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

Félidei randevú
A csepel-soroksári választókerület demokratikus ellenzéki pártjai
két választás között sem feledkeznek meg támogatóikról. Május
végén félidei baráti találkozóra hívták mindazokat, akik 2014-ben
rengeteget tettek azért, hogy dr. Szabó Szabolcsot Csepel és Soroksár országgyűlési képviselőjévé válasszák. A hangulatos Két
Lámpás sörözőben tartott politizálós-zenés-beszélgetős összejövetelen sokan megjelentek azok közül, akik az akkori kampányban
szórólapoztak, plakátokat ragasztottak, aláírást gyűjtöttek, támogatókat szereztek. A pártok együttműködése, egységes akarata
érvényesült és sikerre vitte az ellenzék közös jelöltjét.
A találkozó első részében az előre beérkezett kérdésekre válaszolt dr. Szabó Szabolcs, Horváth Gyula és Szenteczky János. A kérdések többsége helyi ügyeket érintett, de szó esett a Quaestor ügyről, a nyugdíjak jövőjéről és az alapjövedelemről is. A jóízű ebédhez
Weisz Viktor szolgáltatott háttérzenét, majd ezt követően vendégeinkkel, Kunhalmi Ágnessel és Vadai Ágnessel folytatott nyíltszíni beszélgetést dr. Szabó Szabolcs – a szokásosnál oldottabban,
humoros stílusban. Az okos kérdések és frappáns válaszok után
lendületes bulival folytatódott a nap: operett duetteket, népszerű
szólókat hallhattunk két tehetséges fiatal énekestől, majd a 60-as,
70-es évek slágerei zárták a rendezvényt.
Felelős kiadó: Szabó Szabolcs

Nincs hatalmad
felettem!
„Na, most akkor nagyokosok, mondjátok meg,

a KLIK-et, amely

mi legyen/Ki ne legyen miközülünk mahol-

méreténél fogva

nap és ki legyen?” – teszi föl a kérdést Erdős

irányíthatatlanul,

Virág, szomorú versének legelején. Ez a két

önsúlyától

sor tömören összefoglalja a mai politikai

zetve követte el

elit törekvésének lényegét: egyes kedvez-

azokat a hibákat,

ményezettek kiemelkedhetnek, míg má-

amiknek kiküsz-

sokra szolgalét, a vegetálás sorsát méri.

öbölése már egy

Új társadalmi rend épül! A hatalom gya-

emberöltőt követelne, ha ugyan hozzákez-

gyak kerülnek ki a szakiskolai tantervekből.

korlóinak alattvalókra, népes szolgahadra

denének. De nem kezdenek hozzá, inkább

Lesznek középfokú oktatási intézmények,

van szüksége. Ennek megteremtése pedig

még tovább rontják a helyzetet. A hatalom

ahonnan eltűnik a földrajz, máshol nem

kézenfekvően az oktatás államosításával,

arroganciája itt is megmutatkozik, pont,

lesz biológia, kémia. Szerintük egy autósze-

mint a felcsúti kisvasút esetében: minél

relőnek nem kell tudnia, hol van az Arab-

nagyobb az ellenállás, annál tovább fokoz-

félsziget, és hogy ott milyen vallás van,

centralizálásával történhet.
Az első években némát tűrték mindezt
a pedagógusok, a diákok és a szülők, azon-

zák a koncentrációt! Idén teljesen államo-

milyen a társadalom struktúrája, mi a gaz-

ban az utóbbi hónapokban többször is tí-

sítják az iskolákat, és lehetetlen helyzetbe

daság alapja. Még elkezdene gondolkodni!

zezrek demonstráltak azért, ami a közok-

hozzák az alapítványi iskolákat is. Mind-

Miért kéne egy szerszámkészítőnek vagy

tatás területén történik. A tiltakozás első

ezek közepette most, 2016 nyár elején

egy tetőfedő ácsnak tudnia arról, hogy ol-

lángja Miskolcon lobbant fel, de az elége-

sok középfokú oktatási intézményben

vad-e a cukor a kávéjában, vagy oldódik,

detlenség szele szertefútta az országban,

még nem tudják (!), hogy milyen osz-

s hogy az emberi szaporodás spermával

sőt a határokon túlra is! Ám ennek a tilta-

tályokat indíthatnak szeptembertől.

vagy spórával történik?

kozásnak a hangját nem hajlandó meghal-

Így nem tudják sem a szülők, sem a gyere-

Ennyi. Ez a jövő. A gyerekeink és uno-

lani a hatalom, a nagy egészből kis részeket

kek, hogy milyen iskolába, milyen osztály-

káink jövője. Ezért kell most tennünk elle-

kiragadva próbálja az oktatási kormányzat

ba nyertek felvételt. A diákok nem tudják,

ne. Már több mint két évtizede szajkózzák

bagatellizálni a problémát, pedagógusok

mit fognak tanulni, a pedagógusok nem

a szociológusok, hogy egyre szélesebb-

fizetésemelési igényére alacsonyítaná a jo-

tudják, mit fognak tanítani. Nincs óraterv!

re nyílik az olló a szegények és gazdagok

gos követelések széles skáláját.

Zavaros az egyes iskolatípusok képzési pro-

között, egyre nagyobb a különbség a ma-

A Fidesz megoszt és szembefordít! Vajon

filja, a megnevezések jelentése, fogalma is.

gyar társadalom egyes részei között. A kor-

mely’ társadalmi réteg, csoport, ágazat dol-

A szakmunkásképző neve szakközépiskola

mányzat prominens miniszterének, Lázár

gozói ne akarnának több pénzt keresni?!

lesz, a szakközépiskoláé szakgimnázium.

Jánosnak hagyta el alávaló száját az aláb-

Csak éppen nem ez a lényeg! A nagy baj az,

A kérdés csak az, hogy ebből a szakgimná-

bi kijelentés: akinek nincs semmije, az

hogy ami most történik a közoktatás „meg-

ziumból hová, merre lehet majd továbblép-

annyit is ér! Itt van lám, az új értékrend!

reformálása” címén, az nemzedékekre előre

ni? Csak a szakirány szerinti felsőoktatási

Itt a pénz beszél, a vagyon a mérce, és a lo-

meghatározza az egyes ember sorsát, meg-

intézménybe! Tehát mostantól 14 éves kor-

jalitás. Lecsökkentett tudásanyaggal bíró,

határozza helyét a társadalmi rétegződés-

ban, a középfokú oktatási intézmény meg-

a helyzetében megalkuvó, az aprópénzért

ben, a kitörési lehetőség minimális esélye

választásával szinte egy életre eldől majd,

kezet csókoló, engedelmes és nem gondol-

nélkül! Ez szokott a tiltakozások hangszó-

kiből mi lesz, nincs apelláta, hiszen nincs

kodó tömegre, szolgahadra van szükség,

rójából segélykiáltásként úgy elhangzani,

meg az egyes iskolatípusoknak megfelelő

ilyet kell neveljenek az iskolák!

hogy a Jövőnkről van szó!
A leépülés megkezdődött akkor, mikor
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ve-

követelményszint sem, nemhogy ezeknek
az átjárhatóságot biztosító egyeztetése.

Nem szabad magukra hagyni azokat
a bátor pedagógusokat, akik elhivatottság-

eltörölték a nagykorúságig tartó tankötele-

Nem tudom, eljut-e a fülekhez az a vész-

ból lázadnak ez ellen! Nem szabad hagyni,

zettséget. Ezzel párhuzamosan létrehozták

jelzés, hogy mintegy 600–zal lesz kevesebb

hogy ez történjen a gyerekeinkkel, uno-

a közismereti órák száma. Nem tudom, be-

káinkkal, a következő nemzedékkel Nem

legondolt-e a felnőtt társadalom abba,

lehet mást tenni, mint minden adandó
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hogy egyes természettudományi ismere-

alkalommal utcára menni, és egyre han-

tek el sem juthatnak még az arra fogékony

gosabban kiáltani, hogy: Nincs hatalmad

fiatal fülekhez sem, hiszen komplett tantár-

felettem!



(K.I.)

NÉMETH SZILÁRD A GERINCÚT HELYETT
A BIRKÓZÓ AKADÉMIÁT TÁMOGATTA!
2016. május 13-án dr. Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár országgyű-

kább egymilliárd forintot. Ennek eredményeként az eddig már fél

lési képviselője (Együtt) közleményben kérte Németh Szilárdot, (Fi-

milliárd forinttal megtámogatott birkózócsarnok mellett minden

desz) listáról az Országgyűlésbe jutott képviselőt, hogy támogassa

bizonnyal felépül egy újabb sportlétesítmény a Kis-Duna partján.

költségvetési módosító javaslatát, amely a csepeli gerincút folytatá-

Csepel és Soroksár képviselője kifejtette, hogy támogatja az

sának előkészítéséhez biztosított volna egymilliárd forintnyi forrást.

észszerű sportberuházásokat, így meggyőződése szerint a csepeli

Dr. Szabó Szabolcs felszólította Németh Szilárdot, hogy vágyálmai

birkózósport támogatására bőven elég lett volna a már rendelke-

helyett a csepeliek életét alapvetően befolyásoló beruházást támo-

zésre álló félmilliárd forint. További egymilliárd forint elszórása már

gassa. Csepel választott képviselője közleményében azt írja, hogy

nem minősíthető másként, mint Németh Szilárd hobbijának támo-

számított a korábbi csepeli képviselő és korábbi csepeli polgár-

gatása, ráadásul a beruházás a Kis-Duna partjának extrém mértékű

mester támogatására, mert bár a választásokat elvesztette Németh

beépítésének gyanúját is fölveti.

Szilárd, de mégiscsak Csepelen él a képviselő úr. Németh Szilárd

Megértjük, hogy Németh Szilárd még mindig nem tudta feldol-

azonban úgy döntött, hogy a gerincút helyett a birkózó akadémiát

gozni a választási vereséget, de arra kérjük, hogy ennek ellenére

támogatja, és a Fidesz alelnökeként arról győzte meg a Fidesz frak-

munkája során gondoljon a rá szavazó csepeliek ezreire is, akik szin-

ciót, hogy egy Csepelen épülő birkózó akadémiára költsenek el in-

tén elvárják a Gerincút folytatását.

Elviselhetetlen zajterhelés
a II. Rákóczi Ferenc úton
A II. Rákóczi Ferenc út mellett élők hosszú évek
óta panaszkodnak az elviselhetetlen mértékű
forgalomra, és az azzal együtt járó zajterhelésre.
A lakossági panaszok következtében a BKK Közút Zrt. zajterhelési vizsgálatot végeztetett, mely
a következő megállapítással zárta a vizsgálatot:
„… megállapítható, hogy az MP1 vizsgálati
pontban meghatározott A-hangnyomásszint
nappal meghaladja, éjjel jelentős mértékben
meghaladja a határértéket… A fentiek miatt zajvédelmi intézkedésekre van szükség.”
A jelentés mellékelt részletéből is kiderül,
hogy a zajterhelés jelentős mértékben túllépi
a határértékeket. A szakértői vélemény alapján
tehát mindenképpen fejleszteni kell a II. Rákóczi
Ferenc utat, mert jóformán nem lehet már ott
élni. Rövid távon egy zajvédő fal kiépítése lenne indokolt, míg középtávon be kellene fejezni a Gerincutat, valamint ki kellene szélesíteni
a II. Rákóczi Ferenc utat, hogy 2x2 sávos útként
használhassák járművek egészen a kerület déli
határáig. Csak így lehet biztosítani, hogy a folyamatosan növekvő, és a Metrans beruházás miatt
a jövőben ugrásszerűen bővülő közúti forgalmat el tudja viselni a kerület, ami a Corvin csomópontot már így is túlterheli (lásd a mellékelt
fényképeket). A Gerincút folytatása és a II. Rákóczi Ferenc út kiszélesítése Csepel egyik első számú érdeke.
Korszakváltók

3

CSEPELI ANZIX
Az elmúlt hónapokban több botrányos ügy is borzolta a Csepelen élők
idegeit. Az Együtt helyi szervezete, valamint Csepel országgyűlési képviselőjeként dr. Szabó Szabolcs mindhárom ügyben világos és határozott módon foglalt állást.
1 A Csepeli hévet nem megszüntetni, hanem fejleszteni kell, de
nem lassú villamosra, hanem nagy kapacitású, gyorsan közlekedő,
alacsonypadlós, légkondicionált gyorsvasútra van szükség.
2 A Metrans által épített új konténerterminál ügyében üdvözöltük,
hogy új munkahelyek létesülnek Csepelen. Egyben kértük a városrész vezetését, hogy a beruházótól követelje meg, hogy járuljon

Sajnos az előterjesztések nem beszélnek a víz-, levegő-, zaj- és

hozzá azon közlekedésfejlesztési beruházásokhoz, melyek nélkül

rezgésterhelésről, a környezet lakóinak életlehetőségeit védő be-

az új terminál keltette forgalom végleg tönkreteszi a csepeliek éle-

ruházásokról, a szükséges kártérítésekről. Elhallgatják, hogy a kon-

tét. Ezen kívül a Metransnak garanciát kell vállalnia arra, hogy nem

ténerterminál, ahol veszélyes anyagok is megfordulhatnak majd,

kezel a jövőben veszélyes anyagokat a lakóövezet közelében, a fő-

a csepeli ivóvízbázis peremén épül. Elhallgatják, hogy az új termi-

város egyik legfontosabb ivóvíz-bázisa felett.

nál és Ferencváros rendező pályaudvar között hetente több tucatnyi vonat fog közlekedni, és a csepeli utakat ellepik a kamionok

3 A Munkásotthon ügyében Németh Szilárd a Fidesz parlamenti

tömegei. Ma már tudjuk: a II. Rákóczi Ferenc úton tovább nő majd

többségével olyan törvényt fogadtatott el, mely arcátlan módon

a már most is elviselhetetlen teherforgalom, de a beruházás miatt

önkormányzati fennhatóság alá kívánja vonni a Munkásotthont,

túlterhelik a Corvin csomópontot is. A Gubacsi-híd már a mostani

mert az utolsó független kulturális intézményt is ki akarja sajátítani.

forgalom alatt is roskadozik, mégis – felújítása, újjáépítése helyett

Bár a bukott rezsibiztost a helyi fideszesek egyszemélyes kurátorrá

vasúti és közúti – terhelésének növelését tervezik. Ezekkel az intéz-

nevezték ki, de jogilag értelmezhetetlen ez az aktus, így tovább

kedésekkel Csepel közlekedését megölik!

folyik a harc. Az Együtt mindent meg fog tenni azért, hogy Németh
Szilárd ne nyúlhassa le a Munkásotthont.

Egy több tízmilliárdos beruházásnál – okos tárgyalás esetén –
előfordulhat, hogy a befektetőnek is megéri pár milliárd forinttal
hozzájárulnia annak a településnek az infrastruktúrafejlesztéséhez,

Nézzük ezek után, hogy a csepeli ellenzéki pártok mit gondolnak

ahol megtelepedik. Erre 2010 előtt Csepelen többször is volt példa.

ezekről az ügyekről:

Most viszont csak fél milliárd forint az így megjelölt összeg. (?) Ez
még a legszükségesebb infrastruktúrafejlesztésre sem elég. Csepelen nincs pénz egészségügyre, szociális ellátásokra, utak hidak

LAPÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT A METRANS
BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN

építésére, de van pénz felesleges látványberuházásokra, luxusau-

A 2016. május 26-ai csepeli testületi ülést Borbély Lénárd önkénye-

szállnak az igények, és elszállnak a lehetőségek is.

tókra, kabinetekre, kocsmákra, meg repülővásárlásra. Így aztán, el-

sen egy nappal előre tetette. Nagy valószínűséggel azért, hogy az

Horváth Gyula önkormányzati képviselő

ellenzéki képviselőket, a csepeli polgárokat kirekessze a legfonto-

A DK Csepel–Soroksár szervezet elnöke

sabb kérdések, például a Metrans beruházás ügyeinek a megtárgyalásából.
de Csepel lakosságát és képviselőtestületét erről mégis csak most,

HÉV, VILLAMOS, METRÓ, GYORSVASÚT?
MINEK NEVEZZELEK?

2016 májusa végén tájékoztatják. Akkor, amikor a Fidesz által ki-

2016 január végén a fővárosi közgyűlés az olimpiai pályázat kap-

A Salak utcában már 2015 októbere óta folynak a munkálatok,

nevezett hatóságok, már lassan egy éve kiadták a jogerős építési

csán döntést hozott egy úgynevezett mesterterv elfogadásáról,

engedélyt. Kénytelen vagyok arra gondolni, hogy valami sundám-

melyben a csepeli hév villamossá alakítása szerepel. Az átalakítás-

bundám van a dologban. Tény az, hogy egy olyan üzem épül a ke-

sal kapcsolatban azonnal élénk vita alakult ki Csepelen, miközben

rületben, ami hatással lesz az életünkre.

a felmerülő kérdésekre érdemi válaszok, esetleg ezeket alátámasztó hatástanulmányok nem kerültek nyilvánosságra sem a főváros,
sem Borbély Lénárd részéről.
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Máig tisztázatlan kérdés, hogy a hévnél lényegesen kisebb kapacitású és lassabb villamosok hogyan fogják csúcsidőben elszállítani az utasokat? Megoldható-e ezen a vonalon, hogy 2 percenként
közlekedjenek a villamosok? Fog-e nőni a menetidő az átalakítás
miatt? A 2-es, 24-es villamos Soroksári úti szakasza elbírja-e azt
a terhelést, amit a 2 percenként közlekedő csepeli villamosok jelen-

,,Nem teszünk szívességet
Németh Szilárdnak”

tenek? Mi lesz az agglomerációval? Hogyan fogja Csepel a térségi
szerepkörét erősíteni, ha nem fog fejlődni a közösségi közlekedés
déli irányban?
Hudák János (PM) csepeli önkormányzati képviselőként azonnal
kérdéseket intézett Borbély Lénárd polgármesterhez és Tarlós István főpolgármesterhez. Mindeközben az emberek felháborodását
látva aláírásgyűjtés is indult, természetesen nem az elavult szerelvények megtartásáért, hanem egy korszerű és modern gyorsvasút
érdekében. Vagyis a célunk, hogy megvalósuljon a régóta tervezett
Észak-Déli Regionális gyorsvasút. Majd 3000 ember írta alá a petíciónkat, de Csepel polgármesterét nem érdekelte a véleményük, 3 alkalommal utasította el, hogy a képviselő-testület megtárgyalhassa
előterjesztésünket. Május 24-én lakossági fórumot is szerveztünk
a hév ügyében, melyen a résztvevő szakértők egyértelmű véleménye is az volt, hogy nem szabad villamossá alakítani a hévet.
A Párbeszéd Magyarországért Csepeli szervezete

HÉV MENETREND
2016. január 26.

A botrány kirobbanása

Évek óta vérezteti a csepeliek Munkásotthonát a kerületvezetés.

2016. január 27.

A Fővárosi Közgyűlés elfogadja
a Mestertervet

A nagy múltú intézményt életben tartó közösség már csak a Cse-

2016. január 28.

Tiltakozó petíciók indulása

2016. február 15.

Előterjesztés benyújtása a csepeli
hév jövőjéről

a Borbély Lénárd vezette fideszes önkormányzat igyekszik birtokba

2016. február 25.

Borbély Lénárd nem engedi napirendre venni a hév ügyét

getéssel, zsarolással, de az intézményt életben tartó közösség kitart.

2016. március 11.

Rendkívüli ülés kezdeményezése
a hévről

emlékezetesebb egy élőláncos tüntetés volt, amikor Németh

2016. március 16.

Borbély Lénárd újból nem engedi
napirendre venni a hév ügyét

önkormányzat számára, amit a Fidesz ennek ellenére máig nem tu-

2016. március 21.

Előterjesztés benyújtása a csepeli
hév jövőjéről

Borbély Lénárd harmadszorra sem
2016. március 31.
engedi napirendre venni a hév ügyét
2016. május 24.

Lakossági fórum

pel-szerte népszerű értékek megőrzése miatt is kitart.
Az otthont 2010 után előbb a Németh Szilárd, 2014 óta pedig
venni. Próbálkoztak már politikai nyomásgyakorlással, nyílt fenyeA csepeli MSZP több tiltakozó megmozdulást támogatott, a lega Munkásotthon-törvénnyel gyakorlatilag einstandolta a házat az
dott elfoglalni.
,,A Munkásotthon országos szinten is a legnagyobb közművelődési intézmények közé tartozik, olyan rendezvényeket is tudunk
szervezni, befogadni, amelyeket kevesen rajtunk kívül” – mondja
Takács Mónika, a Munkásotthon igazgató-helyettese, önkormányzati képviselő. Szomorú, hogy Hoppál Péter kulturális államtitkár,
állítólag Németh Szilárd közbenjárására idén megfelezte az otthon
állami működési támogatását. ,,A helyzet nehéz, de amíg csak lehet,
kitartunk. Nem tesszük meg Németh Szilárdnak és csepeli Fidesznek azt a szívességet, hogy feladjuk” – mondja Takács Mónika.
(N.A. – MSZP Csepeli Szervezete)
A Munkásotthon körüli balhé azóta tart, mióta Németh
Szilárd 2010-ben átvette a kerület vezetését. A több, mint 90
éves intézményre a Fidesz minden eszközzel próbálja rátenni a kezét, vélhetően a kerület központjában fekvő értékes
ingatlana miatt.
Korszakváltók
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Harc a „Csepel Művek” neonfényért
A csepeliek döbbenettel vették észre az év elején, hogy eltűnt

stadion nézői pont a fényesen világító vörös feliratot látták volna,

a Csepel Művek főbejáratáról a neonfelirat. Bár a jelenlegi város-

és a Fidesz ebben is kommunista ármányt sejtett. Végül a lakossá-

vezetés mindent megtesz, hogy Csepel történetét átírja, de attól

gi panaszok, valamint a helyi ellenzéki szervezetek kérésére a ke-

a tény még tény marad: Csepel múltja és jelene elképzelhetetlen

rület országgyűlési képviselője felhívta a Forster Gyula Nemzeti

a Csepel Művek nélkül! Az a neonfelirat majd fél évszázada vilá-

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ figyelmét arra,

gított a főbejáraton, hirdetve Csepel és a csepeliek büszkeségét.

hogy nyilvánítsa védetté a neonfeliratot. Ennek hatására, csodák

Hosszas nyomozómunka indult a felirat leszerelése után, hogy

csodájára visszakerült a helyére a felirat, a Forster Központ pedig

mégis kinek az utasítására és ki szerelte le. A helyi közbeszédben

elkezdte az egyeztetést az önkormányzattal a védetté nyilvánítás-

elterjedt az a szóbeszéd, hogy a feliratot Borbély Lénárd szereltet-

ról. Bízzunk benne, hogy most már örökre ott is marad. Mert Csepel

te le, mert a főbejárat előtt épített, eddig 35 millióba kerülő mini

elképzelhetetlen a Csepel Művek felirat nélkül.

A Fidesz az erdélyi ipart támogatja
a csepeli helyett?
Mint mindenki láthatta, a foci EB-re valósá-

ez a legfurcsább, hanem a mini

a szülőföldje, ezért támogatja

gos mini stadion épült a Szent Imre téren,

stadion hivatalos sörének a kivá-

az ott élőket. De azért a csepeli

melyre eddig potom 35 millió forintot köl-

lasztása. Ugyebár van Csepelen

rendezvényeken illene a cse-

tött a Fidesz. Sose fogjuk megérteni, hogy

egy már országszerte jól ismert

peli termelőket, a csepeli ipart

ha egyszer van Csepelen egy focistadion,

kézműves sörfőzde, a Rizmájer.

támogatni. Ráadásul a Fideszes

akkor miért nem oda segít szervezni az ön-

Ehhez képes milyen sört válasz-

önkormányzati vezetés által

kormányzat szurkolói zónát. Ott nem csak

tottak az önkormányzati mini

2011-ben kidolgozott gazdasá-

olcsóbb, hanem autentikusabb is lenne

stadionban hivatalos sörré: a Csiki sört!

gi program is a helyi ipar támogatását tűzte

a szurkolás, ráadásul a helyi futballélet is

Láthattuk már az elmúlt években, hogy

ki célul, és ezt húzta most keresztül egy toll-

gazdagodhatna azokból a fejlesztésekből,

sok tízmilliónyi csepeli adóforintot vitt Er-

vonással Németh Szilárd és Borbély Lénárd.

amit ennyi pénzből a Béke téren meg le-

délybe Németh Szilárd és Borbély Lénárd.

Ennyit számít nekik a helyi ipar, ha helyette

hetne valósítani. De a történetben nem is

Értjük, hogy Borbély Lénárdnak fontos

a haverokat és a szülőföldet kell támogatni.

Scherer Péter volt a Kulturfaló vendége
Csepelnek van már egy kultúrára szomjas

is tud lenni az utcán. Kötődik az anyagi dol-

és éhes törzsközönsége. 2014. augusztus

gokhoz, de nem tartja kapzsinak magát, ha

nem újkeletűek, már a Szentivánéji álom

19-e óta szervezi az IsoArt alapítvány eze-

nem színész lenne, akkor rendezvényszer-

egyik feldolgozásában is együtt szerepeltek

ket a beszélgetős esteket ismert közéleti

vezőként szívesen dolgozna fesztiválok

a Bárka Színházban. Az újszerű előadás ak-

szereplőkkel. Vendégeinket Szabó Tibor

szervezésében.

kora siker volt, hogy azóta szinte összenőt-

tudnak néha veszni. Közös szerepléseik

Benjamin író faggatja, és az est során az ak-

Amikor először felvételizett a színművé-

tek. A mesteremberek közül játszottak két

tuális vendég kedvenc ételét is felszolgálják

szetire, és már az első rostán kiesett, nem

figurát, nevezetesen Vackort és Orrondit,

a hallgatóságnak.

hitte volna, hogy ötvenévesen ezek a mun-

átimprovizálták az összes szerepet.

kák lesznek mögötte, mint, amit megalko-

Scherer Péter nagyon sokat játszik szín-

az évadnak utolsó estéjén Scherer Péter-

tott. Elvégezte a műszaki egyetemet – édes-

házban, filmekben, sőt rendez is. Nagyon jó

rel. Scherer Pétert a Válótársak miatt egyre

apja kérésére –, építőmérnökként végzett,

humorú, barátságos kedves embert ismer-

többen ismerik, de ennek nem örül mara-

de az nem lenne szívesen.

Remek estét töltöttünk így együtt ennek

déktalanul, szereti, ha néha magánember

Mucsi Zoltánnal jó párost alkotnak, bár

tünk meg, aki szívesen beszélt önmagáról,
művészetéről.

saját bevallása szerint a mindennapokban
egy visszafogottabb ember, de a színpadon vagy a magánéletben nagyon össze
6
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Köszönjük, hogy eljött közénk, és egy kellemes estét tölthettünk együtt Csepelen!

Mit üzenjünk Brüsszelnek?
Hazánkban a csatlakozás óta szinte csak

óta megépült 1000 kilométernyi autópálya,

EU-támogatással valósultak meg beruhá-

további 1600 kilométer közút, a Megyeri

magyar cég vásárolt új termelési eszközö-

zások. Hiába a kormányzati kommunikáci-

és két másik új Duna-híd, a négyes metró,

ket, fejlesztette az informatikai hálózatát,

ós szőnyegbombázás „a magyar reformok

a budapesti, debreceni, miskolci és a sze-

alakított ki új terméket, vett alkalmazásba

működnek” címmel, a nem kevés pénzen

gedi villamoshálózat bővítése, az új tiszai

embereket, képezte tovább munkavállaló-

minden háztartásba elküldött füzetkékkel,

víztározók, vagy a csepeli szennyvíztisztító,

it, vagy jutott el új piacokra uniós pénzből.

plakátokkal, internetes és tévéreklámok-

amely Közép-Európa egyik legjelentősebb

kal – épp most láttuk, mennyit számítanak

környezetvédelmi beruházása.

A magyar fejlesztések az uniós költségvetést nagyrészt finanszírozó nettó befize-

az uniós támogatások. Az uniós fejlesztési

Uniós támogatással újítottak fel több,

tő országok költségvetéséből, végső soron

ciklusok közötti átmeneti szünet miatt le-

mint 1300 kórházat és rendelőintézetet,

pedig a német, francia, holland, osztrák,

csökkentek a beruházások, és ez az egész

valamint közel 3000 iskolát. Országszerte

olasz, svéd és a többi nettó befizető ország

magyar gazdaságot magával rántotta. Ma-

körülbelül negyedmillió lakóépület ener-

állampolgárainak adójából valósulnak meg.

gyarország az egész EU-ban a legrosszab-

getikai korszerűsítését finanszírozták uniós

Ha az uniós források kiesnének, vagy

bul teljesített: 2016 első három hónapjában

pénzből, köztük például az ország legna-

máshonnan kellene elvonni a költségve-

0,8 százalékos csökkenéssel, és csak a még

gyobb lakóépületének számító óbudai fa-

tésből pénzt, vagy elfelejthetnénk ezeket

mindig küszködő görögöket előzte meg.

luházét. Nincs olyan település Magyarorszá-

a fejlesztéseket, vagy mehetnénk Oroszor-

gon, ahol valami ne épült vagy újult volna

szághoz és Kínához, hogy aztán majd ők is

meg uniós pénzből az elmúlt 10 évben.

kérjenek valamit cserébe.

A felzárkóztatáshoz a hivatalos magyar
adatok szerint 2014 elejéig országszerte
körülbelül 90 000 projekt kapott összesen

A felzárkóztatási támogatások másik ré-

Üzenjünk tehát Brüsszelnek, persze úgy,

5600 milliárd forintnyi támogatást. Olyan ál-

szét gazdaságfejlesztési céllal a magyar

hogy ők is megértsék: merci, danke,

lami óriásberuházások, mint például a 2004

vállalatok között osztják szét. Több tízezer

thank you!

Az Európa-ellenes népszavazással a kormány
csak a Fidesz kampányát támogatja
Gőzerővel folyik a Fidesz népszavazási

pagandájától 5 százaléknyit elvonva, 150

nes népszavazásának bojkottjára hívják fel

kampánya. A propaganda hárommilliárd

millió forint erejéig biztosítson forrást az

a magyar választók figyelmét.

forintba kerül. Ezt a hirdetési kampányt

ellenzéki vélemény nyilvános megjelen-

Az Együtt elnöke a miniszterelnöknek

nem a Fidesz fizeti, hanem az adófizetők

tetésére a népszavazási kampányban. Az

elküldött levelében azt írja: 2020 után az

pénzét közvetlenül a központi költségve-

Együtt elnöke szerint ez a bojkott érde-

alapító tagállamok részéről egy szorosabb,

tésből a kormányzati propagandaközpont

kében kampányoló párt jogos jussa, mert

egységesebb európai együttműködés

pénzét használja félelemkeltő és egyoldalú

képviselőiket ugyanúgy a magyar választók

lesz a válasz az elmúlt évtized válságára,

propagandatevékenységre a kormánypárt.

juttatták be az Országgyűlésbe, mint a Fi-

hazánk helye pedig ezen egységesebb

Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke levélben

desz politikusait. Ezt az összeget arra hasz-

együttműködésen belül van, mert nyuga-

szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt

nálják majd, hogy az egységesebb Európai

ti életminőséget és gyarapodást csak így

arra, hogy a Fidesz kormányzati kommuni-

Unióval együttműködő Magyarországért

tudunk biztosítani hazánk és az eljövendő

kációból finanszírozott putyinista pártpro-

kampányoljanak, és a Fidesz Európa-elle-

generációk számára.

Korszakváltók
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TÖRZSASZTAL

AZ ISOART ALAPÍTVÁNY

A csepeliek és a soroksáriak a nyári parlamenti szünetben még gyakrabban találkozhatnak választott képviselőjükkel. Szabó Szabolcs, országgyűlési képviselő a nyári
hónapokban nem csak a csepeli (II. Rákóczi Ferenc út 155.)
és soroksári (Grassalkovich u. 144.) irodáiban, hanem
az alábbi helyszíneken is várja a beszélgetni vágyókat:

A pályázat témája a szabadság, szabadságharc, tekintettel az ’56-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójára.

SZABÓ SZABOLCCSAL

Csepel
2016. július 20., szerda, 17.00
Bogrács Vendéglő
Katona József utca 54.
2016. július 25., hétfő, 17.00
Két Lámpás söröző
Karácsony Sándor utca 11.
2016. július 27., szerda, 17.00
Rézkilincs Eszpresszó
Kohász utca 61.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Olyan alkotásokat várunk, melyek bemutatják a szabadság
szerepét, jelentőségét, valamint az egyének és csoportok
szerepvállalását a szabadság kivívásában. Az alkotások a XXI.
századi fiatalok nyelvén fogalmazzanak meg üzenetet az ember örök szabadságvágyáról.
Az alkotás szólhat például a szabadság eszméjéről, vágyáról,
a kiszolgáltatottságról, tragikus sorsról, önfeláldozásról stb.,
ám nem elvárás a dokumentarista feldolgozás.
A pályázat kategóriái:
1.) Köztéri akció, performance, flashmob
Pályázati anyagként beküldendő az akciót dokumentáló film,
videó DVD-n, és a „mű” írásos koncepciója, a megvalósítás leírása, dokumentációja nyomtatott formában.
2.) Film, kisfilm, filmetűd, videoklip
A pályázati anyag (film) DVD-n beküldendő, s amennyiben
szükséges kiegészítő írásos anyag, azt nyomtatott formában.
Pályázók korosztálya: 13-tól 22 éves korig.

2016. augusztus 23., kedd, 17.00
Cé Söröző
Széchenyi István u. 92.

A pályázat beadási határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázati kiírás és későbbi tudnivalók felkerülnek
a http://isoart.dataglobe.eu webhelyre.
Fődíj: mindkét kategóriában 1-1 tablet

Soroksár
2016. július 22., péntek, 16.00
JOE-Háza étterem-pizzéria
Grassalkovich út 33.
2016. augusztus 25., csütörtök, 17.00
Pfiszter Hütte söröző
Vecsési út 75.

IsoArt Alapítvány
1213 Budapest, Jázminos u. 11.
E-mail: isoart@dataglobe.eu
http://isoart.dataglobe.eu

Elérhetőségeink
szabo.szabolcs@egyuttpart.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: a nyári időszakban hétfőn 12–15,

Nyitva: kedden és csütörtökön 15–18

egyuttcsepel.hu

csütörtökön 10–12 óra között

óra között

egyuttsoroksar.hu

Tel.: 06/30 391 16 80

Tel.: 06/30 977 58 78

