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Rövid
évértékelés
Szabó
Szabolccsal
(2-3 oldal)
„Valós helyzetértékelésből indulunk ki,
és valódi megoldásokat kínálunk. Ezért
mi nem hiszünk például a széles körben
kiterjesztett 50 ezret fizető közmunkában,
nem hiszünk a végletekig központosított
közoktatásban, ahol már kréta sincs az
iskolában, a gyerekek és pedagógusok
szenvednek az értelmetlen reformok miatt,
és még sorolhatnám.”

Svájcba vándorol ki
a csepeli Jobbikos?

Pénzt vonnak el Csepeltől és Soroksártól

Információink szerint a menekültek elleni gyűlöletkeltésben a Fidesszel versenyző Jobbik csepeli képviselőjelöltje, Lehmann Viktor, Svájcba készül költözni az egész családjával. Úgy tudjuk, hogy a felesége már kiköltözött, és
rövidesen Lehmann is utána megy a gyerekekkel. Ugye
a Lehmann család nem menekült, így ők tényleg gazdasági bevándorlók lesznek! Lehmann ott is követelni fogja
maga ellen a kerítést? Magát is terroristának fogja beállítani? Harcolni fog maga ellen, hogy ne vegye el a svájciak
munkáját?

A Fideszes többségű Országgyűlés megszavazta azt a törvénymódosítást, melyben többek között átalakítja a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztást. A törvény értelmében a helyben fizetett adókból idén kevesebb marad Csepelen és Soroksáron, többet von el a főváros. Mindezt azért, mert a főváros
nem hajlandó finanszírozni a BKV-t, ezért a kerületektől
elvont pénzre van szükség a működtetéshez. A javaslatot
Németh Szilárd megszavazta. Borbély Lénárd pedig hallgat. Vajon miért?

Felelős kiadó: Szabó Szabolcs
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Rövid évértékelés
Szabó Szabolccsal
Megint véget ért egy év, így ennek apropóján
arra kértük dr. Szabó Szabolcsot, Csepel és
Soroksár országgyűlési képviselőjét, hogy értékelje az elmúlt egy évet. Az interjúból kiderül,
hogy mennyire volt aktív a képviselőnk, illetve
hogy mit tartott az elmúlt egy év legnagyobb
eredményeinek, legnagyobb kudarcainak

személyesen rábeszélni az érintett minisz-

Együttben abban hiszünk, hogy a józan

már kréta sincs az iskolában, a gyerekek

tett le az asztalra. Ezzel szemben a Fidesz,

tériumok vezető beosztású vezetőit, hogy

középútra helyezkedő, az egyszerű pénz-

és pedagógusok szenvednek az értelmet-

és helyi szinten Németh Szilárd, Borbély

ne felejtkezzenek el Csepelről és Soroksár-

osztogatás ígéretét elvető, a szakértők

len reformok miatt, és még sorolhatnám.

Lénárd és Ábel Attila is csak a gyűlölet szí-

ról. És persze potenciális beruházókkal is

véleményét megfogadó pártnak van csak

Mi olyan Magyarországot akarunk terem-

tásával foglalkozott. Még az önkormány-

beszélgetek. Mert fontos persze a Birkózó-

jövője a politikai palettán.

zati közmeghallgatást is erre használták fel,

csarnok ügye, de a Csepel Művek fejlesz-

teni, ahol él az egymás iránti szolidaritás,
ahol az Európai Uniós cselekvő és kezde-

nem pedig a csepeliek ügyeivel foglalkoz-

tése, az iskolák és templomok fejlesztése,

De nem lenne népszerűbb azt mondani,

ményező tagállamai vagyunk, nem pedig

tak, ami szembe megy az önkormányzati

a temetők rendbetétele sokkal több em-

hogy lesz pénz?

a kerékkötői a közös fellépésnek. Ráadásul

törvénnyel. Ilyen helyzetben mutatkozik az

bert érint közvetlenül.

Persze gyűlöletet kelteni, meg pénzosztást

kezdenünk kell valamit a mérhetetlen sze-

meg, hogy ki milyen emberi minőségű. Ők

Ezen kívül, mint oktatással és kultúrával

ígérni mindig könnyebb. Rövid távon pedig

génységgel. Szerintem értelmesen el lehet

megbuktak.

foglalkozó politikus, aktívan részt veszek

eredményt is lehet produkálni az ócska po-

magyarázni, hogy a sokat keresőknek kicsit

a Kulturális bizottság munkájában, egyez-

pulizmussal. Amikor azonban döntési hely-

többet kell vállalni ahhoz, hogy a kevésbé

Furcsa volt az elmúlt év. Az év elején

kültek ellen szítják a lakosságot, miközben

Jutott az elmúlt hónapokban idő arra,

tetek a különböző szakszervezetekkel,

zetbe kerül az ember, akkor gyorsan vissza-

jól keresők adóterheit csökkenteni tudjuk.

úgy tűnt, mintha a Fidesz támoga-

gyakorlatilag nem is maradt az országban

hogy a menekülthisztéria mellett más,

szakmai szervezetekkel, beszélgetek az

vonja a populista politikus is az ígéreteit. Mi

Mert 4 millió szegény él az országban, akik

tottság összeomlott volna, majd az év

szinte egy sem.

csepeliek és soroksáriak életét is befo-

érintett terület szakértőivel, intézményve-

nem ilyenek vagyunk. Valós helyzetértéke-

egy része szó szerint éhezik. Mert az egy-

lyásoló témával foglalkozzon?

zetőivel, személyesen ellenőriztem az isko-

lésből indulunk ki, és valódi megoldásokat

kulcsos adóval az emberek 20 százaléka járt

végére szinte rekord magasságokba
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tőkkel egyeztetett megoldási javaslatot

szökött szimpatizánsaik aránya. Ön

És mit kellett volna tenni a kormány-

Természetesen igen. A parlamentben

lai menzák ételeinek a fogyaszthatóságát,

kínálunk. Ezért mi nem hiszünk például

jól, 60 százaléka pedig rosszul. Úgy akarjuk

szerinte ez miért történt?

nak kerítésépítés helyett?

a hozzászólásaim száma már eléri a negy-

valamint a Váradi Alapítvánnyal együttmű-

a széles körben kiterjesztett 50 ezret fize-

ösztönözni a gyerekvállalást, hogy a gye-

Valóban teljesen más képet mutat a ma-

Egyszerűen tenni kellett volna a dolgát.

venet, de az indítványaim száma is eléri

ködve dolgozunk a különböző szakpolitikai

tő közmunkában, nem hiszünk a véglete-

reket/gyerekeket vállaló szülők tényleg azt

gyar politikai közélet idén januárban, mint

A kerítésre és a plakátkampányokra elszórt

már a nyolcvanat. Persze ez nem men�-

programok frissítésén, újragondolásán. Az

kig központosított közoktatásban, ahol

érezzék: nincsenek magukra hagyva. Ahol

egy évvel korábban. Tavaly ilyenkor a Fi-

tízmilliárdok helyett fel kellett vol-

desz óriási gondban volt, hiszen mindenki

na duzzasztani a Bevándor-

számára kezdett egyértelművé válni, hogy

lási és Állampolgársági

nem működik a NER. Azonban a tavasszal

Hivatal létszámát, ki

nyiségi verseny. A lényeg az,

a szegény családban született gyereknek

hogy az emberek a saj-

is van lehetősége leérettségizni és egye-

zék, az ország

Adományok a Csepeli és Soroksári Együtt alapszervezetétől 2016-ban is sok adományt osztott szét Csepelen és Soroksáron az

tón keresztül érez-

temre járni. Mert most a hozzám hasonló
családból származókat a kormány csak és

kialakult menekültválságot a kormány

kellett volna szűr-

vezetői meg

Együtt helyi alapszervezete. Szétosztottunk 20 mázsa burgonyát, több tucat zsák ru-

kizárólag szakmunkásként akarja látni. Ter-

gátlástalanul kihasználta a saját pártpoli-

ni a határokon,

a Parlament-

hát és cipőt, valamint játékokat, könyveket. Különösen jól sikerült a Csepeli Piacnál

mészetesen nincs semmi gond a szakmun-

tikai céljaira. Nem az vezérelte őket, hogy

hogy ki a mene-

ben tapasz-

december 12-én szervezett ruhaosztás, ahol nem csak a több tucat zsák ruhát, hanem

kásokkal, hiszen ők végzik a fizikai munkát

valahogy megoldjuk a helyzetet, hanem

kült és ki a be-

talják, hogy

sok száz adag teát és némi pogácsát is adhattunk a rászorulóknak. Ezen kívül 2015

a gyárakban, üzemekben, földeken. De az

inkább minden energiáját és pénzét az

vándorló, ki kel-

Csepelnek

végétől élelmiszerdobozt üzemeltetünk a csepeli irodánál, ahova bárki betehet és

elfogadhatatlan, hogy a szülők vagyoni

idegenekkel szembeni gyűlölet szításá-

lett volna fizetni

és

ahonnan bárki elvihet élelmiszert. Dr. Szabó Szabolcs, országgyűlési képviselő, a helyi

helyzete alapján, és nem a gyerek képessé-

Együtt alapszervezet vezetője majd’ egyhavi fizetésével támogatta a két kerület rászo-

gei alapján dől el, hogy kiből lesz lakatos és

rulóit, civil szervezeteit.

kiből ügyvéd. Ameddig pedig nem lesz így,

ra hangolta. Összemosták a menekültet

a határőrizeten

a bevándorlóval, a terrorista gazembere-

dolgozók túlóráit,

ket a terroristák elől menekülőkkel. Egy

meg kellett volna

normális országban ilyenkor segítő kezet

szervezni a valódi me-

Sorok-

sárnak van
országgyűlé si képviselője.

Köszönjük minden támo-

addig a saját fizetésemből támogatok helyi

Szerencsére ezen

gatónknak az önzetlen se-

szervezeteket, alapítványokat, valamint az

a téren nincs okom pa-

gítséget. Aki szeretne fel-

Együtt helyi szervezete adományokat gyűjt

naszra, hiszen a televízióban

ajánlani élelmiszert, ruhát,

és oszt a rászorulók között. Ezzel is jelezzük,

nyújtanak a háború elől menekülteknek,

nekültek ellátását, és per-

miközben a határon belépők közül kiszűrik

sze európai összefogást kellett

azokat, akik nem menekültek, hanem csak

volna kezdettől követelni annak érdeké-

viszonylag gyakran láthatnak a választók.

tüzelőt, vagy bármit mást

hogy mi nem a televíziós kamerák miatt

a menekülthullámra ráült bevándorlók. Itt

ben, hogy megoldjuk a szír polgárháborús

Ezért nagy energiákat fordítottam arra az

a rászorulóknak, az jelez-

foglalkozunk a szegényekkel. Mi csökken-

nem ez történt, mert a gyűlöletkeltéssel

helyeztet. Mert amíg ott százezrek halnak

elmúlt évben, hogy minél több helyi ügyet

ze szándékát az Együtt

teni akarjuk a szegénység mértékét.

párhuzamosan az jött be az országba, aki

meg a háború miatt, addig nem fog leállni

karoljak fel. A csepeliek és soroksáriak

csepeli irodájában!

csak akart. Ráadásul még most is a mene-

a menekültek áramlása. Az Együtt szakér-

életét befolyásoló ügyekben próbálom
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MUNKAVÁLLALÁS
MUNKAVÁLLALÁS
ÉS CSALÁDI
ÉS CSALÁDI
FELADATOK
FELADATOK
ÖSSZEEGYEZTETÉSE
ÖSSZEEGYEZTETÉSE

Jelenleg a 3 Jelenleg
év alatti gyerekek
a 3 év alatti
15%-a
gyerekek
számára
15%-a
áll rendelkezésre
számára áll rendelkezésre
bölcsődei férőhely.
bölcsődei férőhely.
A férőhelyekAtöbb
férőhelyek
mint 40%-a
több mint
Budapesten
40%-a Budapesten
van.
van.
A helyzet az A
Észak-Magyarországi
helyzet az Észak-Magyarországi
régióban, illetve
régióban,
falvakban,
illetve falvakban,
kistelepüléseken
kistelepüléseken
a legrosszabb.
a legrosszabb.
A bölcsődeiAnormatíva
bölcsődeicsak
normatíva
az intézmények
csak az intézmények
költségeinek
költségeinek
35-40%-át fedezi
35-40%-át fedezi

Mindössze ennyien
Mindössze
dolgoznak
ennyienMagyarországon
dolgoznak Magyarországon
a 6 éven alulia 6 éven aluli
gyermeket nevelő
gyermeket
nők közül.
nevelőEznők
a szám
közül.
a legalacsonyabb
Ez a szám a legalacsonyabb
az egész
az egész
Európai Unióban.
Európai Unióban.

38%38%
Javaslataink
Javaslataink

50%50%

BÖLCSŐDEIBÖLCSŐDEI
UTALVÁNY - UTALVÁNY
ha a szülő bölcsődében,
- ha a szülő bölcsődében,
családi napköziben
családi napköziben
felhasználható
felhasználható
utalványbanutalványban
igényli a GYES
igényli
meghatározott
a GYES meghatározott
részét, magasabb
részét,támogatásban
magasabb támogatásban
részesülne. Az
részesülne.
utalványrendszer
Az utalványrendszer
hordozhatóvá
hordozhatóvá
tenné az állami
tenné
támogatást,
az állami támogatást,
és új intézmények
és új intézmények
létrejöttét ösztönözné.
létrejöttét ösztönözné.

Ennyivel magasabb
Ennyivelamagasabb
teljes női lakosság
a teljes női
körében
lakosság
a fogalkoztatási
körében a fogalkoztatási
ráta.
ráta.
– kiterjesztenénk
– kiterjesztenénk
az önkormányzatok
az önkormányzatok
ellátási kötelezettségét,
ellátási kötelezettségét,
a
a
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS
A megoldás Afontos
megoldás
részefontos
tehát, része
hogy könnyítsük
tehát, hogy meg
könnyítsük
a munka
meg
és család
a munka és család
minőségbiztosítással
minőségbiztosítással
párhuzamosan
párhuzamosan
emelnénk a emelnénk
bölcsődékaésbölcsődék
családi napközik
és családi
támogatását,
napközik támogatását,
összeegyeztetését.
összeegyeztetését.
megszűntetnénk
megszűntetnénk
a sok szülőt avisszatartó
sok szülőttérítési
visszatartó
díjakat
térítési díjakat

A CSALÁDon
A CSALÁDon
BELÜLI MUNKAMEGOSZTÁS
BELÜLI MUNKAMEGOSZTÁS
JAVÍTÁSA
JAVÍTÁSA
A megoldás egyik
A megoldás
kulcsa aegyik
családi
kulcsa
szerepek
a családi
kiegyensúlyozásában
szerepek kiegyensúlyozásában
rejlik.
rejlik.

Gyermekbarát
Gyermekbarát
munkahelyek
munkahelyek
Magyarországon
Magyarországon
a változatosaésváltozatos
rugalmasés
munkaformák
rugalmas munkaformák
elterjedtsége
elterjedtsége
európai összehasonlításban
európai összehasonlításban
nagyon alacsony.
nagyon alacsony.

Becslések szerint
Becslések
Magyarországon
szerint Magyarországon
az összes gyermekaz összes gyermek-a idő 70%-a
gondozásra fordított
gondozásra
idő 70%
fordított
Távmunkában dolgozók
Távmunkában
aránya
dolgozók aránya
az összes háztartási
az összes
munkára
háztartási
fordított
munkára
idő 60%
fordított
-a idő 60%-a
a nőkre hárula nőkre hárul

5%

5%

4%

4%

Sok Nyugat-Európai
Sok Nyugat-Európai
ország után már
ország
Lengyelországban
után már Lengyelországban 3%
és Romániában
és Romániában
is magasabb juttatásban
is magasabbrészesülnek
juttatásban részesülnek 2%
azok a családok,
azokahol
a családok,
a gyermekgondozási
ahol a gyermekgondozási
szabadság szabadság
1%
egy részét a másik
egy részét
partner
a másik
veszi partner
ki.
veszi ki.
0%

Tudományos Tudományos
eredmények szerint
eredmények
a családi
szerint
feladatokban
a családi feladatokban
aktívabb apákkal
aktívabb
rendelkező
apákkal
gyerekeknek
rendelkező jobbak
gyerekeknek
az jobbak az
iskolai eredményeik.
iskolai eredményeik.

2,1%

3%

1,7%
2%

4,9%

4,9%
3,7%

2,1%

1,7%

1%

3,7%
Nők

Nők

Férﬁak

Férﬁak

0%

Magyarország Magyarország
Európai Unió Európai Unió

Javaslataink
Javaslataink

Javaslataink
Javaslataink

Versenyszféra Versenyszféra
Családok
Családok
Érintettekkel,Érintettekkel,
civil és szakmai
civilszervezetekkel
és szakmai szervezetekkel
való együttműködésvaló együttműködésben javasoljuk
ben
egy
javasoljuk
nyilvánosegy
pontrendszer,
nyilvános pontrendszer,
a GYERMEKBARÁT
a GYERMEKBARÁT
Az APA-HÓNAPOK
Az APA-HÓNAPOK
bevezetése előnybe
bevezetése
hozná
előnybe
azokat
hozná
a családokat,
azokat a családokat,
ahol a GYEDahol
18 hónapos
a GYED 18 hónapos
MunkaMunkaMUNKAHELY
MUNKAHELY
MINŐSÍTÉSI
MINŐSÍTÉSI
RENDSZER
kidolgozását,
RENDSZER
kidolgozását,
hogy
mindenhogy Közszféra
minden
Közszféra
vállalók
vállalók
időtartamából
időtartamából
legalább 3 hónapot
legalábba3másik
hónapot
szülő
a másik
vesz igénybe.
szülő vesz igénybe.
munkahely –munkahely
a közszféra–kötelezően,
a közszféra akötelezően,
versenyszféra
a versenyszféra
erős ösztön- erős ösztön– saját
hatására
eszközeivel
– sajátsegítse
eszközeivel
a változatos
segítse a
munkaformák
változatos munkaformák
A szülőket emelt
A szülőket
ellátással
emelt
is ellátással
ösztönöznénk
is ösztönöznénk
– az ellátás összege
– az ellátás
a jövedelem
összege ajelenlegi
jövedelem
70%-a
jelenlegi 70%-azők hatásárazők
Civil és szakmai szervezetek
Civil és szakmai szervezetek
a nők és szülők
a nők
helyzetbe
és szülők
hozását.
helyzetbe hozását.
helyett a jövedelem
helyett a80%-ára
jövedelem
nőne,
80%-ára
és emelkedne
nőne, és aemelkedne
maximálisan
a maximálisan
igénybe vehető
igénybe
összeg
vehető
is. összeg is. elterjedését,elterjedését,
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Miért emel adót
a Fidesz Csepelen?

Kit szolgál a Csepeli Hírmondó?
A csepeli adófizetők pénzéből százmilliós nagyságrendben köl-

szabadság. Mindeközben Németh Szilárd akkora teret kap az új-

tünk a Csepeli Hírmondóra, ennek ellenére azt tapasztalhatja az

ságban, mintha rá szavaztak volna a csepeliek 2014 áprilisában. Jo-

olvasó, hogy azt voltaképpen Fideszes szócsőként használja a ke-

gosan teszik fel a kérdést a csepeliek: vajon kit szolgál az adófizetők

ról. Minderre az elmúlt években majd’ 20 millió forintot szórtak el.

rület vezetése. Arcátlan módon támadják az ellenzéki képviselőket,

pénzéből fenntartott Csepeli Hírmondó? Vajon kit szolgálnak azok

adatot ró az önkormányzatokra. A szociális támogatás kapcsán pél-

Még a Bálványosi Szabadegyetem is rendszeresen kap támogatást

mostanában elsősorban Hudák Jánost és Szabó Szabolcsot, miköz-

az újságírók, akik már a nevüket sem vállalják, és „csepel.hu” és „a

dául az ún. kiadáskompenzáló támogatásokat teljes mértékben az

a csepeli Fideszes többségtől, mindeközben Csepelen legfeljebb

ben lehetőséget sem adnak nekik az érdemi reagálásra. Ábel At-

szerkesztőség” aláírással közölnek lejárató célú irományokat? Csak

Az utóbbi évben tapasztalhattuk, hogy a kormány egyre több fel-

önkormányzatok hatáskörébe utalta a Fidesz, melyhez a forráso-

néhány kiválasztott szervezet kap érdemi támogatást. De épülnek

tila (kommunikációs feladatokért felelős alpolgármester) büszkén

nem azért kellett megszűntetni a helyi televíziót, hogy esélye se

kat Csepel esetében teljes mértékben Csepelnek kell előteremteni.

Csepel szerte ízléstelen faszobrok, köztudottan kamu Szolzsenyicin

számolt be arról a facebookon, hogy nem is keresik az újságírók

legyen a csepelieknek első kézből és vágatlanul értesülni a csepeli

Vagyis olyan szociális segélyt ad az önkormányzat, amilyet akar, il-

idézetet tartalmazó „emléktábla”, meg épül önkormányzati pénz-

a becsmérelt ellenzéki képviselőket, mert szerinte ilyen a szólás-

testületi ülés eseményeiről?

letve amire pénze van. Ráadásul Csepelen további bonyodalmakat

ből síremlék a párcini volt MIÉP-es polgármesternek, de nem saj-

okoz, hogy Németh Szilárd és Borbély Lénárd a rendelkezésre álló

nálják a pénzt a hírhedt szélsőjobboldali értelmiségiek „emlékének

forrásokkal igen bőkezűen bánik, ha saját kabinetjének létszám-

ápolására”. Idén januárban így volt újabb ingyenes Wass Albert est

Örömhír: Logisztikai központ épül Csepelen?

bővítéséről van szó. A polgármesteri kabineten dolgozók számát

az AMK-ban. És mindezt miből? Az Önök pénzéből! Tavaly év vé-

például 2010-ben még egy kezén meg tudta számolni az ember, de

gén emelték például a helyi adókat Csepelen: felemelték 15,3%-kal

mára már négy kézre lenne szükség. Hasonló bőkezűség jellemzi

a telekadót, január 1-től megadóztatják a magánszemélyek gép-

Gyakran vádolnak bennünket azzal, hogy csak csupa negatív

Németh Szilárdot és Borbély Lénárdot akkor is, amikor határon túli

kocsi tárolóit, 1,6%-kal növelték az építményadót. Hogy is van az

hírt és kritikát közlünk. Ezt cáfolandó, továbbadjuk az önkor-

magyar programok támogatásáról van szó, vagy Csepelhez sem-

a rezsicsökkentés?

miképpen nem kötődő programok és szervezetek kistafírozásá-

mányzatunk honlapjáról származó örömhírt, amely „a rend-

Így kíván Boldog Új Évet Csepelnek a Fidesz!

szerváltás utáni legnagyobb csepeli beruházásról” szól:
Jó választás, hogy a német HHLA cégcsoport magyarországi leány-

Gurló forintok, avagy fura kiadások a csepeli költségvetésben:
Támogatás célja								
Fidem Egyesület (Románia) Arany János emlékére					

Ingatlanvásárlás, Nagyszalonta Arany J. u. 44. (Románia) 				
Fidem Egyesület a határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatására
Fidem Egyesület (Románia) támogatás, csak úgy					
Tusnádfürdő, XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem támogatása

Nemzeti Ifjúságvédő és tehetségkutató Egyesület működésére

Auth Henrik Fúvószenekar működésére

Képviselői iroda (Németh Szilárd, Deutsch Tamás) eszközbeszerzés


vállalata, a Metrans Konténer Kft. Csepelen valósítja meg legújabb
támogatás összege
10 000 000
20 951 000

5 000 000
5 000 000
1 000 000
4 800 000
20 000 000
2 207 000

Borbély Lénárd miért nem tiltakozik
a dugódíj bevezetése ellen?

pest és Isztambul közötti konténer tehervonat közlekedés hetente
kétszer, amelynek szerelvényei ide futnak be. (csepel.hu)

le kapcsán tartott ünnepségen. Csepel földrajzi adottságai kiválóak
ahhoz, hogy itt jöjjön létre a több tízmillió euróba kerülő beruházás,

A Duna-partra tervezett kelet-nyugati áruforgalmi célpont vajon

nyugati áruforgalom célpontja lehet ez a mostani helyszín, amely

milyen hatással lesz az eddig is túlterhelt csepeli utakra? Ha több-

könnyen megközelíthető vízen és vasúton is.

szörösére nő a vasúti forgalom, akkor a Weiss Manfréd úton közle-

A német cég üzleti kapcsolatai egészen Kínáig terjednek, és

kedőknek mennyivel többet kell majd vesztegelniük az egyszintű

a HHLA azon van, hogy Európa egyik legnagyobb logisztikai és

Corvin csomópontban? Nem kellene végre Borbély Lénárdnak lob-

szállítmányozási vállalata legyen. Hamarosan megvalósul a Buda-

bizni egy többszintű kereszteződés érdekében?

Aktivista-találkozó Csepelen!
2015. november 20-án újabb aktivista-találko-

ellen, hogy a tervezett formában

zót szervezett az Együtt, most a Két Lámpás sö-

dugódíjat vezessenek be Budapes-

rözőben. A rendezvény részeként vendégeink

ten. Ebben a formában ez nem más,

meghallgathatták Papp János (színész) élveze-

mint puszta pénzbehajtás. A de-

tes előadását, fényképes úti beszámolók révén

cember elején kiszivárgott hírek

ismerkedhettek meg Norvégia és Grúzai szép-

szerint már a Budapest határát át-

ségeivel, kicsit politizálhattak Pápa Leventével

lépő autósoknak is fizetni kellene

(alelnök, Együtt). A rendezvényt megtisztelte

évente 3000-7000 forintot, majd

jelenlétével Lotz Károly, Csepel korábbi ország-

pedig a belvárosba belépő autó-

gyűlési képviselője is. Az est részeként az Együtt

soknak további havi pár száz forin-

helyi vezetése dr. Szabó Szabolcs országgyűlési

tot. Vagyis éves szinten akár 10-20

képviselő jóvoltából finom vacsorával kedveske-

ezer forintot is le kívánnak gombol-

dett az aktivistáknak. Aki szeretne aktívan is részt

Továbbra sem tudjuk, hogy a fővárosban a csepelieket képviselő Fideszes Borbély Lénárd vajon támogatja-e a dugódíjat?
Korszakváltók

Az örvendezés mellett csupán két halovány kérdést tennénk fel
az illetékeseknek:

amely egy konténerterminál központ megépítését jelenti. A kelet-

Az Együtt határozottan fellép az

ni arról, aki közlekedni akar a városban.
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beruházását, amely a térség logisztikai központjává válhat – mondta Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter az alapkőletéte-

Továbbra sem tudjuk, hogy vajon Németh Szilárd támogatni fog-

venni a helyi ellenzéki munkában, az jelentkez-

ja-e azt a törvénymódosítást, mely révén bevezethetővé válik

zen az Együtt csepeli irodájában. Mindenkit szí-

majd 2016-ban a dugódíj?

vesen látunk a csapatban!
Korszakváltók
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Közéleti beszélgetések az Együtt-irodában
Az idén ősszel is folytatódott a közéleti beszélgetéssorozat az
Együtt csepeli irodájában. A korábbiaknak megfelelően ebben
a szezonban is Dr. Ring Éva, c. egyetemi tanár moderálja a beszélgetéseket, melyek során a vendégek is kérdezhetnek, véleményt
nyilváníthatnak az adott témakörben. Idén ősszel vendégünk volt
Hegedűs Dániel (történész, politológus, a Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik munkatársa), akivel a magyar külpolitikáról,
Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről, valamint
a német belpolitikáról beszélgettünk. Az irodába ellátogatók találkozhattak Hunčík Péter pszichiáterrel, akivel a nemzeti kisebbségek helyzetéről, valamint az idegengyűlölet mibenlétéről beszélgettünk. Vendégünk volt még Sz. Bíró Zoltán, aki a legismertebb
magyar Oroszország-szakértő, akivel értelemszerűen a Putyin által vezetett, birodalomépítő törekvéseket mutató Oroszországról
beszélgettünk. Sajnálhatja aki nem jött el a beszélgetésekre, mert
mind izgalmas és érdekes témákat feszegetett. A tavaszi programjainkat keresse a www.egyuttcsepel.hu honlapon, vagy érdeklőd-

Sz. Bíró Zoltán

jön személyesen az irodánkban.

KultúrFaló Csepelen!
Már második évadjához ért a KultúrFaló rendezvénysorozat Csepelen. A szezon eddigi részében is folytatódott a sztárparádé, melyhez csak gratulálni tudunk a szervezőknek. A legnagyobb fogás
idén eddig minden kétséget kizárólag Spiró György vendégszereplése volt, hiszen egy világszerte ismert és elismert írót sikerült Csepelre csábítani. De nagyon élvezetes volt Parti Nagy Lajos
(író), Kálloy Molnár Péter (színész), Ablonczy Balázs (történész),
Szalontay Tünde (színész), Baglyas Erika (képzőművész) vendégszereplése is. A KulturFaló rendezvénysorozat értékét emeli, hogy
a beszélgetéseket profi szakembert, az Athenaeum Kiadó főszerkesztője, Szabó Tibor Benjamin (író) vezeti. Minden beszélgetés
során megtudhat a hallgatóság olyan részleteket is a vendégek
élettörténetéből, melyek igazán személyessé teszik a beszélgetést. Bízunk benne, hogy a szervezők a szezon tavaszi részében
is hasonlóan magas színvonalú programot tudnak majd összeAblonczy Balázs

hozni. Akit érdekelnek a beszélgetések, az keresse a részleteket a
https://www.facebook.com/kulturfalo oldalon!

Elérhetőségeink
Csepeli iroda

Soroksári iroda

szabo.szabolcs@egyuttpart.hu

Cím: 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 155.

Cím: 1238 Bp., Grassalkovich út 144.

info@egyuttcsepel.hu

Nyitva: szerda kivételével minden nap

Nyitva: kedden és csütörtökön 15–18 óra

info@egyuttsoroksar.hu
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Korszakváltók

8.30–16.30-ig

között

Tel.: 06/21 380 63 21, 06/70 665 87 77

Tel.: 06/30 977 58 78

