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A z E g y ü t t c s e p e l – S o r o k s á r i k i a d v á n ya

Két évvel ezelőtt Csepel
és Soroksár lakosai
dr. Szabó Szabolcsot
választották meg
az összevont választókerület országgyűlési
képviselőjének.

Félidőben
Két éve volt az országgyűlési választás, melyen dr. Szabó Szabolcsot választották

meg Csepel és Soroksár országgyűlési képviselőjének Németh Szilárddal (Fidesz),
valamint az azóta Svájcba költözött Lehmann Viktorral (Jobbik) szemben. Az évforduló alkalmával Csepel és Soroksár országgyűlési képviselőjénél érdeklődtünk,
hogy miként élte meg az elmúlt éveket.
Sokakat meglepett annak idején, hogy legyőzte a rezsihuszárt.

Hogyan tudta megköszönni az aktivistáknak és szavazatszám-

Ez tényleg meglepetés volt, vagy számított rá?

lálóknak ezt az önzetlen munkát?

Biztos sokan meglepődtek, de mi nem. A csapat sokat dolgozott,

Folyamatosan igyekszünk olyan rendezvényeket szervezni, ahol

rendesen beleálltunk a kampányba. A választókerületben műkö- a körülöttünk lévő emberek is politizálhatnak, vagy csak egyszerűdött az együttműködés a kormányváltást akaró ellenzékiek között.

en jól érezhetik magukat. A következő ilyen alkalom május 28-án

Csepelen és Soroksáron nagyon sokan dolgoztak aktivistaként, sza-

lesz a csepeli Két Lámpásban. Lesz ebéd, zenés műsor, beszélgetés.

vazatszámlálóként ezért a sikerért. Vagyis ez nem igazán az én si- Jó néha ilyen kötetlen formában is találkozni a választókerületi elkerem, hanem annak a sok-sok embernek a sikere, akik részt vettek

lenzéki aktivistákkal.
folytatás a 2. oldalon

ebben. Rájuk a mai napig hálával gondolok.
Felelős kiadó: Szabó Szabolcs

Félidőben
Két évvel ezelőtt Csepel és Soroksár lakosai
dr. Szabó Szabolcsot választották meg az összevont
választókerület országgyűlési képviselőjének.
Köztudott Önről, hogy egészen 2014-ig

és megvitatása. Ezen a téren is sikerült be-

néz ki a Fidesznek és Németh Szilárdnak.

egyetemi oktatóként dolgozott. Hogy

lerázódni a munkába. Eddig volt 114 önálló

Ráadásul a helyi fidesz árgus szemmel ku-

ízlik a politikai élet? Olyan a politikus

indítványom, 23 nem önálló indítványom,

tat azok után, akik tőlem kérnek segítséget,

élete és munkája, mint amire számított?

40 parlamenti felszólalásom. Lelkiismere-

vagy eljárnak a rendezvényeinkre, ezért

Önmagában a munka intenzitása nem volt

tesen részt veszek a Kulturális bizottság

az ember inkább a nyilvánosság kizárásá-

meglepetés. Egyetemi adjunktusként sem

munkájában, és ha kell, keményen vitá-

val segít, tárgyal, szervez Csepel ügyében.

volt szinte soha szabad hétvégém, és az es-

zom is. Bár ellenzéki képviselő vagyok, de

A Soroksári Önkormányzattal kiegyensú-

ték/éjszakák is gyakran teltek dolgozatok

néha már egy-egy módosító javaslatom is

lyozott a kapcsolatom. Minden rendez-

javításával, órára készüléssel, publikációk

átmegy. Persze ez még mindig a tanulási

vényükre meghívnak, időben megküldik

írásával. Aztán az ember a nyáron rendel-

szakasz. Mindezt úgy fogom fel, hogy most

a különböző értesítéseket, az önkormány-

kezésre álló nagyjából 3-4 szabad hét során

tanulom meg az Országgyűlés működését,

zati lapban általában adnak helyet egy-egy

próbálta kipihenni magát. Az elmúlt két év

a kormányzás mikéntjét. Az egésznek az

rövid anyagunknak.

alapján állíthatom, hogy ez a politikában is

a lényege, hogy egy kormányváltás esetén

pont így van. A különbség talán az, hogy

hatékonyan segíteni tudjam majd az új kor-

Csepel vonatkozásában nem lehet ki-

sokkal több protokolláris rendezvényen

mány működését.

kényszeríteni a kiegyensúlyozott tájékoztatást, az európai viselkedést?

veszek részt, és sok ember keres meg az
ügyes-bajos dolgaival. A soroksári és cse-

Mennyire tud együtt dolgozni a csepeli

Aki nem demokrata, annak nehéz megta-

peli rendezvényekre mindig igyekszem

és soroksári önkormányzattal?

nítani a demokrácia alapjait. Aki pártlapot

elmenni, a felmerült problémákat pedig

A csepelivel semennyire. Bár többször

akar csinálni egy önkormányzati újság-

igyekszünk kezelni. Esetenként informálni

kezdeményeztem beszélgetést a polgár-

ból, azzal sajnos nagyon nehéz zöld ágra

kell a hozzánk fordulókat, van, akinek az

mesterrel (még anno Németh Szilárddal,

vergődni. Ez ugyanis jellembeli hiba, és

ügyében szakértő vagy ügyvéd segítségét

majd később Borbély Lénárddal), de erre

a demokratikus gondolkodásmód hiányát

kell kérnünk, van, amikor törvénymódosí-

nem voltak fogékonyak. Velem kapcso-

demokratikus eszközökkel nehéz kikény-

tót kell benyújtani, van, amikor csak an�-

latban abban merül ki a tevékenységük,

szeríteni. A román Nicolae Ceauşescu szel-

nyit tudunk mondani: sajnos ebben nem

hogy a pártlappá silányított Csepeli Hír-

leme éledezik hazánkban. A közleménye-

tudunk segíteni, mert nem országgyűlési

mondóban gyalázzanak, és valótlanságo-

inket nem hozzák le, a rendezvényeinkről

hatáskör.
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kat terjesszenek. Sajnos amióta a Magyar

nem számolnak be, vagy csak a valóságot

Demokrata munkatársa (Szentesi Zöldi

erősen torzítva, esetenként konkrét hazug-

Mennyire sikerült beleszokni a parla-

László) lett a lapigazgató, azóta még ros�-

ságokat terjesztve. Kezdeményeztem már

menti munkába?

szabb a helyzet. A viszonyokat jól mutatja

etikai bizottsági eljárást a lap főszerkesz-

Kellett hozzá pár hónap, de mostanára már

az is, hogy már elég régóta meghívót sem

tője ellen MÚOSZ-nál, de mivel Szentesi

beletanultam. A választók is gyakran jelzik

kapok az önkormányzat által szervezett

Zöld László nem tagja a szervezetnek, nem

vissza, hogy sokszor látnak a televízióban,

rendezvényekre, így sokszor nem tudok

tudnak érdemben eljárni ellene. Annyit

hallanak a rádióban, olvassák a facebook

elmenni, hiszen pár nappal előtte tudjuk

mindenesetre ajánlásként megállapítot-

oldalamat. Persze a parlamenti munka lé-

csak meg, hogy lesz egy rendezvény. Bár

tak, hogy a Csepeli Hírmondó nem jár el

nyege a kormány ellenőrzése, a törvényja-

a csepeliek egyértelműen azt üzenték két

szabályszerűen, ha írásaikban nem a teljes

vaslatok és törvénymódosítók benyújtása

éve, hogy elegük van Németh Szilárdból,

nevüket használják az újságírók. Kértem

ennek ellenére továbbra is ő beszél az ön-

a Médiatanács eljárását is, de sajnos a mé-

KORSZAKVÁLTÓK

kormányzati rendezvényeken. Ezt személy

diatörvényt a Fidesz tudatosan úgy fogad-

szerint elég viccesnek találom, mert ebből

ta el, hogy az önkormányzati lapokra ne vo-

legközelebb csak még nagyobb vereség

natkozzon a kiegyensúlyozott tájékoztatás

bérelt lakásba a kollégiumból, és onnan
kezdve végig a fizetésem nagyobb része
a lakhatás biztosítására ment el. Mondjuk
ennek oka az alacsony adjunktusi fizetésekben keresendő. Szóval ehhez képest
a nettó félmillió forint hatalmas összeg.
Másik oldalról meg egy banki középvezető
ennél többet keres. Szóval összességében
nem panaszkodhatok, de azért a munkával
járó stresszt még az ellenségemnek sem kívánom, így senki ne irigyelje a képviselők
fizetését. Ezen kívül többféle juttatás és
keret segít a munkavégzésben, amikről
én minden év végén pontosan elszámoltam a választóim felé. Azon négy képviselő
közé tartozom, aki nem kért havi százezer
követelménye. Ezért most beadtam egy

a mostani március 15-ei megemlékezésen

forintos üzemanyagkártyát. Nekem meg-

törvénymódosítást, hogy az évente száz-

sikerült Orbán Gyöngyinek egy vállalha-

felel a BKV-bérlet is, a többit meg megha-

milliós nagyságrendű adóforinttal támo-

tatlan beszédet elmondania. Ezen kívül

gyom a költségvetésnek. Mivel az egyetem

gatott Csepeli Hírmondó (és a többi önkor-

a Soroksári közélet normális és barátságos

elvégzése óta bérelt lakásokban éltem,

mányzati, tehát közpénzből finanszírozott

hangulatú.

ezért annyit kértem csak, hogy a hivatal fi-

lap) is kötelezhető legyen a kiegyensúlyo-

zesse nekem egy nagyon kicsi albérlet havi

zott tájékoztatásra. Nagy valószínűséggel

Gyakori kérdés a politikusokhoz, így ezt

50 ezer forintos díját. Személyesen ennyit

az Országgyűlés nem fogja napirendre

Önnek is megint feltesszük: Mennyit is

veszek igénybe. Ezen kívül tudok még fog-

venni, ezért a Fidesz a jelenlegi szabályo-

keres egy képviselő, és milyen juttatá-

lalkoztatni néhány embert, tudunk szerény

zási környezetben nyugodtan ócsárolhatja

sokban részesül?

irodát működtetni Csepelen és Soroksáron

az ellenzéket, mert a saját maguk alkotta

A korábbi adjunktusi fizetésemhez képest

is, nem túl gyakran, de időnként tudunk

törvényi keretek nem teszik lehetővé a szá-

sokat. 2003-ban költöztem egy csepeli

szóróanyagokat, kiadványok készíttetni.

monkérésüket. Én magam meg nem tudok
azzal mit kezdeni, hogy engem lekommunistáznak, miközben gyerek voltam, amikor
a rendszerváltozás végbement.
A felháborodott csepeli lakosoknak azt javasoljuk, hogy panaszaikat írásban is küldjék el a Csepeli Hírmondó szerkesztőségének (e-mail: info@csepelihirdmondo.hu,
levelezési cím: 1215 Budapest, Csete Balázs

FELLENDÜLŐBEN CSEPEL
BERUHÁZÓKAT VONZÓ
KIADVÁNY KÉSZÜLT
CSEPELRŐL

u. 15., lapigazgató: Szentesi Zöldi László).

Dr. Szabó Szabolcs, Csepel és So-

Legalább érezzék magukat kellemetlenül,

roksár országgyűlési képviselője

amiért hülyítik a csepeli lakosokat.

kiadványt készíttetett Csepelről,
melyben a potenciális befektető-

E tekintetben mi a helyzet Soroksáron?

ket tájékoztatják a csepeli lehető-

Soroksáron sokkal normálisabb a közélet.

ségekről. Az elérhető legfrissebb

Ott lehet beszélni az emberekkel. Kifejezet-

adatok és információk tárháza a ki-

ten várják és igénylik, hogy a képviselőjük

advány, mely remélhetőleg hatéko-

jelen legyen. Mivel időben invitálnak, ezért

nyan tudja majd Csepelre vonzani

sok rendezvényen részt is tudok venni. Saj-

a befektetőket.

FELLENDÜLŐBEN:

BEFEKTETÉSI
LEHETŐSÉGEK

CSEPEL

GYÁRTELEPEN,
AZ EGYKORI
CSEPEL
MŰVEK
TERÜLETÉN

nos a pártpolitika alja oda is beszivárgott az
utóbbi időszakban, így szokatlan módon
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A JÓZAN
KÖZÉPÚT PÁRTJA
se nem jobb, se nem bal
EGYÜTT. ÚJJÁÉPÍTJÜK MAGYARORSZÁGOT.
Józan politikára van szükség, amely a valóságról beszél. Olyan program kell, ami a bajokkal
szembenéz. Nem letagadja, hanem megoldja azokat hosszútávra.

EGYÜTT. MELLÉBESZÉLÉS NÉLKÜL.
Elég a betarthatatlan ígéretekből. A jobb és baloldali populizmus mindig sokat ígér, de valójában hazudik, és csak szegénységet és megosztottságot teremt. Vállaljuk a vitát mindenkivel, és
megharcolunk az igazunkért. Jobb és baloldal harca helyett józan középút.
Ezt képviseli az EGYÜTT!

EGYÜTT. DEMOKRÁCIA, PIAC, SZOLIDARITÁS.
Nem törődünk bele, hogy a most élők előtt mindörökre bezáruljanak az itthoni boldogulás és
előrébb jutás esélyei. Többet kell költeni az egészség megőrzésére, az oktatásra, a szegénység
csökkentéséért és az erősebb középosztályért.
A munkahelyek és az alacsony jövedelmek válságát meg lehet oldani, de csak egy szociális piacgazdaságban. Piac és tisztességes verseny nélkül nincsen jólét.

EGYÜTT. A CSELEKVŐ ELLENZÉKÉRT.
Már ellenzékben is cselekszünk egy jobb országért. Küzdünk a korrupció, a feudális elnyomás
és a megosztó gyűlölet ellen.
Jólétet és gyarapodást csak egy józan és bátor hang teremthet Magyarországon. Egyenes beszéd
és szakszerű cselekvés. Olyan, ami nem a jobb vagy baloldalon, hanem középen halad.

EGYÜTT. EURÓPA, A FEJLŐDÉS ÚTJA.
Európa és Magyarország ma bajban van. De a megoldást együtt kell megtalálnunk. Ha mindenkivel összeveszünk és keletre fordulunk, szegényebbek leszünk és lecsúszunk. Ez zsákutca!
A felzárkózás lehetséges, de változtatnunk kell. Büszkék vagyunk a magyar haladó hagyományokra, a keleti nyitás helyett kiállunk a demokrácia és a jogállam mellett, szövetségben a Nyugattal!
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S.O.S
EGÉSZSÉGÜGY
Az egészségügy összeomlott!
Az egészségügy bajai nem 2010-ben kezdődtek, de
a helyzet nem javult. Az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan és folyamatosan romlott az ellátás színvonala,
nőtt az egészségügyi dolgozók kizsákmányolása, a bete-

Azonnali cselekvésre van szükség!

AZ EGYÜTT KÖVETELÉSEI

gek pedig egyre inkább úgy érezhették, magukra hagyták

Azonnal csoportosítsanak át 120 milliárdot a kórházi

őket. A rossz ellátás, az egyenlőtlen hozzáférés és a kor-

adósság rendezésére! Ennek érdekében állítsák le a bu-

szerűtlen népegészségügyi rendszer miatt ma az egész-

dapesti olimpiára való felkészülést, a Paks2 beruházás elő-

ségügy állapota már versenyképességi és esélyegyenlő-

készítését és a stadionépítési programot.

ségi kérdés is, ha úgy tetszik demokratikus deficit.
A Fidesz-kormány vállaljon 2018-ig kötelezettséget az
A Fidesz–KDNP nem hajlandó tudomást venni a bajról.

egészségügyre szánt források 300 milliárdos növelésére.

2010 óta semmit nem tettek, hogy javuljon a helyzet. Hazánkban a GDP 4,7%-át szánjuk erre a célra, a visegrádi or-

Kössenek 10 éves bérmegállapodást az egészségügyi

szágok átlagosan 6,5%-át, az OECD-átlagban 9%-át.

dolgozókkal! E megállapodás terjedjen ki a háziorvosi
praxisok praxispénzének emelésére is, és ne engedjék meg,

Folyamatos az alulfinanszírozás. A Fidesz–KDNP tuda-

hogy túlóraként végzett munkát ne lehessen elszámolni.

tosan alultervezi az egészségügyi költségvetést és évente
60-70 milliárd Ft-tal kevesebbet terveznek a fekvőbeteg-

Indítsanak azonnali kampányt a várólisták és a járóbe-

ellátás finanszírozására, mint amibe az ténylegesen kerül.

teg-ellátásban az előjegyzési idő csökkentésére! Senkinek az élete ne kerüljön azért veszélybe, mert hetekig,

Emberhez nem méltó állapotok uralkodnak. A nővérek

hónapokig kell várnia egy diagnosztikai eljárásra vagy

a létminimum alatt tengődnek, az orvosok menekülnek az

konzultációra.

országból, a betegeknek pedig száraz kenyér jut vacsorára.
Ehető kórházi kosztot kormányzati beavatkozással!
Megerősített mentőszolgálatot, tisztességesen finanszírozott betegszállítást és otthoni szakápolást!
Állítsák helyre a hatékonyan működő betegjogi képviseletet és társadalombiztosítási felügyeletet!
Érdemi népegészségügyi programokat és egészségfejlesztést! Indítsanak országos szűrési programokat,
támogassák a helyi együttműködésen alapuló egészségfejlesztést!
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Tisztelet a bátraknak,
megvetés a gyáváknak

tekintünk el, mert nem akarjuk megbántani azokat a királyerdei polgárokat, akik
valamilyen rejtélyes okból erre az emberre
szavaztak. Nos, e mameluk hozzászólásának idézéséhez nem kell sok szót pocsékol-

„Tisztelet a bátraknak”, láthattuk sokfelé az

kosságot arról, hogy az ünnep utáni nap

nunk, ennyit mondott mindössze: ,,Javas-

idei március 15-ei megemlékezések szlo-

estéjére tűzi ki a tanácskozást az ellenzéki

lom, hogy a testület a napirend 2., 3., 4. és 5.
pontját ne tárgyalja.”

genjét. E felirat díszlett a hivatalos ünnep-

képviselők beadványáról. Hogy a diszkréció

ségeken, e mögül beszélt a miniszterelnök

teljesebb legyen, még a különböző munka-

a Múzemkertben, és gyakran láthattuk e

bizottságok tagjait is elfelejtették értesíteni.

nem hagyta el a száját. Miután ezen kurta ja-

Gondolhatnánk így is, hogy az előter-

vaslatot megtette, üres tekintettel, zavartan

szavakat a televíziók képernyőin.

Sem érv, sem indoklás, sem kommentár

A bátorságról beszélt Borbély Lénárd

jesztett kérdések: a kerületi közlekedés, az

nézett maga elé. Morovik, a levezető, pedig

csepeli polgármester is a Királyerdei Műve-

egészségügy, a környezeti veszélyek, a köz-

gyorsan megszavaztatta az ügyrendi javas-

lődési Házban tartott ünnepségen: ,,a tör-

oktatás helyzete – fajsúlyuknál fogva is éj-

latot, amelyet a többségben lévő fideszes

ténelem arra is megtanít bennünket, hogy

szakába nyúló vitát gerjesztettek.

képviselők 12:9 arányban elfogadtak.

mindig a bátrakat illeti meg a tisztelet. Min-

Gondolhatnánk, ha nem Csepelen, ha-

Maradt a terítéken egyetlen tárgyalnivaló-

dig is voltak, vannak és lesznek gyávák, meg-

nem bármely más kerületben élnénk. Itt,

ként egy önkormányzati lakás felújítására

alkuvók, árulók, de az emlékezetben mégis

ahol már létezik egy igazi kuriózum (mond-

vonatkozó javaslat, amelyet az 1. sorszám-

azok maradnak meg, akik nem várták ölbe

hatnánk ,,csepelikum”) Németh Szilárd ké-

mal maga a polgármester terjesztett be.

tett kézzel, hogy mások átgázoljanak rajtuk.”

pében, most született egy másik: a több

Azt eddig is tapasztaltuk, hogy a jelenlegi

Szép gondolat, mondhatnánk, ha márci-

tízezer csepeli mindennapjait érintő kér-

városvezetés kerül minden olyan alkalmat,

us 15-e után nem március 16-a következett

désekről szóló ülésre a fideszes képviselők

ahol nyílt vitában kellene érvelnie. Irtózik

volna, amely napon szónokunk és a helyi

mindössze négy percet szántak. Négyet.

a szabad nyilvánosságtól, hiszen ezért is

fideszes önkormányzati képviselők teljes

S hogy mi történt ez alatt a négy perc

szűkítik fokról-fokra a testületi munka nyil-

sleppje a leghitványabb gyávaságról tett

alatt? Borbély polgármester megnyitotta

vánosságát. Nincs kerületi televízióadás,

tanúbizonyságot.

az ülést, majd rögtön lepasszolta az ülés

ahol jelenidőben kellene válaszolni kérdé-

vezetését Morovik alpolgármesternek,

sekre, legutóbb már azt is törölték az ön-

annak a rendkívüli testületi ülésnek az idő-

hogy a további gyalázat ne az ő neve alatt

kormányzati működési szabályzatból, hogy

pontját, amelyen a helyi ellenzéki képvise-

történjen meg. Morovik rögtön megadta

bármely csepeli lakos megszólalhasson

lők beadványait tárgyalták volna (2., 3., 4., 5.

a szót egy Bercsik Károly nevű fideszes kép-

a testületi ülés napirendje előtt. A törvényi

sorszám alatt), olyan „bagatell” kérdésekről,

viselőnek, akinek jellemzésétől csak azért

előírások ellenére nincs érdemi közmeg-

Március 16-án este hét órára tűzték ki

hogy mi lesz a sorsa a csepeli hévnek,
hogyan fog alakulni a városrész közlekedése, ha megvalósul a Metrans cég
konténerátrakója, milyen zavarokat

,,Borbély Lénárd, aki beiktatásakor még azt bizonygatta, hogy minden

okoz a folyamatos forráskivonás az

csepeli polgármestere akar lenni, nem először hazudtolja meg látványo-

egészségügyből, illetve milyen károkat

san korábbi szavait. A múlt szerdán azonban túl messzire ment, amikor

okoz Csepelen is a közoktatási intézmények államosítása.
Azt már megtapasztaltuk korábban, hogy

több ezer embert sértett meg azzal, hogy megfutamodott a nyílt, érveken
alapuló vitától. A 4 (!) perces testületi ülés végén rá is kérdeztünk, ez már

a fideszes városvezetők nem hajlandóak az

az általa korábban hiányolt párbeszéd lenne? Választ természetesen nem

önkormányzati testület rendes üléseinek

kaptunk.

napirendjére venni a fenti problémák egyi-

Felháborító, hogy a Fidesz városvezetői kiskirályokként, a saját uradal-

két sem, de azt nem tudták elkerülni, hogy

mukként kezelik a rájuk bízott településeket és nem hajlandók meghall-

az ellenzék, kevés megmaradt jogával élve,

gatni a kritikákat, nem hajlandók érvelni, vitázni. Mi azonban nem fogjuk

egy rendkívüli ülést hívasson össze. Borbély úr ezt a kötelességét kreatívan igyekezett teljesíteni: a négynapos munkaszünet
előtti estén tette fel a meghívót az önkormányzat honlapjára, amelyben értesíti a la-

hagyni, hogy semmibe vegyék azokat, akiknek a jóvoltából hatalmon lehetnek, ezért újra és újra be fogjuk nyújtani a csepeli HÉV jövőjét tisztázó javaslatunkat, amíg nem kerül tárgyalásra! A kerület ugyanis nem
Borbély Lénárdé, és nem is a Fideszé, hanem az embereké, akiknek joguk
van hozzá, hogy beleszólhassanak az életüket befolyásoló döntésekbe.”
Forrás: Hudák János weblapja és Facebook
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hallgatás Csepelen, hacsak Németh Szilárd

amelyet rendszeres rendőri jelenléttel és

menekültügyi hakniműsorát nem tekintjük

közterületesekkel vesznek körül. Érdemi

annak. Ezért tették silány propagandalap-

vita nincs, kolbásztöltés, disznóölés, pör-

pá a kerületi újságot, amely csupán az ő

költfesztivál van, eszem-iszommal és himi-

szólamaikat jeleníti meg, no meg alávaló

humi parádékkal próbálják elterelni az em-

módon gyalázza a lakosság többsége ál-

berek figyelmét a valódi problémákról.

tal megválasztott országgyűlési képvise-

És végül csak egy jellemző kis epizód:

lőt. Borbélyék nem mernek megjelenni ott,

ha valaki ezek után szeretné megtekinteni,

dos kezek eltávolították onnan az ellenzéki

ahol kérdésekkel szembesülnének, mint

hogy mit is javasoltak az ellenzéki képvise-

előterjesztések szövegét, csupán a címeik
maradtak.

például a Metrans, vagy a hév ügyében

lők az elvetélt rendkívüli testületi ülésre az

a közelmúltban rendezett fórumok. Fél-

igazán fontos témák ügyében, már nem te-

nek elhagyni saját kis komfortzónájukat,

heti meg. Hiába keres rá a csepel.hu önkor-

mányzati honlap megfelelő helyén – gon-

Megvetés a gyáváknak!
Fogarasi László

KÉPVISELŐI BLOGBEJEGYZÉS
A SOROKSÁRI KOSZORÚZÁS MÁSNAPJÁN
„Március 11-én este volt Soroksáron az Ön-

de bátran harcoltak Magyarországért. Ér-

kormányzat által szervezett ’48-as ünnepi

tünk. Értem. Én erre akarok emlékezni

megemlékezés. Eddig mindig örömmel

március 15-én, és nem otromba migrán-

vettem részt a soroksári programokon,

sozással akarok megemlékezni ezekről

mert mindenki képes volt félretenni a párt-

a hősökről. Ezért döntöttem úgy pár perc

politikai kommunikációs paneleket, és

után, hogy nem hallgatom az első sorból

tényleg normális módon ünnepeltünk. Kö-

Orbán Gyöngyi elfogadhatatlan tartalmú

zösen. Jó hangulatban. Itt nem volt szokás

és stílusú beszédét, hanem inkább hátrébb

a Csepelen Németh Szilárd által meghono-

húzódok a nézők közé. Az én nevemet és

sított gyalázkodás és mocskolódás. Ezt rúg-

arcomat ne mossa össze senki ezzel a gya-

ta fel ma Orbán Gyöngyi, a Fidesz soroksári

Orbán Gyöngyi, a Fidesz soroksári alpolgármestere

lázattal. Orbán Gyöngyi meg számoljon

alpolgármestere. Az ünnepi beszédében

ták a 18. században. Soroksár nekik és leszár-

el a lelkiismeretével belátása szerint. Min-

ugyanis hosszú perceken keresztül mig-

mazottaiknak köszönheti a létét, a kultúrá-

denesetre helyette is kérem a ’48-as hősök,

ránsozott. Azt még megértettem volna, ha

ját, a hagyományait, a szokásait. Mindezt

meg a soroksári svábok bocsánatát ezért

egy fél mondatban megemlíti a menekül-

ráadásul féltve őrzik a mai napig. Annak

a gyalázatért.” – eddig a blogbejegyzés.

teket, mert gondolom, nehéz lehet kitérni

ellenére, hogy sajnos több ezer soroksári

Mint azokban a napokban láthattuk-

a Fidesz központilag kiadott utasításai elől.

svábot telepítettek ki a második világhá-

hallhattuk, az összes, fideszesek által szer-

Ismert az ukáz: migránsozni kell, oszt jó na-

ború után. Tegnap este ezekbe a svábokba

vezett ünnepségen ugyanazok a panelek

pot! Az viszont gyomorforgató volt, ahogy

rúgott bele egy jó nagyot Orbán Gyöngyi.

hangzottak el! Pártutasításban kiadott,

ezt teljesen abszurd módon túltolta, akár-

Ezen kívül pedig egyszerűen meggyalázta

központilag megírt szövegek piszkítottak

csak Balog Zoltán azt a bizonyos biciklit.

a ’48-as hősök emlékét. Ezek az emberek

bele a nemzeti ünnep méltóságába. Ebből

Csak sorolta és sorolta a Fidesz idegengyű-

a szabadságért, a függetlenségért szálltak

többmillióan nem kérünk!

lölő kommunikációs paneljeit. Hosszasan

szembe az osztrák és orosz sereggel. Az ak-

Azt már csak mellékesen jegyezzük meg,

értekezett arról, hogy az általa bevándorló-

kori magyar katonák között is bizony igen

hogy nem tartjuk helyénvalónak, hogy So-

nak nevezett emberek miként veszélyezte-

nagy számban voltak jelen nem magya-

roksáron, a fideszes alpolgármester asszony

tik az országot. Nem is a tartalommal aka-

rok. Olyan katonákról beszélünk, akik vagy

által szervezett megemlékezések – legyen

rok most vitatkozni – azt már megtettem

Európa más országaiból siettek gyorsan

az augusztus 20, október 23, vagy március

elégszer –, legfeljebb a kulturált ünneplés

a segítségünkre, vagy közvetlen felmenőik

15 – mindig a székelyhimnusszal zárulnak!

eddig mindenki által betartott szabályaira

jöttek bevándorlóként az országba. Olyan

Hangsúlyozzuk, hogy nem a nemzeti érzé-

hívnám fel az alpolgármester asszony fi-

tábornokokról szoktunk megemlékezni

sekkel, a határon túli magyarsággal, a szé-

gyelmét. Ráadásul illene ismerni Soroksár

például, mint Bem József, Damjanich Já-

kely nemzeti öntudattal van a gond! Véle-

történelmét is. Tudvalévő ugyanis, hogy

nos, Knézich Károly, Leiningen-Westerburg

ményünk szerint egyszerűen nincs helye

a mai Soroksárt sváb betelepülők alapítot-

Károly. Sokuk még magyarul sem tudott,

e zeneműnek a soroksári ünnepségeken.

KORSZAKVÁLTÓK

7

EMLÉKEZZÜNK MEG KÖZÖSEN
A KÉT ÉVVEL EZELŐTTI VÁLASZTÁSI
GYŐZELEMRŐL!
Két évvel ezelőtt, 2014. április 6-án választották meg
DR. SZABÓ SZABOLCSOT
Csepel és Soroksár országgyűlési képviselőjének. A választási győzelem második évfordulója
alkalmából zenés-beszélgetős összejövetelt szervezünk.
A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA: 2016. MÁJUS 28., 13 ÓRA
HELYSZÍN: XXI. KERÜLET, KÉT LÁMPÁS SÖRÖZŐ, KARÁCSONY SÁNDOR UTCA 11.
13.00–13.30 a nyilvános program kezdete, civil szervezetek bemutatkozása
13.30–14.30: Politikai talk show Kunhalmi Ágnessel és Vadai Ágnessel.
Beszélgetőpartner: dr. Szabó Szabolcs
14.30–16.00: élő zene, 16.00-tól kötetlen beszélgetés
SZERETETTEL VÁRUNK RENDEZVÉNYÜNKÖN MINDEN CSEPELI ÉS SOROKSÁRI VÁLASZTÓPOLGÁRT!

SOROKSÁRI MAJÁLIS

Soroksár Önkormányzata szervezésében idén is megrendezésre kerül a már hagyományossá vált
MAJÁLIS A MOLNÁR-SZIGETEN, A TÜNDÉRKERTBEN, ÁPRILIS 30-ÁN.
Az Együtt Csepel-soroksári szervezete szeretettel várja szimpatizánsait
a rendezvényen, ahol megvendégeljük
egy pár virslivel, egy pohár üdítővel.
Látogassák meg sátrunkat, itt találkozhatnak
DR. SZABÓ SZABOLCCSAL,
Csepel és Soroksár országgyűlési
képviselőjével, 11 órától pedig
JUHÁSZ PÉTERREL,
az EGYÜTT alelnökével, a korrupcióellenes
harc éllovasával is.

JÖJJÖN, VÁRJUK!

ELÉRHETŐSÉGEINK
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szabo.szabolcs@egyutt2014.hu

CSEPELI IRODA

SOROKSÁRI IRODA

info@egyuttcsepel.hu

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

Cím: 1238 Bp., Grassalkovich út 144.

info@egyuttsoroksar.hu

Nyitva: szerda kivételével minden nap

Nyitva: kedden és csütörtökön 15–18 óra

KORSZAKVÁLTÓK

8.30–16.30 között

között

Tel.: 06/30 391 16 80, 06/21 380 63 21

Tel.: 06/30 977 58 78

