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MEGYEI VÁLASZTÁSOK. 2022. OKTÓBER 29.

TOVÁBB.
SZÖVETSÉGBEN.
>>>
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BEVEZETŐ
Szlovákia közigazgatási felosztása, a megyék
rendszere, nem veszi ﬁgyelembe az ország
régióinak természetes határait, olyan művileg
létrehozott területi egységeket alakítottak ki,
amelyekkel a lakosok az elmúlt húsz évben
sem tudtak azonosulni, ráadásul egy magyar
többségű megye létrejöttét is ellehetetlenítették.
Addig, amíg a megyékhez az emberek
főként adminisztratív funkciókat társítanak,
nem várhatjuk, hogy társadalmilag és gazdaságilag sikeresek legyenek.
Az elmúlt két évben a megyék nagyon fontos
feladatot láttak el. A koronavírus-járvány
leküzdésében a nagykapacitású oltóközpontok
működtetésével, a keleti határok mentén pedig
az orosz agresszió által kiváltott ukrajnai
menekülthullám kezelésében. Ennek ellenére
Nagyszombat megye, Besztercebánya megye
vagy Eperjes megye továbbra is egészen mást
jelent az emberek számára, mint a Csallóköz,
Mátyusföld, Hont, Nógrád, Gömör, Bodrogköz,
Sáros vagy Liptó.
Az elmúlt húsz évben ezt egy kormány sem
tudatosította Szlovákiában. A Szövetség egyik
kiemelt célja ezért a közigazgatási rendszer
megváltoztatása, amit viszont csak a parlament tud megtenni.

A 2022-es megyei és önkormányzati választások során ezért arra kell törekednünk, hogy
vidékeink számára a választásokat követően a
lehető legnagyobb erőt tudjuk biztosítani a
megyei önkormányzatokban, hogy a lehető
legtöbb megyében aktívan részt vegyünk a
megye vezetésben, mert kizárólag így tudjuk
régióink, megyei intézményeink, városaink,
falvaink fejlődését segíteni, így tudjuk jobbá
tenni az emberek életét.
Az elmúlt időszak igazolta, hogy munkánknak
jelentős hozadéka volt ott, ahol a megye
irányításában részt vettünk. Négy megye
vezetésében voltunk jelen megyei alelnöki
szinten, egy esetben a déli járásokért felelős
megyeelnöki különmegbízotti minőségben.
Országosan összesen 42 képviselő dolgozott a
déli és keleti vidékek érdekeiért a megyei
önkormányzatokban.
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Ennek is volt köszönhető, hogy...
> az Ipolyon két megyében már három híd építése is elkezdődött, Nyitra megyében Helembán, Besztercebánya megyében Ipolyhídvégen
és Ipolyvarbón,
> iskolai sportlétesítményeket, uszodákat modernizáltunk Galántán és Dunaszerdahelyen,
Királyhelmecen pedig egy teljesen új uszoda
épül a gimnázium mellett,
> több műemléképület és műemlék jellegű
épület felújítását tettük lehetővé, köztük a
komáromi Selye János Gimnázium épületét
és a helyi szakközépiskolának otthont adó
királyhelmeci kastélyt,

> a Kis-Duna vízi malmai Jókán és Tallóson
megújulnak,
> felújítjuk a Jókai Színház épületét, ugyanakkor megerősítettük a színház működési
költségvetését, ugyanezt tettük Kassán a
Thália Színházért,
> ebben a választási időszakban minden
megyében elértük, hogy az útfelújítások a
megyék egyes régiói, dél és észak között,
igazságos arányban osztódjanak el, ezzel a
legnagyobb felújítási időszak áll mögöttünk
a magyarok lakta vidékeken.
A legtöbb ígéretet, amelyet 2017-ben még
külön pártokként tettünk, teljesítettük. Ezen az
úton haladunk tovább. Együtt még többre
leszünk képesek.
TOVÁBB. SZÖVETSÉGBEN. >>>
Ipoly-híd, Helemba
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VIDÉKEK KÖZTI EGYENLŐSÉG
Amíg a közigazgatási felosztás nem változik,
legfontosabb feladatunk, hogy a megyei költségvetési források felhasználása a “regionális
igazságosság” jegyében történjen. Az egyes
megyékben nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe azok a járások, ahol magyarok laknak,
ahogy a többi nemzetiséget, így a roma és a
ruszin kisebbséget sem érintheti kedvezőtlenül
a régiók közötti forráselosztás.
Ezt az elvet ugyanúgy alkalmazni kell az állami
költségvetésből származó megyei bevételekre,
Ipoly-híd, Ipolyhídvég

mint az Európai Unió forrásainak szétosztására,
különös tekintettel az Interreg pályázati források felhasználására, amelyekből az elmúlt időszakban is jelentős fejlesztések valósultak meg.
Az átláthatóság és a megyében élők bevonása
a pénzügyek észszerű felhasználásába alapvető fontosságú. Így az emberek számára a
megyei költségvetés egy részének elosztásába
beleszólást biztosítunk. A részvételi költségvetés több megyében sikeresnek bizonyult,
ezért ennek bővítését szorgalmazzuk.
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BIZTONSÁGOS UTAKON -EURÓPAI SZÍNVONALON
KÖZUTAK, KERÉKPÁRUTAK, AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS
Életkörülményeink nagyban meghatározzák az
életminőségünket. Ahhoz, hogy mindenki jó
utazási körülmények között, időben és biztonságban el tudjon jutni a munkahelyére, az utak és a
működő tömegközlekedés alapvetően fontos.
A másod- és harmadosztályú utak karbantartása és felújítása kiemelt feladatunk. Az elmúlt
időszak érzékelhető eredményeire építve folytatni kell az úthálózat korszerűsítését. A megyei
önkormányzatokban mindig heves vita és
hatalmas csaták előzik meg azt a döntést, melyik utat mikor újítja fel a megye. A következő
időszak másik nagy kihívása a közúti hidak felújítása lesz. Csak akkor van esélyünk a jó
minőségű közúti közlekedésre, ha az erőnket
egyértelműen meg tudjuk mutatni.
A kerékpárutak nem csak a turizmust szolgálják.
Vidékeinken a kerékpár mindig fontos közlekedési eszköz volt. A megnövekedett autós és
kamionos forgalom miatt a biztonságos kerékpáros közlekedéshez jó minőségű kerékpárutak szükségesek. A kerékpárutak építése nem
tartozik közvetlenül megyei hatáskörbe, emellett azonban központi állami költségvetésből
és európai uniós forrásokból lehetőségünk
nyílhat a kerékpárút-hálózat kiépítésére.

A tömegközlekedés Európa szerte egyre
nagyobb ﬁgyelmet kap. Az emberek autóról
vonatra, autóbuszra váltanak. Ám ezt csak
akkor teszik meg, ha az autóbusz- közlekedésben
jók az összeköttetések, a menetrend logikus,
jó a csatlakozás, a buszok pontosan járnak,
nem túlzsúfoltak és az utazás kényelmes. Ezek
a célok újabb jelentős anyagi ráfordítást jelentenek a megyék részéről, de észszerű költségvetési
politikával minden megyében megvalósíthatóak.
TOVÁBB. SZÖVETSÉGBEN. >>>
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FIATAL ÉS IDŐS - MINDENKI SZÁMÍT
MUNKAERŐPIAC-KÖZPONTÚ KÖZÉPISKOLÁK, EGÉSZSÉGÜGY,
MINŐSÉGI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
A megyék a legfontosabb szereplők a szakképzésben, mert a szakközépiskoláink fenntartói a
megyék. A 21. századi munkaerőpiac soha nem
látott dinamikával fejlődik és változik. Nem fogadható el, hogy a ﬁatalok olyan szakképzést
kapjanak, amelyre nincs igény a piacon, vagy
hogy szakképzett végzősök a korszerűtlen oktatás miatt ne állják meg helyüket a munkahelyeken. Ezekre a kihívásokra csak a jól
felszerelt, modern szakközépiskolák adhatják
meg a választ. A korszerűsítés és a minőségi
oktatás a megoldás arra, hogy ne kelljen más
vidékekre utazni a jó szakképzés után.
Selye János Gimnázium, Komárom

A nemzetiségi oktatás a Szövetség országos
prioritása. Megyei szinten megerősítjük a
piacképes anyanyelvi szakképzést. A megyék
által fenntartott középiskolákban olyan szakok
megnyitását támogatjuk, amelyek attraktívak
és hiányoznak a piacról. Kiemelt célunk, hogy
a legtöbb diák, aki anyanyelvén szeretne
továbbtanulni, ezt meg is tudja tenni.
Az állami oktatási reform késik, és valószínűtlen, hogy ebben a kormányzati időszakban
megszületik. A jelenlegi helyzet viszont a kis
létszámú középiskolák és gimnáziumok
számára tarthatatlanná válik, a létszám alapú
normatív ﬁnanszírozás nem elegendő. Amíg az
állam nem oldja meg ezt a helyzetet, addig
megyei forrásból nyújtunk kiegészítő támogatást a rászoruló iskoláknak, hogy ne kerüljön
sor iskolák bezárására.
Az egészségügyi ellátásra a COVID-19 után
mindenki joggal érzékenyebb. A megyéknek
ezen a téren korlátozottak a lehetőségeik, de
amit tudnak, azt meg kell tenniük. Szlovákiában
senki sem maradhat általános orvosi ellátás
nélkül, és a legfontosabb szakorvosi ellátásnak
is elérhetőnek kell lennie. Közelebb hozzuk az
orvosokat az emberekhez. Az orvosok számára
dotációs programot vezetünk be rendelők
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felszerelésére, aminek köszönhetően azokban
a régiókban is vonzóvá válik a rendelőnyitás,
ahol pusztán piaci alapon ez az orvosnak nem
érné meg.
Az átlagéletkor növekedésével egyre nagyobb
ﬁgyelmet kell szentelni az időseknek. Aki egy
életen át becsületesen élt és dolgozott, idős
korában a tisztelet mellett a törődést is megérdemli. Ezért a megyékben megerősítjük a
szociális intézményeket. Új, korszerű megoldásokat vezetünk be. A nagyobb településeken
az idősek napközi otthonát, amely az emberi
kapcsolatok megerősítése mellett az idős

ember és családja számára a megfelelő ápolói
ﬁgyelmet és gondoskodást biztosítja, mialatt
a család aktív tagjai munkában vannak.
A kisebb településeken pedig támogatjuk a kistérségi házi gondozói szolgáltatást, amely napi
ﬁgyelmet tud szentelni az idős lakosoknak.
Külön támogatást biztosítunk a nyugdíjaskluboknak, hogy a közösségi élet minden faluban,
városban a lehető legjobb minőségű legyen.
TOVÁBB. SZÖVETSÉGBEN. >>>

Szakközépiskola, Királyhelmec
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A KULTÚRÁNK ÉRTÉK - AZ IDE LÁTOGATÓKNAK IS
KULTURÁLIS SZERVEZETEK, TÖBBNYELVŰSÉG, TURIZMUS
A megye múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények fontos fenntartója, több megyében egyben független civil szervezetek és
községi projektek támogatója. A megyei kulturális szervezetek akkor tudnak megfelelni a
kor elvárásainak, ha kitárják kapuikat és minden lehetséges kommunikációs csatornán keresztül megszólítják az embereket. A megye
intézményeit anyagilag meg kell erősíteni,

hogy a korszerű, attraktív kulturális szolgáltatásokat tudjanak nyújtani.
A nyelv a kultúra része. Vidékeinkre a többnyelvűség jellemző. Ezért a kisebbségi nyelvhasználat prioritásunk, legyen szó megyei
hivatalról, egészségügyi intézményekről, kulturális szervezetekről, vagy a vizuális többnyelvűségről a közúti táblák kapcsán. A megyékben
Vízimalom, Tallós
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minden területen megerősítjük a többnyelvű
kommunikációt. Ezzel nem csak az itt lakók életminőségén javítunk, hanem a hozzánk látogatók
számára is nyitottabbá válunk. Ez minden érintett intézményvezető kiemelt feladata, s ebben
a munkában hatékonyan ösztönözzük őket.
A megye a turizmus tekintetében kiemelkedő
szerepet kell, hogy játsszon. A turisztikai célpontok felkutatása és bemutatása jelentős
gazdasági lehetőséget rejt magában, hiszen a
helyi vállalkozásokat nagy mértékben segíti.
Ugyanakkor a megyei intézményekkel közösen
végzett munkának a kulturális örökség szempontjából is fontos szerepe van. Mi a vidéki és
kulturális turizmusra, mint két egymást erősítő
területre tekintünk, és kéz a kézben fogjuk fejleszteni az itt élők és az ide látogatók örömére.

TOVÁBB.
SZÖVETSÉGBEN.
>>>
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ZÁRSZÓ
A SZÖVETSÉG politikusai elődpártjaiknak köszönhetően látható és kézzelfogható eredményeket tudnak felmutatni a megyei politika
terén. Céljainkat nem az íróasztal mögül határozzuk meg. Mi az emberek valós problémáira
adunk választ, a fejlődést és a jövőnket tartva
szem előtt.
Alkossuk meg együtt a megyei képviseletünket! Tapasztalat és jövőkép. Ez a SZÖVETSÉG.

