
Sobotka: a cseh kormány kész a hadsereg bevetésére
Amennyiben a migrációs válság köze-
pette a cseh–osztrák határ védelmére
nem lesz elegendô a rendôrség ereje, a
kormány kész a hadsereg bevetésére is
– jelentette ki Bohuslav Sobotka cseh
miniszterelnök kedden Prágában, a kép-
viselôház ülésén elhangzott beszédében.
A kormányfô a cseh képviselôház rend-
kívüli, migrációval foglalkozó ülésén is-
mét elutasította a kötelezô menekültkvó-
tákat, és azt hangsúlyozta, hogy nem a
migráció következményeit, hanem okait
kell kezelni.

A jelenlegi migrációs helyzet súlyos, és
európai megoldást igényel – hangsúlyoz-
ta Sobotka.

„Nem igaz, hogy ne lennénk szolidári-
sak. Ennek az ellenkezôje igaz” – szögez-
te le Bohuslav Sobotka néhány európai uniós
ország vezetôjének bíráló szavaira, misze-
rint Csehország és az egész visegrádi cso-
port azzal, hogy elutasítja a kötelezô kvó-
tákat, nem szolidáris a menekültekkel.

A cseh miniszterelnök szerint Európá-
nak a külsô schengeni határok védelmé-
nek megerôsítésére kell összpontosítania,
és ott kell kiválasztani a migránsok kö-
zül, ki az igazi menekült és ki a gazdasá-
gi bevándorló.

Hangsúlyozta: a menekültkvótáknak
csak akkor lenne értelme, ha mûködne a
többi intézkedés. Ellenkezô esetben a kö-
telezô menekültkvóták elfogadása csak
„meghívó” lesz további gazdasági beván-
dorlók számára.

A migrációs probléma kulcsa – muta-
tott rá Bohuslav Sobotka – Szíriában és
Líbiában van, ezekben az országokban
kell megállítani a háborút, stabilizálni a
helyzetet, és az eddiginél határozottabb
közös fellépésre van szükség az Iszlám Ál-
lam ellen is.

Csehország a migránsok számára nem
célország, csak átutaznak rajta – ismétel-
te meg a kormányfô.

Milan Chovanec belügyminiszter sze-
rint amint a menekülteket a cseh hatósá-
gok kiengedik a táborokból, azok azon-
nal Németország felé veszik az irányt. Cho-
vanec szerint a menekültválság közepet-
te Európa megfeledkezni látszik Ukraj-
náról, ahonnan a helyzet romlása követ-
keztében újabb menekülthullám indul-
hat el. A cseh belügyminiszter szerint
mintegy 50 ezer ukrán állampolgár szá-
mára ebben az esetben Csehország célor-
szág lenne. 
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A Magyar Közösség Pártja
kétpólusú programot kínál. Egy-
részt az anyanyelvû oktatás meg-
tartása, kultúránk fejlesztése,
másrészt a magyarság által la-
kott régiók gazdasági és szoci-
ális felemelkedése a cél. Ezért
készül elsôként a gazdasági és
régiófejlesztési program? Mi-
lyen alaphelyzetbôl indul ki a
javaslat?

– A Magyar Közösség Párt-
ja választási programja több
fejezetbôl tevôdik össze. El-
sôként a gazdasági, terület-
fejlesztési és régiófejlesztési
részéhez láttunk hozzá. És ez
nem véletlen. A „Beszéljük
meg!” rendezvényeken és a
lakossági fórumokon arra kér-
deznek rá leginkább az em-
berek, hogyan tudjuk majd
segíteni régióinkat. Hiszen
azt várják el az emberek az
MKP-tól, hogy megoldáso-
kat kínáljon a rossz gazdasá-
gi helyzetre. Ezt tapasztalva
a gazdasági tanács látott hoz-
zá elsôként a program kidol-
gozásához. A kiindulási pont
a kétezer tizenkettes válasz-
tási program. Ha a választók
azt a javaslatunkat erôtelje-
sebben támogatták volna, ak-
kor parlamenti párt lennénk.
Annak ellenére fontosnak
tartjuk a választási program
kidolgozását, hogy általános-
ságban elmondható, nem el-
sôsorban a választási prog-
ram miatt döntenek egyes
pártok mellett a választók.
Ebbôl okulva, sokkal célirá-
nyosabban és erôteljesebben
szeretnénk kommunikálni
választási programunkat a la-
kosság felé, hogy megértsék
céljainkat és szándékainkat.

Szeretnénk, ha látnák, hogy
amit megfogalmazunk a prog-
ramunkban, azt szeretnénk
teljesíteni is, és mindezt ér-
tük, szülôföldünk fejlôdésé-
ért és lakosságáért tesszük. A
hangsúly a kampányban azon
lesz, hogy elmondjuk, mit
szeretnénk tenni.

A választási program egyik
alapja a 2012-es program lesz.
Idôközben azonban elkészült a
Baross Gábor Terv is, amely
szintén régiófejlesztéssel foglal-
kozik.

– Azt mindenképpen sze-
retném kiemelni, hogy jó lett
volna, ha elôzô választási prog-
ramunkat a szavazók erôtel-
jesebben támogatták volna.
De el kell mondani, hogy a
független szakmai szerveze-
tek pozitívan értékelték ak-
kori megoldási javaslatain-
kat. Úgy érezzük, hogy az ak-
kori alap nagyon jó volt, de
aktualizálni kell, hiszen vol-
tak olyan történések, melyek-
re reagálnunk kell. Ezért ki
szeretnénk egészíteni a vá-
lasztási programot a Baross
Gábor Terv célkitûzéseivel –
hiszen a tervben lefektettük
a régiófejlesztés, és a felvidé-
ki magyar közösség megma-
radásának és gyarapodásának
alapjait –, illetve a Felvidék
gazdasági felzárkóztatásának
intézményi feltételei címû do-
kumentumban megfogalma-
zottakkal is.

Mindkét dokumentumból,
tervezetbôl kiderül, hogy a ma-
gyarok által lakott járások gaz-
dasági helyzete nem egyforma.
Mivel minden területnek má-
sok a specifikumai, más meg-
oldási javaslatokat kell nyúj-

tani. Milyen lehetôseket kínál
az MKP?

– A gazdasági tanáccsal
többször végigjártuk régió-
inkat, 2012-ben kezdtük és
minden évben több járásban
találkoztunk a helyi embe-
rekkel. Keletrôl nyugatra ha-
ladva nyilvánvalóvá vált, hogy
nagyok a regionális különb-
ségek. Ennek következtében
a kistérségek specifikumai is
változóak, ezért szeretnénk
olyan programot írni, ami re-
agál minden járás és termé-
szetes régió, valamint a ha-
tár menti térség igényeire.
Nemcsak az MKP politiku-
sainak, hanem a szakembe-
reknek is az véleményük,
hogy a Csallóköztôl keletre
húzódó térség a leszakadó ré-
giók közé tartozik. Elmond-
ható, hogy Felvidék nyuga-
ti része fejlettebb, de itt is
stagnálást tapasztalunk, sôt
néhány járásban már jellem-
zô a gazdasági leszakadás.
Míg Közép- és Kelet-Felvi-
dék déli része objektív okok
miatt még inkább leszakadó
terület, hiszen hiányzik a
megfelelô úthálózat, ezért a
nagyvállalatok nem fektet-
nek be azokon a területeken.
Kezelni kellene ezt a jelen-
séget. Erre kínálunk majd
megoldást.

Nemrégiben azt nyilatkozta,
hogy az MKP választási prog-
ramja nem az oligarchák elvá-
rása szerint íródik, éppen ellen-
kezôleg, a középosztály, a bér-
bôl és fizetésbôl élôk, a kis- és
közepes vállalkozók, a gyerme-
keket nevelô családok, valamint
a nyugdíjasok érdekeit foglalja
magában. Ôket szeretnék kép-

viselni a törvényhozásban. Ezt
hogy értelmezzük? A program-
ban megjelennek majd a munka-
helyteremtést segítô javaslatok,
esetleg az egyéni vállalkozóknak
kívánnak segítséget nyújtani?

– 2012-ben is jelen voltak
ezek a javaslataink a prog-
ramban, ugyan a mostani vég-
leges program még nem kész,
de azt elmondhatom, odafi-
gyelünk majd a vállalkozók
eszméletlenül magas járulé-
kainak csökkentésére. Az
egyéni vállalkozók magas já-
rulék- és adóterheit vélemé-
nyünk szerint csökkenteni
kellene. Foglalkozunk majd
a fizetésbôl élôk terheivel is.
Az adóterhek lépcsôzetessé-
gének bevezetését javasoljuk
majd, ami enyhíti az adóter-
heket a szociálisan rászoru-
ló családok számára. Tehát
azt javasoljuk, hogy az ala-
csonyabb fizetésbôl élôk adó-
ja és járulékterhei alacsonyab-
bak legyenek. Az általános
forgalmi adó csökkentését is
javasoljuk az alapélelmisze-
rekre és a gyógyszerekre. Ja-
vasoljuk majd, ahogyan két-
ezer-tizenkettôben is, a pá-

linkafôzés elfogadottságát és
szabványainak meghatározá-
sát. Nagyban szeretnénk oda-
figyelni a vidéken élôk érde-
keire.

A foglalkoztatási mutatók a
mi járásainkban szomorú képet
festenek. Magyarországi példán
látjuk, hogy a munkanélküli-
ség ellen az önkormányzatok is
küzdhetnek. Magyarországon
több önellátó falu is van. En-
nek lényege, hogy a település ön-
kormányzata munkahelyeket
teremt, vállalkozni kezd, álta-
lában saját mezôgazdasági te-
rületen, amelynek köszönhetô-
en saját élelmiszerigényét kielé-
gíti, valamint eladásra is ter-
mel, illetve különbözô termékek
elôállításával további munka-
helyeket hoz létre. Van jogi le-
hetôség Szlovákiában ilyenek
kialakítására?

– Ennek a jogi lehetôségét
meg kellene teremteni, hi-
szen nem csak az önellátó fal-
vak lehetnek példaértékûek.
Faluvállalatok kialakítását is
javasoljuk már három év óta.
Ez a lehetôség is növelhetné
a vidéki élet színvonalát, mun-
kahelyeket teremthetnének

az önkormányzatok. Ezeket
a javaslatainkat, amelyek meg-
jelentek a Baross Gábor Terv-
ben, be fogjuk dolgozni vá-
lasztási programunkba is, hi-
szen a vidéki sajátosságokra
reagálni kell. Ezeket elôtér-
be kell helyezni, ha azt sze-
retnénk, hogy a kisebb fal-
vakban is növekedjen az élet-
színvonal. A szlovákiai vidé-
kek nagy része mezôgazda-
sági terület, jó termôtalajjal.
A Magyar Közösség Pártja a
fent említettek alapján erô-
sen épít a mezôgazdaság fej-
lesztésére is. A kommunális
szférát, tehát az önkormány-
zati szférát kombinálni kell
más szakterületekkel. A me-
zôgazdaságban aktív vállal-
kozásokkal, gazdákkal min-
denképpen érdemes lenne
együtt dolgozni. Mondok
egy példát is. Értékesítési-
termelési szövetkezeteket le-
hetne létrehozni, ez jó lehe-
tôség lenne a gazdáknak, de
az önkormányzatoknak is.
Ezeket a jó magyarországi
példákat szeretnénk haszno-
sítani a Duna innensô olda-
lán is.

MAGYAROK FÓRUMA KÁRPÁT-MEDENCE

A jó magyarországi példákat szeretnénk hasznosítani
Mindent szülôföldünk, Felvidék fejlôdéséért és lakosságáért tesszük

Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke

A 2016-os választás legnagyobb tétje, hogy a Magyar Közösség
Pártja (MKP) visszakerül-e a törvényhozásba. Ahhoz, hogy a
párt jól szerepeljen, jó programra van szükség. Ezért indította
az MKP útjára a Beszéljük meg! programsorozatot, miközben
a szakmai bizottságok is felmérték a magyarlakta régiók lakos-
ságának problémáit és igényeit. Farkas Iván alelnököt, az ala-
kuló programról faggattuk.

Bohuslav Sobotka




