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Nagy József: „Teszem a dolgomat…”
EU 2017

Eredményeink
működik a külső határvédelem, csökkent a migrá ciós
nyomás
megőriztük az ellenőrzés nélküli EU-n belüli határ átlépést
már működik a terrorelhárítási, a bűnügyi, a határát lépési,
a schengeni és a vízumkövető online adatcsere
a független korrupció elleni Európai
 kialakítottuk
Ügyészséget
jóváhagyták az Európai Uniós kisebbségi jogmini mumról
szóló jelentés kidolgozását

Amikor
a külügy már
belügy
Két fontos tavalyi diplomáciai kiküldetésemről kell beszámolnom.
Az EU Koreai delegációjának tagjaként Dél-Koreában és a Fegyvermentes Övezetben szimbolikus
békítőküldetésen vettünk részt egy
pusztító atomháború megelőzéséért. Talán ennek is köszönhetően
már megindultak a tárgyalások
a szemben álló felek között.
Nem kisebb kihívás volt a washingtoni kiküldetésünk, a Trump korszak első EU-s delegációjában, fél
évvel a megválasztása után. Olyan
fájó kérdésekről kellett meggyőzni az amerikai kongresszusi és
szenátusi képviselőket valamint
Trump tanácsadóit, mint a kölcsönös vízummentesség joga minden
EU állampolgárnak, az internetes
adatvédelem garanciája az amerikai társaságoknál és az európai jog
szerint illegális amerikai adatgyűjtés
mellőzése. Az eredmény még várat
magára, de fontos lépést tettünk
a cél irányába.

Válságkezelési intézkedések
Illegális migráció és terrorelhárítás
Titkosszolgálati és határvédelmi információcsere bevezetése
Gyermekvédelem, erőszakpropaganda
Google, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube
illegális tartalmainak betiltása
Bűnözés, terrorizmus, embercsempészet
iMessage, WhatsApp, Viber, Signal, Threema titkosítás veszélyanalízise

Migráció – segítség a forrásországokban
Afrikai Pénzügyi Segélyalap
Koreai atomfenyegetés
Békediplomácia, delegáció
Ukrajnai kisebbségellenes iskolatörvény
Levél Porosenkónak és panasz az Európai Bizottságnak
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Megszüntettük az EU-s roamingot
Ahogy azt megígértük, 2017. június 15-től megszűntek
a ROAMING-díjak. A következő lépés az online zenehallgatás,
film- és tévénézés bárhol az EU-ban.

2017 – Nyeregből
jobban megy
Örömmel mondhatom, hogy 2017 az
egyik legsikeresebb évem. Az év elején,
tisztújításkor az Állampolgárjogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság néppárti koordinátor
helyettesévé választottak. Ennek köszönhetően sikerült bevezettetni az egységes uniós gyermekkrízis segélyhívószámot (116),
2018-ban kidolgozhatom az EU-s kisebbségi jogminimum alapjait, az idei határellenőrzési jelentésemben hatékonyabban
védhetem a schengeni szabad belső mozgás
megőrzését és érzékelhetőbbé tudom tenni a kelet-európai politikai szempontokat
a kényes kérdésekben már az intézkedések
előkészítésénél.
Sikeres volt az EU–Dél-Korea-i együttműködés, és megtaláltuk a közös hangnemet az új amerikai kormányzattal is.
Emellett megtisztelő, hogy tavaly az Európai Parlamenti Szövetség új és egyben
első szlovákiai alelnökévé választottak.
Odahaza sorra sikerül teljesíteni a Híd
választási prioritásait, épül az R7, nő a környezetbarát vonatközlekedés támogatása,
átszámítják az „öregnyugdíjasok” nyugdíját, megnyithatják a Bősi vízierőmű alatti
alagutat, működik a Kisebbségi Kulturális
Alap, több támogatást kapnak a kisebbségi
iskolák, és ami fontos, hogy minimálisak
a nemzetiségi feszültségek.

Ezután az online tartalmak határok nélküli elérését tűztük ki célul. Gyakran szembesülünk
ugyanis azzal, hogy külföldön nem férünk
hozzá azokhoz az online zenékhez, filmekhez,
játékokhoz, tévéadásokhoz, amelyekre otthon
előfizettünk. Sőt, nincs is lehetőség előfizetni
rájuk. Az új szabályzatnak köszönhetően ez
után akadálymentes lesz a Netflix, Spotify
vagy Amazon használata akkor is, amikor
éppen úton vagyunk. És itt nem állunk meg,
ha minden jól megy, jövőre ilyenkor már az
5G-ről fogok írni. A piaci szereplők érthető és
folytatódó ellenállása ellenére szeretnénk egy
jól működő egységes digitális piacot kialakíta-

ni, hiszen manapság az interneten tanulunk,
dolgozunk, vásárolunk, áruljuk a termékeinket és szórakozunk. Ez pedig fontosabb
a rövidtávú és szűkkörű profittermelésnél.
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Íme egy idézet Bud Spencertől, aki szintén nem vetette meg a finom falatokat:
„A filozófiám alapja, hogy »cogito ergo
sum« – gondolkodni és létezni viszont csak
akkor tudok, ha ……… vagyok.”
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TASTY-videók és saját receptjeim
Nem győzök csodálkozni, hogy magukra maradt fiaim a gyors, olcsó és átkos
fastfood helyett gyakran képesek főzőcskével bajlódni. A Kényszer és az Éhség
erős páros, így a srácok nem egyszer hívnak tanácsért (ez milyen jó érzés!), még ha
többnyire facebookos receptvideókból is merítik az inspirációt és főleg a bátorságot (Teo Coventryben történelmet hallgat, Leo Brüsszelben végzős gimnazista, aki szintén gyakran van egyedül).
A TASTY facebookoldal 91 millió követővel, egyperces videóreceptjeivel bizonyára sok fiatalnak
nyit új dimenziót, és a házibulikon jobban díjazzák a haverok, mint egy sztárvendéget. A jópofa
tippek mellett megosztok pár közkedvelt hagyományos itthoni ételreceptet úgy, ahogyan azt én
főzöm Brüsszelben. Igaz, hogy imádom a halakat, a tengeri herkentyűket, a polipsalátát enném
naponta, de akkor is legszívesebben és leggyakrabban hazait eszem.
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Neférové dôvody?
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J. NAGY: EÚ nie je štátom

Európska lieková agentúra
na Slovensko nepríde

„Som sklamaný. Toľko o deklarovanej geografickej rovnováhe v EÚ. Bolo by poctivejšie, ak by sa aspoň jedna
z dvoch EU-agentúr (EMA – lieková a EBA – banková),
ktoré po Brexite opúšťajú Veľkú Britániu, presídlila
do východnej časti EÚ” – komentoval rozhodnutie
europoslanec József Nagy (Most–Híd, EPP).

Podľa neho reálnym dôvodom je, že tak, ako migranti,
ani bohato platení zamestnanci EÚ sa nehrnú na Slovensko. „Neprijímam vysvetlenie, že rozhodnutie bolo
pre našu nesolidárnosť v utečeneckej kríze. Naopak,
považujem to za chybu a myslím si, že by veľkorysé
pridelenie agentúry nás posunulo a zaviazalo byť
pokrokovejším vo veciach, ktoré od nás naši partneri
očakávajú.“ Nedostatočné dopravné spojenie Bratislavy
so zvyškom Európy je čiastočne faktom, postupne už aj
riešeným a nakoniec je tu Viedeň. Narážka na údajnú
kultúrnu uzavretosť mi príde vrcholne poburujúce a akceptácia preferencie zamestnancov agentúry absolútne
nenáležité. Rozhodujúcim faktorom mal byť, že Slovensko ešte nemá žiadnu EU agentúru a že aké podmienky
sme ponúkali. Pripomínam, že rozhodnutie neurobilo
stokrát biľagovaný Brusel a tamojší úradníci, ale rada
ministrov zdravotníctva členských krajín.

ŠOKUJÚCE: 7 argumentov proti návrhu reformy
prerozdeľovania utečencov (Dublin 4)
„EÚ nie je štát, ale zväz členských krajín a funguje na základe zmlúv medzi nimi. Trvalý
prerozdeľovací mechanizmus migrantov či utečencov je nad rámec kompetencií EÚ
a navyše návrh má obrovské nedostatky.”
1 Neobsahuje ročný horný limit prijatých osôb do EÚ, ani mechanizmus jeho stanovenia, čo je hrozbou pre rozpočet Únie, štátov aj samospráv.
2 Chýba spoľahlivý mechanizmus posúdenia práva na azyl, systém sa zneužíva –
prichádzajú bez dokladov (za to s mobilmi).
3 Chýba vykonateľný mechanizmus nútených návratov ekonomických migrantov, čo
tiež láka dobrodruhov vydať sa na cestu.
4 Mimovládne organizácie v krajinách konfliktu nemajú robiť nábor, posudzovať
žiadateľov o azyl a prepravovať ich do EÚ. Mali by pomáhať pri integrácii utečencov.
5 Návrhy pre zrýchlenie a zjednodušenie azylového procesu sú na hranici naivity.
Motivujú prevádzačov a falšovateľov dokumentov.
6 Trest zastavenia čerpania fondov úradníkmi namiesto pokuty Súdneho dvora EÚ
je nezmysel a v rozpore so zakladacími zmluvami. Postihoval by samosprávy, školstvo,
dopravu, poľnohospodárstvo, životné prostredie či morské rybárstvo, ktoré nemajú súvis
s azylovou politikou krajiny.
7 Sankcie z čerpania európskych fondov by boli trestom len pre prijímateľské krajiny, pre ostatné by bola hrozba zanedbateľná a nemotivujúca. „Ako by za dopravný
priestupok bola pokuta odňatie materského príspevku. A kto nemá deti, ten sa netrestá
a robí čo chce…”
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Gyors, könnyen elkészíthető és nagyon finom
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A halat besózom, finoman meghintem
chilis fűszerkeverékkel. A fokhagymát vékony szeletekre vágom, egy tányérra teszem, hozzákeverem a friss petrezselymet.
Majd ebben a halat megforgatom. Miután
a tepsire helyeztem, az egészet megszórom
mandulaszirommal. Jöhet még pár csepp
olívaolaj, 180 fokon 15–20 percig sütöm.
Vigyázzunk, azzal ronthatjuk el, ha sokáig
sütjük, mert kiszárad. Főtt burgonyával,
párolt zöldséggel tálaljuk. Jó étvágyat!
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Tepsiben sült petrezselymes–mandulás hal
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Hozzávalók: tetszőleges mennyiségű és fajtájú filézett hal só chilis fűszerkeverék
fokhagyma ízlés szerint friss petrezselyem mandulaszirom
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Nevetséges a belső
határellenőrzés a terroristák
és a migránsok számára
Félidős tisztújítás az
Európai Parlamentben
Nagy Józsefet (Híd) a Belügyi
és Igazságügyi Bizottság néppárti
koordinátor helyettesévé választották

Az Európai Parlament a megbízatása félidejében, 2,5 év után
újraválasztja a vezetőségét. „Szoros volt a verseny a holland
kollégával szemben, de így a vitás ügyekben (pl. migráció,
kötelező kvóták) az új tagállamok politikai szempontjait
már az előkészítési folyamatban le tudom tenni az asztalra. A gyermekjogok mellett szeretném felvetni az európai
uniós nemzeti kisebbségi jogminimum létrehozását” –
nyilatkozott a Hidas képviselő. A tisztújítás legizgalmasabb
része a négyfordulós parlamenti elnökválasztás, melyből az
Európai Néppárt jelöltje, az olasz Antonio Tajani került ki
győztesen. A posztról leköszönő szocialista frakció vezetősége előre elutasította a maradék két és fél évre a nagykoalíció
folytatását partnereivel. A néppárti szlovákiai képviselők
is új vezetőséget választottak: Anna Záborská helyett Ivan
Štefanec (KDH) a delegáció vezetője, Nagy József (Híd)
pedig a csoport kincstárosa lesz az elkövetkező 2,5 évben.
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Potrebujeme: 2 čokolády 1 vajíčko 1 lístkové cesto nasekané lieskové oriešky
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Zaujímavý a sladký recept na zapečenú čokoládu v lístkovom ceste s orieškami
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C

Kettős betű

A sugár
jele

„A néppárti német és skandináv kollégákat is meg kell győznöm, hogy a formális határellenőrzés a törvénysértőkkel szemben nevetséges intézkedés, amire a német polgár is
hamar ráébred, hiszen a zöld határ és kis határátkelők őrzése elképzelhetetlen. Viszont
a sok várakozás a reptereken, az autópálya-átkelőkön, a kikötőkben elégedetlenséget és
költségeket okozna az utazók és áruszállítók körében is” – nyilatkozta Nagy József, aki
szerint a megoldás a tavaly jóváhagyott, a tagállamok által regisztrált és féltékenyen
őrzött bűnügyi és határátlépési adatbázisok, biometrikus adatok kötelező online elérhetővé tétele a többi ország hatóságai számára.(SIS) „Sokan azt gondolnák, hogy ezek
az adatcserék már régen érvényben vannak, de sajnos »tagállami szuverenitási« okokból
ez eddig önkéntes alapon (nem) működött, amit a bűnözők nagyon jól ki is használtak.”

1
Névelő

Fővárosi
sportklub

A korlátozásmentes utazás, kereskedelem, munkavállalás és tudásszerzés határok
nélküli szabadsága az EU legnagyobb vívmánya a polgárok számára. Ennek élő
jelképe az EU-s belső határellenőrzések eltörlése. Viszont a terror és a migráció
fenyegetése akár a Schengen előtti időszak visszatéréséig vezethet.

Kövess minket
a Facebookon is!

www.nagyjozsef.sk

„Az európai ember azokat is tiszteli,
akik nem értenek vele egyet, mert
tudja, hogy az igazság …............….
és mindig relatív.” Popper Péter

Nagy József a néppárti felelőse a schengeni szabad
határátlépés megőrzésének

Luxemburgi
autójel

Na plech si pripravíme papier na pečenie, na ktorý
položíme lístkové cesto. Do
stredu cesta poukladáme 2
čokolády. Ostrým nožom
urobíme šikmé ťahy a vzniknú nám tak
strapce. Pomocou týchto strapcov zabalíme
čokoládu. Celé to potrieme rozšľahaným vajíčkom a posypeme orieškami. Dáme piecť
na 20–25 minút do rúry vyhriatej na 200
stupňov. Necháme troška vychladnúť, nakrájame a podávame.
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Látogatócsoportok 2017
Az idén ismét sikerült két buszos csoportot szerveznünk és több mint 100
hazai meghívottnak bemutatni az Európai Parlament működését. A hivatalos
látogatók mellett kihasználom az összes lehetőséget és alkalmat, hogy hazai
vendégeket fogadjak. Ezeket a látogatásokat rendszerint szakmai programokkal kötjük össze és annak témája alapján állítjuk össze a meghívottak listáját is.

TE IS AZ EURÓPAI UNIÓ VAGY
megismerni, megérteni, megszeretni

Kisebbségi jogminimum az EU-ban
Decemberi konferenciánkon hazai vendégeinkkel, önkormányzati politikusokkal, polgármesterekkel, a kisebbségi kultúra, média és az oktatás szakértőivel a leendő EU-s Kisebbségi
Jogminimum gyakorlati hasznát vitattuk meg.

A MESESZÉP STRASBOURG
Mindig jut idő városnézésre, a 400 évig épült
katedrálisra és kis sétahajózásra. A közös vacsorákon az elzászi ételkülönlegességek közül
a legnagyobb sikere mindig a csigának van.

AZ EURÓPAI PARLAMENT
A épületeket idegenvezető mutatja be, a balkonról figyelhetik a vitát és a szavazást,
a Parlamentárium interaktív eszközei az EU
értékeit és működését ismertetik, egy multimediális előadás után pedig a vendéglátó
képviselővel beszélgethetnek a látogatók.
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MEGVAN! Zöldet kaptam
a kisebbségi jogminimum
előkészítésére

Egyéni csatlakozás
a Minority Safepack
kezdeményezéshez

Jóváhagyták a javaslatomat,
törvénytervezet készülhet az EU-s
kisebbségi minimum standardokról.

Nagy József, a Híd EP képviselője fontosnak
tartja a Minority Safepack néven ismert
aláírásgyűjtést.
A kulturális, nyelvi és oktatási kisebbségi jogok mindennapi
előnyeiről szervezett szakmai konferencián az előadók és
a résztvevők is aláírták az Európai Bizottság oldalán elérhető
formanyomtatványt.
„Azt az üzenetet szeretném ezzel átadni, hogy a közösség tagjainak politikai nézettől függetlenül, morális joguk van arra, hogy
támogassanak egy olyan kezdeményezést, ami a saját jogaikra
irányul. Ennek ellenére az aláírásgyűjtés szervezésének formáját
és a FUEN szlovákiai politikai beavatkozását nem tudom elfogadni” – tette hozzá Nagy József.
A konferencia az EU-s jogminimum gyakorlati előnyeit tárgyalta, amit szlovákiai kisebbségpolitikai kormánytisztviselők
és szakemberek vettek górcső alá. Különleges vendég C. Moraes
(S&D), az Állampolgárjogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke volt, aki támogatásának szintén hangot adott. „Józsefnek
tavaly kivételes módon sikerült megszereznie a konszenzust az
EU-s alapjogi jelentés támogatásához a frakciók között, de most
háromszor nagyobb fába vágta a fejszéjét” – mondta el. A konferencián Bukovszky László, kisebbségügyi kormánybiztos,
a kisebbségi jogok hazai helyzetéről és a nyelvhasználatról, Rigó
Konrád, kulturális államtitkár, a Kisebbségi Kulturális Alapról,
Lovász Attila, a Szlovák TV és Rádió kisebbségi adásának igazgatója, a kisebbségi adások versenyképességéről és a kisebbségi
kultúrában szükséges szemléletváltásról, Prékop Mária, az
Iskolaügy Minisztérium Kisebbségi Főosztályának igazgatója,
pedig a kisebbségi oktatás minőségéről és az államnyelv helyes oktatásáról beszélgetett a résztvevőkkel. A meghívottak
többségében hazai polgármesterek, önkormányzati képviselők,
iskolaigazgatók és polgári aktivisták voltak.

SUD O KU

2
4

8
3

6

5
3

Minden túlzás nélkül történelmi áttörésről van szó, hiszen az Európai Parlament 55 éves fennállása alatt szigorúan elzárkózott ettől a kényes, tagállami
témakörtől.
Ha valaki az Európai Parlamentbe kerül, természetes, hogy szeretné befolyásolni az európai történéseket. Most már
elmondhatom, hogy sikerült teljesíteni
az egyik legfontosabb választási prioritásomat. A siker titka, hogy követelőzés
és történelmi vádaskodás helyett a 40
millió külföldre született uniós állampolgár reális, mindennapi és hosszútávú
igényeivel érveltem. Döntő háttér a Híd
párt együttműködési filozófiája és az
Európai Néppárt kivételes bizalma is.
A polgárok számára a három legfontosabb témakört, a nyelvhasználati,
kulturális-mediális és oktatási jogminimumot fogja a tervezet meghatározni,
a kollektív jogokat és a pozitív diszkri-

mináció eszközeit beleértve. Politikai
előjogokról, területi önkormányzati
kérdésekről viszont ez a javaslat nem

szólhat, hiszen az továbbra is szigorúan
tagállami jogkör marad. A cél, hogy
a tagállamok számára is elfogadható
javaslatot készítsünk, a hangsúly pedig
a kikövetelhetőségen lesz.
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Fedezd fel Európát
vonattal! INGYEN

PROTI
SEXUÁLNEMU
OBŤAŽOVANIU

Az Európai Néppárt kezdeményezése
ingyenes nemzetközi vonatjeggyel
támogatja a fiatal generációt
Az EU 2018-as költségvetése tartalmaz 20 000 ingyenes
vonatjegyet és ez a szám évente nőni fog, hogy egyszer
minden fiatal a 18. születésnapjára kaphasson ingyenes
egy havi európai vonatbérletet.

Európsky parlament sa tiež pripojil k spontánnemu hnutiu
V médiách sa za radom vynárali
škandály o známych osobnostiach.
V niektorých prípadoch by sme
si to aj vedeli predstaviť, v iných
zas nikdy. „Je to úbohé, ak niekto
zneužíva svoju moc či postavenie
na obťažovanie podriadených či
kolegov pre ich trpké mlčanie. Na
druhej strane však musíme byť
obozretní, aby sa nešírili falošné,
účelové obvinenia, ktoré sa vynárajú z hlbokej minulosti a bez
dôkazov, motivované niekedy ekonomicky, politicky či len z nenávisti. Hrozí, že množstvo odhalených
falošných či nedokázaných obvinení
pripraví ozajstné obete o odvahu,
preto dámy aj páni radím, ak máte
dôvod, neodkladajte to a sťažujte
sa hrdo a hneď, lebo je to najlepšia
prevencia” – uviedol poslanec EPP,
Most–Híd József Nagy.

A néppárti ingyen vonatjegy célja, hogy a fiatal európaiak
könnyebben kimozduljanak, megbátorodjanak, megismerhessék távolabbi szomszédiakat is, felfedezzék egymás
kultúráját és nyitottabbak legyenek Európa felé. Az EU
sokat fektet a vasutak fejlesztésébe, egyre inkább összeköti
Európa városait. A vonatos utazás így kényelmesebbé vált
és egy környezetbarát opciót kínál. A kezdeményezés
a nacionalizmus visszaszorítását is elősegíti, hiszen a fiatal
generáció leginkább a szociális hálón megjelent információkra alapozva, valós tapasztalatok nélkül alakítja ki véleményét másokról. A nemzetközi vonatjegyek egyébként
több száz euróba kerülnek, ezért Szlovákiában például
nem sok fiatal van abban a helyzetben, hogy útra keljen.

EU revue 2017
„Tudod, a vonatozás olyan, mint az
élet. Egy utazás, felszállsz, és rajtad
múlik, hogy érzed magad, amíg megérkezel. Bosszankodhatsz sok minden
miatt, de ha élvezed a kilátást, és új
ismertségeket kötsz, akkor később
nem a cél fog számítani, hanem az
út. Az igazán fontos dolgok mindig
egy ………. kezdődnek és fejeződnek
be.” Zakály Viktória
Élőlénycsoport

Baba
mondja!

Római 500
50
Rómában

Textilmér- Ománi
ték
autójel

Energia
mértéke

Autójel
Nicaragua

Brazil
tagállam

Hozzávalók: 1 kg darált sertéshús 30 dkg császárszalonna gomba – ízlés szerint 2 tojás
7 púpos kanál kenyérmorzsa só, őrölt bors,
őrölt kömény, fokhagyma, majoránna 1 db
nagy fej vörös hagyma friss petrezselyem

Tesla
röviden

U
Zsákutca jele

Intercity
Ária vége

Észak

A Yukon
forrása
Hegytető
közepe
Szlovák
Garam

Veszprémi
község
Rajzpapír

Egyik vércsoport
Oxigén

…Kuo
feng
Berkélium

Ötven Rómában
Kétell!

Autójel brazil
Baba
mondja!

Előtag
petaFoszfor

Malacfarok!
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Ivrét
Ötven Rómában
Kétell!

Szalonnába tekert gombás fasírtom
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Hibáztat
Rydbergállandó

Kártyajelzés
Ajánlat
része!

Egy közepes tepsire lerakjuk a szalonnát úgy,
hogy majd a fasírtra tekerhető legyen. A húsba
belekeverjük a kenyérmorzsát, gombát a fűszereket és a tojásokat, szórhatunk bele petrezselymet is. A fasírthúst a baconra helyezzük, majd
bepólyázzuk. Közepes lángon ropogósra sütjük.
Sütési idő max. 1 óra.
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Középkori bunkóság
a XXI. században
„A nőknek kevesebbet kell keresniük a férfiaknál, hiszen gyengébbek és kevésbé intelligensek” – jelentette ki egy szélsőjobbos
képviselő az Európai Parlament ülésén.

„Bevált taktikája a szélsőjobboldali képviselőknek alpári fellépésekkel magukra vonni
a figyelmet. Ez a nőket sértő kijelentés azért
is megdöbbentő, mert az EU sokat foglalkozik az egyenjogúság témájával. Európában
a nők átlagos órabére még mindig 16,3%-kal
alacsonyabb a férfiakénál” – jegyezte meg
Nagy József EP képviselő. Amikor az egész
parlament vastapssal fogadta az EP elnöke,
a néppárti Tajani eddigi legszigorúbb büntetését Korwin-Mikle kijelentéséért, még senki
sem ismerte a #metoo mozgalmat.
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Tankový pluk Tlakom tvorili

Obyvateľka
Arábie

a szexuális
zaklatás ellen
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Tajnička

Pomôcky: SLE,
vibranta, alkaloid,
Baal

Tácka

Paracontrol
kite division
Starosemitský
boh Slnka

Klus koňa
Reflektor mikr.
antén
Vyhnanisko
(hovor.)
Pripravuj jedlo
varením

Kmitavá
spoluhláska
Dusikatá látka
rastlinného
pôvodu

Sierra Leone
(olymp. skr.)

Usmerňuj

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

Kuracie prsia so slaninkou a syrom
Veľmi rýchli a chutný recept
Potrebujeme (4–5 porcie): 700 gr kuracie prsia 150 gr slanina prerastená olej tavený syr soľ čierne korenie smotana podľa chuti
petržlenová vňať
Prsia pokrájame na rezance, slaninku na malé kúsky. Slaninku dáme
smažiť s troškou oleja, keď je hotová, pridáme prsia, opekáme, kým
mäso nezbelie. Tavený syr si pokrájame na menšie kúsky. Mäso osolíme,
pozor, syr aj slanina sú slané, pridáme korenie podľa chuti, pridáme syr,
smotanu, podlejeme troškou vriacej vody a necháme dusiť cca 10–15
minút. Podávame s ryžou alebo s čerstvou bagetou.

#metoo

Knísal

Niekade,
voľakade

Az Európai Parlament
szintén csatlakozott
a #metoo mozgalomhoz.
Eközben sorban derültek ki hihetetlen vagy
kevésbé meglepő információk a médiában.
„Szánalmas, ha valaki hatalmi pozícióból
zaklatja a beosztottjait vagy visszaél kollégái türelmével. Arra viszont oda kell figyelni,
hogy szexuális zaklatás hamis vádjával ne
történhessenek visszaélések. Különösen, ha
a vádakat indokolatatlanul hosszú idő eltelte
után, bizonyíték nélkül hozzák napvilágra,
sima bosszú, gazdasági vagy akár politikai
érdekek miatt. Az egyre több tisztességtelenség
láttán az áldozatok újra elveszíthetik bátorságukat, ezért arra biztatom az összes érintett
nőt és férfit, hogy tegyenek panaszt mielőbb.
Így növelhető nem csak a büntetés, de a megelőzés hatékonysága is!” – nyilatkozta Nagy
József, EPP, Híd.
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Európai Ifjúsági Találkozó 2018

Kétévente irodánk 10-10 tehetséges és aktív fiatalt szervez be pályázat alapján az Európai Ifjúsági Találkozóra Strasbourgba! Az idén 60
jelentkezőből választhattunk a 2018. június 1–2-án Strasbourgban
megrendezésre kerülő eseményre, amelyen 8000 fiatal vesz részt az
egész EU-ból. A kiválasztott résztvevőknek gratulálunk, és hasznos
időtöltést kívánunk, a többieknek pedig figyelmébe ajánlom gyakornoki
pályázatunkat!

Próbáld ki magad az Európai Parlamentben!

Gyakornoki programunk résztvevői betekintést nyernek az európai parlamenti munkába és az izgalmas
brüsszeli életébe egyaránt. Az élmény része például a már szinte hagyományos irodaest a híres belga
Delírium sörözőben. A nálunk szerzett tapasztalatok pedig gyakran az első lépést jelentik egy sikeres
karrier felé. Csakhogy néhány példát említsek: Zátori Anita az USA-ban folytatta karrierjét, Lovász Bálintot a Főiskolák Diáktanácsa elnökévé választották, Varga Csilla pedig Magyarország Külgazdasági és
Külügyminisztériumában talált munkát. „Épp a migránsválság kellős közepén voltam kint, amikor is nagyon
érdekes volt látni, hogy igazából hány ember milyen feszített tempóban dolgozott napi szinten azért, hogy
a helyzet stabilizálódjon. Rengeteg tapasztalatot szereztem, amit napi szinten hasznosítok a jelenlegi munkahelyemen is” – emlékszik vissza Koczó Alexandra, aki a szlovák Közlekedési Minisztérium kommunikációs
osztályán helyezkedett el. Volt gyakornokaink közül került ki Bugár Csilla és Kováč Margaréta is, akik ma
már Pálinkás Évi mellett asszisztensként dolgoznak az irodámban. Részletes információkért lapozz hátra!

Fiatalok vitáztak a migrációról
az Európai Parlamentben

Az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjat elnyert Ifjúsági Tanács résztvevőit
láttam vendégül egy munkabeszélgetésen szakterületemről, az európai
migrációs politikáról. Különös érdeklődéssel hallgatták meg az EU éves
felső betelepítési limitjét meghatározó mechanizmusról szóló javaslatot,
ami végül az általuk készített tanulmányba is bekerült.

Újítások az oktatásban

Brüsszelben az EU különböző
országaiból érkezett szakemberekkel a flexibilis oktatás
i modellekről beszélgettünk. A résztvevőknek a kise
bbségi iskolák helyzetéről és
specifikus problémáiról tart
ottam beszámolót.

Komáromban az EU-ról

Ebben az évben kétszer is volt alkalmam a komáromi diákokkal beszélgetni. Áprilisban az EU prioritásait értékeltük ki, decemberben pedig
a fiataloknak kínált lehetőségekről tartottunk izgalmas eszmecserét
a Tatra moziban, illetve a Selye János Egyetem előadótermében.
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Fókuszban az oktatás
és a gyermekjogok
Erősen indult az év, ami az oktatást és a gyermekjogokat illeti.

Vážne obavy o školskú
reformu na Ukrajine
Vyše polovica slovenských
europoslancov z poslaneckých
klubov EPP, S&D a ECR vyjadrujú
znepokojenie nad schváleným
zákonom o školskej reforme
na Ukrajine.

Dôvodom sú hlboké zmeny, kde sa už ďalej nepočíta
s vyučovaním v jazykoch národnostných menšín
na stredných a vysokých školách, ako to za vyše
polstoročia fungovalo na Ukrajine a je pravidlom
v celej Európskej únii.
„Vyjadrujeme obavy, že tento krok vyvolá veľké vnútorné napätie v krajine, kde žije 25% občanov, hlásiacich
sa k nejakej národnostnej menšine a bezprostredne
obmedzí ich právo k prístupu ku vzdelávaniu v materinskom jazyku. Navyše máme obavy, že tento krok
vážne ohrozí aj prístupový proces Ukrajiny do EÚ. Na
Ukrajine žije tretí najväčší počet Slovákov krajanov
v zahraničí a touto zmenou by stratili jediné a dobre
fungujúce slovenské gymnázium v Užhorode. Rovnako
sú ohrozené práva významnej Rusínskej a Maďarskej
menšiny na Ukrajine” – dodal europoslanec Nagy.

Ismét két konferencia keretein belül foglalkoztunk az iskolaügy aktuális kérdéseivel: az államnyelv idegen nyelvként való
tanításával, valamint a flexibilis oktatási modellekkel. A gyermekjogok fontos
részét képezték annak a jelentésnek is,
amelynek néppárti kivitelezője voltam.
Részt vettem számos európai parlamenti
kollégák által szervezett eseményen is,
a kárpátaljai származású Bocskor Andrea
(EPP) az anyanyelvi oktatás problémáira
világított rá az Erdélyből, Vajdaságból,
Kárpátaljáról és Felvidékről érkezett előadók társaságában. Én pedig a sok panasz
között örömmel tudtam elmondani, hogy
bár Szlovákiában is sok a gond, sikerült
megmentenünk a kisiskolákat, elindult
az iskolabuszprojekt és a Híd párt javaslatára készül a kisebbségi nyelvű oktatás
törvényes meghatározása is, ami a finanszírozás és így a megmaradás záloga. Ezt
eddig egyetlen érintett országban sem
sikerült elérni. Az ukrajnai helyzet azóta
csak rosszabbodott az új oktatási törvény
elfogadásával, ami ellehetetleníti a kisebbségi nyelveken való tanulást. Szlovákiai
kollégáim támogatásával írásbeli kérdéssel
fordultunk ez ügyben az Európai Bizottsághoz, amely válaszában biztosított arról,
hogy az Európai Külügyi Bizottság komoly
figyelmet fordít a felmerülő problémára.
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Világossá kell tennünk, hogy amennyiben
Ukrajna az Európai Unió része szeretne
lenni, tiszteletben kell tartania a kisebbségek alapjogait. Az oktatáson kívül a gyermekeknek fenntartott forró vonalak,
avagy hotlines, szabályozására fektettem
nagyobb hangsúlyt. Olyan könnyen megjegyezhető, ingyenes telefonszámokról van
szó, amit a gyermekek is hívni tudnak,
ha segítségre van szükségük. Az 116 000
például az eltűnt gyerekek bejelentésére
szolgál útmutatást nyújtva a hozzátartozóknak. A telefonszám minden uniós
országban egységes és hívható.
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Gyerekeim nagy kedvence, percek alatt elkészül és el is fogy.
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Nachos torta
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Hozzávalók (4 személyre): 2 szelet csirkemell 150 g natúr tortillachips (nachos) 50 g savanyított jalapeno 100 g cheddar sajt 1-2 üveg kész salsaszósz 1 pohár tejföl
Felcsíkozzuk a csirkemellet, sózzuk, borsozzuk és lassú lángon kissé átpirítjuk. Egy
nagy tepsibe beleszórjuk a nachost és rápakoljuk a csirkét. Ráöntjük a salsát és rászórunk még egy réteg nachost. A nachosra
ráöntjük a tejfölt, erre kerül ízlés szerint
a savanyított jalapeno, majd megszórjuk reszelt sajttal. 230 fokon, felső grillfokozaton
5–10 perc alatt átmelegítjük. Ha elkészült
a nachos, felszeletelt avokádóval, tejföllel,
apróra vágott újhagymával tálaljuk.
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Bővüljön
a magyar
adás!

Átadtuk a Lux Filmdíjat

A SZÁMI VÉR

Az idén a „Számi Vér” svéd–norvég–dán produkció nyerte
el az Európai Parlament éves kinematográfiai díját. Európa legészakibb részén, az embertelen sarkköri tájakon élő
skandináv őshonos és hagyományőrző emberek életének és
értékeinek feldolgozása a film. Nagyon örülök, hogy a szavazásban végül egy amúgy is nagyon értékes, a nemzeti
kisebbségről szóló film győzedelmeskedett, amely éppúgy
foglalkozik az identitással mint az előítéletek kérdésével.
Sokat tanulhatunk belőle. Talán ez a szavazás és díjátadás is
szerepet játszott a megfelelő közhangulathoz, hogy sikerült
támogatást szereznem az európai uniós kisebbségi jogminimum megalkotásához. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze
meg a Számi vért!

Egyeztetés az RTVS
vezérigazgatóval Strasbourgban
Jaroslav Rezníkkel a nemzetiségi adások legfontosabb kérdéseiről
is beszélgettünk, miután elfogadta meghívásunkat az Európai
Parlamentbe.
A Híd egyik prioritása a kisebbségi kultúra és média jogvédelme. A párt
többszörösen jelezte azokat a hiányosságokat is, amelyek az állami rádió
és TV vezetőségének a hatáskörébe tartoznak. Első számú igényünk: teljes
FM lefedést a Pátria Rádiónak a Csallóközben, Kassa és Rimaszombat
térségében. „E célból 3 éve sikeres aláírásgyűjtést szerveztem, amihez több
mint 5000 lakos csatlakozott. Az akkori vezérigazgató, V. Mika sajnos nem
tett ezügyben kielégítő lépéseket” – nyilatkozta Nagy József a személyes
megbeszélés után. További fontos kérdés a megfelelő számú alkotócsapat.
Az sem mellékes, hogy a magyar adás munkatársai az RTVS átlagfizetéséhez mérten igazságos fizetést kapjanak. Ezzel jó eséllyel tovább emelhető
a tartalom minősége, s így több, jobb, naprakész és átfogó rádiós műsorok
készítésére lehetne motiválni a szerkesztőket, hogy a hallgató teljeskörű
rádiós szolgáltatást kapjon a Patria hallgatásakor és hogy ne kelljen tekergetnie a rádió keresőjét. Jaroslav Rezník sokkal több fogékonyságot
mutatott a kisebbségi média specifikus igényeivel szemben, mint elődje,
de az eredmények lesznek a perdöntők, hogy vajon jó választás volt-e
a szlovákiai magyarok számára.
Nem utolsó sorban, a többi képviselő kollégával közösen beszélgettünk az
európai uniós tudósítások és analízisek megerősítéséről is.

Špagety s krevetami

Obľúbený recept mÔjho syna, Tea
Suroviny na 4 porcie: 400 g špagiet 1 stredne
veľká cibuľa 2 strúčiky cesnaku 3 mäsité paradajky 300 g lúpaných kreviet plátok masla
alebo olivový olej petržlenová vňať soľ, mleté čierne korenie biele víno
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„Folyton cikizzük a mozit, mondván: ilyesmi se történhet a való
életben, ám ha mégis bekövetkezik,
akkor vállat rántunk: na, ez is csak
a ……………… lehetséges!”
Vavyan Fable

Rizalit

Ősmagyar
bizony

Liter

1

K

Római
aprópénz

Fogoly
Német te
Kicsinyítő
képző
Brassói
csúcs

Somogyi
település

Ellenállás

Špagety varte vo vriacej vode 8–10 minút.
Cesnak a cibuľu ošúpte a pokrájajte nadrobno. Paradajky umyte a pokrájajte na menšie
kocky. Na rozohriatom masle opražte cibuľu
s cesnakom. Pridajte krevety a za občasného
premiešanie chvíľku poduste. Nakoniec primiešajte paradajky a petržlenovú vňať, dochuťte
soľou a korením a pridajte trošku bieleho vína.
Nechajte prevariť a premiešajte so špagetami.
Dobrú chuť!

Naptári
egység

Előtag:
exa-

Az abc 10.
Betűje
Szibériai
folyó

Ugyanott
röviden
Belga
autójel

A járda
része!
Gyom

Osztrák
schilling
Névelő

Tőrésmutató
jele
Brit patkány
Angol úr röviden
Jegenye
szélei

Jód és bór
Tonna

Sebhely

Angol úr Egyiptom
röviden röviden

Előtag:
nano

Don…
(csábász)
Energia jele

…mays
(kukorica)

A tárgy
ragja
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A FIATALOKNAK

Az Erasmus+ plusszai
Kétszer annyit az oktatásért,
képzésért, sportért és
fiatalságért 2018-ban.
Megdupláztuk ugyanis a program költségvetését, így még több fiatal használhatja
ki az Erasmus+ által kínált lehetőségeket.

Az Erasmus 30 éves működése során
9 millió európai vett részt a programban,
csak 2016-ban 725 000 fiatal utazott külföldre. Ösztöndíj gondoskodik arról, hogy
minden európainak lehetősége legyen bekapcsolódni, így nem csak a kiváltságosok
profitálnak a programból, aminek elsődleges célja, hogy a résztvevők megtalálják
helyüket a nagyvilágban, megismerjék
az európai kultúrákat és fejlesszék nyelvtudásukat. A felmérések szerint 10-ből
9-en sokkal magabiztosabban használnak
egy idegen nyelvet miután visszatérnek
és a többség kihasználja a program által
finanszírozott nyelvtanfolyamot is. A számok pedig azt mutatják, hogy a külföldön
szerzett szakértelem jelentősen megkön�nyíti a munkaerő piacon való elhelyezkedést. Évről-évre arra törekszünk, hogy
a jelentkezés egyszerű legyen és megkímélje a fiatalokat mindenféle adminisztratív tehertől. Én mindenkinek csak azt
tudom ajánlani, hogy próbálja ki magát
külföldi egyetemeken és használja ki ezt
a kivételes csereprogramot!
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Tudta? Hogy régészeti bizonyítékok
alapján az első levesek időszámításunk előtt 6000 környékén készültek,
méghozzá ………………

Autókormány

Olasz
névelő

Brazil
focista

Ruhadarab!
Három a
zenében

Kötőszó

Urán
Ománi
autójel

Radiológiai
eszköz
Galambszállás

Békési
Kurcsato község
rium
Röntgen
Páratlan
nyúl
Zloty

Olasz névelő

A bit jele
Középen
ráad

Elemi töltés jele
Sumér város

Réz
Lendület
jele

Korcsolya
ugrás

A szövetség Herbert Dorfmann elnök javaslatára új alelnökké nevezte ki Nagy József
néppárti (Híd) képviselőt, aki történelmileg
az első szlovákiai képviselő ezen a poszton.
„A dél-tiroli Herbert Dorfmann elnökkel,
aki a parlamentben az olaszországi német
kisebbséget képviseli, már többször szerveztünk kisebbségi témákra rendezvényeket, meghallgatásokat és az APE keretén belül nem
formálisan is tudunk támogatókat szerezni
kezdeményezéseinknek.”

Gyöngytyúk húsleves,
ahogy én készítem

Készítése szinte semmiben nem tér el a klasszikus
tyúkhúslevesétől, de sokkal ízletesebb.
Hozzávalók: 1 db gyöngytyúk 6 db sárgarépa
3 db fehérrépa 1 db zeller (zöldjével) 1 db karalábé 1 fej vöröshagyma 3 gerezd fokhagyma
1 db paprika 1 csokor petrezselyem szemes
bors babérlevél só

O

Liter
Gabon
autójele

Zenekar
röviden

Az Európai Parlamenti Szövetség (APE)
az egyik legfontosabb hivatalos képviselői
háttérszervezet, amelyben a képviselők
politkai hovatartozástól függetlenül kereshetnek megoldásokat és válaszokat a legfontosabb társadalmi kérdésekre.

Vegyjel
lutécium

1
Olivér becézve

Zászlós
röviden

Lendület
jele

Nagy Józsefet választották
az APE új alelnökévé

A szélein
álló
Lendület
Iráni fizetőeszköz

A gyöngytyúkot hideg vízben megmosom és egy
nagy leveses fazék aljára helyezem. Felengedem
vízzel, úgy, hogy ellepje. Hozzáadom a hagymát,
a 3 gerezd fokhagymát és az egész borsot, ízlés
szerint sót. Továbbá pici babérlevelet, rozmaringot és tárkonyt teszek bele. Nem kell aggódni,
a végére összeérik az aromája. A zöldségeket
megtisztítom, a vöröshagymának csak a külső
burokleveleit távolítom el. Közepes lángon addig
melegítem, míg gyöngyözni nem kezd, majd ekkor takarékra vesszem, lefedem, és 3 órát főzöm.
Így lesz a lehető legfinomabb a leves! Az utolsó
fél órában teszem csak bele a zöldséget, hogy ress
maradjon, végezetül néhány szál sáfrányt szórok
bele a különleges íz érdekében. Tálalás előtt házi
levestésztát főzök bele.
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A Selye János Egyetem rektora
Juhász György és a vezetőség nagy
gondot fordít az EU megismertetésére

MINDENÜTT
JÓ, DE
A LEGJOBB…
Támogatjuk
a mozgáskorlátozottakat
– járási évzárójuk
hagyományosan nálunk,
a Therma szállodában.

Nagy József

Republiková rada Most-Híd – podporujeme účasť
Slovenska v jadre EÚ a modernizáciu armády

Valakit Nagymad község díszpolgárává avatott László Gábor
polgármester úr. Érsek miniszter úr rá a tanú

Spolužiaci z Vysokej
školy ekonomickej
v Bratislave,
Peter Kažimír
a Gyuri Morvay

OTTHON
Az anyanyelvi oktatásért koriztunk – hiszen ez
nem elsősorban a közösség, hanem a gyermek
saját érdeke. Ezt már 400 évvel ezelőtt a nemzetek
tanítója, J. A. Komensky is felismerte.

Sausage party
rdahelyen
válon Dunasze
Kolbászfeszti

2017
DOMA

Gimnazistákkal Dunaszerdahelyen
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EPP kongresszus Máltán
Az Európai Néppárt számára „Európa az első”
A Néppárt ma Európa legbefolyásosabb pártcsaládja, a Európai Bizottság (Junker), az Európai
Parlament (Tajani) és az Európai Tanács (Tusk)
elnökei mind néppártiak. „Egy ekkora családban természetesen vannak nézet-, és véleménykülönbségek, de az értékekben nagyon közel állunk
egymáshoz (jobb-közép, keresztény-demokrataliberális). Azért fontosak a kongresszusok, hogy
megvitassuk és közösen kitűzzük a lényeges irányvonalakat, amelyek mentén dolgozik mindenki
a saját posztján” – magyarázta Nagy József, európai parlamenti képviselő, a Híd küldöttje. Az idei
kétnapos EPP kongresszus elsősorban a kül- és

biztonságpolitikáról szólt. „Minden polgár számára hasznos, felelős politikát fogunk folytatni.
Örülök, hogy a szakterületem, a belügy és a polgárjogok továbbra is a figyelem középpontjában
maradtak” – nyilatkozta a kongresszuson Nagy
József (Híd). A kétévente tartott találkozó a kapcsolattartásra is nagyszerű lehetőség. „Sikerült
beszélgetnem Andrej Plenkovičcsal, Horvátország
új miniszterelnökével, valamikori padtársammal
az Európai Parlamentből. A Hídon kívül Szlovákiából a Néppárt tagja a KDH, az SDKU és az
MKP is, így találkoztunk Máltán Menyhárt József
pártelnökkel.” A néppárti prioritásokat sikerült
16 dokumentumba foglalni, határozat született
például Európa jövőjéről, valamint a tagállamok
rendőrségi és hírszerzési hatóságainak együttműködésének megerősítéséről.
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Lesklá
Pokryl
vzorkovaná
s rosou
tkanina

Indiánsky
šípový jed

Pomôcky:
Anu, abalda,
javeru

Lodenica

Počkaj

Kód Aruby

Sklad tabaku
Záväzok
skoseného
obila

Štát v USA

Mal ako
príbytok

Latinsko- Nosná
americký oblúková
stavba
tance

Mužské
meno
(23.3)

Veru
(hovor.)

Tajnička
Uprato
vanie
priestoru
Dieťa bez
rodičov

Hoci aj

Ťukal

Babilonský
boh neba

Vylúštením tajničky krížovky sa dozviete meno najdlhšieho známeho živočícha.

Rókagombás és vargányás tojásrántotta
Hozzávalók: 1 evőkanál zsír bors, konyhasó 4 db tojás 1 fej vöröshagyma 20 dkg rókagomba
vagy vargánya, lehet laskagomba is
A felhevített zsíron a nagy darabokra vágott hagymát és gombát frissen őrölt borssal fűszerezve
pár perc alatt lobogó tűzön megpirítjuk. Ízlés szerint sózzuk, majd ráütjük a tojásokat. Én lágyra
hagyom a tojást és csipetnyi pirospaprikával fűszerezem a kész rántottát. Finomra metélt petrezselyemzölddel meghintve, friss kenyérrel tálalom.

Inteligentná
evidencia
cudzincov
To je odpoveďou Únie
na bezpečnostné hrozby
terorizmu, migrácie a na
rastúci počet cestujúcich.

Prepojený systém vstupov a výstupov vďaka snahe Európskej ľudovej strany nebude záťažou ale zlepšením bezpečnosti pre
občanov EÚ a vytvorí ozaj nepríjemnú
prekážku pre ilegálnych migrantov a prevádzačov.
Keď niekto prekročí limit
povoleného pobytu, táto
informácia sa automaticky dostane do práve
zreformovaného Schengenského informačného
systému a umožní napríklad policajtom aj
pri bežnej cestnej kontrole odhaliť hľadané,
ilegálne osoby. Prechodom osoby cez pasovú
kontrolu sa spustí automatické odpočítavanie dĺžky platnosti jeho pobytového povolenia alebo víz vydaného ktorýmkoľvek členským štátom. Nový inteligentný systém bude
registrovať a zdieľať nielen fotografiu, osobné
a biometrické údaje všetkých cestujúcich do
EÚ, ale aj čas a miesto prechodu cez pasovú kontrolu. Pripravuje sa aj nový systém
ETIAS pre zjednodušené online povolanie
vstupu občanov krajín bez vízovej povinnosti. ETIAS bude takisto integrovaný do
sledovania dĺžky pobytu cudzincov a prekročenie doby povolenia bude dôvodom na
zamietnutie udelenia nových víz. Nejde o
neznámu technológiu, dokonca niektoré
členské štáty ju už teraz používajú, lenže ak
cestujúci opustil EÚ z inej krajiny, alebo si
vybavil aj inde víza, nebolo možné dosledovať oprávnenosť jeho pobytu. Čo sa nám
podarilo, to je dosiahnuť zdieľanie týchto
starostlivo ochraňovaných bezpečnostných
informácií medzi členskými štátmi.
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Návšteva prezidenta
v Európskom parlamente
Prezident Andrej Kiska bol konštruktívny a pozitívny, až vytvoril
falošný dojem, že Slovensko je spokojným proeurópskym ostrovom v
strednej Európe. Som rád, že vyzdvihol problém manipulácie s falošnými
správami, ktoré škodia povesti Európskej Únie. Privítal by som aj obhajobu
otvorených schengenských hraníc ako aj postoj k návrhu spoločnej
azylovej a presídľovacej politiky.

Épül az R7 autópálya

Nem kell majd az ingázóknak napi 3 órát
autózniuk a fővárosba 30 km távolságból
25 hosszú év után beindult Dél-Szlovákia gazdasági
integrációja, nem beszélve a biztonságosabb, gyorsabb
és kényelmesebb utazásról. A Pozsonyt Kassával összekötő déli forgalmi folyosó első szakasza Egyházgellénél
végződik és a folytatása – Dunaszerdahely, Érsekújvár
elkerülésével egészen Losoncig húzódik majd, ahol rákapcsolódik az oda tervezett gyorsforgalmi útra. „Ahol
van út, ott van élet” a kedvenc szavajárása Érsek Árpád
közlekedési miniszterünknek, aki nem csak az autós
közlekedést viseli a szívén. Folytatódik az egyre közkedveltebb vasutas közlekedés modernizációja és ott, ahol
kevés a kapacitás, további forrásokat biztosítanak a járatok besűrítésére illetve a vonatok kapacitásnövelésére. Ha
a vasút jól fog kapcsolódni a városi tömegközlekedésre
és biztonságos parkolók lesznek kiépítve a vidéki állomások körül, az nem csak időt, pénzt és infrastrukturális
befektetést takarít meg, de egyben egy környezetbarát
alternatívája a jövő közlekedésének.

EU revue 2017

Kövess minket
a Facebookon is!

w w w.n a g y j o z s e f. s k

9

4
7

3
SU DOKU

16

6
8

6

5

8
3
4

1

1

6

1

9

5

6

8
2
8

Ľahký jogurtový dezert s banánom
Potrebujeme: 200 g jemného tvarohu 100 g bieleho jogurtu 1 zrelý banán 1 lyžicu medu
Banán ošúpeme a nakrájame na kúsky a vložíme do mixéra. Pridáme biely jogurt, tvaroh a rozmixujeme. Nakoniec pridáme med a všetko premiešame. Vznikne nám hustý a vzdušný krém. Pripravíme si
dezertné poháre a krém navrstvíme do pohárov. Ozdobíme kolieskami banánov a sušienkami. Vložíme
vychladiť do chladničky a môžeme podávať.
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Solymos László:
Készülhet a Duna-alagút

Podarilo sa: Linka detskej istoty v celom EU 116 111

Ochrana detí
pri únosoch rodičmi v EU

Biztonságos, gyors és kényelmes autózás
mindenki számára.

Minulý rok sa nám podarilo presadiť, aby v každej krajine EŰ
bolo povinné prevádzkovanie Linky detskej istoty 116 111 a linky pre
nezvestné, stratené deti 116 000 vo viacerých jazykoch.
Každoročne dochádza v rámci Únie približne k 1800 prípadom únosu dieťaťa rodičom do druhého členského štátu. Naším
cieľom je zjednodušiť
a skrátiť tieto rodinné
spory maximálne na 18
týždňov vrátane odvolacích konaní. Deti budú mať možnosť vyjadriť sa v rámci konania
bez nátlaku rodičov. Novinkou bude tiež povinné zmierovacie konanie na súde, tak ako je to bežné pri rozvodoch, aby sa preskúmala
možnosť dohody strán
dosiahnuť najlepšie
riešenia pre dieťa. Rozhodnutia budú automaticky vynútiteľné vo
všetkých krajinách EÚ.
Na podporu medzinárodnej neziskovky Missing Children Europe
celá naša poslanecká
kancelaria zabehla na
Bruselskom Maratone.
Moje 3 deti sa taktiež
pridali k peknej iniciatíve.

„Ha van ott emberünk, nekünk, csallóközieknek – akkor megy a dolog! A minisztériumban már 2012 elején jóváhagytuk az egyik csatorna átalakítását.
Sajnos a Radičová kormány bukása után a projektet leállították. Kiesett
a négy év, de nem hiába vagyunk újra kormányon” – nyilatkozta Nagy
József, volt környezetvédelmi miniszter. A komp üzemeltetése bizonytalan,
nagyon időjárás-, és vízállásfüggő a kapacitása pedig csúcsforgalomnál
teljesen elégtelen, hosszú a várakozási idő. Van amikor hetekig kénytelenek
az emberek 60 km-t körbeautózni. Az erőmű felvízcsatornája alatti öt,
vízelvezetés céljából fenntartott alagútból kettőt közúti forgalomra alkalmassá tennének. „Az egyik a gépjárművek, a másik pedig a kerékpárosok és

gyalogosok átkelését biztosítaná. Olyan megoldást kerestünk, ami viszonylag
kis környezeti hatással, állandó átjárást biztosít majd a vízierőmű egyik oldaláról a másikra. Az alagút használata nem csak gyorsabb, de kényelmesebb
és gazdaságosabb is lenne, mint a komp üzemeltetése” – fejtette ki Sólymos
László, a Híd környezetvédelemi minisztere.
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Melyik közismert a gyerekek
által kedvelt édesség származik
Ausztriából? A választ megkapják a rejtvény megoldásában.

Ozorai…
Lenmag!
(vezér)

Sátor,
németül

Tova
Bájos
szlengül

Ománi
autójel
Kálium
Üres kör!

Dúdol

Jemeni
település

Kálium
Római városrész

Főverőér
Adatleíró
nyelv
Lendület
jele

Színész
(Jamie)
Középkék

Móricz
nőalak

Fiúági közép

Római ezer
Névelő

Vegyjel
urán

K

Tv-rendszer
Axióma
eleje!

Ománi
autójel

Vegyjel
klór

Hozzávalók: 1 db csirke (feldarabolva) 2 ek
sertészsír 1,5 ek fűszerpaprika 2 közepes
vöröshagyma só

1
Lendület
jele

50
százalék

Verhetetlen csirkepaprikásom
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Urán
Ötven Rómában

50 Rómában

Román
pénz
… A hangya

Ománi
autójel
Numero
röviden

A felaprított hagymát disznózsíron félig megpirítom, majd hozzáadom a bőrös csirkedarabokat és magas lángon kissé megpörkölöm. Amikor a hús és a bőr kissé megbarnult, félrehúzom
és nagy adag fűszerpaprikával a még sercegő
zsírban gyorsan megfuttatom. Vigyázat, nehogy
megkeseredjen, ezért időben nyakon kell önteni
egy pohár vízzel, mégjobb, ha van, húslevessel.
Ezután csak sózom, más fűszert használni szigorúan tilos és lassú tűzön gyöngyöztetem, amíg
a csontjáról nem kezd lehullani a hús. Csuszával,
galuskával, főtt tésztával, de kenyérrel is isteni.
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Studená, obchodná
alebo jadrová vojna?

Átnéztünk a világ
legveszélyesebb pontjára

Nejasný úsmev ruského veľvyslanca na rokovaní
EU-Kórea delegácie.

Szerintem nem legitim
a megelőző atomcsapás egy
diktatúrában szenvedő nép ellen

Nie Blízky východ, ale Severná Kórea je dnes najnebezpečnejším
miestom na svete. Už zajtra tam môže vypuknúť nukleárna vojna.

A fegyvermentes övezetben igazán érezni az új évezred legnagyobb
háborús feszültségét. Az Európai Parlament békemissziójának
tagjaként tehettem pár lépést az állandóan fenntartott tárgyalóasztal körül, az egyetlen helyen, ahol lehetséges átlépni az Észak- és
Dél-Korea közti határon. De egy atomháború kezdete nem ennél
az asztalnál fog eldőlni.

Kým Južná Kórea začala s Američanmi už
pred 40 rokmi tradičné vojenské cvičenie
na dôkaz, že USA stále ochraňuje slobodnú
časť polostrova, Kim
sa teraz rozhodol tiež
dokazovať: vystreluje
rakety stredne dlhého
doletu, na 1.000 km vzdialené ciele v Japonskom mori. Bol to odkaz,
že odteraz ani vojensky bezbranný hospodársky gigant Japonsko, ani
55.000 amerických vojakov na japonských základniach a dokonca
ani západné pobrežie USA nebude v bezpečí. Práve proti takýmto hrozbám chcú spojenci postaviť protiraketový obranný systém
THAAD v Južnej Kórei, ale aj inde. To ale vybíja poistky nielen u
Rusov, ale aj u Číňanov, ktorí pre to zaviedli embargo na niektoré
citlivé juhokórejské obchodné záujmy, dokonca dali zavrieť aj veľký
kórejský obchodný reťazec na území Číny. Thaad je obranný systém,
ktorý interkontinentálne rakety vie zlikvidovať ešte ďaleko pred ich
cieľmi. EÚ sa snaží sprostredkovať a chladiť atmosféru a ja len dúfam,
že Trump nebude chcieť tiež dokazovať a nespustí preventívny úder
na vedenie Severnej Kórei, čoho sa Kim Jong-un zrejme nevie dočkať.
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Tudta, hogy Koreában mindenki
………………? A koreaiak ugyanis
nem a születésnapjukon öregszenek,
hanem az újév első napján, tehát
a december 31-én született egyéves
kisbaba január 1-jén már két éves.
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A kommunista rezsim egyedül az Amerikai Egyesült Államokkal lenne hajlandó leülni és azt is csak azért, hogy elismerjék őket nukleáris
nagyhatalomként. Mindeközben az észak-koreai férfiaknak 10, a nőknek pedig 7 év kötelező katonaság van előírva, a gyerekek 10 centivel
kisebbek a dél-koreaiaknál és 60 éve tartó élelmiszerhiány uralkodik.
Az üzletek üresek, alapélelmiszer és benzin jegyrendszerrel kapható,
a kiutazás reménytelen, a szökési kísérletért pedig azonnali halál jár.
Dél-Korea külügyi bizottságának vezetőjével az amerikai Trump elnök
kirohanásáról tárgyaltunk, amiben Észak-Korea megsemmisítésével
fenyegetőzött. A dél-koreai parlamenti képviselők pedig teljes egyetértésben kértek bennünket, hogy
az EU vállalja a közvetítői szerepet az USA és Észak-Korea
között. Szöulban senkinek sem
tetszik a katonai beavatkozás
gondolata Kim Jong-un ellen,
hiszen egy háború Dél-Korea
pusztulásával fenyegetne.
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Észak

A húst kiklopfolom, sózom, borsozom. Egy
közepes edényben felolvasztom a zsírt, a húst
mindkét oldaláról átpirítom. Amikor megpirult,
kiveszem és csíkokra vágom. A megmaradt
zsírban megpárolom a szalonnát, a hagymát és
pár szelet piros kápiapaprikát. Hozzáadom az
uborkaszeleteket, a főtt tojást. Amikor a hagyma üveges lesz, visszarakom a húst az edénybe,
felöntöm egy pohár vízzel vagy húslével. Lassan,
fortyogva főzzük sűrűre a levét. Rizzsel és gyümölcsbefőttel a legfinomabb.
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A Kapitóliumban fél órás individuá

lis találkozóink voltak a republikánus és
a demokrata törvényhozók jeles tagjaival:
a Szenátus belügyi bizottságának elnökével,
Johnson szenátorral, a Kongresszus belügyi
bizottságának elnökével, McCaul képviselővel, Trump lehetséges utódjával, Lofgren és
Blackburn képviselőasszonyokkal.

Trump korszak első EU del
egációjával az
Amerikai Egyesült Államokb
an jártam júliusban,
7 európai parlamenti képvise
lő társammal és közülük ketten képviseltük az Eur
ópai Néppártot. Nem
csak az intézkedés ek határo
zottságában és szervezettségében, de a szakmai
zsargonban is sokkal
egyértelműbb az amerikai mig
rációs politika és ez
nem újdonság, nem Trump hoz
ta magával. Az USAban „undocumented immigra
nts”(nem regisztrált
bevándorló) és „deportation”
(kitoloncolás), míg az
EU-ban a büntetlenséget sug
alló „irregular migrants”
(rendhagyó vándorló) és „re
turn” (visszatérítés)
a szóhasználat ugyanarra, ugy
anazon a nyelven. Az
USA-ba évente kevesebb min
t 100.000 bevándorló
érkezik vag y marad illegál
isan. Az EU-ba sajnos
ennek az 5-10 szerese.

USA MISSION 2017

tt bennünket a Nemzet-

y-, külügy-,

pénzüg
Fogadtak bennünket az USA mának megfelelő

isztériu
igazságüg y-, és belügymin
s vezetői, a Szövetségi Keette
hely
ok
szövetségi hivatal
az ESTA – az online vízum
reskedelmi Hivatal (FTC) és
ekomunikációs Hivatal
Tel
i
ügynökség, a Szövetség
us és Bűnözés Áldozaigazgatótanácsa, a Terrorizm
ja. Találkoztunk az EU-s
tainak Hivatalának igazgató
antec-Norton security,
Sym
l:
adatvédelem érintetjeive
ebook, Youtube, Allied
Microsoft, Apple , Google, Fac
tion, AT&T.
for Startups, Internet Associa

A Fehér Házban fogadoettese, utána egy-egy órás

ely
biztonsági Tanács elnökh
gazTrump elnök első számú
eszmecserét tartottunk
al.
jáv
i tanácsadó
dasági és nemzetbiztonság

Emlékezetes

találkozó volt a N
emzeti Ter
rorelhárítási Közp
ontban, elvittek
a hírhedt digitális hírszerzési
üg ynökségbe (N
SA) és az összes
USA titkosszolgá
lat ernyőszervezeté
nek, a National
Intelligence-nek
a szupertitkos sz
ékhelyére is. Itt
fotók nem készül
hettek.
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