Holokauszt nap és kollektív bűnösség napjainkban
2013 január. Ma van 68 éve, hogy az oroszok felszabadították az Auschwitz-i
koncentrációs tábort. De véget ért-e ezzel a szörnyű rémálom?
Hiszen a Jobbik parlamenti képviselője zsidólistákról álmodik és a
mélyszegénységben élők megsegítése helyett romaprogramról beszél a Ficokormány. Amíg a kollektív felelősség és bűnösség elve nem lesz politikailag
egyértelműen elítélve (Beneši dekrétumok ide vagy oda), amíg faj vagy
nemzetiségi alapon lehet embereket meg-, vagy elítélni, addig a kollektív
bűnbak keresése is megmarad örökzöld politikai elterelő manővernek. Sőt, akár
a javak újraelosztásának bevált eszközének.
Négy nap múlva lesz 80 éve, hogy Adolf Hitlert kinevezték birodalmi
kancellárnak. Akkor senki nem gondolta volna, hogy mire lesz képes nemcsak a
führer es a manipulált tömeg. S ne gondold, hogy Te nem lehetsz áldozat!
Szlávok, zsidók, németek, magyarok, romák...mind voltak már vagonokba
rakva...

Megyei választások: Nagy Józsefet jelölte a Híd Nagyszombat
megye elnökének
2013 április. A Híd Megyei Elnöksége Nagy Józsefet javasolja a Nagyszombat
megyei elnöki posztra.
Mivel ezidáig egy jelöltnek sem sikerült szélesebb támogatást szereznie –
beleértve Ivan Uhliarikot -, a Híd Megyei Elnöksége úgy döntött, saját jelöltet
javasol a nagyszombati megyei elnök posztjára. A jelölt Nagy József parlamenti
képviselő. A Híd a jelölt sikere érdekében igyekszik megnyerni legközelebbi
partnerei, az MKP, a KDH és az SDKÚ-DS támogatását.
Forrás: www.parameter.sk

Megyei választások: Öt prioritást tűzött ki Nagy József
2013 május. A kórházak, a gazdálkodás javítása, a kamionok
tranzitforgalmának megszüntetése, a regionális oktatásügy, illetve
munkahelyek teremtése - ezek Nagy József, a Híd nagyszombat megyei
elnökjelöltjének prioritásai.
"A konszenzus és nem a keserű kompromisszumok embere vagyok" - jelentette
ki a korábbi környezetvédelmi miniszter. Nagy két megyei, a galántai és a
dunaszerdahelyi kórház problémáin szeretne úrrá lenni. "Ösztönző ez esetben a
szakolcai példa, ahol egy befektető belépésével jelentősen javult a helyzet, tehát
talán ez az egyetlen járható út. Megtalálni a stratégiai befektetőt, akiről bár már
nyolc éve beszélnek, eddig nem sikerült megtalálni" - fogalmazott. A parlamenti
képviselő
egyúttal
szeretné
megfékezni
Nagyszombat
megye
eladósodottságának növelését, és javítani a gazdálkodásán. Tervei között van,
hogy kitiltsa a tranzitforgalmat a másod- és harmadosztályú utakról, illetve a
tönkretett utak megjavítása is.
"Szeretném értelemmel megtölteni a regionális középiskolai rendszert, hogy az
mind inkább kötődjön a munkapiacra. És nem utolsó sorban szeretnék új
munkahelyek teremtéséért, illetve a régiek megtartásáért küzdeni" - jegyezte
meg. Nagy úgy véli, az eddigi megyei elnök, Tibor Mikuš nyolc év alatt
megmutatta, ami tud, a választóknak pedig most lesz választási lehetőségük.
"Elképzelésem szerint bejuthatok a második fordulóba, és úgy gondolom, hogy
nemcsak a jobboldali választók, de a csalódott Smer-választók szavazataira is
számíthatok, akiket letaglózott a hatalom arroganciája. Nagy elmondta azt is,
hogy csodálkozna, ha a Smer saját jelöltet állítana a Nagyszombati kerületben,
úgy véli, hogy nem tudnak erre megfelelő jelöltet találni. A képviselő elmondása
szerint a Híd párt egyezségük alapján minden más kerületben támogatná a Népi
platform jelöltjét. "Egyetlen saját jelöltet állítunk, Nagyszombat megyében,
éppen ezért kérni fogom a támogatásukat, és erről tárgyalunk az MKP-val is,
amely teljesen nem zárta ki a támogatásomat" - fogalmazott.
A KDH Nagyszombat megyében Ivan Uhliarikot indítaná.
Forrás: www.parameter.sk

Nagy József megyeielnök-jelölt fő célkitűzéseiről
2013 május. A kórházak helyzetének rendezése, jobb gazdálkodás, az átmenő
kamionforgalom megszüntetése, a regionális oktatásügy kérdése és a
munkahelyteremtés – ez Nagy Józsefnek, a Híd nagyszombati megyeielnökjelöltjének öt fő célkitűzése.
A jelenleg parlamenti képviselőként, az előző, Iveta Radičová vezette
kormányban pedig környezetvédelmi miniszterként tevékenykedő Nagy József
reméli, hogy a megyeielnök-választás második fordulójába jut, s hogy a második
körben nemcsak a jobboldali szavazók támogatására, hanem a kormánypárt
hatalmi arroganciája miatt csalódott korábbi Smer-választókra is számíthat.
Nagy szerint Tibor Mikuš jelenlegi megyefőnök nyolc év alatt megmutathatta,
mire képes. Meglepné, ha a Smer-SD saját jelöltet indítana Nagyszombat
megyében. „Az az érzésem, nem tudnak jelöltet találni” – mondta.
A Híd képviselője megyei elnökként a dunaszerdahelyi és a galántai kórház
gondjainak megoldására törekedne. „Inspiratív a helyzet a szakolcai (Skalica)
kórházban, ahol beruházó megjelenésének köszönhetően nagyban változott a
helyzet, tehát talán ez az egyedüli út. Stratégiai befektetőt találni, amiről már
ugyan nyolc éve szó van, ám, sajnos, semmi sem történt” – fejtette ki a politikus.
Nagy József szeretné megállítani a megyei önkormányzat eladósodását, javítana
a gazdálkodáson. Teljesen megszüntetné a tranzit kamionforgalmat a másod- és
harmadosztályú utakon, valamint biztosítaná ezeknek az útszakaszoknak a
felújítását.
Ugyancsak fontosnak tartja, hogy a régió középiskolái jobban kötődjenek a
munkapiachoz.
Jobb
feltételek
kialakítását
szorgalmazza
a
munkahelyteremtéshez, s mindent megtenne a meglévő munkahelyek
megőrzése érdekében.
Forrás: www.parameter.sk

ÁRVÍZ: Az árvíz következményeit nemsokára szó szerint a
saját bőrén érzi 500 ezer polgár
2013 június. Nagy József, a Híd parlamenti képviselője felszólítja a szlovák
kormányt, hogy a szerdai ülésen tűzzék napirendre a következő
programpontot: A kormány azonnali intézkedései az árvizek
következményeinek csökkentésére, beleértve a rovarinvázió megelőzését.
„Jelenleg egyetlen hivatal sincs hivatalosan megbízva az árvíz utáni rovarinvázió
problémájának megoldásával, ezért felszólítom Robert Fico kormányfőt, vegye
kézbe a kezdeményezést és sorolja be az általam javasolt programpontot a
szerdai kormányülésre,” – jelentette ki a volt környezetvédelmi miniszter, aki a
hétvégi televíziós vitaműsorokban már felhívta a jelenlegi környezetvédelmi
miniszter, Peter Žiga és Robert Kaliňák belügyminiszter figyelmét a probléma
súlyosságára.
„Az önkormányzatoknak tudniuk kell, hogy a rovarirtással kapcsolatos
kiadásokat visszafizeti-e nekik az állam. Erre mielőbb ígéretet kell adni, mert
ugyanúgy, ahogy az árvízmegelőző-intézkedéseknél, a rovarirtásnál is érvényes,
hogy a megelőzés többszörösen olcsóbb, mint a következmények
megszüntetése. Itt már nem csak arról van szó, hogy a rovarok zaklatják a
lakosokat, ez már közegészségügyi kérdés,” – véli Nagy. Ha a kormány nem kezd
azonnal cselekedni, 500 000 polgár a saját bőrén fogja érezni az árvíz
következményeit. Beleértve a főváros lakóit és a turistákat is. A Híd képviselője
szerint fennáll annak a veszélye, hogy anyagi fedezet nélkül az önkormányzatok
többsége ignorálni fogja a problémát.
Nagy József nem tarja reálisnak, hogy az önkormányzatok fedezzék az árvíz utáni
mentési munkálatok kiadásait. Szerinte az árvíz sújtotta területeken a rovarirtást
is ezek közé a munkák közé kellene sorolni.
Annak érdekében, hogy a kormánynak a jövőben ne kelljen operatív módon
döntenie az ilyen banális, de a lakosok számára kellemetlen problémáról, Nagy
József a parlament következő ülésére benyújtja az árvízvédelmi törvény
módosító javaslatát. „Nem egy új ötletről van szó, csak javasolni fogom, hogy

helyezzük vissza azt a rendelkezést, amely 2010-ig érvényben volt, vagyis hogy
az árvíz utáni mentési munkálatok közé, amelyeket az állam visszafizet az
önkormányzatoknak, soroljuk be a rovarirtási munkálatokat is,” – magyarázta az
árvíz sújtotta dunaszerdahelyi régióból származó képviselő.
Forrás: www.parameter.sk

Nagy József bizottsággal ellenőriztetné az EU-s alapok
felhasználását
2013 június. Nagy József, a Híd parlamenti képviselője kedden találkozót
szervezett a parlamentben a civil gazdasági szervezetek képviselőivel. Egy
olyan bizottság létrehozásáról tárgyaltak, amely felügyelné az EU-s alapok
merítését és felhasználását. A bizottság a parlament európai ügyekért felelős
bizottságának tanácsadói szerveként működne, annak tagjaiból, illetve
független szakemberekből és érdekcsoportokból alakulna -- áll abban a
sajtóhírben, melyet a képviselő juttatott el az Új Szó Online szerkesztőségéhez.
Az európai ügyekért felelős bizottság a befektetésekért felelős kormányalelnök,
Ľubomír Vážny hivatalának gesztori bizottsága.
„Az alapok merítése sok esetben rosszul működik, vagy egyáltalán nem működik,
a következmények pedig gyakran katasztrofálisak. A nehezen megszerzett
anyagi támogatást nem tudjuk rendesen felhasználni. A bizottság célja lenne,
hogy rámutasson a rezervákra és szakmai javaslatokat terjesszen be,” –
tájékoztatott a volt környezetvédelmi miniszter. A környezetvédelmi
minisztérium egyébként a második helyen áll az EU-s támogatások merítésében.
Sok esetben a támogatást kapó községek, mezőgazdászok, vagy vízgazdálkodási
vállalatok évek múlva kénytelenek visszafizetni a teljes összeget, gyakran csak
formális hibák miatt.
„Az Európai Bizottság ellenőrzése anyagi katasztrófát jelenthet a nagyobb
vállalatok vagy községek, városok számára. Sok esetben manipulációkat
lepleznek le, vagy csak egyszerű tudatlanság, hanyagság áll a háttérben. A
végeredményen ez azonban nem változtat, gyakran csődeljárással végződik az
eset. Ezt pedig meg kell előzni,” – véli Nagy.

Robert Fico kormánya nem teszi lehetővé az ellenzék képviselői számára, hogy
részt vegyenek az uniós alapokat felügyelő tanácsadói szervekben, illetve abban
a tanácsban, amely maghatározza az uniós alapok felhasználásának stratégiáját,
prioritásait és feltételeit 2014 és 2020 között Szlovákia számára.
„Ezért tartom fontosnak egy ilyen bizottság létrehozását. A bujkálásra és a
pénzek zárt ajtók mögött zajló szétosztására már volt példa a múltban és
botrányosan végződött,” – nyilatkozta Nagy. A bizottság célja lenne, hogy civil,
szakmai véleményt biztosítson az európai ügyekért felelős bizottság számára,
optimalizálja az uniós alapok felhasználását, csökkentse a felesleges bürokráciát,
megelőzze a korrupciót és a klientelizmust.
Az EU-s alapok merítését felügyelő bizottság létrehozását a parlament európai
ügyekért felelős bizottsága mai ülésén fogja beterjeszteni Nagy József az
ellenzéki képviselők támogatásával.
Forrás: www.ujszo.com

Nagy József szerint Illésházán nem szabad vízduzzasztót
építeni
2013 június. Nagy József, a Híd parlamenti képviselője már több mint két éve
foglalkozik az illésházi lakosok, gazdák és a helyi vadászszervezet panaszával,
hogy a községben ne épüljön vízerőmű. „Úgy tűnt, hogy a befektetők feladták
terveiket, de a kormányváltás után ismét terítékre került a kérdés. A községi
hivatal csendes támogatása pedig tovább élteti a katasztrófa veszélyét,” –
vélekedik a volt környezetvédelmi miniszter.
Nagy szerint a jányoki és a jókai polgárok által már régen elutasított, a Kis-Dunán
építendő vízerőmű terve nem csak a környékbeli lakosok pincéit és kútjait, de
Nagyszombat és Nyitra megye ivóvízellátását is veszélyezteti.
Miután 2010-ben az illésházi-kismagyari polgárok tudomást szereztek a
vízerőmű jóváhagyott építkezési tervéről, néhány nap alatt összegyűjtötték a
népszavazáshoz szükséges aláírásokat és a polgármester, Fehér Tibor (MKP) ki is
hirdette annak időpontját. A községi hivatal azonban három nappal a
népszavazás előtt jóváhagyta a kritikus területrendezési tervet. Mára már a

nagyszombati környezetvédelmi hivatal asztalán hever az építkezési engedély.
Az aktivisták és a környező területek tulajdonosai azonban nem hajlandóak
belenyugodni abba, hogy elárasszák a földjeiket és veszélyeztessék a környék
talajvízszintjét.
A tervek szerint vízduzzasztó is épülne a környéken, amely 3-4 méterrel
megemelné a víz szintjét. Ez azonban már az ivóvízkészletre is veszélyt jelent.
Közel fél évszázaddal ezelőtt már történt egy környezeti katasztrófa a Kis-Duna
környékén, amikor a pozsonyi Slovnaft olajfinomító nagy mennyiségű fenolt
tartalmazó mérgező szennyező anyagot bocsátott ki a Kis-Duna vizébe. A
szennyeződés lerakódott a folyó iszaprétegébe és mára régi környezeti
teherként, szerencsére iszapba ágyazva fekszik a folyó medre alatt. „Aki nem
hiszi, taposson bele az agyagos iszapba, még Pozsonyeperjesnél is azonnal
érezhető a természetellenes bűz, amely a 70-80 cm mély iszapból tör fel. Mi
történik azonban, ha a duzzasztó miatt a folyó vízszintjét és így a folyófenékre
nehezedő víznyomást is megkétszerezik, megháromszorozzák? A vízoszlop súlya
kinyomja a mérgező anyagot az alatta fekvő több száz méter mély kavicsréteg
felső részébe, amelyben az ivóvíz áramlik,” – magyarázza Nagy József.
Az építendő vízerőművel szemben, Jóka mellett található a Nyugat-szlovákiai
Vízmű legnagyobb forrástelepe, ahonnan sokszázezer lakos vízellátását
biztosítják Nyitrától kezdve, Nagyszombaton át, egészen az Erdőhátig. „Miután
felhívtam a vízmű igazgatójának figyelmét a tervezett erőműre, Tarič úr
elmondta, hogy a kútrendszer veszélybe kerülhet egy duzzasztó megépítése
miatt,” – közölte a Híd parlamenti képviselője. A Csallóköz alatti több száz
méteres kavicsréteg ugyanis egy természetes víztározót alkot, amiben az ivóvíz
állandó mozgásban van. Így bármiféle szennyeződés napokon belül elérheti a
kutak szívófejét és akár évekre, évtizedekre is megfertőzheti a mérges
olajszármazék az ivóvízkészletet.
“Ha ez megtörténne, az elhárításra már nem lenne reális esély, hiszen ha
megindul a szivárgás a föld alatt az iszapból a kavicsba, azt már nincs lehetőség
megállítani. Szerencsére a helyi lakosok, a vadászok és a környék mezőgazdászai
egy olyan sokkal átfogóbb problémára világítottak rá, amely két megye
lakosságát érinti.” – tájékoztatott a Híd megyeelnök-jelöltje.

Elmondta, hogy a nagyszombati környezetvédelmi hivatal kezében van a
megoldás, hiszen ott állíthatják le az engedélyezési folyamatot.
Ezért Nagy József, parlamenti képviselő és Mészáros Árpád aktivista, helyi
mezőgazdasági nagyvállalkozó személyesen találkoztak Rudolf Kormuth hivatali
elöljáróval, akinek beszámoltak az összes indokról és felszólították, hogy
bármiféle adminisztratív eszközzel akadályozza meg az építkezés elindítását,
amíg a feltevések nem tisztázódnak. Írásos figyelmeztetést is beadtak az
érintettek nevében, hiszen az engedélyezéshez szükséges papírokból többet mint például a bekötőút használati jogát, illetve az elárasztandó 150 hektár
terület tulajdonosi hozzájárulását egyelőre nem tudják a befektetők felmutatni.
A lényeg, hogy a hivatal utólagosan egy teljes körű környezeti hatástanulmányt
(EIA) követeljen a vízerőmű engedélyezéséhez.
„A jövőt szem előtt tartva sokkal körültekintőbben kell eljárniuk az
önkormányzatoknak és a hivataloknak is, hiszen a Kis-Dunán további 2
kisvízerőmű építését hagyták előzetesen jóvá az SNS-es miniszterek,” - zárta le
a képviselő.
A nyomásgyakorlás érdekében Nagy József és Solymos László a parlamentben
tájékoztatták Renata Zmajkovičovát, a Smer kerületi elnökét is a problémáról.
Forrás: www.parameter.sk

Nagy József: nem kellenek mindig a legideálisabb feltételek
2013 június. Nagy Józseffel beszélgettünk a pályázati korrupcióról, a
szelektálásról és az ígért autópályáról. Kérdeztük az asszimilációról, de arról is,
hogy Bugár Béla szelektálja-e a hulladékot?
Egy családi, sikeres vállalkozásból érkezett a politikába? Mi vonz valakit a
versenyszférából a politikába?
Azt gondolom, hogy egy felelős ember mindig törődik a közössége sorsával.
Engem mindig érdekelt a politika. Közgazdaságtant tanultam, aminek szintén
több politikai vetülete van. A kisebbségi értelmiségieknek még nagyobb a
felelőssége, mivel a létünk függ ettől, ezért nem lehetünk közömbösek a dolgok
iránt.

Rögtön a mély vízben, miniszterként kezdte. Erre számított, vagy csalódott.
Hogy készül a kolbász?
Azt hiszem a politika minden szintjén hasonló jelenségek vannak, lehet az
eszközök eltérőek. Viszont minden szinten jelen van a felelősségvállalás. Én nem
sajnálom, hogy már közel négy éve feladtam a cégünk vezetését. Továbbra is
működik, talán még jobban is nélkülem (nevetés). Minden vezetőnek feladata
megtalálni a jó csapatot, akik menedzselik az adott tevékenységet. Azt hiszem a
cégben sikerült ezt megoldani.
Olyan minisztérium élén volt, ami korábban botrányokkal volt tele. Azt is
felvetették páran, hogy oda nem menedzser, hanem szakember kellett volna.
Mit tudott elérni?
Azt hiszem, sikerült bizonyítani, hogy ott nem az ágazat szakemberére van
szükség. A minisztériumban van közel 1500 szakember, akik munkáját irányítani
kell. Robert Fico korábban megszüntette ezt a minisztériumot, mivel már nem
tudta kezelni az ott kialakult helyzetet. Szemléletváltásra és értékrendváltásra
volt szükség, amit szerintem sikerült megvalósítani, ennek az is ékes bizonyítéka,
hogy ma már Fico nem akarja megszüntetni ezt a minisztériumot. A 11 felső
vezetőből csupán hármat cseréltek ki másfél év alatt, ami szinte a természetes
fluktuációnak számít. Azt hiszem, jól beállítottuk a rendszert és még ma is kitart
az a stábkultúra, amit akkor bevezettünk.
Akkor elégedett a minisztérium mostani munkájával?
Ami a transzparens működést illeti, ott történtek visszalépések. Például
felszámolták a zöld egyeztető-tanács munkáját. Ez egy ad hoc szervezet volt, ami
mindig az aktuális törvényhozási folyamathoz adott javaslatokat. Itt az
érintettek – szakemberek, önkormányzatok és más szervezetek – mindig időben
meg voltak szólítva, és lehetőségük volt elmondani az álláspontjukat a készülő
törvény kapcsán. Ezt a mostani vezetés hanyagolja, vagy már csak kész anyagot
tesz az érintettek elé. Az egyeztetés mellőzése miatt van sok hibás döntés.
A másik kritikus dolog a Környezetvédelmi alap törvényi átszervezése, ami
alapján azt szeretnék, hogy ne kelljen kötelezően nyilvánosságra hozni az adott
támogatási szerződéseket. Mi korábban bevezettük azt, hogy csak akkor
érvényes egy ilyen támogatás, ha az nyilvánosságra van hozva.

Akkor most nem is lehet hozzáférni az adatokhoz?
A módosítás alapján csak akkor lehet hozzájutni az adatokhoz, ha kikéri valaki
azokat. De hogyan kérjek ki valami olyasmit, amiről nem is tudok? Ráadásul, ha
nincs pontosan megfogalmazva, hogy milyen információkat szeretne valaki
lekérni, akkor a hivatalnak nem szükséges azt elkészíteni.
Sokak szerint a környezetvédelmi pályázatok az egyik legnagyobb
mutyifészek. Felbukkannak fiatal urak, akik megfelelő százalékért cserébe el
tudnak intézni támogatásokat. Ön mit tapasztalt ezen a téren? Voltak ilyen
esetek?
Manapság minden lehet a mutyi áldozata, hogy ne menjünk messzire, a
trafikokból is lehet jól szervezett mutyi. Szerintem le kéne venni ezt a démonizált
képet az Európai uniós pályázatokról. Akad olyan politikai párt is, amely már
odáig jutott, hogy a pályázatok beszüntetését javasolja, mondván, az a korrupció
melegágya. Szerintem, ha valaki ezt rosszul kezeli, az nem azt jelenti, hogy be
kellene szüntetni. Ez például érvényes az állami cégekre is, ahol rögtön az eladás
mellett döntenek. Most tettem javaslatot egy albizottság létrehozására, amely
javaslatokat fogalmazna meg az alapok jobb merítése érdekében. Ide
érintetteket lehetne meghívni, hogy a problémás területekről első kézből
értesüljünk, majd az alapok merítését felügyelő Vážny miniszterelnök-helyettes
a leghatékonyabb lépéseket tudja megtenni.
Ez megoldás lehet a merítésre, de a korrupció ellen is hatékony?
A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott, hogy az az érzése, mintha a
Titanicra szállt volna föl. Én is hasonlóan éreztem. A miniszterségem ideje alatt
én is visszahallottam olyan dolgokat, hogy a nevemben, vagy a minisztérium
nevében ígérgettek, olyan vállalásokat tettek, amihez nincs közük. Ez ellen
annyit tudtam tenni, hogy kialakítottunk korrupció jelentő csatornákat. Volt egy
telefonos vonal és egy emailcím is, amiről egyenest az irodámba érkeztek az
anonim jelentések.
Éltek ezzel?
Igen, érkeztek jelzések. Igyekeztünk a dolgok végére járni, és a minisztérium
ellenőrző szervei feladatul kapták az ügyek kivizsgálását. Ennek leginkább

elrettentő hatása volt, és nagy mértékben visszaszorította azokat az
információkat, hogy néhányan mit és hogyan tudnak elintézni. Egyelőre ez a
vonal még megvan.
A családja szelektálja a hulladékot?
Igen már több éve. Az elemekkel bajlódtunk egy időben, mivel a használt és az
új elemek összekeveredtek, de most már erre is készült egy külön doboz.
Sajnos a feldolgozó cégek hozzáállásával sokszor még gondok akadnak, a lakosok
körében sokkal tudatosabbá kezd válni a szelektálás. A cégek viszont gyakran a
nehezen válogatható szemetet egybe dobják, mivel így olcsóbban kijönnek.
Vannak hulladékok, amelyek eladható kész nyersanyagok, mint például a
hulladékfémek. A papír vagy a műanyag viszont további válogatásra, tisztításra
és feldolgozásra szorul, ami miatt nem kezelhetőek hagyományos eladható
nyersanyagként. A járulékos költségek támogatása nélkül egyszerűen nincs esély
au újrahasznosításra.
A hidasok szelektálják a hulladékot?Jó kérdés, de remélem, hogy igen.
Bugár Béla válogatja a hulladékot?
Bízom benne.
Nézzük a politikát, megyei elnökjelöltnek indul. Ez miért jó, hiszen van egy
jelölt, aki biztos befutónak számít?
A nagyszombati megyefőnök már 8 éve van a hivatalában, én úgy gondolom,
hogy amit tudott, azt már megtette, többek között az MKP támogatásával.
Ennek ellenére a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásokban azt tapasztalhatják,
hogy nagyon aránytalan a támogatások elosztása. Például a dunaszerdahelyi és
a galántai kórházak a csőd szélén állnak, de inkább már azt mondhatjuk, hogy
lebegnek a szakadék fölött. A dunaszerdahelyi kórháznak 5 milliós adóssága van,
és évente újabb 6-700 ezret termel, amellett, hogy egyáltalán nem nagy lábon
élnek. Itt szervezési kérdésről van szó. A megyei képviselők eladták a kórház
körüli telkeket, és manapság már a parkolás is gondot jelent, a további
fejlesztésről nem beszélve.

Ezt az MKP mulasztásának tekinti?
A megyei testületekben járásokra lebontva kapnak helyet a képviselők egy adott
létszámmal. Dunaszerdahelyt nyolcan képviselik, mind az MKP képviselője. Ki
másnak kéne képviselni a helyi ügyeket, ha nem azoknak, akik ott ülnek.
Különösen akkor, amikor az MKP-nak még egy megyefőnök-helyettese (Kvarda
József, szerk.) is volt az elmúlt években. Az adott helyzetet ismertettem, további
kommentárt nem szeretnék hozzáfűzni.
Az MKP együttműködik Mikuš megyefőnökkel is. Tud ezzel szemben
alternatívát kínálni? Úgy tűnik erős a pozíciójuk.
A választók majd eldöntik. Elsősorban a régió jelöltjeként szeretnék indulni, de
nem csupán a déli járásokat képviselni. Vannak olyan húsbavágó problémák,
amit mindenhol kezelni kell. Nagyszombat megye a legjobban eladósodott
megye az országban. Ezzel nem is ez a legnagyobb gond, hanem az, hogy az
elköltött pénzt mennyire hatékonyan költötték el. Például az útjavítások esetén
olyan helyeket javítottak ki, ahol sok esetben csak felületi kezelésre volt szükség,
de így jól mutat, és nagyobb a kimutatott eredmény. Ott, ahol valóban kritikus
a helyzet, a kátyúk miatt már szinte járhatatlanok az utak, drágább befektetésre
lett volna szükség, azok a részek elmaradtak. És a gazdaságos költekezés kapcsán
is számos kérdés merül fel. A hitelek már bénítják a megye működését, ma már
ott tartanak, hogy ingatlanok eladására kényszerülnek, hogy tudják törleszteni a
részleteket.
Akkor az utak felújítását nem tartja eredménynek?
Én ezt egy ilyen alkalmi show-nak tartom a választások előtt. Ráadásul, ha a
korábbi években nem hagyták volna ennyire elhanyagolni ezeket az utakat,
akkor ma nem lenne szükség ennyi javításra. Mikor a Fico-kormány bevezette a
teherforgalomra az útdíjat, akkor lépniük kellett volna, hogy az adott helyekről
eltereljék a forgalmat. A kamionok tapossák szét az utakat, csak hogy elkerüljék
a útdíjas szakaszokat. Néhány községben a kis utcákban közlekednek a
teherautók, mivel nem lettek elterelve, és így próbálnak spórolni az útdíjon.
Több helyen még a kanalizációt is megrongálták. Csak egy táblát kellett volna
kirakni, de most már egész útszakaszokat javítani kell.

Kedveli a hangzatos témákat, korábban autópályát ígért a Csallóköznek. Mit
sikerült az ügyben elérni?
A politikus egyik fontos tulajdonsága, hogy legyenek víziói, hosszabb távú
elképzelései. Az autópálya a déli járások egy fontos problémája, ami a gazdasági
fejlődést és a munkalehetőségeket is befolyásolja. Amikor kormányra kerültünk,
akkor az R7-es egy ceruzával húzott csík volt a térképen. Másfél év kormányzás
után nem csak elkészültek a tervek, de már közbeszerzéseket is írtak ki a
kivitelezésre. Nem csak a nyomvonalat határoztuk meg pontosan és a terveket
készítettük el, de a környezetvédelmi szempontok alapján is pontosítottunk
több részletet. Ami a végső realizációt illeti, a Smernek más prioritásai vannak,
mint a déli autópálya. Ezt persze korábban is tudtuk, de ez most megállította a
folyamatot. Azt viszont kijelenthetem, hogy olyan stádiumba ültettük ezt az
építkezést, hogy ebből már nincs visszaút. Lehet húzni a dolgokat, de egyszer
meg kell valósítani. Próbáljuk az önkormányzatokat is összefogva ezt minél
hangosabban követelni. Én bízom benne, hogy 2014-ben megindul az építkezés
és
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Valójában Ön egy sikeres hidas példa, mivel szlovák felesége van, egy sikeres
író, aki megtanult magyarul, és a négy gyereke magyar iskolákba jár. Ön szerint
mivel lehet az asszimilációt megfékezni?
Most kaptam egy felkérést egy szlovák újságtól, hogy az Otec Roka nevű
ankétjukhoz írjak néhány gondolatot. Én nem tartottam magam erre méltónak,
mivel ott olyan hétköznapi hősök szerepelnek, akik egyedül nevelik a
gyereküket, vagy más nehéz kihívással néztek szembe. Aztán arra gondoltam,
mégis kihasználom a felületet arra, hogy elmondjam, ahhoz hogy az értékeinket
tovább adjuk, nem kellenek mindig a legideálisabb feltételek. Érdekes, hogy a
hétköznapi ember ezt néha jobban tudja, mint a sikeresek. Lehet az embernek
négy gyereke, nem alternatíva az, hogy karrier, vagy család. Nem alternatíva az,
hogy magyar, vagy szlovák. Össze lehet ezeket a dolgokat úgy hozni, hogy
megtartsuk azt, amit mi értéknek tartunk.
Forrás: www.bumm.sk

SzMK: Érthetetlen az Ifjú Szivek vezetőjének menesztése
2013. július. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala értetlenül áll a kormányhivatal döntése
előtt, melynek értelmében indokolatlanul menesztik egy nemzeti kisebbségi közintézmény
vezetőjét.
Mint ismeretes, a kormányhivatal vezetője Hégli Dusant, az Ifjú Szivek Táncszínház vezetőjét
elbocsátotta, világos és megmagyarázható előzmény nélkül.
"Az Ifjú Szivek évtizedek óta a szlovákiai magyar kultúra egyik meghatározó intézménye, a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának egyik alapítója és máig tagja, mely újszerű módszerekkel
népszerűsíti a kisebbségi kultúrát, s most minden bizonnyal a politikai csatározások
kereszttüzébe került" - áll a Kerekasztal közleményében.
Az Ifjú Szivek Táncszínház kiváló szakmai kapcsolatokat ápol a szlovákiai és a magyaroszági
hivatásos társulatokkal egyaránt, 1955-től működik megszakítás nélkül. Menedzselése
kapcsán korábban nem merültek fel szakmai kifogások, az intézmény a vezetés kiállásának
köszönhetően tudta megtartani a pozsonyi városközpontban található székházát, újszerű
előadásokkal bővíteni a kínálatát, s dicséretet érdemelt ki mind a közönségtől, mind a
szakmától.
"Hégli menesztése a kormánybiztos távozásával és a kormányhivatalban foganatosított
személyi változásokkal függhet össze, ami aggasztó jelenséget vetít előre, láthatóan az állami
hatáskörbe tartozó kisebbségi intézmények igazgatásában nem a szakmaiság szolgál mércéül,
hanem a döntéshozókhoz való feltétlen lojalitás. Az különösen aggasztó, hogy egy kisebbségi
kulturális intézmény vezetéséről az érintett közösség szakmai közegének megkérdezése
nélkül születik döntés" - vélekedett Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője.
„A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a leghatározottabban tiltakozik a fenti gyakorlat ellen,
arra való tekintet nélkül, hogy milyen nézetei vannak az érintett vezetőknek. A szlovákiai
magyar kultúra ápolásának kérdése pártok és világnézetek feletti közös ügy, ezért kiemelten
fontos, hogy az intézmények vezetését kompetens és megfelelő szakértelemmel rendelkező
szakemberek lássák el, s tisztségük sorsa ne a politikai széljárástól, hanem a szakmai
teljesítményüktől függjön” – zárja közleményét a Kerekasztal.

Forrás: www.parameter.sk

Elúsznak az új munkahelyek a mezőgazdaságban?
2013. július. A Híd szerint nyilvánvaló, hogy a víz , mint természeti kincs, a
mai kormánynak másodlagos, és elsősorban gazdasági érdekek mentén lett
tavaly ősszel stratégiai nyersanyaggá nyilvánítva.
A Híd volt környezetvédelmi minisztere, Nagy József szerint a csalódást az fogja
okozni, hogy nem a lehengerlő módon beharangozott 40%-os vízexport adó
fogja megtölteni Peter Kažimír pénzügyminiszter kasszáját, hanem a közép- és
kisvállalkozók vízadójából “összefolyó” - sok kicsi sokra megy - bevételről szól
ez az új törvényjavaslat.
Állami felügyelet, adózás a vízhasználatért és a vízkibocsátásért is
“Jó ürügy lett ez arra, hogy egy nagyon szigorú víztörvénnyel tartós bevételi
forrást biztosítsanak a tékozló kormány-költségvetés számára. Az elsődleges
reakciók 300 szakmai kifogást tartalmaznak a javaslattal szemben. Ezentúl
mindent, ami “nedves” az állam szigorú ellenőrzés alá szeretne vonni”- mondta
a parlamenti képviselő. Szerinte nem öncélú hivatal-burjánzást kell emögött
keresni, hanem reális anyagi bevételt. Az ivóvíz mellett a felületi vizek, a
folyóvizek, a termálvizek, a talajvíz, sőt az esővíz használata is szabályozva lesz
és bizonyos, minimális mennyiségek felett minden illetékdíj alá lesz vonva.
Elúsztatják a délvidék és a mezőgazdaság esélyeit?
“Közelebbről vizsgálva a befizetések elsősorban a mezőgazdasági és a
élelmiszeripari vállalkozásokat fogják érinti. És egy délvidéki képviselő számára
ez nem maradhat közömbös. A “bátor” kormány-kezdeményezés átírhatja
Szlovákia kis- és középvállalkozási térképét. Elsősorban a növénytermesztési,
állattenyésztési és a rákapcsolódó élelmiszeripari ágazatokat fogja érinteni,
hiszen ezek a legvízigényesebb ágazatok a vegyipar mellett, amely amúgy eddig
is fizetett vízhasználati adót,” - mondta Nagy. A saját kutas adómentes
vízfogyasztás alsó határát 25-szeresen akarja a Fico-kormány csökkenteni, így
már csak a háztartási kúti vízhasználat marad fizetetlen - egyelőre. Ezzel az
összes, vízfüggő vállalkozást egy új, sok esetben akár likvidációs adóval
fogja sújtani a törvény.

Veszélyben a modern zöldségtermesztés és az állattenyésztés
Viszont a rendelkezés komolyan érintheti az újonnan indított mezőgazdasági
munkahelyteremtő vállalkozásokat, hiszen ezek teljesen más pénzügyi
körülmények mellett lettek elindítva. Nem árt itt megemlíteni az európai
alapokból finanszírozott tevékenységeket sem, amelyek kénytelenek lesznek az
egész támogatást visszamenőleg is visszaszolgáltatni, ha kiderül, hogy tovább a
vízadó miatt nem fenntarthatóak. Ha a kormányjavaslatot elfogadják,
valójában minden vizet használó vállalkozás “adózni” fog a vízgazdálkodási
vállalatnak.
Az árvízvédelmet ne a mezőgazdászok, hanem a vízerőművek finanszírozzák
“Minden erőmmel azon leszek, hogy ne a mezőgazdasági és az élelmiszeripari
vállalatok vízadójából legyen finanszírozva az árvízvédelem” - mondta a Híd
parlamenti képviselője. “Ha én lennék a döntéshozó, megemelném a
vízierőművek adóját, hiszen ők kötődnek egyenesen a folyóvizek használatára.
Ez visszafogná a már-már nem egészséges, szakmaiságot nélkülöző vállalkozói
érdeklődést, amit a magas haszonkulcs idéz elő. A magas adó emellett
segítené mérsékelni az agresszív befektetési kedvet, amely sok helyen már
veszélyezteti a helyi szintű környezetvédelmi szempontokat is,” - nyilatkozta
Nagy József, a Híd Nagyszombat megyei elnökjelöltje. Míg az újonnan
adóztatni szándékozott iparágak magas számú munkaerőre tartanak igényt, a
vízerőművek, főleg a törpe erőművek a kiépítés után teljesen automatikusan,
munkaerő igénye nélkül működnek. Ezért a vízenergia adó az öntözési adó
helyett a regionális, vidéki munkanélküliség-csökkentés mellett szól.
A víztörvénnyel kioltják a idegenforgalmi és mezőgazdasági stratégia
pislákoló reményeit
Kis probléma, de sokunkat érinthet: a nyilvános fürdők feltöltéséért is fizetnie
kell ezek után az önkormányzatoknak, üzemeltetőnek, pedig ez az
idegenforgalmi fejlesztési stratégia ellen szól. De ennél sokkal komolyabb az
ellentmondás a kormány 2013-2020-as mezőgazdasági fejlesztési tervezete és
a beterjesztett víztörvény között. Míg a Ľubomír Jahnátek által vezetett
mezőgazdasági tárca elsődlegesen a munkahelyteremtő ágazatokat
támogatná, a környezetvédelmi tárca, Žigával az élen éppen ezeket

vízadóztatná. Az érintett elsősorban a cukorrépa, a vetőmag, a mezei és a zárt,
vagy fóliás, üvegházas zöldségtermesztés, (a burgonyatermesztést is
beleértve), de ugyanígy vízadózna az állattenyésztés, a gyümölcs és a
szőlőtermesztés. Duplán: egyenesen és áttételesen érintené a vízilleték az
élelmiszeripart is.
Adózás helyett támogatást az öntözésnek
“Mint utolsó logikai érvet azt szeretném felhozni, hogy az öntözés nem hogy
élősködik országunk víztartalékain, de annak gyarapításában óriási szerepet
játszhat. Az öntözővíz túlnyomó többsége ugyanis a folyóvizekből van szívatva,
aminek több mint 40%-a beszivárog a talajba s így ahelyett, hogy elhagyná az
országot, tovább gazdagítja annak víztartalékait. Éppen ezért nagyon jó ok ez
arra, hogy adózás helyett támogatást kapjon mindenki, aki öntözi a
termőföldeket. Hiszen a víz stratégiai, kulcsfontossági nyersanyagunk, de
elsősorban közös természeti kincsünk,“ - zárta le Nagy József.
A mezőgazdasági minisztérium és az Agrárkamara is ellene van
A szabadon termesztett zöldség 2-3000 m3 vizet igényel öntözésre, míg az
intenzív és magas munkaerő igényes, belterjes, modern, üvegházas termelés
20.000 m3 vizet is elvisz évente hektáronként. Az öntözővíz-adót 1998-ban
sikerült eltörölni éppen azért, mert már akkor rohamosan adták fel a gazdák a
zöldségtermesztést. Ez a lépés ma teljesen ellehetetleníti a nemzetközi
versenyképességüket. Egyesek már külföldi lobby-nyomásról beszélnek, hiszen
a zöldségimport hatalmas üzlet. Nem beszélve arról, hogy végre a hazai
termelők juthatnának ki a külföldi piacokra! A geotermikus vízhasználat
további megadózása hatalmas, modern befektetéseket és sok ezer
munkahelyet fog megszüntetni - sokat éppen a nagyszombati megyében, ahol
gazdag termálvíz-források és rákapcsolódó fellendülő vállalkozások
létesültek stabil munkahelyekkel a közelmúltban. Ha a kormány jóváhagyja
ezeket a javaslatokat, az nyílt támadás lesz a zöldségtermelők, az
állattenyésztők és az egész agro-élelmiszer ágazat ellen, amelyben ma
százezrek találnak megélhetést.

A Híd támogatni fogja az összes olyan kezdeményezést, ami ezt az aszociális
intézkedést megállítja és módosító javaslatokkal fogja próbálni enyhíteni
a Smer mezőgazdaság-ellenes politikáját.
Forrás: www.parameter.sk

Magyar-szlovák jótékonysági nyári tábor a közeledés
jegyében
2013. július. Július végén ismét megnyitja kapuit a ProRegio Polgári Társulás
által szervezett karitatív nyári tábor 120 hátrányos helyzetű gyermek számára.
Ezzel együtt az utóbbi négy évben állami vagy önkormányzati segítség nélkül a
több, mint 70 magányszemélynek és vállalkozónak köszönhetően közel
500, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő családból származó gyermek
egyhetes nyaralását biztosította a polgári társulás.
A szervezők évről – évre igyekszenek vegyes magyar – szlovák csoportokat
kialakítani. Az idén Nagy József és Andrej Hrnčiar parlamenti képviselők (Híd)
által kezdeményezett csereprogramnak köszönhetően Túrócszentmártonból
(Martin) is érkeznek gyerekek Dunaszerdahelyre, jövőre a rászoruló csallóközi
gyerekek utazhatnak ingyenesen a Kis-Fátrába, a Martinské Hole-i erdei táborba.
A képviselők szerint célszerű a szélsőséges, rosszindulatú eszmék kialakulását
már gyerekkorban megelőzni, ezért lehetőséget kell adni a gyerekeknek, hogy
saját tapasztalataik által ismerkedjenek más nemzetiségű társaikkal. „A vegyes
magyar-szovák csoportoknak köszönhetően a gyerekeket a tolerancia és a más,
Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek megértésére lehet vezetni, reméljük,
hogy a táborból hazatérve a környezetüket is meggyőzik. A hazai gyerekeknek
pedig előny, hogy fejleszthetik szlovák nyelvtudásukat is.”- mondta el Nagy
József a tábor alapítója és védnöke.
Az előző évek hagyományaihoz híven Dunaszerdahelyen a kis szlovák
vendégekhez csallóközi és mátyusföldi magyar gyerekek csatlakoznak.
A szervezők érdekes programokkal készülnek a táborlakóknak: Fegyver és
rendőrkutya bemutatón vesznek részt, ellátogatnak a dunaszerdahelyi termál-

és strandfürdőbe. Pozsonyban az elnöki palotában és az állatkertben
vendégeskednek. Megtekintik a dióspatonyi SlovakiaRing autóversenypályát,
majd a Szenci-tavaknál töltik a délutánt. Természetesen nem maradhat el a
sportnap, a kézműves foglalkozások, a tábor végén pedig a búcsú-tábortűz.
A táborvezetők egy közös előadást is betanítanak a tábor búcsúestjére, ahová a
támogatók is meghívást kapnak. „Ezeknek a gyerekeknek nincs esélyük eljutni
kirándulásokra, ezért számunkra minden fáradtságot megér látni az örömüket,
ahogy barátságok kötődnek és a legmeghatóbbak mindannyiunknak a búcsúzás
pillanatai” – mondta el Bódis Lívia, a polgári társulás képviselője.
Forrás: www.parameter.sk

Tábor a tolerancia jegyében
2013. július. Hatvan hátrányos helyzetű gyerek érkezett Dunaszerdahelyre a
hétvégén, a Hidacska-Mostík elnevezésű, kétnyelvű jótékonysági
gyerektáborba, amelyet a Pro Regio Danubia Polgári Társulás immár negyedik
alkalommal szervezett meg támogatók segítségével.
A tábor célja, hogy azok a gyerekek is élvezhessék a nyári szünidőt, akiknek a
családi hátterük nem teszi lehetővé, hogy elmenjenek más táborba vagy
kirándulásra. A tábor vasárnap ismerkedő esttel indult, hétfőn pedig a
rendőrkutyás bemutató után a Csemadok dunaszerdahelyi székházában
kézműves-foglalkozásokon próbálhatták ki kézügyességüket a résztvevők. „Négy
asztalnál foglalkoztak a gyerekekkel: batikoltak, agyagoztak, kipróbálhatták a
szalvétatechnikát, a szövést, és karkötőket is fűztek. Lehetőségük volt kipróbálni
régi, hagyományos népi játékszereket is” – mondta Görcs Viktória, a tábor egyik
szervezője, majd hozzátette: a gyerekek az antikvárium könyveit is
lapozgathatták. Tegnap a dunaszerdahelyi termálfürdőt látogatták meg, ma a
pozsonyi állatkertbe és az elnöki palotába viszik el őket. Csütörtökön a Szenci
Napfényes tavakon csobbanhatnak a nagy melegben, pénteken pedig
Dunaszerdahely városát nézik meg a gyerekek. A tábor folyamán egy rövid
előadásra is felkészítik a gyerekeket, ezzel köszönve meg a támogatóik
segítségét.

Összesen 120 gyerek táborozik idén a polgári társulás jóvoltából: a második
turnus július 28-án kezdődik. A tábor kétnyelvű: idén a Csallóközből és
Mátyusföldről érkező gyerekek mellé Turócszentmártonból jöttek szlovák
anyanyelvű gyerekek. A csereprogram által, melyet Nagy József parlamenti
képviselő és Andrej Hrnčiar, Turócszentmárton polgármestere hozott létre,
jövőre a tábort a Fátrában rendezi meg a Pro Regio Danubia. „Bízunk benne,
hogy a táborunk által sikerül a gyerekeket a toleranciára és a más nemzetiségűek
elfogadására nevelni, és reméljük, a táborból hazaérve ezt a barátaiknak is
tovább tudják majd adni” – mondta Görcs Viktória, majd hozzátette, nem
utolsósorban a nyelvtudásukat is fejlesztik a gyerekek.
Forrás: www.ujszo.com

Csallóközi Maraton és Szüret Fesztivál - Jelentkezz a
Facebookon és fuss kitartással!
2013 augusztus. A Csallóközi Maraton nulladik évfolyamára sokszáz
versenyzőt várnak, a kísérőrendezvényére, a Csallóközi Szüretfesztiválra
pedig ezreket. Nagy József parlamenti képviselővel beszélgettünk a két
rendezvény ötletéről.
Az idén szeptember 14-én lesz Dunaszerdahelyen ez a két
hagyományteremtő rendezvény. Mi a küldetése a maratoni futásnak?
Büszkék lehetünk környékünk sikeres futóira. A teljesség igénye nélkül
kiemelném a vásárúti Bögi Sándort, 62 éves világhírű ultramaraton-futónkat,
aki tavaly is megtette a hihetetlen 245,3 kilométeres távot a görögországi
Spartathlonon, mint a világmezőny legidősebb befutó tagja. A Csallóközi
Maraton szép sportesemény lesz és jó mezőny fog felállni az értékes díjak
miatt is. Bízok abban is, hogy sikerül majd új vagy szunnyadó tehetségeket is
felfedeznünk, hiszen a futás korosztály független. Számunkra a rendezvény
lényege azonban elsősorban az aktív, sportos életmód propagációja
régiónkban. Ez egy állandó feladat, ezért szeretnénk a Csallóközbe hozni egy
olyan dél szlovákiai tömegsport rendezvényt, ahol a több száz résztvevő majd
több ezresre duzzad. Ezen a nulladik rendezvényen szeretnénk bátorítani

nemcsak a Csallóközi futni járókat, kocogókat, hogy tartsanak velünk és
próbáljak ki a félmaratont, a negyedmaratont vagy legalább a minimaratont,
amely 4,2 km-es. Az utóbbira családi, kisgyerekes, sőt futó babakocsis
nevezéseket is fogadunk. És amit még fontos elmondani: A fennmaradó
bevétel egész összegét jótékonysági célra, a készülő dunaszerdahelyi Szent
Márton krízisközpont beindítására fogja a polgári társulás fordítani.
Tudjuk, hogy vidékünkön nagyon jó a konyha és az emberek szeretik a
hasukat. Mit gondol, megszólítja a csallóközieket egy ilyen jellegű esemény,
hogy tegyenek többet az egészségünkért?
Nagyon fontos a verseny propagácioja, de maga az útvonal aprólékos
megtervezése is segíthet. Ma elsősorban arra összpontosítunk, hogy minél
több lakos vegyen részt vagy legalább regisztrálja, hogy van egy ilyen
esemény. Ezzel motiválhatjuk azokat is, akik az idén nem jelentkeznek - de
talán a következőn majd részt vesznek, vagy csak egyszerűen a saját
egészségük és a jó hangulatuk érdekében rendszeresen eljárnak futni.
Ön is elmegy futni vagy csak a szervezésben veszi ki aktívan a részét?
A verseny hivatalos szervezője a ProRegio Polgári Társulás, amely a részleteket
két ügynökségre bízta. Az eddig megszólítottak nagyon pozitívan fogadták a
maraton ötletét. Hálás vagyok az aktivistáinknak, akik a szabadidejüket
áldozzák a rendezvény sikeréért, valamint támogatóinknak, akik nemcsak
pénzbeli adományokkal, de csallóközi termékekkel is segítik majd a verseny
létrejöttét. Jómagam a versenyen mint futó is részt veszek - a családommal
együtt.
Elárulna valamit a verseny részleteiről, a feltételekről?
Az idei év a főpróba - a „nulladik” évfolyam. Jelenleg a leghosszabb táv a
félmaraton, jövőre jöhet a 42 km-es maraton. Igyekszünk azonban már most
mindent profi szinten biztosítani. A versenyzőket mikrocsipes időmérővel látjuk
el, mindenki kap érmet és diplomot is. A futás alatti és a verseny utáni
frissítőkről, ételekről is mi gondoskodunk és lesz egészségügyi szolgálat is.
A nevezési díj többszörös értékét fogjuk visszaszolgáltatni a résztvevőnek a
szponzori támogatások segítségével. A kíváncsiskodókat, szurkolókat,

családtagokat és a sportolókat izgalmas programok várják a verseny
kísérőrendezvényén - az Csallóközi Szüreti Fesztiválon. Szüret révén finom
gyümölcsmustokkal és burcsákkal – ahogy mi errefelé a Csallóközben a murcit
ismerjük - várjuk a vendégeket. Délutántól késő estig fellépőkkel és ingyenes
koncertekkel, sztárvendéggel készülünk, mindezt az Authentica produkciós
iroda szervezésében.
Úgy tudom, ön rendszeresen sportol.
Magamat talán sportolónak nem nevezném, de aktív, sportszerető ember
vagyok. Már kilenc éves korom óta kisebb-nagyobb szünetekkel rendszeresen
járok futni - kimondottan fogyózás miatt (nevetés). Amellett, hogy az
alapiskolán birkóztam, a közép és főiskolán pedig karatéztam és a zöld övig
jutottam el. Ma is többféle sportot űzök aktívan: teniszezek, tornázok,
biciklizek, rendszeresen járok síelni, de a futás az a sport, amelyet már
harmincöt éve hosszabb-rövidebb szünetekkel hetente néhányszor gyakorlok.
A távokat időm és lehetőségeim alapján 4 és 10 km között variálom egy-egy
alkalommal. Olyan típus vagyok, aki ha nekiáll, akkor mindennap fut, viszont ha
több mint egy hetet kihagyok, akkor van úgy, hogy egy hónapig nem tudom
magam rászánni, hogy újra elinduljak. És a monoton, körbe-körbe futást vagy a
fitnesz-termi futógépezést nem nekem találták ki.
Ennek ellenére miért űzi ezt a sportot a leginkább?
Mert ez garantáltan egy óra naponta a friss levegőn. Legjobban reggel szeretek
futni, ami az egész napra elegendő pozitív energiával tölt fel és még este is jól
alszik az ember utána. Állandóan más útvonalat választok, hogy eltereljem a
látnivalókkal a figyelmemet a fáradtságról. És bevallom, ahogy sokan mások,
én is úgy érzem, hogy jogosan ehetek jobbat és többet azután, ha tettem
valamit az egészségemért. Ezért aztán nem is látszik rajtam, h rendszeresen
járok edzeni. (nevetés).
Képviselőként elfoglalt ember, ősszel indul a megyei elnöki posztért, mikor
talál időt a sportra?
Ezért is kedvelem a futást, mert nagyon egyszerű és olcsó, nem idő, nem
partner és nem is egy kellékigényes sportág. Három perc alatt képes az ember

elkészülni és elindulni, ha van hozzá ideje és főleg kedve. Mindenhova, ahova
megyek, legyen az szolgálati út vagy szabadság, magammal viszem a
futócipőmet és a tornaruhát. Külön haszna ennek számomra az, hogy így
megismerkedem az idegen városok, vidékek zeg-zugaival is. Sőt ma már
elsősorban ez az, ami kora reggel kimozdít, hiszen egyébként napközben a
kötelező elfoglaltságok miatt nem szokott lenni lehetőségem megnézni a
várost. Annak a korareggeli háromnegyed órának köszönhetően - ami alatt az
ember lefutja a 6-7 kilométert – ismertem meg nagyon jól New Yorkban
Manhattant, Párizs, Berlin, Brüsszel és Straszburg belvárosát vagy akár a dél –
afrikai Durbant. A Mexikói Cancunban, az Ensz környezetvédelmi
világkonferencián viszont olyan szigorúak voltak a biztonsági előírások, hogy
reggelente csak a konferenciaközpont és a szálloda parkja maradt a futóknak.
Ön is indul a Csallóközi Félmaratonon, milyenek az eddigi eredményei?
Versenyszerűen még soha nem futottam a kötelező iskolai versenyeken kívül,
most próbálom ki magam először. Remélem a félmaratonra sikerül a nyáron
felkészülnöm, ha mégsem, akkor mindenesetre a negyedmaratont le fogom
futni. Nem a futásban érzem magam a legjobbnak, így nem is tervezek nyerni,
de a részvétel, az akkor is fontos. A legjobban az motivál, hogy a két fiam, Teo
és Leo - 15 és 16 évesek- is velem akarnak tartani. A focinak köszönhetően ok
jó kondícióban vannak, de nekem fel kell készülnöm. Nagy híve vagyok az
elektromos kütyüknek, amelyekkel tudom a teljesítményemet mérni, ez segít a
felkészülésben. Most is fel vagyok szerelve az edzéseseken, figyelem a
szívritmusom, a tempót, az útvonalat.
Ahogy említette: az idei a félmaraton a Csallóközi Maratonnak a nulladik
évfolyama. Milyenek az ön személyes tervei a jövőre nézve?
Bízom benne, hogy az őszi rendezvény jól sikerül, és folytatásként a jövőben
egy igazi csallóközi maratoni futást szervezünk, amelyen keresztül nem csak a
járáson belüli sportkedvelőknek, de az egész országban, vagy akár nemzetközi
résztvevőknek is meg tudjuk mutatni a Csallóköz legszebb részeit. S abban is
bízom, hogy ha nem is az élmezőnyben, de jövőre magam is megcsinálom a 42
kilométert.
Forrás: www.paramenter.s k

A Híd rendet teremtene az orvosi várókban
2013 szeptember. A kormányzó Smer-SD támogatásával kedden második
olvasatba utalta a parlament Bugár Béla, Nagy József és Bastrnák Tibor
törvényjavaslatát, amely az előjegyzett fizetett orvosi vizsgálatokat
szabályozná.
A Híd képviselői szerint azért van szükség a törvénymódosításra, mert egyre
több páciens panaszkodik, hogy órákat kell várakoznia az orvosi rendelő előtt,
ugyanis az adott orvos azokat a betegeket látja el először, akik fizettek az
időpontért.
A képviselők nem az előjegyzett időpontú rendelés megszüntetésére
törekednek, csak szabályozni szeretnék azt azon betegek érdekében, akiknek
nincs lehetőségük fizetni az időpontért. „Több olyan panaszról is tudunk, hogy a
beteg napokig nem tudott bejutni az orvosi rendelőbe, mert mindig megelőzték
az előjegyzett betegek. Még felháborítóbbnak tartom, amikor a 9 eurós illeték
befizetése nélkül ki sem vizsgálják a beteget, de olyan esetről is hallottam már,
hogy az akut esetekben automatikusan előnyt élvező betegektől is elkérték a 9
eurót. Ezt nem lehet civilizált rendszernek nevezni” – érvel Nagy József
képviselő.
Az elsőbbségi ellátásért fizetendő illetéket az 577/2004. számú törvény 44.
paragrafusa határozza meg, s annak feltételeit járásonként a megyei
önkormányzat rendelete szabályozza. A törvény alapján az orvos csak az arra
előre kijelölt rendelési órákon belül fogadhat betegeket előre meghatározott,
fizetett időpontú bejelentkezés alapján. Ezeknek az óráknak a száma nem lehet
több mint a rendelési idő egynegyede, azaz 25%-a. Az illeték összegét szintén a
megyei önkormányzatok határozzák meg.
„Ezt a problémát sok megyében törvényváltozás nélkül is kiküszöbölték, hiszen
a megyei képviselők hatalmában áll – a megyei tiszti orvoson keresztül – a
rendelési és az elsődleges kivizsgálások időrendjének jóváhagyása. Hogy például
Nagyszombat megyében ez miért nem így van, azt kérdezzék a megyei

képviselőktől, akik tétlenül tűrték a sértő eljárást” – mondta Nagy József, a Híd
Nagyszombat megyei elnökjelöltje, a javaslat egyik beterjesztője.
A Híd szerint a megyei tiszti orvosok gyakran olyan formában hagyták jóvá a
rendelési órarendet, hogy annak betartása ellenőrizhetetlen. Az olyan
meghatározások, mint a „minden rendelési óra első 15 perce” teszik lehetővé,
hogy akár egy előre nem bejegyzett páciens is kaphat helyben időpontot,
amennyiben kifizeti érte az illetéket. Ezzel pedig megelőzheti az ott várakozó
többi beteget.
A Híd kedden további tárgyalási szakaszba utalt javaslata meghatározza, hogy az
előjegyzett betegekre szánt rendelési idő között legalább 2 órán keresztül
köteles legyen az orvos fogadni azokat a betegeket is, akik nem fizettek az előre
bejegyzett időpontért, illetve hogy az előjegyzett időpontú kivizsgálások
továbbra sem haladják meg a rendelési idő 25 %-át.
A Híd azért tartja fontosnak a törvénymódosítást, mert a gyógyszerárak
emelkedése mellett a 9 eurós illeték kifizetése sokak számára elérhetetlenné
teheti a jogosan járó egészségügyi szolgáltatásokat. Ráadásul azáltal, hogy a
Smer újra bevezette a szakorvosi kivizsgáláshoz szükséges beutalókat, megnőtt
a várakozási idő az orvosi rendelőkben.
Forrás: www.ujszo.com

Nagy József: Egy 66 milliós kárt okozó ügy szőnyeg alá
söprése
2013 október. A Híd parlamenti képviselője szerint a rendőrségnek meg kéne
újítania az Interblue-ügy vizsgálatát, amennyiben a speciális ügyészség közlése
szerint az állam már az elején maximálisan kedvezőtlen szerződést írt alá.
A rendőrség leállította az ismeretlen tettesek, az egykori környezetvédelmi
minisztérium képviselői ellen benyújtott 66 milliós, az állam és az Interblue
közötti szerződéskötés ügyének vizsgálatát. A rendőrség szerint a tett nem
bűncselekmény.

Nagy József, még Iveta Radičová kormányának minisztereként 2010-ben szintén
bűnvádi feljelentést tett az Interblue ellen, de még egy 15 millió euró értékű
adósság miatt, melyet a cég nem fizetett ki Szlovákiának.
6 hónap elteltével a speciális ügyészség elutasította Nagy József beadványát
annak okán, hogy az állam már az elején maximálisan kedvezőtlen szerződést írt
alá. Az ügyészség ebből nem következtette ki az Interblue társaság félrevezető
szándékát.
"Ezzel de facto felmentették az Interblue társaságot, de megerősítették Slota
embereinek felelősségét is a minisztériumban. Természetesen nemcsak a 15
milliós adósság miatt, hanem a maximálisan kedvezőtlen, 66 millió euró értékű
veszteséggel járó szerződés miatt is" - nyilatkozta az ügyben érintett tárca
egykori minisztere.
A Híd képviselője felszólítja Kaliňák minisztert, hogy indítsa újra R. Fico első
kormánya legsúlyosabb ügyének nyomozását, amennyiben ez szerinte
nyilvánvaló bűncselekmény, idegen tulajdon megsértése és közszereplő
hatalommal való visszaélése.
Forrás: www.parameter.sk

Nagy: tíz képviselői hellyel lennék elégedett
2013 október. Vállalkozóként kezdte Dunaszerdahelyen. A politikában még
csak néhány éve van jelen, de már volt miniszter, jelenleg pedig a Híd
parlamenti képviselő. A november 9-i megyei választásokon Nagyszombat
megye elnöki posztjáért is harcba száll. Nagy Józseffel beszélgettünk.
Pozsonyban lakik, felesége itt főpolgármester-helyettes. Feltételezzük, hogy
boldog házasságban élnek, tehát nem költözne el otthonról. Hogyan lehet
nagyszombati megyeelnökjelölt?
Nem vagyok pozsonyi. Dunaszerdahelyi vagyok, mindig is az voltam és az is
maradok. A dunaszerdahelyiek és a járásbeliek ezt jól tudják. Nem csak a
gyökerek miatt. Édesapám volt a DAC fénykorában az egyesület elnöke.
Építészként nevéhez kötődnek városom legfontosabb épületei. Legyen az a
legnagyobb bűnöm, hogy a családommal lakom. Persze, ez olcsó, piszkálódós

téma, számoltam is vele, hogy rákérdeznek. Ennek nem látom hátrányát egy
megyeelnök munkájában.
Nem tartja furcsának, hogy a feleség Pozsonyban főpolgármester-helyettes,
ön pedig a szomszéd régióban lenne megyeelnök?
A családon belül nem tervezzük ennek a folytatását. A koalíciós partnerek
nagyon szerették volna, hogy a feleségem induljon Pozsony megyében
képviselőnek, komoly esélye is lett volna, ám ő szeretne visszatérni az írói
pályára.
Két magyar jelölt indul a megyeelnöki posztért, miközben a megyében a
választók alig negyede magyar. Ha megoszlanak a voksok, könnyen lehet,
hogy a második fordulóba egyikük sem jut be. Nem lenne jobb, ha csak egy
magyar jelölt indulna?
Ezt a kérdést nem nekem kell feltenni.
Mind a kettőjüknek fel kell tenni.
A hidasok végig az együttműködésre törekedtek. Nem szabad alábecsülni a
választót, átlátja ezt a helyzetet. Mindenki emlékezni fog, hogy elutasították a
Nagyszombat megyei magyar–magyar koalíciót, a Dunaszerdahelyi járásban
elutasították az együttműködést, és gyorsan ellenjelöltet állítottak a
megyeelnöki posztra. Pedig közös magyar fellépéssel megszerezhettem volna
az egész jobboldal támogatását. Emellett Tibor Mikušnak kedvez, akit ma is a
Szlovák Nemzeti Párt és a Smer támogat, hogy az MKP mint csatlósa indít egy
esélytelen magyar elnökjelöltet. Ezt tisztességtelennek tartom. Ennek a
bizonyítéka az is, hogy mi hivatalosan kijelentettük: ha Berényi József bejut a
második fordulóba, támogatni fogjuk, míg ők velem kapcsolatban ezt nem
hajlandók megígérni.
Nem tudtak megegyezni. Mindegy, mi miatt, ez a választókat valószínűleg
nem érdekli, csak azt fogják látni, hogy egymás ellen indulnak, s kiüthetik
egymást. Mennyire tartja ezért felelősnek a Hidat?
A Híd nem a megmaradásáért, a párt felrázásáért vagy valamilyen személyi
pozíció megerősítéséért küzd, hanem konkrét megyei célokért. Bízom abban,
hogy az emberek szívvel és ésszel fognak választani, és nem pártválasztás lesz.

Felelősnek tartja pártját a kialakult helyzetért?
Százszor elmondtuk, s most is elmondhatom: végig támogattuk a Híd–MKP
megyei koalíció gondolatát. Négy hónapig vajúdtak, hogy nevesítsék az
elnökjelöltjüket, de csak akkor árulták el, hogy Berényit indítják, amikor mi már
döntöttünk. Meggyőződésem, hogy ha mi tovább várunk, akkor szeptember
29-én jelentették volna be, hogy mégis Mikušt támogatják. Ami engem illet,
úgy vélem, a régióban elég jó a támogatottságom, kétszer is nagyot ugrottam
előre a listán a parlamenti választásokon. Személyemhez nem kapcsolhatók
olyan dolgok, amelyek traumatizálták a két párt választótáborát: árulózás,
kilépések. Tehát szerintem a Hídnak ebben semmilyen felelőssége sincs.
Ha időben szólnak, hogy Berényi a jelölt, akkor tudták volna támogatni?
Ez most már teljesen felesleges kérdés.
Berényi azt állítja: a Híd csak olyan elnökjelöltet támogatott volna, aki a
2009-es pártszakadáskor nem volt aktív MKP-s. Ilyenből pedig nincs sok.
A megyei választáson kulcsfontosságú a mobilizáció. Aki egy vagy két évvel
ezelőtt árulózta ezt a tábort, vagy egy másik jelölt, akit árulóztak két vagy
három éve, nehezebben tudta volna mozgósítani mindkét tábort. Ezért nem
lett volna Berényi József jó közös jelölt, de nem lett volna jó x másik jelölt sem,
aki nem felel meg ennek a feltételnek. A megújult MKP-ban vannak ilyenek.
Mint megyeelnökjelölt és listavezető, hány hely megszerzésével lesz
elégedett?
Minimum kétjegyű számnak kell lennie. Biztos vagyok benne, hogy legalább tíz
vagy annál jobb eredményt érünk el.
Kikkel működnének együtt a képviselő-testületben?
Ez az erőviszonyoktól fog függeni. Csak olyan feltételekkel leszünk hajlandók az
együttműködésre, ha figyelembe veszik a prioritásainkat.
Ön állítólag szívesen indulna a jövő évi EP-választáson, listavezetőként. A
megyeelnök-jelöltség nem ennek a bevezető kampánya?
A kampányom arra irányul, hogy ismerjék meg a választók a megye feladatait,
hogy rámutassak a valós problémákra és a megoldásokra. És hogy egy erős
csapat élén ezeket a megoldásokat teljesítsem.

Hogyan értékeli a megyék hatásköreit, mit tart közülük a legfontosabbnak?
Az egyik legproblémásabb terület jelenleg az egészségügy. Ennek szabályozása
megyei feladat. Nem elsősorban működtetnie kell, hanem szabályoznia. A
legnagyobb feladat a kórházak üzemeltetése, de a megyék igyekeznek
megszabadulni ettől a tehertől, sorra privatizálják a kórházakat. Az, hogy egy
megye hogyan gazdálkodik, elsősorban a vezetőin és a megyei
önkormányzaton múlik. Látszik ez a galántai és a dunaszerdahelyi kórházak
gazdálkodásán is. A dunaszerdahelyi kórháznak 5 millió eurós tartozása van. A
vesztesége 3,2 millió, ehhez jön még 2 millió euró el nem könyvelt további
tartozás. Köztudott, hogy a villanyszámlája fél éve nincs kifizetve, bármelyik
nap lekapcsolhatnák az áramszolgáltatást. Az önkormányzatnak talpra kell
állítania a kórházat, és az előírásokat is be kell tartatnia, amelyek máshol
például működnek.
Akkor először talpra kellene állítani, majd eladni? Tudjuk, hogy Nagyszombat
megye most határozott arról, hogy befektetőket keres.
A határozattal az a legnagyobb gond, hogy számomra hiteltelenek azok a
megyei képviselők, akik a kórház vezetőségében ülnek és most ezt elfogadták.
Hiszen ők juttatták ide a kórházakat. Eladták például a dunaszerdahelyi kórház
körüli telkeket. Az egyiken Billa épült, a másikon irodaház lakásokkal. És nem
mond igazat az, aki szerint a pénzt visszaforgatták a kórházba. Információim
szerint még egyharmada sem került vissza, milliók úsztak el. Ezeknek az
embereknek, a jelenlegi képviselőknek nem szabad megadni azt a lehetőséget,
hogy meghatározzák az eladás feltételeit.
De el kell adni a kórházat?
Ha lenne még hitelkerete a megyének, megpróbálhatnánk megyei
tőkeinjekcióval is talpra állítani és uniós támogatásokból fejleszteni. De mint
köztudott, a hitelkeretet teljesen kimerítették, így nem igazán maradt
választás. Különben úgy vélem, hogy amit a magánszektor üzemeltetni tud,
nem kell a közszférára hagyni. Látható ez más megyékben, magánkórházakban,
ahol emberszámba veszik a betegeket, ahol nem rendelnek be egy időpontra
6–8 pácienst is, hadd várjanak 3–4 órát, ahol nincs a kerekesszék a bejárat
mellett az oszlophoz láncolva, és a beteget nem kézben kell bevinni, mert senki
sem tudja odaadni a kulcsot. Ezek kis dolgok, amihez nem is kell sok pénz. A
páciensnek mindegy, ki üzemelteti a kórházat, nem mindegy viszont a

szolgáltatás színvonala. A közérdekűséget viszont biztosítani kell, ehhez a
megyének résztulajdonosnak kell maradnia, és meg kell szabnia, hogy a
kórháznak milyen részlegeket kell megtartania.
A kórház adósságáról már beszéltünk, a megye adóssága is meglehetősen
nagy, közel 54%-os. Veszélyesnek tartja ezt?
Ez üzenet az egész régiónak. Ez az ország legkisebb megyéje, Pozsony után
ennek a legjobb a pozíciója. Körbeöleli a fővárost, három országgal határos,
mégis ilyen rossz állapotban van. Az északi részében vannak befektetők, ipari
parkok, ezt a déliről nem lehet elmondani. Lehetetlen helyzet, hogy már csak 5
százalékponttal van az adósságplafon alatt, hiszen a törvény 60%-os szinten
húzza meg a határt. Más megyékben 25–40% százalék közötti az adósság
mértéke.
A megye szerint az úthálózat javítására kellett a pénz.
Nem igaz, hogy máshol nem volt igény az utak javítására. Nagyszombat
megyében szeret pénzt költeni az önkormányzat, és ha elfogy a saját pénz,
akkor kölcsönkérnek. Láthatóan a képviselők úgy vélik, nekik már mindegy,
úgysem ők folytatják, majd az újak visszafizetik. De nem is ez a legnagyobb
gond. Ha már felvettük a kölcsönt, akkor használjuk fel hatékonyan és
célszerűen. A hatékonyság azt jelenti, hogy ne két centiméteres aszfaltréteget
húzzanak a rossz útra, ami ugyan látványos a választások előtt, el lehet
mondani, hány kilométer utat újítottak fel, de gyorsan tönkremegy. A
célszerűség pedig azt jelenti, hogy ne fejetlenül aszfaltozzunk. Például nem a
Lég és Sárrét közötti hat kilométeres utat kell megjavítani – elnézést az ott
lakóktól, akik néha biztosan használják, de egyébként a madár se jár arra. Ez
kimondottan öncélú pénzköltés.
Az MKP szerint az utóbbi nyolc évben komoly fejlesztések érkeztek a két déli
megyébe is.
Nem tetszik, hogy az MKP az utóbbi nyolc évből mutat olyan számokat,
amelyek hivatalosan nem hozzáférhetők. Mi kértük a hivatalos statisztikákat az
utóbbi nyolc évről, de a legtöbb adatot nem adták ki. Volt, amit megkaptunk
2008-től, de sok adatot csak 2009-től, így azok az adatok, amelyeket az MKP
mutat, nem ellenőrizhetők. Különben is, ma az utolsó választási időszakot kell
megítélni, az elmúlt négy évvel kell elszámolni.

Mit mutat az elmúlt négy év?
Ők azt ígérték a választások idején, hogy a két járás népességi arányát veszik
figyelembe, a megye lakosságának mintegy 40%-a lakik ebben a két megyében,
vagyis a befektetések 40%-ának kell ide kerülnie. Az elmúlt négy évre
vonatkozó számok abszolút hátrányosak a két déli járás számára. A kultúra
támogatására például a 374 ezer euróból a Dunaszerdahelyi járás 3%-ot
kapott, azt is 2009-ben. A Szenici járás úthálózatának 43%-át javították ki, a
Szakolcainak 41%-át, a Pöstyéni járásban 37%-át, a két utolsó a Galántai és a
Dunaszerdahelyi járás 24, illetve 22%-kal. Nem beszélve a ki nem épített
körforgalmakról, kereszteződésekről, hídjavításokról. Ugyanez a helyzet az
oktatásban is: ott jó, ha a jogos pénz felét megkapta ez a két járás. Mennyire
tisztességes olyan megyeelnök mellett kiállni, aki még azt sem adta meg, ami
jár?
Az MKP szerint viszont arányait tekintve sokat kapott ez a két járás például a
szociális területen.
Ez igaz, egyedül a szociális szférában őrizték meg az arányt, itt 38% volt a
támogatás aránya, de ez az egyetlen ilyen terület. Ezek az arányok, de nézzük
meg az abszolút számokat is: míg az utakra a megye 55 millió eurót költött el,
addig a szociális intézményekre 3,5 milliót. A 3,5-ből kaptunk 40 százalékot, az
55-ből pedig 20-at. Ez nem ugyanaz.
Forrás:www.ujszo.com

Kérdezz-felelek Nagy József megyefőnök-jelölttel
2013 október. Nagy József megyefőnök jelöltet nem csak a megye ügyes-bajos
dolgairól kérdeztük, de elárulta, hogy imádja a kocsonyát és a sci-fi filmeket.
A porszívó egy gyerekkori trauma, viszont a háziállatokat imádja, nyulakat is
tenyésztett. Interjú
Mi az, amin változtatna megyefőnökként Nagyszombat megyében?
Stabilizálni akarom a megye pénzügyi helyzetét, megoldani az emberek valós
problémáit és szeretném igazságosabb pénzelosztással felzárkóztatni a
lemaradozó járásokat. Az Erdőháton (Záhorie) is nagyok a gondok, de a
Dunaszerdahelyi és a Galántai járás láthatóan visszaépül. Kisebbségi

szempontból is nagyon fontos a fejlesztés, az iskolák, az utak, az egészségügy és
a munkahelyteremtés, a befektetők idevonzása, mert az fogja erősíteni a régió
megtartó erejét. A regionális fejlesztés a megmaradásunk kulcsa. Az eddigi
Nagyszombat megyei politika mintha éppen az ellenkezőjét célozná. Az utóbbi
négy évben fele annyit sem kaptunk a fejlesztésekre, mint amennyi járna. Ezt
nem szabad tovább támogatni, takargatni, hanem nyíltan fel kell ellene lépni.
Például az utakra, a középiskolai felújításokra költött milliókból csak a felét kapta
a két járás, vagy a kultúrfejlesztésre szánt 374.000 Euróból a Dunaszerdahelyi
járás csak 9.000-et kapott a négy év alatt.
Hogyan kezelné a dunaszerdahelyi kórház helyzetét?
Talpra szeretnénk állítani az eladósodott, tönkretett kórházat. Nem lesz könnyű,
hiszen a megyei önkormányzat mélységes adósságba sodorta a kórházat,
megfosztotta telkeitől, hogy az udvarán bevásárlóközpont vagy irodaház nőjön.
De a bevételek más járásokba mentek. Közben nincs hely parkolni és azt a
keveset, ami maradt - fizetőssé tették. Ezen is muszáj változtatni. Van olyan is,
ami nem pénz kérdése. Miért nem szabad behajtani a bejárathoz autóval, ha
mozgásképtelen beteget viszünk? Lehet-e azt az egészségügy általános
helyzetére fogni, hogy egy időpontra 10 beteget is berendelnek, akik az egész
napjukat a váróteremben töltik feleslegesen? Ez menedzsment kérdése.
Mi lenne a megoldás? Egyetért az eladással, amit megszavazott az utolsó
ülésén az önkormányzat?
Ott az 5 millió adósság, rengeteget tartoznak a villanyért, a biztosítóknak.
Viszont a megye már felélte az egész hitelkeretét, mi más maradt hátra nekik,
mint a gyors tőkebefektető. Ez nem jó, ez a realitás. Viszont, ha csakis tapasztalt
üzemeltetőt engednénk kemény feltételeket mellett a privatizációba, hogy
újítsa fel az épületeket, hogy megmaradjanak a veszteséges, de szükséges
osztályok, hogy legyen ingyen parkolás és emberi hozzáállás a beteghez, akkor a
pácienseknek mindegy lehet, hogy ki lesz a tulajdonos, hogy ki fog a
betegbiztosítókkal harcolni a finanszírozásért.
Hogyan valósítható meg a járások közti arányos pénzelosztás az
útépítések/karbantartások terén?

Mi olyan képviselet leszünk a megyén, amely nem hagyja tovább leépíteni a
járásainkat és kiharcolja legalább azt, ami jár. Szerintünk ez a befektetési
költségvetés 40%-a. Azért, mert a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásokban él a
megye lakosságának a 40% -a. Akkor hogyan lehetnénk megelégedve a 20%-al,
ami idejött? Ha szeretnénk felújítani középiskoláinkat,utainkat, kórházainkat,
szociális otthonainkat, akkor arra pénz is kell. És nem csak javításokról de
felújításról is kellene beszélnünk. Mert az északi járásbeliek ezt következetesen
ki is taposták. Az utolsó 4 év alatt míg a Szenyici járásban az utak 43%-át, a
Szakolcaiban a 41%-át, vagy a Pöstyéniben a 37%-át újították fel, addig a
Galántaiban és a Dunaszerdahelyiben csak a 24 illetve 22 %-ára jutott pénz.
Pedig Kvarda József az MKP-ból a megye alelnöke. Ha ezt nem fordítjuk vissza,
még jobban leépítjük a járásainkat. És ahol nincs alap infrastruktúra, oda nem
jön a befektető sem, nem lesznek új, jól fizető munkahelyek.
Hogyan kezelné Nagyszombat megye kiugró eladósodottságát?
Első lépésként alapos könyvvizsgálatot rendelnék el a megyei önkormányzat
eddigi gazdálkodásáról, pontos kimutatás a felhalmozott adósságairól. Ha
megváltozik ez a pénzszóró, felelőtlen költekezés, lassan vissza tudjuk fizetni a
pénzt. Fontos, hogy kiharcoljuk a kivitelezőktől, hogy a kifizetett munkáért
vállalják a garanciális javításokat. Transzparens versenytárgyalások alapján
legyenek a szolgáltatások megrendelve, a legjobb árakon. És csakis olyanra
költsünk pénzt, ami valóban fontos. Ne javítgassunk alig használt, jó állapotban
levő utakat, mert az majd jól mutat a statisztikában- amit kilométerekben
vezetnek. Inkább újítsuk fel a rázós betonutakat, hiszen tönkreteszik az autókat,
építsünk körforgalmakat a biztonságosabb közlekedésért. Azonnal leállítanám
az öndicsérő, évi 250.000 Euróba kerülő megyei újságot, a jól ismert Rodný môj
kraj-t. Más megyék sokkal jobban informálják a lakosságot, lásd a Transparency
international felmérését, még sincs szükség ekkora kiadásokra. Arra vannak a
standard újságok, a közmédia, a TV, a rádió, az internetés portálok. Ha valaki
kampányolni akar, tegye azt a saját pénzén. A megspórolt összegért
fenntarthatnának egy idősek otthonát 100 személynek, ami további 50
embernek adhatna munkát.
Amennyiben a rivális magyar jelölt bekerülne a második körbe, támogatni
fogja-e őt?

Nem csak magam, de a Híd pártja is elkötelezte magát, hogy a második körben
megtámogatjuk a magyar jelöltet. Ha kicsi is rá az esély, ezt morális kérdésként
kezeljük, mert nem szabad szétzúzni a választók bizalmát az összefogás
lehetőségében. De a Szlovák nemzeti párt ezentúl sem lesz elfogadható partner
számunkra, ezért Berényinek legalább a második körben nyíltan el kell
határolódnia a bizarr együttműködés folytatásától és fel kell hogy vállalja a
változtatás politikáját, hiszen ez a mi programunk alapja és ebből nem
engedhetünk. Sajnos Berényi József nem viszonozza ezt a támogatást ha a Híd
jelöltje jut be a második körbe és nagypolitikát csinál ott, ahol ennek nincs helye.
Pedig most van itt egy jó esély a változásra, csak nem szabad kiengedni a
kezünkből. Ivan Uhliarikkal is létezik egyezség kölcsönös támogatásról a második
körben. Sőt meglepő fordulatként javamra lemondott Ravasz József, a roma
megyeelnök jelölt, aki nyilatkozata szerint bízik a pártunk víziójában és régebbi
MKP-s orientációját végleg feladta.
Politikus, mint közszereplő
A másik fontos politikai funkciója mellett miként tudná ellátni ezt a feladatot?
Zsolna és a Pozsony megyének parlamenti képviselő az elnöke és láthatóan
sikeresen el lehet látni a két pozíciót. Másik oldalon, hiába ma Nagyszombat
megyeelnöke nem terhelt más funkcióval, ha az eredmények lehangolóak. Nem
az a lényeg, hogy az ember mindent maga irányítson, hanem az hogy alkalmas
emberekkel vegye körbe magát és következetesen ellenőrizze azok munkáját.
Ami pedig a hatékonyságot illeti: gyakran azok a megyei képviselők, akiknek
nincs más szerepvállalásuk, nem járnak az emberek közé és még annyit sem
foglalkoznak a megyei problémákkal, mint a parlamenti társaik. Ez persze nem
az utóbbiak erénye hanem az előbbiek alkalmatlanságának a jele. Emlékezzünk
csak vissza arra, hogy ki mentette meg a galántai kórház 5 osztályát a
megszüntetéstől - Gál Gábor, miközben MKP-s képviselőtársai kizárták őt az
igazgatótanácsból. Vagy gondoljunk vissza az Alsószeli szociális otthon elveszett
250.000 Eurós megyei támogatására, ami nemcsak az önkormányzat
hanyagsága, hiszen van a községnek saját megyei képviselője.
Az esély a győzelemre minimális. Mi az, amiért mégis indult a megyeelnöki
posztért?

Miért ne lehetne Nagyszombat megyének magyar elnöke? A kockázat és az esély
is abban van, hogy általában csak 20%-os a részvételi arány. Ha viszont mi
annyian elmegyünk november 9-én választani, mint a parlamenti választásokra,
például 60%, akkor a járásaink szlovák választóival összefogva felrúghatjuk a
papírformát. Számomra a választások nem megmérettetés és a Híd sem a
megmaradásáért kampányol. Én változást szeretnék elérni, mert tényleg
szeretnék egy jobb megyét. Szerintem felelőtlenség ha a választásokat csak egy
kis csatázásra tékozoljuk el és vannak elemzők, aki szerint ez a jelölés inkább
egy arculatépítés része.
Szeretne indulni a jövő évi EP választásokon?
A kampányom arra irányul, hogy ismerjék meg a választók a megye feladatait,
hogy rámutassak a valós problémákra és a megoldásokra. És hogy egy erős
csapat élén ezeket a megoldásokat beteljesítsem. Ha sikerül megnyernem a
megyei elnöki posztot, nem fogok indulni az EP választásokon. Ellenkező esetben
viszont nincs okom ezt kizárni. De ha Brüsszelben képviselhetem a régióm
érdekeit, akkor inkább lemondok a szlovák parlamenti székemről. És nyilvánosan
is kijelentem, hogy a megyei képviselői fizetésemet mindenképpen jótékonysági
célokra fogom fordítani, úgy ahogy ezt ma is teszem a parlamenti fizetésemnek
egy részével.
A politikus is ember. De milyen?
A kedvenc étel: Szeretem a házias ételeket, mert változatosak. Amit napokig
tudok enni, az a vasárnapi húsleves tésztametélttel, a kocsonya és a kolbászos,
tojásos lecsó. Nagyon jó a krumpli-, a babfőzelék pörkölttel, a babgulyás és a
halászlé és egy vargányagombás tojásrántotta miatt képes vagyok órákig járni az
erdőt. Szeretek és tudok is főzni. Nálunk ez vasárnap délelőtti közös családi
program. Mindenki besegít, még a kis Klára is - ő is pucolja a sárgarépát, persze
tompa-késsel. Közben megbeszéljük a gyerekekkel a heti eseményeket.
Kedvenc ital: A csapi víz vagy ásványvíz citromlével. Meleg italból a görög kávéde nem forrázott, hanem kis edényben, ún. dzsezvában cukorral egyben
forralva. Ezt a nagyanyám szokta így készíteni és mennyei az illat tőle a lakásban.
Persze csak otthon iszom ezt - és Görögországban. Tavaly sikerült Aténban a

reptéren vennem elektromos dzsezvát, fantasztikus találmány. Amúgy boros
vagyok, szeretem a hazai, a magyar és az osztrák száraz fehérbort. Kedvencem
a kevésbé ismert, illatos, aromás, de eléggé savas cserszegi fűszeres és a rajnai
rizling. Ebben is szeretem a változatosságot, de ha kell, akkor az Apátsági
pincészetet, itthonról a Pavelka pincéjét és általánosan a Duna menti és a KisKárpátok
dűlőinek
szőlészeteit
említeném.
Kedvenc zenekar (ok): A zenében nem vagyok stílusfüggő. Szeretem az
üzenettartalmú dalokat, de jók a dallamos számok is, háttérzenének. Máig
szeretem a vinil-lemezes időkből az Eddát és Karthagót, de a különleges
hangzású R-GO-t és KFT-t is. Serdülő koromból Prince, Jackson és Withney
Houston, majd a Delegation és a többi funky formáció maradt meg, amit most is
szeretek hallgatni háttér-zeneként. A mai magyar könnyűzenében már
nehezebben találok mélyebb gondolatú számokat, a Republicot szoktam felrakni
serdülő gyerekeimnek. Ők pedig engem Majka és Rytmus rap-jével próbálnak
szocializálni, amit én inkább költészetnek, mint zenének tartok. S végül Zséda
kellemes zenéje jut az eszembe, aki Dunaszerdahelyen egy szilveszteri bulin lesz
sztárvendég.
Kedvenc könyv: Nos, ebben sem leszek olyan, aki nagyon kilóg a sorból. Dan
Brown Infernóját angolul vettem meg a nyáron Amerikában, amikor angol
nyelvtanfolyamon voltam a gyerekekkel, de mire nekiláttam volna eredetiben,
megkaptam ajándékba magyarul. Most éppen azon vacillálok, hogy lesz-e időm
és türelmem az angolt szótárazni. Pedig az a jó nyelviskola. Sok időm nem marad
olvasásra, de megemlítem legalább azokat az írókat,akik könyveit megveszem,
azzal hogy ha majd több időm, lesz elolvasom: Ken Follett, Kurt Vonnegut, Vujity
Tvrtko és szeretem a minőségi sci-fi irodalmat is. Emellett még van otthon van
egy írónő, akit Petra Nagyová Džerengovának hívjnak és nem a könyvespolcon
tartom. :-) Könyvei magyarul is megjelennek és legújabban gyönyörű és sikeres
gyerekkönyveket
is
ír.
Kedvenc film: Szeretem a sci-fit, mint tudományos fikciót és nem azt a háborús
akciós fajtát. Nagyon izgalmas kérdés számomra, hogy milyen lesz a jövő de
abban is az emberek viselkedése, lehetséges reakciói érdekelnek, sőt, nem is
kell, hogy egy ilyen film a jövőben játszódjon. Emellett tetszik, ahogy a mai

technológia az alkotók fantáziájának csodálatos vizualizácójára képes. A sci-fi-ről
jut eszembe, hogy 6-7 éve újra előfizetője vagyok a Galaktika című havi novellás
magazinnak, ami egyedi Európában, sok magyar szerzőnek ad teret és
gyerekkoromban
is
olvasója
voltam.
Példakép, akire felnéz: A feltétel nélküli példaképem nincsen. Más valaki
lehetne a példaképem a kitartásban, más az emberségben és a hosszútávú
célokban, más a politikában és az életmódban és megint más valaki a siker józan
megélésében. De ha mindenképpen meg kellene valakit neveznem, akkor olyant
mondok, akit nem csak a történelemírók vagy a média által kialakított kép
alapján ismerek. Nem megyek messze, őszintén felnézek szüleimre és azt
szeretném, ha majd az én gyerekeim is velem szemben ezt így éreznék..
Kedvenc mese, amit a gyerekeivel nézett: A mi gyerekeink a Kis vakond, a PomPom, a Frakk és a Ho-Ho-Horgasz epizódjain és a magyar népmesék sorozaton
cseperedtek. Később jött a Dr. Bubó, a Dinó és végül a Simpson család.
Feleségem sokat szokott nekik esténként olvasni, szlovákul és magyarul is. Így
ők
is
megszerették
az
olvasást.
Sportol?: Futni járok hosszú évek óta mondhatom rendszeresen, hetente
többször, de csak az idén vettem részt először időmérős futóversenyeken is.
Eddig a jobb középmezőnyt tudom tartani, ami bátorít és célom jövőre a
félmaraton, ha a térdeim is megengedik. Amúgy kerékpározik és sízik az egész
család, a gyerekeknek 4 éves koruktól lábukon a sítalp. Szoktam teniszezni is
kisebb-nagyobb
sikerekkel.
Porszívózik otthon? A porszívó talán a gyerekkori traumám, még a hangját sem
tudom kibírni. Bármit megteszek otthon, csak ezt nem. Ha a gyerekek nekiállnak,
én menekülök. A többi ház körüli munkával nincs gondom, többnyire nekiállok
olyan dolgoknak is, amihez mások szerelőt hívnak. Igaz, nekem gyakran kétszer
annyi ideig tart a javítás, mint egy profinak, de nem szeretem elnapolni a
problémákat.
Kit tart a feleségén kívül a legcsinosabb nőnek? Köszönöm a diplomatikus
kérdést. Nincs női ideálom, de szeretem a szépet mindenben. A hétvégén éppen

egy szépségversenyben lehettem zsűritag. Hihetlen nehéz volt a választás, mert
mind a tizenkét versenyzőben volt valami, amitől egyedien szép volt. A
legnehezebb volt a döntés a fürdőruhás fellépés után. :-)
Tartanak háziállatot? Gyerek korom óta volt kutyám, utcán talált szuszi, boxer,
2 sharpei, később egy német-juhász, ma pedig egy bígl a lakásban. Kisiskolás
koromban nyulakat is tenyésztettem. Mai kutyánk, Mery egy játékos bígl
hivatalosan Lóra lányunké, az állatszeretetet ő örökölte leginkább. Miatta volt a
lakásban már teknős, nyuszi és hörcsög is. A kutyasétáltatásban viszont a fiúk is
kiveszik a részüket, hiszen jó ok ez nekik egy kis esti csavargásra.
Forrás: www.bumm.sk

Híd: Szombaton lehet szavazni a buszjáratok és a megye
újraindítására
2013 november. A tömegközlekedés bebiztosítása is megyei hatáskör. A
menetrendek körül uralkodó rendetlenségen keresztül mutat rá a változás
szükségességére az immár harmadik videó a Híd párt műhelyéből amely ismét
a várakozás ellen kampányol.
Az összehangolt és integrált tömegközlekedést ma már egész Európában
természetes. A párt programja tartalmazza a busz-busz menetrendek és megyeközti közlekedés koordinálását és a vasútra való kapcsolódás szükségességét. Az
Pozsony-Komárom közt közlekedő új RegioJet -vonatjárat iránt megnőtt igény
miatt újabb buszjáratokra volna szükség, amelyek a falvakból a legközelebbi
vasútállomásokhoz szállítanák az embereket úgy, hogy ne az orruk előtt menjen
el a vonat. A hiányzó délutáni és hétvégi buszjáratok újraindításában a Híd
szerint a megyének át kell értékelni a támogatási rendszert. Elsősorban azokra a
konkrét járatokra adna a támogatást, amik a menetjegy bevételből nem
fenntarthatóak. Ezidáig mindig kevésbé kihasznált, de szintén szükséges
járatokat szüntették meg, ha csökkent a megye hozzájárulása, miközben a
nyereséges járatok tovább vannak dotálva.
Az alkotók szerint az előző két film, a kórházakról szóló valamint
a kamionforgalom visszaterelését célzó kampányfilmek sem voltak támadó vagy

negatív tartalmúak. Hasonlóan a mellékelt videó is rámutat a hibákra. Az új
elem: ez a záró epizód már tartalmazza a megoldást is. Osszák meg a videót,
hogy mások se hiányozzanak az urnáknál.
Forrás: www.parameter.sk

KÓRHÁZI PARKOLÁS: Hájos lemond igazgatótanácsbeli
tagságáról – nem is tudta, mit írt alá!
2013 november. A polgármester lemond a kórház igazgatótanácsában elfoglalt
pozíciójáról, miután fizetőssé váltak az intézmény melletti parkolók.
Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben ő maga szorgalmazta, hogy a kórház
főbejáratánál a város saját költségén építene parkolókat, amire el is különítettek
pénzt. „A megye ebbe nem egyezett bele, mert a kórház által használt
ingatlanokkal szerette volna emelni az intézmény alaptőkéjét. Ezután a pénzt
más célra költötte el a város, és mire felállt az új rendszer, már nem állt
rendelkezésre. A kórház telekeladásaiból származó pénzt parkolók létesítésére
kívántuk felhasználni, végül azonban a kórház ortopédiai műtőjének
felszerelésére fordítottuk, azzal együtt, hogy az ortopédiai osztály felújítását
Almásy doktor közbenjárásával szponzoroknak köszönhetően sikerült felújítani.
Végül a Vinci Park társaság jelentkezne, hogy koncessziós szerződés keretén
belül invesztálna a parkolókba” – fejtette ki.
Elmondása szerint úgy tervezték, hogy az első óra ingyenes lesz. „A szerződést
abban a hiszemben írtam alá, hogy ez így van. Most szembesültem azzal, hogy
mégsem” – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ugyanakkor például az érsekújvári
kórháznál is fizetni kell a parkolásért. „Ami ingyenes, az csőstől jöhet
mindenkinek” – jegyezte meg.
Kezdeményezte, hogy az első óra, illetve délutántól reggelig ingyenes legyen
Hájos Zoltán közölte, hogy csütörtökön kezdeményezte az igazgatótanács
összehívását, egyúttal javaslatot tett arra, hogy egyeztessenek a parkolókat
üzemeltető magáncéggel arról, hogy napközben az első óra parkolás legyen
ingyenes, délután 17 és reggel 6 óra között pedig szabadon használhassa azt
bárki.

Kérdésünkre, hogy csütörtökön, a parkoló átadóján miért nem jelent meg, azt
válaszolta, hogy bejött hozzá valaki, és nem tudott jönni.
A parkolók egészségügyi dolgozók és betegek számára ingyenessé tételével
kapcsolatos aláírásgyűjtésről, amelyet a Híd járási szervezete nevében Csicsai
Gábor parlamenti képviselő kezdeményezett, Hájos annyit közölt, hogy „ha
Nagy József és Csicsai Gábor összedobnak rá, és kifizetik a Vinci-t, akkor legalább
tesznek valamit”.
Figyelmeztetett, hogy ha a kórháznak lett volna pénze parkolók építésére, akkor
invesztáltak volna bele, „de elmondtuk korábban is, hogy nehéz gazdasági
helyzetben van, és kellett egy megoldás, hogy kényelmesebb legyen a parkolás”.
Megerősítette azt, hogy aki a sürgősségire jön vagy mozgássérült, azt a portán
(a kórház nyugati oldalánál) beengedik az udvarra, és ingyenesen leparkolhat.
Lemond az igazgatótanácsbeli posztjáról
Végezetül kijelentette, hogy egy bizonyos szinten kudarcnak tartja ezt a
megoldást, mert nem sikerült ingyenes parkolót biztosítani a polgároknak.
„Ezért lemondok igazgatótanácsbeli funkciómról, amely a hatályos törvények
szerint a közgyűlés legközelebbi ülésén lép hatályba” – fogalmazott. Hozzátette,
ez azt jelenti, hogy az összehívott igazgatótanácsban még tárgyalni fog a
kezdeményezett javaslatról, mivel az még a közgyűlés előtt összeül.
Forrás: www.parameter.sk

Nagy József nyílt levele Berényi Józsefhez
2013 november. Az elmúlt napok törénései után Nagy József nyílt levéllel fordult
Berényi Józsefhez.

Tisztelt
Berényi József, az MKP elnöke,

ezúttal mint megyefőnök-jelölthöz fordulok Hozzád tárgyalási javaslatunkkal.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt két nap levélváltása teljesen méltatlan, ezt a
helyzetet azonnal meg kell oldani. A Híd nevében ezúton felajánljuk
valamennyi reklámfelületünket, segítünk megszervezni a megyei választások
második fordulójának kampányát, megadunk minden szakmai és politikai
segítséget a kampány lefolytatásához. Itt az idő, hogy Tőled is megkapjuk a
megfelelő választ a felajánlásunkra, és elkezdjük a tényleges munkát. Állj ki
férfiasan és mondd ki azt is, ha nem kívánsz kampányt folytatni a második
forduló előtt. Ebben az esetben azonban mindenki számára nyilvánvalóvá válik,
hogy az indulásod a megyei választásokon nem szolgált mást, mint hogy
ellenfeledet, Tibor Mikušt hozzásegítsd a győzelemhez. A mi célunk
egyértelmű: a jelenlegi megyei vezetés leváltása, hogy ne olyan vezetése
legyen a megyének, amely csak szavakban viszonyul pozitívan a járásainkhoz,
de a tettei nem ezt tükrözik.
Nincs helye további időhúzásnak, hiszen már csak 8 nap van hátra a
kampányból, ezért véleményem szerint még a szerdai nap folyamán üljenek le
egyeztetni pártjaink kerületi elnökségei és stábjaink. Az időpontot és a
helyszínt titkárságaink útján telefonon egyeztessük. Egyben kérlek, nyilatkozz
arról, mit kívánsz tenni a választás második fordulójában. Biztos vagyok benne,
hogy ügyes diplomáciával meg tudod szerezni a jobboldali pártok támogatását
is, és mivel Tibor Mikuš csak a választók 40%-nak támogató szavazatát kapta
meg, a fennmaradó 60% meggyőzésével és magad mellé állításával van esély a
győzelmedre a második fordulóban. Ez már csak azért is fontos lenne, mivel a
Híd és az MKP 15 képviselője a KDH és az SDKÚ 7 megyei képviselőivel együtt
kényelmes, 22-es többséget tudna elérni a megye képviselőtestületében, ezzel
is támogatva leendő megyei elnöki munkádat.
Végül hadd tegyek egy személyes megjegyzést. Hidd el, számomra sem volt
könnyű fölülemelkedni az elmúlt napok személyeskedéstől és igazságtalan
vádaskodástól sem mentes kampányán. De egy fontosabb cél lebeg a szemem
előtt, ez pedig az, hogy a megye vezetése a jobboldal kezébe kerülhessen.
Üdvözlettel
Nagy József, s.k.
Forrás: www.most-hid.sk

Nagy: a Híd támogatni fogja Berényit
2013 november. Nagy József, a Most-Híd megyeelnök-jelöltje valamint a
megyei önkormányzati képviselőjelöltek a Hotel Therma bowling termében
várják az eredményhirdetést.

Bugár Béla, Gál Gábor, Érsek Árpád, Solymos László parlamenti képviselők is
Nagy Józseffel együtt várják az idei megyei önkormányzati választások
eredményeit. A hangulat jó, három plazmatévén követik figyelemmel a
választások eredményhirdetését. A meghívott vendégek vacsoráznak, a
svédasztalon a káposztalevestől a krémleveseken keresztül a különféle sültekig
minden megtalálható. Édességből és 2012-es almapálinkából sincs hiány.
Az eredményváró rendezvényre a párt meghívta a kampányban segédkező
fiatalokat is. „Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a
kampányban, a képviselőjelöltek felkészültek voltak. Ha egy ilyen fantasztikus
kampány után nem választanak meg minket, azt gondolom, meg is érdemlik” –
mondta Bugár Béla.
23.14 Nagyéknál alig van térerő, minden laptoppal rendelkező ember szignált
vadászik folyamatosan, csak a televízióból tudnak informálódni a jelöltek.
Pár fiatal már bowlingozik.
23.16 Masszív szivarfüst van a pincehelyiségben, ezt nem a nemdohányzóknak
találták ki. A párt irodájának munkatársai folyamatosan figyelik a
részeredményeket. Nagy József feszültnek tűnik, Bugár Béla és Gál Gábor
szivaroztak, a párt vezetősége kedélyesen beszélget.
23:48 Amikor Nagyszombat megye eredményeit mondják a televízióban,
felhangosítják a készüléket, a jelöltek figyelnek, a vendégek halkabban
beszélgetnek olyankor. Néhányan a lehetséges végeredményeket találgatják. A
bowlingozó fiatalok átvonultak a csocsóasztalhoz a másik terembe, így a
zajszint jelentősen csökkent. Nagy József a mobilján keresztül is figyeli az
eredményeket.

23:56 „Uhliarik nem lesz második” – mondta Gál Gábor az újabb
részeredmények meghallgatása után. A párt vezetősége elégedettnek és
bizakodónak tűnik, Nagy Józsefet nyugtatgatják. Amióta a szavazatszámlálás
elindult, a megyeelnök-jelöltet nem láttuk még ülni.
00:32 Fáradnak a parlamenti képviselők, Bugár Béla már menne haza, de
valószínűleg úgy sem tudna aludni. Laptop elé tömörülve figyelik a
folyamatosan befutó adatokat. „Galántát még nem tudjuk, ez még
megnyomhatja a mieinket” – véli Bugár. Dunaszerdahelyről még nem érkeztek
be az adatok, még bármi változhat - vélik a jelenlevők.
01:48 Pattanásig feszült a hangulat, másodpercenként frissítik a statisztikai
hivatal oldalát. „Még nincs bent Nádszeg” – bizakodnak Bugárék.
Bugár Béla ezt akkor mondta, amikor még Nagy József a 3. helyen állt. „Úgy
gondolom, jó eredményt értünk el, ha azt vesszük, hogy Nagy József nincs
régóta a politikában. Gyakorlatilag nem egész 3 év alatt építette fel
működését, és csak pár száz szavazattal maradt el egy hosszú évek óta pályán
lévő politikustól” – nyilatkozta Bugár Béla. A pártelnök elégedetten
konstatálta, hogy képviselőinke száma megyei szinteken 15-re nőtt. „Ebből is
látszik, pártunk ellenben a Magyar Közösség Pártjával, a régiókban is erősödik”
– közölte Bugár.
02:53 „Ez után a fordulat után, a pontos végeredmények tudatában bízok
benne, hogy Berényi József élni fog a lehetőséggel, hogy kiáll Mikuš ellen, és
véghezviszi azokat a változtatásokat, amelyekre Nagyszombat megyének
feltétlenül szüksége van. A Híd párt támogatni fogja őt, és igyekezni fogok,
hogy a többi jobboldali párt is támogassa őt ebben” – nyilatkozta Nagy József.
Nagy József kifejtette, bízik benne, hogy Berényi József kihasználja a kapott
lehetőséget, és nem köt egyezséget az előző megyeelnökkel. „Ha ez mégis így
történne, azt a választók bizalmával való visszaélésének fogom tartani. Ha
Mikušt szerette volna támogatni, mellé kellett volna állnia, és nem ellene
indulni” – közölte Nagy.
Forrás: www.ujszo.com

Az Év Faluja: Kisudvarnokra figyel az ország és nemsokára
Európa is!
2013 november. Csütörtökön ünnepélyes keretek között vette át a csallóközi
település az Év Faluja elismerést
Az egész napos esemény első részében zajlott az ünnepélyes átadó, melyen részt
vettek a megmérettetést kétévente meghirdető Környezetvédelmi
Minisztérium, az alá tartozó Környezetvédelmi Ügynökség, a Falufelújítási
Közösség, illetve a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének képviselői. Az
esemény felvezető beszédében az ügynökség képviselője két nyelven, szlovákul
és magyarul is üdvözölte a jelenlévőket.
Az Év Faluja versenyt idén március 26-án hirdették ki, hét megyéből összesen 27
település nevezett rá. A nyári hónapok folyamán a versenyt szervező
intézmények képviselőiből álló bizottság meglátogatta az egyes falvakat, köztük
Kisudvarnokot is, ez idő alatt pedig egy internetes szavazás is zajlott egyfajta
közönségdíjért, amely augusztus végén ért véget. A bizottság szeptemberben
hozta meg döntését, minek értelmében Kisudvarnok lett az Év faluja. E téren az
árvai régióban fekvő Oravská Lesná települést követi, amelyet 2011-ben
választottak az Év Falujává.
A versenyen második helyezést ért el a besztercebányai járásbeli, mindössze 189
lakosú Úrvölgy (Špania Dolina) község, harmadik pedig az ilavai járásbeli,
csaknem 2200 lakossal rendelkező Poroszka (Pruské) lett. Díjakat osztottak a
verseny által meghirdetett kategóriákban is. A falu gazdálkodó kategóriában a
miavai járásbeli Jablonka emelkedett ki, festői környezetével a selmecbányai
járásbeli Baďan falucska, a település mint ékkő kategóriában a korponai
járásbeli Sebechleby, az összetartozást értékelő kategóriában a nagymihályi
járásbeli Pavlovce nad Uhom, partnerként a lévai járásbeli Sáró (Šarovce),
vendéglátóként a turócszentmártoni járásbeli Blatnica, a falu mint kert
kategóriában pedig a vágújhelyi járásbeli Bošáca település.
A győztes Kisudvarnok község nevében Marczell Zoltán polgármester mondott
rövid beszédet, mely során Makovecz Imrét idézte. „Jó pár évvel ezelőtt volt egy

mesterem, aki azt mondta, ne a siker legyen a fontos, hanem az, hogy
munkáddal örömet, elégedettséget érj el, szolgáld azokat, akik megbíznak
benned. Ha ezt el tudod érni, akkor az elismerés megtalálja a munkádat, és
ezáltal téged is. Makovecz Imrének hívták” – fogalmazott.
Megköszönte a sok éves együttműködést a község korábbi, illetve jelenlegi
önkormányzati képviselőknek, köztük azoknak is, akik már nem élhették meg ezt
az elismerést, továbbá a hivatali munkatársainak, az egyleteknek,
szervezeteknek, a községet támogató vállalkozóknak, „valamint az
együttgondolkodást a régiófejlesztési ügynökség dolgozóinak, a sok jó ötletet, a
precíz munkát, amely által talán már ők is kisudvarnokiként gondolkodnak”.
Köszönetet mondott mindemellett a falu lakosainak, „hiszen csak mindennapi
munkájukon keresztül lehet bemutatni egy település arcát”.
A dunaszerdahelyi járásbeli község ennek a sikernek köszönhetően képviselheti
majd Szlovákiát 2014-ben az Európai Unió és az Európai Vidékfejlesztési- és
Falufelújítási Munkaközösség által meghirdetett nemzetközi megmérettetésen,
Bécsben.
Zoli, gratulálok!Aki ismeri a községet és aki ismer téged és a csapatodat, az tudja,
hogy ez nem egy marketing akció, hanem igaz elismérés! A bizonyítek az, hogy
nem véletlenül szeretnek a Dunaszerdahelyiek hozzátok költözni.... -njForrás: www.parameter.sk

Egészségünkre!
2013 november. Vége! Lepörgött a megyei választás, immár mindenki számára
ismeretes végeredménnyel. A várt és kért csoda nem teljesedett be, sajnos,
így Nagyszombat megyében marad a régi felállás.
Ha a dunaszerdahelyi választói körzetet vesszük, a választók részvételi aránya a
második fordulóban elérte a 23,47 százalékot, ami picivel több, mint az első
fordulóban (21,97%). Ezért is gratulálok Berényinek, hogy azokat a szavazókat
meg tudta szólítani, akik az első fordulóban is részt vettek. Köszönöm azoknak a
választóknak, akik vették azt a fáradságot, és elmentek voksolni szombaton.
Pedig sokan undorral és rossz érzéssel karikáztak. De megtették.

Már csak az itt a kérdés, miért nem volt nagyobb választói részvétel, ha ilyen
fontos, sokak szerint történelmi lehetőségről volt szó? A magyar megyeelnök itt
nálunk legalább akkora siker lehetett volna, mint Kotleba sikere az ország
közepén – most nem a politikai nézeteket hasonlítottam. És mégsem érdekelte
az embereket. Vajon miért nem?
Első sorban Berényinek akarnia kellett volna győzni! Még az első forduló előtt
megértem a passzív, Mikuš talpát nyaló kampányát, merthogy ott más volt a
célja. De a második forduló előtti még nagyobb passzivitás - az MKP táborból
hallatszó biztatás ellenére - értelmetlennek tűnik nekem. És akkor nem beszélek
a HIDasok támogatásáról! Olyan érzésem volt, hogy mindenki akarta a
győzelmet, csak Berényi nem. Embereket meggyőzni az esélyről, ha maga a jelölt
esélytelenül viselkedik, lehetetlen!
Másod sorban pedig az nagy tény, hogy Berényi nem képes megszólítani a saját
közösségén kívül másokat. A magyarokat sem! Vagy inkább, hogy az MKP-sok
szavaival írjam, a rossz magyarokat sem! Mert ahogy tudjuk, az MKP azoknak a
közössége, akik mindentéren sablonosak. Magyar szülők, magyar család, magyar
iskola, magyar gondolkodás, magyar……minden magyar. Sőt, ezt mind az
emberek mindennapos gondjai fölé helyezik. Legalábbis ezt mutatják kívülre.
Viszont az én környezetemben és Csallóközben sem sablonos emberkék laknak.
Sokan vannak, akik mertek bűnt elkövetni e sablonos életminta ellen, és simán
vétkeztek. Sokan közelebbnek érzik például a szlovák nemzetiségű jó
szomszédjukat, mint egy ismeretlen magyart a határon túlról. És ebben a
világlátásban különböznek az egyes szlovákiai magyar pártok választói is. Ezeket
a választókat nehéz egy populista nemzetiségi hajrával rávezetni arra, hogy
válasszák Berényit, ha az alap-eszmei értékrendjük teljesen máshol van.
Másrészt a HÍD választói sem birkák, és a saját fejük szerint döntöttek a
választások előtt. Ha valamitől hányingerünk van, akkor azt nem esszük meg!

Utolsó sorban a nemzetpolitikai helyzet sem segített megnövelni a választók
részvételi arányát. Itt látni, hogy a nemzetérzés, összetartás, valós közösség
építés nem annyira fontos az itt lakóknak, mint a mindennapi élet nehézségeivel

való küzdelem. Nem beszélve a már megunt kisebb rosszra való voksolás
kényszeréről.
Végül már csak azokhoz szólok, akik nem dobták be a voksukat a megyei
választások fordulóiban.
Együnk, igyunk, és panaszkodjunk a kórházra, utakra, régiófejlesztésre,
kultúrára, iskolákra, tömegközlekedésre. Barátok közt, otthon, kocsmában,
munkában, ahol csak lehet. És tudatosítsuk, hogy rajtunk is
múlott. Egészségünkre!
U.I.: Gratulálok Berényinek az elért célhoz az első fordulóban – legyen az
bármilyen,
és Mikušnak a megyeelnök poszt megvédéséhez.
Én inkább úgy érzem, hogy a magas magyar részvételt Fico soviniszta
megjegyzéseinek köszönhetjük. Kérem tudatosítsuk, hogy ebben a Mečiari
(Mikuši) megyekialakításban igencsak nehezen lehetne egyedül a magyarok
összefogásával saját megyei elnököt választani. De nem is az volt a fő cél, hogy
magyar legyen, hanem az, hogy jobbulást hozzon, változást. És éppen ez az,
amivel a rendes szlovákok megkerülhetetlen támogatását is meglehetett volna
szerezni. Hiszen csak 11% hiányzott. Szerintem szlovák partnerek nélkül ebben
az országban csak hadonászhatunk, de csatát nem nyerhetünk. S ezt Berényi is
nagyon jól tudja, sőt, lám a "spolupráca" ösztönt ő a megyei alelnöki posztban
materializálta magának. Az előleget, amit ezért letett az asztalra, láthattuk a
kampányban, a TV vitákban. De mit gondoltok, ki lesz az, aki ennek az alkunak
majd az végső árát megfizeti? Már az előző négy évben láthattuk az erős
lépviselet bravúros eredményét és isten őrizz ennek a “törékeny egyensúlynak”
a megőrzésétől. A legmélyebb gond, barátaim ezzel ott van, hogy Berényi a
"spoluprácát" nem a szlovák választókkal való nyilvános politikai egyezségben
látja, hanem céljait titkos, háttéralkuk árán akarja, tudja csak elérni. -nj-

Nagy és Csicsai: Betelt a pohár Dunaszerdahelyen
2013 december. A két helybeli parlamenti képviselő azonnali lemondásra
szólította fel meghosszabbított mandátumukról Hájos Zoltánt és Kvarda József

megyei képviselőket és előrehozott polgármesteri választásokat is követelnek
Dunaszerdahelyen.
Nyílt levelükben elítélik a dunaszerdahelyi kórház körüli parkolási díj
bevezetését, annak előnytelen feltételeit és titkos létrejöttét. A szerződést
Kvarda József és Hájos Zoltán, kórházi igazgatótanácsi tagok írták alá ez év
augusztus 9-én, pár hónappal a választások előtt, ám tartalmáról csak a
választások után értesült a lakosság. A fizetőrendszert pár nappal a megyei
választások második fordulója után helyezték üzembe. A múlt héten, a botrány
kirobbanása után Hájos az előnytelen szerződés aláírását azzal indokolta, hogy
nem ismerte annak a tartalmát. A parlamenti képviselők szerint csak kibúvó és
nem elég, hogy Hájos azonnal lemondott a kórházban betöltött tisztségéről,
hiszen a szerződés korrupciógyanús és kiemelten hátrányos a kórház, de főleg a
páciensek és az ott dolgozók számára. Az ismert esetet új fénybe hozza, hogy a
25 ár területű parkoló helyett 200.000 ár szabad terület került 15 évre a francia
cég kezébe, díj és bérmentve, ami gátolhatja a kórház fejlődését. “Még ha soha
nem is lett volna DAC szerződés, Billa és Öllős telkek, 350.000 Eurós tér-affér
vagy a hulladékfeldogozó és más Európai fejlesztési támogatásoknak az
elmulasztása, a kórház szisztematikus tönkertétele és a szakrendelők
elüldözése, akkor is: ezzel megtelt pohár. “ írja a két parlamenti képviselő, akik
szerint ez teljesen pártfüggetlen kérdés, s ezért saját nevükben kérik a személyes
konzekvenciák levonását. “Megengedhetetlen, hogy ezek az emberek továbbra
is döntsenek saját “közös ügyeikről” a lakosok kárára. Már csak azért is, mert ki
tudja, milyen meglepetéseket tartogat a jövő: a kapkodva előkészített kórházi
privatizáció vagy a nagy eladósítási és költekezési terv Dunaszerdahelyen az
önkormányzati választások előtt.” - áll a nyilatkozatban.
Amennyiben Kvarda és Hájos azonnal nem mondanak le funkcióikról, a nyílt levél
szerzői népszavazást fognak indítványozni visszahívásuk érdekében.
Forrás: www.most-hid.sk

Csicsai és Nagy lemondásra szólította fel Hájost és Kvardát
2013 december. Tovább gyűrűzik a dunaszerdahelyi kórház körüli parkolási
botrány. Csicsai Gábor és Nagy József parlamenti képviselők – az utóbbi frissen

megválasztott megyei képviselő is – lemondásra szólították fel Hájos Zoltánt,
Dunaszerdahely polgármesterét, és Kvarda József megyei alelnököt megyei
képviselői tisztségükről.
„Felszólítjuk Kvarda József Nagyszombat megyei alelnököt és Hájos Zoltán
megyei képviselőt, hogy mondjanak le nem csak a kórház igazgatói tanácsbeli,
de az ismételten megszerzett megyei képviselői posztjukról, valamint Hájos
Zoltán mondjon le polgármesteri tisztségéről is és tegye lehetővé mielőbb az
előrehozott polgármesteri választások kiírását Dunaszerdahelyen” – áll a
közleményben, melyet a két politikus az Új Szó Online-hoz eljuttatott.
Csicsai és Nagy szerint a megkötött szerződés egyoldalúan előnyös a francia cég
javára és kiemelten hátrányos a kórház, de főleg a lakosság kárára. Hájos Zoltán
emiatt lemondott a dunaszerdahelyi kórház igazgatói tanácsi tagságáról.
Csicsai és Nagy szerint az ügyben tudatos, átgondolt cselekvés történt. „Súlyos
ok a lemondásra az, hogy mindezt tették társadalmi egyeztetés nélkül, titkosan
előkészítve, visszaélve a trükkös - koncessziós szerződéssel, hogy megkerüljék a
közbeszerzési törvényt, ami garantálhatta volna a terv nyilvánosságra hozatalát
és sokszorosan előnyösebb feltételeket a kórháznak, a lakosoknak és az ott
dolgozóknak is. Még súlyosabb ok Hájos Zoltán lemondására, hogy saját
bevallása szerint nem is tudta, hogy pontosan mit ír alá. Botrányos ez a
hozzáállás. Hiszen miközben a parkolók területe csak 25 ár, a franciák
indokolatlanul, ingyen és bérmentve megkapták a kórházat körülölelő 200 ár
szabad területet is, s így egy parkolócégtől fog függeni a kórház fejlesztése 15
évig. A 4,5 millió Eurós felmondási büntetés a kórházzal szemben, az óránkénti
parkolói díj 1 Euró + éves infláció szintű engedélyezése bármiféle befektetési
kötelezettség nélkül, az ott dolgozó egészségügyi és műszaki dolgozók, önkéntes
véradók, beteglátogatók, bérlők ingyenes vagy kedvezményes parkolási
garanciájának hiánya arra enged következtetni, hogy ezt a szerződést maguk a
franciák írták. Ha ezek után egy ügyvéd megteszi, hogy olvasatlanul aláírja,
elégséges ok minimum arra, hogy ne legyen többé közjogi méltóság” – áll a
nyilatkozatban.

Ha Hájos és Kvarda nem mondanak le, népszavazást fognak kezdeményezni a
leváltásukra.
www.ujszo.com

Good bye, Dunaszerdahely!
2013 december. Hajrá Nagyszombat megye! Hajrá Rozi néni! Fizetős lett a
szerdahelyi kórház előtti, mögötti, fölötti parkoló, és majdnem annyit kell
fizetni egy órás parkolásért, mint Pozsonyban a belvárosban. Fincsi. A megye
és a kórház vezetése ezek szerint úgy látja, hogy Szerdahelyen kőgazdag
emberek laknak csupán, akik, ha egészségi állapotuk úgy kényszeríti őket, napi
5 eurót farzsebből ki tudnak fizetni. De mi is történt?
A választások előtt elindult a nagy parasztvakítás, méghozzá a legfelsőbb
szinten. Gőzerővel kezdődött meg a parkoló felújítása, rendbe tétele. Hozsánna!
Mindenki szívét öröm járta át. Egészen a választások utánig, amikor is kiderült a
turpisság, kiderült, hogy a kórház magánkézre bocsátotta a parkolót, ami ezentúl
kinyújtott tenyérrel várja a betegeket. Semmi előjáték, csak így nekifutásból,
hátulról, szerelem nélkül. Fizess!
Persze, tudjuk, hogy maga a kórház ezt nem tudta volna állni, hisz nincs miből.
A kórház körül eladott telkekből valószínűleg erre már nem futotta, de ne
okoskodjunk, ezt csak a gazdasági osztály tudja. Meg a Jóisten. Lényegében nem
is az a fő gond, hogy a parkoló fizetős, mert máshol is így van(persze ez is
elmebetegség), de a bibi az, hogy semmiféle átmeneti állapot, előzetes
bejelentés nem lépett érvénybe, ráadásul voltak, akik rosszul jártak a
katasztrofálisan kitáblázott mentőbehajtóval. Mintegy bónuszként kétnyelvű
táblák intenek búcsút a parkolóból távozóknak a Good bye! felirattal hasukon.
Fatelepi Feri bácsi biztos érteni fogja. Mi ebből a tanulság? Minden szerdahelyi
tud angolul, de nem minden francia tud magyarul.
Azt, hogy konkrétan ez ki felelőssége, nemtudom. Nem mennék bele
találgatásokba, de a kórház igazgató tanácsának illett volna tudnia róla. Ha meg
nem tudtak az üzlet feltételeiről, az még nagyobb gebasz. Ugyanis a szerződés
kimondja, hogy a kórház csupán a parkolódíjakból befolyt összeg felét kapja
meg, a másik felét a franciák viszik. És mindezt 10 éven keresztül. Nem vagyok

ekomókus, de ha ez a francia cégnek megéri, és miért ne érné meg, akkor a
kórház miért nem csináltatta meg saját szakállra? Állítólag 2010-ben megvolt rá
a zseton. Vagy legalább egy helyi céget választhattak volna. Hájos Zoltán már le
is mondott az igazgatótanácsi posztjáról, mondván, neki nem mondták, hogy az
első óra is fizetős lesz. Biztos kalózmaszkban írták alá Kvardával együtt a
szerződést. Ha meg a franciák csaltak, miért nincs következménye? Hájosnak
már mindegy, ő már elsunnyogott. Kudarcnak ítélte ezt a fajta megoldást, bár
azt ő sem hagyhatta figyelmen kívül, hogy a szerződésben van egy rész, ami 1
eurós órabért állapít meg. Most akkor mi van? Örüljenek a szerdahelyiek az 50
centnek? Arról nem is beszélve, hogy miért csak most tudódtak ki a szerződés
részletei, ha már hónapokkkal ezelőtt papírra voltak vetve? Sajnálom a
szerdahelyieket, hogy ilyen dolgokat kell oldaniuk. És csak remélni tudom, hogy
ebben nem a városvezető atyák bal(ga) keze van benne, bár a piros nyilak feléjük
mutatnak. Ha kiderül, hogy a választások előtti sunnyogás miatt kell az
embereknek komoly összegeket kifizetniük, nem lennék az igazgató tanács
tagjainak helyében.
Holnaptól petíció indul a betegek és kórházi alkalmazottak ingyenes parkolása
érdekében Nagy Józsiék jóvoltából. Ha Kvarda József, Hájos Zoltán és az igazgató
tanács többi tagja is aláírja, akkor le a kalappal. Van humorérzékük.
Forrás: www.grundblog.sk

Dunaszerdahelyi parkolóügy: Nagy és Csicsai Kvardával és
Hájossal fizettetné ki a kötbért
2013 december. Pénteken tanácskozik a Dunaszerdahelyi Kórház
igazgatótanácsa. Arról, hogy milyen döntés szülessen az ülésen, Csicsai
Gábornak és Nagy Józsefnek, a Híd parlamenti képviselőinek is van néhány
ötlete. A politikusok nyilatkozatot juttattak el az Új Szó Online-hoz.
A kórházi parkolóval kapcsolatosan az igazgatótanács sajnos már csak 2
dologban tud érdemileg dönteni:
1, Szerződést bont és kifizeti a hibás döntés árát, ami lehet 4,5 millió Euró is.
2, Tárgyalási javaslatról határoz. Minthogy a vezetőség ma már önhibájából

nincs tárgyalópozícióban, csak kéréseket fogalmazhat meg esetleges további
engedmények fejében.
Az első esteben követeljük a büntetés teljes megtérítését a szerződést aláíró
személyektől.
Ha tárgyalási javaslatról akarnak dönteni, akkor mindenképpen követeljük a
nyilvánosság bevonását a feltételek kialakításába, a tárgyalásokon való
részvételbe és a döntéshozatalba. Emlékeztetjük a nyilvánosságot és az
igazgatótanácsot, hogy a Kórház egyenlőre közvagyon és az eddigi titkos
tárgyalási menet milyen botrányos feltételeket generált. A módosítások és
kétoldalú engedmények tartalmát és feltételeit nincs morális joga és reális oka
a kórház vezetésének üzleti titoktartással elkendőzni.
Az alku tartalmát illetően követeléseink nem változtak: Az átadott kórházi
tulajdonban lévő terület továbbra is lássa el közhasznú funkcióját, és tegyék
lehetővé az ingyenes parkolást az orvosok, egészségügyi dolgozók és a betegek
számára.
Ami azonban a legfontosabb: nem fogunk semmiféle olyan átmeneti
engedményekkel, félmegoldásokkal megelégedni, amelyek nem lesznek a Vinci
park szerződése részeként garantálva.
Élő példa a hivatalos függelékek nélküli alkuk és engedmények rövidke
élettartamára, hogy tegnap óta a nemrégen még kórházi telken fekvő és
ingyenes Billa parkolót is fizetőssé tette ugyanez a Vinci Park sro, még pedig 1
Eurós óradíjért. A kórházi parkolóban egyenlőre 50 cent a díj, de a
szerződésben szintén 1 Eurót engedélyeztek a kórház oldaláról.
Forrás: www.ujszo.com

Fizetős marad vagy nem?
2013 december. Hájos Zoltán politikai indíttatásúnak tartja a Híd két
parlamenti képviselőjének nyílt levelét, szerinte nem a kórház előtti parkolási
gondok megoldásáról van szó, hanem arról, hogy az önkormányzati
választásokra szeretnének előnyt szerezni.

Nagy József és Csicsai Gábor újabb nyílt levélben válaszolt Kvarda József megyei
képviselőnek és Hájos Zoltán polgármesternek.
„Mit tettek a Radičová-kormány idején miniszterként és államtitkárként a
dunaszerdahelyi kórházért? Semmit, pedig kedvezőbb feltételeket érhettek
volna el. Nem tettek kórházunk diszkriminatív finanszírozása ellen sem, sőt,
rosszabb gazdasági helyzetbe került” – mondta Hájos, arra utalva, hogy a Híd
képviselői is megszavazták az orvosok és egészségügyi dolgozók bértörvényét.
Hájos elmondta, a kórház ingyenes parkolójában többen egész napra otthagyták
autójukat, elfoglalták a dolgozók és betegek részére fenntartott helyeket. Ezt is
szerették volna kiküszöbölni a parkoló fizetőssé tételével. „Hájos és Kvarda
aggodalma a technikai megoldás miatt újabb mellébeszélés vagy dilettantizmus,
ami további jó ok a lemondásukra. Fel kell húzni a sorompókat és kész” –
olvasható Nagy és Csicsai nyílt levelében, melyben a parkolók ingyenessé tételét
követelik. Hájos úgy véli, ha felhúznák a sorompót, az említett autósok
kicseleznék a rendszert. Hájos szerint a mentőautókban távkapcsolót
helyezhetnének el, így a sorompót nem kellene úgy beállítani, hogy mindenkinek
automatikusan felnyíljon.
Forrás: www.ujszo.com

Dunaszerdahely nem lehet Hájos magánkuplerája! Vagy
mégis?
2013 december. Bevezetőként íme egy kemény szerva: A legkisebb gondom is
nagyobb annál, hogy kicsoda Dunaszerdahely polgármestere. Pont leszarom
tehát, hogy a város polgármesterét most Hájos Zoltánnak hívják, meg azt is,
hogy így hívják-e majd a jövőre esedékes polgármesteri választások után.
Van más is: Ha Hájos Zoltánnak anno nem az apukája vásárolta, mondjuk, fél
disznókért a jogi diplomát, nehezen elképzelhető, hogy az alább idézett sületlen
rizsát ki bírja tolni a száján:
„Nem akarom kimondottan a Paramétert felhozni, de több esetben a
személyemet támadás érte, és ez minimálisan kimeríti a személyiségi jogok
megsértését. Egy esetben sem akarta a nyomozóhatóság kinyomozni. Ebből

kiindulva, hogy valakinek vannak információi, de nincsenek bizonyítékai, nem
hiszem, hogy a nyomozóhatóság a bűncselekmény ügyében sikeresen folytatta
volna le a dolgot. Ha valakit megvádol az ember, nagyon könnyen oda juthat,
hogy a vád alaptalan. Ami most az asztalunkon van, ebben sem én tettem
büntetőfeljelentést, mert nincs bizalmam a szlovákiai igazságszolgáltatásban,
viszont mások megtették. Nem gondoltam, hogy nekem kell kerülnöm abba a
helyzetbe, hogy valakit alaptalanul megvádolok. Ha lenne bizonyítékom,
kötelességem is lett volna megtenni, de bizonyíték hiányában nem tudtam
megtenni”.
Ennyivel egyébként rövid úton be is lehetne fejezni a pingpongmeccset, amit
Dunaszerdahely polgármester kezdett el, miután többen közölték vele, hogy
szarul végzi a munkáját. Amely véleményhez bárkinek joga van, anélkül, hogy
személyiségi jogokat sértene. Dunaszerdahelyen ugyanis nem kuplerájt
üzemeltet a saját zsebéből az édes úr, hanem egy több mint húszezres város
közügyei vannak rábízva: KÖZPÉNZBŐL. Vagyis Dunaszerdahely polgárait kellene
szolgálnia. A pénzükért! Kellő szaktudással, körültekintéssel, szerénységgel, sőt,
alázattal.
De nem és nem! Ez a jobb sorsra érdemes város jószerével úgy üzemel, mint egy
privát kupi. Legalább is Hájos számos kritikusa szerint. Akiket egyértelműen csak
azért osztályoz rendszeresen politikailag a polgármester, mert konkrét érvekkel
képtelen cáfolni a címére elejtett véleményeket. Így hát mintegy
automatizmusként öklendezi föl magából azt a politikai hányadékot, amivel az
általa (is) szentesített, valójában totálisan elkúrt kórházi parkolási rend miatti
bírálatokat igyekszik szétmaszatolni. Rákenve azt egyszersmind bárkire – többek
között portálunkra, a Paraméterre is – akiknek nem tetszik a rendszer. Épp úgy,
mint ahogy annak idején a kampánycélból szétbarmolt kultúrház előtti tér miatt
dúló kínos és méregdrága affér idején tette. És ahogy sokat próbált elődje,
politikai kiképzőtisztje, a Pro Probitate-díjas intrikabajnok, Pázmány Péter
csinálta.
A helyzet viszont, annak ellenére, hogy ennyire komolytalan, sajna reménytelen
is. Illetve a helyzet legalább annyira reménytelen, mint amennyire komolytalan.
Majdnem borítékolható ugyanis, hogy jövőre ugyanazoknak a választóknak
köszönhetően marad polgármester Hájos, akik négy évvel ezelőtt a városuk

élére varázsolták, meg akik most beszavazták a megyei képviselőtestületbe. És
tökmindegy, hogy nem azért, mert alkalmas az ilyen posztok betöltésére.
Hanem, mert talán nála is silányabb volt a fölhozatal. Merthogy ő a legklasszabb
DAC-drukker, illetve neki volt a legnagyobb kokárdája március idusán. Vagy,
mert Kukkónia szívében ő a dzsentlemanus…
Mindenesetre neki volt igaza, hiszen nyert. Az megvan ugye, hogy amíg a
szélhámosnak akad fizetőképes kuncsaftja, miért ne verné át őket…?
Ha valakinek még nem esett volna le, pont ezért van magasról és vastagon
leszarva, hogy ki volt, kicsoda most, és ki lesz majd Dunaszerdahely
polgármestere.
Azt mondja az öregvicc, hogy ha nem megy a kupi, akkor nem a bútort kell
kicserélni, hanem a.., hmm ....a személyzetet. De mi volna, ha mégsem kellene
Dunaszerdahelynek már tovább senki kuplerájának lenni? Sem Hájosénak, sem
másénak! Még hány bőrt hagyunk lehúzatni magunkról csak azért, mert majd
egy fiskális elmagyarázza, hogy a törvény ezt meg azt nem tiltja? -njForrás: www.parameter.sk

