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Priatelia,

už šestnásť rokov počúvame od tých istých ľudí vo
vedení Nitrianskej župy, ako v našom kraji všetko funguje, aké máme
výborné cesty, moderné školy a dobré nemocnice. Ako sa nášmu
kraju darí. Dokonca sa mu vraj darí tak dobre, že si môže dovoliť kaž
doročne odkladať z našich daní milióny eur len tak „do zásoby“.
Naozaj tomu ešte veríte? Som presvedčený, že nie. Veď za doteraj
ších 16 rokov sa v našom kraji rozdelili takmer dve miliardy eur, za po
sledné roky to bolo vyše 120 miliónov ročne. Na to, v akom stave sú
cesty, do akej miery školy pripravujú študentov na reálny trh práce a či
zdravotníctvo a sociálne služby v kraji zodpovedajú štandardu tretieho
tisícročia, si najlepšie zodpoviete sami.
Mňa však rovnako trápi, že napriek svojim možnostiam a miliónovým
rezervám kraj takmer nič neurobil pre podporu regionálnej ekonomiky,
nepodporuje domácich výrobcov ani cestovný ruch. V počte návštevní
kov sme dlhodobo poslední. Predbehli nás aj kraje s horším potenciálom
a možnosťami ako máme my.
Už na budúci rok začne nová automobilka chrliť autá, vznikajú tu aj
nové firmy napojené na automobilovú výrobu. Akú výhody z toho bude
me mať, netušíme. Ale už teraz vieme, že budeme mať veľké problémy
s dopravou. Bez funkčnej integrovanej dopravy nebudeme vedieť do
držať dnešné časové štandardy, nehovoriac o preplnených cestách.
O očakávanej dopravnej záťaži vieme už dva roky, no samosprávny kraj
sa na túto zmenu nijako nepripravil. Podobne vidíme, ako nové firmy
hľadajú rôznych špecialistov a odborníkov, no zo stredných škôl stále
vypúšťame študentov, ktorí sa môžu postaviť akurát tak za pás.
Nitriansky samosprávny kraj stojí pred veľkou výzvou. Ako sa dokáže
popasovať s novými príležitosťami, ako dokáže vyriešiť nové problémy?
Som presvedčený, že tu potrebujeme nových ľudí, silných po odbornej
i morálnej stránke. Ľudí pripravených na odvážne zmeny a nezaťažených
dlhoročnými sterotypmi.
Vďaka spoločnému úsiliu sa nám v Nitrianskom samosprávnom kra
ji po prvýkrát podarilo vytvoriť veľkú koalíciu demokratických opozič
ných strán. Vieme, že ak hovoríme o potrebe spolupráce a spájania sa
všetkých rozumných ľudí, musíme ísť sami príkladom. Chceme priniesť
do verejného života viac otvorenosti, slušnosti, odbornosti a odvahy re
alizovať nové riešenia a nápady. Chceme, aby sa Nitrianska župa stala
pre občanov naozaj užitočnou. Náš kandidát na župana Ján Greššo sa
obrátil na všetkých ľudí v kraji s výzvou – príďte voliť a spolu porazíme
extrémizmus. Ja som presvedčený, že ak prídete voliť a podporíte nás,
tak neporazíme len hrozbu extrémizmu, ale porazíme aj šestnásť rokov
rutiny a stagnácie.
Daniel Balko
podpredseda strany ŠANCA a kandidát na poslanca
Nitrianskeho samosprávneho kraja za okres Nitra
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ŠANCA pre silné regióny
- Podporme regionálne výrobky

Chceme, aby sa Slovensko stalo krajinou silných regiónov s väčším podielom
domácej výroby. Od poľnohospodárstva, potravinárstva, gastronómie po tradičné remeslá a spracovanie domácich surovín. Našim cieľom je podpora regionálnej
výroby a miestneho predaja.
Dnes, ak si chcete kúpiť v obľúbenom
obchode vajíčka alebo zeleninu pria
mo od výrobcu, ktorý žije a podniká vo
vašom regióne, nejde to. Samozrejme,
ak práve nenakupujete v špecializova
nej farmárskej predajni, ktorých, zatiaľ,
na Slovensku veľa nie je. Spotrebitelia
pritom požadujú kvalitnejšiu ponuku
výrobkov, priamy kontakt s výrobcom,
o čerstvom a originálnom tovare ne
hovoriac. Brzdou je však monopolné
postavenie reťazcov, zlý systém štátnej
podpory a dotácií v poľnohospodár
stve a komplikované pravidlá pre malé
podnikanie v potravinárstve. Maloob
chod navyše uprednostňuje univerzál
nu veľkovýrobu bez ohľadu na pôvod
tovaru a výrobky s nižšou cenou.
Chceme to zmeniť, a preto prichádzame
s iniciatívou, ktorej cieľom je podpora

regionálnych výrobkov. Ako? Vytvo
rením komplexného systému regio
nálnych značiek, vytvorením registrov
regionálnych výrobcov a predajcov, ale
najmä pomocou miestnym výrobcom
pri predaji ich výrobkov na trhu.

Začíname v Nitrianskom kraji
Pilotný projekt Regionálne výrobky na
naše pulty sme odštartovali v Nitrian
skom kraji koncom augusta. „Naším
najbližším cieľom je vytvorenie zoznamov výrobcov a predajcov domácich
výrobkov podľa tradičných regiónov,“
povedal Daniel Balko z novovzniknu
tého občianskeho združenia Silné re
gióny a podpredseda ŠANCE. Nasledo
vať bude návrh na zavedenie značenia
regionálnych výrobkov a jeho prepoje
nie s označovaním turistických regió
nov. Na Slovensku totiž neexistuje žiad

ny systém označovania výrobkov podľa
ich regionálneho pôvodu. Domáce vý
robky v Nitrianskom kraji by sa mohli
označovať podľa štyroch tradičných re
giónov: región Dolná Nitra, región Pod
ujansko, región Hont a región Tekov.
Vytvoríme aj ročný kalendár miestnych
trhov a predajných podujatí a budeme
sa snažiť zapojiť čo najviac výrobcov
v regionálnej výrobe. Iniciatívu sme
otvorili pre všetkých – od aktivistov
miestneho rozvoja, poľnohospodárov,
spracovateľov miestnych surovín, vý
robcov tradičných výrobkov až po ma
jiteľov obchodov a reštaurácií.
Pridáte sa aj Vy? Hľadáme podporovateľov iniciatívy v ďalších krajoch.
Ak máte záujem, alebo chcete pomôcť inak, kontaktujte nás cez FB
Silné regióny. Ďakujeme.
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