Tíz év után Szlovákiába jön az EU környezetvédelmi biztosa
2012 január. Nagy József környezetvédelmi miniszter meghívására érkezik
Szlovákiába Janez Potočnik, az Európai Unió környezetvédelmi biztosa. A
kétnapos látogatás alatt többek között a környezeti terhelések és azok
finanszírozásának megoldására tett javaslatokról, a Tátrai Nemzeti park
kerületesítéséről és további időszerű környezetvédelmi témákról az EU és
Szlovákia szemszögéből fog tárgyalni a környezetvédelmi biztos és a
környezetvédelmi miniszter. Legutóbb tíz éve járt Szlovákiában az EU ilyen
képviselője - Margot Wallström környezetvédelmi biztos. Az Európai
Bizottságát küldöttsége Janez Potočnik vezetésével 2012. január 19-én,
csütörtökön érkezik Szlovákiába.
„A kétnapos találkozó megfelelő teret biztosít a kölcsönös ismeret- és
véleménycserére környezetvédelmi kérdésekben. Bemutatjuk a gyakorlatban
például a környezeti terhelések megoldására tett javaslatainkat – az új
törvénynek köszönhetően, amely már hatályba lépett,“ - mondta Nagy József
környezetvédelmi miniszter.
A természetvédelem problematikája, a biodiverzitás, a források hatékony
kihasználása, a környezetvédelmi akcióprogram és az EU környezetvédelmi
törvényalkotásának végrehajtása – ezek a témák fognak dominálni Nagy
miniszter és Potocnik biztos tárgyalásain. A természetvédelem fontos szerepet
kap majd a magán erdőtulajdonosokkal és a civil szervezetek képviselőivel való
találkozásokon is. A környezeti terhelések gyakorlatban való megoldására tett
javaslatokat Potočnik biztos a pozsonyi kátránytárolóban tekintheti majd meg.
A kétnapos látogatás során Potočnik biztos részt vesz Mezőgazdasági és
környezetvédelmi bizottság valamint az Európai Ügyek Bizottságának ülésén. A
biztos találkozik Ján Figeľ közlekedésügyi miniszterrel is és megvitatják az
autópályák kiépítését Szlovákiában.
Forrás: www.parameter.sk

Szárazság miatt kritikus a helyzet a Nagy-Domasa víztározón
2012 január. Kritikus a helyzet a Varannó melletti Nagy-Domasa (Veľká
Domaša) víztározón a tartós szárazság miatt – közölte Beatrice Hudáková, a
minisztérium szóvivője.
A víztározóból táplált Ondava vízszintjétől hat üzem működése függ. Ha a tározó
nem tudja biztosítani a megfelelő vízmennyiséget, bezárhatnak.
Nagy József (Híd) környezetvédelmi miniszter szerint rendkívüli helyzetről van
szó, ilyen száraz év a tározó közel 50 éves történelme során soha nem volt.
Szlovákia területén 1881 óta mérik a lehullott csapadékmennyiséget. Az ideinél
nagyobb szárazság csak 1959-ben volt.
A vízgazdálkodási vállalat munkatársai első lépésként csökkentették a tározóból
kifolyó vízmennyiséget, 4,9 m3/s-ról 2,5 m3/s-ra. Ezzel a lépéssel nyárig
sikerülhet stabilizálni a vízszintet. Ha azonban a helyzet január 20-ig nem
változik, és marad a száraz idő, akkor más megoldás után kell nézni.
Forrás: www.ujszo.com
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2012 január. A mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság tagjainak
kérdésre, hogy miként fogja az EU támogatni a környezeti terhelések
felszámolását a környezetvédelmi biztos elmondta, hogy nagyra értékeli Nagy
József minisztert és a parlament képviselőit, amiért előkészítették és
elfogadták a környezeti terhelésekről szóló törvényt.
Ez a törvény ajtókat nyit meg Szlovákia előtt az EU-s alapokból való merítés
területén az emberek egészségét veszélyeztető és a következő generációt is
fenyegető mérgek eliminációjára. A Kohéziós Alapok 3,5 milliárd eurójából eddig
12%-ot használtunk fel. A támogatásokért 2013 végéig lehet folyamodni és 2015
végéig meríthetőek ki. Szlovákia erre a célra 117 millió eurót használhat ki.
Janez Potočnik az ún. zöld növekedés fontosságát is kiemelte, amely ugyan

hosszú távú, de nyilvánvalóan az egyetlen megoldás Európa gazdasági
helyzetére – főként a forráshatékonyságra való tekintettel. Nyomást kell
szerinte gyakorolni arra, hogy csökkenjen a természetes források kihasználása,
ami hozzájárulna a hozzáadott érték részesedésének javulásához. Ez gazdasági
ügynek számít és a tartósan fenntartható fejlődés egyetlen módja.
A környezetvédelmi biztos a természetvédelemre, hulladékgazdálkodásra és
légkörvédelemre szakosodott szakemberekkel tárgyalt a környezetvédelmi
minisztériumban.
A természetvédelmet érintő tárgyalásokon megvitatták az EU biodiverzitást
érintő stratégiáját, amit a környezetvédelmi minisztérium fontosnak tart, mivel
az új Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 2011-2020 feldolgozásának kiindulópontja.
Nem kevésbé fontos pontja volt a vitának a farkasok és a nagy ragadozók
védelme Szlovákiában, illetve az elegendő pénzforrás bebiztosításának kérdése
a Natura 2000 rendszer számára.
Megvitatásra került a források effektív kihasználásának kérdése is, melynek
segítségével támogathatjuk a természeti források megóvását, anyagi eszközök
megtakarítását, új munkahelyek teremtését, a negatív kihatások csökkentését a
környezetre és egy fenntartható jövőt biztosíthatunk be saját magunk és a
következő generáció részére is.
A légkörvédelemről szóló viták a porrészecskék csökkentésének stratégiáját
érintették Szlovákiában. Ez egyike azon intézkedéseknek, amiket a
környezetvédelmi minisztérium készít a légkör PM10 porrészecskékkel való
szennyezésének csökkentésére.
A környezetvédelmi miniszter és a környezetvédelmi biztos csütörtökön
találkozott a magán erdőtulajdonosokkal és a civil szervezetek képviselőivel.
Közösen ellátogattak a dévényújfalusi kátránytárolóba is, ahol megvitatták a
konkrét lépéseket a környezeti terhelések problematikájának megoldására,
illetve azok EU-s alapokból való finans
Forrás: www.minzp.sk

Megjelent a Szlovákia környezeti állapotáról szóló jelentés,
első alkalommal internetes változatban is
2012 január. Hidrológiai szempontból a 2010-es év nagyon nyirkos volt,
aminek következtében gyakoriak voltak az árvizek. Az árvizek 523 millió euró
kárt okoztak. A jelentés adatai szerint 2010-ben a felszíni vizek minősége
Szlovákiában elérte a kívánt határt. Az ivóvíznek is már hosszabb ideje jó a
minősége – majdnem 100%-os. A lakosok 86%-a már nyilvános vízvezetékeken
keresztül van ellátva ivóvízzel. A beszerelt vízmérők száma a 2009-es évvel
ellentétben megnőtt majdnem 14 800 darabbal, így összesen már csaknem 842
ezer darab van belőlük. A lakosok 60,4 %-a lett rácsatlakoztatva a
szennyvízelvezető rendszerre, ami összehasonlítható a szomszédos
Magyarországgal és Lengyelországgal.
A Környezetvédelem Operációs Program keretén belül 7 felhívást hirdetett a
minisztérium. Csaknem 500 projektet hagytak jóvá 1,2 milliárd euró értékben.
A 2009-es évvel ellentétben 2010-ben megnövekedett a hulladék piacra való
elhelyezése kb. 20%-kal. 2010-ben kb. 1,8 millió tonna települési hulladék
keletkezett Szlovákiában, ami lakosonként átlagban 333 kg hulladékot jelent. Ez
az EU többi országával összehasonlítva kevés.
A városoknak és falvaknak 2010. január 1-től be kellett vezetniük a települési
hulladék négy összetevőjének szeparálását (papír, műanyag, üveg és fémek).
2010-ben 134 662 tonnát szeparáltak, ebből 24,8 kg települési hulladék jutott
egy lakosra. A jelentésben feltüntetett adatok szerint azonban még mindig
magas a hulladéktárolás részesedése a teljes hulladékártalmatlanításból. Ezt a
problémát kell megoldania az új hulladéktörvénynek, melynek prioritása a
hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladék újbóli felhasználására való
felkészülés, majd az újrahasznosítás, a hulladék más, mint energetikai vagy
materiális felhasználása és csak az utolsó helyen szerepel a hulladék lerakókba
való elhelyezése.
Nyolc új védett területet jelöltek ki 2010-ben (Lúky pod Besníkom, Bešiansky
polder, Šándorky, Záhrada, Dolné Lazy, Soví les, Kotlina és Rudava), melyek a
Natura 2000 részét képezik, illetve 11 madárvédelmi területet (Veľkoblahovské

rybníky, Nízke Tatry, Slovenský kras, Slanské vrchy, Veľká Fatra, Vihorlatské
vrchy, Volovské vrchy, Záhorské Pomoravie, Malá Fatra, Slovenský raj és Tatry).
A kis összterületű védett területek 82%-nak állapota 2010-ben optimális volt,
míg 2000-ben csak az 55%-a.
A Szlovákia környezeti állapotáról szóló jelentés évente jelenik meg a 17/1992
Zb környezetvédelmi törvény értelmében. A környezetvédelmi monitoringért
felelős minden központi szerv, államigazgatás és szakintézmény közösen
dolgozik a megjelenésén. A jelentés információkat közöl a környezetvédelmi
komponensek állapotáról és fejlődéséről, a vidéki és városi környezetről való
gondoskodásról, a környezetvédelmi regionalizációról és a környezetben lévő
kockázati tényezőkről. Ezen kívül az egyes mezőgazdasági ágazatok környezetre
való hatásaival foglakozik, valamint az éghajlatváltozással és a vele összefüggő
következményekkel a lakosok egészségére és korára. A jelentések nyilvánosak,
a http://www1.enviroportal.sk/spravy-zp/zoznamsprav.php?typ=1 weboldalon
és
a
környezetvédelmi
minisztérium
honlapján http://www.minzp.sk/dokumenty/sprava-stave-zp/érhetők el.
Forrás: www.minzp.sk

A környezetvédelmi minisztérium az ITF Slovakiatour
nagyvásáron
2012 január. A nemzeti park prioritása a tartósan fenntartható turizmus
fejlődésének támogatása a régióban és egyben a terület fejlődéséhez való
hozzájárulás. A Murányi-fennsíkot, mint az első nemzeti parkot a Kárpátok
régiójának országaiból „a tartósan fenntartható turizmusért európai charta
díjra jelölt nemzeti park “-ként tartották számon. A díjat az EUROPARC osztja
ki az európai védett területek részére. A Murányi-fennsík nyugalmat és
pihenést kínál látogatóinak. Területe főleg gyalog- és sítúrákra, kerékpáros
turizmusra vagy lovas turizmusra alkalmas.
A vásár látogatói többet tudhatnak meg a nemzeti park növény- és állatvilágáról,
történetéről, stb. a kiállított panelek révén. A Természetvédelmi és
Barlangászati Múzeum a környezetvédelmi nevelés területén felhasználható

anyagokat is kínál, az EU NATURA 2000 projekt támogatásával: munkafüzetek
óvodák és speciális iskolák részére, Szlovákia védett fáinak atlasza, információs
anyagok, stb.
A Murányi-fennsíkot a Szlovák Természetvédelem mutatja be Pozsonyban, a
Murányi-fennsík Nemzeti Park igazgatása és a Természetvédelmi és
Barlangászati Múzeum képviseletében. A rendezvény a partnerség egyik
legaktívabb tagja, a Murányi-fennsík mikrorégió – Fekete Garam és Zbojská
parasztszállás - együttműködésével jött létre.
Forrás: www.minzp.sk

Az EU-biztos is dicsérte a szlovák környezeti terhelésekről
szóló törvényt
2012 január. Nagy József miniszter és Janez Potočnik környezetvédelmi biztos
a környezetvédelmi minisztériumban tárgyalt ma - tájékoztatott
közleményében a tárca.
A mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság tagjainak kérdésére, hogy
miként fogja az EU támogatni a környezeti terhelések felszámolását a
környezetvédelmi biztos elmondta, hogy nagyra értékeli Nagy József minisztert
és a parlament képviselőit, amiért előkészítették és elfogadták a környezeti
terhelésekről szóló törvényt. Ez a törvény ajtókat nyit meg Szlovákia előtt az EUs alapokból való merítés területén az emberek egészségét veszélyeztető és a
következő generációt is fenyegető mérgek eliminációjára. A Kohéziós Alapok 3,5
milliárd eurójából eddig 12%-ot használtunk fel. A támogatásokért 2013 végéig
lehet folyamodni és 2015 végéig meríthetőek ki. Szlovákia erre a célra 117 millió
eurót használhat ki - áll a minisztérium közleményében.
Janez Potočnik az ún. zöld növekedés fontosságát is kiemelte, amely ugyan
hosszú távú, de nyilvánvalóan az egyetlen megoldás Európa gazdasági
helyzetére – főként a forráshatékonyságra való tekintettel. Nyomást kell
szerinte gyakorolni arra, hogy csökkenjen a természetes források kihasználása,
ami hozzájárulna a hozzáadott érték részesedésének javulásához. Ez gazdasági
ügynek számít és a tartósan fenntartható fejlődés egyetlen módja.

A környezetvédelmi biztos a természetvédelemre, hulladékgazdálkodásra és
légkörvédelemre szakosodott szakemberekkel tárgyalt a környezetvédelmi
minisztériumban.
A természetvédelmet érintő tárgyalásokon megvitatták az EU biodiverzitást
érintő stratégiáját, amit a környezetvédelmi minisztérium fontosnak tart, mivel
az új Nemzeti Biodiverzitás Stratégia 2011-2020 feldolgozásának kiindulópontja.
Nem kevésbé fontos pontja volt a vitának a farkasok és a nagy ragadozók
védelme Szlovákiában, illetve az elegendő pénzforrás bebiztosításának kérdése
a Natura 2000 rendszer számára.
Megvitatásra került a források effektív kihasználásának kérdése is, melynek
segítségével támogathatjuk a természeti források megóvását, anyagi eszközök
megtakarítását, új munkahelyek teremtését, a negatív kihatások csökkentését a
környezetre és egy fenntartható jövőt biztosíthatunk be saját magunk és a
következő generáció részére is.
A légkörvédelemről szóló viták a porrészecskék csökkentésének stratégiáját
érintették Szlovákiában. Ez egyike azon intézkedéseknek, amiket a
környezetvédelmi minisztérium készít a légkör PM10 porrészecskékkel való
szennyezésének csökkentésére.
A környezetvédelmi miniszter és a környezetvédelmi biztos csütörtökön
találkozott a magán erdőtulajdonosokkal és a civil szervezetek képviselőivel.
Közösen ellátogattak a dévényújfalusi kátránytárolóba is, ahol megvitatták a
konkrét lépéseket a környezeti terhelések problematikájának megoldására,
illetve azok EU-s alapokból való finanszírozását.
Forrás: www.parameter.sk
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2012 január. Konkrét lépések a környezeti terhelések felszámolása érdekében
– ez volt a legfontosabb témája annak a megbeszélésnek, amelyet Nagy József
környezetvédelmi miniszter és Janez Potočnik, az Európai Bizottság

környezetvédelmi biztosa folytatott csütörtökön a Srdce kőbányában lévő
kátránytárolónál.
A találkozón - amely az egyik legsúlyosabb, lakóhelyek közvetlen közelében lévő
környezeti terhelés helyszínén valósult meg - részt vett Milan Jambor,
Dévényújfalu polgármestere is.
A környezetvédelmi minisztérium - várhatóan idén nyáron - felhívást tesz közzé
a környezeti terhelések felszámolására.
Az említett kátránytárolót 1963-ban hozták létre, miután befejeződött a
kitermelés a Srdce kőbányában. A kátrányt és az általa szennyezett talajt (a
kátrány az olajfinomítás mellékterméke) az Apollo kőolaj-finomítóból
szállították a bánya területére.
Forrás: www.ujszo.com

Nagy József miniszter: "A természetvédelmi szempont lesz
az elsődleges, de nem az egyetlen a TANAP
kerületesítésénél"
2012 január. Az utolsó találkozón – a Zöld Érdekegyeztető Tanács ülése előtt –
a szakemberek megvitatták a TANAP északi részén található néhány terület, a
Fehérvízi-völgy és a Jávor-völgy területének, a Tátra központi részén lévő
Csendes- és Kapor-völgy, illetve a nyugati részen található Jurány-völgy
területének A övezetbe való besorolását.
A kompromisszumra való törekedés ellenére sem tudtak azonban megegyezni
az egyik javaslaton. A szakemberek ezért úgy döntöttek, hogy a kerületesítés
szakmai javaslatának nagy része egy időszakos publikációban fog megjelenni és
csak azok a szakemberek írják alá, akik azonosulnak a javaslattal.
A következő lépés a Zöld Érdekegyeztető Tanács ülése lesz, ahol képviselve
lesznek az erdőtulajdonosok, a telkek intézői, a civil szervezetek és minden
érdekelt fél. „Ezután természetesen változások történhetnek, mert ugyan a
természetvédelmi szempont az elsődleges, de ugyanakkor nem az egyetlen a

Tátrai Nemzeti Park jövőjét illetően. Ebben a javaslatban a terület semmilyen
más távlati társadalmi funkciói nem voltak figyelembe véve, mint a községek
érdekei és az idegenforgalom a TANAP területén,” – jelentette ki a miniszter.
Egy olyan javaslat előkészítése lesz a cél, amely megoldja a lehető legnagyobb
számú érdekelt fél problémáit úgy, hogy közben megóvjuk Szlovákia természeti
gazdagságát. „A legnagyobb harcot az állami és a magán erdőtulajdonosok
között várom,“ – mondta nagy József.
A kerületesítés végleges javaslatát csak a készülő természet- és tájvédelmi
törvény jóváhagyása után tervezi beterjeszteni a környezetvédelmi
minisztérium a kormány elé.
Forrás: www.minzp.sk

Egyéves Pozsony árvízvédelme
2012 január. „Az elmúlt 500 évben 100 pusztító árvíz fordult elő a Dunán,
statisztikailag tehát 1 árvíz esedékes minden 5 évben,” - mondta Nagy József
miniszter és hozzáfűzte: „Az árvízvédelmi intézkedésekbe fektetett
beruházások elkerülhetetlenek az emberek életének és vagyonának védelme
érdekében. Ebből a szempontból is megalapozottnak bizonyul a
környezetvédelmi minisztérium létezése, melynek hatáskörébe tartoznak az
árvízvédelmi intézkedések is.”
A miniszter úgy véli, hogy bármely tárca bebiztosíthatná az árvízvédelmi
intézkedések technikai megoldásait, a környezetvédelmi tárcával való
összekapcsolás azonban természetes szerinte: „Az árvízvédelmi munkálatok
jelentős részét képezi azon következmények eltávolítása, ahogy az éghajlattal,
folyómedrekkel és magával a vízzel szemben viselkedünk. Amennyiben
megváltozna hozzáállásunk a vízgazdálkodás látszólag kicsi problémájával
szemben, nem lenne talán szükségünk annyi eszközre a következmények
eltávolítására. Ez a mi területünk, ez a mi agendánk, itt van a tárca helye,” –
mondta a miniszter.
Pozsony árvízvédelmi intézkedéseinek munkálatait fokozatosan a 2011-es év
folyamán valósították meg a vízgazdálkodók. A következő szakaszok lettek

átadva: a Kikötői híd – Apollo híd szakasz, a Bős – Szap lefolyócsatorna baloldali
gátja, Vödric – Feketepatak szakasz, tehát Károlyfalu területe beleértve a
dévényújfalusi szakaszt. Pozsony árvízvédelmének társfinanszírozója a Kohéziós
Alap volt (85%-át a Kohéziós Alapból, 10%-át az állami költségvetésből, 5%-át
pedig a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat keretéből állták). A teljes kiadások
elérték a 31 millió eurót.
Forrás: www.minzp.sk

Terjedelmes mocsár revitalizációjába kezdtek a Dunán
2012. február. A cél olyan objektumok kiépítése a Falu-sziget töltőállomás
alatt, melyek bebiztosítják a víz szállítását az eredeti Duna-ágakon a Duna
szlovák oldalán található egyik legterjedelmesebb mocsár, az Istragov
területére.
Január 31-én kezdte meg revitalizációs munkálatait a környezetvédelmi
minisztérium mellett működő Vízgazdálkodási Építő Vállalat a Pozsonyi
Regionális Természetvédelmi Egyesület (BROZ) együttműködésével. A
munkálatok a nemzetközi LIFE Duna-menti Madárvédelmi Projektből vannak
finanszírozva. A projekt célja legalább részleteiben megújítani az Istragov vízi
rendszerét, amely így ismét sok madárfaj menedékhelyévé válhatna. A madarak
fészekrakásra alkalmas rejtekhelyet, elegendő élelmet találhatnának itt, illetve
megállóként használhatnák a területet a hosszú migrációk során tavasszal és
ősszel. A múltban több ritka madárfaj menedékhelyéül és fészekrakó területéül
szolgált a mocsár. A 20 évvel ezelőtti kiépítés után a mocsár kiszáradt, benőtte
a gaz. A problémákat a területre való vízszállítás fogja megoldani, mégpedig a
főágak kiásásával és mélyítésével, az út rendbe hozásával, csőáteresz
kiépítésével. A mesterséges elárasztás lehetővé teszi az Istragov mocsár
revitalizációját és megfelelő életkörülményeket alakít ki a madarak részére. A
kiszáradt mocsár jelenlegi képét megtekinthetik a Duna-ártér látogatói, ha séta
közben megállnak azon a helyen, amely valaha élettel volt tele. Az eredetileg
gazdag és szerteágazó vízi biotóp nádmozaikjaival, nyílt vízi területeivel és különféle
mocsaraival 1992 óta az év nagy részében csaknem teljesen víztelen.

Nagyot hármasra értékelte a Greenpeace
2012. február. Hármas osztályzattal értékelte a szlovákiai Greenpeace Nagy József
környezetvédelmi miniszterelnök munkáját. Véleményük szerint ez nem rossz,
2002 óta a legjobb jegy, amit a tárca vezetője kapott.
Nagy örömét fejezte ki az értékelés miatt, véleménye szerint azért kapott ilyen jó
osztályzatot, mert partnerként kezeli a szlovákiai környezetvédőket. Úgy gondolja,
a Greenpeace kompromisszumra való készségének is köszönhető, hogy a
környezeti
hatásokról
szóló
törvény
a
parlament
elé
került.
A Greenpeace nem csak saját véleményére alapozva értékelt, a 2010-2012-es
időszakra hivatkozva végig hívogatott mintegy hetven személyt és szervezetet, akik
együtt dolgoztak a hatóságokkal, vagy figyelik a folyamatokat. Az érintett időszak
legfontosabb eredményének a fenti törvényt tartják a minisztérium ismételt
létrehozásával és a környezetvédelmi kezdeményezések kibővülésével együtt.
A szervezet ugyanakkor kudarcokat is jegyez: a természetvédelemmel kapcsolatos
kulcsfontosságú reformok elhalasztását, vagy a környezetvédők érdekeivel
ellentétes turisztikai fejlesztéseket és befektetői mozgásokat.
Forrás: www.bumm.sk

Interaktív "tanterem" a veszélyeztetett pocok életőről
2012. február. A nagy sikerű, Dunai vizenyőkben élő madarakról szóló kiállítás
után az érdeklődők egy következő egyedi kiállítást látogathatnak meg. Ezúttal
a vizes élőhelyek lakosa, az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi)
életéről nyílt tárlat a környezetvédelmi minisztériumban. Az északi pocok a
jégkorszakból maradt fenn és a Csallóköz néhány szétszórt területén kívül
sehol a világon nem lelhető fel.
A kiállítás a nemzetközi LIFE+ Északi pocok - Microtus oeconomus mehelyi védelme projekt keretén belül valósult meg. A projekt 2010 januárjában vette
kezdetét és 2015 decemberéig tart. A kiállítás a környezetvédelmi minisztérium
átriumában tekinthető meg 2012. február 2. és március 30. között.

„Négy gyermek édesapjaként jómagam is tudatosítom, mennyire fontos a
természetvédelemre való nevelés. Ezért is örülök minden olyan
kezdeményezésnek, ahol a fiatalok érdeklődését játékos formával próbálják
felkelteni,” – nyilatkozott a kiállítás kapcsán Nagy József környezetvédelmi
miniszter. „A minisztérium prioritásai közé sorolható a biotópok védelme is. Az
ilyen európai projekteknek köszönhetően, mint amilyen a LIFE+ is,
hozzájárulhatunk a veszélyeztetett élőlényfajok természetes környezetének
megőrzéséhez.”
A projekt menedzsere Katarína Tuhárska a Pozsonyi Regionális
Természetvédelmi Egyesületből: „Az északi pocok azért került a veszélyeztetett
fajok kategóriájába, mert a víztelenítő rendszerek kiépítésével, a vizes élőhelyek
kiszárításával, a nedves alföldi rétek felszántásával és a rétek, nádasok
rendszeres kaszálásának felhagyásával elvesztették a számukra megfelelő
biotópokat. A projekt célja ezért elsősorban a Dunamente vizes élőhelyeinek
megújítása.”
A kiállítás központi témája az északi pocok élete a Dunamente vizes élőhelyein,
valamint a vizes élőhelyek ökológiai viszonya, a Dunamente tájstruktúrájának
változásai a történelem során, az északi pocok természetes biotópja
védelmének fontossága a hagyományos gazdálkodási módszerek ismételt
bevezetésével.
A kiállításon panelok szemléltetik a pocok biotópjait – nádasokat és sásokat,
melyek a pocok fészkének életnagyságon felüli modelljét alkotják. A látogatók
egy multimediális felület segítségével betekintést nyernek a kis emlős rejtett
életébe. A kiállítás során az érdeklődők minden érzékszervüket kihasználják: a
szaglást – a pocok szagnyomának keresésénél, a látást – a pocok után való
kutatás során a sűrű nádasban, a tapintással pedig olyan régmúlt időkbe
kerülnek vissza, amikor a pocok még mindennapinak számított.
A kiállítás részét képezi a tápláléklánc modellje is, a barna rétihéja nagy
makettjével és a Dunamente kirakójával együtt. Az a panel, amely február
végétől lesz csak elérhető, lehetőséget nyújt majd a Csiliz-patak
revitalizációjának csatlakozásához. A Csiliz-patak egyike az utolsó területek
közül, ahol még előfordul az északi pocok.

A kiállítást, melynek szerzője Fűzfa Zoltán a magyarországi Pisztráng Körből,
február 2-án nyitják meg és március végéig lesz megtekinthető a
környezetvédelmi minisztérium épületében. Ezután a Dunamente különböző
falvaiba és városaiba fog továbbvándorolni. A kiállítás elsősorban iskolai
csoportok számára készült, de minden olyan érdeklődő előtt nyitva áll, akik
szeretnének megtudni valamit a dunamenti vizes élőhelyek gazdag és rejtelmes
életéről.
A kiállítás Az északi pocok *Microtus oeconomus mehelyi védelme
(LIFE08NAT/SK/000239) elnevezésű projekt keretén belül valósult meg a LIFE+
támogatásával.
A kiállítást a környezetvédelmi minisztérium, a Pozsonyi Regionális
Természetvédelmi Egyesület és további partnerek készítették elő. Alap- és
középiskolás csoportok jelentkezhetnek be az interaktív tárlat látogatására,
amely minden szerdán, csütörtökön és pénteken9:00-13:00 óra között áll
nyitva. A kiállítás két hónapon keresztül várja az érdeklődőket, 2012. február
2. és 2012. március 30. között.
Forrás: www.minzp.sk

Az invazív növényfajok terjedésének megállításán dolgozunk
2012. február. A parlagfű virágpora termeli a legkárosabb belélegezhető
allergéneket az ismert növények közül. Magyarország egyes területein a
populáció több mint 80 százalékánál vált ki allergiás tüneteket. Szlovákiában
főleg a melegebb déli területeken szaporodott el. A parlagfű nemcsak az
emberek életminőségére, de a talaj termékenységére is rossz hatást gyakorol.
Évente akár háromezer magot is képes szétszórni. A készülő természet- és
tájvédelmi törvény olyan feltételeket szab, amelyek a parlagfű, de egyéb
invazív növényfajok terjedésének folyamatos korlátozásához vezetnek. A
törvény teret biztosít a nyilvánosság, de elsősorban a telektulajdonosok és a
telekbérlők nevelésére.

Az invazív növények növelik az asztmaveszélyt
A parlagfű fiatal, de annál agresszívabb növénynek számít. Virágporára emberek
tízezrei reagálnak érzékenyen. A parlagfű koncentrációja Magyarországon a
legmagasabb, az allergiás megbetegedések 40-60 százalékát okozza.
Szlovákiában ugyan nem térképezték még fel részletesen a helyzetet, de minden
valószínűséggel ritkább a parlagfű okozta allergiás megbetegedés, mint
Magyarországon. Mégsem szabad alábecsülni a helyzetet.
A talajtermékenység csökkenését okozza
A parlagfű rendkívül nagy mennyiségű magot szór ki évente, amelyek télen és
tavasz elején a földbe kerülnek. A növényfaj terjedéséhez gazdag
termőképessége is hozzájárul. Fokozatosan terjed át a szántóföldekre, ahonnan
jelentős mennyiségű vizet és tápanyagot von el, így csökkentve a föld
termőképességét. Ezért is nagyon fontos a megelőzés, a megfigyelés és a
tájékozottság az invazív növények esetében.
Az invazív növényfajok behozatalát, termesztését, szaporítását a velük, illetve
egyes részeikkel és a belőlük készült termékekkel való üzletelést a természet- és
tájvédelmi törvény tiltja Szlovákiában. A földtulajdonosok és a bérlők
kötelessége az invazív növényfajok irtása földjeikről, illetve azok újbóli
elszaporodásának meggátolása. Mindezt a terjesztő (amennyiben ismert), vagy
az állam költségeire.
A parlagfű Észak-Amerikából származó gyomnövény. Európában a 19. század
felében bukkant fel. Szlovákia területére a szójabab, a lucerna és egyéb
mezőgazdasági növények behozatala által került. A növényfaj fokozatosan
honosult meg Szlovákia főként déli régióiban, a vasúti sínek és utak mentén
kezdett el terjedni.
Forrás: www.minzp.sk

EU-s alapokból civilizálnák
hulladékértékesítést

az

engedély

nélküli

2012. február. Elektromos hulladékból és autókból származó műanyagokból
felgyülemlett hulladékrakások, kertekből felszálló csípős, sűrű füst – így
festenek Szlovákia egyes települései és községei. Ez a súlyos környezetvédelmi
probléma, a szociális fejlődés eredménye azonnali megoldást igényel. A
környezetvédelmi minisztérium éppen a napokban tett közzé felhívást az EU-s
alapokból való merítésre, amely a hulladékkal való bánásmód és annak
felhasználásának támogatására irányul. Feltétel azonban a marginalizált
csoportok bevonása. Több város és falu lehetőséget kap a hulladékok
feldolgozásának, szelektálásának és újrahasznosításának megkezdésére.

„Az első fázisban a népművelést akarjuk bevetni. Többnyelvű, képekkel ellátott
anyagokat fogunk használni, hogy felnyissuk a szemüket, mit is művelnek
gyermekeikkel, magukkal és szomszédaikkal,“ – mondta Nagy József miniszter.
Egyes marginalizált csoportok már néhány éve a hulladék kihasználására és
annak otthoni felhasználására kezdtek összpontosítani. Kiszedegetik
a konténereket, primitív körülmények között szedik szét az autóroncsokat,
amiket gyakran szervezetten hoznak be külföldről, leégetik a kábelekről
a műanyagokat, különféle hulladékokat gyűjtenek otthonaik köré, hogy azokból
kiszedjék a használható dolgokat. Ráadásul az egész melléktermék – gyakran
veszélyes hulladék - a házak körül marad meg, vagy nyilvános területeken és
veszélyezteti a gyerekek biztonságát és mindenki egészségét. „Ezek az emberek
gyakran nem is tudják, milyen veszélyek fenyegetik őket, milyen betegséget
okoznak a romlott élelmiszerek, mik azok a dioxinok, amiket belélegeznek
a műanyag égetése során és azt sem, hogyan értéktelenedik el az ivóvíz, ha
kiengedik belé az olajat a motorból vagy a savat az akkumulátorból,” – mondta
Nagy József.
Az EU-s alapokból származó anyagi eszközök merítése új lehetőséget nyit a
községek előtt egészséges munkafeltételek kialakítására, megfelelő technológiai
berendezések
bebiztosítására
és
a
használhatatlan
hulladék
kezelésére. „Gazdaságilag megalapozott ez a tevékenység. Sokat számít a

munkára való hajlandóság is. Ezért szükséges belevonni a projektbe ezeket
a marginalizált csoportokat is. Ha a projektek jól lesznek beállítva, tartósan
fenntartható megoldást látok benne a foglalkoztatottság és a környezetvédelem
javítására ezekben a kétszeresen is sújtott szlovákiai községekben,“ – jelentett
ki a miniszter.

Véget ért a Zöld Érdekegyeztető Tanács első találkozója
2012. február. „Már három éve várunk a TANAP körzetesítésére. A múltban
több javaslat is elkészült, egyiket sem sikerült megvalósítani. Fontos, hogy ezt
a megkezdett folyamatot tovább folytassuk és bízom benne, hogy a következő
kormány sem fogja leállítani,” – mondta Nagy József környezetvédelmi
miniszter.

Két javaslat került bemutatásra a találkozón, az ún. tudományos, melyeta
szakmai bizottság túlnyomó része aláírt, és az ún. erdészeti.
A körzetesítésre tett tudományos javaslat ügyel arra, hogy a szakmai kritériumok
alkalmazása egyértelmű és külső befolyásoktól mentes legyen. Elsősorban az
erdőgazdaság érdekeit érinti a nemzeti parkban. A múltban egyes javaslatok az
A övezetbe sorolták az erdészek számára nehezen megközelíthető területeket,
és a B övezetbe a könnyen megközelíthetőeket. Az eddigi javaslatokkal szemben
a mostani abban tér el leginkább, hogy a Poprád folyót, a Felka-patakot, a Hidegpatakot és a Fehér folyót is a legszigorúbb A övezetbe sorolná be. A szakmai
javaslatot az egyetemek és SAV szakemberei publikálni is szeretnék.
A körzetesítésre tett erdészeti javaslat a tudományossal szembennagyobb
mértékben fogadja el az erdészek javaslatait. A javaslat szerint a legszigorúbb A
övezetnek figyelembe kellene vennie a gazdasági és erdészeti tevékenységeket
az állami igazgatású területeken, melyek az Állami Erdészet hatáskörébe
tartoznak. Ez a javaslat, amelyet az Állami Erdészet és a Zólyomi Nemzeti
Erdészeti Központ dolgozott ki, nem tér ki a nem állami tulajdonú területek
körzetesítésére. A szakmai bizottság két tagja írta alá.
„A Tátra Szlovákia kincsei közé tarozik, megóvása prioritást élvez, mert a Tátra
mindannyiunké, nem csak a tátraiaké. A körzetesítés végső változatának

jóváhagyásánál a józan észnek kell győzedelmeskednie, nem pedig a lobbisták
és az egyének érdekeinek,“ –hangsúlyozta a miniszter.
Forrás: www.minzp.sk

Lakossági fórumok első kézből
2012. március. Beszélgetések egy miniszterrel és két államtitkárral
Biztatóan sokan vesznek részt ezeken a fórumokon országszerte, mégha gyakran
szokatlan idopőntban is szervezik a sok rendezvény miatt. Régi politikai
motorosokat is meglepett, hogy Kisudvarnokban szombaton reggel kilenckor
több mint 80, Vásárúton tizenegykor majdnem 120 lakos jött össze közös
ügyekről beszélni, politizálni – idősebbek, fiatalok egyaránt.
Környezetvédelmi miniszterünk, Nagy József és két államtitkárunk: Érsek Árpád
a közlekedési és Csicsai Gábor a mezőgazdasági minisztériumból úgy döntöttek,
hogy közösen és első kézből szeretnék megismerni a délvidéki polgárok
véleményét, problémáit és megoldásjavaslataikat. Ezt ugyan szorgalmasan
tették eddigi munkájuk során is, s talán ennek is köszönhető a bizalom és a
szokatlanul nagy érdeklődés. Az sem mellékes, hogy a kormánytagok is első
kézből, forró információkkal szolgálnak praktikus kérdésekben.
“Olyan problémák ezek, amik naponta foglalkoztatják az embereket, de persze
nem felejtjük el kihangsúlyozni pártunk prioritását, a felelős gazdasági és
szociálpolitikát és a kisebbségi jogok védelmét sem.” – mondta Nagy József
miniszter. A legtöbb szó a belvíz és árvízproblémákról, a kanalizációépítésről, a
déli gyorsforgalmi útról és a vasúti hálózat modernizálásáról valamint a
mezőgazdasági támogatásokról esik.
Csicsai Gábor államtitkár a hazai termékek minőségét és a munkahelyteremtést
állítja szembe a megfékezetlen élelmiszer behozatallal, szimbolikus
almabemutatóval
kiszínezve.
Érsek Árpád államtitkár a tőle megszokott sportolói bevetéssel a fizetett
országutakat megkerülő kamionok kizárására buzdít a vidéki másod és harmad
osztályú utak védelme érdekében.

Zárótémaként Nagy József miniszter ismerteti a záruló árvíz és belvízkár
megelőzési mikroprogram pályázati feltételeit, és mindenkit biztosít arról, hogy
a rosszindulatú pletykák ellenére nemzeti és párthovatartozástól függetlenül
minden jó pályázat sikeres lehet.
Szeretnék, ha az emberek legfelsőbb szintről hallanák, hogy mi az, amit igenis
elvárhatnak a polgármesterüktől és mi az, amiért ok nélkül hibáztatnák a
faluvezetést. “Számunkra emellett jó érzés a közvetlen, személyes találkozás a
választóinkkal” – árulta le Nagy József.
Forrás: www.minzp.sk

A környezetvédelmi minisztériumban tárgyalnak BoszniaHercegovina és a Szerb Köztársaság környezetvédelmi
miniszterei
2012. március. A tárgyaláson részt vevő országok képviselői számára prioritást
élvez a környezetvédelem. Bosznia-Hercegovina parlamentje négy évvel
ezelőtt hagyta jóvá a 2008-2012-es időszakra szóló környezetvédelmi
stratégiát, a Szerb Köztársaság tavaly. Szlovákiában jelenleg folynak az új
természet- és tájvédelmi törvény előkészületei, a természetvédelemről szóló
beszélgetés ezért fontos szerepet fog kapni a kölcsönös tapasztalatcsere
során.
A tárgyalás során olyan témák is megvitatásra kerülnek, mint a humanitárius
segítség vagy az EU-s alapok merítésével kapcsolatos tapasztalatok. A szlovák
delegáció bemutatja pl. a PHARE, Twining és más projekteket.
A hulladékgazdálkodás és –osztályozás, az újrahasznosítás és a
hulladékmenedzsment területén várható főként vita és gazdag tapasztalatcsere.
Szlovákia jóváhagyta hulladékgazdálkodási programját a 2011-2015-ös
időszakra és készül az új hulladéktörvény is. A delegáció holnap látogatást tesz
a pozsonyi OLO hulladékégetőbe.
Forrás: www.minzp.sk

Nagy József az új tanulmányi programról beszélgetett a
középiskolásokkal
2012. március. A komáromi Selye János Egyetem szervezte Somorján és
Dunaszerdahelyen azt a találkozót, ahol Nagy József környezetvédelmi
miniszter a középiskolák végzős diákjaival beszélgetett.
A találkozó során a miniszter hangsúlyozta a zöldgazdaság kiemelt szerepét,
felhívta a ﬁgyelmet az éghajlatváltozások problematikájára, illetve annak
lehetséges megoldásaira. Nagy József bemutatta a komáromi egyetemen induló
új environmentalisztika és környezetvédelmi menedzsment tanulmányi szak
programját, melynek oktatását magyar nyelven tervezik.
Komáromban folytatódott a beszélgetéssorozat a Selye János Egyetem
képviselőivel és környezetvédelmi szakemberekkel, utána pedig Párkányba,
Érsekújvárba, Galántára és Gútára várták az érdeklődőket. A mezőgazdaság, a
farmergazdálkodás és a talajvédelem komplex környezeti és gazdasági
megközelítése alkotja az environmentalisztika és környezetvédelmi
menedzsment tanulmányi programját, melynek oktatására Komáromban és
Dunaszerdahelyen kerül sor. Az új szakirány akkreditált tanulmányi anyagait a
környezetvédelmi minisztériummal egyeztette az egyetem. A minisztérium
tájékoztatást nyújtott a jelenlegi környezetvédelmi igényeket illetően, valamint
szakembereket biztosított az egyetem számára a tanulmányi program szakmai
tartalmának kidolgozására.
Forrás: www.parameter.sk

A pozsonyi Malomvölgyben vette kezdetét a Tisztítsuk ki
Szlovákiát projekt
2012. március. Önnel is előfordult már, hogy séta közben illegális
hulladéklerakóra bukkant és nem tudta, mit tegyen? A modern technológiák
lehetővé teszik, hogy minden nagyobb erőfeszítés és a bürokráciától való
félelem nélkül jelentsék azt az illetékes hatóságoknak. Nem szükséges
hivatalokba menni és nyomtatványokat tölteni ki.

Okostelefonja TrashOut alkalmazásával jelentheti az ilyen lerakókat. Az
alkalmazást Nagy József miniszter mutatta ma be a Tisztítsuk ki Szlovákiát
nyitóakcióján: „Négy gyermek édesapjaként tudatosítom, hogy ha tenni akarunk
valamit a környezetünkért, az első lépést nekünk kell megtennünk. Az illegális
hulladéklerakók nem a modern és fejlett társadalom megnyilvánulásai közé
tartoznak. Ez egy látható probléma, amely sok községet és lakóit is érinti. Ezért
támogatom ezt a projektet és hiszem, hogy segítségével sikerül csökkenteni az
illegális hulladéklerakók számát.”
„A tavalyi sikeres akció után idén is folytatódik a Tisztítsuk ki Szlovákiát. „Néhány
nap alatt több száz érdeklődő regisztrálta magát. Ez is bizonyítja, hogy a
kezdeményezés jó és az emberek tiszta környezetben szeretnének élni. És ami a
legfontosabb, hogy ezért tenni is akarnak,“ – mondta Nagy József
környezetvédelmi miniszter. Az akció során főként a közterek, a patakok mente,
a parkok, az utak kitisztítására kerül sor, valamint az illegális hulladéklerakók
felszámolására.
A résztvevők regisztrációja március 15-ig tart. További információkat az akcióról
és a regisztrációs űrlapot az érdeklődők az alábbi internetes oldalon
találják: www.denzeme.eu. A környezetvédelmi minisztérium a regisztrált
résztvevőket segédeszközök bebiztosításával támogatja – szimbolikus
mennyiségű műanyag zsákot és kesztyűt ad a résztvevőknek, amiket minden
iskola, szervezet vagy intézmény a körzeti környezetvédelmi hivatalban vehet
majd át. A résztvevőket díjakkal is motiválják: csoportos belépővel az
állatkertbe, csoportos belépővel Szlovákia nyilvánosan elérhető barlangjába
vagy az ország Atlaszával, amely DVD-s mellékletet tartalmaz.
Jelenleg az Envirokém telefonos vonalán, illetve a minisztérium honlapján
található űrlap kitöltésével lehet értesíteni a minisztert, amennyiben
korrupciógyanús viselkedést vagy a környezetvédelmi törvény megsértését
észlelik. Az okostelefonok TrashOut alkalmazása segítségével pedig illegális
hulladéklerakókat is jelenthetnek: a lefényképezett lerakót és GPS
koordinátákat az alkalmazás automatikusan elküldi a minisztériumba. A szakmai
elbírálás után az információt tovább küldik a körzeti hivatalba vagy a Szlovák
Környezetvédelmi Felügyelet központjába. A jelenleg futó próbaverzió
kiértékelését 2012. április 22-re, a Föld napjára tervezik.

A TrashOut egy nemzetközi kezdeményezés, melynek célja egyszerűen és
hatékonyan lokalizálni és felszámolni az illegális hulladéklerakókat. Az
alkalmazás ingyenesen letölthető a http://www.trashout.me/sk oldalról. Az
illegális hulladéklerakók jelentése is ingyenes.
Forrás: www.minzp.sk

Nagy József az új tanulmányi programról beszélgetett a
középiskolásokkal
2012. március. A komáromi Selye János Egyetem szervezte Somorján és
Dunaszerdahelyen azt a találkozót, ahol Nagy József környezetvédelmi
miniszter a középiskolák végzős diákjaival beszélgetett.
A találkozó során a miniszter hangsúlyozta a zöldgazdaság kiemelt szerepét,
felhívta a ﬁgyelmet az éghajlatváltozások problematikájára, illetve annak
lehetséges megoldásaira. Nagy József bemutatta a komáromi egyetemen induló
új environmentalisztika és környezetvédelmi menedzsment tanulmányi szak
programját, melynek oktatását magyar nyelven tervezik.
Komáromban folytatódott a beszélgetéssorozat a Selye János Egyetem
képviselőivel és környezetvédelmi szakemberekkel, utána pedig Párkányba,
Érsekújvárba, Galántára és Gútára várták az érdeklődőket. A mezőgazdaság, a
farmergazdálkodás és a talajvédelem komplex környezeti és gazdasági
megközelítése alkotja az environmentalisztika és környezetvédelmi
menedzsment tanulmányi programját, melynek oktatására Komáromban és
Dunaszerdahelyen kerül sor. Az új szakirány akkreditált tanulmányi anyagait a
környezetvédelmi minisztériummal egyeztette az egyetem. A minisztérium
tájékoztatást nyújtott a jelenlegi környezetvédelmi igényeket illetően, valamint
szakembereket biztosított az egyetem számára a tanulmányi program szakmai
tartalmának kidolgozására.

Forrás: www.parameter.sk

A nyitrai kerületben található községeket már ezen a
hétvégén kitisztítják
2012. március. A zsigárdi általános iskola diákjai a tanárokkal együtt
összegyűjtik a faluban található hulladékokat. Motiválni a ki gyűjt össze több
szemetet verseny fogja őket. Dunaújfalu óvodásai, szüleik és a nevelőnők
kitisztítják az iskola környékét a faágaktól és a szennyeződésektől. Mindkét
akcióra már holnap, azaz március 30-án sor kerül.
A Csúz környéki illegális hulladéklerakók ideje is csakhamar lejár. A község
lakosai és a polgármester úgy döntöttek, hogy péntekeken felszámolják azokat.
Szelezsényben a helyi park és a benne található tó kitisztítását vették tervbe a
lakosok. Százd község lakosai szerint a természet nélkülünk is tud létezni, de mi
nélküle nem - ennek szellemében találkoznak március utolsó szombatján, hogy
összegyűjtsék, majd szelektálják a községben és környékén található
hulladékot.
A Tisztítsuk ki Szlovákiát akciót a Föld napja alkalmából (április 4.) hirdette meg
a környezetvédelmi minisztérium. Felhívást intézett a mellette működő
szervezetekhez, a kerületi és járási környezetvédelmi hivatalokhoz, a civil
szervezetekhez, az óvodákhoz, az általános, közép- és főiskolákhoz, illetve a
magánszektorhoz, hogy csatlakozzanak az akcióhoz. Az egész akció a
hulladékgyűjtésre, a természettisztításra és Szlovákiai lakosainak ökológiai
gondolkodásának növelésére irányul.
Forrás: www.minzp.sk

Nagy József üzent utódjának
2012. április. Nagy József (Híd) távozó környezetvédelmi miniszter azt üzente
utódjának, a Smer-SD által erre a posztra jelölt Peter Žigának, hogy az
ellenzékből figyelni fogják a munkáját.
Beatrice Hudáková, a minisztérium szóvivője közölte, akár a megkezdett
célkitűzéseket viszi tovább, akár új prioritásokat szab meg, egy funkcióra kész
minisztérium áll rendelkezésére. A szóvivő elmondta azt is, hogy Nagy József

ismeri utódját, de nem tartja helyénvalónak, hogy annak szakértelméről
nyilatkozzon.
Szavai szerint a környezetvédelmi tárca már nincs a padlón, és már nemcsak a
"bizniszelésről" szól. "Nem kell különböző csibészségekkel és felderítetlen
ügyekkel foglalkoznia, hanem a célkitűzésekkel foglalkozhat" - közölte.
Nagy József szóvivője elmondta, hogy a miniszter, még ha nem is foglalkozott
környezetvédelemmel, pozitívan állt a tárcában végzendő munkához. "A leendő
miniszer egy olyan politikai párt jelöltje, amely párt az ellenfelünk, ugyanakkor
tisztelem annyira a szlovák környezetvédelmet, hogy ennek ellenére szorítsak
neki" - jelentette ki Nagy József.

Nagy József felszólalása a kormányprogramhoz
2012. május.
Vážený pán predseda, pani podpredsedkyne, pán premiér, ctené kolegyne a
kolegovia.
Dovoľte mi, aby som sa venoval 3 oblastiam, ktoré sú mi blízke.
Ako prvé sa budem venovať oblasti, ktorej som sa venoval posledné 2 roky –
k ochrane a tvorbe životného prostredia. Nakoľko poslancov vládnej strany
Smer máte dosť, pochváliť dobré časti vášho environmentálneho programu
prenechávam pre nich. Čo chcem uvítať, to je vaša snaha a jedinečná šanca
urobiť zásadnú zmenu a konečne poriadok v odpadovom hospodárstve
prijatím dobrého zákona.Vládna kríza a predčasné voľby mi neumožnili
pripravený zákon predložiť do vlády a parlamentu. Preto verím, že v krátkom
čase to vykoná vaša vláda.
Prečo je to dôležité?
Lebo odpadové hospodárstvo je podobné ako zdravotníctvo alebo sociálna
oblasť. Je stále odkázaná na reguláciu, lebo odpad nemá svoj fungujúci trh, nie
je po ňom dopyt. Finančné toky sa nesprávajú trhovo preto, lebo v
úvodzovkách – tovar- čiže odpad – nikomu nechýba, ak sa stratí namiesto
spracovania, recyklácie alebo zneškodnenia. Potom ho nájdeme všade:
v prírode, na čiernych skládkach alebo neroztriedené na legálnych skládkach.
A najnovšie sú veľké snahy aby odpad, ktorý sa inak nákladne spracováva, ale

dáva aj pracovné miesta, skončil v zahraničí s neistým osudom – údajne napr.
aj v Čiernom mori.
Oceňujem snahu prijať zákon o ochrane prírody a krajiny a zonáciu národných
parkov. A tu držím palce aby vyšla predstava o dohode medzi ochranármi
a lesníkmi, ktoré mne nevyšlo a nemyslím si, že to pôjde bez politického
rozhodnutia.
Čo sa týka ochrany proti povodniam a čistenia odpadových vôd, chcem uvítať
snahu, aby Eurofondy boli čerpateľné aj v obciach do 2.000 obyvateľov.
Ale prehláseniu, že táto pomoc by mala smerovať znova iba do pramenných
oblastí vodných tokov, tomu vôbec nerozumiem.
V týchto horských oblastiach bývajú povodne naozaj veľmi agresívne, ale
stávajú sa raz za desiatky rokov v jednotlivých dolinách.
Oproti tomu, kdekoľvek dlhšie alebo intenzívnejšie poprší, na dolných tokoch
riek sú povodne v posledných rokoch vyslovene pravidelné, prichádzajúce aj
niekoľkokrát do roka. Už 8 rokov je protipovodňová ochrana podfinancovaná,
resp. nefinancovaná. Preto sa, prosím venujte protipovodňovej ochrane aj na
nížinách.
Podobne chcem uvítať bod, ktorý hovorí, že vláda bude prejavovať zvýšenú
pozornosť pre obce, nachádzajúce sa v chránených vodohospodárskych
oblastiach pri budovaní kanalizácie a čističiek.
Najmä vtedy ma to bude tešiť, ak táto pozornosť nebude obmedzená
maximálnou nadmorskou výškou, ako to bývalo tradíciou pri akýchkoľvek
infraštrukturálnych investíciách na Slovensku.
A tu ma napadá aj otázka pokračovania výstavby rýchlostnej cesty R7, ktorá
trpela takisto dlhodobo nevýhodou nízkej nadmorskej výšky. Juhozápad
Slovenska naozaj potrebuje túto cestu ako soľ.
Vážené dámy a páni,
Čo sa týka sociálnej oblasti:
Prosím, majte na zreteli pri avizovanej novelizácii Zákonníka práce, že pôvodná
verzia pani Tomanovej vznikla počas hospodárskeho rozmachu, kým sme dnes
v hlbokej recesii.
Primerané posilňovanie istôt pracujúcich voči zamestnávateľom nesmie
zhoršovať trhové postavenie a konkurencieschopnosť podnikov, lebo v
konečnom dôsledku môžete ohroziť aj pracovné miesta.

Za rizikové považujem zníženie nadčasov, aj keď môže to generovať nové
pracovné miesta. Preto odporúčam obmedzenia tam, kde to život ukázal, že sa
zneužíva. Ale tam, kde by to malo znížiť flexibilitu zamestnávateľa na trhu,
treba to ponechať, lebo to môže ohroziť pracovné miesta.
Vítam zavedenie minimálneho dôchodku a zvyšovanie starobných dôchodkov
o pevnú sumu, lebo to konečne vyrieši skrivodlivosť voči starodôchodcom.
Plánovanú zmenu pre dohodárov o pracovnej činnosti nevnímajte len ako
ľahký zdroj príjmov do sociálnej poisťovne alebo štátneho rozpočtu.
Zjednotenie nákladov v porovnaní so zamestnaneckým pomerom bude mať
silný ekonomický dopad pre veľkých zamestnávateľov s následným dopadom
na počet pracovných miest. Považujem za veľkú šancu pre tvorbu nových
pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných zavedenie systému
inkluzívneho trhu práce vrámci komunálnych a štátnych zákazkách na
jednoduché služby. Škoda, že vládny program tento model neuvádza.
Ako zástanca veľkých rodín, neviem podporiť snahu zastaviť systém
postupného zvyšovania materských dávok a predlžovania materskej dovolenky.
Navrhujem v ňom pokračovať, lebo je to naša povinnosť odvrátiť hroziaci
demografický vývoj.
Poviem pár slov, ako ekonóm aj k oblasti hospodárstva:
Ak vláda mieni nájsť 1,5 miliardy Eur najmä na strane príjmov, považujem za
dôležité v čase hospodárskej krízy nezhoršovať podnikateľské prostredie a
nezvyšovať umelo mzdové náklady daňami a odvodmi.
Vítam snahu vytvárať pracovné miesta a ak dovolíte, budem aj konkrétnejší.
Chcem upozorniť na príležitosť vytvoriť nové pracovné miesta znížením DPH v
takých oblastiach, kde je evidentne vysoký podiel práce na pridanej hodnote.
Také sú najmä služby ako cestovný ruch, čo je na Slovensko bezkonkurenčne
vysoko zdanené. Pritom neide o sociálne opatrenie pre zlacnenie produktov ale
o systémové a účinné, vyskúšané opatrenie pre zvýšenie zamestnanosti v
regiónoch. Čo sa týka zavádzania progresivity v dani z príjmov, zrušenie rovnej
dane môže byť kontraproduktívne pre celkový výber a demotivujúci pre
strednú vrstvu, preto to nepodporujem.
Aké potom ponúkam riešenie?
Nielen ako bývalý minister životného prostredia navrhujem:
Mali by ste sa obrátiť na zdaňovanie zdrojov, čím sa dajú uplatňovať aj iné

dôležité politiky, ako je napríklad zdravotná, poľnohospodárska a najmä
environmentálna politika a čím sa zapojíme do globálneho trendu pre úspory
surovín a energií.
Na záver, dámy a páni, dovoľte mi vyjadriť sa stručne k menšinovej politike,
ktorá je veľmi okrajovo spomenutá vo vládnom programe.
Ako prvé, naši voliči očakávajú dodržanie sľubu nového premiéra, že status quo
v oblasti menšinových práv bude naozaj zachované. Všeobecne musím
skonštatovať, že aj výsledky spočítavania ľudu ukazujú asimiláciu menšín na
Slovensku. Táto tendencia – bez hľadania vinníkov - poukazuje na to, že niečo
nie je v poriadku s inštitucionálnym zabezpečením ochrany menšinového
jazyka, kultúry a školstva na Slovensku. Preto by bolo cinickým cieľom
zachovanie status quo z roku 2011 bez ambície zlepšiť odvrátiť tento vývoj.
Prečo?
Lebo sa Slovensko hlási k ochrane menšín a považuje ich za obohatenie
existencie moderného Slovenska. Preto očakávame ústretovosť a kontinuálny
rozvoj týchto práv vo všetkých oblastiach. Nech sa vyriešia problémy
menšinového školstva, najmä financovanie malých základných škôl, problémy
s učebnicami a s ďalším vzdelávaním pedagógov či preťažením detí naviac
cudzími jazykmi v národnostnom školstve.
Nech akákoľvek pripravovaná zmena, ktorá sa má dotýkať menšinovej kultúry,
jazyka alebo školstva, (samozrejme jedine k lepšiemu), sa včas a vopred
konzultuje aj s odborníkmi na najvyššej úrovni, ktorí sa týmto témam venujú.
Vážené kolegyne a kolegovia,
Verím, že moje slová budú vypočuté a počas vášho vládnutia ako opozícii nám
budete dávať čím menej podnetov pre ochranu záujmov našich občanov.
Ďakujem za Vašu pozornosť.

Nagy: Fico cinikus, ha csak a kisebbségi status quo
megőrzésére törekszik
2012. május. Nagy József (Híd) szerint Robert Fico cinikus, ha csak a kisebbségi
status quo megőrzésére törekszik, mint ahogy azt a választások után állította.
Nagy József a parlament második ülésszakának ötödik napján közölte, hogy a
kisbbségek ügyében arra kellene törekedniük, hogy megállítsák a létszámuk
csökkenését azzal, hogy javítják a pozíciójukat. Hozzátette, hogy a kisebbségi
politika alig része a kormányprogramnak. A kisebbségfogyás trendjét a tavalyi
népszámlálás
eredményeivel
illusztrálta,
amit
az
asszimiláció
megmutatkozásának tart.
Nagy egyszersmind üdvözölte a kormány szándékát a tekintetben, hogy rendet
tegyen a hulladékgazdaságtan terén. Beszéde köztponti témájaként beszélt a
környezetvédelemről is. Értékeli a kormány szándékát a környezetvédelmi
törvény elfogadását, illetve a nemzeti parkok zonációját illetően.
Figyelmeztetett ugyanakkor arra, hogy az ÁFA csökkentésével új munkahelyeket
létesíthetne a kormány. Ezt az idegenforgalom példájával illusztrálta, amely
terén szerinte nőne a foglalkoztatottság a régióban.
Forrás: www.parameter.sk

Harmadízben kerül megszervezésre a HÍDACSKA – MOSTÍK
jótékonysági gyermektábor
2012. május. Vasárnap délután ismét megnyitotta kapuit a PRO REGIO
DANUBIA Polgári Társulás által szervezett karitatív nyári tábor. Az idén július
15.-e és 27.-e között 120 gyermek látogat el a Csallóközbe két turnusban. A
több mint 70 támogatónak köszönhetően idén ipolysági, ipolyviski, csilizközi
és dunaszerdahely környéki gyerekek vendégeskedhetnek a táborban.
A természeti csapások sújtotta térségekben élő, illetve hátrányos anyagi
helyzetű gyerekek táboroztatásának ötlete Nagy József (Híd) parlamenti
képviselőtől származik.

A nagy sikerre való tekintettel tavaly és az idén is folytatták a hagyományt a már
említett polgári társulás szervezésében.
„A szervezés során elsősorban a gyerekek szociális helyzetét tartottuk szem
előtt, valamint Ipolyvisk esetében elmondható, hogy árvíz sújtotta településről
van szó.” – tudtuk meg Bódis Líviától, a polgári társulás képviselőjétől.
A résztvevőket idén is számtalan érdekes programmal várják; ellátogatnak a
Szenci-tavakhoz, a dunaszerdahelyi termál- és strandfürdőbe, Pozsonyban az
elnöki palotában és az állatkertben vendégeskednek. Ezenkívül megtekintik a
Sárga-kastélyban található Csallóközi Múzeum állandó tárlatát.Természetesen
nem maradhat el a sportnap, kézműves foglalkozások, a tábor végén pedig a
búcsú-tábortűz. A táborvezetők egy közös előadást is betanítanak a tábor
búcsúestjére, ahová a támogatók is meghívást kapnak.
Forrás: www.parameter.sk

Százhúsz gyermek nyaralt a Hotel Thermában
2012. június. A Hidacska elnevezésű szlovák-magyar tábort 2010-ben
eredetileg a két nemzet közti feszültség oldása, egymás megismerése céljából
hozták létre Nagy József parlamenti képviselő kezdeményezésére.
Azóta is vegyes csoportok kialakítására törekszenek a szervezők. Az első évben
árvízkárosult falvakból, tavaly a földcsuszamlások sújtotta Alsómislyéről
érkeztek a gyerekek.
Idén a szervezők elsősorban a gyerekek szociális helyzetét tartották szem előtt,
de Ipolyvisk esetében elmondható, hogy árvíz sújtotta településről van szó.
A tábor vezetője, Görcs Viktória elmondása szerint ebben az évben csaknem 120
gyermek egyhetes nyaralását sikerült megoldaniuk a több mint 70 szponzor
segítségével. A gyerekek nagyon élvezték a változatos programot: kézműves
foglalkozások, termálfürdő, karaoke, rendőrségi kutyabemutató. Szerdán
Pozsonyban jártak az állatkertben és ellátogattak az elnöki palotába is,
csütörtökön Szencen fürdőztek.

A gyerekek a péntek esti ünnepségen végül egy kedves kultúrműsorral
köszönték meg a szervezők jóindulatát.
Forrás: www.parameter.sk

Kétharmados törvénnyel védené a Híd a nyugdíjakat
2012. augusztus. Nagy József, a Híd parlamenti képviselője mai
sajtótájékoztatóján a nyugdíjak adómentességének garantálásáról szóló
kétharmados törvény javaslatát vázolta fel.
Elmondása alapján a jelenlegi kormány konszolidációs csomagjának része
a katonák és a rendőrök szolgálati nyugdíjának megadóztatása. Nem kizárt, hogy
a jelenlegi vagy egy jövőbeli kormány a nyugdíjasok megrövidítésével folytatná
a pénzügyi források keresését. Hiszen a társadalombiztosító és a magánnyugdíjpénztárak által kifizetett nyugdíjakat még nem sújtja adó - közölte a
Paraméterrel Kovács Nikolett, a Híd sajtótitkára.
„A rendelkezés fő célja a tartós garancia, hogy ne lehessen egyszerű törvénnyel,
gyors törvénymódosítással adót kivetni a nyugdíjasokra“ – nyilatkozta Nagy és
hozzáfűzte: „ezért indokolt, hogy a nyugdíjak tartós adómentességét
alkotmányos többséggel garantáljuk.”
Az adómentesség a javaslat alapján az öregségi-, a rokkant-, az özvegyi- és
árvasági-, valamint a korhatár előtti nyugdíjra egyaránt vonatkozna. A szolgálati
nyugdíjakat azután érintené, hogy a rendőr vagy a katona már betöltötte az
általános nyugdíjkorhatárt.
Forrás: www.parameter.sk

A parlagfű egész Szlovákiára kiterjedő kötelező irtására
vonatkozó
törvényjavaslatról
a
pollenallergiások
védelmében
2012. augusztus. A Híd parlamenti képviselője, Nagy József mai
sajtótájékoztatóján bemutatta törvényjavaslatát a parlagfű egész országra
kiterjedő kötelező irtásáról a pollenallergiások védelmében.

„Szlovákiában csaknem minden második ember szenved allergiás
megbetegedésben,“ hívta fel a figyelmet a problémára Nagy József. Elmondta,
hogy csaknem fél millió ember allergiás a parlagfű pollenjére. Nagy József szerint
nem csak Szlovákia déli járásait érinti ez a probléma, de a burgonyatermelő
vidékek, a kisebb és nagyobb városok is érintettek már.
„Amikor környezetvédelmi miniszter voltam, előkészítettük a természetvédelmi
törvény módosítását, amelybe bedolgoztuk azokat a paragrafusokat is, amelyek
a földterületek tulajdonosait vagy használóit kötelezik ezeknek az allergén
növényfajoknak
az
irtására“,
jelentette
ki
a
képviselő.
A kormányválság miatt azonban már nem került sor a módosítása elfogadására
és Nagy József információi szerint a kormány csak valamikor a jövő év folyamán
tervezi, hogy foglalkozik majd a kérdéssel.
A parlagfű első említése Szlovákiában 1949-ből származik, amikor a növényt a
komáromi kikötő területén azonosították. A második világháborút követő
élelmiszersegélyekkel együtt jutott el hozzánk Amerikából. Ez a növényfaj
rendkívül szapora, a felnőtt növény akár 4000 magot is kiszórhat, amelynek
inkubációs ideje 40 évre tehető. A magok elsősorban a parlagon hagyott
mezőgazdasági területeken, illetve a kaszálatlan területeken szökkenek szárba.
Ez a növény elsősorban a júniustól októberig terjedő időszakban okoz
egészségügyi problémákat az allergiás betegeknél. Ezen kívül gazdasági károkat
is okoz főleg a napraforgó- és kukoricaültetvényeken.
„A parlagfű likvidálásának legegyszerűbb módja, ha a földet megművelik, a
gyomnövényt kigyomlálják vagy mechanikusan irtják például a
lakóövezetekben, illetőleg ha kémiai vagy ökológiai irtást alkalmaznak a
mezőgazdasági területeken,“ fejtette ki a képviselő.
Ezzel a törvénymódosítással Nagy József kötelezni kívánja a földterületek
tulajdonosait és használóit, hogy bírság vagy kényszerkaszálás terhe mellett
évente július 1-jétől biztosítsák ennek a növénynek az irtását. A szabályozás
ellenőrzését, a figyelmeztetések, illetve a bírságolás jogát az önkormányzatokra,
a rendőrségre, a körzeti környezetvédelmi hivatalokra, valamint az állami
környezetvédelmi hatóság munkatársaira bízná. A törvény végrehajtásáért

felelős szerv az Állami Környezetvédelmi Hatóság lenne. A tájékoztató és
felvilágosító munkát a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség végezné.
„Kérem a földterületek tulajdonosait és használóit, hogy fogják fel pozitívan ezt
az intézkedést, hiszen az ő egészségükről, vagy akár családjuk és közvetlen
környezetük egészségnek megőrzéséről is szó van,“ zárta sajtótájékoztatóját
Nagy József.
Forrás: www.most-hid.sk

Nagy József javaslata kötelező parlagfűirtásra
2012. szeptember. Nagy József (Híd) parlamenti képviselő keddi
sajtótájékoztatóján bemutatta a parlagfű egész országra kiterjedő kötelező
irtásáról szóló törvényjavaslatát.
„Szlovákiában csaknem minden második ember szenved allergiás
megbetegedésben,“ hívta fel a figyelmet a problémára Nagy József. Elmondta,
hogy csaknem fél millió ember allergiás a parlagfű pollenjére. Nagy József szerint
nem csak Szlovákia déli járásait érinti ez a probléma, de a burgonyatermelő
vidékek, a kisebb és nagyobb városok is érintettek már.
„Amikor környezetvédelmi miniszter voltam, előkészítettük a természetvédelmi
törvény módosítását, amelybe bedolgoztuk azokat a paragrafusokat is, amelyek
a földterületek tulajdonosait vagy használóit kötelezik ezeknek az allergén
növényfajoknak az irtására“, jelentette ki a képviselő.
A kormányválság miatt azonban már nem került sor a módosítása elfogadására
és Nagy József információi szerint a kormány csak valamikor a jövő év folyamán
tervezi, hogy foglalkozik majd a kérdéssel.
A parlagfű első említése Szlovákiában 1949-ből származik, amikor a növényt a
komáromi kikötő területén azonosították. A második világháborút követő
élelmiszersegélyekkel együtt jutott el hozzánk Amerikából. Ez a növényfaj
rendkívül szapora, a felnőtt növény akár 4000 magot is kiszórhat, amelynek
inkubációs ideje 40 évre tehető. A magok elsősorban a parlagon hagyott
mezőgazdasági területeken, illetve a kaszálatlan területeken szökkenek szárba.

Ez a növény elsősorban a júniustól októberig terjedő időszakban okoz
egészségügyi problémákat az allergiás betegeknél. Ezen kívül gazdasági károkat
is okoz főleg a napraforgó- és kukoricaültetvényeken.
„A parlagfű likvidálásának legegyszerűbb módja, ha a földet megművelik, a
gyomnövényt kigyomlálják vagy mechanikusan irtják például a
lakóövezetekben, illetőleg ha kémiai vagy ökológiai irtást alkalmaznak a
mezőgazdasági területeken,“ fejtette ki a képviselő.
Ezzel a törvénymódosítással Nagy József kötelezni kívánja a földterületek
tulajdonosait és használóit, hogy bírság vagy kényszerkaszálás terhe mellett
évente július 1-jétől biztosítsák ennek a növénynek az irtását. A szabályozás
ellenőrzését, a figyelmeztetések, illetve a bírságolás jogát az önkormányzatokra,
a rendőrségre, a körzeti környezetvédelmi hivatalokra, valamint az állami
környezetvédelmi hatóság munkatársaira bízná. A törvény végrehajtásáért
felelős szerv az Állami Környezetvédelmi Hatóság lenne. A tájékoztató és
felvilágosító munkát a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség végezné.
„Kérem a földterületek tulajdonosait és használóit, hogy fogják fel pozitívan ezt
az intézkedést, hiszen az ő egészségükről, vagy akár családjuk és közvetlen
környezetük egészségnek megőrzéséről is szó van,“ zárta sajtótájékoztatóját
Nagy József.
Forrás: www.ujszo.com

Szent Márton-napi bál a családon belüli erőszak áldozatainak
megsegítésére
2012. október. Jótékonysági libabált szervez Szent Márton-nap alkalmából a
dunaszerdahelyi székhelyű Pro Regio Danubia Polgári Társulás november 10én. A rendezvénynek a patinás Hotel Therma ad otthont, a belépőjegyekből és
tombolából befolyó nyereséget a szervezők a családon belüli erőszak
áldoztainak megsegítésére ajánlják fel.
Három éve annak, hogy dunaszerdahelyiek és környékbeliek egy csoportja
elhatározta: polgári társulást alapít azzal a céllal, hogy segítse, támogassa az
elsősorban önhibájukon kivül hátrányos helyzetbe került, a társadalom

perifériájára sodródó családokat és egyéneket újra talpra állni. Az alapítók
ráéreztek, hogy az életben adódó szociális problémák mindegyikét az állam nem
képes rugalmasan megoldani, így ez a civil szférára hárul. Tevékenységük során
több ízben vállalták az árvíz sújtotta településeken élő gyerekek nyári
táboroztatását, láttak vendégül karácsonykor többgyermekes családokat,
szerveztek jótékonysági bált a dunaszerdahelyi Mentálisan Sérülteket Segítő
Társulás javára. Idén minden eddiginél nagyobb fába vágták a fejszéjüket:
válságközpontot hoznak létre Dunaszerdahelyen a családi erőszak áldozatainak
megsegítésére. A társulás képviselői október 22-ei sajtótájékoztatójukon hozták
nyilvánosságra tervük részleteit.
„Sajnos, a családon belüli erőszakos cselekmények száma Szlovákiában is
állandóan nő, s ebben főszerepet játszik, hogy jelentős részük büntetlen marad
– közölte a sajtótájékoztatón Nagy József (Híd) parlamenti képviselő. – A
helyzetet a törvényhozás szintjén kell orvosolni; az erre vonatkozó
törvénymódosítási javaslatot a jövő évben terjesztem a parlament elé. A civil
szféra annyit tehet, hogy ideiglenes menedéket nyújt azoknak a nőknek és
gyermekeknek, akik a családban erőszakot szenvednek. Ebben az irányban
próbálunk előbbre mozdulni Dunaszerdahelyen a válságközpont
létrehozásával.”
A tervek szerint a központ a Therma Rt. tulajdonában levő, őrzött portán
keresztül megközelíthető épületben működne, amelyben nyolc-tíz lakást
alakítanának ki. Az üzemeltetéséről és a fenntartásáról az e célból létrehozandó
nonprofit szervezet gondoskodik majd.
„A válságközpont ügyfelei hat hónapig vehetik igénybe szolgáltatásainkat, ami a
lakhatáson kívül a szaktanácsadást is magában foglalja – közölte a
sajtótájékoztatón Kiss Márta, a polgári társulás egyik képviselője. – Ha csak
szimbolikus összeggel is, de hozzá kell járulniuk a fenntartási költségekhez; egy
felnőtt 0,70, egy gyermek 0,50 eurót fizet naponta.” „Célunk nem a családon
belül erőszakot elszenvedett nők és gyermekek lakhatásának tartós megoldása,
hanem az, hogy ezek a személyek lelkileg, mentálisan egyenesbe jöjjenek,
felvegyék a kapcsolatot hozzátartozóikkal, s megtegyék az első lépéséket az új,
önálló élet felé. Ha kell, segítünk nekik albérletet, munkát találni” – tette hozz
Bódis Lívia, a Pro Regio Danubia Polgári Társulás ügyvezető titkára. Habán Dana,

a dunaszerdahelyi önkormányzat képviselője (Híd) úgy vélekedett: a körzeti
munkahivatal már régóta érzékeli a társadalmi igényt, de a város, illetve a megye
vezetésénél nem jártak sikerrel az anyagi feltételek megteremtésénél. A Pro
Regio Danubia társulás, valamint a közeljövőben létrehozandó nonprofit
szervezet jelentős terhet vesz le az illetékes önkormányzatok válláról.
„Elképzelésünk szerencsére már most nagyon sokan támogatotják, s ezen
nemcsak a pénzbeli és tárgyi felajánlásokat, adományokat értem, hanem a
szakmai segítséget is. Több szakember jelezte, támogatja kezdeményezésünket,
és szívesen segíti a válságközpont munkáját” – mondta.
A szükséges anyagi háttér megteremtésére – a felújítási munkálatok költsége
megközelítőleg 15 ezer euró lesz – kiváló alkalom a Szent Márton-napi libabál,
amelynek első évfolyamát 2011 novemberében rendezték meg. A rendezvény
6250 eurós bevételét a szervezők a mentálisan sérülteket segítő társulás javára
ajánlották fel. Remélhetőleg a családon belüli erőszak áldozatait segítő
válságközpont létrehozásának ötlete is hasonló fogadtatásra talál, hiszen egy
viszonylag elterjedt és mind a mai napig orvosolatlan problémáról van szó.
„Számos tévhit alakult ki a családon belüli erőszakkal kapcsolatosan; például az,
hogy leginkább a szegényebb, iskolázatlanabb réteg körében terjedt el – közölte
a sajtótájékoztatón Nagy József. – A felmérések viszont azt mutatják, hogy nem
így van; szinte mindenütt jelen van, s közös felelősségünk, hogy segítsük az
áldozatokat. Fontos az is, hogy a sértettek anyanyelvükön kapjanak magas
színvonalú szakmai segítséget az újrakezdéshez. A dunaszerdahelyi
válságközpont ezt a célt szolgálja.” (la)
Forrás: www.ujszo.com

