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Sikeres lett az olimpiai
népszavazási kezdeményezés,

Elbukott a Fidesz
szemfényvesztése
A Momentum Mozgalom kezdeményezett népszavazást a 2024-

Az aláírások gyűjtése során Csepelen és Soroksáron az Együtt

es Budapesti Olimpiai Játékokról. A hatályos jogszabályok sze-

aktivistái voltak a legkitartóbbak. Dr. Szabó Szabolcs tájékoztatá-

rint legalább 138 ezer budapesti lakosnak kell támogatni a kez-

sa szerint a kampányidőszakban kétezer aláírást gyűjtöttek össze

deményezést. A kezdeményezőhöz sok szervezet csatlakozott,

a két kerületben, és szinte minden nap kint álltak a hidegben, szél-

így többek között az Együtt is, mely szerződést is kötött a Mo-

ben, ónos esőben. Ezen kívül sokan írták alá az íveket a helyi lako-

mentummal. Dr. Szabó Szabolcs elmondása szerint azért csatla-

sok a város különböző pontjain felállított pultoknál.

koztak az akcióhoz, mert

2017. február 17-én lezárult

az egész pályázatot úgy

az aláírásgyűjtés, és a kezde-

készítette elő a kormány,

ményező tájékoztatása sze-

hogy azt az országgyűlési

rint összességében 266 ezer

képviselők sem láthatták

aláírás, vagyis a szükséges

át. Egyszerűen nem adták

duplája gyűlt össze. Orbán

oda nekik a megvalósít-

Viktor és a Fidesz ezek után

hatósági hatástanulmányt

megfutamodott a népszava-

az országgyűlési szavazás

zás elől, és 2017. február 22-én

előtt. Az Együtt az adatvé-

a pályázat visszavonása mel-

delmi hatóság vezetőjéhez

lett döntött. Csepel Fideszes

fordult, és csak Péterfalvi

polgármestere a döntés nap-

Attila állásfoglalása után

ján azon kesergett, hogy így

lett nyilvános az anyag. A tervdokumentációban olvasottak

nem lesz semmi a csepeli fejlesztésekből. Borbély Lénárdnak

nem győzték meg az Együtt szakértőit, abban sok kockázati té-

csak azt javasoljuk, hogy olvassa el a háttértanulmányokat. Azok-

nyezőt találtak. Ezen kívül az utóbbi években tapasztalhattuk,

ban az szerepel, hogy az infrastrukturális beruházások egyéb-

hogy az oktatás és az egészségügy tarthatatlan állapota miatt

ként is megvalósulnának, ezért azokat nem is számolták bele

most nincs sok ezer milliárd forintunk egy három hetes sport-

az olimpiai költségekbe. Vagyis vagy korábban hazudtak, vagy

rendezvényre. Ezért gondolta úgy az Együtt, hogy egy ekko-

most hazudnak. Egy dolog tény: a Puskás Stadion költségei

ra projektről meg kell kérdezni az embereket: döntsék el a vá-

a napokban növekedtek meg 100 milliárdról 190 milliárdra. Na

lasztók, hogy akarnak-e többezer milliárdot olimpiára költeni.

ezért sem akartunk rájuk bízni egy több ezer milliárdos olimpiát!

Évértékelő beszélgetés

Csepel és Soroksár országgyűlési képviselőjével
A 2016-os év politikai szempontból elég mozgalmasra és izgalmasra sikeredett,
ezért arra kértük Csepel és Soroksár országgyűlési képviselőjét, hogy közösen
beszéljük át a mögöttünk hagyott esztendőt.
szabb módon nyúlt bele a Fidesz, így a vég-

csökkentett tanköteles korhatárra hivatkoz-

mondhatnak, amit akarnak, de attól még

fontos. Nem mindegy,

va egyszerűen kipaterolják, mert foglalkoz-

tény: a népszavazási kezdeményezésük

hogy egy alapítványi is-

ni sem akarnak velük. Ma már elképzelhe-

megbukott! A népszavazás érvénytelen

kola hozzájut-e a neki tör-

tetlennek tartom a jó oktatást anélkül, hogy

és eredménytelen volt, mert a választók is

vényesen járó forrásokhoz, vagy sem. Apró,

minden gyerek laptopot vagy tabletet hasz-

átláttak ezen az ócska trükkön! Nem ültek

de fontos sikernek érzem például, amikor

náljon. Az interneten felnövekedett generá-

fel a kormány hazugságainak, pedig tízmil-

egy komplett csepeli középiskolai osztály-

ciót már nem lehet a poroszos módszerrel

liárdokat költöttek el teljesen feleslegesen.

nak sikerült segíteni abban, hogy leérett-

tanítani. Ehelyett a kormány valamilyen

Számolja ki mindenki, hogy hány gyerek-

ségizhessenek. Nem mindegy az, hogy mi

fura megfontolásból inkább a közismereti

nek lehetett volna például ebből a pénzből

történik olyan családokkal, akiknek a háza

tárgyak óraszámának drasztikus kurtításá-

tabletet venni. Szóval az ellenzék ebben si-

rajtuk kívül álló okok miatt egyszerűen fel-

mán legyőzte a kormányt!

robban, és lakhatatlanná válik. Ezen a téren

letekig leszegényített oktatási rendszer

ban látja a kiutat. Nem is értem, hogy alap-

a működésképtelenség határára sodró-

vető természettudományi ismeretek nélkül

dott. A meggondolatlan és érdemi egyez-

hogy lehet gyereket kiengedni az iskolából.

tetés nélkül bevezetett reformok pedig

Mi volt Ön számára a legfontosabb ese-

Az előző kérdések kapcsán tapasztalhat-

Krisztina párttársammal együtt elértük,

tuk, hogy elég markáns véleménye van

hogy 6 család kapjon kárpótlást a felrob-

pont a visszájára sültek el, még azt is szét-

Mit tenne, ha kormányra kerülve lehető-

a felmerülő kérdésekről. Mennyire van

bant háza miatt, az érintett területen pedig

verték az oktatásban, ami addig legalább

séget kapna arra, hogy érdemben hatása

lehetősége mindezt elmondani az Or-

végezzék el a kármentesítést. Nem mindegy,

működött. Ma tehát rossz tankönyvekből,

is legyen a közoktatás átalakítására?

szággyűlésben?

hogy egy sok balesetet okozó gyalogos át-

rossz tantervek alapján, rosszul szervezve,

Egyrészt azonnali intézkedésként pótol-

Mind a plenáris ülésen, mind a bizottsági

járót átépítenek-e vagy sem? Magánszemé-

nagyon kevés pénzből nagyon rossz ok-

nám a pénzhiányt. Az épületeket és azok

munkában van tere az embernek beszélni,

lyek esetében pedig nem mindegy, hogy

tatás folyik az országban. Nem véltetlen,

műszaki felszereltségét azonnal rendbe

és aktívan részt venni a törvényalkotási fo-

segítik-e a hivatalok, vagy csak passzolgat-

hogy a diákok, a pedagógusok, a szülők is

kell tenni. Minden gyerek kezébe laptopot

lyamatban. Az más kérdés, hogy a mostani

ják az ügyét egymás között. Szóval az ilyen

tömegesen megelégelték az áldatlan ál-

vagy tabletet kell adni. A teljes államosítást

kormánypárti többség semmiféle ellenzéki

jellegű aprómunka sok sikerélményt tarto-

lapotokat. Persze a kormány mindenféle

vissza kell csinálni: ahol az önkormányzat

kezdeményezésnek nem hagy teret, ma-

gat, hiszen konkrét személyeknek tud az

kampányfogással próbálta kezelni a hely-

vissza akarja venni a tanintézményt, ott

gyarul mindent automatikusan leszavaz-

ember segíteni. Én magam fontosnak tar-

zetet, de a PISA felmérés látványosan romló

a megfelelő forrásokkal együtt visszaad-

nak. Szóval néha úgy érzi az ember, hogy

tom azt is, hogy a hozzám forduló állampol-

eredményei, valamint az OECD és az Euró-

nám. Ahol az önkormányzat nem tart erre

csak a falnak beszél. Ettől függetlenül nem

gárokat tájékoztassam arról is, hogy milyen

pai Unió jelentései teljesen egyértelműen

igényt, ott járási szinten teljesen önálló

adom fel, és így eddig beadtam 168 önálló

lehetőségeik vannak. Ezért szerveztünk in-

mutatják, hogy nagyon nagy a baj. A világ

fenntartókat szerveznék. Az alapítványi

indítványt és 38 nem önálló indítványt, va-

gyenes jogsegély szolgálatot. De ezért tá-

elment mellettünk. Mindez azért őrjítő,

és egyházi iskolák sem hátrány sem előnyt

lamint 64-szer szólaltam fel a parlament ple-

jékoztattuk pl. Csepelen írásban és szóban

mert mindeközben a megoldás kulcsa ott

nem kapnának, pont ugyan olyan elbírálás

náris ülésén. Szóval ebben nincs hiány, de

is a Hároson élőket, hogy a zártkertek átmi-

van a kezükben: a magyar oktatáskutatók,

alá esnének minden szempontból, mint az

kétségtelen, hogy ez egy szélmalomharc.

nősítésére milyen lehetőség nyílt számukra.

neveléstudománnyal foglalkozó szakem-

önkormányzati vagy állami iskolák. A tan-

Tavaly év végén például ahhoz sem járult

A nagyobb ügyekben – legyen az a Kis-

berek nagyon világosan elmondják, hogy

könyvek esetében lehetőséget adnék az

hozzá a Fidesz, hogy a letelepedési kötvé-

Duna problémahalmaza, a Budapest-Kele-

mit kellene tenni. A kormánynak elég len-

egyébként engedéllyel rendelkező, a pe-

nyek ügyével foglalkozhassunk egy vizsgá-

bia vasútvonal felújítása, a II. Rákóczi Ferenc

ne a szakértőkre, köztük a saját szakértőire

dagógusok és a gyerekek igényeinek meg-

lóbizottság keretében, így nem hivatalos

út bővítése, a Csepel Művek területének

hallgatni, és végre a probléma lényegével

felelő nem állami tankönyvek széles körű

„árnyékbizottságként” dolgozunk és pró-

a rehabilitációja – folyamatosan lobbizik az

foglalkozni. Meg kellene határozni, hogy

használatára. A szakképzésben pedig azon-

báljuk feltárni ezt az egész ügyet. Ma már

ember, de a fővárosnál az általános pénzhi-

azok a területek kerültek az érdeklődés

milyen ismeretállománnyal rendelkező

nal megszüntetném azt a képtelenséget,

tudjuk azt például, hogy majd’ 5000 köt-

ány, a kormánynál meg a gyorsan cserélő-

mény 2016-ban?

előterébe, melyekkel az a Kulturális Bizott-

gyerekeket akarunk kibocsátani az iskolák-

hogy alig tanulnak a gyerekek közismere-

vényt adtak el, a családtagok révén mind-

dő államtitkárok miatt nehéz a helyzet. Az

Erre rettentően nehéz válaszolni, hiszen

ság foglalkozik, melynek a tagja vagyok. Az

ból, milyen tanulási utakat akarunk felvá-

ti tárgyakat. Ezzel a pár intézkedéssel már

ez mintegy 14 000 embernek biztosít lete-

aktuális költségvetés tárgyalásakor igyek-

volt egy érvénytelen és eredménytelen

oktatás, a kultúra, a média és a sport ügyei

zolni ahhoz, hogy el is érjük ezeket a célo-

érdemi javulást lehet elérni rövidtávon is.

lepedési engedélyt, és hogy ez 100 milliárd

szem forrásokat szerezni ezen problémák

népszavazás, ezen kívül Csepelen nagy

nagyon sok munkát adtak.

kat. Emellett pedig ha törik, ha szakad, de

Minden más kérdésben nagyon széleskö-

forintos nagyságrendű bevételt generált az

rendezésére, de mint mondtam, az ellenzé-

biztosítani kell a megfelelő infrastrukturális

rű szakmai egyeztetést indítanék – bele-

általuk kijelölt off-shore hátterű cégeknek.

Akkor beszéljünk előbb az országos té-

és informatikai rendszert, biztosítani kel-

értve az akkori ellenzéki pártok szakértőit

botrányt kavart a Metrans beruházás ügye,
állandósult a gond a II. Rákóczi Ferenc út
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fontos sikerként értékelem, hogy Baranyi

ki javaslatokat mindig lesöprik, így nehéz
előre lépni.

elviselhetetlenül megnőtt forgalmával. So-

mákról! Talán a közoktatás ügye kapta

lene a pedagógusok folyamatos tovább-

is –, mert azt már szakértőknek kell eldön-

És mi a helyzet Csepelen és Soroksáron?

roksáron elkészült a Kitelepítési Emlékmű,

a legnagyobb visszhangot: volt tünte-

képzését és növelni a munkájukat segítő

teni, hogy a 8 vagy 9 osztályos általános

Sikerült-e érdemi ügyekben eljárni ellen-

de folyamatos munkát ad a Kis-Duna prob-

téssorozat, sztrájk…

szakemberek számát. Meg kell őket fizetni,

iskola a jó-e, vagy hogy a tanterveknek

zékiként?

hogy milyen körülmények között, milyen

lémahalmaza, no meg a Budapest-Kelebia

Valóban ez volt a leginkább közérdeklődést

valamint érdemben csökkenteni kell az is-

és a tanárképzésnek hogy kell kinéznie.

Változó eredménnyel tudom képviselni

pénzügyi és tárgyi feltételek mellett tud

Korábban is mindig beszámolt arról,

vasútvonal felújítása. És akkor még csak pár

kiváltó terület. Akik valamilyen szinten ok-

kolai szegregációt. Mindezek elmulasztása

a csepeli és soroksári ügyeket. Elég sokszor

dolgozni. Kérhetnénk egy rövid áttekin-

helyi ügyet említettem.

tatással foglalkozunk, már hosszú évek óta

vezetett oda, hogy ma már a legjobban

Az elmúlt év másik fontos eseménye volt

keresnek meg helyi iskolák, alapítványok,

tést a 2016-os év főbb paramétereiről?

Korszakváltók

Emellett az országgyű-

mondjuk, hogy valami nem stimmel. Az

teljesítő, úgynevezett „elit” iskolákba járó

a menekültekkel kapcsolatos népszava-

magánszemélyek, hogy segítsek az ügyes-

A parlamenti képviselők megfelelő munka-

lési munka is igen moz-

egyébként is kihívásokkal küszködő, alul-

gyerekek teljesítménye is romlik. A „prob-

zás. Mi a véleménye az eredményről?

bajos dolgaikban. Ezek többnyire nem lát-

körülmények között tudnak dolgozni. Iro-

galmas volt, hiszen pont

finanszírozott rendszerbe a lehető legros�-

lémásnak” tartott gyerekeket meg a 16 évre

A kormány meg a helyi Fideszes politikusok

ványos dolgok, de az érintetteknek nagyon

dabérlésre 376 ezer forint áll rendelkezésre,
Korszakváltók
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de ennek a keretnek én csak a kétharmadát

ne Németh Szilárdnak, hanem Szabó Sza-

vonzódik a milliárdosi életstílushoz: he-

használom fel. Így is van egy csepeli és egy

bolcsnak hívják Csepel és Soroksár képvi-

likopterrel röpköd, meg luxus utakra

soroksári bérelt irodám, ahol a munkatár-

selőjét. Most is köszönettel gondolok rájuk.

megy, exkluzív helyre költözik, vadászni

saimmal fogadni tudjuk a helyi lakosokat.

Amikor 2011 végén egyetemi adjunktusként

jár… és így tovább.

Ezen kívül van egy irodám a képviselői

politizálásra adtam a fejem, nem egy rövid

Akik ismernek, azok tudják, hogy az én

irodaházban is. Ugyan rendelkezésemre

kitérőnek szántam a politikai pályát. Nem

életvitelemtől milyen távol áll a luxus. Az

áll egy benzinkártya az utazási költségek

az érdekelt, hogy belekóstoljak a politikába

egyetlen dolog, amit a képviselői munka

térítésére, de én ezzel nem élek, én a BKV

pár évre, hanem hatással is szeretnék lenni

mellett is rendszeresen művelek az a tú-

járataival közlekedek. Most néztem meg,

döntéshozóként a folyamatokra. Az elmúlt

rázás, gyalogosan. Évközben is igyekszem

hogy így eddig több mint 4 millió forintot

három évben ellenzéki képviselőként volt

néha 1-1 napos túrákra elmenni, valamint

spóroltam az államnak. Továbbá mivel nincs

lehetőségem megtapasztalni, hogy miként

a nyáron egy párnapos magashegyi túrá-

saját tulajdonú lakásom Budapesten, lehe-

működik az Országgyűlés, de 2018 után sze-

ra eljutni. Tavaly nyáron a Kelemen-hava-

tőségem van lakás bérelni, amit igénybe is

retnék egy új kormánypárt képviselőjeként,

sokban voltam a barátaimmal 5 napra, de

veszek: egy bérelt kis lakásban élek a csepeli

a döntéseket befolyásoló politikusként részt

mivel sátraztunk és zacskós levest ettünk,

Nyuszi sétányon. Képviselői keretemből tu-

venni a parlament munkájában. Ha ehhez

ezért az egész kijött 25 ezer forintból, ami

dok foglalkoztatni 4 kollégát, akik részben

megkapom a helyi pártok, civil szerveze-

ugye semmiképp nem luxus. Ezen kívül

Végre kárpótolják
a soroksári Rémségek Háza
lakóit
Régóta megoldatlan soroksári ügy az Ékes-Grassalkovich utcai súlyos vegyi talaj- és talajvíz szennyezés ügye. Az ottani szennyezés részben hibás talajfeltöltés,
részben egy korábban ott működő vegyi kisüzem tevékenysége miatt keletkezett.
Az új építésű lakásokba 2006-ban költöztek be a lakók, többen hitelből vették
meg életük ingatlanát. 2010-ben az egyik földszinti lakás alatt megindult a föld,
és jókora kráter keletkezett a konyha padlóján. A következő napokban további
detonációk voltak a hatlakásos ház alatt. A kiérkező tűzoltók előbb gázrobbanásra gyanakodtak, csak hosszas nyomozás derített fényt a valóságra.

a parlamenti, részben a helyi munkámat se-

tek, és ami a legfontosabb, a választópol-

minden évben önkéntesként segítek egy

gítik. Van egy parlamenti asszisztensem, egy

gárok támogatását és bizalmát, akkor ter-

teljesítménytúra lebonyolításában pont-őr-

a munkánkat segítő kodifikátor, valamint

mészetesen indulni fogok a választáson. Az

ként, valamint egy hétig egy gyerektábor-

földművelésügyi miniszternek, valamint

egy csepeli és egy soroksári irodavezetőm.

Együttnek határozottan az az elképzelése,

ban is segédkezem, ahol kézműveskedünk

Lázár János Miniszterelnökséget vezető

A mindennapi munka feltételeit segítendő

hogy csak akkor lehet leváltani a Fideszt, ha

és túrázunk. Másra nagyon kevés időm

miniszternek, amelyben a politikusnő le-

pedig rendelkezésemre áll egy ún. ellátá-

minden körzetben csak egy jelölt áll majd

marad, így sajnos olvasásra is. Egyre csak

írta a helyzetet, és kérte az állam azonnali

si-, és egy működési keret is. Havi szinten

szemben a Fideszes és a Jobbikos jelöltekkel.

gyűlnek a polcon a vásárolt és ajándékba

beavatkozását. A sajtón keresztül a nyilvá-

kapott könyvek, gyorsabb ütemben, mint

nosság elé tárta az ügy súlyosságát, a ha-

nagyjából 500 ezer forintból tudok gazdálVégezetül, hogy viszonyul ön a luxus-

ahogy olvasni tudom őket. Helikopterem,

tóságok-hivatalok packázásait, és javasolta

hoz? Ugyanis jónéhány képviselőnél

luxusöltönyöm vagy luxuskarórám pedig

a megoldási lehetőségeket. Dr. Szabó Sza-

nincs frakciója a parlamentben, ilyen címen

tapasztaljuk, hogy ellenállhatatlanul

nincs – de ezek nekem nem hiányoznak.

nem jut pénzhez, így minden munkát és
költséget két képviselő keretéből kell megoldanunk. Azt is tudom, hogy az én képviselői jövedelmem az átlagjövedelemnél
magasabb, ezért igyekszem jótékonykodni.
2016-ban is többszázezer forintot adtam jótékony célokra. Büszke vagyok arra is, hogy

Megújult az EGYÜTT vezetése
Február elején tartotta tisztújító közgyűlését az
EGYÜTT – a Korszakváltók Pártja.

(fotó: Szalmás Péter, Népszava)

kodni. Ebből kell megoldani mindent. Elsőre
ez nagynak tűnhet, de mivel az Együttnek

bolcs kérdést fogalmazott meg a miniszterelnöknek. Baranyi Krisztina személyesen is
megkereste Fazekas Sándort és Lázár Jánost, akik először szóban, majd az FM miniszter írásban is ígéretet tett a kormány
beavatkozására, a családok kártalanítására,
illetve a szennyezés felszámolására. A képviselőnő elmondta: miután sikerült Lázár

rendszeresen támogathatok egy helyi kezNem a szokásos, az ország szinte minden

megállapították az állam felelősségét, de

packázó hivatalok, jogi osztályok hirtelen

ta egyszer 150-200 embernek tudunk meleg

részén megtalálható, ipari tevékenység ál-

a családok pereskedni kényszerültek. Azok

megtáltosodva, egy hét alatt előrukkoltak

ételt és egyéb adományokat, pl. ruhát, játé-

tal okozott szennyezésről van szó, itt olyan

a családok, akik azt hitték, hogy életük

egy előterjesztéssel a kabinetnek.

kokat, könyveket adni.

súlyos volt a helyzet, hogy a lakóknak élet-

munkájával, hitellel, családi összefogással

veszély miatt ki kellett költözniük az újon-

álmaik otthonába költöztek, ahol felnevel-

Az Együtt politikusainak következetes

A közbeszédben egyre gyakrabban kerül

nan épített házaikból. Máig az ismert leg-

hetik a gyerekeiket, most albérletben, szí-

fellépése meghozta a várt áttörést, hi-

szóba a következő választás. Hogyan ké-

veszélyesebb rákkeltő és mutagén anyagok

vesség-lakásban élnek, közben fizetik az

szen a kormány stratégiai kabinetje úgy

szül a 2018-asa választásra?

párolognak a földből. Hat család járt kálvá-

építkezés banki részleteit is. Betegségekkel

döntött, hogy azonnal kárpótolni kell

Valóban, az idei év, főleg annak a második

riát az első berobbanás óta. Először őket

küzdenek, álmaik elszállni látszanak.

a károsult lakosokat, és el kell végezni

fele már a 2018-as választásra történő fel-

akarták felelőssé tenni a szennyezésért,

Ennek a helyzetnek a megoldásához kér-

a kármentesítést. Ezek után megszü-

készüléssel fog telni. 2014-ben egy széles

a saját pénzükön kellett szakértőket meg-

tek segítséget dr. Szabó Szabolcstól, Csepel

letett az 1078/2017. (II.13.) Korm. hatá-

bízniuk, hogy bebizonyítsák – ők áldozatok,

és Soroksár parlamenti képviselőjétől, aki

rozat, mely 80 millió forintot különít el

nem elkövetők.

párttársával, Baranyi Krisztinával kezdett

a költségvetésben a kármentesítés elő-

dolgozni az ügyön.

készítésére, valamint rendelkezik a lak-

körű helyi együttműködés keretében sikerült választást nyerni, amiben igen fontos szerepe volt a saját pártomon kívül az
MSZP-nek, DK-nak, PM-nek, és néhány civil szervezetnek is. Százas
nagyságrendben dolgoztak aktivisták azért, hogy
4

Jánossal találkoznia, a lakókkal éveken át

deményezést, amelynek keretében havon-

Korszakváltók

Az új elnökség tagjai: Juhász Péter elnök, Hajdu Nóra, Berkecz Balázs alelnök, Spat
Judit,Szelényi Zsuzsanna, Szijj Zsuzsanna, Nagy Sándor, Pataki Márton, Szabó Szabolcs elnökségi tagok, Szigetvári Viktor, az Országos Politikai Tanács elnöke.
A megjelent küldöttek döntöttek arról is, hogy az EGYÜTT támogatja Dr. Majtényi László
köztársasági elnökként történő jelölését.
A pártról és vezetőiről bővebb információ: www.egyuttpart.hu

Az állam, az önkormányzat, a környezet-

Baranyi Krisztina, az Együtt ferencvárosi

hatatlanná vált ingatlanok államosítási

mutogattak, mindegyik próbálta a másik-

képviselője volt az, aki korábban már elérte

folyamatának az elindításáról. Joggal

ra tolni a felelősséget, mondván, ők min-

az Illatos úti vegyiművek szennyezésének

bízhatunk abban, hogy a 7. éve szenve-

dent lepapíroztak. Közben egyértelműen

felszámolását. Levél ment Fazekas Sándor

dő lakók kálváriája rövidesen véget ér!

védelmi és építésügyi hatóságok egymásra

Korszakváltók

5

Mire telik – mire nem?
A mögöttünk hagyott téli hónapokban gyakran előfordult, hogy

Kinek az érdeke lett volna?
Amikor egy kormány bejelenti, hogy ringbe száll az olimpia megrendezéséért,
az ehhez szükséges anyagi áldozatot igyekszik minél kisebbnek feltüntetni. Ám az
1968 óta rendezett nyári olimpiák átlag 167 százalékkal lépték túl a meghirdetett rendezési költséget, vagyis végül több mint két és félszer annyiba kerültek
a tervezetthez képest.

a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a városokban hosszabb
időszakon át a levegő szennyezettsége meghaladta azokat a határértékeket, amelyeket még elfogadhatónak tarthatnánk. Így volt
ez Budapesten is, ahol többször kellett közlekedési korlátozásokat
elrendelni, kitiltani azokat a járműveket, amelyek az átlagosnál is
nagyobb károsanyag kibocsájtóknak minősültek. Bizonyára sokakat érdekelne, hogy a főváros különböző területein, és így például

• Barcelona 1,7 Mrd $ olimpiai költséget hárított a városla-

Csepel központjában, az adott időpontban hogyan alakulnak a le-

kókra adó formájában.

vegő minőségét jelző mutatók. Rejtély, hogy miért szűnt meg ez

• Az olasz kormány lottóadót vezetett be az olimpiai büdzsé

az előremutató szolgáltatás, amelyet a Szent Imre téren elhelye-

finanszírozására.

zett tájékoztató kijelző biztosított. A fényképünkön látható szer-

• Montreal 176 m$ extra helyi adót + 480 m$ québeci tarto-

kezet immár évek óta sötéten, mind rosszabb állapotban várja az

mányi adót szedett be.

újraélesztését. Talán egyszer majd akad valaki illetékes, aki ismét

• Japánban 2017-re tervezik az áfa emelését.

fontosnak tartaná a csepeliek tájékoztatását, környezetük és egész-

• Albertville-ben 4%-kal növelték a lakóingatlan-adót az

ségük védelmét.

olimpiai szervezőbizottság 60 m$-os deficitje miatt.

Ha netán ez pénzkérdés, akkor volna néhány tippünk, hogy hon-

• A görög adófizetők legalább 2030-ig nyögik az olimpia

nan lehetne megspórolni az erre való összeget:

költségeit.

Például nem kellene a csepeliek pénzéből Pesti srácok szobrot
állíttatni a lengyelországi Szczecinben kb.12 millióért. Vagy csángó

Az olimpia tehát egy olyasfajta nagyberuházás, ahol kivétel nélkül

jel volt, hogy már magának a pályázatnak a költsége is majd

bált támogatni 400 ezerrel. Esetleg a Fidesz is megrendezhetné

mindig elúsztak a költségekkel. Ez különösen a kisebb országoknak

kétszeresére nőtt az eredetileg tervezetthez képest.

már egyszer saját pénzén a bálványosi háziegyetemét, nem kéne

gond, mert őket egészen mély válságba sodorhatja egy indokolat-

nekünk is támogatnunk évi 1–2 millióval, mint ahogy talán a pa-

lan megaprojekt.

Lemarad-e valamiről Csepel az olimpiai

saréti Pénzügyőr SE is kibírná a csepeliek 300 000 forintja nélkül.
Arról a pitiánerségről már szó se essék, hogy ha valakik mulatni
mennek a gellérthegyi Búsuló Juhászba, akkor ne az önkormányzati költségvetésből fizetessék ki a talpalávaló muzsikát:

Elítélte a bíróság a csepeli polgármestert

pályázat visszavonása után?

Az eddigi nyári olimpiák alapján, ha most kéne fogadni arra, hogy

A válasz röviden: nem. A pályázatban az infrastrukturális beruházá-

mennyibe került volna nálunk a visszavont olimpia megrendezése,

sok költségét nem is számolták bele az olimpiai költségekbe, mert

akkor azt mondanánk, hogy legalább kétszer annyiba, mint amit

a kormány azt mondta, hogy azok úgyis megvalósulnak. Ez a hely-

mondott a kormány. 2004-2014 közt az összes olimpiát nézve egy

zet többek között a Galvani-híddal is. Ami biztosan csak az olimpi-

esemény átlagosan 8,9 milliárd dollárba (mai árfolyamon több mint

ával valósult volna meg, az a csepeli hév felszámolása. Az olimpiai

Közel kétéves halogatás után, 2016. december 14-én került sor az it-

már az igazoltatás helyszínén. A tárgyalás során meghallgatták azt

2500 milliárd forintba) került, az út- vasút- reptéri, hotel- és egyéb

beruházások részeként a hévet villamossá építették volna át, egy új

tas vezetésen kapott Borbély Lénárd bírósági tárgyalására. Bár a saj-

a két rendőrt is, akik a csepeli polgármestert 2015. január 25-én éjsza-

hasonló infrastrukturális költségeket nem számolva. A kormány azt

nyomvonalra terelve, ami a menetidő jelentős növekedését ered-

tó sokat foglalkozott az elrendelt nyomozással, magára a tárgyalásra

ka tettenérték. Vallomásuk után sem az ügyész sem pedig az ügy-

tervezte, hogy 774 milliárdból, tehát kevesebb, mint a harmadából

ményezte volna. A témában megszólaló összes szakértő ellenezte

a vádlotton és alpolgármesterén kívül nem nagyon volt érdeklődő,

véd nem tett fel kérdéseket.

megvalósította volna.

ezt a az elképzelést. Szerintük a Csepeli hévet gyorsvasútként kell

így a bíróság nem rendelt el zárt tárgyalást. Amikor kiderült, hogy

Így volt ez a polgármester esetében is. A bírónő kérdezett, Bor-

Persze lehet, hogy tényleg csak rossz vicc volt a pályázat, és

megtartani és fejleszteni a jövőben is, és hosszú távon a városfejlesz-

egy országgyűlési képviselő munkatársa is jelen van, az alpolgár-

bély Lénárd vádlottként válaszolt. A hosszú halogatás után már

az olimpia dolgában is igazából csak a pályázati költségek tíz-

tési tervekben évtizedek óta szereplő módon, a föld alatt kell majd

mester, Ábel Attila vigyázó tekintete végig rajta volt. A vád ismerte-

gyors volt a tárgyalás, fürge az ítélethozatal.

milliárdjaira utaztak a Fideszes haverok. Az mindenesetre intő

összekötni a szentendrei hévvel. Ez a Csepel szigeti lakosok érdeke.

tését meg is zavarta egy közjáték: az alpolgármester – nem először

Borbély Lénárdot 300 000 forintos pénzbírságra ítélték. Ennyi.

– szerepzavarba került, ugyanis felszólította a képviselő munkatársát,

A polgármester, aki 2011-ben még a vonatkozó szabályok szigorítá-

hogy a telefonját azonnal tegye el és ne készítsen felvételt, mert
ehhez ő nem járul hozzá. A munkatárs erre válaszul elmondta, hogy
nem kívánt felvételt készíteni, illetve azt, hogy Ábel Attila nem uta-

sát szorgalmazta a Parlamentben, ma már ismét vezethet.
És mivel állítólag nincs elég pénze, hogy egy összegben kifizesse
a bírságot, havi részletekben törlesztheti azt.

síthatja őt semmire, csak a bíróság. A bírónő ezzel egyet is értett,

Bár ennek némileg ellentmond az általa nemrég elkészített va-

majd nyomatékosan megkért mindenkit, hogy a telefonokat kap-

gyonnyilatkozat, amelyben 377 ezer forint folyószámla követelést

csolják ki, Ábel Attilát pedig rendreutasította.

szerepeltet.

A tárgyalás gyorsan lezajlott. Amint hallottuk, a nyomozást kétszer is meg kellett hosszabbítani, arra hivatkozva,
hogy újabb bizonyítási eljárásra van szükség. Ami
azért furcsa, mert Borbély Lénárd mindent beismert
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Nemzeti kétség
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Boldog nőnapot kíván
az Együtt csepeli
és soroksári
szervezete

EMLÉKEZZÜNK
A FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
HŐSEIRE
Zúg Március
Én szemfedőlapod lerántom:
kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
úgy kelj föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
lopnak a bőség kosarából,
a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében ! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra, Petőfi ! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!
(Utassy József)

Családjog / Ingatlanjog / Cégjog / Munkajog / Szociális jog / Kártérítésjog / Öröklésjog

A veszteség elkerülhető!
Ha szeretné tudni, mikor, mit tegyen, hogyan védje meg saját személyét, családját és értékeit,
ha szeretne kiigazodni a jogszabályok labirintusában, de ennek anyagi korlátai vannak:

kérjen ingyenes jogi tanácsadást!
Az Együtt csepeli irodájában szívesen áll a lakosság rendelkezésére
Soósné dr. Gáspár Gabriella
ügyvéd
Időpont: minden páros hét szerdáján
Előzetes bejelentkezés a 06/30 391-16-80-as telefonszámon.

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

8.30–16.30 óra között

óra között

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

Tel.: 06/30 977 58 78

Felelős kiadó: Szabó Szabolcs

