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Martin Bútora államfő-
jelölt Ipolyságon

Csemadok-évzáró Százdon

Jó hangulatban és az értelmes párbe-
széd jegyében történt Martin Bútora ál-
lamfőjelölt bemutatkozása febr. 27-én I-
polyságon. A kampánygyűlésen, amelyen
részt vett Bútora felesége, Zora Bútorová
is, a mintegy 80 főnyi ipolysági és kör-
nyékbeli érdeklődőnek Hunčík Péter mu-
tatta be a jelöltet, aki már a múlt század
hatvanas éveiben – demokratikus szellemű
újságíróként – felemelte szavát a pártál-
lam diktatorikus módszerei ellen. Arról is
tájékoztatott, hogy Bútora 1989-ben a
Nyilvánosság az Erőszak Ellen /VPN/ moz-
galom alapítójaként szorgalmazta az e-
gyüttműködést a Független Magyar Kezde-
ményezéssel /FMK/, aminek eredménye-
ként a parlamenti választásokon közös lis-
tán indultak a két tömörülés képviselői.
1999 és 2003 között az ország washingtoni
nagyköveteként sokat tett Szlovákia ame-
rikai és nyugati elfogadtatásáért.

Az elnökjelölt – kiegészítve a bemu-
tató gondolatait – vázolta véleményét a je-
lenről és elképzeléseit a jövőről. Elmond-
ta azt is, hogy a nap folyamán ismerkedett
Ipolysággal: meglátogatta a gimnáziumot,
a művészeti alapiskolát, a Harmony Center
egészségügyi központot, a felújított zsina-
gógában Císařovský kiállítását, a múzeu-
mot és a polgármesteri hivatalt. Örül a
több helyen tapasztalható kezdeményezé-
seknek. Jó elnöke akar lenni Szlovákiá-
nak, olyan független államfő, akit nem
kompromittál múltja, s aki segít az állam-
polgároknak megtalálni az új lehetősége-
ket az Európai Unióban. Az alkotmányos-
ság őreként nem akar részt venni a napi
politikai csatározásokban. Talán a kö-
vetkező mondat foglalja össze legjobban
programjának lényegét: „Töltse el szívün-
ket a remény, hogy mint ország átlépjük
saját árnyékunkat.”

A résztvevők számos kérdést tettek fel
a jelöltnek. A szlovák politizálásban gyak-
ran előhúzott magyar kártyával kapcso-
latban megjegyezte, hogy az MKP és a
szlovákiai magyarság konstruktívan viszo-
nyul az ország problémáihoz, ezért gyak-
ran érthetetlen számára a sokszor felbuk-
kanó magyarellenesség. A Beneš-dekré-
tumokról az a véleménye, hogy demokra-
taként elítéli a kollektív bűnösség elvét és
annak minden következményét. De szerin-
te nem szabad ezt a tényt sem kiszakítani
a korabeli történelmi kontextusból. Sajná-
latosnak tartja, hogy a 2. világháború és
következményei két etnikummal – a zsi-
dósággal és németséggel – és azok kultú-
rájával szegényítették Szlovákiát. A roma
problémát sajátosnak minősítette, s sze-
rinte megoldásához össze kell fogniuk az
európai országoknak. A régiók ügyét, főleg
az elmaradottakét, elnökként mindig napi-
renden tartaná. Tudatosítja, hogy az ország
nyugati területei mindeddig több lehető-
ségben részesültek.

A közigazgatási változások területén
és a regionális politikában helyesebb, ha
a fokozatosság, s nem a radikális beavat-
kozások és lépések elve érvényesül. Ter-
mészetesen nem szabad tűrni az ország
térképén a reménytelenség szigeteit. Füg-
getlen jelöltként nem érzi, hogy légüres
térben mozogna, hiszen jelöltségét támo-
gatja a Szabad Fórum, a zöldek, a polgári
demokratikus fiatalok mozgalma és
reméli, hogy az MKP is támogatói sorába
lép. A kisközségek jövőjéről /amelyekben

a kérdező szerint rohamosan zárják be a
postahivatalokat, iskolákat stb./ az az el-
képzelése, hogy egyesíteni kell az erőket a
vidéki kultúra és élet érdekében. Ami a
múltból itt rekedt jogellenes eseteket, bűn-
cselekményeket illeti, ezeknek a végére kell
járni. Ehhez az is szükséges, hogy a bíró-
ságok ne éljenek vissza nagy önállóságuk-
kal. Feltétlenül javítani kell a jogérvénye-
sítő szervezetek tevékenységének hatás-
fokát. A visegrádi négyek együttműködé-
sét mind Szlovákia, mind egész Európa
szempontjából fontosnak tartja. A köztük
lévő határok legyenek a gyümölcsöző

együttműködés térségei. Egyetértett azzal
a kérdezői véleménnyel, hogy Európa a jö-
vőben ne Kelet felé lejtsen.

A kétórás találkozó végét jelző erőtel-
jes taps elárulta, hogy a jelenlevők közül
sokan elfogadhatónak tartják az elnökjelölt
helyzetelemző politikai meglátásait és jö-
vőképvázlatát.

A jelölt részletesebb véleményére kí-
váncsi érdeklődők a Cafe Piccolo kávéház-
ban rendezett állófogadáson folytathatták
az eszmecserét.

Korpás P.

Vidékünk Csemadok-alapszervezetei
közül a százdi hallat magáról a leggyakrab-
ban – főleg híres citerazenekarának köszön-
hetően.

Az alapszervezet értékelő-mérlegkészí-
tő évzáró közgyűlését 2004. február 7-én
tartotta a község kultúrházában. A szerve-
zet 2003-as tevékenységéről Sznyida Zoltán
alapszervezeti elnök számolt be. Számadását
azzal indította, hogy az elmúlt év események-
ben gazdag, sikeres esztendő volt, hiszen a
helyi Csemadok-csapat számos rendezvény
szervezője – társszervezője volt. A község
életének fontos dátuma 2003. okt. 19-e,
amikor az evangélikus templom újraszente-
lése után, ennek szinte szerves részeként
felállították a II. világháború után kitelepí-
tettek emlékoszlopát, amit a Csemadok a-
nyagilag és erkölcsileg is támogatott.

Szerveztek magyarországi kirándulást
/Debrecen–Hajdúszoboszló/ és három tánc-
mulatságot is.

Morgalmas évet zártak az ifj. Borka
László vezette citerások is. Szerepeltek
Gombaszögön, Hrušovban, Csallóközkürtön,
Budapesten, Tardoskedden /citeratalálkozó/,
a Lévai Területi Választmány által szerve-
zett novemberi találkozón, aztán a karácso-
nyi szentmiséken. A legtöbb energiát a Bí-
borpiros szép rózsa országos népzenei ve-
télkedőn való sikeres szereplésre /Duna-
szerdahely/ fordították, ahol nívódíjjal jutal-
mazták az együttest. Ez egyben meghívó is
az 5. Vass Lajos népzenei vetélkedő döntő-

jére, amely Budapesten kerül megrendezés-
re 2004 áprilisában.

Dunaszerdahelyen az ifjú citerások is
szerepeltek.

Az elnöki beszámoló örömmel nyugtáz-
za, hogy a Pátria Rádió rendszeresen műsor-
ra tűzi a százdi citeraegyüttes felvételeit. Kü-
lön köszönetet mondott ifj. Borka Lászlónak,
a citerások mindenesének áldozatos munká-
jáért. Ugyancsak megköszönte az önkor-
mányzat és a vállalkozók erkölcsi és anya-
gi támogatását.

Az évzárót köszöntötte Kiss László, a
Csemadok Lévai Területi Választmányának
/TV/ titkára, majd Kovács Gábor polgár-
mester – mellesleg a TV alelnöke –, aki a
köszönő mondatok után vázlatosan áttekin-
tette a TV tavalyi tevékenységét is.

A gazdálkodásról szóló beszámolót ifj.
Pásztor Vilmos ismertette.

A vitában vélemények hangzottak el a
Csemadok 55. évfordulója alkalmából ado-
mányozott kitüntetésjavaslatokkal kapcso-
latban. Országos kitüntetésre javasolt a fel-
nőtt citerazenekar, járási kitüntetésre ifj.
Borka László és a gyermekciterások.

Az idei tervek között szerepel az 55. év-
forduló méltó megünneplése, a citerások
szereplése különböző helyi, országos és kül-
földi rendezvényeken stb.

Az évzáró elnöki zárszóval ért véget.
Korpás Pál

Közeledik az elnökválasztás ideje, és mint
az ilyenkor lenni szokott, elkezdődik a por-
hintés is.

A tucatnyi elnökjelölt egymást licitálja
túl az ígéretekben. Akik eddig magasról fü-
tyültek a polgárra, azok most hirtelen mind
„jót” akarnak neki. Megígérik még a kéket
is az égből, csakhogy újra palira vehessék
az országot. Hirtelen megint fontosak let-
tünk a számukra, mert ugye a vályúhoz ju-
táshoz a mi szavunk kell. Odajutva azután
már egyedül lefetyelnek belőle. Van, aki
nyugdíjemelést ígér a nyugdíjasoknak /nagy
az ő táboruk/, pedig a parlament azt még jó-
vá sem hagyta. Nem beszélve arról, hogy a
szociális biztosító képes lenne-e azt előte-
remteni. A másik a közbiztonság javítá-
sára, a bűnözés visszaszorítására esküszik,
holott jól tudjuk, hogy a legnagyobb gazem-
berek bírósági tárgyalásai cirkuszi módon
hónapokig, évekig zajlanak, hogy végül fel-
mentsék őket, és még busás kárpótlást is
megítéljenek nekik. Szociális biztonságot ígér-
nek, mialatt a romák bevásárlóközpontokat
fosztogatnak széles e hazában. Állítólag nem
jut nekik élelmiszerre, éheznek. Érdekes
módon ilyenkor a cigaretta, a kávé meg az
alkohol a „legkelendőbb élelmiszer”. Az
elnökjelöltek pedig ígérgetnek, mert éppen
itt az ideje. Hiába, nagyon jövedelmező pá-

lya az elnöki poszt. Öt éven keresztül tejjel-
mézzel folyó Kánaán – Hofi szerint dőzs.
Azután meg majd keveslik a negyvenezres
nyugdíjat, mert annyiból nem lehet egy volt
elnöknek megélnie. Öt év havi néhány száz
ezres fizetés után kevés nekik negy-
venezer. A 35-40 évet becsületesen ledol-
gozó melós meg elégedjen meg 5-6 ezer
koronával. Ha kap egyáltalán annyit, vagy
ha egyáltalán eljut a nyugdíjig, mert ko-
runk legújabb divatja, hogy a nyugdíj előtt
álló polgárt „leépítés” címén taccsra teszik.
Szakkifejezéssel élve: nem perspektivikus.
A romák azok megmondják, a tévé nyilvá-
nossága előtt jelentik ki, hogy ha valaki meg-
gátolja őket a fosztogatásban, legfeljebb ki-
fosztják a gádzsókat. Csak nehogy eszükbe
jussanak a bankok! A részleges megoldás
különben kézenfekvő lenne: ha például nem
tucatnyi, hanem 2-3 elnökjelöltje lenne en-
nek a kicsit sem hatalmas országnak, a töb-
biek kampányra költött pénzéből egyet s mást
azért meg lehetne oldani.

Tucatnyi jelölt közül kell majd választa-
nunk, mert kell. Kinek-kinek ízlése szerint,
mert magánügy, hogy ki kire szavaz. Minél
többfelé szavazunk, annál biztosabb, hogy
újabb választások is lesznek, amelyek újból
csak a pénzről szólnak. Szó, ami szó, fel
van adva a lecke: ember legyen a talpán, aki
ennyi jelöltből ki tudja választani a kiseb-
bik rosszat!

Belányi Gyula

Normál is?


