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MAGYAR EGYSÉG
„Bennünk, felvidéki magyarokban sokkal több a közös, mint ami
szétválaszt minket.”
Interjú Bárdos Gyulával, a Magyar Közösségi Összefogás
(MKÖ) listavezetőjével
4. oldal

EGYÜTT

Közösen a magyar képviseletért
– együttműködési memorandum
Szem előtt tartva a magyar közösség és az általa lakott déli országrész
érdekképviseletének
fontosságát, mi, szerződő felek
fontosnak tartjuk a közös magyar
választási lista létrehozását, hogy
a szlovákiai magyarság 2020 után
méltó parlamenti képviselettel
rendelkezzen, amely képviselet
megkezdheti a déli régiók felzárkóztatását, a magyar közösség
helyzetének javítását.
Történelmi felelősségünk az ös�szefogás, hogy általa biztosítsuk
a magyar érdekképviseletet és
megkezdjük a közösségünkön belüli politikai árkok betemetését.
Feladatunk, hogy folytassuk a 89es bársonyos forradalom utáni
magyar politikai generációk megbecsült hagyományát: a magyar érdekképviselet a demokratikus, reformorientált oldalon áll és segíti
az ország közállapotainak javítását.

A jövőre százéves szlovákiai magyar közösség megmaradásának egyik záloga a parlamenti érdekképviselet. Közös célunk, hogy a magyarság hozzájáruljon a kormányváltáshoz, egy demokratikus, jogállamként
működő Szlovák Köztársaság megteremtéséhez. Abban az országban, amelyben joguralom van, érvényesülnek az emberi jogok, ott érvény szerezhető a magyarság számára kulcsfontosságú kisebbségi jogoknak.
Célunk, hogy látszatintézkedések helyett a magyar közösség megmaradását szolgáló alapvető változásokat eszközöljünk ki, hogy megkezdődjön az elmúlt harminc év nagy vesztesének számító déli országrész
felzárkóztatása. A cél nem a parlamenti képviselet, hanem a valós eredmények, a közösség megmaradása
és fejlődő pályára állítása.
A fenti értékeket szem előtt tartva és a megfogalmazott célok érdekében a Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum és az Összefogás közös magyar választási listát állít, amely Magyar Közösségi Összefogás néven
indul a 2020-as parlamenti választásokon.
A képviselet biztosításának célját szolgáló megegyezés során kompromisszumokat kötöttünk, ám elveinket
és értékeinket nem tettük alku tárgyává. Ezen memorandum útján, közös értékeink és érdekeink képviseletét vállalva fordulunk minden magyar és magyar érzelmű választóhoz, dél-szlovákiai szavazóhoz és üzenjük: ne mondjunk le jogainkról, gyermekeink jövőjéről szülőföldünkön! Ennek érdekében kérünk mindenkit,
támogassa a közös magyar listát!
Kelt Pozsonyban, 2019 november 28-án.

Ne mondjunk le jogainkról,
gyermekeink jövőjéről szülőföldünkön!
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ITT AZ esély!

A magyar egység sajnálatos módon egy évtizede szétesett: azóta
elbeszéltünk egymás mellett,
szétforgácsolódott a tenni vágyás, a jóakarat. Mindannyian
gyengültünk ezáltal. A hosszú
évek ádáz testvérharcát látva sokan elfordultak a magyar pártoktól, mi több, a politikától és a közügyektől is.
Sokan mondják, minden politikus
egyforma: mindenki lop, mindenki
korrupt, hiszen csalódniuk kellett
a hatalmon lévőkben, akikben korábban bíztak. Az ő rossz példájuk
eltakarja, hogy van nagyon sok
tisztességes, elvhű és elkötelezett
közösségi ember, politikus, akik a
nehézségek, a nyilvános megbélyegzés, az arctalan gyalázkodás
ellenére tetteikkel és példájukkal
harcolnak azért, hogy a politikáról
alkotott kép lassan megváltozzon.
A Magyar Közösségi Összefogás
jelöltjeinek célja a társadalom
megtisztítása. Világosan és érthetően nyilvánították ki azt, hogy az
állami szintű korrupció, a maffia-

módszerek, a gátlástalan közpénzlecsapolás gyakorlatát a történelem szemétdombjára küldenék.
Újat kezdeni nem egyszerű, sok
buktatót kell leküzdenie annak,
aki talpon akar maradni és sikert
akar elérni. Ez nincs másként a
magyarság képviseleténél sem. A
felvidéki magyaroknak ismét bizonyítaniuk kell, hogy a közösségünk a tisztesség és a közállapotok megtisztításának oldalán áll.
A Magyar Közösségi Összefogás
olyan társadalomban hisz, ahol
végre mindenki megvalósíthatja
önmagát és álmait, akár az anyanyelvén is. Azt szeretnénk, hogy
otthon érezhessük magunkat a
szülőföldünkön.
Eljött az ideje, hogy újra egymás
szemébe tudjunk nézni, elindulva azon az úton, amely a magyar
egység felé vezet. Összefogtunk!
Ez elsőre talán nem tűnik nagy dolognak, de megélve az elmúlt időszak felvidéki magyar politikáját,
fontos első lépés. Legalább ennyi-

Csakis együtt
lehetünk sikeresek,
és kezdhetünk új
korszakot február
29-én, támogatva
a Magyar Közösségi
Összefogást!
re fontos, hogy a politika megtalálja az utat Önök, a Választók felé
is. A változásra most van esély!
Csakis együtt lehetünk sikeresek,
és kezdhetünk új korszakot 2020.
február 29-én, támogatva a Magyar Közösségi Összefogást!
ÚJKORSZAK
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A sikerhez mindenkire szükség van!
A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) listavezetője
szerint sokkal több a közös a felvidéki magyarokban,
mint ami szétválasztja őket. A februári választás végre lehetőséget kínál arra, hogy betemessük a magyar
közösséget szétválasztó árkokat – állítja Bárdos Gyula,
aki szerint a gyors ütemben fogyatkozó közösségünknek sikerélményre van szüksége.
Vajon beszélhetünk-e párhuzamról az 1998-as helyzet, amikor
Vladimír Mečiar leváltása volt a
tét, s a 2020-as választás között,
amikor a Kuciak-gyilkosság által
beárnyékolt kormányzati politika
fölött mondhatnak ítéletet a választók?
Határozottan igen, hiszen most is
érezhető az elemi igény a felvidéki magyar választók részéről,
hogy végre új korszakot nyissunk
a politikában. Igaz ez arra a helyzetre, hogy vezető kormánypárti
politikusokról bizonyosodott be,
szoros kapcsolatot tartottak alvilági figurákkal, illetve arra is, hogy
a magyarságnak a változtatásból
ki kell vennie a részét. Mečiar leváltásakor a felvidéki magyarság
szinte egy emberként sorakozott
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fel a demokratikus változtatások
mellett, sőt a képviseletünk az
erkölcsileg jó oldalon maradt egészen 2016-ig. A magyar összefogás a változtatást kínálja a választóknak, ráadásul valós esélye van
a parlamentbe jutásra.
Mennyiben más a helyzet, mint
volt 2010-ben, s az azt követő két
választáson, amikor a magyar
érdekképviselet küszöb alatt maradt?
Jelenleg a Most-Híd küzd azzal,
hogy a tőle elfordult választókat
megpróbálja visszaszerezni. Azok,
akiket eddig eltántorított, hogy
a magyar képviselet esélytelen
a parlamentbe jutásra, most joggal reménykedhetnek a sikeres
választási szereplésben. A meg-

osztottság nyilvánvalóan nem jó
senkinek sem: a februári választás nagy lehetőséget kínál arra,
hogy végre betemessük a közösségünket szétválasztó árkokat. A
sikerhez mindenkire szükség van,
hiszen bennünk, felvidéki magyarokban sokkal több a közös, mint
ami szétválaszt minket. Sikerélmény nélkül egyetlen közösség
sem tud megerősödni, márpedig
2021-ben a soron következő népszámlálás cseppet sem mindegy,

Érezhető az elemi
igény a felvidéki
magyar választók
részéről, hogy végre
új korszakot
nyissunk
a politikában.

erős a kormányváltó szándék, de
a magyar választók is érzékelik,
hogy eljött a cselekvés ideje. Látjuk, hová vezetett a kis lépések
politikája: a közösségünk drámai
ütemben fogyatkozik, az utolsó
pillanatban vagyunk, hogy megteremtsük a fennmaradásunkhoz
szükséges jogi kereteket.
Pontosan a kisebbségi jogokat
garantáló hiányzó törvényekkel
maradt adós a szlovák politika
a rendszerváltoztatás óta. Lát
esélyt arra, hogy a partnerek nyitottabbak lesznek, mint eddig?

milyen állapotban találja a felvidéki magyarságot.
Sokan nem is a Most-Hidat látják
a legnagyobb ellenfélnek, hanem
a magyar választók közönyét.
Hogyan lehet felébreszteni a szavazókedvet a felvidéki magyarokban?
Februárban magasabb részvétel
várható, mint a korábbi választásokon – a szlovákok körében

Ambíciók nélkül nem lehet új
korszakot kezdeni: világosan feltételül kell szabnunk, az átfogó
kisebbségi jogok megteremtéséből nem engedünk. Nincsenek
illúzióim, ezek nem lesznek kön�nyű tárgyalások. Ugyanakkor azt
is látnunk kell, hol tartunk most.
A szlovák közvélemény nem tud,
vagy nem hajlandó tudomást venni a problémáinkról. Bár vannak
magyar nyelvű vasúti táblák, de
továbbra sem garantálja semmi,
hogy magyarul is kérhetünk jegyet az általunk lakott települések állomásain. Megmaradtak a

kisiskolák, de a magyar nyelvű
közoktatást továbbra sem ismeri a
szlovák jogrend, legfeljebb a magyarul, vagy magyarul is oktató intézményeket. A déli régiók hátrányos megkülönböztetése az itt élő
szlovákokat is sújtotta. Változtatni
kell az önkormányzatok támogatási rendszerén, ami a tengerszint
feletti magassághoz és a lakosságszámhoz köti a települések
költségvetését. Legalább ennyire
fontos a leszakadó régiókban élők
szociális biztonságának megteremtése.
Az advent az elcsendesedés, a várakozás ideje. Szükségképpen elnyomja a kampányzaj az advent
üzenetét?
Az advent arra figyelmeztet, hogy
lassítsuk le a hétköznapok rohanását, hallgassuk meg a körülöttünk
élőket. A karácsonyvárás a család meghitt, bensőséges ünnepe:
feltöltődést, új erőt kell adjon a
következő időszak nagy kihívásai
előtt. A politikus számára pedig
azt a tanulságot hordozza, ahogy
a családban, úgy a közösségben is
mindig meg kell hallgatni mások
véleményét.
ÚJKORSZAK

5

Mindenkinek hátra kell
lépnie egyet, hogy együtt
léphessünk előre
A Magyar Közösségi Összefogás
létrejötte markáns válasz az elmúlt tíz év útkeresésére, az eltelt
időszak ugyanis nem szólt másról,
mint egymás legyőzéséről. Mára
világossá vált, a tíz évvel ezelőtt
megbontott magyar egységet
nem sikerült visszaállítani. Nem
sikerült annak ellenére sem, hogy
kompromisszumkészségben elmentünk egészen a falig, de végül
be kellett látnunk, voltak, vannak

és továbbra is lesznek olyanok,
akik más úton kívánnak haladni...
Ők az etnikai politizálást gettónak, mi megmaradásunk kizárólagos lehetőségének és eszközének
tekintjük! A mi megmérettetésünk
2020-ban lesz, az övék 2021-ben,
a következő népszámláláskor.
Tíz év „eredménye” – az elvtelen
megalkuvások és a feltétlen megfeleléskényszer vezérelte politi-

ka – akkor válik számszerű adattá,
ténnyé.
A Magyar Közösségi Összefogásban résztvevő három párt tudatosította, a külön indulás borítékolható bukással és a magyar
parlamenti képviselet megszűnésével egyenlő. Mindenkinek hátra
kellett lépnie egyet, hogy együtt
előre léphessünk. Mert hiába tartja
meg ki-ki a pártját, ha közben elveszítjük a közösséget. A déli régiók
hátrányos megkülönböztetéséről
már sokszor szóltunk, annál kevesebb megoldás született ennek
felszámolására. A látszatpolitika
látszateredményei miatt függő
közösséggé lettünk – a nekünk juttatott javak csupán töredékei annak, ami az ország gazdasági eredményeihez való hozzájárulásunk

A MAGYAR
VÁLASZTÓK
KEZÉBEN
A DÖNTÉS!
Szülőföldünkön nincsenek garantálva emberi és kisebbségi
jogaink, törvényesség és jogbiztonság híján veszélyben a meg-

SZAVAZZUNK A JÖVŐNKRE!
Összefogás és megújulás. A nyár
végén ezekkel a célokkal indítottuk az Összefogás mozgalmat, ősz
végére pedig sikerrel jártunk. Az
elmúlt tíz év megosztottságát felülírva, közös magyar listát kínálunk a választóknak, hogy együtt
sikerüljön megtartani a magyar
érdekképviseletet, valódi eredményeket kiharcolva a döntéshozatalban.

elmúlt tíz év valóságát. Megosztottság, eredménytelenség, bukás,
súlytalanság. Választóként ismételten megtapasztaltuk, de nem
kérünk belőle! A mi esetünkben a
változás nemcsak a maffiaállamot
működtető elit leváltását jelenti,
hanem a magyar ügyek méltó képviseletét, Dél-Szlovákia felzárkóztatásának beindítását.

nak. Három hét alatt sikerült közel
kétszer annyi aláírást összegyűjteni,
amennyi a mozgalom bejegyzéséhez
szükséges. Ez mutatja, hogy a magyar
szavazó nem közömbös. Több tucatnyi fiatal szakértővel sikerült egy átfogó programot alkotni – ez is jelzi,
hogy a fiatal választó tenni akar. Ha Egy régi ismerősöm a minap azt
van lehetősége, kiveszi részét a mun- írta születésnapi Facebook-üzekából.
netében: „Szorítok nektek, hogy
bekerüljünk!” Ez a tűpontos ragoAz ország változásért kiált, a felvi- zás ragadja meg a lényeget: szoríTudom, hogy az összefogás és a meg- déki magyar választó is változást tok, hogy bekerüljünk. A célt csak
újulás fontos a magyar választók- akar. Változást, amely felülírja az akkor érjük el, ha a magyar közös-
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szerint járna. Megosztottságunk
és kiszolgáltatottságunk egy tőről
fakad. Régióink fejlesztése, hátrányos megkülönböztetésük felszámolása nem „csak” magyar ügy. A
tengerszint feletti magassághoz
kötött többlettámogatás rendszerét, vagy a „hálószobafalvak”
művi népességduzzasztása miatti
terheket a velünk élő szlovákok is
nyögik. Mi elsősorban a déli régiók
képviseletét kívánjuk ellátni.
Meggyőződésem, hogy együtt átléphető a parlamenti küszöb, de
ehhez az itt élők is kellenek. Mindannyiunk jól felfogott érdeke,
hogy részt vegyünk a választáson!
2020-ban a parlamenti választásokon minden felvidéki magyar
önmagáért szavaz! Az egyéni érdek így válik közösségi érdekké!
maradásunk. Ezt a helyzetet olyan a jogi keret, melyben a szavazatok
embereknek köszönhetjük, mint el nem vesznek, de nem is segítik
Robert Fico, Robert Kaliňák, Peter Ficót, Dankót vagy Kotlebát a korPellegrini, Marián Kočner, Andrej mányba. Minden szavazat számít.
Danko, nem beszélve azokról, akik A magyar választók kezében van a
szövetkeztek velük.
döntés, hogy jó irányba változzék
ez az ország. A februári választásA Magyar Közösségi Összefogásba nak tétje nemcsak jogaink védelme,
tömörült politikai erők, a Magyar hanem régióink fejlődése is.
Közösség Pártja, a Magyar Fórum
és az Összefogás mozgalom olyan Nekünk rendszerszintű válaszokat
szövetséget alkotnak, amely új kell adnunk a minket foglalkoztató
esélyt ad a változásra.
kérdésekre. Olyan megoldásokban
gondolkodunk,
melyek
Ebben az egységben szívesen nemcsak egy-egy részprobléma
látjuk azokat a volt Híd szavazókat feloldására alkalmasak, hanem
is, akik változást szeretnének. Ez az egyúttal megállítják az általunk

lakott régiók gazdasági és kulturális leszakadását, és elindítják
azok felzárkózását. Fontos kérdés
például a települések tengerszint
feletti elhelyezkedése alapján kiosztott állami dotációk ügye. Fel
kell tennünk a kérdést, miért kap az
államtól Komárom egy főre leosztva
kevesebb támogatást mind Poprád?
Erre megoldást kell találnunk!
Minket az adott szó kötelez. Nálunk
nincs harmadik mondat. Tisztességünket pedig nem tesszük alku
tárgyává. Ezen alapvető értékek
mentén fogunk politizálni az
összefogásban.

ség kerül be, jut szóhoz és ül a lehetőségek asztalához, nem néhány
egyén. Nekünk mindannyiunknak
kell szóhoz jutnunk, ehhez mindannyiunknak tennünk kell: aki a
Magyar Közösségi Összefogásra
szavaz, a magyar közösségre és saját jövőjére voksol.
Minden adott ahhoz, hogy ez 2020ban sikerüljön: a megújulás és a
változás irányába mutató választói
akarat, a közös program, valamint a
frissesség és tapasztalat kombinációját felvonultató közös lista azokkal, akik együtt akarnak és tudnak is
működni. 2020 az együttműködés
és az újrakezdés éve lesz.
ÚJKORSZAK
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A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS VÁLASZTÁSI LISTÁJA
1.

Bárdos Gyula

2.

Mózes Szabolcs

3.

61 éves, menedzser, Szenc
40 éves, igazgató, Somorja

Őry Péter

47 éves, polgármester,
Csallóközcsütörtök

4.

Simon Zsolt

5.

Menyhárt József

49 éves, képviselő, Pádár

25.

Nagy György

49.

Bögi Pathó Melinda

26.

Agócs Gergely

50.

Csenger Tibor

27.

Földváry Terézia

51.

Cseri Zita

28.

Rácz Orsolya

52.

Csákvári Marian

32 éves, kül- és biztonságpolit ikai
szakértő, Dunaszerdahely

53.

Balázs Péter

47 éves, kultúraszervező,
Várhosszúrét
33 éves, polgármester, Királyrév
52 éves, polgármester, Sárosfa

47 éves, polgármester, Zalaba
54 éves, megyeelnök-helyettes, Zselíz
53 éves, polgármester, Nagyölved
43 éves, polgármester, Csata
33 éves, menedzser, Nagymegyer

43 éves, MKP-elnök,
egyetemi oktató, Nyékvárkony

29.

Baranyay Zsolt

54.

Csurkó Éva

6.

Orosz Örs

30.

Paulisz Marián

55.

Bugár Károly

7.

Domin István

31.

Varga Tibor

56.

László Zoltán

8.

Janits Erzsébet

32.

Ondová Reiter Flóra

57.

Simon Csaba

51 éves, környezetvédelmi elemző,
Dunaszerdahely

33.

Bojtos Tamás

58.

Huďár Zoltán

10.

Cziprusz Zoltán

34.

Sztuhár Ferenc

59.

Štefán László

11.

Farkas Iván

35.

Szolárd Tihamér

60.

Flórián László

12.

Gál Zsolt

36.

Miklós Dániel

61.

Kacz Éva

62.

Biró László

63.

Lancz György

64.

Képes Alexander

65.

Bara Zoltán

66.

Bóna Zoltán

9.

34 éves, megyei képviselő, Dunamocs
41 éves, polgármester, Izsa
43 éves, szociológus, Nyitra

Nagy József

31 éves, építészmérnök, Rimaszombat
54 éves, polgármester, Muzsla
41 éves, egyetemi oktató,
Diósförgepatony

41 éves, ügyvéd, Zsigárd
34 éves, polgármester, Alsóbodok
33 éves, polgármester,
Kaposkelecsény
43 éves, projektmenedzser, Kassa
40 éves, építésvezető, Nagykürtös
43 éves, menedzser, Somorja
53 éves, gépésztechnikus, Vágfarkasd
25 éves, menedzser, Párkány

37.

Marcinkó Zoltán

38.

Régi Anikó

40 éves, polgármester,
Pozsonyvezekény

39.

Deák János

15.

Gergely Papp Adrianna

40.

Juhász Péter

16.

Bindics László

41.

Orosz Csaba

17.

Zachar Pál

42.

Polák László

18.

Kiss Beáta

43.

Bacsó László

19.

Nagy Dávid

44.

Hájos Zoltán

20.

Iván Tamás

13.
14.

Furik Csaba

49 éves, polgármester, Kisgéres

Zupko Tamás

47 éves, polgármester, Debrőd
38 éves, vállalkozó, Bős

33 éves, robotikai mérnök, Ipolyság
50 éves, iskolaigazgató, Nyírágó
32 éves, ügyvéd, Érsekújvár
28 éves, vállalkozó, Szepsi

21.

Viola Miklós

22.

Bolya Szabolcs

23 .
24.
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49 éves, orvos, Gúta
37 éves, polgármester-helyettes,
Köbölkút

Horváth Árpád

56 éves, polgármester, Gúta

Fenes Iván

52 éves, polgármester, Bős
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35 éves, polgármester, Béna
52 éves, vállalkozó, Inám
39 éves, mezőgazdász, Tornalja

47 éves, főorvos, Rimaszombat
48 éves, polgármester, Somorja
49 éves, polgármester, Ekecs
45 éves, polgármester, Nyárasd
52 éves, jogász, polgármester,
Dunaszerdahely

45.

Geönczeöl Attila

46.

Horváth Zoltán

47.

Bauer Ildikó

48.

Kovács György

43 éves, borász, Párkány

41 éves, egészségügyi szakértő,
Pozsony

46 éves, menedzser, Somorja
47 éves, állami alkalmazott, Bajcs
34 éves, állami alkalmazott, Rozsnyó
28 éves, pedagógus, Csoltó
38 éves, vállalkozó, Szádalmás
70 éves, nyugdíjas, Pozsony
39 éves, polgármester, Nádszeg
51 éves, pedagógus, Galánta
45 éves, ügyvezető, Nagymácséd
34 éves, jogász, Buzita

44 éves, igazgató, Komárom
29 éves, vállalkozó, Bátorkeszi

67.

Hamerlik Richárd

68.

Asbóth Attila

69.

Gyarmati Tihamér

70.

Szalay Rozália

71.

Basternák Ildikó

72.

Dolník Tibor

73.

Mikolai Attila

74.

Molnár Béla

56 éves, orvos, Dunaszerdahely

31 éves, városi képviselő,
Komárom

55 éves, iskolaigazgató, Kassa

52 éves, főtárgyaló, Ipolynyék
55 éves, vállalkozó, Dunamocs
55 éves, megyei képviselő,
Komáromszentpéter
60 éves, polgármester, Kolzsonéma
57 éves, vezető gyógyszerész,
Ógyalla
56 éves, tanár, Bátorkeszi
40 éves, menedzser, Komárom
47 éves, ellenőr, Pelsőc

75.

Molnár Tamás

101.

Szalay Gábor

76.

Tárnok Magdolna

102.

Balkó Róbert

43 éves, politológus, vállalkozó,
Komárom

103.

Óváry Tamás

77.

Nagy Tibor

104.

78.

Környi Zoltán

79.

Bób János

80.

Dobai Tibor

81.

Takács István

82.

Kocsis László

83.

27 éves, rehabilitációs központ
ügyvezetője, Vágfarkasd

59 éves, ügyvéd, Kolta
34 éves, regionális képviselő,
Párkány
62 éves, polgármester, Szímő
40 éves, gazdasági igazgató, Kamocsa
33 éves, pedagógus, Királyhelmec
36 éves, kereskedelmi képviselő,
Nagykövesd

Veszprémi Zsuzsanna
47 éves, közgazdász, Borsi

84.

Szunyog Ladislav

85.

Piekarski Marcell

86.

Pulen Nándor

126.

Jókai Andrea

127.

Domonkos Pál

Nagy Zsuzsanna

128.

Ragán Dávid

105.

Kádár Attila

129.

Vezér Csaba

106.

Bokor Réka

130.

Hajtman Béla

107.

Mucha Attila

131.

Korcsok Anikó

108.

Fazekas Árpád

132.

Pomichal István

109.

Karaffa Attila

133.

Samu István

110.

Horony Ákos

134.

Balázs Pál

111.

A. Szabó László

135.

Csurkó István

136.

Bodnár Kálmán

33 éves, újságíró, helyi képviselő,
Somorja

137.

Tatai Róbert

53 éves, menedzser, Királyhelmec
24 éves, politológus, Feled

112.

27 éves, jogász, Makranc
48 éves, polgármester, Kolon
37 éves, vállalkozó, Nagykapos
39 éves, projektmenedzser, Abara
32 éves, intéző, Szádudvarnokméhész
32 éves, főszerkesztő, Szőgyén
35 éves, IT-szakember, Pered
46 éves, vállalkozó, Somorja
39 éves, polgármester-helyettes
Dunaszerdahely
45 éves, jogász, Dunaszerdahely
52 éves polgármester-helyettes
Dunaszerdahely

Méry János

47 éves, adminisztratív dolgozó,
Dunamocs
33 éves, kulturális menedzser,
Nagyudvarnok
22 éves irodavezető Tornagörgő
40 éves, projektmenedzser, Muzsla
53 éves, pedagógus, Barsbaracska
45 éves, titkárnő, Ipolykeszi
54 éves, mezőgazdasági mérnök, Fél
40 éves, tanár, Gúta
31 éves, vállalkozó, Fülek
63 éves, munkavédelmi technikus,
Kassa
64 éves, menedzser, Rimaszombat
27 éves, vállalkozó, főszakács, Bős

46 éves, logisztikai menedzser,
Felsőszeli

113.

Farkas Péter

138.

Csörgő Árpád

87.

Jánoška Sándor Denisza

114.

Csefo László

139.

Bukovszky János

88.

Szitás Péter

115.

Gasparik András

89.

Mag Fodor Enikő

116.

Bollo Beáta

140.

Varga Péter

90.

Žitňár Csaba

45 éves, vállalkozó,
Krasznahorkaváralja

141.

Stubendek Attila

91.

Szvorák Dávid

117.

Hervay Rozália

142.

Dubai László

92.

Halász Zoltán

118.

Soóky Marián

143.

Bugár Viktor

93.

Kerekes Krisztián

119.

Élesztős Pál

94.

Janits Eszter

120.

Gencs Kinga

95.

Báthory Ottó

96.

Kiss Gyula

97.

Baranyay András

98.

Baros Róbert

99.
100.

45 éves, közgazdász, Királyfiakarcsa

35 éves, egyetemi oktató, Komárom
31 éves, projektmenedzser, Guszona
37 éves, vállalkozó, Csíz
30 éves, tanár, Fülek
44 éves, menedzser, Tornalja
33 éves, mentőtiszt, Vecseklő

46 éves, vállalkozó, Jányok
32 éves, közgazdász, Szalóc
38 éves, ügyvezető, Ipolyszakállos

49 éves, közgazdász, Nagyszarva
41 éves, iskolaigazgató, megyei
képviselő, Nagymegyer
46 éves, kutatómérnök, Somorja

42 éves, állatorvos, Bős
47 éves, iskolaigazgató,
Komáromszentpéter

54 éves, iskolaigazgató, Karva
35 éves, szoftvermérnök, Komárom
39 éves, műszakvezető, Vágfarkasd
30 éves, jogász, Csallóközkürt

144.

Baki Attila
41 éves, egyéni vállalkozó, Terbegec

145.

Auxt Ferenc

30 éves, projektmenedzser,
Egyházgelle

146.

Csúsz Péter

121.

Králik Róbert

147.

Németh Gabriella

122.

Ondrusek Péter

148.

Szigeti László

123.

Markovics János

149.

Gömöry Lóránt

124.

Furik Péter

Iván László

125.

Bencze Dávid

24 éves, egyetemi hallgató, Nyitra
50 éves, munkanélküli, Rimaszombat
60 éves, vállalkozó, Negyed
33 éves, statikus, Pered
43 éves, menedzser, Deáki
42 éves, mezőgazdasági mérnök,
Ipolynyék
40 éves, pedagógus, Tornalja

49 éves, MKP-sajtótitkár, Komárom
49 éves, ügyvezető, Ógyalla
43 éves karate edző, vállalkozó
Keszegfalva
55 éves, gépészmérnök,
Királyhelmec

150.

67 éves, vállalkozó, Rimaszombat
53 éves tanár, Miksi
62 éves, szociális tanácsadó, Szenc
62 éves, hivatalnok, Párkány

Csáky Pál

63 éves, technikus, Pozsony

Berényi József

52 éves megyeelnök-helyettes
Alsószeli

29 éves, doktorandusz, Tardoskedd
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AZ MKÖ PROGRAMTÉZISEI
Régiófejlesztés

Gazdaság

Környezetkímélő munkahelyteremtő
beruházásokat régióinkba
Legyen koordinált és hatékony az EU, Szlovákia és
Magyarország fejlesztési forrásainak felhasználása
Létrehozzuk a Dél-szlovákiai Fejlesztési
Tanácsot és Akadémiát

Csökkentjük a bürokratikus terheket és költségeket,
felhasználóbarát ügyintézés bevezetése
Alacsonyabb adók és járulékok, egyszerűbb
adminisztráció

Mezőgazdaság

A dél-szlovákiai járásokban élők életszínvonalának
növelése
Karcsú, de erős állam
Kis- és közepes vállalkozóbarát környezet

Földügyek rendezése
Erdőgazdálkodás, tájalkotás, megújuló és
alternatív energiaforrások támogatása
Hazai termék- és piactámogatás

Egészségügy
Kórházaink leépítésének megakadályozása
és a rendelőintézetek fellendítése
Az egészségügyi ellátás színvonalának fellendítése
és a hatékonyság növelése
A páciensek egészségügyi ellátásra való
jogosultságának pontosítása és definiálása

Szociálpolitika
A családtámogatás és a gyermekvállalás ösztönzése
Hatékony bérlakás-politika bevezetése
Visszaállítjuk a nyugdíjrendszer stabilitását, megteremtjük a nyugdíjasok tisztességes megélhetését, támogatjuk a többpilléres nyugdíjrendszert
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Pénzügy

Oktatás
Az önkormányzatiság elvének megőrzése
a közoktatási intézmények fenntartása terén
A pedagógusbérek emelése a nemzetgazdasági átlagbér
szintjére
Óvodai férőhelyek számának növelése, különös
tekintettel a magyar óvodák és óvodai csoportok
létrehozására

Kultúra
A Kisebbségi Kulturális Alap pénzkeretének növelése,
a működés reformja
A közmédia magyar adása műsoridejének bővítése
A szlovákiai magyarság kulturális intézményi hátterének
megerősítése, biztos pénzügyi támogatása

Külügy

Digitalizáció

A V4-es és regionális kapcsolatok fenntartása
EU: egységben az erő a globális szintéren

Az állam (igazgatás, oktatás, egészségügy, mezőgazdaság) digitális transzformációja
Ügyintézés felgyorsítása, hivatalok tehermentesítése
A digitalizáció kihívásainak beépítése az oktatásba

Turizmmus
Turisztikai értékeink megóvása, fejlesztése, új
attrakciók létrehozása
Idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése
Agroturizmus támogatása

Környezetvédelem
Létrehozzuk az enviro-kommandót, professzionálisan felszerelt mozgó beavatkozó egységet a lég-,
víz- és talajszennyezési bejelentésekre
A környezetvédelmi kihágások elleni azonnali bírságoló jogköröket biztosítunk a rendőrségnek
Prioritás az ivóvízvédelem, a csatornaépítés, a
hulladékgazdálkodás

Infrastruktúra
Szorgalmazzuk a R2, R3 és R7 gyorsforgalmi utak
megépítését a teljes szakaszon
Állami tőkeinjekció a megyéknek, városainknak és
falvainak az elhanyagolt úthálózat korszerűsítésére
A déli vasútvonalak kétvágányúsítása és villamosítása, valamint a pályasebességek növelése

Kisebbségi jogok
Valódi kétnyelvűség: vasúton, közúti táblákon,
online állami ügyintézésben
Átfogó kisebbségi törvény elfogadása
Kettős állampolgárság visszaállítása
Csoportjogok elismerése, oktatási és kulturális önkormányzatiság - hogy intézményeinket mi irányítsuk

Közigazgatás
A kisebbségi önkormányzat rendszer létrehozása
a szórvány- és peremvidéki kisebbségek számára
A kisebbségi nyelvek jogi státuszának megerősítése,
a magyar nyelv regionális hivatalos nyelvvé emelése
A helyi és regionális önkormányzatok finanszírozását alapjaiban meg kell változtatni, az egyenrangúság és egyenjogúság elve mentén
Módosítani kell a helyi adó- és illetéktörvény rendszerét, valamint az állandó lakhely intézményét.
Az önkormányzati nyugdíjas lakások rendszerének
kialakítása.
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Karácsonyi ünnepkör
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül a kedves
szokások nélkül, amelyek még jobban fokozták az ünnepvárás izgalmait. Az elmúlt évtizedekben némileg elhalványult a népszokások
jelentősége.

resztig (január 6.) áll, jellegzetessé- ja-nagyja részt vett a régi időkben,
ge hazánkban a fa ágaira díszként és ma is fontos része az ünnepnek.
Hagyományosan ekkor került elő a
fellógatott szaloncukor.
Luca széke, melyre ráállva a legenda szerint meglátni a templomban
Karácsony
a boszorkányokat.

A karácsony Jézus születésének
ünnepe. A karácsonyt megelőző
hétköznapokon, a hosszú téli estéken együtt volt a család. Beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat
énekeltek, ezzel is készülve Jézus
születésének ünnepére. Amikor
az Esthajnalcsillag már feljött, akkor fogyasztották el a karácsonyi
vacsorát. Ezt sok ház udvarában a
Az adventi gyertyagyújtás is az gazda puskalövése előzte meg a
ünnepre
hangolódás
jelképe. gonosz lélek elriasztására. A gazdA koszorú és rajta a négy gyertya asszony mindent előre kikészített
Johann Heinrich Wichern protes- az asztalra, mert a vacsorát végig
táns lelkésztől ered, aki egy fából felállás nélkül kellett elfogyasztani,
készített csilláron gyújtott meg ha felállna, az azt jelentené, hogy
egy-egy gyertyát istentiszteletek nem lesznek jól tojó tyúkjai.
alkalmával. A hagyományos adventi koszorún három gyertya lila Imádkoztak, majd első fogásként
(a bűnbánat jegyében), s egy pedig mézbe mártott fokhagymát, dióberózsaszín, ami a közelgő ünnep örö- let fogyasztottak gonoszűző célzattal.
mét szimbolizálja.
A karácsonyi ünnepkör advent első
napjával kezdődik. Az advent Szent
András napjához legközelebb eső
vasárnap veszi kezdetét és 4 hétig
tart. Ebben a négy hetes periódusban zajlik a karácsonyi előkészület. Az adventi vasárnapok számát
VII. Gergely pápa határozta meg.

Karácsonyi népszokások
Mendikálás

Az elnevezés (mendiare=koldulni)
a szokás adománygyűjtő jellegére
utal. Elsősorban a gyerekek jártak
adományt kérni ez idő tájt. Kisebbnagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek a házakhoz és némi
ajándék fejében karácsonyi énekeket énekeltek.

Kántálás

Kántálásnak nevezték a karácsonyi
énekes, verses köszöntőt. Az elnevezés a köszöntő énekes jellegére
utal, mivel énekkel köszöntötték a
ház lakóit. Elsősorban a felnőttek
jártak kántálni este, az éjféli óráig.

Betlehemezés

Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi eredetű népi játék. Szereplői általában
pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal vagy betlehemi
kistemplommal járnak házról házra.
Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus születésének eseményeit.

A karácsonyi asztal még ma is elképzelhetetlen hal, bejgli, valamint
alma és dió nélkül. A kerek alma a
család összetartásának szimbóluma.
Vacsora után a gazdasszony kezébe
vett egy szép, piros almát, és annyi
szeletre vágta, ahányan ültek az asztalnál, mondván: amilyen kerek az
alma, olyan kerek, összetartó legyen
Pásztorjárás
a család a következő esztendőben.
A pásztorjárás szereplői karácsony
A hagyomány szerint a karácsonyfát Az ünnepi vacsora utáni program az este, éjfélig járták a házakat. Kifordecember 24-én állítják, és vízke- éjféli mise, melyen a család apra- dított bundát viseltek, tarisznyát

Az utolsó adventi gyertya meggyújtása után, a Luca széke elkészültekor, avagy a búza kikeltével el-érkezik a szenteste, majd kezdetét veszi
maga a karácsony. December 25-én
világszerte Jézus Krisztus születésére emlékeznek a keresztények,
akik hagyományosan innentől
kezdik számolni a karácsony hetét,
amely tizenkét napból áll.
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tettek a vállukra, kezükben pásztorbotot tartottak. A kispásztor vitte a
betlehemi jászolt. Énekeket adtak
elő, majd a végén adományokat
vártak a ház urától.

Ostyahordás

Karácsony böjtjén, vagy néhány
nappal előtte, a kántortanító az iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát küldött.
Az ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet több helyen
mézzel, fokhagymával együtt ettek.

Pásztorok karácsonyi
vesszőhordása

Karácsony előestéjén a pásztorok
vesszőkkel jártak, amelyekből a
gazdasszony a kötényével húzott ki
néhány szálat azért, hogy az állatai
a következő évben egészségesek
legyenek. A vesszőért a pásztornak
bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A
gazdasszony a vesszővel megveregette a jószágokat, hogy azok meg
ne betegedjenek.

Regölés

István napjától, december 26-tól
újévig jártak a regősök. A regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés, bőségvarázsló,
párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás volt. Különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat
mondtak a ház lakóinak.

Borszentelés

December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása.
Ezen a napon minden család bort
vitt a templomba, amelyet a pap
megáldott. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg
embert, állatot gyógyítottak vele,
öntöttek belőle a boroshordókba is,
hogy ne romoljon el a bor.

Aprószentek napja

December 28-a, a Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek emlékünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemő, akit
Heródes király a gyermek Krisztus
keresésekor megöletett. Az Aprószentek-napi vesszőzés, az újesztendei szerencsekívánás különös
fajtája. A gyanútlan gyermeket a
szomszédba küldték, ahol megves�szőzték, hogy egészséges maradjon.

Karácsonyi csokoládés
gesztEnyetorta
Hozzávalók:
A tésztához:
15 dkg liszt
15 dkg cukor
10 dkg étcsokoládé
2 db tojás
2 ek kakaó
½ tasak sütőpor
10 dkg vaj
A krémhez:
I.
15 dkg cukor
2,5 dl tej
2 db tojás
2 ek krémpor
II.
35 dkg
gesztenyemassza
20 dkg vaj
25 dkg mascarpone
A díszítéshez:
25 dkg
gesztenyemassza
5 dkg vaj
10 dkg babapiskóta
15+5 dkg étcsokoládé
(lehetőleg 60-70 % -os)

2 ek olaj
rum

Elkészítés:
Az étcsokoládét gőz felett felolvasztom, hozzáadom a vajat is. A tojásokat szétválasztom, a tojássárgákat kikeverem a cukorral, a tojásfehérjét
kemény habbá verem. Óvatosan beleszitálom a
lisztet, a vajjal együtt hozzáadom a felolvasztott
csokoládét. A tésztát kétfelé osztom, és különkülön tortaformában megsütöm.
I. Az egész tojásokat összekeverem a cukorral, a
tejjel és a krémporral, majd sűrű krémmé főzöm.
II. Amikor kihűlt, hozzákeverem a vajat, a gesztenyemasszát és a mascarponét, pár kanál rummal
ízesítem.
Az egyik tortalapot visszahelyezem a tortaformába, 2 evőkanál rummal meglocsolom, megkenem a krém kétharmadával, ráfektetem a másik
tortalapot, majd két órára hűtőbe teszem. Amíg
a krém megszilárdul, addig elkészítem a torta
díszítését.
A babapiskótát apróra összetöröm, összekeverem az olvasztott vajjal és a gesztenyemasszával,
és kis golyókat formázok (lehetnek különböző
nagyságúak a golyók).
A csokoládét gőz felett felolvasztom, hozzáadom
az olajat, ebbe mártogatom bele a gesztenyés
golyócskákat.
ÚJKORSZAK
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Miért fontos a magyar egység?

Bauer Edit – volt európai parlamenti képviselő
Az egység talán sohasem volt fontosabb. Nem a
képzeletbeli bársonyszékről van most szó, hanem
arról, tudunk-e mi magunk hangot adni saját gondjainknak. Persze, reménykedhetünk sok mindenben, ezt a feladatot akár másra is bízhatjuk, de ez
eddig sohasem vált be.

Jakab Sándor – a Hazajáró
szerkesztő-műsorvezetője
Összefogás nélkül az élet semelyik területén
nem érhetünk el sikereket, ez vonatkozik a politikára is. Ez a szó számomra mindig is az erőt és
az élni akarást szimbolizálta. Eleink tudták, mik az
igazi értékek. Összefogással falvakat, városokat
építettek fel és töltöttek meg élettel a legnehezebb időkben is. Ezekből az értékekből merítve,
a jövőbe tekintő tenni akarással élhető világot
hagyhatunk hátra gyermekeinknek, unokáinknak
itt a Felvidéken.

Kaszmán-Saróka Liliána – tanár, zenész
Teljesen egyértelművé vált: nem vagyunk abban
a helyzetben, hogy hátradőlve figyelhessük, mi történik velünk, körülöttünk. Fontosnak tartom, hogy a
mi magyar ügyeinknek is legyenek szószólói a parlamentben. A tucatnyi szempont közül csak egyet
emelek ki - ki képviselje a magyar iskolák érdekeit,
ha nem egy magyar anyanyelvű képviselő? Hiszem,
hogy a Magyar Közösségi Összefogás az, ami országos döntéshozatalok mentén is megteremtheti a
mindennapi munkánkhoz szükséges nyugodt hátterét.
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Béhr Márton – színész
Adódnak olyan helyzetek az életben, amikor a túlélés érdekében félre kell tenni a személyes sérelmeinket, és össze kell fognunk, különben elpusztulunk.
Aki nem képes ezt felismerni, az nemcsak a saját hitelét játssza el, de egy nép balsorsáért is felelősnek
érezheti magát, s mint az köztudott, minket a balsors
már régen tép. Szóval, köszönjük szépen, nem kérünk
többet belőle. Sem a pitiáner, önérdekű vezetőkből.

Konkoly László – néptáncos, koreográfus
A hagyományos kultúránk és értékeink olyanok,
mint az anyanyelvünk, ebből csak egy van. Ezt csak
mi tudjuk átérezni és anyanyelvi szinten használni.
Erre nem nézhetünk se jobbról se balról, ez közös
minden magyar ember számára. A gazdaság lehet
nemzeteken és határokon átívelő, de a hagyományaink és a kultúránk nem. Ezen értékek érdekében, megfelelő súllyal, csak közösen összefogva tudunk kiállni. Számomra ezért fontos az összefogás.

Zászlós Gábor – jogász, üzletember
A rendszerváltás óta folyamatosan volt parlamenti képviseletünk, időnként pedig kormányzati
szerepünk is. Ez kerülhet most veszélybe. A Magyar
Közösségi Összefogástól azt várom, hogy generációt váltva, demokratikus módon, az európai értékeket is képviselve, megújult szemléletű, lendületes
és főleg hiteles politikával képviseljék a szlovákiai
magyarságot. Reményeim szerint az új képviselet,
kihasználva parlamenti jelenlétét, hozzá tud majd
járulni közéletünk megtisztulásához, mindannyiunk javára.

Šanca na zmenu!
Maďarská jednota sa pred desaťročím rozpadla: odvtedy sa
túžba konať a dobrá vôľa roztrieštila. Dôsledkom toho sme
boli všetci oslabení. Vidiac dlhoročné boje sa mnohí odvrátili od
maďarských strán, ba aj od samotnej politiky a vecí verejných.
Mnohí vravia, že všetci politici sú rovnakí: každý z nich
kradne, každý je skorumpovaný.
Ľudia sa sklamali v tých, ktorí
boli pri moci, a ktorým predtým
dôverovali. Ich zlé príklady zatieňujú fakt, že existuje veľmi
veľa poctivých, zásadových a zaviazaných ľudí a politikov, ktorí
napriek ťažkostiam, verejnému
biľagovaniu a anonymnému ohováraniu svojimi skutkami a svojím príkladom bojujú o to, aby sa
obraz vytvorený o politike postupne zmenil.

cií by poslali na smetisko histórie.
Začať niečo nové nebýva ľahké. Kto chce zostať na nohách a
chce byť úspešný, musí prekonať
veľa úskalí. Nie je tomu inak ani
v prípade zastúpenia južných regiónov Slovenska. Voličom musia
opäť dokázať, že stoja na strane
čestnosti, a sú za očistenie spoločenského života.
Maďarská komunitná spolupatričnosť verí v takú spoločnosť, v
ktorej konečne môže každý reali-

zovať seba a svoje sny aj prostredníctvom svojho materinského jazyku. Chceme, aby sa obyvatelia
južného Slovenska cítili vo svojej
domovine skutočne doma.
Nastal čas, aby sme sa znovu
mohli navzájom pozrieť do očí, vykročiac cestou, ktorá vedie k jednote. Spojili sme sa! Toto sa možno na
prvý pohľad nezdá ako veľká vec,
ale zažijúc uplynulé desaťročie,
je to veľmi dôležitý prvý krok. Je
rovnako dôležité, aby politika našla cestu k Vám, Voličom! Šanca na
zmenu nastala práve teraz!
Jedine spoločne môžeme byť
úspešní, a môžeme začať novú
éru 29. februára 2020, podporiac
Maďarskú komunitnú spolupatričnosť!

Cieľom kandidátov Maďarskej komunitnej spolupatričnosti je očistenie spoločnosti.
Vyjadrili jasne a zrozumiteľne,
že korupciu na štátnej úrovni,
mafiánske praktiky, a bezohľadné rozkrádanie verejných finanÚJKORSZAK
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