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A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága kétnapos kihelyezett ülést tart a
Felvidéken. Szeptember 27-én szerdán Érsekújvár városában tanácskoztak, csütörtökön pedig
Dunaszerdahelyen tartanak kibővített ülést. Az első nap fejleményeiről Pánczél Károly
bizottsági elnök és Farkas Iván, az MKP gazdasági alelnöke, Nyitra megye MKP-s elnökjelöltje
tartottak sajtótájékoztatót, melyet Kocur László, az MKP pártigazgatója vezetett.

Pánczél Károly elmondta, Magyarország Alaptörvényéből eredően természetes dolog, hogy
rendszeresen üléseznek a magyar államhatáron túl élő magyarok által lakott településeken is,
hiszen felelősséggel tartoznak a határon túl élő magyarokért. Az Országgyűlésben éppen
ennek a bizottságnak a feladata, hogy kapcsolatot tartson a Kárpát-medencei magyarsággal és
a távoli diaszpórával. Ezekre az ülésekre meghívják az adott régióban élő partnereiket is.
Miután a magyar kormánynak a nemzetpolitikában Szlovákiában az MKP a partnere, így
magától értetődően Farkas Iván vett részt társaival a bizottság ülésén. Mint mondta, személyes
jelenlétükkel is segíteni akarják a november 4-i megyei választásokon az MKP önkormányzati
képviselőjelöltjeinek, illetve elnökjelöltjeinek a sikerét. Pánczél Károly hangsúlyozta, hogy az
MKP megyei szinten a felvidéki magyarság hiteles képviselője napjainkban is, és bízik benne,
hogy az idei megyei választásokon tovább erősödik. Külön öröm, hogy ez olyan időszakban
történik, amikor Magyarország részéről jelentős anyagi támogatás érkezik a felvidéki óvodák
támogatására, illetve a gazdaság élénkítésére. Ezek a pénzek a Felvidékén élő magyarok
boldogulását hivatottak segíteni, mégpedig otthon, a szülőföldjükön.

Farkas Iván megköszönte, hogy a bizottság Érsekújvárban tartotta első napi ülését. Abban a
városban, amelynek a Fő téren lévő nagytemplomát éppen magyarországi támogatásból tudták
felújítani. A magyar kormány gazdaságélénkítő programjával kapcsolatban elmondta, hogy
néhány évvel ezelőtt, amikor a Felvidék gazdasági fellendülését célul tűző Baross Gábor Tervet
bemutatták, sokan kérdezték, hogy megvalósítására lesznek-e anyagi források? „Most
elérkezett ennek is az ideje” – mondta Farkas Iván, utalva a magyar kormány gazdaságélénkítő
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csomagjára, melynek első körében 5 milliárd forinttal támogatják a felvidéki kisvállalkozókat.
Rendkívüli jelentőségűnek nevezte azt a szemléletváltozást a magyarországi
nemzetpolitikában, hogy míg korábban főleg az identitásra, nyelvünkre, kultúránkra,
hagyományainkra irányult a támogatás, most már kibővült a gazdasági támogatással is. Erre
óriási szükség van, hiszen Szlovákia déli régióiban tapasztalható a legnagyobb mértékű
elvándorlás, ugyanis a pozsonyi támogatások azokat – egy-két kivételtől eltekintve – elkerülik,
és így az ott élőknek nincs lehetőségük az érvényesülésre. „A Kárpát-medencei gazdasági
térségben való gondolkodás lett úrrá Magyarországon” – hangsúlyozta Farkas Iván.

Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága kihelyezett felvidéki ülésének első
napja Érsekújváron volt (Fotó: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)

Támogatás vita nélkül

Portálunk megkérdezte Pánczél Károlyt, hogy vajon a bizottság ellenzéki tagjai is támogatják a
nemzetpolitikát? Mint mondta, a bizottságban ebben a kérdésben nincsenek viták. Ennek is
köszönhető, hogy a magyar nemzetpolitika egy sikertörténet. Ami a felvidéki gazdaságélénkítő
csomagot illeti, eredetileg itt is – ahogy Szerbiában és a Kárpátalján is történt – egy erre a célra
létre hozott alapítványon keresztül akarták folyósítani a pénzt a vállalkozóknak, ám a szlovák
kormánykoalíció egyik tagja, a Most-Híd ezt nehezményezte, ezért a miniszterelnökök között
olyan megállapodás jött létre, hogy az uniós gyakorlatnak megfelelően a Széchenyi
programirodákon keresztül történik a támogatások folyósítása.

Hol az extrémizmus határa?
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Mint ismeretes, Nyitra megyében a megyei választásokon is koalícióban indul a Most-Híd a
Szlovák Nemzeti Párttal és a Smerrel. „A szélsőségesség ellen kampányolnak
óriásplakátjaikon, ugyanakkor az nem extrémizmus, hogy a Szlovák Nemzeti Párt mellett virít a
Most-Híd emblémája?” – kérdeztük Farkas Ivánt. Az MKP megyei elnökjelöltje elmondta, tény,
hogy a Szlovák Nemzeti Pártot „áramvonalasították”, ám annak szélsőséges bázisa
megmaradt. „Ezért számunkra is meglepő volt, hogy a parlamenti választásokat követően Nyitra
megyében ismét ilyen koalíció jött létre. De ez még nagyobb erőt ad nekünk ahhoz, hogy a
gazdaságunk fejlesztéséért és a szülőföldünkön való boldogulásunkért folytatott küzdelmünk
még erőteljesebbé váljon!”.

(felvidek.ma)
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