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A z E g y ü t t S o r o k s á r 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.)

Együtt
az EGYÜTT
Az EGYÜTT csepel-soroksári
szervezete immáron második alkalommal adott otthont
a párt országos találkozójának. Május közepén a soroksári Molnár-szigeten lévő Tündérkertben gyűlt össze a párt
elnöksége, valamint az egyes
választókerületek több, mint
száz küldötte az ország különböző területéről, hogy kötetlen formában beszélgessenek
a párt és az ország ügyeiről,
hogy tapasztalatot cseréljenek, és kellemesen töltsenek
el EGYÜTT egy napot.

Vállalkozó kedvű fiatalok a szellemi és testi táplálék (bőséges, tömény és ízletes gulyás+bukta) elfogyasztása után, a fizikum
erősítése érdekében, előre vetítve a magyar válogatott EB sikereit –kemény és élvezetes focimeccset vívtak.

Korszakváltók

3

Egy el nem mondott
beszéd margójára

Idén is megemlékeztünk Soroksáron a településről elhurcolt svábok
ezreire. A kerület nagy hiányosságot pótolt azzal, hogy emlékművet
avatott a „málenkíj robot”-ra elhurcoltak és a kitelepítettek emlékére.
A megemlékezők a május eleji szoboravatás előtt istentiszteleten

már meghívót sem küldenek az illetékesek. Ezzel a tettével a sorok-

vehettek részt, majd ezt követően került sor a szobor felavatására.

sári városvezetés sajnálatos módon rálépett arra az útra, amin Cse-

Sajnálatos módon a városvezetés – ezen belül is vélhetően Orbán

pelen a Fidesz immár két éve halad, vagyis egyszerűen semmibe

Gyöngyi és Weinmann Antal alpolgármesterek – úgy döntöttek,

veszik a 2014. évi országgyűlési választás eredményét. De az is le-

hogy a szoboravatás alkalmából nem a kerület választott képvi-

hetséges, hogy, mint ahogy a csepeli önkormányzat a rezsibiztos/

selőjét, dr. Szabó Szabolcsot kérik fel beszéd tartására, hanem egy

Fidesz alelnök Németh Szilárd, úgy a soroksári önkormányzat a Fra-

pártlistán parlamentbe került Fideszes képviselőt, Kubatov Gábort.

di elnök/Fidesz alelnök bábjává vált!

(A 6. oldalon, külön írásban mutatjuk be, hogy ki is ez a képviselő.)

Soroksár helyi potentátjai ezzel a viselkedésükkel azt a látszatot

Ráadásul az azóta eltelt hetekben folyamatosan azt tapasztalják

igyekeznek kelteni, azt hazudják a soroksáriaknak, hogy Kubatov

a soroksáriak, hogy az önkormányzati rendezvények egyre gyako-

Gábor a kerület választott képviselője. Azt demonstrálják, hogy az

ribb vendége és szónoka a Fidesz alelnöke. Sőt, információink sze-

Országgyűlésben helyet foglaló ellenzéki képviselőt/képviselőket

rint ezekre a rendezvényekre a kerület választott képviselőjének

ki lehet rekeszteni, levegőnek lehet őket nézni, ki lehet őket zárni a választóik látóköréből! Mindez nem pusztán az írott protokoll
szabályok, valamint az íratlan udvariassági szokások megsértése,
hanem egyben a demokrácia játékszabályainak a figyelmen kívül
hagyása, még akkor is, ha nap mint nap ezt tapasztaljuk a korrupt,
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kirekesztő, az országot saját tulajdonnak tekintő, velejéig romlott
Fideszes elittől.
Sajnálatos, hogy pont azon a napon bizonyította be antidemokratikus mivoltát a kerület vezetése, amikor a kerület legnagyobb
traumájára emlékezett Soroksár lakossága.
Mindenesetre udvarias emberként, a köztünk élő sváb származású soroksáriak választott képviselőjeként dr. Szabó Szabolcs részt

»Nincs, és nem lehet helyük ezeknek a sváb hazaárulóknak ebben

vett az istentiszteleten és a szoboravatáson is, valamint egy koszo-

az országban. […] Zsíros, fekete földjük jó lesz a dolgozó magyar pa-

rút is elhelyezett az emlékmű talapzatán. Mivel a kitelepített svá-

rasztságnak. «

bokra emlékező beszédét nem volt alkalma elmondani, ezért most
ebben a formában tesszük közzé:

Sajnálatos módon a korszak meghatározó politikai ereje, a Független Kisgazdapárt is csatlakozott a németellenes kampányhoz, mert
a földosztáshoz szükséges földalap forrását látták a kitelepítésre ítélt

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt soroksáriak!

németek gazdaságaiban. Id. Antall József, a Tildy kormány újjáépítési

Az 1946-ban történt kitelepítés mai napig fájó seb Soroksár testén.

minisztere így beszélt a svábokról a Parlamentben:

Én magam is minden évben megrendülve emlékezek meg azon pol-

»Nemzetpolitikai szempontból nem kétséges, hogy Magyarország-

gártársainkról, akiket megszégyenítve, állampolgárságuktól és va-

nak érdeke, minél nagyobb számban hagyják el a németek az orszá-

gyonuktól megfosztva, a kollektív bűnösség vádjával megbélyegez-

got. Soha nem lesz ilyen alkalom, hogy megszabaduljunk a németek-

ve utasítottak ki az országból. Azért is érthetetlen a 70 évvel ezelőtt

től. Ma még egy csomó igényjogosultnak nem tudtunk földet adni. «

kezdődött kitelepítés, mert az azt megelőző évszázadokban a svábok

Egyedül a Szociáldemokrata Párt vetette el a kollektív bűnösség

jelentős mértékben járultak hozzá az ország fejlődéséhez, Soroksáron

elvét, így a kitelepítést. Ennek oka abban keresendő, hogy politiku-

és más településeken is aktív és alkotó tagjai lettek a helyi közösségek-

saik jelentős része maga is német származású volt. Sajnos azon-

nek. A svábok a magyar mezőgazdaság, a magyar ipar, a magyar kul-

ban a politikai túlerő győzött, így végül 1946-48 között több, mint

túra, a magyar tudomány részeseivé váltak. Fontos szerepet játszott

200 ezer németet telepítettek ki Magyarországról, köztük 5600 főt

itt helyben például a kötélgyártással foglalkozó Drexler család, vagy

Soroksárról.

a kádáriparral foglalkozó Zwick család, de ugyanígy elképzelhetetlen

Azért fontos emlékeznünk ezen a napon, mert a 70 évvel ezelőtt

a magyar néprajzkutatás a sváb származású, Cegléden született Tö-

történtek a magyar történelem legsötétebb fejezetei közé tartoznak.

mörkény István munkássága nélkül.

Nekem politikusként pedig azért fontos erről megemlékeznem, mert

Különös hangsúlyt ad a mostani megemlékezésnek, hogy kerek

a sváb kitelepítés példája is azt mutatja, hogy egy felelős döntési pozí-

évfordulóra emlékeztünk, hiszen pont 70 éve kezdődött a kitelepítés.

cióban lévő politikusnak mindig józannak kell maradnia. Egyszerűen

Magánemberként és politikusként is csak ezt tudom mondani: meg-

nem hozhat még egyszer olyan döntést a magyar Országgyűlés, ami

bocsáthatatlan bűn volt az ártatlan emberek meghurcolása. Elképzel-

bármilyen módon is megszégyenít, vagyonából kiforgat, vagy kollek-

ni is szörnyű, hogy fejenként mindössze 50 kilogrammnyi csomaggal

tív bűnösség vádjával illett egy népcsoportot. A magyar Országgyűlés

vitték ki őket a vasútállomásra, ahol könyörtelenül vagonokba kény-

csak egy dolgot tehet: folyamatosan bocsánatot kér a sváboktól, és

szerítették őket.
Sajnos a magyar politikai elit jelentősen hozzájárult és felelős

minden lehető eszközzel támogatja a megmaradt sváb közösségeket
abban, hogy ápolni tudják hagyományaikat, szokásaikat.

volt az 1946-ban történtekért, hiszen az akkori pártok nagyobb ré-

Szerencsére Soroksáron van mit védeni, van mit megőrizni. Azt kí-

sze, vagyis a Nemzeti Parasztpárt, a Független Kisgazdapárt, a Ma-

vánom az itt élő sváb származású polgártársaimnak, hogy őrizzék

gyar Kommunista Párt is támogatta a kitelepítést. Gyöngyösi János

a lángot, tegyenek meg mindent a megmaradásért! Higgyék el, hogy

külügyminiszter már 1945 tavaszán jegyzékben kérte a németek ki-

a mai napig nagyon fontosak a település életében a sváb hagyomá-

telepítését a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnál, amit kicsit később

nyok. Ennek a hagyományápolási munkának az egyik fontos állomá-

a Dálnoki Miklós Béla vezette kormány is megerősített. Sőt! A sajtóban

sa a mai emlékműavatás, mert a település sváb gyökereire emlékeztet

hecckampány indult a svábok ellen, mellyel már a kitelepítést készí-

majd mindenkit.”

tették elő. Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt meghatározó politiku-

Nem hiszem, hogy bármit is hozzátehetnénk e sorokhoz. Remél-

sa a következő szavakkal kommentálta a készülődő kitelepítést 1945

jük, hogy legalább ez úton eljutnak dr. Szabó Szabolcs országgyű-

áprilisában:

lési képviselő kitelepítésről szóló gondolatai a soroksári sváb kö-

»A svábokat ki fogjuk telepíteni. Távozzanak! Az nem lehet, hogy

zösség tagjaihoz, a kerület minden polgárához. Hisszük és valljuk,

a legjobb földeket Volksbundisták foglalják el, […] nagy birtokokon

hogy Soroksár sorsa, élete összefonódott az itt letelepedett sváb

ötszobás lakásokban terpeszkedjenek. Lesz elég igényjogosult ezek-

közösséggel, nélkülük ma nem lenne Soroksár, nem lenne a jövőn-

re a földekre. Tiszántúl földnélküli zsellérei vagy az egyetlen éjszakán

ket szebbé és jobbá formáló soroksári közösség!

a rádióval elmenekített szerencsétlen csángók elfoglalhatják a svábok
földjeit. «
A Nemzeti Parasztpárt retorikáját átvette a Magyar Kommunista
Párt is, így hazaáruló svábokról írt többek között Gerő Ernő is a Szabad Nép hasábjain 1945-ben:

(Az már egy külön történet, hogy a felavatott szobor környezetében még hónapokig térfelújítás, építkezés folyik, tehát megközelíthetetlen az emlékmű. Illetve, hogy hogyan került kiválasztásra az
emlékmű alkotója.)
–ro–
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A politika határozza meg a művészetet?
Nem vitatva Kligl Sándor szobrászművész kvalitását, műveinek szemet gyönyörködtető mivoltát,
mégis van bennünk egy kis tüske a soroksári emlékmű kapcsán. Az önkormányzat meghirdetett
egy pályázatot a kitelepítési emlékmű elkészítésére. Bár több pályamunka is érkezett, és talán egy
független bírálóbizottság ki is választotta volna
közülük a győztest, de nem így történt! Weinmann
alpolgármester javaslatára a képviselőtestület
Már hozzászokhattunk, hogy a NER egyik legfontosabb tradíciója,

eredménytelennek minősítette a pályázatot, majd

hogy mindent – szobrot, utat, felújított épületet, műemléket – többször is

a rossznyelvek szerint Kubatov fideszes képvise-

felavatnak. Talán azért, hogy jobban bevésődjön a gyarló nép emlékezeté-

lő és Fradi elnök hathatós és talán ellentmondást

be, hogy mit is tesz velünk a jóságos hatalom és annak hű és fáradhatatlan

sem nagyon tűrő ajánlásával megbízták a mű-

kiszolgálói. Hát úgy látszik, ez honosodik meg Soroksáron is. Bár májusban

vészt az emlékmű elkészítésével.

felavatták a Kligl Sándor „Elűzetés” kompozícióját a Hősök terén, de most

Az valószínűleg nem játszott szerepet az ügyben, hogy véletlenül Ő készítette a Fradi pálya

háború utáni állapotok uralkodnak a környéken.
Talán észszerűbb lett volna a térfelújítást összehangolni az emlékmű-

„Albert” szobrát, valamint az ország más telepü-

avatással. Igaz, akkor csak egyszer láthatnánk, amint a kerület nagyjai át-

lésein felavatott – a soroksárira nagyon hajazó –

vágják a ,,siker”, a „jól végzett munka” nemzeti színű szalagját.

kitelepítései emlékművet is.

Ki is az a Kubatov Gábor?
A hallgatag ember: Tavasszal tíz

állítása szerint jobboldalisága miatt a vá-

fideszes képviselő, valamint Semjén

lasztás után a műhelyéhez kiszállt a rend-

Zsolt kereszténydemokrata miniszterel-

őrség és az adóhatóság is. Nem hagyta

nök-helyettes maradt néma az ország-

magát elnyomni, inkább elkezdett ellenzé-

gyűlési ülésteremben. Közülük Kubatov

kiként önkormányzati ülésekre járni, a pol-

Gábor hallgat a legrégebben, aki 2006-

gári köröket szervezett, megszervezte a Fi-

os parlamentbe kerülése óta egyetlen

delitast. A problémája csak az volt, hogy az

alkalommal, 2007-ben kért szót.

akkori soroksári Fidesz szervezet vezetője

A rejtélyes ember: Kubatov olyannyi-

újította a csapatot, és elnökké is válasz-

túl jóban volt a polgármesterrel, így „megtották”. Magyarul: megpuccsolta az alap-

ra rejtélyes, hogy a választási irodánál
történt botrány idején 9 napig nem ismerhettük az álláspontját, mert

szervezetet új tagok beléptetésével. Mindezért nagyon megdicsérték

állítólag az USA egy eldugott helyén tartózkodott. A Nemzeti Válasz-

a Fidesz vezetői.

tási Irodánál fellépő kopaszokhoz Kubatov több szálon kötődik (pl.
a Fradi Security-hez is), de a kérdésre, hogy a nyomozás során meg-

Az országosan ismert Fideszes: Később a Fidesz kampánystáb-

hallgatták-e, ezt válaszolta: „a rendőrség ez idáig nem keresett meg,

jának az élére került. Ki lett adva nekik, hogy kell egy olyan hálózat,

de ha megkeresnek, szívesen segítek nekik”.

mint a szocialistáké, „Akár a legalitás határait súrolva, de legyen”.
Kubatov 2009. szeptember elsején a fideszes fiatalok balatonszárszói
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Aki rendbe teszi a világot: 2002-ben elbízták magukat: a válasz-

nyári egyetemén beszélt a párt technikai felkészültségéről és válasz-

tások első fordulója idején Indonéziába utaztak az ismerősökkel, mert

tási előkészületeiről. Itt maga vallotta be, hogy illegális a lista, hiszen

azt gondolták, nem rajtuk múlik a győzelem. A második fordulóban

az ellenfelek szavazóit is nyilván tartják. (Azóta elhíresülten csak

már szavazott, de így is veszítettek. A vereség után Kubatov Soroksá-

Kubatov-listaként ismerjük.) Ezen kívül kampánycsendsértésre bíztat-

ron beállt segíteni, plakátozni a helyi polgármester jelölt asszonynak,

ta a fideszeseket. Az Országos Választási Bizottság (OVB) szerint több

aki aztán 30-70 arányban kikapott. Fideszes jelölt itt azóta sem tudott

jogszabályt is megsértett a Fidesz a választók adatainak gyűjtésével,

győzni, Kubatov szerint ez az ő keresztje. De nagyobb csapás is érte:

a testület ezért hivatalból feljelentést is tett a rendőrségen.

Korszakváltók

Mit
üzenjünk
Brüsszelnek?
Hazánkban a csatlakozás óta szinte csak

óta megépült 1000 kilométernyi autópálya,

magyar cég vásárolt új termelési eszközö-

EU-támogatással valósultak meg beruhá-

további 1600 kilométer közút, a Megyeri

ket, fejlesztette az informatikai hálózatát,

zások. Hiába a kormányzati kommunikáci-

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

alakított ki új terméket, vett alkalmazásba

ós szőnyegbombázás „a magyar reformok

a budapesti, debreceni, miskolci és a sze-

embereket, képezte tovább munkavállaló-

működnek” címmel, a nem kevés pénzen

gedi villamoshálózat bővítése, az új tiszai

it, vagy jutott el új piacokra uniós pénzből.

minden háztartásba elküldött füzetkékkel,

víztározók, vagy a csepeli szennyvíztisztító,

A magyar fejlesztések az uniós költség-

plakátokkal, internetes és tévéreklámok-

amely Közép-Európa egyik legjelentősebb

vetést nagyrészt finanszírozó nettó befize-

kal – épp most láttuk, mennyit számítanak

környezetvédelmi beruházása.

az uniós támogatások. Az uniós fejlesztési

tő országok költségvetéséből, végső soron

Uniós támogatással újítottak fel több,

pedig a német, francia, holland, osztrák,

ciklusok közötti átmeneti szünet miatt le-

mint 1300 kórházat és rendelőintézetet,

olasz, svéd és a többi nettó befizető ország

csökkentek a beruházások, és ez az egész

valamint közel 3000 iskolát. Országszerte

állampolgárainak adójából valósulnak meg.

magyar gazdaságot magával rántotta. Ma-

körülbelül negyedmillió lakóépület ener-

Ha az uniós források kiesnének, vagy

gyarország az egész EU-ban a legrosszab-

getikai korszerűsítését finanszírozták uniós

máshonnan kellene elvonni a költségve-

bul teljesített: 2016 első három hónapjában

pénzből, köztük például az ország legna-

tésből pénzt, vagy elfelejthetnénk ezeket

0,8 százalékos csökkenéssel, és csak a még

gyobb lakóépületének számító óbudai fa-

a fejlesztéseket, vagy mehetnénk Oroszor-

mindig küszködő görögöket előzte meg.
A felzárkóztatáshoz a hivatalos magyar
adatok szerint 2014 elejéig országszerte

luházét. Nincs olyan település Magyarorszá-

szághoz és Kínához, hogy aztán majd ők is

gon, ahol valami ne épült vagy újult volna

kérjenek valamit cserébe.

meg uniós pénzből az elmúlt 10 évben.

Üzenjünk tehát Brüsszelnek, persze úgy,

körülbelül 90 000 projekt kapott összesen

A felzárkóztatási támogatások másik ré-

5600 milliárd forintnyi támogatást. Olyan ál-

szét gazdaságfejlesztési céllal a magyar

lami óriásberuházások, mint például a 2004

vállalatok között osztják szét. Több tízezer

hogy ők is megértsék: merci, danke,
thank you!

Az Európa-ellenes népszavazással a kormány
csak a Fidesz kampányát támogatja
Gőzerővel folyik a Fidesz népszavazási kampánya. A propagan-

ben kampányoló párt jogos jussa, mert képviselőiket ugyanúgy

da hárommilliárd forintba kerül. Ezt a hirdetési kampányt nem

a magyar választók juttatták be az Országgyűlésbe, mint a Fidesz

a Fidesz fizeti, hanem az adófizetők pénzét közvetlenül a köz-

politikusait. Ezt az összeget arra használják majd, hogy az egysé-

ponti költségvetésből a kormányzati propagandaközpont pénzét

gesebb Európai Unióval együttműködő Magyarországért kampá-

használja félelemkeltő és egyoldalú propagandatevékenységre

nyoljanak, és a Fidesz Európa-ellenes népszavazásának bojkottjá-

a kormánypárt.

ra hívják fel a magyar választók figyelmét.

Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke levélben szólította fel Orbán

Az Együtt elnöke a miniszterelnöknek elküldött levelében azt

Viktor miniszterelnököt arra, hogy a Fidesz kormányzati kom-

írja: 2020 után az alapító tagállamok részéről egy szorosabb, egy-

munikációból finanszírozott putyinista pártpropagandájától 5

ségesebb európai együttműködés lesz a válasz az elmúlt évtized

százaléknyit elvonva, 150 millió forint erejéig biztosítson forrást

válságára, hazánk helye pedig ezen egységesebb együttműködé-

az ellenzéki vélemény nyilvános megjelentetésére a népszava-

sen belül van, mert nyugati életminőséget és gyarapodást csak

zási kampányban. Az Együtt elnöke szerint ez a bojkott érdeké-

így tudunk biztosítani hazánk és az eljövendő generációk számára.

Korszakváltók

7

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 II. Rákóczi Ferenc út 155-ben
lévő irodájában, 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

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.

Csepel

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

2016. július 20., szerda, 17.00
Bogrács Vendéglő
Katona József utca 54.

A pályázati anyag (film) DVD-n beküldendő, s amennyiben
szükséges kiegészítő írásos anyag, azt nyomtatott formában.
Pályázók korosztálya: 13-tól 22 éves korig.
A pályázat beadási határideje: 2016. szeptember 30.

2016. július 25., hétfő, 17.00
Két Lámpás söröző
Karácsony Sándor utca 11.

A pályázati kiírás és későbbi tudnivalók felkerülnek
a http://isoart.dataglobe.eu webhelyre.
Fődíj: mindkét kategóriában 1-1 tablet

2016. július 27., szerda, 17.00
Rézkilincs Eszpresszó
Kohász utca 61.
2016. augusztus 23., kedd, 17.00
Cé Söröző
Széchenyi István u. 92.

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@egyuttsoroksar.hu

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

Cím: 1238 Bp. Grassalkovich út 144.

info@egyuttcsepel.hu

Nyitva: a nyári időszakban hétfőn 12–15,

Nyitva: kedden és csütörtökön 15–18 óra

egyuttsoroksar.hu

csütörtökön 10–12 óra között

között

egyuttcsepel.hu

Tel.: 06/30 391 16 80

Tel.: 06/30 977 58 78

