyzet javítása és a vállal-
kozási környezet szintjének emelése. 

-

ben több éve küzdelmet folytatnak, 
tették ezt a megye területrendezési 

-
solták, hogy az R7-es gyorsforgalmi 
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-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

 
Sokat gondolkodott azon, hogy 

megyeelnökjelölt legyen-e?
 

-

-

-

-
-
-

-
– -

-

-
-

-

 

-

-

 Akkor voltunk sikere-
sek, ha javaslatainkat 
érvekkel, tényekkel 

Tapasztalat és 
érdekérvényesítés 
minden szinten 

interjú Farkas Ivánnal
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-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

 
-

lyen eredményeket értek el?
 

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

 
-
-

több javaslatot is ön nyújtotta be. In-
nen nézve logikus, hogy önre esett az 
MKP-ban a választás. Milyennek látja 
az esélyeit?

 
-

-

-
-
-

 
Mostanra az élek eltompultak? 

Már nem létezik a szlovák–magyar 

 
-

-

-

-

-

-

 
-

tana a legfontosabbnak?
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Hogyan szavazzunk november 4-én
 

-
-

tal 5 évre szól.

kapnak kézhez. Az egyiken a megyeelnökjelöltek, a másikon a képvise-

választási listákon. Legfeljebb annyi jelöltet karikázhatunk  az adott je-

-

-

 

-
öregedés foglalkoztatja leginkább 
a lakosságot.  Nyitra megye lakos-
ságának egészségi állapota és át-

-

-

-
-

 

Milyen más elvet honosítana meg 
a megyében a jól bevált helyi, muzs-
lai gyakorlatból?

 
-

-

-
-
-

 
A politikában töltött ennyi év 

után könnyebb akár a másik térfé-
len álló politikusokkal is megtalálni 

-
-

rik egymást, túl sok a régi sérelem?

-

-

 
Melyik szintje nehezebb a poli-

tizálásnak, a parlamenti, a megyei 
vagy a helyi önkormányzati?

 
-

-

-

-
-

-

-
-
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-

-

3.

-
-
-

10. Gyarmati Tihamér

-

-
-

14. Knirs Imre

-

34. Viola Miklós

-

-

11. Horváth Árpád

-

-

20. Orosz Örs

-
-

7. Földes Csaba

-
-

5. Balkó Róbert

-
-

-

32. Varga Péter
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-
-

3. Bögi Pathó Melinda 11. Cseri Zita

-

25.

-

-
-

45.

-

24. Kiss Beáta

-
-

32.

-
-

-

4. Baros Róbert

-

-

3. Baranyay Zsolt

-

4. Csenger Tibor
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-
-

-

1.

-

-

8. Szigeti László

-

-

-

7.

-

-

23. Nagy Dávid

-
-

3. Bób János

-

8. Dobai Tibor

-
-

4. Farkas Iván

-

-

10.

-
-
-

13.
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Az együttműködésről 
tárgyaltak

-

-

-
-

-

-

-
-

Egy autópályát nem a mának, 
hanem a holnapnak építünk

A gömöri régió hat MKP-s járási 
-

ményezett az R2-es gyorsforgalmi 
út Zólyom – Kassa szakaszának meg-
építéséért. A petíciós bizottság 2017. 
szeptember 7-én Baktiban jelentette 
be a petíció elindítását.

A gyorsforgalmi út régóta vitatott 
és egyre inkább bizonytalanságba 

tölti el a környék lakosságát. A Lo-

-
oldást, csupán átmeneti intézkedést.

„Egy autópályát nem a mának, ha-
nem a holnapnak építünk” – mondta 
Cziprusz Zolán, az MKP Országos El-
nökségének tagja, a petíciós bizottság 

és elvárásuk, hogy az R2-es megépíté-
sével beruházók érkezzenek, ami nagy 

„De nemcsak gazdasági, hanem biz-

a gyorsforgalmi út” – hangsúlyozta. Ezt 

erre haladó autósok tudják a leginkább, 
és a baleseti statisztikák is bizonyítják.

Meghallgatás a kisebbségi civil 
szervezetekről az Európai Parla-
mentben

-
vános meghallgatásra került sor a civil 

-
-

szó. A második rész, amelynek Csáky 

a civil szervezetek szerepe a hagyomá-
nyos kisebbségek közösségeiben. Csáky 

nemcsak Szlovákiát képviseli az Euró-
pai Parlamentben, hanem a szlovákiai 
magyar kisebbséget is. Mint mondta, 
örömmel vette, hogy az általa javasolt 

civil szervezet képviseletében, amely a 
felvidéki egészségkárosodott gyerme-
kek és családjuk érdekképviseletét és 

magyar egészségkárosodott gyermeke-

helyzetben vannak, sajátos problémák-
kal küzdenek” – vezette fel a témát Ba-
uer. Az egészségkárosodottak esetében 
az anyanyelven való kommunikálás élet-
bevágó. Sajnos Dél-Szlovákiában renge-
teg anyanyelvi szolgáltatás hiányzik.
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lassacskán beborítja a jóféle, öreg bor 
palackját a pince mélyén, és érleli, védi. 
Szinte babusgatja. Lehet, hogy a drága 
kultúrhivatalnokok is inkább „nemesí-

a pénzügyminiszter eldugta a pince 

történik, hiszen itt minden késik. Késik 

utak építése, katasztrofális az európai 
uniós pénzek merítése. Különösen az 
utóbbi érthetetlen, hiszen nem olyan 

-
ni, ki kell termelni. Csak le kellene hívni 

egészen transzparens a dolog, akkor bi-
zony rágni kényszerülnek az ügyet ren-
desen. (Hogy konkrétummal is éljek, a 
középületek tatarozására februárban 
1+1 hónapra kiírt pályázatoknál laza 
fél év sem elég, hogy döntés szülessék. 

Visszatérve az EU-s források lehí-
vásához, ehhez  bizony  az állami 10 
százaléknyi önrészt is hozzá kellene 
passzintani. Lehet, hogy itt van a kutya 

-
mát, mennyire szeretné az adósságfé-
ket eltörölni, talán itt van a gond. Hogy 
már az önrészre sem futja. Aztán jön-
nek a „színházi betétek”: küldik az  el-

kutakodnak, fejtágítókra hívják a sze-
rencsétlen kisvállalkozót, megszabják 
és átszabják a játékszabályokat menet 
közben. Mindezt talán egy cél miatt: 

Esetleg azért, mert ilyen kis közössé-
gi ügyecskék miatt nem rúgják fel (na 
nem az asztalt) az éppen módosított 

tartja össze a „nincs más megoldás” 
koalíciót valami láthatatlan „(adós)fék”.

az MKP OT elnöke

Októbert mutat a naptár, és a felvi-
déki magyar kultúrára szánt szlovákiai 
támogatások még mindig nem találták 
meg maradéktalanul a címzetteket. 
Akad olyan pályázó, akinek még a szer-

Miért késnek háromnegyed évet a 
kisebbségi kultúrára megítélt támoga-

-
tatástól az újszülött világra jöttéig elég 
hosszú és bonyolult biológiai folyamat-
nak kell végbemennie.

Vajon ennyire lusták-e a hivatalno-
kok, hogy az év elején megítélt támo-
gatást hónapokig nem tudják rendez-
ni, vagy valami tudatos, fondorlatos 
kiéheztetési taktikáról van szó, hogy 

elvegyék a pályázók kedvét attól a 
szokásuktól, hogy támogatásért folya-

Az ember azt hinné, hogy az adott 
évi rendezvényre nyert támogatást 
nem az év végén adják – amikor már 
esetenként a türelmetlen beszállítók 
perbe fogták az önkéntesen tevékeny-

-
gatásra év közben, mondjuk tavasszal 
vagy nyáron van szükség. Olyan ez, 
mint a karácsony, akkor kell az „aján-
dék”, amikor az ünnep van, nem lassan 
egy évvel utána. Szlovákiában – akár-
milyen színes vagy vegyes a kormány 
– rég kialakult a permanens késés „ne-
mes” hagyománya, ami megnyomorítja 
és ellehetetleníti a kulturális szerve-
zeteket, könyv- és lapkiadókat, feszti-

Nemtörődömség, 
vagy hozzá nem 
értés?

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

Játsszon és nyerjen!
Hogy hívják a FUEN elnökét?
Hol helyezték örök nyugalomra Esterházy János hamvait?
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