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Bojkottáljuk
a népszavazást!
Miről tereli el a figyelmet a népszavazás?
Az október 2-ai népszavazást a kormány kezdeményezte, és kizárólag a kormány politikai érdekeit szolgálja. Ez egy elterelő hadművelet.
Célja, hogy ne az ország sorsát érintő valós problémákról, az oktatásról, az egészségügyről, a szegénységről és a kormány körül bűzlő
korrupcióról beszéljünk.
Miért nincs értelme a népszavazásnak?
Bár az állami hirdetések azt szajkózzák, hogy szavazatainkkal valamiféle kényszerkvótát van lehetőségünk elutasítani, erről szó sincs.
2015 szeptemberében az uniós tagállamok minisztereiből, köztük a magyar kormány képviselőjéből álló Tanács hozott egy kötelező
döntést. Ez azt írja elő, hogy 1294 menekültet Magyarországon kell elhelyezni. Azért sincs értelme a népszavazásnak, mert Orbán Viktor –
hasonlóan 27 európai kollégájához – 2016 februárjában jóváhagyta az uniós csúcs következtetéseit, amelyek tartalma köti a tagállamokat
is, azon változtatni a népszavazás után sem lehet. Az 1294 főn felül más kvóta nincs, így az Országgyűlésnek nincs miről döntést hoznia.

MENNYI MINDENT CSINÁLHATNA
EZEN A NAPON, AHELYETT, HOGY
ELMEGY HÜLYESÉGRE SZAVAZNI?

Felelős kiadó: Szabó Szabolcs

Miért a távolmaradásra buzdítunk?
Hamis kérdésre csak rossz választ lehet adni. Az „igen” szavazat

•

Az indulatkeltés helyett a magyar polgárok biztonságérze-

látszólag elutasító válasz, de valójában az is a kormány érdekeit

tét kell megerősíteni. Jól működő, megfelelő szakemberek-

szolgálja, mert növeli a részvételt, vagyis a népszavazás érvé-

kel ellátott menekülttáborokat kell üzemeltetni. Az újabb

nyességét segíti elő. Ugyanis a szabályok szerint a népszavazás

és újabb kerítésekre fordítandó pénzeket és az Unió ez irá-

akkor érvényes, ha a választópolgárok legalább fele érvényes

nyú céltámogatásait az emberi körülmények megteremté-

szavazatot adott le. A „nem” szavazat egyértelműen a kormány

sére kell fordítani a jelenleg működő menekülttáborokban,

manipulatív szándékainak felel meg, felhatalmazást és muníciót

valamint megfelelő felszereléssel kell ellátni a határőrizeti

kínálva az idegengyűlölő és EU-ellenes politikának. Az érvényte-

szervet.

len, illetve a kormány számára kedvezőtlen eredménnyel záruló
népszavazással viszont a társadalom jelezheti a kormánynak: el-

•

Magyarország és az EU a jelenleginél sokkal nagyobb erő-

utasítja a gyűlöletkeltést és fontosnak tartja a szolidaritást és az

vel vegyen részt olyan nemzetközi projektekben, amelyek-

Európai Uniót. Nem engedhetjük, hogy az a kormány, amely mu-

kel Afrika és Ázsia válsággócainak helyzete rendezhető,

tyiban, pénzért bárkinek ad letelepedési engedélyt, a valóságos

hogy az onnan elmenekült lakosok mielőbb visszatérhes-

szögesdrótok után most jogi korlátokkal bennünket rekesszen

senek otthonaikba.

el Európától.
•

A kormány fogjon hozzá saját, 2013-ban készített migrációs

Megoldható-e a menekültkérdés egy népszavazással?

stratégiájának végrehajtásához! Ez célul tűzte ki a gazdasá-

Nyilvánvalóan nem. Azzal pláne nem, ha hátat fordítunk a prob-

gi és a tudományos célokat segítő migráció támogatását, a

lémának és többszörösen körbekerítjük magunkat. A sok mil-

menekültek védelmének a biztosítását, valamint a külföl-

liárdba kerülő kerítések építése helyett a valódi megoldásokat

diek magyarországi beilleszkedésének elősegítését. A nyi-

kell szorgalmaznunk itthon és tágabb világunkban.

tottabb bevándorláspolitika mellett azonban szükséges beépíteni olyan garanciális elemeket is, amelyek meggátolják,
hogy a társadalmi integráció kudarcot valljon.

NEKÜNK VAN
PROGRAMUNK!

Legyünk erős és büszke magyarok!
Több, mint ezeregyszáz éve élünk itt Európában. Szent István
tanítását követve sokszor adtunk oltalmat az arra rászorulóknak
és menedéket az arra érdemeseknek. Volt, aki később hazament,
volt, aki itt maradt. Azonban az itt maradtak döntő többség is

Az Együtt szakpolitikai javaslata Több emberség, nagyobb biz-

hamar beolvadt és védte-gyarapította az országot. Bajorok, ku-

tonság címmel megtalálható az Együtt honlapján. Javaslataink

nok, jászok, zsidók, rácok, sokácok, horvátok, tótok, vendek, svá-

a szolidaritásra, a biztonságra, a közös uniós megoldásra és a

bok, bunyevácok, ruszinok, lengyelek, görögök, cigányok, korea-

nyitottabb bevándorlás-politikára épültek. Főbb pontjai:

iak, vietnámiak és mások találtak oltalomra nálunk. Utódaik már
magyarként élnek velünk, akik vagy őrzik még az őseik hagyo-

•

Erkölcsi kötelességünk, hogy emberséges és biztonságos

mányait, vagy csak családnevük utal a származásukra.

fogadóországként viselkedjünk a genfi konvenció által vé-

Mutassuk meg, hogy a magyar nép akkor is erős, ha kormá-

dett menekültekkel szemben. Függetlenül attól, hogy a

nya gyáva. A magyar nép akkor is büszke, ha kormánya csupán

menekültek számára Magyarország átmeneti állomás vagy

haszonleső. Hiába riogatnak, nem félünk. Hiába uszítanak, nem

célország. Aki nem menekültként érkezik, azzal szemben

uszulunk.

azonban nincs kötelezettségünk.

NE SZAVAZZ,
BOJKOTTÁLJ!
2

KORSZAKVÁLTÓK

Időközi helyi önkormányzati
képviselőválasztás Soroksáron
De ebben a helyzetben mit is ajánlunk a soroksári 6. sz. választókerületben lakóknak?
A soroksári 6. sz. választókerületben lakó, józanul gondolkodó
választópolgárok nehéz helyzetben vannak, hiszen az időközi
önkormányzati
képviselőválasztáson demokratikus kötelességünk részt venni,
míg a népszavazást bojkottálni
kell. Ebben a neEgy sajnálatos haláleset miatt időközi helyi önkormányzati kép-

héz helyzetben azt javasoljuk, hogy soroksári 6. körzetben men-

viselő-választást kellett kiírni a soroksári 6. sz. választókerületben.

jenek el szavazni, és ott szavazzanak ellenzéki jelöltre. Mivel ez a

Ebben a városrészben hosszú évek óta az Itthon Vagyunk Egyesü-

körzetet hosszú évek óta az IVE jelöltje képviselte, ezért mindenkit

let (IVE) elnöke, a köztiszteletnek örvendő Dr. Kolosi Ferenc volt a

arra biztatunk, hogy a szavazólapon első helyen szereplő Dr. Kolosi

helyi képviselő.

Istvánra szavazzanak. Az IVE jelöltjének győzelme esetén így meg-

A Helyi Választási Bizottság sokak számára megdöbbentő gyorsasággal, október 2-ára tűzte ki az időközi választás időpontját.

maradhat az IVE frakciója, ami a demokratikus kontroll szempontjából kiemelt jelentőségű cél.

Arra a napra, amikor a mindent elárasztó, közpénzen folytatott

A népszavazási szavazólapot pedig „érvénytelen” módon adják

gyűlölet-kampány csúcspontját jelentő népszavazás is sorra kerül.

le! Ez azt jelenti, hogy mindkét rubrikába húzzák be az X-et! Ne

(A népszavazás visszásságairól, valamint a bojkott felhívásunkról a

hagyjuk, hogy érvényes legyen a minden elemében csalárd nép-

kiadványunk 2. oldalán olvashatnak részleteket – a szerk.). Az idő-

szavazás!

pontegyezés azt a gyanút kelti, hogy a Fidesz csalárd módon számít a népszavazáson megjelenő indulatos tömeg azon reakciójára,
miszerint „ha már itt vagyok, a Fidesz jelöltre szavazok”.
Hát, köszönjük, ebből mi nem kérünk! Az EGYÜTT nem indít jelöltet az ily módon manipulált, tisztességtelenül azonos napra kiírt
helyi választáson, hisz nem lehet egyszerre a távolmaradásra és a
szavazásra is buzdítani.

Ételosztás
Csepelen
Magyar állampolgárként, keresztény kultúrkörhöz tartozó európaiként mi hiszünk abban, hogy a szegény és rászoruló embereknek segíteni kell. Mindez vonatkozik a közöttünk élő szegényekre
és rászorulókra is. Csepeliek és soroksáriak összefogásával ezért
hirdettünk meg ételosztást 2016. augusztus 22-ére, mely során
150 adag kiváló minőségű meleg ételt tudtunk kiosztani. Hálával tudunk csak gondolni azokra, akik támogatóként vagy közreműködőként hozzájárultak az ételosztás sikeréhez. A következő
ételosztás 2016. október 2-án lesz, mert hiszünk abban, hogy az
idegengyűlölet helyett a szeretet vezet ki minket abból a morális
válságból, melybe a kormány taszította Magyarországot.

KORSZAKVÁLTÓK

3

EMLÉKEZZÜNK 1956
CSEPELI HŐSEIRE
Csepeli helytörténeti séták
Az 1956-os események
60. évfordulója alkalmából, szakértő történész
által vezetett helytörténeti sétát szervezünk Csepelen. A séta
közben dr. Ring Éva,
egyetemi docens (ELTE)
mesél a hatvan évvel
ezelőtti eseményekről.
Kezdési időpont:
2016. október 21.
(péntek), 16.00
Kiindulópont: Szent
Imre tér, (az ALDI
mögötti parkoló)
A séta tervezett hossza
nagyjából egy kilométer,
időtartama a megállók
során tartott rövid előadásokkal együtt kb. másfél
óra. A program végén közösen koszorút helyezünk
el a Szent Imre téren az
56-os hősökre emlékezve!

Szabó Szabolcs
képviselői fogadóórái
Soroksár: minden hónap 3. hete
IX. 1., X. 19., XI. 16., XII. 21.
Csepel: minden hónap első hete
IX. 07., X. 05., XI. 02., XII. 07.

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: szerda kivételével minden nap

Nyitva: kedden és csütörtökön 15–18

14–18 óra között

óra között

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

Tel.: 06/30 977 58 78

