A környezetvédelmi miniszter nemet mond a csallóközi
kőolajvezetékre
2014 január. Peter Žiga (Smer-SD) környezetvédelmi miniszter nem fogja
megváltoztatni korábbi álláspontját, és továbbra sem tudja elképzelni, hogy
kőolajvezeték épüljön a Csallóközben.
A TASR hírügynökségnek nyilatkozva Peter Žiga elmondta: nem tud elképzelni
olyan technikai megoldást, ami alapján azt lehetne mondani, hogy a
kőolajvezeték semmilyen káros hatást nem gyakorolhat a környezetre.
A környezetvédelmi minisztérium ezzel kapcsolatban hamarosan módosítani
kívánja a jelenleg hatályos víztörvényt is. Amennyiben a későbbiekben a
parlament jóváhagyná a jelenleg még csak készülő módosító-javaslatot, akkor a
jövőben semmilyen szállítóvezetéket - köztük kőolajvezetéket - sem lehetne
építeni olyan védett vízgazdálkodási területeken, mint a Csallóköz.
A Barátság kőolajvezetéket, és a Bécs melletti Schwechat kőolaj-finomítót
összekötő vezetéket először a Csallóköz alatt akarták megépíteni, azonban
számos civil tiltakozás után a hivatalok is olyan álláspontra jutottak, hogy a
vezeték káros hatással lehet a csallóközi természetre.
Az illetékesek azóta keresik a megfelelő útvonalat, a csallóközi nyomvonalat
korábban a Radičová-kormány is elvetette. A jelenlegi verziók szerint PozsonyLigetfalun épülhetne meg a fővároson áthaladó vezeték, ezt azonban a helyi
önkormányzatok vehemensen ellenzik. Emellett egy kárpáti nyomvonalról is szó
van, abban az esetben a Kis-kárpátokban, és a Morva folyó mentén épülhetne
meg a szóban forgó vezeték.
Nagyon jó hír, nem csak a csallóközieknek. Innen kapja az ivóvizet Nyitra,
Nagyszombat sőt még Erdőhát több járása is. -njForrás: www.parameter.sk

KÓRHÁZI PARKOLÓK: Eljárás folyik az üzemeltető Vinci Park
ellen, mert nincs meg minden szükséges engedélye!
2014 január. A Járási Hivatal környezetvédelmi osztálya eljárást indított a
vízügyi törvény megsértése miatt a kórházi parkolókat üzemeltető Vinci Park
társaság ellen – tudta meg a Paraméter azon a sajtótájékoztatón, amelyet a
Híd párt képviselői és civil aktivisták tartottak kedden délután.
A sajtótájékoztatón Csicsai Gábor, a Híd járási elnöke tájékoztatott az
eljárásról. Bemutatta azt a levelet is, amelyben Rudický Norbert, a Járási
Hivatal osztályvezetője közölte, hogy a Vinci Park csak tavaly november 27-én,
tehát már a parkolók üzembe helyezése után küldte el kérvényét a
vízelvezetéssel kapcsolatos építkezéshez szükséges engedély kiadására.
Rudický közölte továbbá, hogy az illetékes szerv november 29-én jelezte az
építekési eljárás megkezdését, és december 10-én tartottak helyszíni szemlével
egybkötött szóbeli egyeztetést. „Mivel a kérvényező Vinci Park Services
Slovakia s.r.o nem nyújtott be minden szükséges dokumentumot az említett
engedély kiadásához, a hivatal az engedélyt a mai napig nem adta ki“ – állt
a január 3-i levélben. Egyszersmind közölte azt is, hogy a Járási Hivatal illetékes
osztálya eljárást indított a vízügyi törvény (364/2004) megsértése miatt.
Mint ismert, a magáncég 150 ezer euróból építette, illetve újított fel összesen
kb. 95 parkolót a kórház előtt és mellett. Hájos Zoltán polgármester december
10-i sajtótájékoztatóján az összeg magasságát azzal indokolta, hogy „ha valaki
be akarja tartani a hatályos jogszabályokat, akkor számos dolog növeli a
kiadásokat, például az új aszfaltborítás és a parkolók mellett az olajfogók”.
Nagy József (Híd) a keddi sajtótájékoztatón azonban emlékeztetett, hogy ha
valaki jobban megnézi, akkor észreveszi, hogy ezek az olajfogók nincsenek is
kiépítve, és éppen emiatt folyik az eljárás.
Nagy emlékeztetett, hogy másfél hónapja helyezték üzembe a fizetős
parkolókat, és Hájos később ígéretet tett arra, hogy a kórházat működtető
igazgatótanácsban javaslatot tesz tárgyalások kezdeményezésére a
magáncéggel, hogy napközben az első óra parkolás legyen ingyenes, délután
17 és reggel 6 óra között pedig szabadon használhassa azt bárki. Hájos egyúttal

lemondott igazgatótanácsbeli tagságáról, mivel saját elmondása szerint abban
a hiszemben írta alá a szerződést, hogy az első óra parkolás ingyenes. Ez
viszont nem így van.
Nagy József szerint azonban ezzel nem vállalta a következményeket az
előnytelen szerződés aláírásáért, mivel „nem ajánlott fel pénzügyi kártérítést,
sem megyei sem városi funkcióját, és személyes közbenjárásával sem tett
semmit”.
A parlamenti képviselő szerint a szerződést illetően nem tévedésről és nem is
hozzá nem értésről van szó, hanem becstelenségről. Elmondta, hogy a Híd
esetében nem egy politikai kampányról van szó ez ügyben, hanem „egy
politikai párt és civil szervezet mindennapi tevékenységéről”.
15 évig beleszólhat a magáncég, ha a kórház saját parkolót építene?
Sebők Pál építésügyi szakértő tájékoztatott a helyszínen a szerződés további
gyanús részleteiről. Közölte, hogy nem állja meg a helyét az az érv, hogy
például a pozsonyi egyetemi klinikánál is fizetőssé váltak a parkolók, szintén a
Vinci Park rendezésében, mivel teljesen más szerződési feltételekről van szó.
Kifejtette, hogy míg Pozsonyban 10, addig Dunaszerdahelyen 15évig érvényes
a koncesszió, ott a este és éjszaka, ünnepeken és az első órában is ingyenes a
parkolás, míg itt 24 órában a hét minden napján fizetős, Pozsonyban 1,
Dunaszerdahelyen viszont 4,5 millió eurót tesz ki a büntetés a szerződés
egyoldalú felmondása esetén, ráadásul míg Dunaszerdahelyen csak 95, addig
Pozsonyban 460 parkoló kialakításáról van szó.
Sebők figyelmeztetett arra is, hogy a szerződésben foglalt koncesszió nemcsak
a parkolók alatti, kb. 2000-2500 négyzetméteres területre vonatkozik, hanem a
kórházat körülvevő mintegy 20 ezer négyzetméteres területre is. „Ez azért
fontos, mert a szerződésben a kórház ezzel kötelezve van, hogy a 15 évig nem
tehet olyan lépést, amivel veszélyeztetné a parkolócég bevételét. Tehát ha a
kórház úgy gondolja, hogy szeretne építeni parkolót a saját területén, akkor a
parkolócég megtámadhatja azzal, hogy az árt az üzletének” – fejtette ki.
„Magánbíróság” hozhat csak döntést, ha felmondanák a szerződést?

Emlékeztetett arra is, hogy amennyiben felmondaná a kórház működtetője a
szerződést, akkor nem egy független állami bíróság, hanem egy pozsonyi
magáncég, ún. Döntőbíróság (Rozhodcovský súd) dönthetne az ügyben, mivel
ezt a szerződés szintén kiköti.
Nagy József figyelmeztetett, hogy az ilyen szervben nem független bírók
foglalnak helyet, és szerződésekben is csak az uzsorakamatot kérő,
gyorskölcsönt nyújtó cégek szokták belefoglalni.
Sebők elmondta azt is, hogy a szerződés alapján a kórház bevételei sem
biztosak. A szerződésben ugyanis szerepel, hogy a parkolási díjból befolyó
összegből karbantartásra levonható negyedévente 7000 euró. A fennmaradó
összeg 60%-át havi 1800 euróval csökkentve kapná a kórház. Tehát
összességében negyedévente 5 400 euróval mindenképp csökkenthető a
kórháznak folyósítandó bevétel. Sebők becslése szerint negyedévente teljes
kihasználtság mellett a kórházra eső rész a levonások nélkül 12 ezer euró
lehetne, de 50%-os kihasználtság esetén már csak 3 ezer, emiatt pedig
előfordulhat, hogy a kórház valós bevétele a parkolódíjból a nullával egyenlő,
vagy akár negatív is lehet.
Továbbra is gyűjtik az aláírásokat
Sándor Denisza, a Facebookon elindult, „A szerdahelyi kórházért” elnevezésű
kezdeményezés aktivistája közölte, hogy továbbra is folyamatban van az
aláírásgyűjtés a kórházi parkolás betegek és alkalmazottak számára ingyenessé
tétele céljából . Elárulta, hogy eddig négyezer aláírást gyűjtöttek össze a
Dunaszerdahelyi járásban, további ezer aláírást tartalmazó ív van még az
embereknél.
Elmondta azt is, hogy emellett petíciót indítottak annak érdekében is, hogy
hívják vissza posztjáról Hájos Zoltán polgármestert.
Forrás: www.parameter.sk

Egy év, egy nap…
2014 február. Az ember még fel sem ocsúdik és eltelt egy év. Mi történt a
nyitvatartási határozat ügyének megoldásában? SEMMI!! Pedig decemberben
már reménykedtünk, hogy a józan ész győzedelmeskedik a bosszúvágyon, a
család és a barátok előbbre helyezésén, de ezt az illúziót nagyon gyorsan
szétrombolta a Városi Tanács idei évi programja, méghozzá az a pontja amely
a vendéglátó egységek nyitvatartási óráiról szól.
Nem biztos, hogy mindenki emlékszik a történetünkre ezért nagy vonalakban
leírom újra:
2012-ben a Városi Hivatal visszavonta az addig kiadott nyitvatartási időnket, úgy
hogy hétvégén 24 óráig, hét közben pedig 22 óráig lehetünk nyitva, azzal az
ürüggyel, hogy a szomszédokat zavarja a hang. Mint végül kiderült, fárom
szomszédról volt szó, aki történetesen jó barátja és volt osztálytársa a mi mélyen
tisztelt polgármesterünknek. Mivel nem lopunk, nem csapjuk be a vendégeinket
és nem csapunk hangzavart, ezért beadtunk egy javaslatot az ügyészségen,
amely vázolja a problémánkat és megerősíti azt a tényt, hogy a Városi Hivatal
jogtalanul korlátozta a nyitva tartásunkat, ezért a városnak nem volt elég
visszaállítani a nyitvatartási óráinkat, hanem egy általános érvényű rendeletet
kellett megfogalmaznia, ahol egységesíti a nyitva tartásokat csoportokba
(kávézók, éttermek, bárok stb.). Természetesen ez nem nyerte el a város
vezetőségének tetszését, ezért kitalált egy saját megoldást, mégpedig a város
zónákra osztását. Hogy mi alapján osztották szét a zónákat, azt senki ne kérdezze
tőlem, mert valószínűleg erre a kérdésre még egy sokat látott és tapasztalt
varázsló sem tudná a választ….
Minden egyes ülésen hallattuk a hangunkat, hogy ez a rendelet nem ésszerű,
egyet jelent számunka a csőddel és mindezt ugyan az a város követi el ellenünk,
amelyik nem sokkal korábban kiadta az engedélyeket a vállalkozásra,
megfelelőnek találta azt a helyet ahol vagyunk, és most hirtelen mindent cáfol
és letagad csak azért, hogy megfeleljen a három panaszosnak, akiknek valamiért
szúrjuk a szemét. Persze az semmit nem jelent, hogy nekünk 800
dunaszerdahelyi lakos által aláirt petíciónk van ez ellen a rendelet ellen….
Decemberben nyertünk egy csatát. Végre megértették és elfogadták az

érveinket, azt hogy ez a javaslat rossz, át kell dolgozni. Ezt a döntést valószínűleg
az a tény is elő segitette, hogy több 10 alakalommal, igen jól látják több
10,ami maár közel jár a 100 hoz- kijöttek mérni a hangerősséget és soha
egyszer sem léptük túl a törvény által megengedett határt. Minden hétvégén
pontosan éjjel 3 órakor a városi rendőrök már a bár előtt állnak és fényképeznek,
hogy valóban zárva vagyunk-e. Az, hogy esély nincs egy picivel sem tovább
maradni persze nagyon sok esetben nem tetszik a vendégeknek, de sajnos nem
tudunk tenni ellene. De már megszoktuk, hogy a városi atyánk szíven viseli a
rendszeres pihenésünket,és gondoskodik hogy időben ágyban legyunk...
A felháborodottságon, csalódottságom és reményvesztettségem tegnap hágott
a tetőfokára, mikor elolvastam a Városi Hivatal februári ülésének programját,
amiben szerepel a nyitva tarásokat korlátozó javaslat, ami szinte ugyan az, ami
eddig volt kicsi változásokkal, ami nekünk a csődöt jelent...Ítelet =hétvégén
24.00 kor zárora.
A kérdések számtalanok, de az egész úgy néz ki, hogy a Prestige-s lányok
kinyitották a szájukat, ezért megkapják a magukét…. és akkor inkább a korházi
fizetett parkoló botrányáról és a hozzá tartozó petícióról ne is beszéljunkk?!
Támogatni mertük?? Ne nektek ….......Így váltunk a Hájos ország főellenségeivé.
Ugyanis mind tudjuk, hogy ez a város ország az országban, a barátaim javára
bármi megengedett és nem baj, ez miatt néhányan elesnek a csatában… és az,
hogy nem olvasunk el különféle szerződéseket? Ugye ezekkel nincs semmi
probléma, ahogy az sem okoz problémát neki, hogy ez az egész nyitva tartási
rendelet a Prestige ellen megy ki, mert valahogy bosszút kell állni. Az sem érdekli
őket, hogy majdnem 1000 dunaszerdahelyi ember áll mellettünk, ahogy az sem,
hogy rengeteg programot biztosítunk, szinte az összes neves együttes
meglátogat minket. Ha nagy a szád és ellenünk mersz beszélni, veszni fogsz!!!
sajnos ez van, akkor legalább mondjuk ki, nincs ezzel semmi gond,
de akkor ne találgassanak eszetlen nevetséges okokat, ez a ok, itt van a kutya
elásva.
Nem látok más kiutat erre mint, a legfelsőbb biróságig elmenni és harcolni a
végsőkig az igazunkért, mert kérem szépen mi nem hazudunk, nem lopunk,
mindent a törvény szerinte csinálunk, de megalázkodni nem fogunk! SENKI

ELŐTT!!!!Úgy ahogy azt sem engedjük, hogy lábtörlő ként használjon
minket bárki is, legyen az maga a szuperman...
Köszi a figyelmet, és a támogatást.
Soňa Reťkovská
Forrás: www.parameter.sk

Mennyibe kerül az MKP?
2014 február. A Forbes magazin top 100-as listája szerint egy alispáni
pozícióba, egy 3000 eurós fizetésbe és egy titkárnőbe.
Ennyiért lett az MKP a SMER zsebmakija Nagyszombat megyében. Pedig azt
hittem, hogy Berényiék nem bocsátották meg Mikušnak a nagy szlovák összuszítást a választások előtt. Én kis naiv! Elgondolkodtatok már azon, hogy Mikuš
miért csak Berényit tartotta fair játékosnak a választásokkor, és miért fikázta le
Uhliarikot és Nagyot? Én nem. De lassan kezd összeállni a kép. És a mozaik utolsó
darabja az alispáni poszt nagyvonalú odalökése volt. Az MKP ideológiájába oltott
bizalom és egyszerűség meginogni látszik. Hát mi mellett álljanak ki, ha nem a
magyarságuk mellett? Ehhez képest nagyon könnyen megszületett egy bimbózó
kapcsolat Berényi és a SMER között. Ja, hogy Berényi nem az egész MKP? Gyenge
ellenérv lesz ez a jövőben. Mert ez lesz a vezérérv, ha a kórház-mutyi és egyéb
disznóságok miatt kellemetlen lesz József jelenléte a pártban. De kit zavar ez?
A sofőr megvan, a titkárnő megvan, a fizu megvan és lehet, hogy az
elkövetkező négy évben azért csurran-cseppen valami. Én csak arra volnék
kíváncsi, hogy fogják ezt a szemétséget lekommunikálni? Sikerként? Jön a
lassan egy éve készülő ezer oldalas autonómia-tervezet, melyből kiderül, hány
tengerpartunk lesz újra? Vagy szegény Bárdos Gyula, akire ráhúzták a
„pressure”-t? Semmi bajom nincs vele, mint emberrel, de lassan készíthetne
neki a párt egy kommunikációs anyagot. És lassan hallathatná a hangját,
elmondhatná, miért is van szükségünk rá és mi lesz, ha esetleg legyőzné Ficot.
(sci-fi). Hol vannak azok a kényes, kisebbséget érintő kérdések, melyeket Gyula
beinjekcióz majd a köztudatba? Hol vannak a követelések?

Mert ez így egyelőre semmi más célt nem szolgált, mint leütni a magas labdát
és a jobboldal orra alá „dörrenteni „egy madárkát. Rád szavazok én, Gyulám,
csak mondjatok már valamit, mert ez halvány!
Visszakanyarodva Jóskához, értem én, hogy mit miért csinál. De nem értem
meg. Oké, zseton lesz meg habzsi-dőzsi is, meg projekt is volt Alsószelin. 300
méter aszfalt 29.000-ért. De azt várjátok tőlem, hogy úgy menjek el szavazni
Bárdosra, hogy közben Mikuš jobbjáról az MKP gyöngyszeme vigyorog a
pofámba? Ó, gyermekeim az űrben, akkor hülyébbek vagytok, mint gondoltam.
Nem nehéz MKP-s elnökjelöltet indítani, a kérdés az, hogy előre visz-e minket.
Főleg, ha így csináljuk/csináljátok.
Vagy ez csak Berényi lelépési stratégiája volna? Esetleg hasonlítani szeretne
egy másik Berényire, teszem azt Berényi Mikire? Hát MKP, rendesen
elcsesztétek az idei március tizenötödikémet! És, hogy kultúra is legyen:
Aki tudatosan hazudik, az galád... (...)
Aki ismert hazugságokat elhisz, az hülye.
Ady Endre
Forrás: www.grundblog.sk

Nagy József támogatta a kórházak előtti fizetett parkolás
ellen megrendezett tüntetést
2014 február. A Híd parlamenti képviselője azt akarja elérni, hogy a
parlamentben foglalkozzanak az egész országot érintő gonddal.
A tüntetésre hétfőn, február 10-én került sor a Ruzsinovi Kórház előtt. A
tiltakozók – páciensek, orvosok, egészségügyi dolgozók – ismét kifejezték
elégedetlenségüket a magáncégek által fizetőssé tett korházak előtti
parkolóhelyek ellen. A tüntetőkhöz csatlakozott a Híd pralamenti képviselője
Nagy József is, aki Csicsai Gáborral együtt folyamatosan próbál rámutatni a
fizetős
parkolók
botrányos
helyzetére
Dunaszerdehelyen.
„Köszöntöm azokat a pozsonyi polgárokat, akik elégedetlenek a kórházak és
egészségügyi intézmények előtti parkolás fizetésével. Nem csak itt Pozsonyban,

de egész Szlovákiában növekszik a kórházak előtti fizetett parkolók elleni
elégedetlenség. Szívesen átadnám a dunaszerdahelyi lakosok üdvözletét. Ebben
a kis járásban 6500 aláírást sikerült szereznünk, amely elindította a kórházak
előtti fizetett parkolás elleni petíciót. Örülök, hogy a nagy Pozsonyban is meg
tudtuk mozgatni a lakosokat egy jó dolog érdekében. Parlamenti képviselőként
úgy gondolom, hogy a kórházak és az egészségügyi intézmények előtti
parkolóhelyeknek ingyenesnek kellene lenniük. A Szlovák Köztársaság
Alkotmánya ingyenes egészségügyi ellátást biztosít, amely a fizikai és gazdasági
hozzáférhetőséget is magába foglalja,“ nyilatkozta Nagy József a tiltakozók
előtt,és hozzátette ,hogy már felszólította Robert Fico miniszterelnököt és
kormányát egy olyan törvény benyújtására, amely megakadályozná a
parkolásért való értelmetlen fizetést. „Ellenkező esetben ezt az ellenzék teszi
meg,“ jelentette ki a Híd képviselője.
Nagy József megköszönte a résztvevő aktivstáknak és azok vezetőinek Miroslav
Kollárnak, hogy összehívták a tüntetést, valamint a sajtó munkáját és
érdeklődését is. Amint ezt a képviselő is elmondta, ez a gond nem csak
Dunaszerdahelyet és Pozsonyt érinti. „Már jelentkeztek elégedetlen polgárok
például Újvárról, Léváról, Nagykürtösről, Rozsnyóról és Liptószentmiklósról is. Ez
azt jelenti, hogy egész Szlovákiát érintő gondról van szó, amit a miniszterelnök
úrnak meg kéne hallgatnia. Kitartóaknak kell lennünk és remélem így sikeresek
is lehetünk,“ tette hozzá Nagy József a Ruzsinovi Kórház épülete előtt.
Forrás: www.most-hid.sk

Nagy József: A Szlovák Alkotmánybíróság fog dönteni az
öregségi nyugdíjasok diszkriminációjának eltörléséről
2014 február. Szakadék tátong a nyugdíjkorhatárt 2004 előtt és azt követően
betöltő öregségi nyugdíjasok nyugdíja között, az emberek már 10 éve
tiltakoznak ez ellen.
A 2004. január 1-je előtt és azt követően nyugdíjjogosulttá vált állampolgárok
nyugdíjának különbsége miatt már a Szlovák Alkotmánybíróság vizsgálódik. A
Híd parlamenti képviselője, Nagy József dolgozta ki azt az alkotmánybírósági
beadványt, amelynek célja, hogy megállapítsa, a vonatkozó jogszabály

összhangban van-e az alkotmánnyal. „Szeretnénk megszüntetni azok
diszkriminációját, akiknek másképp számították ki a nyugdíját, mint a többi
nyugdíjjogosultnak. Ezzel kapcsolatos beadványunkhoz már 40 parlamenti
képviselő aláírását sikerült megszereznünk“, jelentette ki ma újságírók előtt
Nagy József, aki a szociális biztosításról szóló törvény módosításával okozott, tíz
éve tartó állapotot diszkriminációnak tartja.
"Azt szeretnénk, ha az alkotmánybíróság rákényszerítené a parlamentet és a
kormányt, hogy változtasson a törvényen, és hozza egy szintre ezeket a
nyugdíjakat“, magyarázta a Híd képviselője. Az alkotmánybírósági beadvány
szerinte a legjobb út ahhoz, hogy a törvénymódosításra sor kerüljön, mivel a
kormánytöbbség az ellenzéki javaslatokat csaknem kivétel nélkül lesöpri az
asztalról. „A szociális biztosításról szóló törvény 2003-as módosítását úgy
kellene megváltoztatni, hogy a biztosítottaknak azonos jogállásuk legyen, és
egyúttal megtiltsa egyes csoportok diszkriminációját“, hangsúlyozta Nagy
József. A képviselő szerint az államnak 30-40 millió eurójába kerülne évente
azon öregségi nyugdíjasok nyugdíjának kiegészítése, akiket az említett
módosítás nem kevés bevételtől fosztott meg. „Szeretnénk végre megszüntetni
ezt az aránytalanságot és a biztosítottak diszkriminációját, mégpedig a Szlovák
Köztársaság Alkotmánya értelmében. Ha a kormány képes olyan értelmetlen
dolgokra pénzt költeni, mint például a gázművek veszteséges üzletágának vagy
a magán egészségbiztosítóknak visszavásárlására, esetleg atomerőmű
felépítésére, meggyőződésem, hogy az állami költségvetésben kell, hogy legyen
annyi pénz, amivel ez a kiadás fedezhető“ tette hozzá Nagy József.
Forrás: www.most-hid.sk

Az alkotmánybíróság dönthet az öregségi nyugdíjasok
diszkriminációjának eltörléséről
2014 február. Szakadék tátong a nyugdíjkorhatárt 2004 előtt és azt követően
betöltő öregségi nyugdíjasok nyugdíja között, az emberek már 10 éve
tiltakoznak ez ellen - jelentette ki Nagy József, a Híd parlamenti képviselője
szerdai sajtótájékoztatóján.

A 2004. január 1-je előtt és azt követően nyugdíjjogosulttá vált állampolgárok
nyugdíjának különbsége miatt már a Szlovák Alkotmánybíróság vizsgálódik. A
Híd parlamenti képviselője, Nagy József dolgozta ki azt az alkotmánybírósági
beadványt, amelynek célja, hogy megállapítsa, a vonatkozó jogszabály
összhangban van-e az alkotmánnyal. „Szeretnénk megszüntetni azok
diszkriminációját, akiknek másképp számították ki a nyugdíját, mint a többi
nyugdíjjogosultnak. Ezzel kapcsolatos beadványunkhoz már 40 parlamenti
képviselő aláírását sikerült megszereznünk“, jelentette ki ma újságírók előtt
Nagy József, aki a szociális biztosításról szóló törvény módosításával okozott, tíz
éve tartó állapotot diszkriminációnak tartja.
"Azt szeretnénk, ha az alkotmánybíróság rákényszerítené a parlamentet és a
kormányt, hogy változtasson a törvényen, és hozza egy szintre ezeket a
nyugdíjakat“, magyarázta a Híd képviselője. Az alkotmánybírósági beadvány
szerinte a legjobb út ahhoz, hogy a törvénymódosításra sor kerüljön, mivel a
kormánytöbbség az ellenzéki javaslatokat csaknem kivétel nélkül lesöpri az
asztalról. „A szociális biztosításról szóló törvény 2003-as módosítását úgy
kellene megváltoztatni, hogy a biztosítottaknak azonos jogállásuk legyen, és
egyúttal megtiltsa egyes csoportok diszkriminációját“, hangsúlyozta Nagy
József. A képviselő szerint az államnak 30-40 millió eurójába kerülne évente
azon öregségi nyugdíjasok nyugdíjának kiegészítése, akiket az említett
módosítás nem kevés bevételtől fosztott meg. „Szeretnénk végre megszüntetni
ezt az aránytalanságot és a biztosítottak diszkriminációját, mégpedig a Szlovák
Köztársaság Alkotmánya értelmében. Ha a kormány képes olyan értelmetlen
dolgokra pénzt költeni, mint például a gázművek veszteséges üzletágának vagy
a magán egészségbiztosítóknak visszavásárlására, esetleg atomerőmű
felépítésére, meggyőződésem, hogy az állami költségvetésben kell, hogy legyen
annyi pénz, amivel ez a kiadás fedezhető“ tette hozzá Nagy József.
Forrás: www.parameter.sk

KÓRHÁZI PARKOLÁS: Márciusi ülésszakán foglalkozhat a
parlament az egészségügyi törvényt módosító javaslattal
2014 március. Martin Chren (független), Viliam Novotný (SDKÚ-DS), Branislav
Škripek (OĽaNO) és Nagy József (Híd) javaslatot nyújtottak be az egészségügyi
ellátásról szóló törvény módosítására.
A törvénymódosítás a kórházak környénél való parkolást illeti. A képviselők
szeretnék elérni, hogy a köztulajdonkban lévő (állami, önkormányzati) kórházak
vagy rendelőintézetek környékén legyen ingyenes a parkolás.
"Elsősorban az utóbbi időben állt elő olyan szituáció, hogy az elsősorban az
egészségügyi intézményt szolgáló parkolókat bérbe vették vállalkozói csoportok,
vagy épp az egészségügyi ellátást nyújtó intézmény kezdett parkolódíjat szedni"
- áll a javaslat indoklásában. Úgy látják, hogy ezzel az egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférés korlátozódhat.
A képviselői négyes az egészségügyi ellátáshoz való alkotmányos joggal
érvelnek, miközben a fizetős parkolókkal ez a hozzáférhetőség korlátozódik. "A
jelenlegi helyzet pénzügyileg jelentős módon megterheli a sürgősségire érkező
betegeket, a kórházi alkalmazottakat és a kórházban ápolt betegek látógatóit" fogalmaznak a képviselők.
Nagy, Chren, Novotný és Škripek meg van róla győződve, hogy javaslatuk
megszünteti az említett korlátozást és pénzügyi megterhelést, egyúttal
"helyreállít múltbéli, a jó erkölccsel nem éppen összeegyeztethető döntéseket".
Forrás: www.parameter.sk

KÓRHÁZI PARKOLÁS: Ingyenes parkolást javasol a betegek
számára a közkórházaknál az ellenzék
2014 április. Nagy József, a Híd parlamenti képviselője április 4-én és 5-én részt
vesz a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) nemzeti kongresszusán
Berlinben - közölte a Híd párt sajtóosztálya.
A CDU az európai parlamenti választások előtt tartja meg kongresszusát, melyre
meghívta a párt európai partnereinek képviselőit is. A kongresszuson beszédet
tart Angela Merkel német kancellár, valamint Jean Claude Juncker, az Európai
Néppárt jelöltje az Európai Bizottság elnöki posztjára.
Mindketten támogatják a CDU EP-jelöltlistájának vezetőjét, David McAllistert,
valamint a néppárthoz tartozó pártokat is.
"A Híd pártot Nagy József parlamenti képviselő, az Európai Tanács bizottságának
tagja képviseli, aki részt vesz a küldöttek vacsoráján, valamint a kongresszus
egész programján" - áll a Híd sajtóközleményében.
"A CDU, Angela Merkel vezetésével, fontos partnerünk, ezért örömmel fogadtuk
el a meghívásukat a májusi kongresszusukra. A Híd párt ugyan először vesz részt
az Európai Parlamenti választásokon, de erős jelöltjeink vannak, akik készek az
Európai Néppárthoz tartozó pártokkal való együttműködésre az Európai
Parlamentben"- mondta Nagy József.
Forrás: www.parameter.sk

Nem váltják le a kórházvezetőket
2014 április. Nagy József parlamenti és megyei képviselő szerint a
dunaszerdahelyi kórház a csőd szélén áll, a bezárás veszélye fenyegeti.
Javasolta, hogy váltsák le a kórház igazgatótanácsát, de a testület elutasította
a javaslat tárgyalását. Gál Gábor is hasonló javaslatot nyújtott be a galántai
Szent Lukács Kórházzal kapcsolatban.
"Nem helytálló az az indoklás, hogy egyedül az orvosok kötelező béremelése
következtében kerültek a kórházak nehéz anyagi helyzetbe, mivel az országban

minden kórháznak emelnie kellett az orvosok bérét. Ezért illene a felelősöket
leváltani és rátermett emberekkel helyettesíteni őket”– mondta Nagy József.
Nagy József szerint a dunaszerdahelyi kórház igazgatótanácsának leváltása azért
lenne indokolt, mert előnytelen szerződést kötött a kórház körüli parkolókkal
kapcsolatban egy magán-parkolótársasággal. A szerződést csak 4,5 millió euró
büntetés ellenében lehet felbontani. „A szerződés kedvezőtlen a kórházra
nézve, közbeszerzés nélkül kötötték, a törvény kiskapuit kihasználva” –
nyilatkozta korábban Nagy lapunknak, amikor a dunaszerdahelyi kórház parkolói
körül kialakult a botrány.
Gál Gábor a galántai kórház információs rendszerére kiírt 700 000 eurós
pályázattal indokolta javaslatát. Gál korábban kifogásolta a pályázatot, mivel a
megye stratégiai partnert keres a kórház működtetéséhez. A kórház a
fölöslegessé vált ingatlanok eladásával próbált pénzt szerezni az információs
rendszerre, de mivel nem jutottak elég pénzforráshoz, a pályázatot
visszavonták. Nagy József az ülés után elmondta, a Híd frakciója az elutasítás
ellenére tovább foglalkozik az üggyel, folytatják a harcot, és újabb javaslatokat
fognak tenni. Tibor Mikuš megyeelnök szerint nincs indok a két kórház
vezetőségének leváltására, a Híd politikusai szerint csak a közelgő választások
miatt ilyen aktívak. „Tekintettel arra, hogy a kórházakat érintette a beterjesztés,
az egészségügyi szakbizottság múlt heti ülésén tárgyalt róla. A beterjesztőket is
meghívták, de ők nem mentek el a megbeszélésre. A bizottság szeretett volna
választ kapni arra, miért javasolják az igazgatótanácsok leváltását” – mondta
Hájos Zoltán, az MKP frakcióvezetője. Hájos hozzátette, a hivatal jogi elemzést
készíttetett a javaslatról, és megállapították, hogy a testület nem kötelezheti az
elnököt az igazgatótanács tagjainak visszahívására. „A kórházparkoló körüli
sajtóhírek megjelenése után a megyeelnök a helyszínen tájékozódott. Még
mielőtt a szerződést aláírták volna, a megye kikérte a hivatal ügyvédi irodájának
véleményét” – közölte Hájos.
„A két napirendi pont nem volt kellően előkészítve, a programból való törlését
egy független képviselő javasolta, a Híd képviselői közül is szavaztak a törlés
mellett. Foglalkozni kell a témával, de ez komolyabb előkészítést igényel” –
nyilatkozta Menyhárt József (MKP) megyei képviselő.
Forrás: www.ujszo.com

Törvényt akar a parlagfű-allergiások védelmében Nagy József
2014 május. Az önkormányzatok tudnak hatékony védekezést biztosítani, véli
a Híd képviselője.
Az utóbbi évtizedekben nagyon megnőtt a parlagon heverő területek mértéke
és elsősorban a kihasználatlan építkezési területek elhanyagolt állapota a
legveszélyesebb, hiszen ezek mind az emberek, a betegek közvetlen közelében
ontják júliustól októberig a pollent, és senki sem kaszálja őket. Ezen változtatna
a beterjesztett javaslat.
A tavalyi természetvédelmi törvény módosításába ugyan bekerült a Híd
megelőző javaslata a parlagfű elleni védekezésről, de kihagyták az
önkormányzatok jogköreit. A nem őshonos növényfajok terjedésével szembeni
védelem egyúttal megóvná a lakosságot az idegenből behurcolt, erős allergiát
okozó parlagfű terjedésével szemben is. Az így megfogalmazott törvénynek
azonban az egykori környezetvédelmi miniszter, Nagy József szerint az egy
millió, elsősorban a melegebb, délvidéki tájakon élő beteg szempontjából az
allergiás rohamokat okozó parlagfű visszaszorításában nincs gyakorlati haszna.
Szerinte ezt az utóbbi év bizonyította, ami nem csoda, hiszen az eljárni köteles
Állami Természetvédelmi Hivatal pár emberrel járásonként eddig is túl volt
terhelve.
Éppen ezért Nagy József, a Híd parlamenti képviselője a Szlovákiai Városok és
Falvak Szövetségével összhangban benyújtotta módosító javaslatát. Szerinte a
parlagfű monitorozásába és irtásába a helyi önkormányzatoknak is kell
jogköröket adni. Ezek számára nem jelent majd jelentős plusz költséget, viszont
lehetőséget kapnak arra, hogy segítsék és informálják a helyi lakosságot,
figyelmeztessék a földtulajdonosokat, illetve ha tarthatatlan a helyzet, a
szabálysértő tulajdonos költségére elvégeztessék a parlagfű irtását. “A városok
és falvak jobb áttekintéssel rendelkeznek a földterületekről, hozzájuk futnak be
az állampolgári bejelentések és jobban meg tudják ítélni, hogy mennyire
tűrhetetlen a helyzet és hogy szükség van-e az irtás elrendelésére“ – magyarázta
a Híd parlamenti képviselője. Az önkormányzatok szerinte hatékonyabban
kényszeríthetik a földtulajdonosokat a törvény betartására, illetve könnyebben
behajthatják rajtuk az irtás költségeit. “Sőt, kétség esetén a felek még mindig

fordulhatnak az Állami Természetvédelmi Hivatalhoz szakvéleményért.” – tette
hozzá Nagy. A javaslat szerint folyó év július 1-ig kell elvégezni a parlagfű-irtást,
megelőzve a virágzást, a pollenfertőzést. “A konkrét határidő és az
önkormányzati jogosultság ez ügyben a legtöbb országban, így Magyarországon,
Franciaországban, Svájcban és Olaszországban is létezik és bevált“ – indokolta
javaslatát a parlamenti képviselő.
A parlagfű súlyos allergén, amelyre a légúti allergiában szenvedők csaknem 80%a, azaz majdnem 1 millió ember érzékeny. „Ennek a módosításnak köszönhetően
az allergiások egészségi állapota jelentősen javulhat, ami évente több millió
eurónyi megtakarítást jelenthet az állam számára“ – jelentette ki Nagy József, a
Híd volt környezetvédelmi minisztere.
Forrás: www.bumm.sk

Nagynak és Csicsainak nem kell bocsánatot kérnie Kvardától
2014 május. Kvarda József, az MKP megyei képviselője, és a dunaszerdahelyi
kórház igazgatótanácsának elnöke rágalmazás miatt feljelentette Csicsai
Gábor és Nagy József hídas politikusokat. Hétfőn volt a tárgyalás.
Az ügyről és a tárgyalásról a Híd sajtóosztálya tájékoztatta a Bummot. A
sajtóosztály közleménye szerint Kvarda volt az, aki aláírta a Vinci Park
társasággal megkötött kétes szerződést, amelynek alapján a dunaszerdahelyi
kórház pácienseinek parkolási díjat kell fizetniük, ha a kórházat látogatják. A
feljelentés arra a nyílt levélre reagál, amelyben a két parlamenti képviselő, Nagy
József és Csicsai Gábor ebben az ügyben a nyilvánossághoz fordult. A levélben
többek között az is szerepel, hogy az új parkolási rendszer bevezetése felveti a
korrupció gyanúját, valamint azt is, hogy nem egyszeri tévedésről van szó,
hanem tudatos, előre megfontolt cselekedetről, ezért lemondásra
szólították Kvarda Józsefet, és Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármestert is.
A Híd sajtóosztálya közölte: a Dunaszerdahelyi Járásbíróság elutasította a vádat.
Indoklása szerint nem történt becsületsértés és a képviselők szóhasználata nem
lépte túl a törvényes kereteket. A képviselőknek így nem kell nyilvánosan

bocsánatot kérniük Kvardától, nem kell elégtételt fizetniük, és az eljárás
költségei sem őket terhelik.
“A bíróság nem kívánta elemezni a parkolói szerződés előnytelenségének a
mértékét és nem látta szükségét annak sem, hogy a vádlottak szakértői
véleménnyel bizonyíthassák, hogy kijelentéseik nem voltak alaptalanok. Kvarda
József a felszólalásában a bírósággal jegyzőkönyveztette a dunaszerdahelyi
kórház igazgatótanácsának határozatát, miszerint Nagy József és Csicsai Gábor
ellen bűnügyi feljelentést helyeznek kilátásba, mint második lehetőséget.
Kvardának ezt a tárgyalás elején tett bejelentését a két parlamenti képviselő
nyílt megfélemlítési kísérletként értékelte” – írja közleményében a Híd.
Forrás: www.bumm.sk

Rágalmazási per: Nagy József és Csicsai Gábor ma tesz
vallomást a bíróságon
2014 május. Kvarda József perelte be őket. Nagy József és Csicsai Gábor ma
a bíróságon tesznek vallomást, mert a dunaszerdahelyi betegek jogaiért
harcoltak.
A dunaszerdahelyi kórház igazgatótanácsának elnöke feljelentette a Híd
képviselőit rágalmazásért.
A Híd parlamenti képviselői Nagy József és Csicsai Gábor hétfőn 13.00 órakor
részt vettek a Dunaszerdahelyi Járásbíróság tárgyalásán, amelyre a
dunaszerdahelyi kórház igazgatótanácsa elnökének, az MKP-s Kvarda Józsefnek
a feljelentése alapján idézték be őket. Kvarda rágalmazásért perelte be a Híd
képviselőit.
Kvarda volt az, aki aláírta a Vinci Park társasággal megkötött kétes szerződést,
amelynek alapján a dunaszerdahelyi kórház pácienseinek parkolási díjat kell
fizetniük, ha a kórházat látogatják. A feljelentés arra a nyílt levélre reagál,
amelyben a két parlamenti képviselő, Nagy József és Csicsai Gábor ebben az
ügyben a nyilvánossághoz fordult. A levélben többek között az is szerepel, hogy
az új parkolási rendszer bevezetése felveti a korrupció gyanúját, valamint azt is,
hogy nem egyszeri tévedésről van szó, hanem tudatos, előre megfontolt

cselekedetről. Az ügy első tárgyalására ma 13.00 órakor kezdődött
a Dunaszerdahelyi Járásbíróságon.
Forrás: www.parameter.sk

Nagy József törvénymódosítást nyújtott be a fiatalon
megözvegyültek diszkriminációja ellen
2014 május. Nagy József, a Híd parlamenti képviselője törvénymódosítást
nyújtott be, amelynek célja, hogy megszüntesse az özvegyi nyugdíj
megítélésének és folyósításának feje tetejére állított feltételeit, amely a
jelenlegi törvény szerint a fiatalon megözvegyülteket diszkriminálja.
„Az özvegyi nyugdíj lényegében arra szolgál, hogy a férj vagy feleség elhalálozása
után az özvegy jogosulttá váljon erre a szociális támogatási formára, amely
részlegesen pótolja az elhunyt családtag bevételét a törvény szerinti 1 éves
adaptációs időszak során. Ezt követően olyan esetekben, amikor az özvegy nem
tudja biztosítani a megfelelő életszínvonalat a maga számára, jogosulttá válik az
özvegyi nyugdíjra“ – magyarázta a jelenlegi helyzetet a parlamenti képviselő.
A jelenleg érvényes szabályozás, a szociális biztosításról szóló törvény 2004.
január 1-jétől minden özvegy számára lehetővé teszi az özvegyi
nyugdíjjogosultság visszaszerzését a nyugdíjkorhatár elérésével. “Ez a lehetőség
azonban nem adatik meg minden nőnek, aki 2004. január 1. előtt özvegyült meg,
mivel az előző jogszabály ezt nem tette lehetővé. Sőt, az a paradox, hogy akik
fiatalon, gyermekeik számától függően 45, 50 illetve 55 éves koruknál korábban
özvegyültek meg és egyedül voltak kénytelenek gyermekeiket felnevelni,
azoknak ma nem jár a özvegységi nyugdíjpótlék, a többiekkel szemben.” mondta
Nagy József, aki ezt a diszkriminációt szeretné eltörölni a szociális biztosításról
szóló törvény módosításával, amelyet a törvényhozás májusi ülésére nyújtott
be.
„A módosítással azt szeretném elérni, hogy azoknak az özvegyeknek, akiknek a
jogosultsága az özvegyi nyugdíjra a 2004. január 1. előtt hatályos jogszabály
szerint megszűnt, ismét jogosulttá váljanak az özvegyi nyugdíjra a
nyugdíjkorhatár elérésével.” – jelentette ki a képviselő, aki a parlament szociális

bizottságának a tagja. Hozzátette, hogy ugyancsak érinti az általuk benyújtott
módosítás azokat a helyzeteket, amikor az özvegy még 2004. január 1. előtt
veszítette el jogosultságát az özvegyi nyugdíj folyósítására és a nyugdíjkorhatárt
a mostani törvény hatályba lépése előtt érte el. „Ilyen esetekben azt javasoljuk,
hogy ezeknek az özvegyeknek az ismételt nyugdíjigénylés benyújtásának
napjától járjon az özvegyi nyugdíj.
“Biztosan lesznek ellenzői ennek a változásnak a kormányoldalról pénzügyi
okokra hivatkozva, de nem ártana tudatosítaniuk, hogy ezt a nyugdíjpótlékot
nem az adóbevételből fizeti a kormány, hanem az elhalálozott házastárs által
befizetett nyugdíj-biztosítási járulék fedezi. Sőt, a járulék összege ma is az
elhalálozás miatt nem érvényesített nyugdíjból indul ki.” – tette hozzá a
képviselő azzal, hogy a javaslat költségvetési vonatkozásait jelenleg még
vizsgálják, de körülbelül 3-5 milliót tenne ki évente. Kijelentette, hogy erre meg
kell találni a pénzt és emlékeztetett, hogy a veszteséges gázművek
megvásárlásával az ország évente 70 millió eurót fog fizetni a gázárak
támogatására, ami nem csak a rászorultakat, de a jómódban élőket is támogatja.
Forrás: www.parameter.sk

Híd: Nagy József megelőzte Simon Zsoltot
2014 május. A nem hivatalos eredmények szerint a Híd megszerzett magának
egy mandátumot, ám a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy az MKP
több szavazót tudott megszólítani. Nagy József több karikát szerzett, mint
Simon Zsolt.
Nem hivatalos információk szerint Nagy József utazik Brüsszelbe, ugyanis több
preferenciaszavazatot szerzett, mint a listavezető Simon Zsolt.
„Látni, hogy Nagy megtette a maximumot. Az én célom az volt, hogy egy olyan
jelöltlistát állítsunk fel, amely megszólítja a választókat. Ilyen alacsony részvételi
arány mellett mandátumot szerezni, amikor előzőleg egyel sem rendelkeztünk,
siker” – véli Simon Zsolt.
Simon nem látja okát arra, hogy lemondjon a párt alelnöki posztjáról, mivel nem
került be az EP-be. „Nem látom okát annak, hogy most az alelnöki poszt ügyét

oldjuk. Ez még korai kérdés. A jelöltlista, amely élén álltam sikeres volt” –
magyarázta a Híd alelnöke.
A nem hivatalos adatok szerint a Magyar Koalíció Pártjára több szavazatot adtak
le, mint a Hídra. „Kétségtelen, hogy az MKP régebbi párt és stabilabb
választókkal rendelkezik, amely alacsony részvételi arány mellett előnyt
jelentett” – jelentette ki Simon Zsolt.
Forrás: www.ujszo.com

EP-választás: Simon Zsolt gratulál Nagy Józsefnek, szerinte jól
teljesített a Híd
2014 május. A politikus szerint inkább a választási részvétel az elszomorító.
A Híd EP-választási listájának vezetője, Simon Zsolt nem ezt az eredményt várta
az EP-választásoktól, de párttársának, Nagy Józsefnek gratulál, sok sikert kíván
neki Brüsszelben, mert szerinte szorgalmasan dolgozott. Simon örül annak is,
hogy a Híd csapatként jól teljesített és egy mandátumot szereztek az EP-ben.
Arra a kérdésre, hogy a sikertelenség miatt nem tervezi-e, hogy lemond az
alelnöki tisztségről, Simon úgy reagált, ez tárgytalan, mert mint párt és csapat
jól szerepeltek. Simon szerint a választási részvétel az elszomorító, úgy véli, azok
a pártok szerepeltek jobban, amelyek már hosszú évek óta léteznek és stabil,
biztos a szavazóbázisuk.
Az Európa Parlament 13 képviselői helyére Szlovákiából a következők jutottak
be: Maroš Šefčovič, Monika Flašíková Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka
(mindenki Smer-SD), Anna Záborská, Miroslav Mikolášik (mindketen KDH), Ivan
Štefanec, Eduard Kukan (mindketten SDKÚ), Branislav Škripek (OĽaNO), Nagy
József (Most-Híd), Richard Sulík (SaS), Csáky Pál (MKP) és Jana Žitňanská (Nova,
KDS, OKS). Hivatalos végeredményt vasárnap éjjel 11 órától hirdetnek.
Forrás: www.parameter.sk

KÓRHÁZI PARKOLÁS: Nem lesz kötelezően ingyenes a
parkolás a közkórházaknál!
2014 június. A parlamenti többség elutasította a Nagy József (Híd) vezette
ellenzéki képviselők által benyújtott módosítást.
Nagy József (Híd), Martin Chren (független), Viliam Novotný (SDKÚ-DS) és
Branislav Škripek (OĽaNO) az egészségügyi ellátásról szóló törvény
módosításával azt szerették volna elérni, hogy az állami vagy megyei
tulajdonban lévő kórházak és egészségügyi intézmények előtt ne szedhessenek
parkolódíjat.
"Elsősorban az utóbbi időben állt elő olyan szituáció, hogy az elsősorban az
egészségügyi intézményt szolgáló parkolókat bérbe vették vállalkozói csoportok,
vagy épp az egészségügyi ellátást nyújtó intézmény kezdett parkolódíjat szedni"
- áll a javaslat indoklásában. Úgy látják, hogy ezzel az egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférés korlátozódhat.
A képviselői négyes az egészségügyi ellátáshoz való alkotmányos joggal
érvelnek, miközben a fizetős parkolókkal ez a hozzáférhetőség korlátozódik. "A
jelenlegi helyzet pénzügyileg jelentős módon megterheli a sürgősségire érkező
betegeket, a kórházi alkalmazottakat és a kórházban ápolt betegek látogatóit" fogalmaznak a képviselők.
Nagy, Chren, Novotný és Škripek meg van róla győződve, hogy javaslatuk
megszünteti az említett korlátozást és pénzügyi megterhelést, egyúttal
"helyreállít múltbéli, a jó erkölccsel nem éppen összeegyeztethető döntéseket".
Forrás: www.parameter.sk

Második olvasatban Nagy József javaslata az allergén gazok
irtásáról
2014 június. A települések utasíthatnák a telektulajdonosokat, hogy irtsák a
területükön növő allergiaokozó növényeket.
Amennyiben a tulajdonos ezt nem teszi meg, akkor megtehetnék helyette az
állami és községi környezetvédelmi szervek, mégpedig az ő költségére. Ezzel
számol a környezetvédelmi törvény Nagy József által beterjesztett módosítása.
A törvény július elsejében szabja meg a parlagfű irtásának határidejét. Nagy
József emlékeztetett, hogy a parlagfű rendkívül erős allergén, amelyre a lakosság
jelentős része érzékeny. Úgy véli, a módosításának köszönhetően jelentősen
javulhat az allergiások helyzete, ami évente több millió eurós spórolást jelent az
állam számára is.
Amennyiben a törvénymódosítást a parlament jóváhagyja, szeptemberben már
hatályba léphet.
Forrás: www.parameter.sk

Nagy József: Európa jövője az elkövetkező öt évben dől el
2014 június. Nagy József a Híd listáján másodikként indult az EP-választáson,
de Simon Zsoltot megelőzve végül ő lett a párt első európai parlamenti
képviselője. Terveiről és jövőképéről, de arról is beszélgettük, kivel fog
együttműködni.
A Híd legsikeresebb politikusának tartják, hiszen négy év leforgása alatt volt
miniszter, parlamenti képviselő, most pedig bejutott az Európai Parlamentbe.
Miben rejlik a siker titka?
Elismerem, hogy a négy év rövid idő, de ez rengeteg energiával járt. Az eddigi
politikai pályafutásom elég intenzív,de rengeteget dolgoztam. Úgy érzem, hogy
a mostani eredmény az eddigi munkám gyümölcse. Olvastam egy kommentárt,
mely szerint Nagy József számára az Európai Parlament is csak egy köztes
állomás. Szerintem az Európai Parlament hamarosan az Európai Unió

legfontosabb döntéshozatali szerve lesz. Európának a globális hatalmakkal,
Kínával, Indiával, az USA-val kell összemérje magát, ezért egyre kevésbé
gondolkodhatunk kicsiben. Ha van megmaradási ösztönünk Európán belül,
akkor együtt kell lépnünk, együtt kell dolgoznunk. Ukrajna kapcsán is látszik,
hogy a demokrácia erős háttér nélkül mennyire törékeny és gyenge. Az EU
szerintem erősödni fog, és nagy öröm számomra, hogy a központban
képviselhetem majd a közösségünket.
Elégedett az Európai Parlament jogköreivel? A prímet egyelőre a Bizottság és
a Miniszterek Tanácsa viszi.
Szerintem az EP jogkörei jelen pillanatban elég erősek, de az egész folyamatot a
Lisszaboni szerződés határozza meg. Fontosnak tartom azt, hogy a jelenlegi
pártcsaládok, frakciók, melyek az EP-ben tevékenykednek, idővel valódi
pártokká váljanak. Valószínűnek tartom, hogy a jövőben határokon átnyúló
politizálás lesz jellemző Európában. Ha ezek a pártok, melyek jelenleg még csak
pártcsaládok majd globálisan néznek a szavazóikra, pont a kis országok
polgárainak, tehát nekünk fog majd segíteni. Nem fognak bennünket már
másodrangú polgárokként kezelni, hanem mint a saját, potenciális választóikat.
Hisz a föderalizált Európában?
Szerintem a forma nem annyira lényeges, az a fontos, hogy legyen megfelelő
politikai legitimitása az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek egyaránt.
Nem feltétlenül jó, ha egy negyvenezres bürokrata csoport dönti el, hogy mi
történjen Európában, s a döntést a Bizottság később rákényszeríti az Európai
Parlamentre. Mi Szlovákiából sosem tudjuk majd olyan szinten befolyásolni
Európát, amennyire az otthoni dolgokat tudjuk irányítani, de magunk Európa
nélkül nem tudunk előre jutni.
Már biztos, hogy az Európai Néppárt frakciójában politizál majd. Kit tart a
frakción belül a legközelebbi szövetségeseknek?
Kicsit paradox a helyzetem, mivel az Európa Tanács tagjaként én már korábban
ültem a Néppárt frakciójában, minthogy a Híd belépett volna magába a

Néppártba. Ismerem a párt belső működését, tudom, hogy milyenek a belső
viszonyok. Különböző témákban különböző érdekcsoportok jönnek létre. Más
ügy, amikor az összes magyar képviselő a frakcióban felsorakozik egy magyar,
például kisebbségvédelmi téma kapcsán, és más az, amikor a szlovákiai
választóink érdekeit kell védenünk. A kettő nem mindig találkozik. Például
ilyenek a gazdasági, vagy befektetési témák. Tehát a magyar képviselőkkel a
többi frakcióból is nagyon szoros együttműködést szeretnék kialakítani, ahogy
ez működött az Európai Tanácsban is, annak ellenére, hogy például nem túl
rózsás a kapcsolat a Híd és a Fidesz között. Természetesen ugyanilyen korrekt
kapcsolatra kívánok törekedni az MKP képviselőjével is. Hiszek abban, hogy
Csáky Pál is támogatni fogja azon javaslataimat, melyek előbbre vihetik a
kisebbség ügyeit, és viszont.
Tehát nem egyértelmű, hogy a néppárti frakción belül melyik csoporthoz
sorolja magát?
Én nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament a nemzeti parlamenteknél
jóval szabadabban működik, és nem abból ítélik meg az embert, hogy egy-egy
kérdésben hogyan szavaz. Gyakran megesik, hogy bizonyos néppártiak liberális,
vagy szocialista javaslatokat támogatnak, és fordítva. Természetesen szorosan
együtt fogok működni a szlovák néppárti képviselőkkel is, de nem hiszem, hogy
a frakción belül bármelyi csoportba kellene betagozódjak.
Még meg sem alakult az új bizottság, de már hetek óta áll a bál az Európai
Bizottság új elnökjelöltje kapcsán. Ön szerint mi áll valójában a vita
hátterében?
Ami most folyik, az egy teljesen legitim politikai helyezkedésnek az időszaka.
Ilyenkor öt évre alakulnak ki az erőviszonyok, ezért badarság lenne nem
kihasználni a helyzet adta lehetőségeket. Senki sem adja ingyen a támogató
szavazatát, vakon, bármiféle egyeztetés nélkül. A Fidesz akadékoskodása ebben
a fázisban szerintem még teljesen rendben van, ez nem más, mint politikai
játszma. A kérdés, hogy a végén mit akarnak elérni.
Szlovákia az EU adta rengeteg előny ellenére folyamatosan a lista végén kullog,

nálunk a legalacsonyabb a választási részvétel. Mekkora felelőssége van ebben
pont az EP-s képviselőknek?
Egy fecske nem csinál nyarat, de még 13 EP képviselő sem tudja azonnal
megváltoztatni az emberek véleményét, melyet a média is erősen formál.
Fontos kérdés, hogy az EP képviselők tudnak-e olyan témával előjönni, mellyel
egyrészt bekerülnek a hazai sajtóba, másrészt felkelti-e a lakosság érdeklődését.
Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem jól működött. Paradoxon, hogy
az emberek közel 80 százaléka szereti az Európai Uniót, de közben nem
érdeklődnek iránta. Mintha automatikusnak vennék, hogy ami ott történik, az
rajtunk kívül áll, azt mi nem befolyásolhatjuk. Talán még túl erős nálunk a
provinciális gondolkodás, nem hisszük el, hogy mi is ugyanúgy beleszólhatunk
abba, mi történik Brüsszelben. Ez egy kelet-európai specifikum egyben.
Bátrabbnak kell lennünk. Bár kevesen vagyunk, de ha hallatjuk a hangunkat, nem
hagyhatnak bennünket figyelmen kívül.
Az Európai Parlament a többnyelvűség Mekkája. Ön a magyar és a szlovák
mellet angolul is folyékonyan beszél. Milyen nyelven szólal majd fel a
parlamentben?
Legjobban az ember mindig az anyanyelvén tudja magát kifejezni, még
miniszterként az Európai Tanácsban is gyakran magyarul szólaltam fel. Már
kérdezték tőlem a nyelveket, és ebben a sorrendben határoztam meg őket:
magyar, szlovák, angol. Tolmácsra nincs szükségem, németül is megértetem
magam, és már franciául is elkezdtem tanulni.
Az Európai Parlamenti képviselősége mellett megtartotta Nagyszombat
megyei képviselői posztját is. Hogyan fogja győzni egyszerre Brüsszelt,
Strasbourgot, és Nagyszombatot? És köztudott, hogy a családja közben
Pozsonyban él.
Ez egy komoly kihívás. Utazó képviselő leszek, beszéltem már pár tapasztalt
kollégával, akik ugyanezt teszik. A héten négy nap folyik a munka Brüsszelben
vagy Strasbourgban, ami három éjszakát jelent, ezt szerintem még meg tudjuk
oldani. Ami a megyét illeti, nagyon fontosnak tartom, hogy maradhattam

megyei képviselő, mert nem szakad meg a kapocs. Szerintem a megye a polgárok
számára a nemzeti parlamenthez képest közelebb álló, a mindennapjaikat
közvetlenül befolyásoló létesítmény,. A nemzeti parlament törvényeinek
komoly részét már az Európai Parlament adja, viszont a helyi témák, tehát az
oktatás, a kultúra, az egészségügy, az úthálózat a megyei parlamentben
végződnek.
Bár az EP-ben a plenáris ülések a látványosak, az igazi szakmai munka a
bizottságokban folyik majd. Eldöntötte már, hogy melyik bizottságban fog
dolgozni?
Ez még csak most fog eldőlni, de továbbra is azokkal a témákkal szeretnék
foglalkozni, melyekkel eddig dolgoztam a nemzetközi porondon, amelyek között
kiemelt helyet foglal el a kisebbségvédelem. De ez nem jelenti azt, hogy az
ember feltétlenül csak egy ilyen bizottságban dolgozhat. Csak két bizottságot
választhat az ember, így a kisebbségvédelem mellett fontosnak tartom a
regionális politikát, hiszen ott dőlnek el a legfontosabb dolgok. A szlovák
parlamentben a szociális bizottságban tevékenykedtem, így ez a téma is fontos
számomra, bár európai, közös szinten egyelőre nem nagyon foglalkoznak a
szociális ügyekkel.
Hogy látja az Európai Unió közeljövőjét, mondjuk az elkövetkezendő öt évre?
Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő öt évben dőlt majd el az európai
közösség jövője. Vagy szorosabbra fogjuk az együttműködést, vagy a szétesés
felé indulunk el. Ha előbbre akarunk jutni, le kell mondani az önrendelkezés egy
részéről. De ezért cserébe nagyon komoly előnyökhöz juthatunk. Az Unió nem
csak a tyúkketrec méretének beszabályozásáról szól, hanem leginkább arról,
hogyan tudunk ezen a kontinensen jobban élni, békében és fejlődésben. És
most, a keleti határainktól nem olyan messze folyó háború kapcsán ez újra
nagyon aktuális téma.
Forrás: www.bumm.sk

Nem mond le megyei képviselői posztjáról Nagy József
2014 június. Az Európai Parlamentbe bekerült Nagy József (Híd) megtartja
Nagyszombat megyei képviselői posztját is.
Elmondása szerint amennyiben az EP- és a megyei önkormányzat ülései egy
időben volnának, akkor Nagyszombat megye kap elsőbbséget.
"Folytatom a munkámat megyei képviselőként, mivel nem szeretném elveszíteni
a kapcsolatomat a helyi ügyekkel, sem a választókkal. Ez az eddigiekben
hiányzott, hogy az EP-képviselői elmenjenek az emberek közé, és tudjanak a
helyi problémákról. Ez pedig meglátszott a választási részvételen is" - vélekedett
Nagy. Hozzátette, hogy a megyének éppen hogy Brüsszelből is segíthet.
Nagy József négy társával együtt az EP-képviselői poszt által elveszíti
mandátumát a szlovák parlamentben. Az új Európai Parlament első ülését július
1. és 3. között tartja.
Forrás: www.parameter.sk

Nagy József szlovák-magyar párbeszédet javasol a Benešdekrétumok ügyében
2014 június. Nagy József, olyan szlovák-magyar kormányközi párbeszédet
javasol a Benes-dekrétumok ügyében, amelynek a végén a két parlament
közös nyilatkozattal megkövetné azokat, akik sérelmeket szenvedtek el.
A második világháború után Edvard Beneš által kihirdetett 143 csehszlovák
elnöki rendelet közül 13 rögzítette az ország területén élő németek és magyarok
"kollektív bűnösségét", és rendelkezett jogfosztásukról.
"A Benes-dekrétumok fogalma évtizedek óta komoly feszültséget jelent KözépEurópában. Az érintett négy nemzet: a csehek, a magyarok, a németek és a
szlovákok mind ragaszkodnak saját igazságukhoz, a kérdés túlpolitizált,
érzelmekkel és félelmekkel telített" - állapította meg az MTI-hez eljuttatott
közleményében Nagy József.

A megválasztott EP-képviselő felhívta a figyelmet arra: a csehek részéről az
elmúlt időszakban több magas rangú politikus nyilatkozatban ismerte el, hogy a
dekrétumok súlyos jogtipráshoz vezettek a németeket illetően. Nagy József
szerint a "biztató cseh példa alapján bátran el kell indulni a kérdés
rendezésében, és előítéletek nélkül le kell azt zárni".
Nagy
leszögezte,
hogy
a
Beneš-dekrétumok
egyes
tételei
összeegyeztethetetlenek az emberi jogokkal és az egységesülő Európa
alapelveivel. Úgy látja, itt az ideje olyan szlovák-magyar kormányközi párbeszéd
megkezdésének, amelynek a végén a két parlament közös nyilatkozattal
megkövetné azokat, akik sérelmeket szenvedtek el. Emlékeztetett arra: a Híd
már korábban javasolta közös kulturális alap létrehozását, ami
"szimbolikusan enyhíthetné a nemzetek közti vélt és valós történelmi
sérelmekkel kapcsolatos feszültséget". "Fontos viszont azt is kimondani, hogy a
Beneš-dekrétumok kifogásolt tételei kapcsán szó sincs a szlovák állam
alapdokumentumainak megkérdőjelezéséről" - tette hozzá.
Forrás: www.ujszo.com

Az állampolgári jogi, bel- és igazságügyi EP-bizottságba
készül Nagy József
2014 június. Az Európai Parlament (EP) állampolgári jogokkal, valamint bel- és
igazságüggyel foglalkozó bizottságában, a LIBE-ben szeretne elsősorban
tevékenykedni Nagy József, aki a Híd párt színeiben nyert EP-képviselői
mandátumot a május 25-i választáson.
Nagy József - aki 2010 és 2012 között környezetvédelmi miniszter volt - a LIBEtevékenység mellett környezetvédelemmel és élelmiszer-biztonsággal is
foglalkozik majd az EP-ben. A tájékoztatás kitér arra, hogy a jobbközép,
kereszténydemokrata irányzatú Európai Néppárt EP-frakciójához csatlakozott
Nagy József javaslatai nyomán hét ponttal bővült az elkövetkező ciklusra szóló,
végül összesen 46 pontból álló néppárti prioritáslista.

A képviselő közleménye szerint az ő indítványa nyomán kapott helyet a
néppártiak által kiemelt fontosságúnak tekintett feladatok között a nyugdíjasok
védelme, a családok támogatása, a jogállamiság és a bíróságok
függetlenségének a felügyelete, a független média és az őshonos nemzetiségi
kisebbségek jogainak védelme, továbbá az, hogy az európai mezőgazdasági
támogatások elsősorban a munkahelyteremtést és a vidékfejlesztést célozzák,
valamint hogy az illegális bevándorlás megfékezése érdekében Brüsszel
folytasson tájékoztató kampányt az EU szigorú bevándorlási feltételeiről a közel
eső fejlődő országokban.
Forrás: www.parameter.sk

EP-képviselők a nemzeti kisebbségek védelmét kérik
Junckertől
2014 június. Tegnap én is voltam Romániában. A romániai magyar sajtóban.
Mert-hogy, ugye a Tusnádfürdői táborban a pluralizmust a magyarok
képviseletével kapcsolatban csak az RMDSZ vetélytársai számára tartják fenn.
A Híd mindössze csak a szlovákiai magyarok 60%-át képviseli. Szerintetek ki
tehet
erről?
A
romániai
vagy
a
szlovákiai
testvéreink?
Idézet a cikkből. "A Tusnádfürdőn tartott tegnapi eszmecserén a pártvezetők
abban egyetértettek, hogy a tusványosi folyamatnak jelentős szerepe volt a
két pártalakulat létrejöttében (Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári
Párt). Konszenzus volt abban is, hogy a magyar politikai pluralizmusnak helye
és jogosultsága van. " Halló! Miért csak Romániában?!
Európai parlamenti (EP-) képviselők egy csoportja ma levélben kérte JeanClaude Junckert, az Európai Bizottság megválasztott új elnökét, hogy a nemzeti
kisebbségek védelmével külön erre hivatott szakember foglalkozzon a
november elsején hivatalba lépő új összetételű testületben - közölte az MTI-vel
a levélírók egyike, Nagy József, a szlovákiai Most-Híd nevű szlovák-magyar párt
EP-képviselője (képünkön), aki a jobbközép, kereszténydemokrata irányzatú
Európai Néppárt frakciójában foglal helyet.

Nagy József tájékoztatása szerint most van "alakulófélben" az EP kisebbségi
frakcióközi munkacsoportja. A képviselők ennek kapcsán fogalmazták meg
Junckerhez intézett kérésüket.
Üdvözölték az új bizottsági elnök azon szándékát, hogy alapjogokkal foglalkozó
EU-biztost is ki akar nevezni az általa vezetendő testületbe. Egyben felszólították
Junckert, hogy az alapjogi biztos kabinetjében kapjon helyet olyan tisztviselő, aki
kifejezetten a kisebbségvédelemért lenne felelős.
A képviselők felhívták az új bizottsági elnök figyelmét arra: a nemzeti
kisebbségek ügyének összemosása más kisebbségek problémáival azt
eredményezte, hogy számos őshonos kisebbség helyzete mára rosszabb lett
az Európai Unióban.
Nagy József kezdeményezése nyomán a levélben hivatkoztak az EUintézményrendszertől teljesen különálló, strasbourgi székhelyű Európa
Tanácsnak (ET) a nemzeti kisebbségek helyzetével és jogaival foglalkozó
határozatára is. A Most-Híd EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott
nyilatkozatában azon meggyőződését hangoztatta, hogy a szóban forgó ETdokumentum jó alapul szolgálhat az uniós kisebbségvédelmi rendszer
kidolgozásához. (4)
Forrás: www.szabadsag.ro

EU: Ingyenes roaming, olcsóbb energia?
2014 július. "Jólét mindenkinek", újraiparosítás és munkahelyek, közös
energia-, és internetes piac. Nagy József, a Híd európai parlamenti képviselője
sajtónyilatkozata. Mi várja az Európai Unió 500 millió lakosát az elkövetkező 5
évben? Az Euró védelme, Európa újraiparosítása, energetikai és digitális unió és
árcsökkentés, EU-USA közös piac, amerikai rendszerű bevándorlási politika, a
bürokrácia és a korrupció elleni harc, de a homályos európai minimálbér és az
adóharmonizáció is. Mindez szerepelt J.C. Juncker választási beszédében.
A Híd képviselője szerint továbbra is ki kell állni az Euró védelmében és ebben
számít J.C.Juncker kiállására. Ő volt ugyanis az Euró megmentője a bizottságban
és talán túlzás nélkül az Euro lett, az Európai Unió megmentője a 2008 utáni

gazdasági válság idején. Hiszen a közös pénznem jóvoltából az egyes tagállamok
nem indítottak egymás ellen pénzügyi háborút. A tervezett közös energetikai
unió kérdésében Nagy József kijelentette: “Szlovákiának a közös beszerzési
megállapodás energia árcsökkentést a hálózatok összecsatolása pedig nagyobb
energetikai biztonságot jelent majd.”
A Híd képviselője az európai újraiparosítása mellett az elkövetkező öt évben
jelentős fejlődési impulzusokat vár a közös digitális piac kialakításától, beleértve
az internetes vásárlás egységesítését vagy a telefon és adatátviteli roaming díjak
teljes eltörlését. Mindennek az internet már így is jelentősen elmosta a határait.
A kis és középvállalkozások támogatását Nagy József viszont elsősorban a káros
bürokrácia, a korrupció és a hátrányos piaci megkülönböztetés
visszaszorításával lehetne elérni. Ezzel kéz a kézben javulna a
munkahelyteremtés, elsősorban az új tagországokban. A Híd képviselője szerint
azonban ezt a tagországok igazságszolgáltatásának standardizálása nélkül
nehezen lehet véghezvinni, amit Uniós szintről kellene beállítani. A készülő EUUSA közös-piac támogatásával a Híd képviselője is egyetért, hiszen ez lesz a világ
legnagyobb szabad-kereskedelmi övezete, viszont felhívta a figyelmet arra, hogy
az Európai egészségügyi, szociális és adatvédelmi normáinkból nem szabad a
szerződéskötésnél engednünk. “A szociális piacgazdaság terén nekem tetszik a
“jólét mindenkinek” elv, mint a nemzetgazdaság legfőbb célja.” mondta Nagy,
aki szerint folytatni kell a munkanélküliség elleni harcot és kitartani a szabad
munkaerőmozgás védelmében: “A szociális rendszerrel való visszaéléseket Nagy
Britannia hivatalainak kell kiszűrniük és megfékezniük”
Az új EP képviselő, aki szerint ugyan politikailag attraktív, de konkrét
meghatározások nélkül homályos az európai minimálbér és az európai
beilleszkedési támogatás bevezetése, hiszen ha ez egységes lenne, likvidálhatná
az új tagországokban az ipari munkahelyek nagy részét. Ugyanez érvényes a
jelzett adóharminzációra is, ami számunkra elfogadhatatlan, hiszen Unión
kívülre költöznének az adókedvezményekkel odacsalogatott nagyvállalatok.
Pozitív jelzés számunkra, hogy a közérdekű szolgáltatások témáját is felvette a
programjába Juncker, hiszen a monopolhelyzetű szolgáltatókat központi
reguláció hiányában nagyon nehéz féken tartani.
Forrás: www.most-hid.sk

Nagy: az új elnök tőlem nem biankó csekket, hanem bizalmat
kap
2014 július. A mai európai bizottsági elnökválasztás után sajtónyilatkozatban
reagált Nagy József, a Híd európai parlamenti képviselője.
“Számomra biztató, hogy kortesbeszédében Juncker a kritikát elfogadva a
felesleges bürokrácia elleni európai biztosi hivatal helyett az alapjogok
betartásának európai biztosára tett ígéretet, leválasztva azt az igazságügyi biztos
eddigi portfóliójából.”
Nagy József a Híd képviselője előzőleg ellenezte a bürokrácia elleni biztos
kinevezését. Ha a szeptemberi szavazáson ezt az EP jóváhagyja, Nagy József
szerint az európai kisebbségek, így a szlovákiai magyarok szempontjából is
kettős sikernek könyvelhető ez a változás, hiszen ennek az európai miniszternek
a kiemelt jogkörébe fognak tartozni a polgári és emberi jogok betartása, konkrét
feladatának pedig az Európa Tanács emberjogi egyezményéhez való egységes
EU-s csatlakozást és az alapjogi karta betartatását tűzte ki Juncker.
“Ezzel számomra az új elnök jelezte, hogy várhatóan indítványozni fogja a
nemzetiségi kisebbségek jogvédelmének Uniós felvállalását is egy következő
szerződésmódosítás esetében. Az Unió belső politikai stabilitása érdekében ezt
mindenképpen szükségesnek tartom.” - tette hozzá Nagy József a szavazás után
kiadott sajtóközleményében.
Forrás: www.bumm.sk

Lefújták a Csallóközi Maratont – Hájos nem engedélyezi!
2014 augusztus. Az idei, szeptember 20-i időpontra a szervezők már tavaly
engedélyt kaptak, idén viszont kiderült, hogy a hagyományos Csallóközi Vásárt
ugyanakkor rendezi a város.
Tavaly a (fél)maratont egy héttel korábban tartották, a vásárt pedig egy héttel
később, szeptember utolsó hetében. A maratont szervező Pro Regio Danubia
polgári társulás sajtótájékoztatót tartott az ügyben csütörtökön, melyen a
társulás ügyvezetője, Bódis Lívia azzal indokolta az időpont-módosítást, hogy a

futószövetség versenynaptárában ez a szeptemberi dátum volt az, amely nem
ütközik valamilyen jelentősebb futóverseny időpontjával.
Csalódottságának adott hangot, amiért a dunaszerdahelyi városháza tavaly
ősszel írásban jóváhagyta az idei Csallóközi Maraton és Szüretfesztivál
időpontját, idén júliusban pedig azt közölték, hogy nem egyeznek bele. Mindkét
levelet Hájos Zoltán polgármester írta alá.
Hájos a járási közlekedésrendészet állásfoglalására hivatkozva, a Csallóközi
Vásár okán várható forgalmi intenzitással indokolta a sportrendezvény
megszervezésének elutasítását. Tavaly a Csallóközi Vásárt egy héttel későbbi
időpontban tartották, 2012-ben viszont szeptember 20. és 23. között zajlott.
A szervezők ugyanakkor már tavaly bejelentették az időpontot, míg a vásár idei
időpontja csak május környékén derült ki. A Pro Regio akkoriban már arról
tájékoztatott, hogy az idei Csallóközi Maraton a Roszinszky Mihály Emlékverseny
nevet viseli a 2013-ban elhunyt futó után, aki a csallóközi atléták közül elsőként
teljesítette a maratoni távot. Arról nincs információnk, hogy miért került idén
egy héttel korábbra a vásár, Hájos Zoltánt ugyanis csütörtökön nem sikerült
elérnünk, információink szerint szabadságát tölti.
A csütörtöki sajtótájékoztatón felháborodottságának adott hangot Bögi Sándor
ultramaraton-futó, aki ugyancsak segítette az idei futóverseny megszervezését,
és mint mondta, a sportág számos egyénisége és szakembere pozitívan fogadta
a rendezvény hírét, és sokan ígéretet tettek arra, hogy eljönnek. „A mi
kötelességünk, hogy ezt a versenyt tartalommal töltsük meg. A polgármester
kötelessége az lett volna, hogy odajön, és nem bújik el. Dunaszerdahelyen az
elmúlt években egy komoly futóközösség alakult ki, amit viszont az ilyen
döntésekkel le lehet rombolni. Itt fejlődés tapasztalható, amit a városnak
segítenie kellene” – szögezte le.
Bódis Lívia kifejtette, hogy idén eddig nagyságrendileg 300 környékén járt a
jelentkezők száma. „Jelentős pénzveszteség is ér bennünket, mivel már a
rendezvény előkészületei is pénzbe kerültek. Körülbelül tíz önkéntes hosszú
ideje dolgozott azon, hogy ez létrejöhessen. Egyelőre nem tudjuk, hogy a
mintegy 70 kisebb-nagyobb támogató miként viszonyul majd hozzánk jövőre, és
tulajdonképpen kb. ezer embertől vették el a lehetőséget, hogy részt vehessen

a rendezvényen” – jelentette ki. Elárulta azt is, hogy miután Dunaszerdahelyen
elutasították a futóversenyt, felmerült, hogy más településre költöztetnék, de
mint mondta, a verseny lokálpatrióta támogatói szerették volna, ha
Dunaszerdahelyen kerül megrendezésre a továbbiakban is. „Bízunk abban, hogy
jövőre elhárulnak ezek az akadályok, és meg tudjuk szervezni ezt a csallóközi
vásárral összekötve, ugyanis ez egy méltó kísérőrendezvénye lehetne a
vásárnak” – húzta alá.
A sajtótájékoztatón részt vett a Családi Turista Klub polgári társulás
képviseletében Zdenek Kelemen klubelnök is, aki elmondta, hogy a 34.Csallóközi
Gyalogtúrát idén a Csallóközi Maratonnal közösen tartották volna meg.
„Kellemetlen meglepetést okozott a városháza elutasító álláspontja, mivel az a
klubunkat is érintette. A két rendezvény közös propagálásával lehetőségünk volt
a résztvevők számát növelni, akik Dunaszerdahelyt és környékét is
megismerhetnék. Bízunk abban, hogy ami idén nem sikerült, annak 2015-ben
már nem lesz akadálya” – fogalmazott. Elmondta azt is, hogy mivel a Csallóközi
Gyalogtúra résztvevőinek száma nem éri el a 300-at, így nem kell
engedélyeztetési folyamaton átesnie, mindössze bejelentési kötelezettségük
van, aminek eleget is tettek a napokban. „Ennek megfelelően – bár szerényebb
körülmények között – de szeptember 20-án megrendezésre kerül a 34.
Csallóközi Gyalogtúra.
Forrás: www.parameter.sk

Dunaszerdahely: Képviselő-létszámcsökkentést tervez az
MKP, a Híd tiltakozik
2014 szeptember. Képviselő létszámcsökkentést tervez Dunaszerdahelyen az
MKP az utolsó pillanatban. A Híd tiltakozik, szerintük ez hatalommentés és
nem pénzspórolás - áll a Híd dunaszerdahelyi klubjának nyilatkozatában.
A Híd szerint az MKP igyekszik csökkenteni Dunaszerdahelyen a demokráciát és
a spórolás csak ürügy. Az utóbbi négy év bizonyította, hogy nem a
képviselőtestülettel, annak létszámával, hanem a városi hivatalvezetéssel van a
gond Dunaszerdahelyen.

A Híd párt dunaszerdahelyi klubja nyilatkozatában tiltakozik a városi
képviselőszám csökkentése ellen két hónappal a választások előtt. Ez elsősorban
az új és független jelölteket helyezi még hátrányosabb helyzetbe.
"Populista ürügy a pénzspórolás, hiszen a képviselők csak szimbolikus
honoráriumot kapnak. A változás fő célja egyértelműen a fogyóban lévő régi
MKP-s káderek átmentése és befolyásának megtartása a következő időszakban".
Dunaszerdahelyen ma egy képviselőre már így is 800-900 polgár esik és ezt a
számot a Híd szerint indokolatlan a tervezett 1100 fölé növelni! A választók
egyedüli garanciái a városi hivatal hatalmával szemben az önkormányzati
képviselők. Minél kevesebben lesznek, annál nehezebb lesz őket elérni,
gondjaikat, kéréseiket a hivatalban tolmácsolni és érvényesíteni. Igaz, hogy a
képviselők karaktere a fontos, de több képviselővel a polgárnak növekszik az
esélye a jobb képviseletre. Ezt mutatja a négy év tapasztalata is.
Az sem igaz, hogy könnyebben születik konszenzus 22 személlyel, mint az eddigi
25-tel. Hogy mekkora már így is a hivatal hatalma, azt legjobban az tükrözi, hogy
még ellenzéki többséggel sem lehetett javulást elérni a város működésében.
A képviselőszám csökkentéssel az egyes városrészek is hátrányos helyzetbe
kerülnének négy évre. A Híd szerint nem kell félni az emberektől, a vitától és a
több képviselőtől sem.
A Híd dunaszerdahelyi klubja szerint, ha a megtakarítás az MKP őszinte célja, a
Híd párt leendő jelöltjeinek csoportja hajlandó közös megállapodás alapján, a
képviselői posztokat tiszteletbeli funkcióként betölteni, azaz nem tartanak
igényt a képviselői honoráriumra az önkormányzatban.
"Ha pedig a novemberben távozó képviselők valamelyike hirtelen minden áron
pénzt akar spórolni a városnak, még nincs késő, lemondhat legalább az utolsó
kéthavi, amúgy szimbolikus honoráriumáról.“ - áll a Híd dunaszerdahelyi
klubjának nyilatkozatában.
A tapasztalatok alapján a Híd párt dunaszerdahelyi klubja nem lát semmiféle
elfogadható okot a képviselők számának a csökkentésére és felszólítjuk a

képviselőtestületet, hogy hagyják érvényben az eddigi megszokott 25 tagú
képviselőtestületet.
Forrás: www.parameter.sk

Polgári Vízió 2016: Jogállamiság
2014 szeptember. A Híd párt hétfőn bemutatta a Polgári Vízió 2016 című
stratégiai dokumentumának ötödik fejezetét. „A demokrácia minőségét
a társadalomban az határozza meg, milyen a polgárok jogbiztonság-érzete,
valamint hogy mennyire polgárközpontú az állami és közintézmények
működése. Ennek biztosítása a politikusok és a politikai pártok felelőssége“ –
nyilatkozta Bugár Béla, a Híd párt elnöke, aki Lucia Žitňanská alelnökkel együtt
bemutatta a Vízió 2016 stratégiai dokumentum ötödik, jogállamról szóló
fejezetét. A teljes anyagot nyitott programdokumentumként idén szeptember
13-án vitatja meg a párt Közgyűlése.
Bugár Béla szerint az igazságszolgáltatással foglalkozó fejezet arról szól, hogyan
lehet javítani a jogérvényesítést, a közintézmények működését illetve hogyan
tudunk hatékonyan küzdeni a korrupció ellen. Olyan megoldásokat javasol,
amelyekkel növelhető a rendőrség hatékonysága vagy a vállalkozási jogi
környezet kiszámíthatósága. „Örülök, hogy sikerült az asztalra tennünk egy
komplex és világos anyagot. Ez a dokumentum arról szól, milyen a pártunk
elképzelése a legkomolyabb kérdések megoldásáról“ - hangsúlyozta Bugár Béla.
Emlékeztetett arra, hogy a Polgári Vízió 2016 ötödik fejezetének megalkotását
Lucia Žitňanská, a Híd alelnöke, egykori igazságügyi miniszter irányította. „A
csapat munkájában többen részt vettek a párt szakértői és párton kívüli
szakemberek közül is, a vízió megalkotásába természetesen Gál Gábor képviselő
úr is bekapcsolódott“ – pontosított az elnök.
Lucia Žitňanská szerint nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy az állam nem könnyíti
meg a polgárok életét, éppen ellenkezőleg, állandóan nehezíti azt. „A polgárok
bizonytalanok abban, hogy a mindennapi gyakorlatban egyáltalán tudják-e
érvényesíteni a jogaikat“ – magyarázta a párt alelnöke. A helyzetet véleménye
szerint az is nehezíti, hogy a polgárok nem lehetnek biztosak abban, hogy

valóban biztosított-e a törvény előtti egyenlőségük vagy védelmet élveznek-e
a diszkrimináció különböző formái ellen.
Lucia Žitňanská szerint Szlovákiában a jogállam intézménye több vonatkozásban
is problémákat vet fel. A törvényhozás folyamatosan ki van téve a gazdasági
csoportok rövid távú érdekeinek és erősödő nyomásgyakorlásának,
a törvénykezés folyamatát kizárólag politikai szempontok határozzák meg,
ugyanakkor óriási gondot jelent a közvita hiánya. „Sőt, az államigazgatásban és
az igazságszolgáltatásban eluralkodó korrupció és nepotizmus, azaz
a családtagok előnyben részesítése úgymond konzerválja a létező negatív
állapotot“ – írta le a jelenséget, amelynek megoldására a dokumentum
kísérletet tesz.
„A Jogállam című dokumentum az igazságszolgáltatás valamennyi területét
érinti, amely véleményünk szerint hosszú ideje működésképtelen. Újraértelmezi
az állami intézmények működését és a korrupció elleni küzdelmet, megoldást
kínál arra, hogyan lehet javítani a törvénykezési folyamat minőségét, és
a bírósági rendszerben olyan változásokat javasol, amelyek garantálják
a hatékonyabb jogérvényesítést. Éppen ez utóbbi hiánya ugyanis a legnagyobb
akadálya nemcsak a hazai vállalkozói szféra normális működésének, de
alapvetően sérti az alkotmányos jogokat és a nemzetközi szerződések által
garantált jogokat a családokkal és a gyermekekkel kapcsolatos perekben“ –
nevezte meg Lucia Žitňanská az igazságszolgáltatás legégetőbb problémáit,
amelyre a Jogállam c. dokumentum megoldásokat kínál.
A volt igazságügyi miniszter hangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatás jobb
működésének természetes eszköze az, hogy kialakítjuk a bíróságok nyilvánosság
általi ellenőrzésének feltételeit. „Egyértelműen szükség van arra, hogy
kötelezően nyilvánossá tegyük a bírósági határozatokat, hangfelvételek
készüljenek a bírósági tárgyalásokról és elektronikus nyilvántartást vezessünk be
elsősorban a végrehajtási vagy csődeljárásokkal kapcsolatban“ – jelentette ki
Lucia Žitňanská.
A Híd az alelnök szerint fontosnak tartja, hogy létrehozzanak egy független
felügyeleti szervet a rendőrség és más fegyveres testületek ellenőrzésére. „Ami
a rendőrséget illeti, elengedhetetlennek tartjuk, hogy függetlenítsük azt

a politikától. Elfogadhatatlan, hogy a rendőrség vezetőjének személye minden
egyes kormányváltás után változzon – ez kizárólag a munka eredményességének
függvényében történhet.“ Lucia Žitňanská szerint a párt támogatja a
közigazgatás politikamentessé tételét is.
A Polgári vízió 2016 a Híd stratégiai dokumentuma, amelyen nemzetközi
szakértői csoport dolgozik, amelynek tagjai a párt elnökével és vezetőségével
együtt megoldásokat dolgoznak ki a szlovákiai politikai élet és a közélet
különböző területeire.
A párt a projekt keretében már bemutatta stratégiai dokumentum „Magyar
nemzetpolitika“, „Gazdaságpolitika“, „Mélyszegénységi és romapolitika“
valamint „Fenntartható vidék“ című fejezeteit.
Forrás: www.ujszo.com

Csökkent a kiskereskedelmi forgalom az EU-ban
2014 szeptember. Júliusban havi alapon 0,4 százalékkal csökkent a
kiskereskedelmi forgalom volumene a 28 tagállamból álló Európai Unióban
(EU) és a 18 tagállamból álló eurózónában is - szerepelt az EU statisztikai
hivatalának, az Eurostatnak a mai közleményében.
Júliusban az EU-ban 0,5 százalékkal csökkent az élelmiszerek, az alkoholos italok
és a dohánytermékek forgalma, 0,3 százalékkal az üzemanyagok kereskedelme
és 0,2 százalékkal a nem élelmiszeripari kiskereskedelmi termékek (ruházati
cikkek, elektronikus eszközök, gyógyászati szerek, stb.) értékesítése.
Az eurózónában az élelmiszerek, az alkoholos italok és a dohánytermékek
forgalma 0,6 százalékkal csökkent, a nem élelmiszeripari kiskereskedelmi
termékek forgalma 0,2 százalékkal esett vissza, az üzemanyag eladások viszont
0,5 százalékkal nőttek.
A tagállamok közül Ausztriában (mínusz 1,5 százalék), Németországban (mínusz
1,4 százalék) és Svédországban (mínusz 1,3 százalék) csökkent leginkább a
kiskereskedelmi forgalom júliusban, miközben Portugáliában (2,6 százalék) és

Lettországban (2,2 százalék) volt a legnagyobb növekedés az előző hónaphoz
képest.
Éves alapon, azaz 2014 júliusát 2013 júliusával összehasonlítva 1 százalékkal nőtt
a kiskereskedelmi forgalom az EU-ban és 0,8 százalékkal az eurózónában. Éves
szinten Luxemburgban, Észtországban és Romániában nőtt legjobban, Máltán,
Lengyelországban, Belgiumban és Ausztriában csökkent leginkább a forgalom.
Magyarországon júliusban havi alapon 0,1 százalékkal csökkent, éves alapon 2,3
százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Júniusban még 0,4 százalékos havi
csökkenést és 4,1 százalékos éves növekedést mért az Eurostat. (4)
Forrás: www.szabadsag.ro

Konkrét sikerrel indít Nagy József az EP bizottságaiban
2014 szeptember. Uniós projektek, melyeknek hozamát a polgárok is megérzik
A 2015-ös uniós költségvetés előkészítése folyamán elsöprő többséggel szavazta
meg szerdán Brüsszelben az Európai Parlament két bizottsága Nagy József, a HÍD
párt európai parlamenti képviselőjének kezdeményezéseit. A bizottsági
támogatás kézzelfogható siker, hiszen a kezdeményezések olyan kísérleti
projektekké válnak, melyeknek hozamát a polgárok a mindennapjaikban is
megérzik majd. Külön nagy eredmény, hogy Nagy Józsefnek nemcsak a Néppárt
támogatását sikerült megszereznie, hanem egyedüli javaslattevőként tudta
maga mögé állítani a többi frakciót is.
Az állampolgári jogokkal, illetve bel- és igazságüggyel foglalkozó LIBE
bizottságban a 8 beadott kísérleti projekt ötletből egyedüli néppárti
indítványként támogatták Nagy József kezdeményezését. A néppárti képviselő
"Több, mint szomszéd" címmel olyan kísérleti projekt indítását javasolta,
melynek célja, hogy ösztönözze a vállalkozásokat a kétnyelvűség használatára.
A projekt célja, hogy a termékekről, szolgáltatásokról szóló információ ne csak a
multinacionális mamutcégek termékein legyen többnyelvű. Szeretnénk, ha a
regionális kistermelők is tudnák kínálni portékájukat a szomszédos népek
nyelvein is. Ennek érdekében születik majd egy európai logó, "több, mint
szomszéd" címmel, melynek használatára a jogosultságot a vállalkozók pályázat

útján nyerhetik el. A kisvállalkozók anyagi támogatásra is pályázhatnak majd az
információ többnyelvűsítésének költségeire. Az uniós logó egyfajta presztízst ad
a vállalkozásoknak, ezáltal gazdasági hasznot is hoz majd számukra, illetve a
régiónak. "Bátorítani szeretnénk a kisvállalkozásokat is, hogy saját természetes
gazdasági érdekeikkel összhangban termékeiket, szolgáltatásaikat a szomszédos
népek nyelvén is hirdessék. Ennek értelemszerűen a szlovákiai magyarság
számára is komoly hozama lesz. A végső cél az lenne, hogy kísérleti jellegből
megszokott gyakorlattá váljon a régiós többnyelvűség, hogy egymás nyelvét
"sikk" legyen beszélni, használni." - nyilatkozta Nagy József.
Másik nagy sikerét a Környezetvédelmi bizottságban (ENVI) érte el Nagy József,
a Híd új európai parlamenti képviselője. Itt 12 kísérleti projektről szavaztak a
képviselők, melyből 4 kapta meg a bizottsági támogatást, köztük ismét egyedüli
néppártiként a Nagy József által jegyzett. A képviselő a készülőben lévő, sokat
vitatott EU - USA kereskedelmi és beruházási egyezmény – TTIP - keretében, de
azon túlmutató kritérium rendszer kialakítását javasolta. A tegnapi szavazást a
jövő héten már tárgyalások követik az Európai Bizottsággal.
"Komoly eredménynek értékelem ezt a széleskörű támogatást, hiszen a
bizottsági szavazásokat a néppártban is fontos tárgyalásokkal, majd pedig
nagyon komoly frakcióközi egyeztetésekkel készítettem elő. Hátra van még
persze a végső költségvetési szavazás is az EP plenáris ülésén, de bízom benne,
hogy ott is sikerül majd megszereznem a többségi támogatást. Örülök, hogy két
olyan kezdeményezést sikerült elindítanom, melyeknek konkrét hatása lesz a
polgárok életére nem csak otthon, de egész Európában, sőt még annak határain
is túl.” – zárta szavait Nagy József, a Híd EP képviselője.
Forrás: www.most-hid.sk

Híd Európába - ifjúsági pályázat.
2014 szeptember. A Híd párt és Nagy József, európai parlamenti
képviselő pályázatot hirdet a szlovákiai magyar fiataloknak, hogy első kézből
szerezzenek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről és
kapcsolódjanak be a brüsszeli képviselői iroda munkájába.

A pályázat feltételei:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség legalább három elvégzett főiskolai
vagy egyetemi év; korhatár: 30 év
- szakirány (előny, de nem kizáró feltétel): európai tanulmányok,
közgazdaságtan, politikatudomány, szociológiai irányzatok, jog,
nemzetközi kapcsolatok
- magyar- és szlováknyelv-tudás tárgyalási szinten és angol vagy francia
nyelv középfokú ismerete feltétel, más világnyelv ismerete előny
- alapinformáció az európai intézményekről, legfőképp az EP
működéséről
- alapinformáció a Híd párt prioritásairól és tevékenységéről
- alapinformáció Nagy József europarlamenti képviselő tevékenységi
köréről
- érdeklődés és alapismeretek a LIBE (Állampolgári jogok, bel-, és
igazságügy) és ENVI (Környezetvédelem, közegészségügy és élelmiszer –
biztonság) bizottságok témái iránt.
- rugalmasság nemzetközi környezetben
- számítógépes ismeretek felhasználói szinten
A pályázáshoz a következő anyagokat kérjük beküldeni:
1. magyar/szlovák/angol nyelvű strukturált önéletrajz fényképpel
2. diplomamásolat illetve igazolás az iskolában elvégzett évekről
3. nyelvvizsga-bizonyítvány vagy egyéb dokumentum, amely igazolja a
nyelvtudást
4. 2 ajánlólevél politikai szervezettől, felsőoktatási intézménytől vagy
munkahelyről
5. motivációs levél (1 oldal, 1,5 sorköz), amelyben a pályázó megindokolja
miért is szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe,
milyenek az elvárásai a gyakorlattal kapcsolatban, valamint hogyan
illeszkedik a program jövőbeli terveihez
Véleménykifejtő levél (3 oldal, 1,5 sorköz) a következő témára:
Milyen konkrét eszközöket és lépéseket javasolna egy európai parlamenti
képviselőnek és a hazai kisebbségi politikai pártoknak illetve a vegyes területen

működőmegyei és helyi önkormányzatoknak a nemzetek közti megbékülési
folyamat folytatására a mai európai politikai helyzetben?
Pályamunka (3 oldal, 1,5 sorköz) a következő témák egyikében:
Meddig mehet az európai integráció - a szlovákiai magyarság nemzetiségi és
régiófejlesztési érdekeit szem előtt tartva - az utóbbi évek feszültségeinek
tükrében?
Hogyan vélekedik az USA-val készülő TTIP egyezményről és annak gazdasági,
politikai valamint környezetvédelmi aspektusairól? Elemezze röviden az egyes
nemzetállamok hozzáállásának lehetséges háttér okait.
Mi a véleménye a betelepített vagy letelepedni hagyott, akár többgenerációs
idegen nemzeti kisebbségek jogairól és a történelmi, őshonos nemzeti
kisebbségek jogairól az EU-ban? Milyen fő elvek és érvek mentén kellene az
európai kisebbségvédelmi rendszert alakítani?
Mit kínálunk a gyakornoknak:
Minimum 1 hónapos időtartamú munka hosszabbítás lehetőségével 2014
novembere és 2015 novembere között a képviselői irodában, Brüsszelben – a
pontos időpontokat egyeztetjük a sikeres pályázókkal
havi ösztöndíj, mely fedezi az utazás, szállás és étkezés költségeit
betekintés a LIBE és ENVI szakbizottságok munkájába
nemzetközi környezet
A pályázat lefolyása:
A beérkező pályázati anyagok alapján elfogadott jelentkezők írásbeli tesztet
töltenek ki, amely során felmérjük szakmai illetve nyelvi tudásukat. A teszten a
legjobb eredményt elért jelentkezőket szóbeli meghallgatásra hívjuk, majd 2
napos összpontosításra kerül sor. Ezek után kiértékeljük a pályázat résztvevőit.
Előzetesen 12-24 gyakornok felvételével számolunk.
Pályázati anyagok leadási határideje: 2014. szeptember 24.
Beadványok kiértékelése: 2014. október 6.
Írásbeli teszt és beszélgetés: 2014. október 18.
Összpontosítás: 2014. október 28.-29.

Pályázati kiértékelés: 2014. október 31.
Első gyakornokok belépése 2014. novemberében
Kérjük az érdeklődőket, hogy pályázati szándékukat mielőbb jelezzék e-mailen,
hogy időben szerezhessünk áttekintést a várható pályázatok számáról, még a
leadási határidő, szeptember 24. előtt.
Egyéb tudnivalók: A gyakornoki munka pontos időtartamát az EP
munkanaptára alapján határozzuk meg.
A pályázatra olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik még nem vettek részt
szakmai gyakorlaton az Európai Parlamentben. A preferált hónapokat kérjük, a
pályázati anyagon feltüntetni!

Konkrét sikerrel indít Nagy József az EP bizottságaiban
2014 szeptember. A 2015-ös uniós költségvetés előkészítése folyamán elsöprő
többséggel szavazta meg szerdán Brüsszelben az Európai Parlament két
bizottsága Nagy József, a HÍD párt európai parlamenti képviselőjének
kezdeményezéseit.
A bizottsági támogatás kézzelfogható siker, hiszen a kezdeményezések olyan
kísérleti projektekké válnak, melyeknek hozamát a polgárok a
mindennapjaikban is megérzik majd. Külön nagy eredmény, hogy Nagy
Józsefnek nemcsak a Néppárt támogatását sikerült megszereznie, hanem
egyedüli javaslattevőként tudta maga mögé állítani a többi frakciót is.
Az állampolgári jogokkal, illetve bel- és igazságüggyel foglalkozó LIBE
bizottságban a 8 beadott kísérleti projekt ötletből egyedüli néppárti
indítványként támogatták Nagy József kezdeményezését. A néppárti képviselő
"Több, mint szomszéd" címmel olyan kísérleti projekt indítását javasolta,
melynek célja, hogy ösztönözze a vállalkozásokat a kétnyelvűség használatára.
A projekt célja, hogy a termékekről, szolgáltatásokról szóló információ ne csak a
multinacionális mamutcégek termékein legyen többnyelvű. Szeretnénk, ha a
regionális kistermelők is tudnák kínálni portékájukat a szomszédos népek
nyelvein is. Ennek érdekében születik majd egy európai logó, "több, mint

szomszéd" címmel, melynek használatára a jogosultságot a vállalkozók pályázat
útján nyerhetik el. A kisvállalkozók anyagi támogatásra is pályázhatnak majd az
információ többnyelvűsítésének költségeire. Az uniós logó egyfajta presztízst ad
a vállalkozásoknak, ezáltal gazdasági hasznot is hoz majd számukra, illetve a
régiónak.
"Bátorítani szeretnénk a kisvállalkozásokat is, hogy saját természetes gazdasági
érdekeikkel összhangban termékeiket, szolgáltatásaikat a szomszédos népek
nyelvén is hirdessék. Ennek értelemszerűen a szlovákiai magyarság számára is
komoly hozama lesz. A végső cél az lenne, hogy kísérleti jellegből megszokott
gyakorlattá váljon a régiós többnyelvűség, hogy egymás nyelvét "sikk" legyen
beszélni, használni." - nyilatkozta Nagy József.

Másik nagy sikerét a Környezetvédelmi bizottságban (ENVI) érte el Nagy József,
a Híd új európai parlamenti képviselője. Itt 12 kísérleti projektről szavaztak a
képviselők, melyből 4 kapta meg a bizottsági támogatást, köztük ismét egyedüli
néppártiként a Nagy József által jegyzett. A képviselő a készülőben lévő, sokat
vitatott EU - USA kereskedelmi és beruházási egyezmény – TTIP - keretében, de
azon túlmutató kritérium rendszer kialakítását javasolta. A tegnapi szavazást a
jövő héten már tárgyalások követik az Európai Bizottsággal.
"Komoly eredménynek értékelem ezt a széleskörű támogatást, hiszen a
bizottsági szavazásokat a néppártban is fontos tárgyalásokkal, majd pedig
nagyon komoly frakcióközi egyeztetésekkel készítettem elő. Hátra van még
persze a végső költségvetési szavazás is az EP plenáris ülésén, de bízom benne,
hogy ott is sikerül majd megszereznem a többségi támogatást. Örülök, hogy két
olyan kezdeményezést sikerült elindítanom, melyeknek konkrét hatása lesz a
polgárok életére nem csak otthon, de egész Európában, sőt még annak határain
is túl.” – zárta szavait Nagy József, a Híd EP képviselője.

Legyen sikk a kétnyelvűség
2014 szeptember. A 2015-ös uniós költségvetés előkészítése során az Európai
Parlament állampolgári jogokkal, illetve bel- és igazságüggyel foglalkozó
bizottsága (LIBE) támogatta Nagy József (Híd) többnyelvűséget segítő
kezdeményezését.
A Híd európai parlamenti képviselője „Több, mint szomszéd” címmel olyan
kísérleti projekt indítását javasolta, melynek lényege, hogy ösztönözze a
vállalkozásokat a két vagy többnyelvűség használatára. A projekt célja, hogy a
termékekről, szolgáltatásokról szóló információ ne csak a multinacionális cégek
termékein legyen többnyelvű, hanem a regionális kistermelők is tudják kínálni
portékájukat a szomszédos népek nyelvein. Ennek érdekében megszületik a
„Több, mint szomszéd” uniós logója, melynek használatára a jogosultságot a
vállalkozók pályázat útján nyerhetik el.
A kisvállalkozók anyagi támogatásra is pályázhatnak majd az információ
többnyelvűsítésének költségeire. Ennek a szlovákiai magyarság számára is
komoly hozama lesz, figyelmeztet Nagy. „A végső cél az lenne, hogy kísérleti
jellegből megszokott gyakorlattá váljon a régiós többnyelvűség, hogy egymás
nyelvét sikk legyen beszélni, használni” – magyarázta a képviselő. A végső
döntés az EP plenáris ülésén, a költségvetési szavazáson várható.
Forrás: www.ujszo.com

Két tucat rátermett szlovákiai magyar fiatal szerezhet
szakmai tapasztalatot a képviselő brüsszeli irodájában.
2014 szeptember. A 2015-ös uniós költségvetés előkészítése során az Európai
Parlament állampolgári jogokkal, illetve bel- és igazságüggyel foglalkozó
bizottsága (LIBE) támogatta Nagy József (Híd) többnyelvűséget segítő
kezdeményezését.
A Híd és Nagy József, európai parlamenti képviselő huszonnégy szlovákiai
magyar főiskolásnak, egyetemistának vagy harminc évtől nem idősebb
diplomásnak kínál novembertől különleges lehetőséget. Az európai politika

iránt érdeklődő fiatalok számára kiírt pályázat nyertesei első kézből
szerezhetnek tapasztalatot az Európai Parlament működéséről és
kapcsolódhatnak be a brüsszeli képviselői iroda munkájába. Az egy hónapos,
költségtérítéses, szakmai gyakorlatra kiírt pályázatra legalább harmadéves
hallgatók vagy már diplomás fiatalok jelentkezhetnek. Magyar, szlovák és angol
vagy francia nyelvtudás szükséges.
Pályázni a következő témák egyikének kidolgozásával lehet:
1. Meddig mehet az európai integráció - a szlovákiai magyarság nemzetiségi
és régiófejlesztési érdekeit szem előtt tartva - az utóbbi évek feszültségeinek
tükrében?
2. Hogyan vélekedik az USA-val készülő TTIP egyezményől és annak
gazdasági, politikai valamint környezetvédelmi aspektusairól? Elemezze
röviden az egyes nemzetállamok hozzáállásának lehetséges háttérokait.
3. Mi a véleménye a betelepített vagy letelepedni hagyott, akár
többgenerációs idegen nemzeti kisebbségek jogairól és a történelmi, őshonos
nemzeti kisebbségek jogairól az EU-ban? Milyen fő elvek és érvek mentén
kellene az európai kisebbségvédelmi rendszert alakítani?
Jelentkezni emailben az skeppeu@gmail.com címen lehetséges. A pályázat
teljes kiírásáról és a program részleteiről a www.nagyjozsef.sk oldalon
olvashatnak.

Győztek az allergiások – Kiska aláírása segített rajtuk
2014 szeptember. A települések vezetőségei elrendelhetik a
föltulajdonosoknak azt, hogy azokon a földeken, ahol inváziós növények
találhatók, távolítsák el onnan azokat. Ha ezt nem cselekszi meg, akkor az
állam teszi meg majd helyette, aminek költségeit a földtulajdonosnak kell
kifizetni.
Mindezt a természet-és országvédelmi törvénymódosítás írja elő, ami Nagy
József és Jakab Elemér (mindketten Híd-politikusok) tollából született, amit
Andrej Kiska köztársasági elnök július 8-án látott el kézjegyével.

A törvény előterjesztői szerint a parlagfű erősen allergén növény, a népesség 80
százalékánál allergiát okoz. „Közel egy millió emberről van szó” – jegyezte meg
Nagy, aki szerint a törvény érvénybe lépése után javulni fog az egészségügyi
helyzet. ”Milliókat takaríthat meg így minden évben a kormány” – tette hozzá
mondanivalójához a Híd politikusa.
Forrás: www.ujszo.com

Felejthetetlen élményekkel
jótékonysági tábor lakói
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2014 szeptember. Már ötödik éve került megrendezésre Nagy József
europarlamenti képviselő által kezdeményezett kétnyelvű nyári tábor
hátrányos helyzetű gyerekeknek
Augusztusban ismét megnyitotta kapuit a ProRegio PT által szervezett karitatív
nyári tábor hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Újdonság, hogy ebben az évben a táborlakók az egy-egy hetet a Kis-Fátrában,
Túrócszentmárton festői környezetében fekvő Martinské Hole-i erdei táborban
töltötték.
Így folytatódott a csereprogram, amelyet tavaly Nagy József europarlamenti
képviselő kezdeményezett akkori padszomszéd parlamenti képviselőtársával,
Andrej Hrnčiarral, Túrócszentmárton polgármesterével.
Közismert, hogy a szélsőséges, gyűlölködéses viselkedés elsősorban a fiatalok
körében hódít. Hasznos, ha lehetővé tesszük már a gyerekek számára, hogy
személyes élményeik alapján alkothassanak képet a másik nemzet tagjairól.
„Reméljük, hogy a táborban résztvevő gyerekek hazatérve a környezetüket is
meggyőzik, és talán a következő generáció már nem fog a másik nemzetre
gyanakvással tekinteni. A hazai gyerekeknek külön előny, hogy a tábor idején
fejleszthették szlovák nyelvtudásukat is.“ – mondta el Nagy József, aki a tábor
alapítója, védnöke és egyik támogatója. “Az előző években is vegyes csoportok
kialakítására törekedtünk, az idén is a csallóközi és mátyusföldi kis magyar
vendégeket szlovák társaik várták a táborban” -tette hozzá az europarlamenti
képviselő.

Míg tavaly Túrócszentmártonból (Martin) fogadták a hátrányos helyzetű
gyerekeket Dunaszerdahelyen, az idén csallóközi és környékbeli gyerekek
utazhattak ingyenesen a hegyekbe: a dunaszerdahelyi járásból Megyerről,
Királyfiakarcsáról, Madból, Eperjesről, Jányokról, Ekecsről és Lúcsról várták a
gyerekeket; a galántai járásból jókai, tallósi, nádszegi, nagyfödémesi
feketenyéki és vízkeleti gyerkőcök, valamint Komárom környékéről Szőgyénből
és az érsekújvári járásbeli Perbetéről készültek gyerekek a táborba.
„A válogatás során a gyerekek szociális helyzetét és iskolai igyekvését tartottuk
szem előtt, segítségünkre voltak az egyes települések iskolaigazgatói és
önkormányzati dolgozói” – tudtuk meg Bódis Líviától, a ProRegio polgári társulás
képviselőjétől.
Az utóbbi öt év alatt közel 600, önhibáján kívül hátrányos anyagi helyzetű
családból származó 12 éven aluli gyermek egyhetes nyaralását sikerült
megoldani a szervezőknek. Mindezt évente több mint 70 magánszemély és
vállalkozó segítségével sikerül bebiztosítani, bármiféle állami vagy
önkormányzati segítség nélkül.
A résztvevőket számtalan izgalmas programmal várták vendéglátóik:
megismerkedtek Túrócszentmárton városával, megtekintették a szlovák
falumúzeumot, majd ellátogattak a Sztrecsnói várba. Bebarangolták a Vrátna
völgyet, este tábortűz mellett készítettek vacsorát. Természetesen nem maradt
el a fürdőzés, az aqua-gym, a kézműves foglalkozások és a tábor végén a búcsúdiszkó.

A Híd VIII. Közgyűlése
2014 október. Elnökségi taggá választották Nagy József europarlamenti
képviselőt. 2014.szeptember 13-án Pozsonyban került sor a Híd VIII.
Közgyűlésére, melynek fő témái a párt szerveinek választása, a Polgári Vízió 2016
címet viselő pártdokumentum megtárgylása és az Alapszabályzat tervezet
módosítása volt. Az említett programpontokon túl a Közgyűlés, melyen 120
küldött és több mint 60 hazai és külföldi vendég vett részt, a közelgő
önkormányzati választásokkal is foglalkozott. A Közgyűlés programja a párt
5.évfodulójának ünneplésével ért véget.

Nyilvánosságra hozták a dunaszerdahelyi
önkormányzati választási programját
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2014 október. Lehetőség a változásra Dunaszerdahelyen
MUNKAHELYTEREMTÉS, LOKÁLPATRIOTIZMUS
A1 Dunaszerdahely város vezetésének ideje változtatni a fejlesztési
stratégiáján. Az eladósodás helyett az uniós pénzek lehívására kell a hangsúlyt
helyezni, amihez szakmai hozzáértés és állandó pályázás szükséges, csak így
tudunk ugyanis előrelépni.
A2 Újraiparosítjuk Dunaszerdahelyt. Erős gazdaságot - minél több új
lakóhelyhez közeli munkahelyet - tervezhető életpályát a fiataloknak!
Megteremtjük a feltételeit a hagyományos élelmiszeripar visszatérésének,
hogy a helyben megtermelt gabonát, a húst a zöldséget vagy a gyümölcsöt
itthon dolgozzuk fel.
A3 Támogatni fogjuk a kis- és középvállalkozásokat, az új munkahelyeket
teremtő cégek megkeresése és támogatása az egyedüli járható út.
A4 Dunaszerdahelynek legyen egy igazi központi korzója, sétálóutcája tele
élettel, teraszokkal, rendezvényekkel, sok-sok programmal színesített kulturális
élettel.
A5 Megreformáljuk a dunaszerdahelyi hűségkártya-rendszert. Több
vállalkozást és szolgáltatást fogunk aktívan bekapcsolni a
kedvezményrendszerbe, előtérbe helyezve a helyi vállalkozásokat, valamint
kiterjesztjük ezt a parkolási rendszerre is.
A6 A városban a parkolás első órája legyen ingyenes a DS-hűségkártyával
rendelkezőknek, amit a szélvédőn belül elhelyezett kártya és parkolási idővel
megjelölt jegyzet alapján ellenőrizhetnek.
A7 A lakótelepen nem tesszük fizetőssé a parkolást, hanem rezidens
kártyarendszerrel biztosítjuk az ott lakók parkolását, valamint új parkolók
építésével fogunk reagálni a kor kihívására.

A8 Dunaszerdahelyre fürdővárosként tekintünk. Az idegenforgalom különleges
hangulatot biztosít, új munkahelyeket teremt, ami egyben a városnak és
polgárainak új bevételforrást is jelent.
BIZTONSÁGOS, EMBERSÉGES VÁROS
B1 Modernizáljuk az elavult kamerarendszert, amely riasztó – térfigyelő
funkciókkal bővül majd, így erősítve Dunaszerdahely polgárainak biztonságát.
B2 Nagy hangsúlyt helyezünk a közlekedésbiztonság oktatására. Támogatni
kívánunk minden ilyen irányú kezdeményezést.
B3 A működő és hatékony közvilágítás a közbiztonság és a rend alapköve.
Energiatakarékos izzókkal kívánjuk csökkenteni a közvilágítás költségeit.
B4 Padokat helyezünk el azokon a helyeken, ahol a polgárok ezt jogosan
hiányolják, a dunaszerdahelyi és sikabonyi temető felé vezető úton, továbbá az
Észak II lakótelepen, a kórház környékén, illetve máshol is. A hajléktalanok
„padfoglalását” térválasztó kartámaszokkal fogjuk megakadályozni. Városi
urnaligetet építünk ki, itt is emlékezhetnek majd szeretteikre a hozzátartozók.
INFRASTRUKTÚRA
C1 Felújítjuk és kiépítjük a járdákat, amelyeket akadálymentessé teszünk annak
érdekében, hogy biztonságosan közlekedhessenek a gyalogosok, a kismamák a
babakocsikkal, az idős emberek, valamint a mozgássérültek egyaránt.
C2 Kiépítjük a hiányzó lekanyarodósávokat a körforgalmaknál, enyhítve ezzel a
forgalmi dugókat. A sikabonyi temetőnél körforgalmat valamint elegendő
parkolóhelyet létesítünk.
C3 Fokozott figyelmet szentelünk a város úthálózatának felújítására és az utak
rendszeres karbantartására az egész választási időszak folyamán.
C4 Kerékpárút-hálózatot építünk és jelölünk ki a városban. Elsődleges célunk
az, hogy Dunaszerdahely nyugatról keletre, valamint délről északra
biztonságosan járható legyen kerékpáron is, valamint rákötődjön a már

meglévő szomszédos kerékpárút-hálózatokra. Ezáltal legalább harmadával
csökkenhetne az autóforgalom a városban, enyhülnének a forgalmi torlódások.
C5 Kerékpár-tárolókat helyezünk el Dunaszerdahelyen, ezzel is segítve a
kerékpáros forgalom térnyerését.
C6 Minimalizálni kívánjuk az átmenő és a teherforgalmat a város utcáin a
Pozsonyi út – Nagyabonyi út – Kisudvarnoki út – Csallóközkürt kerülőút
megépítésével.
C7 A polgárok visszajelzései szerint alakítjuk majd ki a városi buszjáratok
útvonalát, megállóit és menetrendjét.
IDŐSEKRŐL VALÓ GONDOSKODÁS, SZOCIÁLIS BIZTONSÁG, MINŐSÉGI
EGÉSZSÉGÜGY
D1 Megteremtjük az anyagi feltételeit az idősek elektronikus segélyhívó
ügyeleti rendszerének kiépítésére és működtetésére Dunaszerdahelyen. A
rászoruló, idős emberek karperec-rendszerű GPS–t kapnak, amellyel szükség
esetén bármikor segítséget tudnak hívni.
D2 Hosszú távú szociális programot indítunk az idősekről való gondoskodás
céljából és az idősek számára napközi otthonokat hozunk létre.
D3 Minden fórumon követelni fogjuk, hogy a gyorsmentő-szolgálati állomást
visszahelyezzék Dunaszerdahelyre.
D4 Elősegítjük olyan kétnyelvű kríziscentrum létrehozását, amely a családi
erőszak áldozatainak képes azonnali ellátást biztosítani átmeneti szállással,
pszichológiai és szociális tanácsadással.
D5 Fokozatosan enyhíteni kívánjuk a hátrányos helyzetű csoportok, így a
szociális periférián élő romák problémáit is és meggátoljuk a további csoportok
tudatos betelepítését a városba. Hatékonyan kihasználjuk az új állami és uniós
programokat - a Híd Vízió 2016 c. programdokumentuma értelmében.

D6 Felvesszük a harcot a kábítószer-fogyasztással. Az állami szervekkel karöltve
könyörtelenül fellépünk a jövő generáció megmentése, a drogfogyasztás
visszaszorítása érdekében.
OKTATÁS, KULTÚRA, SPORT
E1 Az oktatásban elsősorban a minőségre kívánjuk helyezni a hangsúlyt, az
anyanyelven történő oktatás fontosságára, valamint a fiatal generáció
motiválására szeretnénk összpontosítani.
E2 Szolidáris módon segíteni fogjuk a vidéki kisiskolák fennmaradását. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy ha a vidéki gyerekek szülei mégis a
dunaszerdahelyi iskolát választanák, akkor ők az anyanyelvükön tanulhassanak.
E3 Sok kis sportpályát, játszóteret, a mozgássérültek által is látogatható kondiés pihenőparkot fogunk építeni Dunaszerdahely lakótelepein és a
városnegyedekben, kihasználva a helyi adottságokat és az ezekre irányuló,
megpályázható európai uniós támogatásokat.
E4 Az iskolákkal, sportegyesületekkel és más civil szervezetekkel karöltve
motiváljuk a fiatal generációt a mozgásra és sportolásra.
E5 Dunaszerdahely a szlovákiai magyarság bástyája és mindent megteszünk
azért, hogy ez továbbra is így maradjon. Ennek egyik szimbóluma a DAC
labdarúgócsapata. Ezért a lehetőségek teljes kihasználásával támogatni
kívánjuk a DAC színvonalas szereplését és az utánpótlásképzést, hogy továbbra
is büszkén képviselhesse csapatunk nemcsak Dunaszerdahelyt.
E6 Emellett mindenképpen létrehozunk egy olyan városi sportegyesületet,
amelyben a többi sportág résztvevőit kívánjuk tömöríteni és kiszámítható
koncepció alapjánaktívan támogatni.
A FIATALOK TÁMOGATÁSA
F1 Start- és bérlakásokat fogunk építetni, kihasználva az állam kínálta
lehetőségeket, hogy a fiatal dunaszerdahelyieknek ne kelljen falura költözniük,
s így megfordíthatjuk a csökkenő demográfiai tendenciát és a lakosság
elöregedését.

F2 Megfelelő számú és színvonalú bölcsödét nyitunk, könnyítve ezzel a fiatalok
munkába állását. Továbbá kidolgozunk egy érvényesülést megkönnyítő
programot a nők munkaerő- piaci helyzetének javítása érdekében, amelynek
célja, hogy motiváljuk a fiatalok itthon maradását.
F3 Támogatni kívánjuk a szabadidőközpontok tevékenységeit, valamint a
fiatalok egyesületi tevékenységét.
F4 Felújítjuk az óvodák, iskolák épületeit, tornatermeit, játszótereit és
sportpályáit. Többek közt bővíteni fogjuk a Széchényi utcai óvoda kapacitását,
és Sikabonyban is megteremtjük egy új óvoda megnyitásának a lehetőségét.
ZÖLD ÉS TISZTA DUNASZERDAHELY
G1 A termálfürdő környékén létrehozunk egy nagy kiterjedésű, több hektárnyi
összefüggő zöldövezetet – központi parkot vízfelülettel, ahol pihenni, sportolni
és szórakozni lehet.
G2 Ebben az övezetben új, természetbarát amfiteátrumot kívánunk létrehozni.
G3 Megfelelő számú és felszereltségű, könnyen és gyorsan elérhető
kutyasétáltató helyet építünk ki minden lakónegyedben, így a gazdiknak nem
kell majd ürítőhelyet keresni kutyáik számára.
G4 A kutyakukákat igény szerint fogjuk kihelyezni, és odafigyelünk az
ürítésükre, fenntartásukra.
G5 A járás községeivel összefogva profi színvonalú állatmenhelyet hozunk létre,
24 órás állatbefogói és gondozói szolgálattal. Segítünk az elkóborolt kutyák
gazdáinak megkeresésében, az elhagyott ebeknek pedig megpróbálunk új
gazdát találni.
G6 A lehető legrövidebb időn belül elindítjuk a hulladékgyűjtő- és osztályozó
udvart, ahol magas színvonalon biztosítjuk a papír, üveg, műanyag, valamint a
komposztálható hulladék gyűjtését. Az udvart megfelelő mérleggel is ellátjuk,
amelynek segítségével pontos adatot kapunk a hulladék mennyiségéről, ezáltal
is csökkentve a hulladékdíjat.

G7 Teljes mértékben támogatni és segíteni fogjuk azokat a lakossági
aktivitásokat, amelyek a környezet tisztaságára irányulnak.
G8 Rendszeres, szakmailag megtervezett és számon kérhető zöldövezetkarbantartási programot hirdetünk meg. A profi környezetvédőkkel karöltve
kidolgozzuk a város fatelepítési tervét. A meglévő fáknak szakszerű gondozást,
főleg a vegetációs idő betartását biztosítjuk.
G9 Csökkentjük az allergén parlagfűvel fertőzött területek nagyságát, és az
elhanyagolt területeket is megtisztítjuk, az allergiás tüneteket okozó fák
helyett újakat ültetünk.
A NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA IS ELLENŐRIZHETŐ VÁROSVEZETÉS
H1 Rugalmasabbá tesszük a polgármesteri hivatal, valamint az összes városi
hivatal és az építkezési osztály munkáját. A város legyen a polgárért és ne a
polgár a városért. Célunk az egyszerű, hatékony elektronikus ügyintézés, azaz a
transzparens városvezetés.
H2 Maximálisan odafigyelünk a kétnyelvűség alkalmazására a hivatali
kapcsolattartásban, szóban és írásban egyaránt /lásd. a Híd Vízió 2016 c.
programját/.
H3 Korrupció ellenes névtelen üzenetrögzítőt helyezünk el egyenesen a
polgármester asztalán, hogy a polgárok panaszai időben megoldódjanak.
H4 A képviselő-testületi ülések teljes iratanyagát a tanácskozás előtt időben
nyilvánosságra hozzuk és kizárjuk a programpontok indokolatlan utólagos
beiktatását. Így a polgároknak is módja lesz áttanulmányozni azt még a
napirendi pontok megvitatása előtt. A gyűlésen minden polgárnak megfelelő
hozzászólási lehetőséget biztosítunk az őt érintő kérdésekhez.
H5 Bevezetjük az elektronikus referendumok lehetőségét, amelyek
segítségével a testület fontos kérdésekről egyenesen az érintett polgárok
bevonásával dönthet.
H6 Kiemelt hangsúlyt helyezünk a polgármesteri hivatal és a képviselőtestület
polgárokkal való rendszeres kommunikációjára. A jövőben nem fordulhat elő,

hogy a polgárok ne ismerjék a városi képviselőiket. Nincs jó városvezetés a
polgárokkal való állandó, nyílt és közvetlen kommunikáció, kapcsolattartás
nélkül.
H7 A korrupció gyanújának elkerülése érdekében az elektronikus aukció a
leghatékonyabb módja a városi vagyonnal való gazdálkodásnak. Az eladás,
vétel, bérlet vagy bérbeadás elektronikus módon kerül meghirdetésre, és a
város csakis a legjobb ajánlatok alapján fog dönteni.
H8 Minden szerződést nyilvánosságra hozunk, azok teljes szövegével és
záradékaival együtt. Ugyanez érvényes a szolgálati utak és a város által
kifizetett minden egyes euró felhasználásának módjáról.
H9 Az ellenőrizhető vezetés koncepcióját kötelező érvényűvé tesszük minden
egyes szervezetre, amit a város működtet, vagy tulajdonrésze van benne, de
alapfeltételként fogjuk szabni a várossal együttműködni akaró, potenciális
partnerekre is.
H10 Az egyes városi munkapozíciók betöltésére mindig nyilvános pályázatot
fogunk hirdetni.

Biztos-meghallgatási maraton Brüsszelben
2014 október. Az utóbbi két hét legnagyobb eseményei kétségkívül az Európai
Bizottság biztos-jelöltjeinek meghallgatása volt az Európai Parlamentben.
A Lisszaboni szerződés értelmében minden tagállamnak joga van egy biztosi
pozícióra az Európai Bizottságban. Csúcspozíciókról van szó, mely egyrészt jelent
tagállami presztízs-kérdést, másrészt pedig egyáltalán nem mindegy mennyire
felkészült politikus kerül egy-egy európai tárca élére. A jelölést az Európai
Bizottság elnöke és a tagállamok közösen teszik, az Európai Parlament
szakbizottságai pedig meghallgatják a jelölteket, hogy alkalmasak-e a rájuk
bízandó portfólióra. Az alakuló Juncker kabinet nem egy időzített bombát
tartalmazott. A magyar Navracsics Tibor hozhatta a legjobb ajánlóleveleket,
lehetett akármilyen felkészült is, az uniós boszorkányüldözési hangulat az Orbán
Viktor vezette Magyarország felé gyakorlatilag borítékolta a huzavonát.
Ugyancsak érdekes kérdéseket vetett fel az olajmágnás spanyol Miguel Arias

Cañete személye, akit Juncker energia- és klímaügyi pozícióra tartogatott. A
szocalisták közül a francia Pierre Moscovici ellen a kifogás az volt, hogy francia
pénzügyminiszterként nem tudta tartani az uniós hiánycélt. Hogy is lehetne így
uniós biztosként rábízni más országok pénzügyeinek felügyeletét?! S aztán
persze ott volt az önjelölt Alenka Bratusek, aki épp kifutó szlovén
miniszterelnökként saját magát jelölte nemes eleganciával a biztosi posztra,
nem kis felhördülésére az egész szlovén politikumnak.
Azt persze lehet tudni, hogy a biztos-jelöltek személyében való megegyezés
gyakorlatilag politikai alku tárgya. Ha a szocialisták kikezdenek egy néppárti
jelöltet, garantált, hogy a néppártiak visszavágnak. Szemet szemért, fogat
fogért. Van tehát egy politikai alku a színfalak mögött, s a kezdő EP képviselő azt
hinné, hogy az EP szakbizottságaiban a meghallgatások gyakorlatilag formalitást
jelentenek. Ezért is volt meglepő, hogy egy-egy ilyen meghallgatás mekkora
előkészítést igényel, mekkora vehemenciával gyűjtik a kérdéseket a tanácsadók
illetve a szakbizottságok vezetői. Jómagam itt is a kisebbség-védelmi kérdés
felkarolását tartottam prioritásnak.
A meghallgatások végülis lefutottak. Navracsicsot személyében alkalmasnak
találták, a kijelölt portfólióra viszont nem. Ez ismét a klasszikus EP-és üzenet volt
Orbán Viktornak. A szlovén Alenka Bratuseket viszont hatalmas hátszéllel küldi
haza az EP. Ugyanis 112 voks szólt 13 ellenében arról, hogy nem alkalmas az
alelnöki és a biztosi posztra.
Alakul tehát a Juncker kabinet, meglátjuk milyen hatékonysággal tud majd
együttműködni az új vezetés alatti közszolgák ezreit tömörítő mamutszervezet,
az Európai Bizottság és a közvetlenül a polgárok által választott Európai
Parlament.

EU-USA: Környezetvédelmi jogok és a piaci környezet
kiszámíthatósága
2014 október. Zöld utat adtak az EP szakbizottságai Nagy József
környezetvédelmi projektjének
A 2015-ös uniós költségvetés előkészítése folyamán nagy többséggel szavazta
meg a Környezetvédelmi szakbizottság, majd azt követően október első hetében
az EP Költségvetési bizottsága Nagy József, a HÍD párt európai parlamenti
képviselőjének környezetvédelmi kezdeményezését. A képviselő a készülőben
lévő, sokat vitatott EU - USA kereskedelmi és beruházási egyezmény – a TTIP keretében szorgalmazza a teljes átláthatóságot, és a TTIP lényegének egyenes
kommunikálását az állampolgárok felé. "A projekt célja egy olyan ésszerű EUs
álláspont kialakítása a beruházások védelmére, hogy közben ne sérüljenek az
alapvető állampolgári jogok, mint a környezetvédelem, a társadalmi biztonság
és a közegészségügy, és azokat ne lehessen puszta gazdasági érdekek miatt
veszélybe sodorni." - hangsúlyozta a dunaszerdahelyi politikus.
A képviselő kísérleti projekt indításával széleskörű párbeszédet javasol, aminek
egyik fontos eszköze egy nem formális platform lenne, kiindulva a minisztersége
alatt működő Zöld Egyeztető Tanács analógiájából. “Természetesen
tudatosítjuk, hogy a környezetvédelem mellett a mai globalizált világban nem
elhanyagolható az állam szavahihetőségét is garantálni, hiszen a kereskedelmi
életben rendkívül fontos a kiszámíthatóság. A jogszabályok nem változhatnak
hasraütésszerűen, a beruházóknak fontos, hogy egy stabil környezetbe tudjanak
beilleszkedni.” Az EP bizottsági támogatása gyakorlatilag zöld utat nyit a projekt
2015-ös évi elindításának. Hátra van még ugyan a plenáris szavazás még az uniós
költségvetésről, de a frakcióközi összefogás a projekt mögött gyakorlatilag
garantálja a decemberi sikert is. "Komoly eredménynek értékelem ezt a
széleskörű támogatást. Vár ránk még persze a végső költségvetési szavazás is az
EP plenáris ülésén, de bízom benne, hogy ott is sikerül majd megszereznem a
többségi támogatást. Örülök, hogy olyan kezdeményezést sikerült elindítanom,
amelynek konkrét hatása lesz a polgárok életminőségére nem csak Európában,
de az Atlanti óceán túloldalán is.” – zárta szavait Nagy József, a Híd EP
képviselője

Nagy József felszólalása Strasbourgban, az EP plenáris ülésén
a skót függetlenségi népszavazás előtt.
2014 október. Az elmondott lényeg: "Az én országom polgárai, a szlovákiai
magyarság 10 éve azért örült az uniós csatlakozásnak, mert a 40 év kommunista
és orosz fennhatóság után itt (az EU-ban) látták biztosítottnak a szabadságot és
a jövőt. És ehelyett ma az európai értékek és az integráció napi politikai érdekek
miatt kerül veszélybe, sőt populista szólamok akadályozzák az egységet. És ami
a felszólalásból időszűke miatt lemaradt: "Sürgetem, hogy az Európai Unió
térjen vissza az eredeti célkitűzéseihez, az integrációhoz mert ez az egyedüli
globális esélyünk."

Zöld utat adtak az EP szakbizottságai Nagy József
környezetvédelmi projektjének
2014 október. A 2015-ös uniós költségvetés előkészítése folyamán nagy
többséggel szavazta meg a Környezetvédelmi Szakbizottság, majd azt
követően október első hetében az EP Költségvetési Bizottsága Nagy József, a
Híd
párt
európai
parlamenti
képviselőjének
környezetvédelmi
kezdeményezését.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A képviselő a készülőben lévő, sokat vitatott EU - USA kereskedelmi és
beruházási egyezmény, a TTIP keretében szorgalmazza a teljes átláthatóságot és
a TTIP lényegének egyenes kommunikálását az állampolgárok felé.
"A projekt célja egy olyan ésszerű EU-s álláspont kialakítása a beruházások
védelmére, hogy közben ne sérüljenek az alapvető állampolgári jogok, mint a
környezetvédelem, a társadalmi biztonság és a közegészségügy, és azokat ne
lehessen puszta gazdasági érdekek miatt veszélybe sodorni." - hangsúlyozta a
dunaszerdahelyi politikus.
A TTIP tárgyalások egyik legnagyobb társadalmi kritikája, hogy zárt ajtók mögött
zajlanak, így a közvélemény a tárgyaló felek kommunikációján túl, gyakran

feltételezéseken alapuló tájékoztatást kap a különböző érdekcsoportok által.
Ignacio Garcia Bercero, az EU főtárgyalója ugyan nemrégiben azt nyilatkozta,
hogy nincs ok az aggodalomra, nem jönnek a hormonkezelt hústermékek és
génmódosított élelmiszerek az európai piacra, az uniós minőségi előírások
semmilyen téren nem csökkennek majd az egyezmény tető alá hozásával.
"Semmi nem fogja veszélyeztetni a környezet védelmét, az egészséget, a
fogyasztók biztonságát, az adatvédelmet vagy bármely más szakpolitikai
célunkat."
–
magyarázta
Ignacio
Garcia-Bercero.
Mivel a megbeszélések titokban folynak, s azokról csak minimális információt
adnak a sajtónak, Nagy József EP képviselő indítványával az átláthatóságra
helyezi a hangsúlyt. Az általa javasolt kísérleti projektben ugyanis széleskörű
párbeszédet javasol, aminek egyik fontos eszköze egy nem formális platform
lenne, kiindulva a minisztersége alatt működő Zöld Egyeztető Tanács
analógiájából.
“Természetesen tudatosítjuk, hogy a környezetvédelem mellett a mai globalizált
világban nem elhanyagolható az állam szavahihetőségét is garantálni, hiszen a
kereskedelmi életben rendkívül fontos a kiszámíthatóság. A jogszabályok nem
változhatnak hasraütésszerűen, a beruházóknak fontos, hogy egy stabil
környezetbe tudjanak beilleszkedni.” - mondta Nagy József.
Az EP bizottsági támogatása tulajdonképpen zöld utat nyit a projekt 2015-ös évi
elindításának. Hátra van még ugyan a plenáris szavazás az uniós költségvetésről,
de a frakcióközi összefogás a projekt mögött gyakorlatilag garantálja a
decemberi sikert is.
"Komoly eredménynek értékelem ezt a széleskörű támogatást. Vár ránk még
persze a végső költségvetési szavazás is az EP plenáris ülésén, de bízom benne,
hogy ott is sikerül majd megszereznem a többségi támogatást. Örülök, hogy
olyan kezdeményezést sikerült elindítanom, amelynek konkrét hatása lesz a
polgárok életminőségére nem csak Európában, de az Atlanti óceán túloldalán
is.” – zárta szavait Nagy József, a Híd EP képviselője.

Kiska találkozott a szlovákiai EP-képviselőkkel, Csáky és Nagy
egymás mellett foglalt helyet
2014 október. Andrej Kiska hétfőn fogadta Szlovákia 11 európai parlamenti
képviselőjét. Csak két smeres hiányzott, Boris Zala és Monika Smolková.
Kiska hagyományteremtő céllal kezdeményezte a találkozót, és évente legalább
egyszer szeretné, ha tanácskozhatnának.
"Ez az első találkozó inkább az ismerkedésről szólt. Bár én már évek óta
ismerem, de nem vagyunk ezzel így mindannyian. Az elnök úr azt szeretné, ha
évente egyszer találkozhatnánk, ami üdvözlendő. Úgy gondolom, hogy a
viszonyunk sokkal jobb lesz, mint az előző köztársasági elnökkel (Ivan Gašparovič
- a szerk. megj.)" - jegyezte meg a találkozó kapcsán Richard Sulík.
A találkozót pozitívan értékelte Eduard Kukan (SDKÚ) volt szlovák
külügyminiszter is, aki már az előző ciklusban is EP-képviselő volt. Elmondása
szerint a találkozón szóba került az EP-választásokon tapasztalt alacsony
választási részvételi arány, de a közelgő szlovák EU-elnökség is. "Gondolom,
mindannyian szeretnénk folytatni ezt a párbeszédet" - fejtette ki.
Az eseményen részt vett Csáky Pál (MKP), aki a múlt héten Magyarország EPképviselőjeként írt alá egy levelet, melyet Francois Hollande francia államfőnek
címzett az EP képviselőinek egy csoportja, melyben üdvözölték a francia
kormány döntését arról, hogy leállították a Mistral típusú hadihajó beszállítását
az orosz hadseregnek.
Csáky a tárgyalóasztal egyik végében foglalt helyet a Híd képviselője, Nagy József
mellett.
Nagy a találkozóval kapcsolatban kiemelte, fontosnak tartja, hogy az ország
legfőbb közjogi méltósága érdeklődjön az európai témák iránt. "Az egész arról
szólt, miért is volt olyan alacsonya a részvételi arány az EP-választásokon. Úgy
gondolom, hogy pártok felett álló személyiségként összekapcsolhatja Szlovákiát
és az Európai Uniót érintő témákat annak érdekében, hogy az emberek az Uniót
ne úgy fogják fel, mint valamit, ami a határainkon túl van" - húzta alá Nagy.

Ivan Štefanec (SDKÚ) pedig azt emelte ki, hogy Kiska arra kérte őket, forduljanak
hozzá bármikor.
Forrás: www.parameter.sk

Indítvány egy EUs kisebbségvédelmi jogminimumért
2014 november. Nagy József sajtóközleménye. A napokban dönt az Európai
Parlament Állampolgári jogok, bel- és igaszságügy bizottságának vezetősége a
következő egy év parlamenti ügymenetéről. Nagy József, a Híd párt EP
képviselője több a kisebbségek helyzetét érintő javaslatot terjesztett a
nemzetközi kollégák elé. Az egyik javaslata egy úgynevezett saját
kezdeményezésű jelentés készítése az őshonos kisebbségek helyzetéről az
Európai Unióban. A másik pedig ugyanennek a témának egy magas szintű
szakmai meghallgatáson való elemzése.
“Ahogy megválasztásomkor is hangsúlyoztam, az őshonos nemzeti kisebbségek
helyzete abszolút prioritást élvez majd EP képviselői munkám során.
Mandátumomat küldetésnek tekintem, hogy a kisebbségek helyzete javuljon
Európában, hogy senki ne érezze magát másodrangú állampolgárnak például
Szlovákiában. Ez a kérdés minden hetedik uniós állampolgárt érint, így
elkerülhetetlen, hogy a LIBE bizottság behatóan foglalkozzon vele. Bízom benne,
hogy a szakbizottság vezetősége is kiáll majd a javaslataim mellett.” – mondta
Nagy József, hidas politikus.

EP képviselők a vallásszabadságért
2014 november. Európai parlamenti képviselők egy csoportja, köztük a HÍD
párt első EP képviselője, Nagy József, összehangolt cselekvésre szólít fel a
vallási hovatartozáson alapuló üldöztetés megállítása érdekében.
Az utóbbi évek véres konfliktusai, különösen a közel-keleti események,
markánsan rántották le a leplet a vallási, lelkiismereti alapon zajló
üldöztetésekről. Keresztények, zsidók, mérsékelt muszlimok és yazidik nap, mint
nap néznek szembe a megbélyegzéssel, kínzásokkal, s sok esetben a halállal a
hitük, vallási hovatartozásuk miatt. A diszkrimináció erőszakos hullámai azonban
nem csak Szíriában és Irakban csapkodnak, hanem évtizedek óta köztudott

például a tibetiek vagy az ujgurok sanyarú helyzete Kínában, vagy épp a
keresztények üldöztetése Pakisztánban. "A vallás, illetve lelkiismereti szabadság
kérdése véleményünk szerint nem marginalizálható, s nem illet meg ez a jog
egyes régiókban élőket kevésbé, mint a máshol élőket. Elkötelezettek vagyunk
ezen alapvető emberi jogért a munkánk során felemelni a hangunkat, elítélve
minden erőszakot, s minden vallásos meggyőződésen alapuló gyűlöletet." nyilatkozta Nagy József, szlovákiai magyar EP-képviselő.
Az EP képviselők csoportja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint
az Európai Unió Alapvető Jogok Chartájára hivatkozva hangsúlyozzák, hogy
mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz. Ez a
jog magában foglalja a vallás vagy a meggyőződés megváltoztatásának
szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek a nyilvánosság előtti
kifejezésre juttatását is. Minden állam felelős azért, hogy biztosítsa a
lelkiismereti és vallásszabadságot valamennyi polgára számára.
"Megálljt kell parancsolni az őrületnek! Nem nézhetjük közömbösen, hogy
ártatlanokat mészárolnak le a hitük miatt. Meriam Ibrahim, a Szudánban
korábban halálra ítélt keresztény édesanya sorsa is mutatja, hogy van értelme a
nemzetközi összefogásnak. Fontos a vezető pozícióban lévők kiállása valamint a
diplomácia eszköztára az ügy mellett, de úgy gondolom legalább olyan fontos a
polgárok fellépése is. Együtt, összehangolt cselekvéssel tudunk igazi nyomást
gyakorolni a szélsőséges fundamentalistákra." - zárta szavait Nagy József, HÍDas politikus.

Nagy József: Lehessen nem-et mondani a GMO-nak!
2014 november. Génmódosított termelésről döntött az EP szakbizottsága.
Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottsága november 11-edikén reggel szavazott az immár három éve
vitatott új genetikailag módosított élelmiszereket érintő irányelvről. Az irányelv
feljogosítja a tagállamokat a génmódosított termények termesztésének
betiltására, még akkor is, ha az adott termény uniós szinten megengedett.
"Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az Unió polgárainak 60%-a és a
tagállamok többsége ellenzi a génmódosított termékeket"- jelentette ki Nagy

József, a Híd európai parlamenti képviselője, aki szintén az irányelv mellett
szavazott. "A tagállamok felhatalmazása, hogy objektív érvek alapján
betilthassák a GMO-kat, elsősorban a bio-diverzitást és az ökoszisztémát szem
előtt tartva, fontos lépés a polgárok akaratának érvényre hozásában."
A genetikailag módosított terményeknek ezen túl is meg kell majd felelniük az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szigorú követelményeinek mielőtt még az
európai piacra vagy földbe kerülnének. “Kényes téma volt a GMO-mentes és a
génmodifikált terményeket termesztő országok határterületeinek kérdése, ha a
magokat például átviszi a szél az országhatárokon, melyre a jelen irányelv még
nem talált kielégítő választ. Az esetleges ilyen károk okozta felelősségről még a
jövőben kell majd döntenünk." - figyelmeztetett Nagy József, a Híd brüsszeli
politikusa. A többkörös egyeztetéseket már tegnap este a Parlament, az Európai
Bizottság és az Európai Tanács trialógusa követte, amelyben a parlamentnek
számos módosító javaslatát kell majd elfogadtatnia.

Nagy József a gyerekjogokról kérdezi a Bizottságot
2014. november. Október 16.-án Nagy József, hidas politikus több néppárti
kollégájával egyetemben az Európai Bizottsághoz intézett írásbeli választ
igénylő kérdést.
A képviselők arról faggatták a Bizottságot, hogy az EU hogyan fogja a jövőben a
gyermekek joginak érvényre juttatását biztosítani. Az idén ünnepli 25.
évfordulóját az ENSZ gyermekjogi egyezménye, melynek az EU minden
tagállama aláírója. A jelenlegi humanitárius és gazdasági körülmények viszont a
gyermekekre kifejezetten negatív hatást gyakorolnak. "A gyermekek talán az
egyik legérzékenyebb csoportként, elsőként sínylik meg a gazdasági és
társadalmi változásokat. Ezért képviselőtársaimmal együtt felszólítottuk az
Európai Bizottságot, mint az EU törvénykezdeményezési joggal felruházott
szervét, hogy most fontosabb, mint valaha a gyermekek jogait az Unió minden
fellépésénél és jogalkotásánál figyelembe venni." - nyilatkozta a
dunaszerdahelyi politikus.
A gyermekek jogainak előtérbe helyezése és védelme az Unió
alapszerződésében leszögezett elv, valamint az EU Alapjogi Chartája is elismeri
a gyermekek jogát a védelemhez és gondoskodáshoz, hangsúlyozták a

levelükben a képviselők. A 2011-ben elfogadott gyermekjogi ütemterv nyomán
még átfogóbb keretet szorgalmaztak a gyermekek jogainak érdekében
kidolgozni.
A kérdésekre a Bizottság hat héten belül köteles válaszolni. A szóbeli és
írásbeli kérdések az Unió többi intézménye feletti parlamenti ellenőrzés
közvetlen eszközei.

Indítvány egy EU-s kisebbségvédelmi jogminimumért
2014. november. A napokban dönt az Európai Parlament Állampolgári jogok,
bel- és igazságügy bizottságának vezetősége a következő egy év parlamenti
ügymenetéről.
Nagy József, a Híd párt EP képviselője több a kisebbségek helyzetét érintő
javaslatot terjesztett a nemzetközi kollégák elé. Az egyik javaslata egy
úgynevezett saját kezdeményezésű jelentés készítése az őshonos kisebbségek
helyzetéről az Európai Unióban. A másik pedig ugyanennek a témának egy
magas
szintű
szakmai
meghallgatáson
való
elemzése.
“Ahogy megválasztásomkor is hangsúlyoztam, az őshonos nemzeti kisebbségek
helyzete abszolút prioritást élvez majd EP képviselői munkám során.
Mandátumomat küldetésnek tekintem, hogy a kisebbségek helyzete javuljon
Európában, hogy senki ne érezze magát másodrangú állampolgárnak például
Szlovákiában. Ez a kérdés minden hetedik uniós állampolgárt érint, így
elkerülhetetlen, hogy a LIBE bizottság behatóan foglalkozzon vele. Bízom benne,
hogy a szakbizottság vezetősége is kiáll majd a javaslataim mellett.” – mondta
Nagy József, HÍD-as politikus.

Miben más a karácsonyi vásár Strasbourgban és
Brüsszelben
2014. december. Az Európai Parlament székhelyén, Strasbourgban a Marché
de Noël hagyománya 1570-ig nyúlik vissza és az összes többi európai
karácsonyi vásár szokása innen terjedt el.

lyenkor a “karácsony fővárosa" fényekbe borul 4 hétre és hihetetlenül
hangulatosak és díszesek ilyenkor a belváros utcái, minden aprócska teret
elfoglalnak az árusok mézeskalács, savanyúkáposzta, pörkölt gesztenye, sajt és
forralt bor illatú házikói. Ez talán itt az év legkiemeltebb turistaszezonja. Viszont
itt már este nyolckor bizonyára a rend megtartása érdekében minden árus
bezár. Míg itt az alszászi német hagyomány ötvöződik a franciával, Belgium
fővárosában, Brüsszelben az Európai Bizottság székhelyén a vallon-flamand
szokások szerint már más az árusok kínálata is. Nem csak forralt bort és sült
kolbászt, de osztrigát és poharazott francia pezsgőt is kínálnak - ínyenc
átlagembernek is elérhető áron - az ádvent idején Brüsszel vásárterein. Nem
hiányzik a pultokon az olajbogyó, a gőzölgő csigák, a finom házi lekvárok és
mézeskalácsok, nem beszélve a világhírű belga csokoládékról és a többnyire
magas alkoholtartalmú, a több száz fajta sörükről. A brüsszeli karácsonyi vásárt
a híres belvárosi templomokra, pazar homlokzatú épületekre vetített lenyűgöző
éjszakai fény- és hangjáték kíséri. A hagyományőrző kézművesek portékájának
240 hangulatos faház ad otthont, de van a Sait-Catherine téren szecessziós
körhinta, óriáskerék és korcsolyapálya sőt a híres Grand Place-on láthatunk
életnagyságú betlehemi istállót élő báránykákkal. Brüsszelben még éjfél után is
él a vásár, ha éppen nem zuhog az eső.
,Ami a közös a két városban, az a gazdag kultúrprogram, a karácsonyi kórusok,
színjátékok, koncertek a templomokban és a rengeteg látogató. És még egy
dolog közös, az pedig, hogy az árusok alig kínálnak vacsorajellegű ételeket, csakis
étel specialitásokat vásárolhatunk. Nincs pecsenye, kolbász, húsok, ahogy az
nálunk ismert és leginkább az ajándéktárgyak, kézműves cikkek vannak
kínálatban. Ez nem spontán, hanem így óvja az önkormányzat a városközpont
egész évben adót fizető éttermeit, amelyekben a négy hetes ádvent ideje alatt
asztalrendelés nélkül nem is könnyű helyet találni.

Szakmai szeminárium történelemtanároknak az Európai
Parlamentben
2014 december. Közel 100 szlovákiai magyar pedagógus, kutató, publicista vett
részt december 9-én Brüsszelben, az Európai Parlamentben Nagy József, a HÍD
párt EP képviselője szervezésében zajló szakmai szemináriumon.

A szemináriumon felszólalt: Sandra Kalniete, korábbi lett külügyminiszter, Sean
Kelly ír képviselő, békeaktivista, Joke van der Leeuw-Roord, az Európai
Történelemtanárok Szövetségének elnökasszonya (EUROCLIO), Surján László az
Európai Parlament volt alelnöke, a Charta XXI Mozgalom alapítója, Bukovszky
László történész, a HÍD párt ombudsmana és Manzinger Krisztián magyar
szakdiplomata. "Mi itt ma azért vitatkozhatunk az európai integrációról, mert a
második világháború után volt néhány olyan igazi államférfi, aki Európa jövőjéről
nem pillanatnyi – négy évente forgandó politikai célok miatt tudott gondolkodni,
hanem félretéve az önérdeket, valódi közérdekben mert nagyot alkotni." hangsúlyozta az ülésen Nagy József.
Az Európai Unió segítsége nélkül ma nem lenne Észak-Írországban nyugalom. A
közelmúlt fájdalmának feldolgozása hosszú folyamat, de nagy segítség, hogy a
sértett felek nincsenek egyedül hagyva a tragédiájukkal, hanem támogatást
kapnak az uniótól a felek közötti bizalom újra építésében. - mondta Sean Kelly,
ír néppárti politikus. A szemináriumon nagy hangsúlyt kapott a különböző
történelemértelmezések adta konfliktusok kezelése is. A holland Joke van der
Leeuw-Roord bemutatta a fiatalok körében egyre népszerűbb internetes alapú
HISTORIANA oldalt, mely lehetőséget ad a másik szemüvegén keresztül is
megnézni a történelmi eseményeket. Mindez párbeszédet indít el, mely
nélkülözhetetlen a megbékéléshez.
"Az a térkép, amelyen nincs rajta Utópia, számomra elfogadhatatlan" - idézte
Surján László az Oscar Wilde-i gondolatot a szemináriumon. "A kárpát-medencei
népek közötti megbékélés lehet ugyan utópia, de közös jövőnk múlik rajta.
Egyelőre a megbékélésen kívül nem hallottam másik jó javaslatról e témában."
Nagy József napjaink megbékélési folyamatainak konkrét kérdéseit fogalmazta
meg. Ezek a kérdések az identitáshoz való jog hatékony védelme a kisebbségek
számára, a minden fél számára elfogadható területi önkormányzati megoldások
létrehozatala a konfliktus-megelőzés érdekében, az oktatáshoz való jog és a
kisebbségi nyelvhasználati jogok kiteljesedése és a diszkrimináció elleni
küzdelem a valódi esélyegyenlőség elérése érdekében. A képviselő legújabb
sikeréről is beszámolt a hallgatóságnak. "Nagy áttörésként értékelem, hogy az
EP néppárti frakciója javaslatomra felvállalta az őshonos nemzeti kisebbségek
kérdését az Európai Parlamentben. Eddig ezt a témát - pont a nemzeti
érzékenységek miatt - még soha nem merték megnyitni az Európai
Parlamentben. 2015-ben viszont végre egy néppárti szervezésű szakmai
meghallgatás lesz a témában.”
Forrás: www.bumm.sk

Nagy József: Grúzia lakossága számára életbiztosítás lesz az
EU tagság
2014 december. Ukrajna és Moldávia után nyár óta már a harmadik posztszovjet államnak szavazta meg az Európai Parlament a társulási szerződést.
“Fontos nap volt 2014 december 18. Grúziának, hiszen az Európai Parlament
ratifikálta Grúzia társulási szerződését az Európai Unióval. Kézenfekvő az oka,
hiszen az orosz és moszlim szorításban eléggé bizonytalan a jövője ennek a
keresztény és polgári kultúrájú országnak! Nem csak a valóban kiemelkedő
társadalmi és kulturális színvonalával lóg ki a környezetéből, de stratégiai az
fekvése és aranyat érő energetikai távvezetékek szelik át az országot, amiért
állandó körülöttük a nemzetközi feszültség, s ott van több oldalról az élénk orosz
katonai jelenlét is, akikkel 6 éve még háborúztak is. Ezért is az orosz ellenszenv
miatt vajúdó NATO csatlakozás és az EU tagság lehetne a grúz lakosság
életbiztosítása. Persze a belépés még nem a mai nap kérdése. Ahogyan a másik
két volt szovjet tagállamnak: Ukrajnának és Moldáviának, úgy Grúziának is
teljesítenie kell a felzárkózáshoz és a kompatibilitáshoz megegyezett
feltételeket és eleget kell tenniük a kemény kohéziós követelményeknek, amit a
szerződések tartalmaznak. A balkonról üdvözölte a parlamentet Miheil
Szaakasvili, volt grúz köztársasági elnök.

Nem lesz több uborkagörbületi törvény
2014 december. A néppárti képviselők eltörölnék a felesleges EU-s előírásokat.
Nagy József, a Most-Híd EP-képvieslője közölte, hogy a határozat alapján nem
fognak új uniós előírások életbe lépni, ha nem kapnak beleegyező támogatást a
Hatásvizsgálati Testülettől. Az Európai Néppárt (EPP) képviselői az Európai
Parlament (EP) múlt heti ülésén javasolták az Európai Bizottságnak, hogy vegye
komolyan a felesleges uniós előírások eltörlését. Az EPP által beterjesztett
határozat kérvényezi egy belső Hatásvizsgálati Testület létrehozását az Európai
Bizottságon belül, amely nem lesz politikai ellenőrzés tárgya.
"Javasoljuk továbbá, hogy jöjjön létre a Bizottságon kívül is egy olyan szerv,

amely megvizsgálja a már létező és az újonnan életbe lépett EU-s szabályozások
szükségességét, hogy összhangban vannak-e a szubszidiaritás elvével, és mennyi
bürokráciát teremtenek" - mondta Nagy József.
A Híd képviselője szerint ez a modell pozitív eredményeket hozott több európai
országban, mint például Svédországban, Csehországban, Hollandiában,
Németországban és az Egyesült Királyságban is. "Az egyszerűbb szabályozás
érdekében létrejövő testület függetlenségét az garantálja majd, hogy tagjai az
összes tagállamból kikerülő legjobb szakemberek lesznek, akiknek a célja végső
soron az EU-lakosok életének megkönnyítése" - árulta el Nagy.

Megalakult az EP-ben a Minority Intergroup
2014 december. December 18-án, Strasbourgban teltházas tárgyalóteremben
alakult meg újra az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti
Közösségek és Nyelvek frakcióközi munkacsoportja, a Minority Intergroup.
Ez egy olyan kisebbségi témákkal foglalkozó csoport, amely az összes politikai
pártból és frakcióból azokat a képviselőket tömöríti, akik érdeklődünk vagy
érdekeltek vagyunk a nemzeti kisebbségek ügyeiben. Egy olyan szervezet,
hálózat ez, amelynek tagjai, különböző bizottságokban dolgozunk és
odafigyelünk az egyes dokumentumok kisebbségeket érintő tartalmára.
Emellett koordinálunk és fórumot képezünk a kisebbségek jogaival és
helyzetével kapcsolatos kérdések felvetéséhez és külső szervezetekkel is
együttműködünk a jogvédelem és jog alakítás területén. Nem utolsó sorban
komoly kommunikációs eszköz is a munkacsoport, amennyiben jogsértések
történnek kisebbségi ügyekben. A Kisebbségi Intergroupot három társelnök
fogja vezetni, Gál Kinga EPP, Jordi Sebastia a Zöldek és Nils Torvads az ALDE
frakcióból.

Az Európai Parlamentben a kisebbségi kultúra pénzügyi
támogatása
2014 december. A folyamatos és aránytalan támogatáscsökkenést és a pénz
elosztásának formáját bírálta Nagy József a Strasbourgban december 15-én
elmondott beszédében.
Tisztelt képviselőtársaim,
Sajnos arról kell beszámolnom, hogy hazámban, Szlovákiában az utóbbi 2 évben
radikálisan és indokolatlanul csökkent a kisebbségi kultúrák állami támogatása.
Nemcsak az összeg bizonytalan évről évre, hanem legújabban a kormányzat
nagy önkénnyel dönt a pénz elosztásáról és gyakran figyelmen kívül hagyja a
bevált projekteket és ignorálja a számarányokat is az egyes kisebbségek közt.
Sok európai országban a kisebbségi kultúrák támogatásának a módja és összege
törvényben van garantálva, például a mindenkori állami költségvetés vagy a
nemzeti bruttó össztermék fix százalékában van meghatározva. A összegek
elosztását
pedig
magukra
az
érdekeltekre
bízzák.
Ez lehetne a megoldás az egész Európai Unión belül, mert sokban javítaná a
többség és a kisebbség viszonyát és így a kisebbségi civil szervezetek és kulturális
intézmények nem lennének kitéve pénzügyi zsarolásnak. És nem lehetne őket
könnyen politikai eszközként felhasználni.
Úgy gondolom, hogy ideje lenne egy olyan uniós ajánlást megfogalmazni, hogy
a tagállamok ezt a kérdést ezzel a bevált módszerrel rendezzék.

Nagy József: Nem csökkennek a mezőgazdasági támogatások
2015-ben
2014 december. Nem hagytuk cserben a gazdákat az uniós költségvetésben.
Nagy József, a Híd párt EP képviselője a 2015. évi uniós költségvetés vitájában
arra hívta fel a figyelmet, hogy a költségvetés agrárfejezetének csökkentése
elfogadhatatlan a józan gondolkodású európaiaknak. Az EP szerdán ennek
szellemében is szavazta meg a jövő évi büdzsét. A képviselő hozzászólásában

idézte az Európai Bizottság javaslatát, mely a közvetlen kifizetéseknek az EU
2015. évi költségvetés agrárfejezetén belüli csökkentésére vonatkozott. Az orosz
embargó miatt foganatosított intézkedéseket az európai gazdák ellen ugyanis a
krízisalapból
tervezte
finanszírozni
az
uniós
költségvetés.
„A krízisalap alkalmazása a hatályos jogszabályok szerint a tartalékba helyezett
közvetlen kifizetések elvonásával valósítható meg. Ez ellen 21 tagállam
agrárminisztere is már tiltakozott. A krízisalap forrásainak az év kezdetét
megelőző lekötése ugyanis elvonna minden költségvetési mozgásteret attól,
hogy az év folyamán esetlegesen felmerülő, az agrárszektort közvetlenül érintő
bármilyen válsághelyzetre az EU reagálni tudjon.” – hangsúlyozta
felszólalásában a képviselő. „Nem felejthetjük el, hogy az orosz importtilalmat
nem a mezőgazdaság okozta, ezért kifejezetten igazságtalannak tartottam
volna, ha a bevezetett intézkedéseket a gazdáknak kell megfizetniük. Csallóközi
emberként, ismerve a gazdák mindennapi gondjait –az ilyen tervezés
szakmaiatlan és morálisan is erősen megkérdőjelezhető. Éppen ezért üdvözlöm
az Európai Tanács és a Parlament kompromisszumát, mely lesöpörte a Bizottság
elfogadhatatlan tervezetét.” –nyilatkozta Nagy József, dunaszerdahelyi
politikus.
Az Európai Parlament december 17-én szavazott a jövő évi büdzséről. Ennek
keretszámai a kötelezettségvállalások szintjén 145,32 milliárd euró, kifizetések
szintjén pedig 141,21 milliárd euró lesz. A képviselők végül megszavazták a
Tanács és az EP által tető alá hozott kompromisszumot, s így nem kell korlátozott
forrásokkal elindulnia a 2015-ös évnek. Az Európai Bizottságot viszont arra
szólította fel a költségvetési erő két karja, hogy dolgozzon ki konkrét tervet az
utóbbi években felhalmozott kifizetetlen számlák fokozatos csökkentésére.

Eltűnnek az ingyenes műanyag zacskók az üzletekből
2014 december. Tisztább és egészségesebb lesz a környezetünk és olcsóbb is
bevásárlásunk, ha a szatyrot otthonról hozzuk. Úgy, ahogyan az megszokott
volt 20 évvel ezelőtt. Ma már, törvény nélkül is több áruházlánc így működik
Szlovákiában.

Az év végén az Európai Parlament környezetvédelmi bizottságában
megszavaztuk azt a javaslatot, amely alapján lényegesen csökkentenék az
üzletekben és a bevásárló központokban ingyen vagy minimális összegért a
vásárlónak adható műanyag tasakok számát. Jelenleg ugyanis átlagosan minden
uniós polgár évente 198 vékony műanyagszatyrot használ el. A
mostani egyezség szerint ezt a számot 2019-ig a felére, 2025-re pedig legalább
évi 40 darabra kell csökkenteni. Dániában és Finnországban már most teljesítik
kitűzött célt, mert az ottani környezettudatos polgárok évente átlagosan
személyenként mindössze négy, legfeljebb öt ilyen táskát használnak fel.
Szlovákiában, Portugáliában és Lengyelországban viszont átlagosan 466
darabot!
“Mint környezetvédelmi miniszter, közelebbről is foglalkoztam már ezzel a
kérdéssel, de egy közös európai erőfeszítés nélkül ennek nem sok haszna lett
volna elszigetelten bevezetni ezt a rendszert Szlovákiában,. Örülök, hogy sikerült
közös nevezőre jutni a 28 tagállamnak és természetesen támogattam ezt a
indítványt.” - magyarázta Nagy József , a Híd Európai Parlamenti képviselője.
Szerinte ezek a zacskók súlyos terhet rónak a környezetre. Olykor egy évszázad
alatt sem bomlanak le. A madarak és a halak belegabalyodhatnak a zacskókba,
vagy végzetes módon felfalják azokat. Az északi-tengeri madarak 94
százalékának
gyomrában
találtak
műanyagot
Mindez
végzetes
következményekkel járhat a bálnákra, a fókákra, a sirályokra és számos
veszélyeztetett állatfajra is. Az egyezség nem vonatkozik a vastag
reklámtáskákra, valamint azokra a vékony zacskókra, melyekbe - többek közt friss húst, halat, virslit, zöldséget, gyümölcsöt csomagolnak. Ezt azzal
magyarázza a képviselő, hogy a vékony műanyag zacskók tiltása esetén még
károsabb anyagokat - műanyag tálakat, habszivacsot - használnának fel
csomagolásra. Az ajánlott szabályozást -- amelyet az uniós tagországok minden
bizonnyal elfogadnak, nekünk is mielőbb be kell vezetnünk, mert a dél-szlovákiai
helyzet sem jobb az országosnál. Kövessük hát a nyugati példát, amely csupán
abból áll, hogy nem indulunk el üzletbe táska nélkül. Környezetünket,
gyermekeink és unokáink egészségét is óvjuk, ha ezt újra megszokjuk, hiszen az
ingyen táska csak az utóbbi 2 évtized nem túl szerencsés vívmánya, amit a
vásárlás árában úgyis kifizettetnek velünk. - jegyezte meg a volt
környezetvédelmi miniszter.

Állva tapsoltak Ferenc pápa beszéde után az Európai
Parlamentben
2014 december. Az Utoljára 26 évvel ezelőtt, 1988-ban II. János Pál pápa
látogatott el az Európai Parlamentbe, akinek a fellépése előrelendítette az
akkori, Kelet- Európai rendszerváltást.
“Európa bátran vállalja múltját és bizalommal tekintsen a jövőbe! Hagyjunk fel a

megfélemlített és önmagába zárkózó Európa gondolatával és mozdítsuk elő a
főszereplő Európát, amely a tudományok, a művészetek, a zene, az emberi
értékek, a hit hordozója.” – mondta Ferenc pápa az Európai Parlamentben. „El
kell mélyíteni az emberi jogok kultúráját” – fogalmazott, és elítélően szólt arról,
hogy még ma is előállnak olyan helyzetek, amikor emberekkel úgy bánnak, mint
tárgyakkal. Az emberi méltóság védelmét helyezte a beszédje
középpontjába, emlékeztetve az EU alapfilozófiájára és sürgette a humanizmus
visszatérését a mindennapi politikába. Figyelmeztetett, hogy az ember az érték
és hogy a multinacionális érdekek ne nyomoríthassák meg a világunkat.

Beszédének egyik legszebb gondolata ez volt: “Megengedhetetlen az, hogy az
intelektualitás mögött ne legyen bölcsesség és az erkölcsösség mögött ne legyen
jóság". Az egyházfő szerint Európa a népek olyan családja, amelyet az egység és
a sokszínűség köt össze, és a kontinensnek a szolidaritáson, valamint a
szubszidiaritás – az ügyekhez közeli döntéshozatal – elvén kell nyugodnia.
Kiemelte,
hogy
a
társadalom
alapját
a
család
jelenti.
Ferenc pápa beszélt arról is, hogy helyre kell állítani a munka becsületét, és
méltó munkakörülményeket kell biztosítani, el kell kerülni emberek
kizsákmányolását. Hangsúlyozottan szólt a környezet megvédésének
felelősségéről.
Síkra szállt a jobb élet reményében Európába menekülők befogadása mellett,
hangsúlyozva: nem engedhető meg, hogy a Földközi-tenger a menekültek
tömegeinek hullámsírja legyen, és az is tűrhetetlen, hogy emberek milliói
haljanak éhhalált, miközben nap mint nap több millió tonnányi élelem kerül a
szemétbe.

Nagy József uniós szintre vinné az őshonos kisebbségek ügyét
2014 december. Először kerül be az őshonos nemzeti kisebbségek ügye az
Európai Parlament szakmai ügymenetébe - hívta fel erre a figyelmet szerdai
közleményében Nagy József, a Híd EP-képviselője.
A politikus hivatala tudatta: Nagy József még szeptemberben javaslatot nyújtott
be az őshonos nemzeti kisebbségek ügyének felkarolására. A néppárti frakció
pedig 2014. december 9-i munkacsoport-ülésén döntést hozott arról, hogy az
Európai Néppárt frakciója felvállalja az erre irányuló javaslatot.
"Képviselővé választásomkor abszolút prioritásként tűztem ki azt a célt magam
elé, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek ügyében a mandátumom ideje alatt
mindent elkövessek egy európai kisebbségi minimum eléréséért. A tegnapi
döntés ez irányban az első komoly lépés. Eddig ezt a témát - pont a nemzeti
érzékenységek miatt - még soha nem merték megnyitni az Európai
Parlamentben. 2015-ben viszont végre egy néppárti szervezésű szakmai
meghallgatás lesz a témában" - idézi a kommüniké Nagy Józsefet, aki szerint
otthon is megváltozik a kisebbségvédelmi igények fogadtatása, ha Brüsszelből
érkezik rá ajánlás.
A képviselő közleményében úgy véli, hogy a kisebbségi minimum konkrét
kérdései ma a következőek: az identitáshoz való jog hatékony védelme a
kisebbségek számára, a minden fél számára elfogadható területi önkormányzati
megoldások létrehozatala a konfliktus-megelőzés érdekében, az oktatáshoz való
jog és a kisebbségi nyelvhasználati jogok kiteljesedése és a diszkrimináció elleni
küzdelem a valódi esélyegyenlőség elérése érdekében. A néppárti döntést a HídMost EP-képviselője nagy áttörésként értékeli.

