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Szakállas? Vicc?
Nem kell idegenkedni,  
nem csak uniós divat :‑)  
Rengeteg közkedvelt személyiség 
szakállas: a nemrég itt járt TÉL-
APÓ, a barátaim szerinti ikertár-
saim Bud Spencer és Bujtor István 
vagy a verhetetlen Chuck Norris.

Sőt, Brad Pitt, George Clooney és 
a trónörökös William herceg is simán 
szőrösre hagyja, és Conchita Wurst sem 
töri meg az ősi igazságot, hogy ahány 
férfi, annyi szőrzet. Egyedül a 7 éves 
kislányom nem érti, hogy a  szakáll 
nem szúr, csak a megfelelő oldalára 
kell születni. Miután tudatosítottam, 
hogy a szakáll   illeszkedik az arcfor‑
mámhoz és eltakar pár kilót, tudomá‑
nyos kimutatás alapján melegít és szűri 
a légszennyezést, drasztikusan növeli az 
orientációs képességet az erdőben és 
ösztönösíti a  fahasogatást, megnégy‑
szerezi a jóképűséget és a simogatása se‑
gít a koncentrációban, úgy döntöttem, 
hogy megtartom mindaddig, amíg nem 
sikerül lefogynom 10 kilót. Minthogy 
erre egyhamar nem fog sor kerülni az 
ételpárti természetem és átutazó életvi‑
telem miatt, kérem, fogadjanak el így, 
hipszteresen. A biciklimhez illik.

Újévi lencseleves virslivel és mustárral
Ha itt az új esztendő első napja, a hagyomány szerint „kötelező” lencsét enni, mert az sok pénzt hoz az új évben. 

10 dkg lencse  1 krumpli  1 sárgarépa  babérlevél  2 ge‑
rezd fokhagyma  só, bors, mustár  1 kis fej vöröshagyma 

 2 csapott evőkanálnyi liszt  1 teáskanál őrölt paprika  
1 dl tejföl  1,5 liter víz  4 virsli

A lencsét előző este áztassuk be, másnap tegyük fel főni. A krumplit és a répát megtisztítjuk, kockákra vágjuk, és hozzá adjuk. Rakjuk 
bele a fokhagymát, a babérlevelet, az ételízesítőt, majd sózzuk, borsozzuk. Főzzük 20 percig. Közben készítsünk hagymás rántást: a 
vöröshagymát vágjuk apróra és pároljuk 15 percig. Keverjük össze a liszttel és kevés hideg vízben kavarjuk el. Tegyük a lencséhez és 
adjuk hozzá az őrölt paprikát, a tejfölt és a mustárt. Főzzük tovább 5 percig, végül karikázzuk bele a virslit is és további 5 percig főzzük.

Ani selfie s Ficom či Kiskom utečencov nepriláka
Prirodzený strach z cudzincov 
sa nesmie zneužívať,  
ale zodpovednosť je na mieste
Darmo by náš predseda vlády či prezi-
dent robil selfie s utečencami ako A. Mer-
kelová, utečenci by na Slovensku aj tak 
nezostali.

„Ich totiž priťahuje štedrý a nepremyslený 
sociálny systém v západných krajinách“ – 
popísal reálnu situáciu J. Nagy a zároveň je 
presvedčený, že Európska únia musí sprís‑
niť ochranu vonkajších hraníc a pomôcť 
v krajinách pôvodu. „Svoje demografické 
problémy musia členské štáty riešiť indivi‑
duálne, zodpovednou riadenou migráciou.”
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Nyeremény: Franciaországi tanulmányút az Európai Parlamentbe. Játékszabályok: www.nagyjozsef.sk.

Hány hivatalos nyelve van az Euró-
pai Uniónak? A parlament ülésein min
den nyelvről minden nyelvre folyik a tol
mácsolás. Ez 552 lehetséges variációt je
lent. Megoldás a rejtvényben.

✃

VERSENY !
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Törökországi 
táborokban
A menekülteket otthonukhoz 
legközelebb kell felkarolni. 
„A nemzetközi szolidaritás pedig 
azt jelenti, hogy segítenünk kell 
a konfliktus szomszédos orszá gait” 
– mondta Nagy József 5 napos hely-
színi kiküldetésről hazatérve. 
A szír határon a porrá bombázott két és 
fél milliós Alepponál három menekült 
táborban ellenőrizték az európai kép‑
viselők, hogy mit terveznek a törökök 
az EU pénzügyi támogatásával. Török‑
országban 3 millió háborús menekültet 
regisztráltak, amelynek majdnem a fele 
gyermek. Ezek orvosi ellátására és iskolá‑
ikra kérik az EU‑tól évente a hatmilliárd 
eurót. Csakhogy a menekültek nagy ré‑
sze már illegálisan továbbállt Európába. 
Még így is 300.000 szír lakik évek óta 
sátortáborokban, akik szeretnének mi‑
előbb hazatérni, és lehet ugyanennyi me‑
nekült rokonoknál, jótevőknél húzódott 
meg, aki pedig talált munkát, az albérlet‑
ben él. Nem egyszerű a törökökkel tár‑
gyilagosan tárgyalni, de tudatosítanunk 
kell, hogy az EU‑nak nemcsak erkölcsi 
kötelessége, de világos érdeke is segíteni.

Schengen, szabadság, biztonság, jólét
Az európai polgárok számára a korlátok nélküli mozgás 
az EU legnagyobb vívmánya. 
Ha nem teszünk gyorsan rendet a külső határainkon, a kerítéseket és a falakat 
majd az EU-n belül építik fel a nacionalisták. 
Ha tehetetlenségből vagy önzés‑
ből hagyjuk a migráció és a ter‑
rorizmus veszélyeire hivatkozva 
lezárni a belső határainkat, az az 
EU végéhez fog vezetni. Ennek kö‑
vetkezményei: globális eltörpülés 
és az abból fakadó pénzügyi majd 
gazdasági válság, amit meglovagol 
a nacionalizmus, ami erőszakos 
konfliktusokhoz vezetne.  Sajnos 
a szabadság és a béke természe‑
tesnek tűnik.
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Výhra: Študijná cesta  
do Európskeho parlamentu do Francúzska. 
Podmienky súťaže
na stránke www.nagyjozsef.sk.

súťaž !

✃

Božie mlyny sú niekedy 
pomalé a treba ich 
namazať… (tajnička).

Jablkové šišky na fašiangy 
200 g polohrubá múka  1 pohár mlieko  
1 kus vajce  1 PL maslo  1 PL cukor  1 šťip‑

ka soľ  15 g droždie  5 ks jablko  olej na 
vyprážanie

V hrnci si zohrejeme mlieko, pridáme cukor, soľ, droždie. Mlieko vylejeme do múky, pridáme 
maslo, vajce a dobre vymiešame. Cesto necháme na teplom mieste vykysnúť. Počas kysnutia 
si ošúpeme jablká, pokrájame ich na tenké plátky a tesne pred vyprážaním ich pridáme do 
vykysnutého cesta. Z vykysnutého cesta vykrajujeme šišky a tie vyprážame na rozpálenom 
oleji na panvici. Upečené šišky podávame posypané škoricovým cukrom.
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Sikerült:  
özvegységi 
nyugdíj
Nem volt hiábavaló a több‑
éves munka és érvelés, 
a törvényjavaslatok és petíció 
11 ezer aláírással
Akár 136,50 eurót kap havonta az, 
akinek eddig semmit nem adtak, 
pedig járt volna, csak diszkrimi-
natív volt a törvény.
A Híd párt eredeti javaslata alapján 
2016. január 1‑től a 2004. előtt meg‑
özvegyülteknek is jár az özvegységi 
nyugdíj. Feltételek a nőknél: 50 évnél 
idősebb, vagy min. 45 éves de 2 gye‑
rekkel, vagy bármilyen fiatal de 3 vagy 

több gyerekkel, vagy rokkant özvegy. 
A  férfiaknál: betöltötte a nyugdíj‑
korhatárt, vagy teljes rokkant és az 
elhalálozott feleség jogosult volt az 
öregségi nyugdíjra a ledolgozott évek 
alapján vagy munkabalesetben halt 
meg. Visszamenőleg sajnos nem ér‑
vényesíthető, a szociális biztosítóban 
igényelhető személyesen vagy írásban, 
és a jogosultságot hiteles dokumentu‑
mokkal kell igazolni. Részletesebb 
info a www.nagyjozsef.sk ‑n. Irodai 
ügyintézést nem vállalok. 
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Jobb híján  
érdekházasság 
Németországban is együtt kor‑
mányoz a jobb‑ és a baloldal
Ez a  koalíció érdekházasság, ahol 
a menyasszony kissé csúnya, de van 
mit felkínálnia.
Igaz eléggé akaratos, de így képes tel‑
jesíteni az ígéreteit: kisiskolák, nyelv‑
használat, kulturális önkormányzati‑
ság, munkahelyteremtés és autópályák 
Dél‑Szlovákiában, korrupciómegelőzés 
és nyugdíjemelés… Ha a menyecske 
megcsalna, rajtunk áll, hogy rövid vá‑
lóperrel búcsúzzunk és nincs csalá‑

di (ideológiai) kötelék, ami egy ideig 
tűrni kényszeríthetne. Az előrehozott 
választások még több kiábrándult és 
tapasztalatlan választót hozhatnak 
a  látszólag már felvállalhatóvá vált 
pártoknak és pénzalapú vállalkozá‑
soknak, mint Kotleba vagy Kollár. Nem 
beszélve az újabb nagyvállalkozói pro‑
jektekről, amelyek megbátorodva az 
abszurd eredményeken feltehetőleg 
már nagyban készülnek.
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Nyeremény: Franciaországi tanulmányút az Európai Parlamentbe. Játékszabályok: www.nagyjozsef.sk.

Ausztria legalacsonyabban fekvő pontja 
a …………. , melynek tengerszint fe-
letti magassága 115 m (megfejtés a rejt-
vényben).

VERSENY !
✃

Burgonyagombóc szalonnás káposztával
50 dkg savanyú káposzta  2 fej vöröshagyma  
10 dkg húsos szalonna  4 dl húsleves  kakukk‑
fű  20 dkg burgonya  5 dkg húsos füstölt szalon‑

na  2 tojás  10 dkg rétesliszt  2 dkg búzadara  
1,5 evőkanál vaj  1 evőkanál petrezselyem  1 csi‑
pet szerecsendió

A hagymát, szalonnát apróra vágjuk. A káposztára öntjük a levest a kakukkfűvel és 15 percig pároljuk. 
A gombóchoz a burgonyát megfőzzük, meghámozzuk és összetörjük. A szalonnát serpenyőben megpirítjuk. 
A krumplit összedolgozzuk a tojással, a rétesliszttel, a grízzel meg a vajjal. Sóval, borssal, szerecsendióval 
ízesítjük. Végül belekeverjük a pirított szalonnát és a petrezselymet. A masszából 2 cm átmérőjű gombócokat 
formázunk, enyhén sós vízben 6–8 perc alatt kifőzzük. A maradék szalonnát ropogósra pirítjuk, megfuttatjuk 
benne a hagymát és a gombócokra szórjuk. A káposztával tálaljuk.
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ANYANYELVI OKTATÁSÉRT
Könnyebben tanul a gyerek az anyanyelvén, 

s  így nagy eséllyel többre viheti, mintha szá‑

mára idegen államnyelven kell megértenie és 

elsajátítania a tananyagot. Már a negyedik alka‑

lommal korcsolyázhattak ingyenesen a családok 

a dunaszerdahelyi jégpályán. A célunk az iskolai 

beiratkozások előtt felhívni az anyanyelvi okta‑

tás fontosságára a figyelmet.

ÁLLANDÓAN AZ EMBEREK KÖZÖTT
PERMANENS KAMPÁNY, azaz végezzük a dolgunkat és próbálunk 
róla informálni. Ez a parlamenti választások előtt még intenzívebbé 
válik, de szeretjük csinálni.

TISZTÍTSUK MEG SZLOVÁKIÁT 2016
Már hatodik éve, hogy először kihirdettük az országos mozgalmat a Föld Napja alkalmából. Azóta már tőlünk teljesen függetlenül szerveződnek a csoportok és az anyagi segítséget is megoldják helyben. Nagymegyeren az iskolásokkal fákat ültettünk és megnéztük az új termálkút fúrását, ami‑vel olcsón fűthetik a város egy részét.

RENDESEK VAGYTOK, DE MI ITT NEM MARADNÁNK
Mint a migrációval és menekültkérdéssel foglalkozó parlamenti bizottság tagja 
(LIBE), természetesen érdekelt, hogy hogyan működik a sok vihart kavart bősi 
menekülttábor. Nem esett jól, de nem lepődtem meg, amikor az iraki és szíriai 
fiatalemberek nyíltan válaszoltak kérdésemre, hogy ha tartósan idetoloncolnák 

őket nyugatról, akkor inkább visszamennének Törökor‑
szágba, mert ott otthonosabban érzik 
magukat. Nem haragudhatunk ezért 
rájuk, hiszen ha menekültek, az még 
nem jelenti azt, hogy elveszítették a 
józan eszüket. Miért mondanának le 
a bőkezű német vagy svéd támogatá‑
sokról és magas fizetésekről?

HÍD KONGRESSZUS 2016
A gyűlésen bemutattam a munkánkat 

az Európai Parlamentben. A jogálla‑

miság európai minimum standardjai 

mellett az EU‑s kisebbségi jogmini‑

mum, a gyerekek és az idősek jogai, a 

nők és a rokkantak esélyegyenlősége...



EU REVUE 2016 7Nagy József Kövess minket  
a Facebookon is!

Kisiskolák: fórum európai megoldásokról
A Strasbourgi Memorandum alapelveit kezdjük 
a kormányban megvalósítani 
Nagy József EP képviselő vitafóru-
mot szervezett Strasbourgban az-
zal a céllal, hogy konkrét javaslatok 
kerüljenek az asztalra az iskolák 
megmentésének ügyében.
A szakma legjelesebb hazai és külföldi 
képviselői osztották meg tapasztalata‑
ikat a meghívott 100 iskolaigazgató‑
val és polgármesterrel, akiket a téma 
közvetlenül érint. „A legjobb európai 
gyakorlatokon nyugvó, fenntartható 
modellre van szükség, amelynek fi‑
nanszírozása törvényesen garantált” 
– nyilatkozta az EP képviselő. A vita 
eredményeként sikerült összeállítani 

egy 17 pontos memorandumot. A Híd 
kormányra kerülése után megalakult 
a követelt kisebbségi főosztály az isko‑
laügyi minisztériumban, a kisebbségi 
iskolák megkapták a szükséges kiemelt 
pénzügyi támogatást, és elkezdődött 
a hosszútávú munka az oktatás minő‑
ségének javításán, hogy még vonzóbb 
legyen magyar iskolába íratni a kez‑
dősöket.

A terrorizmus 
harcmodor
Dehogy rabszolgalázadás, ezek 
a zsoldosok sohasem dolgoztak
2016 EU: Franciaország – a 2015 nov-
emberi Bataclan-támadás 130 halottja 
után Niceben újabb 87 halott, 200 se-
besült, Belgium: 32 halott, 300 sebesült, 
Németország: 10 halott, 48 sebesült…
Olyan fenyegetéssel állunk szemben, ami‑
vel egyetlen tagállam sem képes egyedül 
felvenni a harcot. „Megbízható szövet‑
ségesekre van szükség a közös ellenség 
leküzdéséhez. Az Európai Parlament 
számos megállapodást kötött, amely az 
adatcserét teszi lehetővé. Az informá‑
ció az egyetlen olyan eszköz, ami képes 
a készülő támadásokat megakadályozni 
és a  terrorista szervezeteket leállítani” 
– nyilatkozta Nagy József EP képviselő. 
„Írásbeli nyilatkozatot is kezdeményez‑
tem az ügyben 100 képviselőkollégám 
támogatásával.”

Kövess minket  
a Facebookon is!

ÁPRILIS EU revue 2016
w w w . n a g y j o z s e f . s k

Paradicsomos‑baconos tészta
70 g száraztészta  1 teáskanál olívaolaj  fél 
fej vöröshagyma  2 szelet szalonna, bacon  
50 ml bor (fehér, száraz)  10 szem koktélpa‑
radicsom  só  fehérbors  fél marék bazsali‑
komlevél  parmezán

A hagymát apróra vágjuk és kevés olívaolajon 
üvegesre pirítjuk, félidőben hozzáadjuk a kis 
csíkokra vágott bacont. A koktélparadicso‑
mokat negyedekbe vágjuk. Ha már a bacon‑
szeletek is kissé átsültek, hozzáöntjük a fe‑
hérbort és hozzáadjuk a negyedekre vágott 
paradicsomokat. 10 percig főzzük a szószt, 
hogy a paradicsomok összeessenek, közben 
megfőzzük a tésztát. A szószhoz sót, borsot, 
és frissen vágott bazsalikomlevelet adunk, 
majd összekeverjük a kifőtt tésztával. Reszelt 
parmezánnal tálaljuk. 

✃
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Nyeremény: Franciaországi tanulmányút az Európai Parlamentbe. Játékszabályok: www.nagyjozsef.sk.

Róma egyik jelképét, a Colosseumot i. sz. 
70-ben kezdték építeni. Az épületet gla
diátor és állatviadalok színhelyéül tervez
ték, a korhoz képest hatalmas nézőtömeg 
befogadására volt képes. 
Mai nevét a középkorban 
kapta, feltehetően Nero 
közelben álló szobráról, 
a kolosszusról. Múltbé
li neve…

VERSENY !
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Vége az óriási roaming díjaknak
Június 15‑től csökkennek a telefon, internet és 
a postaköltségek az egész EU‑ban.
Az Európai Parlament sokéves harca a nemzetközi kommuni-
kációs és postai cégek ellen meghozta gyümölcsét. 
Mondhatni hazai árakon és áta‑
lányokon telefonálhatunk majd 
az egész EU‑n belül és a  mé‑
regdrága GSM adatátvitel ára is 
hazai szintre zuhan. Ez a piaci 
beavatkozás nem populizmus, 
hanem egy nemzeti szinten 
amúgy is regulált piac EU‑s 
egyesítése és a célja a mobilitás 
fellendítése az élet és a gazda‑
ság minden területén. A postai 
csomagkézbesítés árcsökkenté‑
se is a piac fellendítését célozza, 
hiszen eddig csak az emberek 
15%‑a vásárolt interneten kül‑
földről a magasabb postai költ‑

ségek miatt. A származási vagy 
területi alapú diszkrimináció az 
EU alapelveinek a megsértése és 
indokolatlan, hogy egy pl. Bécs‑
ből Pozsonyba küldött csomag 
többszörösen drágább legyen, 
mint egy Innsbruckba címzett 
szállítmány. További tervünk az 
internetes tartalmak és szolgálta‑
tások területalapú blokációjának 
megtiltása. Így külföldön is hoz‑
záférhetnénk a  kedvenc hazai 
TV vagy rádióállomásaink‑
hoz, vásárolhatnánk bármelyik 
webáruházban zenét, filmet, akár 
magyar szinkronnal is.

Europoslanci obedovali 
s prezidentom
Andrej Kiska sa zaujímal o názory poslan‑
cov na predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ
„Je dosť zle, ak lídri členských krajín s niečím sú-
hlasia v Bruseli a potom úplne iné tvrdia doma. Už 
je z toho tradícia, že za všetko zlé môže EÚ a všetko 
dobré z Bruselu doniesli domáci politici” – uviedol 
po stretnutí J. NAGY, europoslanec za EPP. 

Podľa poslanca za stranu Most‑Híd toto je omnoho 
nebezpečnejšia hra, ako fámy a sprisahanecké teórie 
šírené proti EÚ našimi globálnymi súpermi. „Treba byť 
kritický za reálne chybné rozhodnutia, ale nesmieme 
spochybňovať samotný zmysel a účel EÚ v očiach ob‑
čanov.” Prezident Kiska sa nevyhýbal ani témam, ako je 
extrémizmus, narastajúci populizmus a protieurópske 
nálady a na záver uviedol: „Našou spoločnou úlohou je 
vysvetliť ľuďom význam európskych hodnôt a pomôcť 
im objaviť výhody, ktoré im EÚ ponúka“. Dá sa povedať, 
už tradičný, tretí pracovný obed sa konal v priestoroch 
prezidentského paláca v Bratislave.

Sledujte nás  
na Facebooku!
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Stará dutá 
miera

Športová 
značka

Nesúhlas
ný postoj

Vzácna 
liečivá 
bylina

Správa 
v novi
nách

Písmo 
gréckej 

abecedy
Peč Okúň  

(zool.) Štát USA
Obyva

teľ obce 
Kysta

Rieka  
v Nigérii

Máličko 
nepatrne

Staro
rímsky  

úradník

Na dve 
polovice

Riziko
Značka cigár

Požieranie rast
lín hmyzom

Tajnička

Mesto  
vo Fran
cúzsku

Anna 
(dom.)

Prístav pri 
Kaspickom 

mori

Fr. muž. 
meno 
(Ján)

Výhra: Študijná cesta  
do Európskeho parlamentu do Francúzska. 
Podmienky súťaže
na stránke www.nagyjozsef.sk.

súťaž !

✃

Losos s brusnicovou 
omáčkou
2 filety z lososa  hrsť sušených brusníc  2 PL 
zavarených brusníc  1 smotanu na varenie  
1 PL olivového oleja  soľ  citrónová šťava  
1 smotana na varenie

Filety umyjeme, usušíme a pokvapkáme citró‑
novou šťavou, posolíme. Rúru predhrejeme na 
170 ˚C. Ohrejeme olivový olej a opečieme rybu 
z oboch strán. Následne ich  vložíme do pekáča, 
posypeme sušenými brusnicami a dáme do rú‑
ry na 5–10 min. Omáčka: Do menšieho hrnca 
vylejeme smotanu a prevaríme. Keď zhustne, 
pridáme 2 PL brusníc a miešame. Povaríme 
2 min. Losos podávame s omáčkou a varenými 
zemiakmi alebo so zeleninou.

Krása má hĺbku 
pokožky, ale škaredosť 
… (tajnička).
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USA tag
állam

Japán 
légi

társaság

Fifa 
elnöke 

volt

Egyik 
vércso

port

Istenek 
vére

1 Ü
Laoce 
izmusa

Óra is teszi
Hosszúság 

jele
Lent
USA 

tagállam

Lendület 
jele

Indok

Nagy 
lakoma

Kártya
jelzés

Ruha
darab!

Körülbelül

Svéd  
autójelzés

Elődje

Indok
Csont 
latinul

Ütem  
németül

Tökmag!
Kelvin

Indok
Intercity

Gömb  
közepe!

Oxigén 
vegyjele

Borravaló
Urán 

vegyjele

Tökmag!
Uráni  

autójel

Ruténium 
vegyjele

Planck 
állandó

Ecet 
cseppek!

Róma 
centruma!

Nyeremény: Franciaországi tanulmányút az Európai Parlamentbe. Játékszabályok: www.nagyjozsef.sk.

Az első sültkrumpli-recept 1856-ból szár-
mazik. „Vágjuk vékony szeletekre a krumplit, te
gyük forró zsírba, sózzuk, süssük aranybarnára 
minden oldalát, majd csepegtessük le.” A recept 
azóta sem sokat változott, 
a  titka a még hidegen is 
ropogós french friesnak, 
hogy kihűlés után magas 
hőmérsékleten…

VERSENY !

Európai gyermekjogok
Napirenden történnek az 
EU‑ban a kis Marco esetéhez 
hasonló megrázó botrányok.
Nemcsak a hatósági fellépés modo-
rán, de magukon az előírásokon is 
sürgősen változtatni kell. Az állam 
az intézményekre és professzionális 
szülőkre elköltött összegek töredé-
kéért képes lenne javítani a gyerekek 
helyzetén a saját családjukon belül.
Nehéz szociális körülményekbe született 
gyerekek százezrei élnek Európa‑szerte 
szörnyű körülmények között és a hiva‑
talok mégsem tesznek ‑ tehetnek semmit 
‑ eleget a rászorulók megsegítésére. Létez‑
nek viszont olyan emberileg felfoghatatlan 
esetek is, amikor a szülőktől körültekintés 
nélkül, erőszakkal szakítják el a gyere‑

ket és adják állami gondozásba, akár egy 
rosszindulatú idegen feljelentése alapján. 
„Azt kell elérnünk, hogy a hatóságok célja 
ne a gyerek elszakítása, hanem a hely‑
zetének a  javítása legyen. Ahogyan azt 
a válópereknél alkalmazzák, több bizalmat 
kell mutatni a szülőkkel szemben és több 
esélyt adni a helyzet javítására, hiszen ez 
a gyermek elsődleges érdeke. Tanácsadás, 
segítség, támogatás, felügyelet segíthet 
még mielőtt megszületik egy döntés az 
erőszakos beavatkozásról.”

Kövess minket  
a Facebookon is!
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Belga rakott csirke
5 dkg vaj  1,2 kg csirke  só, bors  20 dkg paradi‑
csom  1 csokor petrezselyem  2 dl csirkealaplé 

 80 dkg burgonya  1 db póréhagyma  15 dkg 
sajt  1 dl főzőtejszín

Kikenünk egy sütőtálat vajjal. A csirkét sózzuk, borsozzuk, a zöldségeket megtisztítjuk, vékonyra 
felszeleteljük. A tál aljára lerakjuk a burgonyakarikák és a póré felét, megszórjuk sóval és borssal, 
rátesszük a csirkét. Befedjük paradicsommal, a maradék póréval és burgonyával, petrezselyemmel, 
végül tetejére kenjük a vajat, és ráöntjük a húslevet. Alufóliával lefedjük a tálat, 1 órán át pároljuk 
200 fokon. Tetejére sajtot reszelünk, meglocsoljuk a tejszínnel, és addig sütjük, amíg a sajt rápirul.

Gyermekkorhoz
való jog

Oktatáshoz
való jog

Egészséges 

állapothoz való jog

Egyenlő bánásmódhoz 

való jog

Véleménynyilvánításhoz 

való jog

EU migráció:  
Végrehajtható 
döntések kellenek
A bécsi FRA Ügynökség 
Alapjogi Fórumán a világ emberi 
jogi szaktekintélyei vitáztak 
Meglepően kritikusan nyilatkozott 
az Európai Parlament képviselője 
a politikai és a polgári felelősség-
vállalásról a migrációs kérdésben. 
Bécsben, a FRA Alapjogi Fórumán 
Nagy József (EPP-Most-Híd) képvi-
selte az Európai Parlamentet.
„Nekünk politkusoknak nem csak tet‑
szetős és igazságos, de végrehajtható 
döntéseket kell hoznunk az élet minden 
területén, így a migráció kezelésében 
is. És nekünk jogosultaknak, polgá‑
roknak és befogadott bevándorlóknak 
a jogaink mellett tudatosítanunk kell 
a kötelezettségeinket is.

My politici musíme prinášať nie len 
ľúbivé a spravodlivé, ale aj zrealizova-
teľné rozhodnutia aj v oblasti riadenia 
migrácie. „A my oprávnení, občania či 
prijatí migranti, popri našich právach si 
musíme uvedomiť aj naše povinnosti” 
– povedal J. NAGY, poslanec EP a spra‑
vodajca správy o stave občianskych práv 
v EÚ vo Viedni na Svetovom fóre o zák‑
ladných právach agentúry FRA. 



KOMÁROMBAN A SELYE J. EGYETEMEN AZ EU ÉRTELMÉRŐL
Péntekhez képest meglepően jó diákrészvétellel tartottunk ismertető interaktív előadást a komáromi Selye János Egyetemen. A téma 

az Európai Unió prioritásai és az alapjogok helyzete az EU‑ban. Az IKEP, az EP információs irodája, egy 
okostelefonos mobilaplikációval sietett a szégyenlősebbek segítségére, így kérdéseiket 
mobiljukról anonym módon egyenesen a mögöttem levő kivetítőre írhatták nemcsak 
magyarul vagy szlovákul, de angolul is. Hasonló rendezvény szervezhető középiskolák 
számára is. Emellett minden év szeptemberében lehet jelentkezni az EUROSCOLA 
programba, ahol a verseny győztes iskolája strasbourgi utat nyer az EP-től jó eséllyel, 
hiszen az idén is csak 30 középiskola regisztrált!

EU REVUE 201610 Nagy JózsefSledujte nás  
na Facebooku!

STUDY TOUR v USA počas voliebÚžasné skúsenosti, nezabudnuteľná volebná noc a čakanie na výsledok. Exchange 
of views – čiže výmeny názorov: NDI – Inštitút demokratickej strany, IRI – Inšti-
tút republikánskej strany, Stále zastúpenie EÚ a Veľvyslanectvo SR v USA a náš 
veľvyslanec pri OSN.Témy: volebná kampaň, skúsenosti s digitalizáciou volieb v USA, povolebné sce‑

náre vzťahov USA k EÚ, k Nato, k Rusku, k Turecku a ku Kórei (kde som členom 
parlamentnej delegácie). BTW: Primátor mesta Orlando a jeho Rada pre ochranu 
menšín je najprogresívnejšia v USA, ktorá funguje ako laboratórium pre občianske 
práva v USA. Pre nich bolo víťazstvo Trumpa viac ako zdrvujúce.
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Nem kell alábecsülni a polgártársainkat
Januártól két sör után még szabad biciklizni
Megszavazta a parlament az új sör-kerék-
pár törvényt. A Gál Gábor és Bastrnák Ti-
bor által előterjesztett törvénytervezetet 
113 képviselő támogatta.

A kerékpárosok némi alkoholfogyasztás után 
is közlekedhetnek majd kerékpárutakon és 
lakott területeken belül 0,5 promilé véral‑

koholszintig. „Ez az érték nem befolyásolja 
a biciklisták észlelését és mozgását annyira, 
hogy az másokat veszélyeztessen” – indokolt 
Gál Gábor. Bastrnák Tibor szerint nem az 
alkoholistákat támogatják, hanem a kulturált 
alkoholfogyasztást szeretnék lehetővé tenni. 
„Örülök, hogy újabb lépést tettünk a pol‑
gárok nagykorúsítása felé és ezt nem csak 
mint bringás mondom. Alapkérdés, hogy 
pár felelőtlen miatt, aki a 2. sör után már nem 
tudja abbahagyni, miért kellene büntetnünk 
az egész lakosságot” – helyeselte Nagy József 
EP képviselő Hidas kollégái kezdeményezé‑
sét. „Nem kell alábecsülni polgártársainkat. 
Ekkora adagot Európa civilizáltabb részében 
autóvezetésnél is tolerálnak. Függetlenül at‑
tól, hogy honnan származik a sofőr.”

Kövess minket  
a Facebookon is!
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✃

Emez idő
pontban

Gravitá
ciós  

állandó

USAbeli  
egyetem

Radon 
vegyjele

Elektron 
vegyjele

1 Fiúági  
közép!

Kambo
dzsa autó

jele

Antonov 
gépjele
Lejjebb

Urán
Bőgni 
kezd!

Koreai légitárs.
Energia  
mértéke

Bál kezdete! 
Komáromi 
település

2 Lendület 
jele

Kellemes 
Költőnő 

(Ida)

Újpesti  
foci

csapat

Lány 
párja 

A felszínére 
Táviratban: 

ü

Urán
Poén 
része!

Feszültség 
jele

Olasz nevelő

Lenmag!
Ruténium
Középkék!

Fed, lep
A bal rövi

dítése

H A Föld 
felé

Nyeremény: Franciaországi tanulmányút az Európai Parlamentbe. Játékszabályok: www.nagyjozsef.sk.

VERSENY !
A Sacré-Coeur bazilika, egy római ka-
tolikus templom, amelynek építé-
sét 1876-ban kezdték, és amelyet 
1919-ben szenteltek fel, olyan mész-
kőből épült, ami az idő múlásával  
…………… válik.

Tarte Flambé – elzászi szalonnás‑tejfölös lepény
20 dkg liszt  1 púpos kávéskanál só  1 evőkanál sütő‑
por  2 tojássárgája  3 evőkanál olívaolaj  1–1,2 dl lan‑

gyos víz  Tetejére: 3 dl tejföl  2 nagy hagyma, vékony‑
ra szeletelve  15 dkg főtt császárszalonna, vagy bacon

A sütöt a tepsivel együtt előmelegítjük. Összekeverjük a lisztet,a sóval és sütőporral. Hozzáadjuk a tojásárgáját, az 
olívaolajat és a langyos vizet, először csak 1 decit. Elektromos kézi keverővel összekeverjük. Kézzel alaposan át‑
gyúrjuk. A hagymát és a császárszalonnát vékonyra szeleteljük. A sütőpapírt megszórjuk liszttel, és ezen kinyújtjuk 
a tésztát, pont akkorára, amekkora a tepsi Megkenjük a tejföllel, megszórjuk a vékonyra szeletelt hagymával és 
császárszalonnával. A forró sütőből kivesszük a sütőlapot és papírostul rátesszük a lepényt. 10–15 percig sütjük, 
amíg a tészta széle kissé megpirul és a hagyma megpuhul.

Nyerjetek
franciaországi 
tanulmányutat 

és  ismerjétek meg az 
Európai Uniót

többfordulós
online kvíz

EU-s vetélkedő
havi online  

konzultációs videochat 
Nagy József 

EP képviselővel
Az országos magyar nyelvű 

vetélkedőbe jelentkezhetnek:
fiatalok 5+ tagú csoportjai

15–26 éves korig
középiskolás osztályok

regisztració:
www.nagyjozsef.sk
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Vrazil Voľný  
kabát

Krátko 
piekol

Otrok 
(poet.)

Mestská  
polícia 
(skr.)

Kvantový 
generátor 
žiarenia

2. časť  
tajničky

Statív  
podstavec

Druh  
papagája

Hore  
(poet.)

Hl. mesto 
Bieloruska

Polynézsky 
papier

Pretože
ŠPZ Olo

mouca (ČR)

1. časť 
tajničky

Boh lásky
Internat.  

Telecom. Union

Seknunie
Prešuje

ŠPZ okresu 
Malacky

Inde Kresal

Popevok Moč (lat.)

Výhra: Študijná cesta  
do Európskeho parlamentu do Francúzska. 
Podmienky súťaže
na stránke www.nagyjozsef.sk.

súťaž !

Pravda je vzácna.  
Buď sa hovoriť nesmie, … 
(tajnička).

✃

Šašlik na spôsob Orfloff
600 g bravčové stehno  60 g anglická zele‑
nina  olej  240 g cibuľa  4 ks paradajka  
4 ks bobkový list  1 ks citrón  80 g rastlin‑
ný tuk  mleté čierne korenie  soľ  petržle‑
nová vňať

Narežeme menšie kúsky mäsa, zľahka ich 
naklepeme, osolíme, okoreníme a napichu‑
jeme striedavo s plátkami slaniny a cibule, 
polovicami rajčiakov a s kúskami bobkového 
listu na ihlicu. Takto upravený šašlik potrie‑
me tukom a opečieme do zlata na panvici 
alebo rošte.

Megkezdődött  
az R7 autópálya építése!
Érsek: Kormányok jönnek,  
kormányok mennek, de az utak maradnak. 
„Mi kezdtük el az R7-es gyorsforgalmi út tervezését még 
a Radičová kormány idején, hat évig tartott, de most már 
épülhet” – jelentette ki Érsek Árpád, közlekedési miniszter. A déli 
gyorsforgalmi út a D4 Pozsonyt elkerülő körgyűrűvel együtt fog 
megépülni, ami a fővárost is tehermentesíti majd az áthaladó 
forgalomtól. „Több tízezer ember napi utazását fogja megköny‑
nyíteni és egyben erősíti majd Dél‑Szlovákia gazdasági erejét.” 
Belátható időn belül lényegesen csökkenhetnek a közlekedési du‑
gók Somorja és Pozsony között, melyek jelenleg több tízezer napi 
szinten munkába utazó polgár életét keserítik. „Az I/63‑as úton 
már régóta nagyon kedvezőtlen a helyzet és a Pozsonyba ingázók 
naponta több órát veszítenek az utazással” – magyarázta Érsek.

BREXIT – nechutne vysoká cena
Je to víťazstvo či porážka priamej demokracie?
V referende o členstve v EÚ sa Briti tesnou väčšinou rozhodli pre 
vystúpenie. Výsledok otriasol aj samotnými iniciátormi. Falošné 
argumenty a ohováranie EÚ v kampani zabralo, čo je rizikom 
priamej demokracie, za ktorý zaplatia nechutne vysokú cenu. 
Pri rokovaní o poreferendových vzťahoch hrá Európsky parlament kľúčovú 
úlohu. „Nemôžeme nechať, aby extrémistické sily využili strach občanov 
z migrácie a terorizmu, podľahli falošným informáciám, intrigám a proti‑
európskym náladám ako v Británii. Na druhej strane ak dovolíme Britom 
»freeride«, čiže čerpať výhody bez dôležitých záväzkov, to by rozbilo EÚ, 
lebo také postavenie by zrejme väčšine vyhovovalo, lenže EÚ tak nemôže 
fungovať“ – komentoval poslanec EP József Nagy. Rokovanie bude kom‑
plikovať citlivé postavenie Nórska a Švajčiarska v EHS, ktoré majú prístup 
k spoločnému trhu EÚ, ale bez záväzkov podliehať bruselským smerniciam 
a nariadeniam. Mnohí však nechcú priznať podobný status Británii, resp. 
žiadajú za to zachovanie záväzkov, napríklad voľný pohyb ľudí a pracovnej 
sily z ostatných štátov, ktoré boli dôvodom pre ich vystúpenie z únie.

Sledujte nás  
na Facebooku!

AUGUSZTUS EU revue 2016
w w w . n a g y j o z s e f . s k
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Határellenőrzés? 
Cirkusz a köbön
Svédországban is ideje visszaállí‑
tani a schengeni szabad mozgást!
„Nincs szükség security populizmus-
ra, sem nemzetvédelmi molesztálásra” 
– jelentette ki Nagy József a Malmö-i 
európai parlamenti misszió záró sajtó-
értekezletén. 

A merkeli Willkommenskultur eredménye‑
ként 1965 óta az idén ja nuár ban vezették be 
Svédország és Dánia között először a rég 
elfelejtett határellenőrzést. Van is itt jogos 
morgás, hiszen csak Malmöben, a határ‑
városban, napi 30.000 embert igazoltatnak 
a 20 km‑re fekvő Koppenhágába ingázó 
vonatokon, ami megduplázza az utazási 
időt. A tengeri hídon és a kompokon átkelő 
söfőröket, utasokat is egyenként ellenőrzik. 
Csakhogy a napi 800 kamion csomagterét 
nem nézik, gazdasági okokból nem tartóz‑
tatják fel. „Akkor mire jó az egész cirkusz? 
Kérdésemre a határőrök is csak a fejüket 
ingatták. Pedig ezzel EU alapelveket szegnek 
meg az utazók értelmetlen molesztálásával 
egy Schengeni belső határon. A rendőröket 
inkább az unió külső határaira kell küldeni” 
– mondta Nagy József a Malmő‑i látogatás 
után. „A nagy bevetés ellenére Svédország‑
ban 1 év alatt a regisztrált kiskorúak 52%‑a 
tűnt el nyomtalanul, ez 18.000 gyermek 
és fiatalkorú! Igazából ennek jöttünk utá‑
najárni.” A Németországba invitált mene‑
kültek, migránsok ugyanis a svéd szociális 
rendszert még csábítóbbnak találták és több 
százezren kértek menedéket fél év alatt 
a 10 milliós jóléti országban. De egyszer 
minden pohár betelik.

Kövess minket  
a Facebookon is!
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Nők: lovagiasság helyett esélyt
Ženy chcú dostať namiesto 
galantnosti rovnaké šance
Annyi biztos, hogy a kötelező kvóták a nők 
alkalmazásában és pozícióba helyezésében 
is sok esetben többet ártanak, mint hasz-
nálnak az ügynek.
Állandó a vita az Európai Parlamentben 
a nők gyakran egymást kizáró lehetőségeiről 
a karrierépítésben és a különleges szerepük‑
ről a gyermeknevelésben. Mint mindig, az 
élet nem fekete‑fehér, hanem színes, és az 
igazság valahol félúton található. Szerintem 
a társadalomnak kiegyensúlyozottan kell 
minél jobb feltételeket kialakítani a gyer‑
mekvállaláshoz és az önmegvalósításhoz 
egyaránt. Hosszabb védelmi időt a mun‑
kahely fenntartásához, magasabb és a nők 
szülés előtti keresetéhez arányos érdemalapú 

anyasági támogatást, amelyből bébiszitterre 
vagy bölcsődére is futja. A HÍD női szerve‑
zete, az , segíti az aktív nőket a poli‑
tikai pályára lépésben. Ezzel együtt felmerül 
a nemek közti esélyegyenlőség kérdése is, 
amire jellemző, hogy a férfiak nem igazán 
(mernek) nyíltan kiállni, harcolni elnyo‑
másuk ellen. :‑)

Bakter Középen 
kiöl!  Gramm

Angol  
helyes

írás
Fa hajtása

1 Z
Rálő  

páros  
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Vezérlőegység
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váltópénz

Ötven  
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Észak

Az idő jele
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együttes

2 Jód vegy
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Keresztül jut
 Valószínű, 
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Névelő 
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Oma  
párja!

Csapágy
márka

Csodálkozó 
hang

Zavarforrás

Visszhang
Római 

105

Középkék!
Község 
Ajkánál

Az út jele

Francia 
város

Vércsoport

N Kártya
jelzés  

Nyeremény: Franciaországi tanulmányút az Európai Parlamentbe. Játékszabályok: www.nagyjozsef.sk.

Tudta, hogy Svédországban legtöbbet 
a  „……… ………”  táblát lopják?

VERSENY !
✃

CLAFOUTIS – meggyes palacsinta
50 dkg cseresznye (nehogy kimagozzuk!)  10 dkg cukor  125 gramm liszt  3 tojás  1 csipet só 

 3 dl tej  1 evőkanál vaj

A cseresznyét megmossuk és a szárakat eltávolítjuk. Megszórjuk 5 dkg cukorral, és fél órán keresztül 
állni hagyjuk. Közben átszitáljuk a lisztet, elkeverjük a cukorral, a sóval valamint a habosra vert 
tojásokkal. Majd szépen apránként hozzáöntjük a tejet. Egy sütőformát kivajazunk, majd beleönt‑
jük a cseresznyét, és ráöntjük a sűrű palacsintatésztát. 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük és 
30–40 percig sütjük. Nem klasszikus, de finom más szaftos gyümölcsökkel is. A tej felét tejszínre 
cserélhetjük, úgy még krémesebb lesz.
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VENDÉGEINK OTTHONRÓL
Az idén is több mint száz látogatót, két buszos csoportot fogadhattunk Strasbourgban. A februári csoport 

a kisiskolák megmentéséről szóló nemzetközi szakmai fórumunkra érkezett – több mint 50 érdekelt magyar 

iskolaigazgató és iskolafenntartó, polgármester fogadta el a meghívást, aminek eredményeképpen megszülethe‑

tett a Strasbourgi Memorandum. A másik csoport a kiadványunk lapzártája után, december közepén érkezett 

és az EU‑s Alapjogi Jelentés fő témáiban: a nők, a gyermekek, az idősek és rokkantak és nem utolsósorban 

a nemzeti kisebbségek javasolt EU‑s jogminimumáról hallhattak részletes beszámolót. Fotókat a jövő évi 

számunkban teszünk közzé, és minden kedves résztvevőnek köszönjük, hogy vállalta a fáradságos utazást.

ESÉLYT ADUNK  A FIATALOKNAK
Továbbra is lehet gyakornoknak jelentkezni, a feltételek a www.nagyjozsef.sk web‑
oldalon találhatóak. Januárban hálózat, ha úgy tetszik, think‑tank építő találkozót 
is szerveztünk Dunaszerdahelyen az eddigi gyakornokaink (26) számára. Azóta 
többen találtak érdekes munkahelyet, és közülük került ki Pálinkás Éva és Bódis 
Lívia mellé irodánk két további, ügyes képviselői asszisztense: Bugár Csilla és 
Kovács Margaréta is. Nagyon jó csapat! A finom túrótortát egy fontos munkasi‑
kerünk megünneplésére, sajátkezűleg és közösen sütötték. :‑)
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EEE-BÜROKRÁCIA
Egységesített, Egyszerűsített 
és Elektronizált kormányzat
Az E-government, magyarul 
elektronikus kormányzat - gyor-
sabb, komfortosabb és egységes 
ügyintézést jelent Európa-szerte. 
Erről is szavaztunk az idén Brüsz-
szelben. 
Az Unió ugyanis szorgalmazza és 
megfizeti az online kormányzás, az 
elektronikus ügyintézés beindítását 
és a határokon is átnyúló elektro‑
nikus azonosításra szolgáló, egy‑
séges eszközök bevezetését. Ennek 

köszönhetően jelent meg például 
az elektronikus személyazonosító 
(eID), amely nemcsak otthon, de 
a határokon átnyúló közigazgatási 
eljárások lefolyását is megkönnyíti 
bárhol az EU‑n belül. A program 
támogatja az olyan számítógépes 
rendszerek kifejlesztését és beveze‑
tését, amelyek európai szinten kom‑
patibilisek, és segítik a tagországon 
belüli vagy külföldi munkavállalás, 
házasságkötés, nyugdíjjogosultság, 
költözködés, vállalkozásalapítás, 
iskolákba, egyetemekre történő be‑
iratkozás online rendezését. Egy‑
séges piac, egységes standardok, 
egységes e‑bürokrácia. Kevesebb 
utánajárással a polgárnak és ala‑
csonyabb adminisztratív költséggel 
az államnak.

Krémová tekvicová polievka
400 g tekvica maslová  1 ks zemiak  1 ks 
cibuľa  1 strúčik cesnak  3 PL maslo  
600 ml voda  150 ml smotana sladká  

1 PL kyslá smotana  soľ  mleté čierne 
korenie  ½ ČL rasca  muškátový orech 

 kôpor

Na masle speníme cibuľku, pridáme tekvicu so zemiakom a cesnakom. Všetko dusíme. 
Zalejeme vodou a varíme na miernom plameni 20 min. Rozmixujeme ponorným mixérom 
spolu so smotanou a kyslou smotanou. Dáme zovreť a dochutíme soľou, muškátovým 
orieškom a korením. Tekvicové jadierka upečieme nasucho na panvici. Polievku naberie‑
me do tanierov a posypeme jadierkami, kôprom a pokvapkáme trochou tekvicového oleja.

Sledujte nás  
na Facebooku!
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Sólymos:  
Na životnom prostredí 
nám záleží 
Svetová klimatická dohoda 
je aj naším úspechom
Minister životného prostredia, László 
Sólymos (Most-Híd), hrdo odovzdal 
ratifikačné listiny globálnej dohody 
z Paríža za celú Európsku úniu v sídle 
OSN v New Yorku. 
„Parížska dohoda vstupuje do platnosti 
v rekordne krátkom čase, čo je aj úspech 
slovenského predsedníctva“ – komentoval 
Sólymos. „Parížska klimatická dohoda 
nie je len o životnom prostredí, ale je to 
jedna z posledných možných globálnych 

mierových dohôd. Očakávané klimatic‑
ké zmeny môžu vyvolať veľké sťahovanie 
národov, čo už aj teraz spôsobuje ozbro‑
jené konflikty. Podporou obnoviteľných 
zdrojov energií vedome nahradzujeme 
ropu a zemný plyn, o ktoré vedie ľudstvo v 
posledných desaťročiach čoraz krvavejšie 
vojny“ – povedal József Nagy v októbri 
v Štrasburgu po schválení Parížskej do‑
hody Európskym parlamentom. Za bolo 
610 zo 679 prítomných europoslancov.

Bočná os 
rastliny Druh Dvojito

Podrobnosť, 
jednotli

vosť

Alliance 
Technoligie 

Informatique
Popevok Pomôcka: 

loja, maj

Spôsob 
farbenia 

vlasov

Telesná 
práca

Postupne 
zavesiť

Vzdal sa, 
podrobil sa Pre (čes.)

Odplata
Hrob (kniž.)

Zásobník 
obilia

1. časť 
tajničky

2. časť tajničky

Malajálamčina 
(kód jazyka)

Sídlo v Špa
nielsku

Mužské me
no (23.1.)
Rénium

Úrad  
vojnov. 
loďstva

Znečistiť 
olejom

Výhra: Študijná cesta  
do Európskeho parlamentu do Francúzska. 
Podmienky súťaže
na stránke www.nagyjozsef.sk.

súťaž !
✃

Ak zlo začne vyhrávať,  
začne bojovať samo … 
(tajnička)
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FRONTEX , EASO, EUROPOL

Beindulnak az EU biztonsági erők
Régen léteznek, de szuverenitási ürügy miatt eddig nem 
kaphattak a tagállamoktól jogköröket
Számtalan kötelező, legalábbis szankcionálható európai rendelet és irányelv 
létezik a bevándorlás és a menedékjoggal való visszaélések megfékezésére, 
a rendszerek harmonizálására. A végrehajtásukat az erre létrehozott ügynöksé‑
geknek kellett koordinálniuk. Ezek eddig igazi jogkörök nélküli, adminisztratív, 
a formális tagállami jelentéseket kiértékelő, kislétszámú és nevetséges költség‑
vetésű szervezetek voltak. Mára ez végre változóban van. A közös határőrség, 
a FRONTEX, csak az ősszel kapott olyan jogköröket és eszközöket, hogy egy 
tagállam területén és felségvizein, függetlenül, saját irányítása alatt, akár erő 
alkalmazásával tartson rendet az embercsempészek hadseregével. Az EU‑s 
rendőrszervezet, az EUROPOL, új felhatalmazásai a tagállami hírszerzési infor‑
mációk feldolgozásával és adatbázisaival segíti a Frontex és az egyes tagállami 
menedékjogi hivatalokat, bűnüldöző szerveket. Az EURODAC rendszer az ille‑
gálisan érkező személyek adatait és ujjlenyomatait összesíti a tagországokból és 
nyomonköveti az ilyen személyek EU‑n belüli regisztrációját. Az EASO, a közös 
menekültügyi hivatal, lehetne az EU‑s kék kártya rendszer üzemeltetője, amivel 
a dolgozni akaró bevándorlóknak adnánk legális utat megfontolt megítélés és 
szigorú letelepedési feltételek mellett. Ha van hozzá tagállami akarat, az EU egy 
nagyon hatékony rendszer.

DALAI LAMA v Štrasburgu
„Csodálom az Európai Unió szellemi‑
ségét, mert nem nemzeti vagy vallási, 
hanem az emberi mivolton alapul”
Prekvapivo bezprostredný a vtipný 81 ročný budhis-
tický mních, jeden z najväčších duchovných sveta, 
bol hosťom nášho výboru v Európskom parlamente. 
„Mne sa páči tá vaša EÚ, lebo sa spájate ako ľudia a 
nie podľa náboženstva či národnej príslušnosti. Mali 
by vás nasledovať v Afrike a všade vo svete, kde zúria 
konflikty” – prezradil nám 14. Dalai Lama, držiteľ 
Nobelovej ceny za mier. „My Tibeťania nechceme 
územnú autonómiu od Číny, ale chceme slobodu pre 
náš jazyk, kultúru a náboženstvo.” EÚ otvorene podpo‑
ruje práva menšín aj v Číne, ale rešpektujeme princíp 
One China – jednotná Čína a nechceme jej rozpad. 
Na margo nábožensky motivovaných teroristických 
činov po celom svete Dalai Lama otvorene odsúdil 
násilie Burmských 
b u d h i s t o v  n a 
muslimoch a po‑
vedal: „Bohužiaľ 
existujú moslim‑
skí, kresťanskí a 
takisto budhistic‑
kí teroristi. Ale oni 
nereprezentujú 
náboženskú ko‑
munitu, lebo tieto 
náboženstvá sú 
založené na láske 
k človeku.”

Rókagombás tojásrántotta
2 gerezd fokhagyma  2 evőkanál olaj  bors 

 konyhasó  8 db tojás  1 vöröshagyma  
40 dkg vöröshagyma

A felhevített olajon a finomra vágott hagy‑
mát megpirítjuk. A zúzott fokhagymát és a 
gombát belekeverjük. Ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk, majd zsírjára sütjük. Az elhabart 
tojásokat ráöntjük és néhányszor elkever‑
ve, a nekünk megfelelő szárazságúra sütjük.
Finomra metélt petrezselyemzölddel meg‑
hintve, paprikával, paradicsommal, lilahagy‑
mával és friss kenyérrel tálaljuk.
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Nyeremény: Franciaországi tanulmányút az Európai Parlamentbe. Játékszabályok: www.nagyjozsef.sk.

A hangulatos, Prága egyik fő látványos-
ságának számító, …… …, 516 méter 
hosszú, és 10 méter széles.
A híd 30 híres szobrának 
többségét 1687 és 1714 
között állították fel, de 
még 1928ban is bővült 
új szoborral.

VERSENY !

✃
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ÁTTÖRÉS: Zöldet kapott az EU-s 
kisebbségi jogminimum
40 millió kisebbségi polgár jogait emeljük uniós védelem alá
Választási ígéretemhez hí-
ven a ciklusom félidejéig 
sikerült az, ami ezidáig 
senkinek: az Európai Par-
lament felszólította jogal-
kotóit egy EU-s kötelező 
nemzeti kisebbségi jog-
minimum kialakítására. 
A kisebbségi jogok fél év‑
százada tabutémája voltak 
az európai integrációnak 
és tagállami hatáskörökre 
hivatkozva nem lehetett 
napirendre tűzni. Az áttöréshez most érett meg az idő, sok régióban kisebbségbe 
kerültek a büszke őshonos európai nemzetek, ami ráébresztette a politikusaikat, 
hogy valamit tenni kell, amíg nem késő. De semmi sem megy magától, sok egyez‑
tetés és engedmény, szakmai meghallgatások és leginkább a konstruktív hozzáállás 
meggyőzte képviselőtársaimat, hogy támogassák az elgondolásomat. A jogminimum 
alapjaként az Európa Tanács 1984/2014‑es jelentését jelöltük meg, mivel az aktuális 
és konrét ajánlásokat tartalmaz a kisebbségi jogok minden területére. A dokumen‑
tum 2 éves munkánk eredménye Kalmár Ferenccel, aki ma magyarország szom‑
szédságpolitikájáért felelős miniszteri biztosa. Nem lesz egyszerű a folytatás, hiszen 
a jogminimumot az EU 28 tagállamának kormányfői hagyják jóvá. Akadály lesz 
a balti országok oroszellenes kisebbségpolitikája, nem beszélve arról, hogy emiatt 
módosítani kell Franciaország alkotmányát. De hát mi az már nekünk :‑) Mellesleg 
volna is egy erős francia partner, aki felvállalja, hogy modernizáljuk a XIX. századi 
nemzetállami alapelveket az európai egyenjogúság bölcsőjében, Párizsban.

EU alapjogi jelentés
Kivételes siker, 90% támogatás a nagy vitát 
kavaró jelentésnek a bizottsági szavazáson
A nemzeti kisebbségek uniós jogminimuma mellett 
rengeteg alapjogi kérdést sikerült a jelentésben előrevin-
nünk. A lengyelországi bigott abortuszellenes törvények-
re reagálva elítéltük az életmentő terhességmegszakítás 
megtagadását, mint a női alapjogok megsértését.

A menekültkrízissel összefüggésben rámutattunk, hogy 
a migránsoknak nem csak jogaik, de kötelezettségei is 
vannak. A gyermekjogok területén sajnos nem sikerült 
meggyőzni a szocialistákat a gyermekkel, csecsemőkkel 
való koldulás betiltására, de ezzel továbbra is foglalkozni 
fogok. Azt viszont elfogadták, hogy a gyermekeket csak 
végső esetben szabad elszakítani a szülőktől. Több esélyt 
kell adni a szülőknek, tanácsadással és támogatással javí‑
tani a gyermek helyzetén. A skandináv és brit gyakorlattal 
szemben kérjük, hogy inkább a szegénységben élő szülőket 
támogassák, mintsem drága intézetbe vagy professzionális 
szülőkhöz toloncolják a gyerekeket. Előtérbe hoztuk az 
idősek jogait és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét. Egy 
új témám a digitális jogok. A kor hozta az igényt, hogy 
a közösségi hálókon, keresőkön, adatbázisokban található 
adataink, fotóink kitöröltetésének jogát a szolgáltatók 
feltétel nélkül biztosítsák, megtartva a nyilvánosság infor‑
mációhoz való jogát indokolt esetekben.

Karácsonyi káposztaleves
1 kg savanyú káposzta  1 kg sertéscomb  
1 szál füstölt kolbász  20 g szárított vargánya 
gomba  1 vöröshagyma  1 nagy doboz tej‑
föl  só, bors

A combot felkockázzuk, pörköltalapot ké‑
szítünk belőle, de a pirospaprikát kihagy‑
juk. A gombát beáztatjuk. A káposztát bő 
vízben feltesszük főzni.Ha a comb már majd‑
nem puha, félretesszük. Miután a káposzta 
megpuhult hozzáadjuk a combot,a kolbászt,a 
beáztatott gombát és ízesítjük. Addig főzzük, 
amíg az összes hozzávaló megpuhul, majd 
tejfölt keverünk hozzá.Friss kenyérrel tálaljuk.

✃
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Nyeremény: Franciaországi tanulmányút az Európai Parlamentbe. Játékszabályok: www.nagyjozsef.sk.

A ………… a magyar paraszti hagyo-
mány egyik legismertebb és legnépsze-
rűbb szokása. Jézus születésének törté-
netét bemutató, ma is élő, egyházi ere-
detű népi játék. 
Szereplői általában pász
toroknak öltözve, házilag 
készített jászollal vagy 
betlehemi kistemplom
mal járnak házról házra.

VERSENY !
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                       jediná v
Most–Híd je jedinou politickou stranou zo Slovenska 
s parlamentným zastúpením z politickej rodiny Európ‑
skej ľudovej strany. Popri najvýznamnejšom podujatí 
EPP v Luxemburgu na oslave 40. výročia založenia 
našej skupiny, boli sme aj na 2 programových konfe‑
renciách vo francúzskom Nice a v Bratislave.

SLOVAK PRESIDENCY
A Szlovák Elnökség fél évében rengeteg hazai 
közszereplő megfordult nálunk az Európai Parla‑
mentben. A fotókon Bukovszky László kisebbség‑
ügyi kormánybiztos és Pfundtner Edit, a szlovák 
parlament európai uniós szakbizottságából Brüsz‑
szelben, valamint Robert Fico, akit hazai kollé‑
gáimmal és az EP elnökével, Martin Schulzzal, 
fogadtunk Strasbourgban.

EYE – 7500 résztvevővel. Májusban az 
Európai Parlament 3 napos nagysza‑
bású ifjúsági konferenciáján a Hidas 
fiatalokat a Iuven delegációja képvisel‑
te. A nyelvtudás és az önbizalom a mai 
fiataloknál már nem hiánycikk. :‑)
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