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Január
1. P Fruzsina

2. Szo Ábel, Gergely, Alexandra

3. V Gyöngyvér, Daniela, Benjámin

4. H Angéla, Titusz, Drahoslav

5. K Simon, Emília, Andrea

6. Sze Gáspár, Menyhért, Boldizsár

7. Cs Attila, Ramóna, Bálint

8. P Gyöngyvér, Szeverin, Severín

9. Szo Marcell, Alexej

10. V Vilmos, Vilma, Daša

11. H Ágota, Malvína

12. K Ernő, Erneszta, Ernest

13. Sze Veronika, Csongor, Rastislav

14. Cs Bódog, Félix, Radovan

15. P Lóránt, Pál, Dobroslav

16. Szo Gusztáv, Marcell, Kristína

17. V Antal, Antónia, Nataša

18. H Margit, Piroska,Bohdana

19. K Sára, Márta, Márió

20. Sze Fábián, Sebestyén, Dalibor

21. Cs Ágnes, Agnéta, Vincent

22. P Vince, Artúr, Zora

23. Szo Zelma, Emese, Miloš

24. V Timót, Ferenc, Timotej

25. H Pál, Henrik, Gejza

26. K Vanda, Paula, Tamara

27. Sze Angéla, Angelika, Bohuš

28. Cs Károly, Karola, Tamás

29. P Adél, Valér, Gašpar

30. Szo Martina, Gerda, Ema

31. V Marcella, János, Emil

Február
1. H Ignác, Brigitta, Kincső

2. K Karolina, Erik, Erika

3. Sze Balázs, Oszkár, Blažej

4. Cs Ráhel, Veronika, András

5. P Ágota, Ingrid, Etelka, Léda

6. Szo Dorottya, Dóra, Pál, Dorota

7. V Rómeó, Richárd, Vanda

8. H Aranka, Jeromos, Zoja

9. K Abigél, Alex, Zdenko

10. Sze Elvira, Gabriela

11. Cs Bertold, Marietta,Dezider

12. P Lívia, Lídia, Perla

13. Szo Linda, Levente, Katalin, Arpád

14. V Bálint, Valentin, Cirill, Metód

15. H Györgyi, Georgina, Pravoslav

16. K Julianna, Lilla, Ida, Liana

17. Sze Donát, Miloslava

18. Cs Bernadett, Simon, Jaromír

19. P Zsuzsanna, Konrád, Vlasta

20. Szo Aladár, Álmos, Leó, Lívia

21. V Eleonóra, Zelmira, Péter

22. H Gerzson, Margit, Etela

23. K Alfréd, Roman, Romana

24. Sze Szökőév

25. Cs Mátyás, Matej, Frederik

26. P Géza, Vanda, Viktor

27. Szo Edina, Győző, Alexandra

28. V Ákos, Bátor, Zlatica

29. H Elemér, Oszvald

Augusztus
1. H Boglárka, Alfonz, Boždiara

2. K Lehel, Gustáv

3. Sze Hermina, Lídia, Mirtill, Jerguš

4. Cs Domonkos, Dominik, János

5. P Krisztina, Hortenzia

6. Szo Berta, Bettina, Jozefina

7. V Ibolya, Štefánia

8. H Domonkos, Oskár

9. K Emőd, Román, Ľubomíra

10. Sze Lőrinc, Blanka, Csilla

11. Cs Zsuzsanna, Tiborc, Klára

12. P Klára, Diána, Darina

13. Szo Ipoly, Ľubomír

14. V Marcell, Maximilián, Mojmír

15. H Mária, Marcela

16. K Ábrahám, Leonard

17. Sze Jácint, Réka, Milica

18. Cs Ilona, Rajnald, Elena, Helena

19. P Marián, Emília, Lýdia

20. Szo István, Bernát, Anabela

21. V Sámuel, Hajna, Jana

22. H Menyhért, Mirjam, Tichomír

23. K Bence, Róza, Filip

24. Sze Bertalan, Aliz, Bartolomej

25. Cs Lajos, Patrícia, Ľudovít

26. P Izsó, Tália, Natália, Samuel

27. Szo Gáspár, Mónika, Silvia

28. V Ágoston, Mózes, Augustín

29. H Beatrix, Erna, Nikola

30. K Rózsa, Félix, Ružena

31. Sze Erika, Bella, Nora

Július
1. P Tihamér, Annamária, Diana

2. Szo Ottó, Berta

3. V Kornél, Soma, Miloslav

4. H Ulrik, Erzsébet, Prokop

5. K Emese, Sarolta, Cyrill a Metod

6. Sze Csaba, Mária, Patrik, Patrícia

7. Cs Apollónia, Oliver

8. P Ellák, Ivan

9. Szo Lukrécia, Lujza

10. V Amália 

11. H Nóra, Lili, Milota

12. K Izabella, Dalma, Eleonóra,

13. Sze Jenő, Margita

14. Cs Örs, Stella, Kamil

15. P Örkény, Henrik, Roland

16. Szo Valter, Irma, Drahomír

17. V Endre, Elek, Bohuslav

18. H Frigyes, Hedvig, Kamila

19. K Emília, Dušana

20. Sze Illés, Margaréta, Eliáš

21. Cs Dániel, Daniella, Lőrinc

22. P Magdolna, Mária, Magdaléna

23. Szo Lenke, Brigitta, Oľga

24. V Kinga, Krisztina, Vladimír

25. H Kristóf, Jakab, Jakub

26. K Anna, Anikó, Hana

27. Sze Olga, Natália, Božena

28. Cs Szabolcs, Krištof

29. P Márta, Flóra

30. Szo Judit, Xénia, Libuša

31. V Oszkár, Ignác
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Terítéken Európa – kedvenc receptjeim
Soha ennyit nem voltam hajlandó és kénytelen főzni, 
mint amióta a két gyerekkel a négyből Brüsszelben 
papás-mamást játszok egyszemélyben.
A következő oldalakon könnyen elkészíthető recepteket 
találhatnak az Unió egyes tagországaiból. Nagyon ízletes, 
többnyire könnyű ételeket választottam, amelyek ízvilága 
hasonló a mi konyhánkéhoz. Talán sok köztük a halétel, 
ami sajnos nem a legnépszerűbb mifelénk. Én mégis örülök, 
hogy a gyerekeimmel sikerült megszerettetnem a halat, 

mert ismerem az egészségügyi statisztikákat. Persze, ha 
megnézzük a brüsszeli étlapunkat, akkor az inkább mond-
ható hagyományosnak, mint egészségesnek. :-) Ha már 
egyszer főzök, akkor hazait, és a nemzetközi recepteket is 
próbálom mindig egy kis fokhagymával, őrölt paprikával és 
sok hagymával honosítani. Ha éjjelig húzódik a parlament, 
akkor az önkiszolgálós magyaros „fast food” a jellemző, az-
az a füstölt szalonna, kolbász zöldséggel, sajttal és kenyérrel 
szokott nyomtalanul eltűnni a hűtőből, mire hazaérek. 

Mi közünk a párizsi 
mészárláshoz?
Kisebbségek, Schengen és 
a Hebdo. Baga miért Charlie?
Nagy József, a Most-Híd nevű szlovákiai 
párt európai képviselője az őshonos ki-
sebbségek helyzetére figyelmeztetett az 
állampolgárjogi bizottság ülésén – kö-
zölte az MTI.

„Nincs jövője az európai integrációnak, 
ha néhány kisebbségnek az a  félelme, 
hogy nincs jövője az Európai Unióban” –, 
mondta Nagy József. „A párizsi merénylet 
óta Európában természetes reakció, hogy 
a  többség összezár és minden, ami más, 
ami kisebbséghez tartozó, gyanússá válik. 
Ez nemcsak a bevándorlókra, de az őshonos 
kisebbségekre is igaz.” F. Timmermanst, az 
Európai Bizottság alelnökét emlékeztette, 
hogy a kabinetjében még mindig nem talált 
helyet egy kisebbségi ügyekkel foglalkozó 
szakembernek, és rámutatott a szabadon 
átjárható határok fontosságára is. Válaszá-
ban Timmermans »teljes odafigyeléséről« 
biztosította a kisebbségeket és elutasította 
a Schengenen belüli határellenőrzések be-
vezetését. „Párizs képmutatásnak tűnhet, 
ha máshol tűrjük a népirtást, Baga 2.000 
lakosának lemészárlását. Így az EU vissza-
adhatja a Nobel-békedíját. JE SUIS BAGA.” 
– nyilatkozta Nagy József.

Nem, nem unatkozom és az EU  
nem kinn van 
„Mit csinálsz ott kinn az EU-ban?” – kérdezi, aki nincs a Facebookon.
Lám, a szociális hálókon kívül is létezik élet! 
Ezért a teljesség igénye nélkül évente egyszer 
megpróbálom nyomtatott formában informálni 
azokat is, akiknek kisebb gondjuk is nagyobb 
annál, hogy az EU-t mellőző médiában kutas-
sanak a brüsszeli képviseletük haszna után.
Tehetem ezt az Európai Néppárt (EPP) jóvoltából, 
amelynek a HÍD és én is a  tagja vagyok. Nem 
szeretném feleslegesen pusztítani az erdeinket, 
ezért nem zúdítom Önökre a 115 plenáris felszó-
lalásom, a 77 indítványunkat vagy a 35 parlamenti 

kérdésem tartalmát. Soknak tűnik, de Brüsszelben 
ez nem hiperaktivitás, és jut elég idő hozzászólni 
a Nagyszombat Megyei Önkormányzat anyagai-
hoz is. Mindezt nyomon követheti a facebookon, 
illetve a www.europarl.europa.eu oldalon vagy 
bátran keressenek: skeppeu@gmail.com. Témáim 
az őshonos kissebségek jogai, a migráció, a ter-
rorizmus, a határvédelem valamint a környezet-
védelmi kérdések és a koreai kapcsolatok, akik 
komoly befektetőink (Samsung, KIA, Hyundai) 
és érdekelnek az ott dolgozók bánásmódra irá-
nyuló panaszai.
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A helyes megfejtést beküldők közt egy franciaországi tanulmányutat sorsolunk ki. A januári rejtvény megfejtését kizáró-
lag 2016. január 1. és 31. között fogadjuk el. Vágja ki a rejtvényt és küldje Nagy József európai parlamenti képviselő iro
dája, Priemyselná 4, 92901 Dunaszerdahely címre vagy lefotózva a skeppeu@gmail.com mailcímre. 

Melyik az az ételspecialitás, amelyik-
ből 6000 tonnát vásárolnak Ázsiá-
tól az európai országok együttesen? 
Megtudhatja rejtvényünkből.

✃

JANUÁR EU revue 2015
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VERSENY !
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EU: Rodný list na paštéte
Na čo povinné označovanie pôvodu mäsa na mäsových výrobkoch?
J. Nagy: „Informovanie občanov považujem 
za veľmi dôležité, no zdieľam obavy potra-
vinárov v Európe, že označovanie pôvodu 
naozaj zdvihne cenu, najmä u tých lacnej-
ších výrobkov.“

Na všetkých mäsových výrobkoch, aj na mra-
zenej pizze s 3 druhmi salám má byť miesto 
a čas počatia, chovu, porážky a spracovania 
každého kúska použitého mäsa. „Kombináciu 
desiatok údajov bude vo výrobe komplikované 
a drahé usledovať, bez garancie lepšej kvality“  
–, povedal europoslanec József Nagy (Most-
-Híd). Pre pravdivú etiketu treba zmeniť ná-

kup, oddeliť skladovanie a sledovať výrobu po 
kúskoch. „Pre zjednodušenie potom vyhodia 
drobných dodávateľov a budú nakupovať na 
megabitúnkoch a megafarmách. Poškodzuje 
to aj Slovensko, zamerané na export surovín. 
Kto by kupoval Maďarskú salámu s nápisom: 
vyrobené z mäsa z Poľska či zo Slovenska? Ja 
som bol proti a v prospech farmárov v únii 
som navrhoval povinné označenie »mäso 
z EÚ« alebo »mäso z dovozu«. Aj teraz mô-
že výrobca uvádzať pôvod mäsa a zákazníci, 
ktorých to zaujíma si za to môžu priplatiť, ale 
dobrovoľne” –, uviedol J. Nagy.

Érsek Árpád:  
Induljon jövőre 
az R7 építése!
Nem várhatunk a Juncker alapra 
vagy az uniós pénzekre 2023-ig.
Köztudott, hogy a Dél-Szlovákia számá-
ra létfontosságú R7 gyorsforgalmi utat 
a kormány PPP-projekt, magántőke be-
vonásával akarja megépíteni. A halasztás-
sal akár 10 évet is veszthetnénk.

Az uniós alapokat a már épülő autópálya-
szakaszok befejezésére használják fel, így 
a következő csak 2023 után lenne időszerű 
az R7 elkezdése, ami teljesen elfogadha-
tatlan. Az ún. Juncker-alap kihasználása 
nem rossz ötlet, de egyelőre senki sem 
tudja, mikor és milyen feltételekkel lehet 
erre a forrásra pályázni. „Mi csallóköziek 
viszont tudjuk, hogy mit jelent reggel-es-
te másfél óráig araszolni 10 kilométeren. 
A helyzet tarthatatlan és 2023-ig semmi-
képpen sem lehet elnapolni az építkezést, 
hanem azt jövőre mindenképpen el kell 
kezdeni” – nyilatkozta Érsek Árpád a Híd 
parlamenti képviselője, volt közlekedésügyi 
államtitkár. „Remélhetően a közbeszerzési 
pályázat lenyomja a költségeket és a szak-
értők alaposan körmére néznek a Smer-SD 
holdudvarának, hogy csak a tényleges költ-
ségeket számolhassák fel. De a fürdővízzel 
együtt nehogy kiöntsük a gyereket is! Jö-
vőre végre kezdődjék meg az évek óta várt 
R7-es építése!” – mondta Érsek.
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A helyes megfejtést beküldők közt egy franciaországi tanulmányutat sorsolunk ki. A februári rejtvény megfejtését kizáró-
lag 2016. február 1. és 29. között fogadjuk el. Vágja ki a rejtvényt és küldje Nagy József európai parlamenti képviselő iro
dája, Priemyselná 4, 92901 Dunaszerdahely címre vagy lefotózva a skeppeu@gmail.com mailcímre. 

Februári rejtvényünk megfejtése an-
nak az olaszországi városnak a neve, 
amely a világon egyedüliként be tud-
ja zárni éjjelre a kapuit.

✃
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Picatta milanese
Az egyik kedvenc olasz ételünk, mert könnyen megvan, a hús hidegen, melegen is ízletes. Mindegy milyen 
hús… Mindig finom…

Hozzávalók (4 adag):
40 dkg borjúhús  250 g spagetti tészta  4 evőkanál fi-
nomliszt  3 db tojás  15 dkg parmezán sajt (reszelt)  

 4 dl napraforgó olaj  5 dl paradicsomszósz  só íz-
lés szerint  bors ízlés szerint

Kiklopfoljuk a borjúszeleteket, sózzuk, borsozzuk, majd meghempergetjük a lisztben. Összekeverjük a tojást a parme-
zánnal. Közben megfőzzük a spagettit, mikor megfőtt, leszűrjük, és meglocsoljuk egy kevés olajjal. Felforrósítjuk az 
olajat, majd a már lisztben meghempergetett hús mindkét oldalát belemártjuk a tojásos-parmezános keverékbe, óvato-
san beletesszük az olajba és szép aranybarnára sütjük. A paradicsommártást felmelegítjük és összekeverjük a tésztával. 
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Malina Hedvig esete 
Strasbourgban
Nagy József az Európai Parlamentben 
figyelmeztette Szlovákiát
„Azt hinné az ember, hogy az Európai 
Unióban a koncepciós perek ideje lejárt. 
Szlovákiában sajnos nem ez a helyzet” –, 
hívta fel a figyelmet a Hedviga-ügy ab-
szurditására Nagy József, a Híd párt EP 
képviselője február 9-én Strasbourgban.
A szlovákiai magyar diáklány keresztútja 
2006-ban kezdődött, miután Nyitrán, az 
utcán megverték, mert magyarul beszélt 
a mobiltelefonjába. Az elkövetőket a rendőr-
ség nem fogta el, Malina Hedviget viszont el-
járás alá vonta hamis tanúzás vádjával. Több 
évi meghurcoltatás után végül a Radičová-
kormány és a strasbourgi bíróság is igazat 
adott az áldozatnak, ám ezzel nem ért véget 
a „boszorkányüldözés”. Februárban kiderült, 
hogy miután 2014-ben az államügyész fel-
lebbezett, a kerületi bíróság Malina Hedviget 
újra a vádlottak padjára cibálja. Nagy József 
ezzel kapcsolatban figyelmeztette Szlová-
kiát: „Teljességgel hitelét veszti nem csak az 
a politikus, de maga az állam is, amelyben 
egy állampolgárt ilyen szégyenletesen meg- 
hurcolhatnak és kiüldözhetnek a hazájából.”

Rovnosť neznamená rovnakosť
O rovnosti šancí žien a mužov, mzde, predsudkoch a násilí.
TASR. Nie je správne, ak niektorí v politike 
sa zámerne snažia prilepovať  k rovnosti 
šancí žien a mužov odlišné etické otázky, aby 
sa tak vyhli otvorenej diskusii o nich. Pod-
robnejšie uvádzame z marcového vystúpenia 
Józsefa Nagya v Európskom parlamente:

„Teraz pripomíname Medzinárodný deň žien 
a v Európskom parlamente vyjadrujeme pod-
poru Stratégii rovnosti šancí žien a mužov 
v EÚ. Predtým, ako ma politickí súperi napad-
nú za to, že toto je ľavicovo-liberálna agenda, 
uvediem, že ma netrápi politické škatuľkova-

nie, ktoré nemá ani etické, ani politické opod-
statnenie. Žijeme v 21. storočí a radšej vám 
poukážem na jednu desivú štatistiku: až 30% 
zavraždených žien sa stala obeťou vlastného 
muža či partnera. Niektorí by sa radi však 
priživili na otázke rovnosti šancí a prepašovali 
by tam politické ustanovenia, o ktorých nie je 
spoločenská zhoda. Táto stratégia nemá riešiť 
otázky sexuálnych práv či manželstvá, ale má 
vytvoriť rámec pre ochranu žien a rovnosť 
šancí.“ Na fotke delegácia ženskej organizácie 
Most-Híd, IDEA v Európskom parlamente.

Krémová lososová polievka
Vynikajúca krémová polievka  
pre milovníkov rybacích špecialít

150 g čerstvý losos  100 g mrkva  100 g ka-
leráb  100 g zeler  100 g petržlen  150 ml 
smotana na varenie 10%  bobkový list 2 ks 

 čierne korenie celé  morská soľ  1500 ml 
voda  citrónová šťava

Koreňovú zeleninu ošúpeme, nakrájame na 
kocky a dáme variť do vody na 20 minút s bob-
kovým listom a čiernym korením. Potom pri-
dáme filetu z lososa v celku aj s kožou a varíme, 
kým nie sú losos a zelenina mäkké. Keď je losos 
uvarený, vyberieme ho z polievky. Vyberieme 
aj ⅓ zeleniny a vložíme ju do mixéra. Pridáme 
smotanu na varenie a rozmixujeme. Rozmixo-
vanú zeleninu vlejeme späť do polievky. Z lo-
sosa odstránime kožu, rozoberieme na menšie 
kúsky a vrátime do polievky. Polievku dochu-
tíme citrónovou šťavou a soľou podľa chuti.

Lesklá  
vzorkovaná 

tkanina

Pokryl  
s rosou

Indiánsky 
šípový jed

Pomôcky: 
Anu, abal 
da, javeru

Štát v USA Mal ako  
príbytok

Latinsko
americký 

tanec

Nosná  
oblúková 

stavba

Mužské  
meno 
(23.3)

Veru  
(hovor.)

Lodenica Počkaj

Kód Aruby
Sklad tabaku
Zväzok skose
ného obilia

Tajnička

Upratova
nie prie

storu

Dieťa bez 
rodičov Hoci aj

Ťukal Babilonský 
boh neba

Vyhrajte študijnú cestu do Francúzska za správne rie
šenie krížovky. Vystrihnite vyplnenú krížovku a pošli
te ju od 1. do 31. marca 2016 na adresu: Kancelá
ria Józsefa Nagya, poslanca európskeho parlamentu, 
Priemyslená 4, 92901 Dunajská Streda alebo jej fot
ku na skeppeu@gmail.com. Riešenie marcovej krížov
ky akceptujeme iba v mesiaci marec.

Vylúštením tajničky krížovky sa dozviete 
meno najdlhšieho známeho živočícha.

súťaž !

MÁRCIUS EU revue 2015
w w w . n a g y j o z s e f . s k ✃
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GYAKORNOKI PROGRAM 2015
A 2015-ös évben 17 európai parlamenti gyakornok dol-
gozott 1 illetve 2 hónapot az irodánkban. Újabb pályázat 
áprilisban a Facebookon.

Megérte az igényes pályázati szűrést megszervezni, mindany-
nyian tehetséges, szorgalmas és felkészült fiatal emberek vol-
tak. Biztos vagyok benne, hogy mindegyikükről fogunk még 
hallani az életben!  Újabb gyakornoki pályázatot áprilisban 
tervezünk meghirdetni, ismét havi 1.000 Eurós fizetéssel, 24 
személy számára. A sikeresen pályázók az azt követő másfél 
éven belül kapnak lehetőséget 1 vagy 2 hónapos kiküldetésre. 
Kedves Tóth Edina, Ružička Tímea, Zsilla Gellért, Galovics 
Gergely, Kovács Margaréta, Sátor Tünde, Kovács Erika, 
Szapu Zsófia, Varga Csilla, Héger Tamás, Zátori Anita, Bíró 
Evelin, Kalina Ádám, Koczó Alexandra, Madarász Szilvia, 
Bugár Csilla és Orosz Előd.

Köszönjük a segítséget és sok sikert!
Külön köszönet jár irodánk három szakmai asszisztensének: 
Kotolácsi Mikóczy Ilonának, Bódis Líviának és Pálinkás Évának.

7500 fiatal Strasbourgban

és te is ott lehetsz!
Pályázat az európai politika iránt érdeklődő fiatalok számára – EYE 2016

2016. május 20–21-én Strasbourgban szervezik az Európai Ifjúsági Találkozót (European Youth Event – 

EYE). Minden európai parlamenti képviselő 10–10 fiatalt nevezhet be költségtérítéssel erre a rendezvényre. 

A 2016-os EYE mottója: „Együtt képesek vagyunk változásokat elérni”. Nagy József a IUVEN, a Híd ifjúsági 

szervezetével közösen januárban pályázatot hirdet a 10 betölthető helyre az európai politika iránt érdeklődő 

18–30 év közti fiatalok számára. A nyertesek költségtérítéssel utazhatnak Strasbourgba. Az ifjúsági találkozón 

viták, meghallgatások, workshopok és eszmecserék lesznek az EU-s döntéshozókkal a következő öt téma köré 

szervezve: 1. Háború és béke – mit lehet tenni a béke érdekében? 2. Érdektelenség vagy aktív részvétel – mitől 

működik jól a demokrácia? 3. Kirekesztés vagy hozzáférés – hogyan csökkenthető a fiatal munkanélküliek 

száma? 4. Stagnálás vagy innováció – milyen lesz a munka világa a jövőben? 5. Siker vagy bukás – új utak egy 

fenntartható Európáért?

Részvételi szándékodat a vetélkedőn jelezd január 10-ig a skeppeu@gmail.sk email címen.
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TTIP – Buďme ostražití, nie paranoidní
Obchodná dohoda s USA je šancou pre malé a stredné podniky
Spoločný euroatlantický trh pomôže najviac 
podnikom, ktorým doteraz bránili v exporte 
do USA administratívne vybavovačky. Ale 
populizmus a národný protekcionizmus to 
môžu ohroziť.

„TTIP bude najdôležitejšia dohoda 21. storočia. 
Vytvoríme 850 miliónový spoločný trh s USA, 
ktorý bude bez colných a administratívnych 
bariér. Bude to trh od Honolulu, cez Atlantu 
po Košice a vzniknú milióny pracovných miest“ 
– povedal na rokovaní americkej obchodnej 
komory europoslanec József Nagy (Most-

-Híd) a ďalej uviedol, že sa rozbehne  obchod 
aj v malom, na čo sa teraz výrobcom nevyplatí 
vybavovať kvantum papierov a certifikátov 
v USA, u nás bude väčší výber a konkurencia, 
a tým nižšie ceny a vyššia kvalita. Odporcovia 
však strašia, že budú ohrozené naše štandar-
dy. „Je to omyl, Európsky parlament zaviazal 
vyjednávačov, aby dohoda obsahovala, že sa 
nesmieme vzdať našich náročných noriem v 
oblasti životného prostredia, verejného zdravia 
ani sociálneho systému, musia sa rešpektovať 
zákaz geneticky modifikovaných organizmov 
a v prípade sporov má rozhodovať súd v EU.”

Őshonos  
kisebbségek  
jogai az EP-ben
A HÍD kisebbségpolitikáját nem-
zetközi fórumokon is elismerik
Történelmi esemény 35 év igyekezet után 
a szakmai meghallgatás egy uniós jogmi-
nimumról az Európai Parlamentben. Kü-
lön siker, hogy éppen a Néppárt karolta 
fel a Híd javaslatát.
„Célunk, hogy az EU minden polgára 
egyenrangúnak érezhesse magát a tagor-
szágokon belül is” –, mondta Nagy József, 
a Híd EP-képviselője, a meghallgatás in-
dítványozója, ahova befogadták az összes 
EU-s szervezetet és pártot, beleértve az 
MKP-t is. „Sajnos ez a hozzáállás azóta 
sem kölcsönös. Sőt, egyesek azt terjesztik 
a Hídról, hogy a szlovákiai magyarok ellen 
dolgozunk. Talán az fáj nekik, hogy mi 
nemcsak beszélünk, hanem dolgozunk is.” 
Nagy József elmondta, számára ez a munka 
folytatása, miután az Európa Tanácsban 
részt vett egy kisebbségi jogminimum meg-
alapozásán, és óriási siker számára, hogy 
a meghallgatás eredményeként az Európai 
Néppárt egy európai kötelező kisebbségjogi 
jogrendszer felállítását jelölte meg célkitű-
zésének. Brüsszelben a Híd elnöke, Bugár 
Béla is felszólalt, egyetértve azzal, hogy 
a nyelvhasználati jogok és a gyakorlat kö-
zött hatalmas a szakadék.

Tejszínes fehérboros feketekagyló hasábburgonyával
… helyet kap minden valamirevaló francia bisztró étlapján. Kísérletezhetünk, paradicsomos, churry-s 
mártással, nekem ez ízlik legjobban.

Hozzávalók(2 adag):
2 kg feketekagyló  1 csokor petrezselyem  1 dl fe-
hérbor  1 dl habtejszín  só ízlés szerint  2 db 

közepes salottahagyma  2 gerezd fokhagyma 
 3 ek vaj

A kagylókat hideg víz alatt tisztára mossuk, kinyílt kagylóval nem dolgozunk! A vajat megolvasztjuk, 
rátesszük a felaprított hagymát és a fokhagymát. A petrezselymet összekötjük, a vajra tesszük, 2-3 percig 
kisebb lángon kevergetjük. Mehet rá az összes kagyló és a bor. A fazekat lefedjük, kb. 3 percig főzzük, 
amíg ki nem nyílnak a kagylók. Nem kevergetjük. Ha a kagylók kinyíltak, ráöntjük a tejszínt, és rászórjuk 
a petrezselymet. Még egyszer megrázzuk, a nem kinyílt kagylókat eldobjuk. Sült burgonyával tálaljuk. 
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…, a hangya

Nitrogén
Lenmag

Ellenállás 
jele

Kálium

T Szent fo
gadalom

A helyes megfejtést beküldők közt egy franciaországi tanulmányutat sorsolunk ki. Az áprilisi rejtvény megfejtését kizáró-
lag 2016. április 1. és 30. között fogadjuk el. Vágja ki a rejtvényt és küldje a Nagy József európai parlamenti képviselő 
irodája, Priemyselná 4, 92901 Dunaszerdahely címre vagy lefotózva a skeppeu@gmail.com mailcímre. 

Brüsszel ikonikus szobra a Pisilő kisfiú 
(Manneken Pis), amelyet szívesen öltöz-
tetnek különböző jelmezekbe a város-
atyák. Hogy hány ruhából áll a kis szo-
bor ruhatára, megtudják a keresztrejt-
vényből.

VERSENY !

✃
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MEGBÉKÉLÉS: A német-francia példa
Átültetni Nyugat-Európa tapasztalatait a mi régiónkba
A cél a jövő és nem a saját kielégülésünk. 
Közép-Európa nem Balkán, de van mit ta-
nulnunk a megbánás és megbocsátás terén 
a 2. világháborúban egymást irtó nemze-
tektől.

A megbékélésről tartott szemináriumot Nagy 
József, a Híd EP-képviselője Strasbourgban. 
„Ha a 2. világháború után olyan ádáz ellen-
ségeknek, mint a németek és a franciák si-
került elásni a csatabárdot és azóta folyama-
tosan közelednek egymáshoz, akkor miért 
ne sikerülhetne ez nekünk, magyaroknak és 
szlovákoknak? Hol vannak a mi történelmi 

sérelmeink a két nagy nemzetéhez képest?” 
– kérdezte a Híd képviselője. Két néppárti kol-
légája, a szudéta német Bernd Posselt, a Német 
Pán-Európai Unió elnöke, Otto von Habsburg 
egykori munkatársa és Romain Strasser lu-
xembourgi politikus beszéltek személyes élmé-
nyeikről, az ottani kitelepítésekről, elhurcolá-
sokról, koncentrációs táborokról a szlovákiai 
magyar közélet képviselőinek. „A legnagyobb 
kihívás a bizalmatlanság és félelmek eloszla-
tása. Vélt és valós sérelmek értek mindenkit, 
nem feledni kell, hanem megbocsátani, mert 
haragra nem lehet alapozni a jövőt.”

Voda ako základné 
ľudské právo
Skoro 2 milióny ľudí podpísalo 
petíciu aby sa z vody nestal tovar
Petičný výbor Európskeho Parlamentu 
odsúhlasil, že právo k vode je základným 
ľudským právom. Spravodajcom iniciatívy 
«Right 2 Water” za EPP bol europoslanec 
za Most-Híd, József Nagy.

„Je to historicky prvá správa, ktorá vznikla 
na základe iniciatívy občanov. Som rád, že 
prešli moje 2 zásadné návrhy. Prvá, že voda je 
verejný poklad a nie je možné ju transformo-
vať na tovar, na zdroj podnikania. Je to odkaz 
inštitúciám únie, vládam ako aj občanom. 
Poplatok za studne za vodu pre osobné účely 
by mal byť protiprávny v EU, nesmeli by sa 
privatizovať vodné zdroje, ale samozrejme 
služby spojené s dodávkou vody musia byť 
zaplatené“ – uviedol bývalý minister život-
ného prostredia. „Druhý môj návrh sa týkal 
samotného princípu participatívnej demok-
racie, kde sa rešpektuje názor občanov, petície 
a referendá. Môj návrh posilňuje vplyv ob-
čianskych iniciatív v Európskom parlamente, 
lebo verím že aj u nás doma by sa mala vôľa 
ľudu z referenda rešpektovať.

Mandulás pisztráng
Ideális ebédre, de vacsorára is, friss halból 
a legfinomabb.

Hozzávalók:
4 db pisztráng  Ízlés szerint só  8 dkg vaj  
20 dkg (hámozott) mandula

A halat megmossuk, felbontjuk és kibelezzük. 
Kívül belül megsózzuk, majd vajon mindkét 
oldalát megsütjük. A mandulát a hártyától 
megszabadítjuk, felszeleteljük, majd óvato-
san megpirítjuk. Tálaláskor a pisztrángok 
tetejét gazdagon megszórjuk a mandulával, 
és vajas burgonyával tálaljuk.

✃

Ozorai… 
(vezér) Lenmag! Sátor,  

németül
Vegyjel 

klór
Vegyjel 

urán

1 K
Lendület 

jele

Tova
Bájos 

szlengül

Ománi 
autójel
Kálium

Tvrendszer
Axióma 

eleje!

Üres kör!
Jemeni te

lepülés

50 szá
zalék

Ománi 
autójel

Főverőér
Adatleíró 

nyelv

Kálium
Római vá

rosrész

Színész 
(Jamie)

Lendület
Fiúági 
közép

Móricz 
nőalak

Római 50

Középkék
Római 

ezer
Névelő

Vegyjel 
urán

Római 50

Román 
pénz

… a hangya

Ománi 
autójel

Dúdol Numero 
röviden

A helyes megfejtést beküldők közt egy franciaországi tanulmányutat sorsolunk ki. A májusi rejtvény megfejtését kizáró-
lag 2016. május 1. és 31. között fogadjuk el. Vágja ki a rejtvényt és küldje Nagy József európai parlamenti képviselő iro
dája, Priemyselná 4, 92901 Dunaszerdahely címre vagy lefotózva a skeppeu@gmail.com mailcímre. 

Melyik közismert gyerekek által ked-
velt édesség származik Ausztriából? 
A választ megkapják a rejtvény megol
dásában.

VERSENY !

MÁJUS EU revue 2015
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Parlagfű ellen az önkormányzatokkal
EU: évente 12 milliárd Euró kárt okoznak az invazív növényfajok
„A tavaly végre nálunk is érvénybe lépett irtási 
kötelezettséget még csak nagyon kevesen tu-
datosítják” – nyilatkozta Nagy József EP kép-
viselő, (Híd) volt környezetvédelmi miniszter.

Júliusban indul a parlagfűszezon. A légúti aller-
giás betegek 80 %-a szenved parlagfű asztmá-
tól, ami Szlovákiában több százezer panaszost 
jelent. A déli, melegebb éghajlatú járásokban 
háromszorosa a sújtottak száma az átlagosnak. 
Védekezésre az egyetlen lehetőség: még a virág-
zása előtt kell lekaszálni, kikapálni, likvidálni 

a parlagfüvet. A dunaszerdahelyi politikus sze-
rint a megoldás kulcsa az önkormányzatoknál 
van, amelyek nagyon sokat tehetnek a megelő-
zésben és a tájékoztatásban. „Ha ez nem segít, 
a 2014-es törvénymódosításunk felhatalmazta 
az önkormányzatokat, hogy panasz esetén a ka-
taszterükbe eső telkek tulajdonosait felszólítsák 
és ha szükséges, a tulajdonos költségére akár le 
is kaszáltassák a környezetet és egészséget káro-
sító növényeket.” A virágzás az első fagyokig tart 
és a legtöbb növény az elhanyagolt, parlagon 
heverő telkeken található.

Odstráňte 
vnadidlá, ploty 
nepomôžu
Motiváciou ekonomických 
migrantov sú aj deravé  
sociálne systémy
Europoslanec József Nagy verejne vyzval 
podpredsedu Európskej komisie Tim-
mermansa, aby venoval pozornosť od-
stráneniu lákavých faktorov pre ilegálnych 
ekonomických migrantov.

„Prečo toľkí smerujú práve do vybraných 
štátov EÚ? Uvedomme si konečne to, čo už 
vedia aj negramotní imigranti“ –, uviedol 
v júni poslanec Nagy v pléne Európskeho 
parlamentu. „Sociálny systém bohatých 
členských krajín je lákavý a deravý, ako 
ementál. Jeho slabosti sú dobre známe aj 
mimo EÚ a ľahké zneužitie je vnadidlom 
aj pre tých, ktorým by sa aj doma mohlo 
dariť.“ Podľa poslanca sa z dávok v cieľo-
vých krajinách pre ilegálnych migrantov 
dá pomerne dobre vyžiť a bez odstránenia 
lákadiel, migrácii nezabránia ani vysoké 
ploty, ani kvóty, ani zavedenie kontrol na 
vnútorných hraniciach medzi štátmi EÚ. 
Zároveň vyzval Európsku komisiu, aby pri-
pravila správu o motivačných faktoroch na 
strane členských štátov a zmapovala chyby 
v systéme sociálnych dávok pre ľudí, ktorí 
nemajú občianstvo v EÚ.

Regál Stal sa 
chorým

Hoci  
(nár.)

Mobile 
Telephone 
Networks

Anatóm 
(čes.)

Opracovalo 
dlátom

Pomôcky: 
hoďa, 
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Mykal 
(expr.) Počítali Vypĺňal 

tmelom

Vyšetro
vanie  

hmatom

Pracovisko 
v bani

Vďačne, 
rád

Vlastním 
Vniknutie 

(kníž.)

Tajnička

Írska rep. 
armáda

Prvok (Ta)
Posledná 

správa (skr.)

Cér (zn.) Naliali na 
niečo

Hliník (zn.) Plakal  
(expr.)

Vyhrajte študijnú cestu do Francúzska za správne rie
šenie krížovky. Vystrihnite vyplnenú krížovku a pošli
te ju od 1. do 30. júna 2016 na adresu: Kancelária 
Józsefa Nagya, poslanca európskeho parlamentu, Prie
myslená 4, 92901 Dunajská Streda alebo jej fotku na 
skeppeu@gmail.com. Riešenie júnovej krížovky ak-
ceptujeme iba v mesiaci jún.

Riešením júnovej 
tajničky je ..........., 
ktorá je svojho rodu 
najväčšia, volá sa 
Jahre Viking a uvezie 
56 4763 ton ropy.
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Fish and chips – ryba v pivnom cestíčku
Neviete ako donútiť deti aby zjedli rybu, táto chrumkavá dobrota ich dostane. 

Potrebujeme:
1 vajce  ¾ pohára  1 pohár múky  1 lyžička so-
li  ¼ lyžičky čierneho korenia  1 lyžička prášku 

do pečiva  450 g rybieho filé (mladá treska)  
¼ pohára múky na obalovanie  rastlinný olej na 
vyprážanie  citrón

Vyšľahajte vajcia, a potom vyšľahajte pivo. Postupne pridávajte do zmesi múku, soľ a čierne korenie. 
Vyšľahajte dohladka a nechajte odstáť 30 minút. Tesne pred vysmážaním pridajte prášok do pečiva. 
Zohrejte olej, pokrájajte rybu na približne 4 porcie a osušte papierovými utierkami. Obaľujte v múke, 
a potom v pivnom cestíčku. Ponorte do horúceho oleja a smažte 3 minúty, alebo pokiaľ cestíčko získa 
zlatohnedú farbu a nafúkne sa. Podávame ozdobené citrónom s hranolkami alebo pečenými zemiakmi 
a tatárskou omáčkou.

✃
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Informačná 
kancelária 
Európskeho 
parlamentu 

V každej krajine funguje Informačná kancelária Európskeho parlamentu, ktorá sa stará o odbornú výmenu informácií ale aj o priblíženie Európskej Únie k občanom prostredníctvom rôznych pane-lových diskusií, výstav, seminárov a prezentácií. 

Megalakult az EU-Dél-Korea

Friendship group

Az EU-nak nincsen külügyminisztériuma, így a parlamenti munkához tartozik,

hogy ellátjuk az EU külkapcsolatait is.

A két küldöttségem közül az EU–Törökország Vegyes Bizottságban sajnos elhidegültek a kapcsolatok Ciprus miatt. 

Ellenkezőleg, nagyon kreatív munka folyik a Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős bizottságban. Ha-

vonta többször is ülésezünk, magas szintű konzultáció folyik, amely segíti a koreai elöljárókkal való véleménycserét, 

támogatja az együttműködést a kereskedelem, környezetvédelem, emberi jogok, biztonság stb. területén. Számomra 

kiemelten fontos Dél-Korea, hiszen az egyik legaktívabb befektetője hazánknak (SAMSUNG, KIA, HYUNDAI), 

és a futó kérdések mellett van lehetőség szóvá tenni a hazai alkalmazottak bánásmóddal kapcsolatos panaszait is. 

Októberben megalapult az EU–Dél-Korea Friendship group (barátság csoport). Legutóbbi találkozóm Hong Yong-

Pyo, Dél-Korea újraegyesítési miniszterével, akivel az Észak- és Dél-Korea közti enyhülésről tárgyaltunk. (foto)
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J. Nagy odmietol 2 miliardy pre Grécko 
S niektorými Nemcami z EPP odmietli Grécku uvoľnenie eurofondov
„Hlasovali sme proti eurofondom, mimo 
línie EPP, aby sme upozornili na to, že Gréc-
ko musí pokračovať v reformách, zastaviť 
šafárenie a plniť svoje záväzky a chrániť 
svoje hranice. Peniaze dostali aj bez našich 
hlasov.“

„Aj keby zajtra vypukol svetový mier, aj tak 
budú do EÚ prúdiť státisíce ekonomických 
migrantov z Afriky a z Ázie. Úlohou člen-
ských štátov je ochrana vonkajších hraníc, 
bez ohľadu na momentálnu humanitárnu 

krízu tak, aby zastavili ilegálnych ekonomic-
kých migrantov ešte pred vstupom do EÚ.“ 
Europoslanec Nagy za Most-Híd navrhuje 
zriadenie spoločnej európskej pohraničnej 
stráže, ktorá by nastúpila tam, kde to členská 
krajina nezvláda. „Ak sa Slovensku vyhrážajú 
zastavením eurofondov za nesúhlas so záväz-
kom povinných kvót, tak čo by si zaslúžilo 
Grécko za to, že spôsobilo dve najväčšie krízy 
Európskej únie tesne za sebou?“ – vysvetlil 
svoj postoj.

SOLYMOS:
Kormányra kerülve 
meglesz!
Az átlátható finanszírozás 
eszköze lehet a Kisebbségi 
Kulturális Alap
Fél éves munka eredményeképpen a par-
lament novemberben vitatta meg a Híd 
alelnöke, Solymos László által beterjesz-
tett, a kisebbségi kultúrák finanszírozá-
sáról szóló törvényjavaslatot.

Ugyan a Kisebbségi Kulturális Alap lét-
rehozását sajnos végül nem szavazta meg 
a parlament, már az is nagy sikernek tekint-
hető, hogy eddig eljutottunk. A kisebbségi 
kultúra finanszírozása stabilabbá és kiszá-
míthatóbbá válna az eddigiekhez képest, és 
a jelenlegi támogatás megtöbbszöröződne 
minden egyes kisebbség számára az évi 8 
millió euróra megnövelt költségvetésnek 
köszönhetően. A javaslat előkészítésénél 
négy fordulóban egyeztettünk a kisebbségi 
kulturális szervezetekkel és a kultúrában 
dolgozó hazai szakemberekkel, beleértve 
Bárdos Gyulát, a Csemadok elnökét, az 
MKP elnökségi tagját is. Az Alapban az 
összes kisebbség, így a magyar is, önállóan 
rendelkezhetne a neki jutó pénzzel egy‐
egy Kisebbségi Kulturális Tanács által, így 
többé nem kellene egymással egyeztetniük 
a kulturális támogatásokról. Elkerülnénk 
a határidők felesleges csúszását és a múlt-
béli zavaros elbírálásokat.

Japán 
bérgyil
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Ek! Római 
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Hintából 
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vegyjele

1
Korszakha

tárok
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maradék

Kiel köze
pe!

Fa gyi 
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Nitrogén
Lenmag!
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J
A helyes megfejtést beküldők közt egy franciaországi tanulmányutat sorsolunk ki. A júliusi rejtvény megfejtését kizárólag 
2016. július 1. és 31. között fogadjuk el. Vágja ki a rejtvényt és küldje a Nagy József európai parlamenti képviselő irodája, 
Priemyselná 4, 92901 Dunaszerdahely címre vagy lefotózva a skeppeu@gmail.com mailcímre. 

Mi Görögország folyóinak jellegze-
tessége? Ezt a közös jellemzőt megtud
hatják a rejtvényt megfejtésével.

JÚLIUS EU revue 2015
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Sült paradicsomos feta
Egyszerűsége ellenére nagyon finom nyári étel. A hozzávalók 2 főre szólnak.

1 zacskós feta sajt (25 dkg)  3-4 érett paradi-
csom  2 kosszarv paprika (csípős)  1 köze-

pes fehér hagyma  1-1,5 dl extraszűz olívaolaj 
 só, frissen őrölt bors, oregano  olajbogyó 

Egy jénai tál aljára szórjuk a félkarikákra vágott hagymát, karikázott paradicsomot, paprikát. Fű-
szerezzük kevés sóval (a feta sós, vigyázzunk), frissen őrölt borssal és friss oregánóval meg némi 
szárítottal is. (A bazsalikom is nagyon jó hozzá, főleg a friss levélkék.) Erre kerül rá a szeletekre 
vágott feta, olajbogyók. Meglocsoljuk olívaolajjal. Előmelegített sütőben 25 percig sütjük. Langyosan 
a legfinomabb, friss házilag sütött bármilyen kenyérrel, kenyérlángossal.

✃

VERSENY !
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Anyanyelvi órák:

Brüsszeli levél a miniszternek 
A kéréshez 17 országból 52 európai parlamenti képviselő csatlakozott.
Nagy József, hidas EP-képviselő levelet írt 
Juraj Draxler szlovák oktatásügyi minisz-
ternek, melyben kérte, hogy ne engedje kor-
látozni az anyanyelvi oktatást a szlovákiai 
kisebbségi iskolákban.

„A brüsszeli parlament mind a nyolc politikai 
frakciójából kaptunk támogatókat. Ez arra 
bátorít, hogy Európában fontosnak tartják az 
őshonos kisebbségek jogait és a hagyományos 
európai sokszínűség érték, melyet meg kell 

őrizni. Ehhez pedig a minőségi anyanyelvi ok-
tatás elengedhetetlen” – hangsúlyozta a szlo-
vákiai magyar politikus. Monika Hohlmeier, 
a polgárjogi és igazságügyi bizottság nép-
párti vezetője így nyilatkozott: „Kisebbségi 
iskolákban természetes, hogy nagyobbak az 
óraszámok, mint a többségiben, hiszen két 
nyelven folyik a tanítás. Hét évig voltam Ba-
jorország oktatásügyi minisztere, számomra 
egyértelmű, hogy az anyanyelvi oktatásra nagy 
hangsúlyt kell fektetni.”

City Council 
for Children
Konferencia a települési 
gyermekönkormányzatokról
Egy hihetetlenül szimpatikus témában 
szerveztünk EU-s szintű eszmecserét, de 
az egész világból részt vettek kormány és 
civil szervezetek, sőt még Bolíviából is 
eljött egy aktivista.

Európában a 80-as évek óta léteznek gyer-
mekönkormányzatok és pl. Franciaország-
ban törvény ad a működésüknek keretet, 
mint tanácsadói szervezet a városatyák 
számára. Ez a jövő útja, a polgári nevelés 
és a részvételi demokrácia komoly eszköze. 
Ezt szeretném EU-s szintre vinni, s odaha-
za kiemelten támogatni. Akit érdekel a té-
ma, forduljon az irodámhoz bizalommal.

Elegyítés Popéne
kes (Paul)
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A helyes megfejtést beküldők közt egy franciaországi tanulmányutat sorsolunk ki. Az augusztusi rejtvény megfejtését kizá-
rólag 2016. augusztus 1. és 31. között fogadjuk el. Vágja ki a rejtvényt és küldje a Nagy József európai parlamenti képvi
selő irodája, Priemyselná 4, 92901 Dunaszerdahely címre vagy lefotózva a skeppeu@gmail.com mailcímre. 

Kevesen tudják, hogy a legelterjed-
tebb karácsonyi szokás Németország-
ból származik. Melyik ez a szokás?

✃
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Berlini krumplileves
A strasbourgi plenárisra utazva gyakran megállok Németországban ebédelni, kedvencem ez az könnyen 
elkészíthető egytálétel. 

Hozzávalók: 
750 g burgonya  100 g szalonna  2 pár virsli  2 kö-
zepes sárgarépa  2 zellerszár  1 nagy póréhagyma 

 1 közepes vöröshagyma  1 csokor petrezselyem  
1 teáskanál majoranna  1 leveskocka  100 g tejszín 

 1 evőkanálnyi vaj  só, őrölt fekete bors, ízlés szerint

A felolvasztott vajon pirítsuk átlátszóra a hagymát, majd keverjük össze a többi megtisztított, felvágott zöldséggel. 
Adjunk hozzá 1 liter vizet, tegyük bele a leveskockát, a fűszereket, a petrezselyem felét, és forraljuk 20 – 30 percig, 
amíg minden megpuhul. Keverjük hozzá a tejszínt. Süssük meg a szalonnát, pirítsuk meg rajta a felkarikázott virslit 
majd tálaláskor szórjuk a levesre. Pirított kenyérkockával és a maradék petrezselyemmel díszítjük, forrón tálaljuk.

VERSENY !
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Betelepítés csakis beleegyezéssel
Sem Brüsszelből, sem Pozsonyból nem szabhatják meg a kvótákat 
A szolidaritást a felelősséggel kell ötvözni. 
A tagállamok önzősége és az Európai Unió 
jogkör nélküli tehetetlensége bizarr szín-
játékba fulladt. Ezért szavaztam nemmel 
a kötelező kvótákra.

A demagógia mindkét végletében átlépte 
a józan ész határát. Vannak akik rettegést 
keltenek és eltúlzott veszélyekre hivatkoz-
va cinikusan elutasítják a segítségnyújtást. 
Mások pedig a reális lehetőségeket mellőzve 
mindenkit behívnának. Minősíthetetlen, ha 
egyes politikusok kijelentéseikkel és ígérete-
ikkel a csábító szociális biztonság reményé-

ben életveszélyes útra bátorítják a jobb életre 
vágyókat. Legyenek azok szerencsétlen há-
borús menekültek, vagy rámenős gazdasági 
migránsok, akik csak élnek azzal a  lehe-
tőséggel, amit megengednek, felkínálnak 
nekik. A felelőtlenség bizarr csúcsa, amikor 
a bőkezűség mámorából ébredve a sokat 
szenvedett utazókat végül más vidékekre 
próbálják kényszeríteni. Oda, ahova ők sem 
kívánkoznak, mert integrációjuk nyilvánva-
lóan bizonytalan, hiszen a munkanélküliség 
a többszörösét, a fizetések és a nyugdíjak 
pedig a töredékét teszik csak ki az európai 
átlagnak.

Volskwagen to  
nezlíže za všetkých
Nielen automobilky, ale všetky 
zelené technológie stratili kredit
Veľmi veľa ľudí si vyberá tovar a služby aj 
podľa environmentálneho hľadiska a  nie 
len podľa priameho úžitku. Emisná kauza 
prerástla do krízy dôvery v zelených tech-
nológiách.

Takýto mentálny posun ohrozuje omnoho viac 
pracovných miest ako tie, kde sa vyrábajú die-
selové motory. 30 tonové kamióny sú nakoniec 
menej škodlivé ako bežný osobný automobil, 
pričom ročne umiera 430.000 ľudí pre škod-
livé emisie a najviac sú ohrození práve vodiči. 
Skúšobne by mali odteraz prísne dohliadať, 
aby zákazníci dostávali neskreslené informácie 
nielen o emisiách ale aj o iných deklarovaných 
ekologických benefitoch tovarov a služieb. Ne-
musíme chodiť ani ďaleko, veď spomeňme si len 
na uvádzanú a reálnu spotrebu kúpených áut. 
Nielen všetky značky, ale aj všetky skúšobne 
v EÚ musia prejsť podľa nového nariadenia 
kontrolou do 31. marca, lebo oni umožnili 
podvodne optimalizovať merania. Budúcnosť 
patrí aj tak hromadnej doprave, hybridným 
vozidlám a elektromobilizmu. Budúcnosť patrí 
zelenej ekonomike. Len aby sme znova nezistili, 
že sme boli farboslepí.

Praženica s hubami
Naše úlovky najčastejšie končia ako  
praženica s hubami.

700 g čerstvé huby  trochu oleja  1 cibuľa  
soľ podľa chute  trochu rasce  mleté čierne 
korenie podľa chute  8 ks vajcia

Huby očistíme a nakrájame na menšie plátky. 
Na panvici si rozohrejeme olej, kde opražíme 
nadrobno nakrájanú cibuľu. K cibuli pridá-
me huby, osolíme, posypeme rascou a takto 
dusíme domäkka. Pridáme rozšľahané vajcia 
a miešame dovtedy, kým sa vajcia nezrazia. 
Na ozdobu môžeme použiť nasekanú pažítku 
a podávať s chlebom alebo varenými zemiakmi.

Tankový 
pluk

Tlakom 
tvorili

Obyvateľka 
Arábie Tajnička

Pomôcky: SLE, 
vibranta,  
alkaloid
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Sierra Leo
ne (olymp. 
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Vyhrajte študijnú cestu do Francúzska za správne riešenie krížovky. Vystrihnite vyplnenú krížovku a pošlite ju od 1. do 30. 
septembra 2016 na adresu: Kancelária Józsefa Nagya, poslanca európskeho parlamentu, Priemyslená 4, 92901 Dunajská 
Streda alebo jej fotku na skeppeu@gmail.com. Riešenie septembrovej krížovky akceptujeme iba v mesiaci september.

Čo má 
najväčší počet 
chromozómov? 
(630) Človek má 
iba 23

✃
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súťaž !
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Köszönöm 
a sok kedves 

meghívást, nagyon sok 
helyre sikerült eljutnom 

(lásd Facebook), de ha mégsem, 
akkor jövőre biztosan Önöknél 

is a tiszteletem teszem.
Üdvözlettel 
Nagy József

EnvirART
2015
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EÚ: zrušené poplatky za ROAMING
Mediálny, internetový a hlasový prenos za rovnaké ceny.
Asi jedným z najpopulárnejších rozhodnu-
tí Európskeho parlamentu bude zrušenie 
poplatku za hovory zo zahraničia, finančne 
zaťažujúce dovolenkujúcich a pracujúcich 
v zahraničí.

Rozhodnutie zavádza od marca 2016 ďalšie 
zníženie cien a k 15. júnu 2017 budú roamin-
gové poplatky úplne zrušené spolu s horibilný-
mi poplatkami za dátový prenos. „Zrušením 
roamingu sme odstránili poslednú bariéru 
slobodného pohybu občanov v EÚ a komu-
nikácia už nebude luxus. Schválenú sieťovú 

neutralitu vnímam ako EÚ bez elektronických 
hraníc a zároveň ako liberalizáciu  prenosovej 
sústavy internetu“ – povedal europoslanec za 
Most-Híd József Nagy.  Znamená to, že každý 
káblový a mobilný internet bude slúžiť všetkým 
poskytovateľom za rovnakých podmienok na 
vysielanie mediálneho obsahu, obrazových a 
hlasových služieb. „Rovnoprávny prístup k in-
ternetu naštartuje ekonomiku, uvoľní bariéry 
kreativity a ozdraví konkurenčné prostredie aj 
v takých  oblastiach ekonomiky, ktoré sú len 
čiastočne viazané na dátový prenos. Je to šanca 
najmä pre mladé generácie.“

Bugár Béla: 

Szlovákiát 
óvnunk kell  
a populizmustól 
Az Európai Néppárt októberi madridi 
kongresszusának legfontosabb témái közé 
tartozott a menekültválság és annak lehet-
séges megoldásai. Joseph Daul megvédte 
elnöki posztját.

Bugár Béla, a Híd elnöke szerint Szlovákia 
nyilvánvalóan nem az egyedüli olyan ál-
lam, ahol a politikai pártok és képviselők 
a menekültválságot saját politikai céljaik 
elérésére próbálják felhasználni. „Egyre 
inkább az az érzésem, hogy országunkat 
nem a külső veszélyektől kell óvnunk, ha-
nem elsősorban a populizmustól és a po-
litikusok felelőtlenségétől” – hangsúlyozta 
Bugár Béla. Véleménye szerint, amíg más 
országok valóban több tízezer, területükön 
áthaladó menekültön próbálnak segíteni, 
Szlovákiát csak a heves vitákon keresztül 
érinti a válság. „Ahelyett, hogy közös, eu-
rópai szintű megoldásokat keresnénk, csak 
azt hallgatjuk, mi az, ami nem lehetséges, 
vagy nem elfogadható számunkra” – tette 
hozzá a Híd elnöke. Bugár Béla Reinhold 
Mitterlehnerrel, az ÖVP elnökével valamint 
Karel Schwarzenberggel, a TOP09 elnökével 
is találkozott a kongresszus során.

SPANYOL babgulyás – FABADA
Ez az igazi spanyol étel olyan népszerű a húsimádók körében, hogy az egyszerű elkészítés érdeké-
ben „instant” formában is kapható J

Hozzávalók:
1 kg száraz fehérbab  300 g sertéslapocka  100 g 
sonka  2 szál kolbász  2 szál véres hurka  ½ db 

vöröshagyma  1 db sárgarépa  sáfrány  4 szál 
petrezselyem

Áztassuk a babot egy éjszakán át hideg vízben. Rakjuk a babot egy nagy edénybe és engedjünk rá vizet, 
hogy ellepje. Forraljuk fel, majd főzzük alacsony lángon körülbelül egy óráig. Ezt követően adjuk hozzá 
a húsokat, a zöldségeket, a sáfrányt és adjunk még hozzá vizet. Felforraljuk, és főzzük alacsony lángon 
2 órán át, amíg a hús megfő. Keverjük óvatosan időről időre, ügyelve arra, hogy a bab egészben maradjon. 
Mélytányérba tálaljuk, díszítsük petrezselyemzölddel.

OKTÓBER EU revue 2015
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A helyes megfejtést beküldők közt egy franciaországi tanulmányutat sorsolunk ki. Az októberi rejtvény megfejtését kizá-
rólag 2016. október 1. és 31. között fogadjuk el. Vágja ki a rejtvényt és küldje a Nagy József európai parlamenti képvise
lő irodája, Priemyselná 4, 92901 Dunaszerdahely címre vagy lefotózva a skeppeu@gmail.com mailcímre. 

Spanyol hangszer, amely két azonos mére-
tű, zsinórral összekötött, egymással szem-
befordított lapocskából áll, a hangot ezek 
összekoccanása adja. A hangszer fából, né-
ha csontból vagy műanyagból készül. Főként 
a flamenco táncosok használják.

VERSENY !
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Ismét Párizzsal 
gyászol a világ
Egyesíteni kell az eszközeinket 
és visszaállítani a rendet
Képviselőtársaimmal decemberben közö-
sen beterjesztettem egy a terroristák elleni 
összefogásra buzdító írásbeli politikai nyi-
latkozat-javaslatot, amelyről ha megkap-
ja a megfelelő támogatást, szavazni fog 
a parlament.

A mai radikális helyzet radikális lépéseket 
kíván. Ne csak a polgárok szabadságjogainak 
a korlátozása legyen a megelőzés eszköze. Az 
állami egoizmus és az együttműködéstől va-
ló idegenkedés, titkolózás és bizalmatlanság 
feloldása sokkal hatékonyabb fegyverünk 
lehetne a terroristák ellen. Nem szükséges 
leírnom a már medializált bizarr helyze-
tek sorozatait, amikor bohócot csinálnak 
a bűnözők, a terroristák a bűnüldözőkből. 
Érthetetlen módon minimális az együtt-
működés, az információcsere még a tagál-
lamon belül működő szervek között is. Nem 
kisebb ezért a célunk, mint a fegyveres erők 
és titkosszolgálatok együttműködése és in-
formációcseréje az EU-n belül és valamilyen 
szinten a külső partnereinkkel is, kiemelten 
említve az USA-t, Oroszországot és Kínát is. 
Külön pontban javasoljuk az ember csem-
pész hálózatok ellen irányuló összefogást, 
hiszen ez az illegális migráció és talán a ter-
rorizmus melegágya és pénzügyi háttere is. 
Az állásfoglalást az Európai Bizottságnak és 
az Európai Tanácsnak címezzük.

Budapest – menekültválság és terrorizmus
Politikai szimpózium pár nappal a párizsi merényletek után
A Konrad Adenauer és a Polgári Magyaror-
szág Alapítvány szervezte politikai eszme-
cserén az Európai Néppárt regionális pártjai 
vettek részt Magyarországról, Csehországból 
és Szlovákiából.
Az Európai Parlament EPP-s képviselőinek 
legfrissebb álláspontját tolmácsolhattam a te-
endőkkel kapcsolatban a résztvevőknek. Össze 
kell kapcsolni a belügyi szolgálatok működé-
sét, ellenőrizni kell a Schengen külső határait, 
lehetővé kell tenni a kódolt üzenetek indokolt 
feltörését, a repülőutas nyilvántartást nemzet-
közileg meg kell osztani, leállítani a radikális 

moszlim imámokat, felderíteni és felszámolni 
az illegális fegyverkereskedelmet, kioltani a ter-
rorizmus finanszírozásának forrásait és kiszűrni 
a menekültek közül a veszélyes egyéneket, le kell 
állítani a szociális rendszerekből adódó migrá-
ciós szívóhatást és tartózkodni kell a kollektív 
bűnösség elvétől, a migránsok és a terroristák 
egy csoportként kezelésétől verbális szinten is. 
Megállapítottuk, hogy az Európai Bizottságnak 
és Parlamentnek van a legátfogóbb megkö-
zelítése, hiszen messze túllát a határokon, de 
kompetencia hiány miatt képtelen befolyásolni 
a történéseket.
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Vyhrajte študijnú cestu do Francúzska za správne rieše
nie krížovky. Vystrihnite vyplnenú krížovku a pošlite ju od 
1. do 30. novembra 2016 na adresu: Kancelária Józsefa 
Nagya, poslanca európskeho parlamentu, Priemyslená 4, 
92901 Dunajská Streda alebo jej fotku na skeppeu@gma
il.com. Riešenie novembrovej krížovky akceptujeme iba 
v mesiaci november.

Bol 18 metrov dlhý a 43 ton ťažký. 
Bol to najväčší známy...

súťaž !

Fokhagymás-petrezselymes vajban sült csiga
Nagy kedvencem, a csiga marhahússal vagy csirke zúzával is helyettesíthető.

Hozzávalók 4–6 személyre:
1 vagy 2 doboz csiga, a sütő méretétől vagy a házak szá-
mától függően  10 dkg vaj  10 fokhagymagerezd  1 cso-
kor petrezselyem  2-3 dkg sajt (körömnyi darabkákat te-
szek a csigára, de ez el is maradhat)

A fokhagymát összetörjük, a petrezselymet felaprítjuk és mindkettőt összekeverjük a vajjal. A csigákat a mé-
lyedésbe vagy a házakba töltjük, majd beborítjuk a fűszeres vajjal. Forró sütőbe tesszük, és addig sütjük, amíg 
a vaj gyöngyözik, sőt kicsit megbarnul. Nagyon jó hozzá a friss baget, de pirított toast-kenyérrel is isteni!

✃
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Brüsszel: A Híd a kisiskolák bezárása ellen
A nemzetiségi oktatást nem szabad gazdasági racionalitással kezelni
Újabb szakmai találkozóra hívja a magyar 
pedagógusokat Nagy József Strasbourgba. 
A szeminárium témája a kisebbségi alap-
iskolai oktatás leginkább bevált szervezési 
gyakorlatai az EU-s tagországokban.

„Európai probléma ez, sok tagországban rossz 
irányba haladnak és otthon is lassan lejár a ki-
eszközölt egyéves halasztás, így szeretnék 
mielőbb további érveket tenni az asztalra 
ahhoz, hogy megőrizzük a kisiskoláinkat” 
– nyilatkozta Nagy József, aki a Kisebbsé-
gi Munkacsoport jövő évi programjába egy 
szemináriumra tett javaslatot a Híd szerve-

zésben. Az őshonos kisebbségek védelmé-
nek egyik alappillére az anyanyelvi oktatás és 
nem szabad ösztönözni az elköltözést. Ezért 
az iskolát a kisebbség lakhelyének közelé-
ben kell bebiztosítani. Ennek a legbeváltabb 
formáit tárná fel a szakmai találkozó. Most 
lesz egy éve, hogy a képviselő meghívására 
100 szlovákiai magyar történelemtanár vett 
részt panelbeszégetésen neves előadókkal, 
júniusban 52 uniós képviselőtársával közös 
levélben kérte az iskolaügyi minisztert a ma-
gyar anyanyelvi órák megtartására és tervben 
van egy meghallgatás a ruszin kisebbség EU-s 
helyzetéről is.

Nem telepítenék  
sehova menekülteket
Durván indul a  kampány. Nagy 
József válasza a rágalomhadjáratra.
„Remélem a szlovákiai magyarok ezután 
sem lesznek vevők a mocskolódásra és 
pánikkeltésre, amivel a  vianovás ifjú 
Cziprusz próbál magának az MKP listán 
szavazatokat szerezni.”

Azt, hogy hazugságokkal mocskolódnak 
a HÍD ellen, már megszoktuk. De nem bí-
rom elviselni, ha a gyerekeimet azzal bánt-
ják, hogy hibridek, mert az anyjuk szlovák, 
miközben mind a négyen magyar iskolába 
járnak. A másik, ha nethuligánok olyan 
dolgokat idéznek tőlem, amit soha ki nem 
mondtam. Még ha abszurdum is a rágalom, 
akkor is szeretném közölni, hogy sem Nagy 
József, sem a HÍD nem akar senkit sehova 
betelepíteni! Színtiszta hazugság az egész. 
Bármilyen betelepítéshez a települések la-
kosságának a véleményét kell figyelembe 
venni! Ezt sem Brüsszelből, sem Pozsony-
ból nem szabhatják meg. 

Karácsonyi pontyhalászlé
Hozzávalók:

fejenként 25-30 dkg ponty   1 fej és farok   1 nagy fej vöröshagyma   piros-
paprika   paradicsom   csípős paprika

A felkarikázott hagymát a fejjel és a farokkal addig főzzük a pirospaprikás vízben, 
míg kellőképp megpuhul és a hús leválik a csontról. Ekkor egy paradicsomprés 
segítségével áttörjük a halat a hagymával együtt. Az így keletkezett alap léhez 
adjuk a halszeleteket, paradicsomot és erős paprikát, sózzuk és még 30-40 
percig főzzük. Keverni nem szabad, nehogy szétessenek a halszeletek, ehelyett 
az edényt mozgatjuk.
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A helyes megfejtést beküldők közt egy franciaországi tanulmányutat sorsolunk ki. A decemberi rejtvény megfejtését kizá-
rólag 2016. december 1. és 31. között fogadjuk el. Vágja ki a rejtvényt és küldje a Nagy József európai parlamenti kép
viselő irodája, Priemyselná 4, 92901 Dunaszerdahely címre vagy lefotózva a skeppeu@gmail.com mailcímre. 

Melyik világhírű találmány szlovák ere-
detű? (Štefan Banič találta fel amerikai tar
tózkodása során)

✃
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Parlamenti látogató csoportok
A nagyon fárasztó buszozás ellenére óriási az érdeklődés a két napos strasbourgi illetve a brüsszeli 

parlamenti látogatások iránt. 2015-ben 110 és 2014-ben 55 résztevő utazhatott, akiknek ezúton is meg-

köszönöm az érdeklődést és főleg a fáradozásukat. A parlament segítségével szakmai vagy politikai rendez-

vényekkel egybekötött látogatások szervezhetők, s így az egész ország területéről ingyenesen eljuthatnak 

az Európai Parlamentbe mindazok, akik érdeklődnek az uniós politika vagy egyes szakterületeim iránt.

Kérem, figyeljék a www.nagyjozsef.sk weboldalon

és a facebookon a közleményeket

vagy mailben jelezzék érdeklődési körüket.



Március
1. K Albin, Albina, Lea

2. Sze Lujza, Ágnes, Henrik, Anežka

3. Cs Kornélia, Frigyes, Bohumil

4. P Kázmér, Zorán, Kazimír

5. Szo Adorján, Adrián, Fridrich

6. V Leonóra, Inez, Radoslav

7. H Tamás, Tomáš

8. K János, Zoltán, Alan

9. Sze Franciska, Fanni, Františka

10. Cs Ildikó, Emil, Gusztáv, Branislav

11. P Szilárd, Tímea, Angelika

12. Szo Gergely, Maximilián, Gregor

13. V Krisztián, Patrícia, Vlastimil

14. H Matild, Matilda 

15. K Kristóf, Kelemen, Svetlana

16. Sze Henrietta, Herbert, Boleslav

17. Cs Gertrúd, Patrik, Ľubica

18. P Sándor, Ede, Cirill, Eduard

19. Szo József, Bánk, Jozef

20. V Klaudia, 

21. H Benedek, Bence, Blahoslav

22. K Beáta, Izolda, Lea 

23. Sze Emőke, Botond, Ottó, Adrián

24. Cs Gábor, Gabriel

25. P Irén, Lúcia, Marián

26. Szo Emánuel, Emánuéla, Árpád

27. V Hajnalka, Alena

28. H Gedeon, Johanna, Soňa

29. K Auguszta, Miroslav

30. Sze Zalán, Vieroslava

31. Cs Árpád, Benjámin, Benő

Május
1. V Fülöp, Jakab 

2. H Zsigmond, Zoé, Žigmund

3. K Tímea, Irma, Jakab, Fülöp

4. Sze Mónika, Flórián

5. Cs Györgyi, Irén, Lesana

6. P Ivett, Frida, Judit, Hermína

7. Szo Gizella, Gusztáv, Monika

8. V Mihály, Győző, Ingrida

9. H Gergely, Katinka, Roland

10. K Ármin, Izidor, Viktória

11. Sze Ferenc, Blažena

12. Cs Pongrác, Pankrác

13. P Szervác, Imola, Servác

14. Szo Bonifác, Gyöngyi

15. V Zsófia, Szonja, Žofia

16. H Botond, János, Svetozár

17. K Paszkál, Gizela

18. Sze Erik, János, Viola

19. Cs Ivó, Iván, Milán, Gertrúda

20. P Bernát, Bernardin, Felícia

21. Szo Konstantin, András, 

22. V Júlia, Rita, Emil

23. H Dezső, Vilmos, Renáta, Želmíra

24. K Eszter, Eliza, Vanessza, Ela

25. Sze Orbán, Gergely, Urban

26. Cs Fülöp, Evelin, Dušan

27. P Hella, Ágoston, Iveta

28. Szo Emil, Csanád, Vilmos, Viliam

29. V Magdolna, Magda, Ervin, Léna

30. H Janka, Zsanett, Nándor

31. K Angéla, Petronella

Június
1. Sze Tünde, Žaneta

2. Cs Kármen, Anita, Péter

3. P Cecília, Károly, Karolína

4. Szo Bulcsú, Kerény, Lenka

5. V Fatima, Bonifác, Laura

6. H Norbert, Norberta, Cintia

7. K Róbert, Fülöp, Roberta

8. Sze Medárd, Helga

9. Cs Előd, Annamária, Annabella, 

10. P Margit, Gréta, Margaréta

11. Szo Barnabás, Dobroslava

12. V Villő, Zlatka

13. H Antal, Anett, Anton

14. K Vazul, Elizeus, Vasil 

15. Sze Jolán, Vid, Viola

16. Cs Jusztin, Blanka, Bianka

17. P Laura, Alina, Szabolcs, Adolf

18. Szo Arnold, Levente, Vrastislav

19. V Gyárfás, Paulína

20. H Rafael, Dina, Sidónia

21. K Alajos, Leila, Alojz

22. Sze Paulina

23. Cs Zoltán, Sidónia

24. P János, Iván, Ján

25. Szo Vilmos, Olívia

26. V János, Pál, Adriána

27. H László, Ladislav

28. K Levente, Irén, Beáta

29. Sze Péter, Pál, Judit, Petra

30. Cs Pál, Melánia

Október
1. Szo Malvin, Teréz, Arnold

2. V Petra, Levoslav

3. H Helga, Évald, Stela

4. K Ferenc, Hajnalka, František

5. Sze Aurél, Attila, Viera

6. Cs Brúnó, Renáta, Natália 

7. P Amália, Eliška

8. Szo Koppány, Benedikta, Brigita

9. V Dénes, Dionýz

10. H Gedeon, Ferenc, Slavomíra

11. K Brigitta, Valentína

12. Sze Miksa, Rezső, Maximilián

13. Cs Kálmán, Ede, Koloman

14. P Helén, Boris

15. Szo Teréz, Aranka, Terézia

16. V Gál, Margit, Hedvig, Vladimíra

17. H Hedvig, Ignác, Rudolf, Hedviga

18. K Lukács, Lukáš

19. Sze Nándor, Kristián

20. Cs Vendel, Irén, Vendelín

21. P Orsolya, Zsolt, Uršuľa

22. Szo Előd, Kordélia, Sergej

23. V Gyöngyvér, János, Gyöngyi 

24. H Salamon, Antal, Kvetoslava

25. K Blanka, Bianka, Aurel

26. Sze Dömötör, Armand, Demeter

27. Cs Szabina, Antonietta, Sabína

28. P Simon, Szimóna, Dobromila

29. Szo Nárcisz, Melinda, Klára

30. V Alfonz, Zenóbia, Simona 

31. H Farkas, Aurélia

December
1. Cs Elza, Edmund

2. P Melinda, Vivien, Bibiána

3. Szo Ferenc, Olívia, Oldrich

4. V Borbála, Barbara, Barbora

5. H Vilma, Csaba, Oto

6. K Miklós, Mikuláš

7. Sze Ambrus, Ambróz

8. Cs Mária, Emőke, Marína

9. P Natália, Valéria, Izabela

10. Szo Judit, Radúz

11. V Árpád, Hilda

12. H Gabriella, Franciska, Otília 

13. K Luca, Otília, Lúcia, Lucia

14. Sze Szilárd, János, Branislava

15. Cs Valér, Ivica

16. P Etelka, Aletta, Albína 

17. Szo Lázár, Olimpia, Kornélia 

18. V Auguszta, Sláva, Slávka

19. H Viola, Anasztáz, Judita

20. K Teofil, Dagmara

21. Sze Tamás, Bohdan

22. Cs Zénó, Flórián, Adela

23. P Viktória, János, Nadežda 

24. Szo Ádám, Éva, Adél

25. V Eugénia, Anasztázia

26. H István, Štefan

27. K János, Ivana, Filoména 

28. Sze Kamilla, Ivana, Ivona

29. Cs Tamás, Tamara, Milada

30. P Dávid, Hunor, Dávid

31. Szo Szilveszter, Donáta, Silvester 

Szeptember
1. Cs Egyed, Egon, Drahoslava

2. P Rebeka, Renáta, Linda

3. Szo Hilda, Belo

4. V Rozália

5. H Lőrinc, Regina

6. K Zakariás, Beáta, Alica

7. Sze Regina, Marianna

8. Cs Mária, Adrienn, Miriama

9. P Ádám, Martina

10. Szo Nikolett, Hunor, Oleg

11. V Teodóra, Bystrík

12. H Mária, Irma

13. K Kornél, János, Ctibor

14. Sze Szeréna, Roxána, Ľudomil

15. Cs Enikő, Melitta, Jolana

16. P Edit, Ciprián, Ľudmila

17. Szo Zsófia, Róbert, Olympia

18. V Diána, József, Eugénia

19. H Vilhelmina, Konštantín

20. K Friderika, Ľuboslava, Ľuboslav

21. Sze Máté, Matúš, Jónás

22. Cs Móric, Tamás

23. P Tekla, Ila, Zdenka

24. Szo Gellért, Mercédesz, Ľuboš

25. V Eufrozina, Kende, Vladislav

26. H Jusztina, Damján, Edita

27. K Adalbert, Vince, Cyprián

28. Sze Vencel, Salamon, Václav

29. Cs Mihály, Michal, Michaela

30. P Jeromos, Jarolím

Április
1. P Hugó, Agád

2. Szo Áron, Ferenc, Zita

3. V Buda, Richárd, Hóvirág, Indira

4. H Izidor

5. K Vince, Irén, Teodóra, Miroslava

6. Sze Vilmos, Bíborka, Irena

7. Cs Herman, János, Zoltán

8. P Dénes, Valter, Albert

9. Szo Erhard, Ákos, Döme

10. V Zsolt, Milena

11. H Leó,  Glória, Július

12. K Gyula, Baldvin, Estera

13. Sze Ida, Márton, Hermina, Aleš

14. Cs Tibor, Justína

15. P Anasztázia, Oktávia, Fedor

16. Szo Csongor, Bernadett, Dana

17. V Rudolf, Izidóra

18. H Andrea, Apolló, Aladár, Valér

19. K Emma, Malvin, Jela

20. Sze Tivadar, Tihamér, Marcel

21. Cs Konrád, Ervín

22. P Csilla, Noémi, Slavomír

23. Szo Béla, Adalbert, Vojtech

24. V György, Debóra, Juraj

25. H Márk, Marek

26. K Ervin, Jaroslava

27. Sze Zita, Mariann, Jaroslav

28. Cs Valéria, Péter, Jarmila

29. P Péter, Katalin, Roberta, Lea

30. Szo Katalin, Kitti, Zsófia, Anastázia

31. V

November
1. K Marianna, Denisa, Denis

2. Sze Achilles

3. Cs Győző, Márton, Hubert

4. P Károly, Karola, Karol

5. Szo Imre, Imrich

6. V Lénárd, Renáta

7. H Csenger, Rezső, Ernő, René

8. K Zsombor, Gottfrid, Bohumír

9. Sze Tivadar, Teodor

10. Cs Réka, András, Leó, Tibor

11. P Márton, Tódor, Martin

12. Szo Jónás, Renátó, Svätopluk

13. V Szilvia, Stanislav

14. H Aliz, Irma

15. K Albert, Lipót, Leopold

16. Sze Ödön, Margit, Agnesa

17. Cs Hortenzia, Gergő, Klaudia

18. P Jenő, Eugen

19. Szo Erzsébet, Zsóka, Alžbeta

20. V Jolán, Zsolt, Félix

21. H Olivér, Elvíra

22. K Cecília, Filemon, Cecília

23. Sze Kelemen, Klementina

24. Cs Emma, Flóra, Virág, Emília

25. P Katalin, Liza, Katinka, Katarína

26. Szo Virág, Konrád, Viktória, Kornel

27. V Virgil, Virgínia, Milan

28. H Stefánia, Jakab, Henrieta

29. K Taksony, Ilma, Vratko

30. Sze András, Andor, Ondrej, Andrej



Mindaz, amit önzés helyett 
csakis európai  együttműködéssel 
lehet megoldani.

– Az Unió legnépszerűbb vívmánya, 
a schengeni belső szabad mozgás 
megőrzése és a migráció megfé‑
kezése, a közös EU‑s határőrség 
és a terrorizmus elleni hatékony 
eszközök bevetése.

– Gazdaság? A lemaradott régiók in‑
tegrálása és újraiparosítása, USA‑val 
ügyesen meg kell kötni a TTIP sza‑
badkereskedelmi megállapodást és 
itt az ideje gazdasági és infrastruktu‑
rális szempontból is felkészülni a klí‑
maváltozásra. Bátran tovább vinni 
az energetikai függetlenség, a kör‑
nyezet‑, és egészségvédelem straté‑
giáját.

– Kisebbségvédelmi szempontból to‑
vább kell dolgozni az Uniós őshonos 
kisebbségi jogminimum elfogadtatá‑
sán, a nyelvhasználat, a kultúra és 
a nemzetiségi oktatás védelmében.

– Nemzetközi szinten ellenőrzés alatt 
kell tartani az EU ‑ orosz viszonyt, az 
ukrán válságot, a török követelése‑
ket és a görög államadósságot.

– Ami az EU‑t fogja legjobban érinte‑
ni, az a brit népszavazás az Unióból 
való kilépésről, a spanyol kormány‑
alakítás és a katalán, esetleg skót le‑
szakadási törekvések, a közel‑keleti 
és az afrikai helyzet, az USA elnök‑
választás, a WTO felbomlása és regi‑
onális szövetségek kialakulása, ami‑
ből kimaradunk és fontos, hogy mi‑
lyen parlamentet választ magának 
a szlovákiai polgár.

Čo sa dá vyriešiť bez egoizmu 
jedine spoločne na Európskej 
úrovni ?

Zachovanie voľného pohybu  vrámci 
Schen ge nu, spoločná ochrana vonkaj‑
ších hraníc EÚ, zastavenie migrácie, bez‑
pečnosť a ochrana proti terorizmu, regi‑
onálny hospodársky rozvoj. Musíme pri‑
praviť jednotné právne minimum národ‑
nostných menšín v EÚ pre ochranu ich 
školstva, kultúry a používania jazykov. 
Ekonomika? Treba šikovne uzavrieť do‑
hodu o voľnom obchode s USA, pripra‑
vovať infraštruktúru na klimatické zme‑
ny, snažiť sa o energetickú nezávislosť, 
ochranu verejného zdravia a životné‑
ho prostredia. Musíme zvládnuť turec‑
ké požiadavky a grécke dlhy, vzťahy EÚ 
s Ruskom a ukrajinskú krízu. Najviac nás 
ovplyvnia francúzske a americké prezi‑
dentské voľby, nová španielska vláda, 
britské referendum o vystúpení z EÚ, 
možné odtrhnutie Katalánska a Škótska, 
vývoj na Blízkom východe a v Afrike, roz‑
pad WTO a nové hospodárske regionál‑
ne spojenectvá, z čoho nás vynechajú 
a nie v poslednom rade aj parlamentné 
voľby na Slovensku.

2016 Merre tovább? Ako ďalej?

európai parlamenti képviselő
poslanec Európskeho parlamentu
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