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Találkozunk
Május 1-jén!

Dr. Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője, valamint az Együtt Csepel-soroksári Szervezete a munkavállalók szolidaritási napját – régebbi nevén a Munka Ünnepét – a soroksári Molnár-szigeten szervezett önkormányzati Majálison
ünnepli. A képviselővel találkozhatnak az Együtt sátrában, valamint a rendezvény keretében szervezett futballtorna helyszínén.

Enyém? Tied? Övé!
Minden bizonnyal ezt gondolja a csepeliek közpénzéről a csepeli polgármester. Mikor kerületünkben egyre növekszik a támogatásra szorulók száma, míg ismét emelkedtek a szociális ellátások térítési díjai, ő két kézzel szórja a pénzt az önkormányzat
kaszájából olyan célokra, amelyeknek semmi köze nincs az itt élők szükségleteihez.
folytatás a következő oldalon

Tiltakozás
a Parlamentben
Dr. Szabó Szabolcs, akiről köztudott, hogy
civilben egyetemi adjunktus, szirénázással
tiltakozott a Közép-európai Egyetemet ellehetetlenítő törvényjavaslat ellen. A teljes egyetemi szférának hatalmas károkat
okozó „lex CEU”-t végül az Országgyűlés
elfogadta, többek között Németh Szilárd
szavazatával.

Enyém? tied? Övé!
Külföldi vándorútra kelnek a csepeli adó-

Szilárd által protezsált birkózóedzők fize-

nácsadókból. Nem csak a csepeliekkel való

forintok: Lengyelországban szobrot ál-

tésére elköltött milliókat?

kommunikációra lízingel „szakértőket”, ha-

lítunk, Romániában telekvásárláshoz

A minősíthetetlen színvonalú pártpro-

nem a hallgatás árára sem sajnálja a köz-

adunk pénzt és játszóteret építünk, rend-

pagandát folytató Csepeli Hírmondóra

pénz forintjait. Mi másra gondolhatnánk,

szeresen milliókkal támogatjuk a Fidesz

a hivatalos költségvetés szerint 124.176.000

abból a tényből, hogy az önkormányzat

politikusainak pendlizését az erdélyi Bál-

forintot költ az önkormányzat. Ebből fize-

korábbi pénzügyi vezetőjét, annak nyugdí-

ványosi Nyári Egyetemen. Maroshévízen

tik többek között Szentesi Zöldi Lászlót is,

jazása után azonnal, „bizalmi jellegű és sze-

temetőfelújításra, Kendilónán harmónium-

aki a Demokrata c. újság oszlopos tagja,

mélyhez kötött” megbízással a tavalyi év

ra, a Rákóczi Szövetség közvetítésével Uk-

és másodállásban a Csepeli Hírmondóba

után az idén immár a megemelt összegű

rajnába és így tovább – csak úgy gurulnak

is írogat. Bár nem hajlandók elárulni az

havi 350 000 forintnyi díjazással, határozat-

a forintok. És az is látszik, hogy a Csángó

önkormányzatnál, hogy mennyit fizetnek

lan időre tanácsadóként fizeti. A megbízott

Bál sem lehet meg a csepeliek rendszeres

neki, de ezért a színvonalért egy forint is

munkáját szigorúan bizalmas körülmé-

megpumpolása nélkül.

sok lenne. Ezen felül még alkalmazni kell

nyek között köteles végezni, és ehhez egy

Bizony, sokba kerül nekünk a külföldön

a Demokrata másik újságíróját is a csepeli

csak erre a célra használható irodát, szá-

élő magyarok szavazatainak megvásárlása.

polgármester kommunikációs tanácsadó-

mítógépet, laptopot, okos telefont kap,

Mielőtt bárki szűkkeblűséggel, érzéket-

jaként, havi 30 órás megbízással, 450 000

persze a megbízó által biztosított prog-

lenséggel vádolna: én sem vagyok ellene,

Ft-ért. Talán nem elég, amit a Hírmondótól

ramokkal, hogy ellenőrizhető is legyen.

hogy indokolt esetekben segítsünk a ha-

kap a cikkeiért?

Ezúton is jelezzük a kerület úrhatnám

tárokon túli magyarok helyzetén, de erre

Borbély Lénárd polgármester, aki irtózik

vezetésének és a fenti költekezéseket ma-

bőven elegendőnek gondolom az állami

a nyílt vitáktól (nem véletlenül szűnt meg

melukok módjára megszavazó képvise-

költségvetésből erre költött százmilliárdo-

a Csepp TV) és kínosan elkerüli a valódi

lőknek, hogy eljön majd az az idő, amikor

kat. Ha egy kerületi önkormányzat vezetői

közmeghallgatásokat, valóságos élőfalat

minden feleslegesen elköltött forinttal el

még ezen felül is adakozni akarnak, úgy azt

épített ki maga köré kabinetfőnökből, ta-

kell számolniuk!

tegyék meg saját jövedelmükből. Ne közpénzből vásároljanak maguknak „tiszteletbeli székely” címeket és ne is ilyképpen

Csepelre költsék a csepeliek pénzét

akarjanak gazdájuk lábához dörgölőzni.

Március 30-án Csepel képviselőtestülete úgy döntött, hogy idén is támogatják

No persze könnyen fut a pénz a hazai

a kerület pénzéből a Fidesz által szervezett Bálványosi Szabadegyetemet, a város-

elvbarátokhoz, haverokhoz és a leköte-

vezetés 1,5 millió forintot ad a Bálványosi Szabadegyetemre. Dr. Szabó Szabolcs

lezettek gyarapítására is. Milyen „önkor-

közleményben tiltakozott a döntés ellen. A képviselő szerint felháborító, hogy

mányzati alapfeladat” indokolja például az

a városvezetés fideszes pártérdekeket szolgáló rendezvényre szórja a kerületi

Aranycsapat Alapítvány

polgárok pénzét. Ezzel a fideszes városvezetés ismét cserbenhagyta a csepelie-

„nemzetegyesítő” fut-

ket. Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője felszólítja a városvezetést, hogy

ballprogramjának támo-

vonják vissza határozatot, és a pártérdekek helyett a csepeli polgárokra, az okta-

gatását, vagy a Németh

tásra és az egészségügyi intézményekre költsék a pénzt!
(Együtt)
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Mindenkiből lehet író
Saját alkotómódszeréről szólván elmondta, hogy mennyire
E merésznek tűnő megállapítás is elhangzott azon
a jó hangulatú estén, amelyet az IsoArt Alapítvány hasznos számára az, hogy már gyermekkora óta naplót vezet,
KutúrFaló elnevezésű programsorozatának kere- hiszen agyunk rengeteg eseményt, információt képes elraktátében élvezhettünk március végén.
rozni, de ezeknek a felidézése már nehezebb dolog. Ebben segíthet, ha a fontos eseményeket, gondolatainkat naplószerűen
lejegyezzük. De nem csak az írás, hanem az olvasás szeretetét is
ajánlott már gyermekkorban elkezdeni, hiszen az olvasás nem
csupán eligazodni segít a világban, hanem jó kedélyt ad a hétköznapokhoz.
A jó kedélyről később is szó esett, amikor a közönség tagjai
a mai közéletről faggatták az írót, aki egy rövid ideig a magyar
országgyűlésnek is tagja volt. Kukorelly Endre elmondta, hogy
a saját maga által felállított erkölcsi mércének igyekszik megfeA csepeli LaGuna étterem „mélyvizét” színültig megtöltötték az ér-

lelni akkor, mikor nem csupán leíró módon, hanem cselekvő szán-

deklődők, hogy találkozhassanak Kukorelly Endre József Attila-dí-

dékkal fordul a közösségünk ügyeihez. A politika ugyanis civil do-

jas íróval, költővel, kritikussal, valamint az est moderátorával, a szin-

log, a mi dolgunk, és ezért senki sem teheti meg, hogy bezárkózik

tén író Mucha Attilával. Napjaink egyik legnépszerűbb írástudója,

saját falai közé. „Tessék részt venni a közügyekben, kijönni a nya-

aki évek óta vezet kreatív írás kurzusokat és már sokaknak segített

fogásból!” Nem nyafogni, nem siránkozni, hanem a gyűlölködés

az alkotói pályán való elindulásban, most is arra biztatott minden-

mellőzésével, kedélyesen, de következetesen megváltoztatni

kit, hogy bátran viszonyuljon az íráshoz, hiszen mindannyiunknak

a dolgokat – szólította fel a hallgatóságot.

van legalább egy eredeti története. Az írásművet pedig a gon-

A KultúrFaló sorozatról tájékozódhat a facebookon (https://

dolatok egyedisége, az őszinteség hitelesíti, amelyhez az írás-

www.facebook.com/kulturfalo), a beszélgetés teljes felvétele pe-

készség megtanulható elem. „Mindenkiben benne van az a po-

dig megtekinthető a http://isoart.dataglobe.eu/kulturfalo/vend-

tenciál, hogy mások számára érdekes szövegeket állítson elő.”

egeink-voltak/ oldalon.

„EGYÜTT-érzés”
karitatív program
Az elmúl évben Magyarné Góg Aranka kezdeményezésére néhány
csepeli és soroksári magánember elhatározta, hogy lehetőségeik
szerinti rendszerességgel meleg étel készítéssel és osztással, ruhaadományokkal segíti a rászorulókat a két kerületben. A gondolatot
tett követte és megteremtették a feltételeket ahhoz, hogy havonta legalább egy alkalommal bőséges meleg ebédet biztosítsanak
közel 200 embernek. A lelkes kis csapatot ma már több vállalkozó
is támogatja Csepelről, Soroksárról, Lőrincről, de még távolabbról
is. A támogatók közé feliratkozott Dr. Szabó Szabolcs országgyűlési
képviselő és az EGYÜTT Csepel-soroksári szervezete is. Azóta minden hónap második vasárnapján rászoruló emberek sorai kígyóznak a csepeli II. Rákóczi Ferenc úti magánháznál, hogy tisztességesen megebédelhessenek. Sajnos Soroksáron a melegétel-osztás
feltételeit még nem sikerült megteremteni, de az „EGYÜTT-érzés”
program résztvevői – csatlakozva a soroksári civilek kezdeményezéséhez – most áprilisban immár negyedik alkalommal járultak
hozzá nagyobb tartósélelmiszer csomagokkal a helyi, Húsvét előtti
karitatív gyűjtőakcióhoz. Ezenkívül esetenként ételadományt juttatnak el a Grassalkovich úti átmeneti hajléktalanszállóra is.

Nőnapi rendezvények Csepelen
Dr. Szabó Szabolcs, Csepel és Sorok-

2017. március 4-én részt vett a Királyer-

Dr. Szabó Szabolcsot a Nemzetközi Nőnap

sár országgyűlési képviselője rendsze-

dei Nyugdíjas Klub rendezvényén, me-

alkalmából a MASZSZ Területi Nyugdíjas

res vendége a helyi civil szervezeteknek.

lyet Glavanov Katalin szervez és tart ös�-

Szervezete is vendégül látta március 9-én

Nőnap alkalmából többek között két

sze hosszú évek óta. Az összejövetelen

a Munkásotthonban. Nőnapi köszöntőt

csepeli nyugdíjas szervezet rendezvé-

a szokás szerinti zenés-táncos műsort is

mondott Papp Imre alapszervezeti titkár,

nyét is meglátogatta, ahol virággal ked-

megnézték a klub tagjai, valamint élőze-

majd pedig Csepel-Soroksár országgyűlési

veskedett a hölgyeknek. A képviselő

ne szórakoztatta a táncos lábú tagokat.

képviselője köszöntötte a hölgyeket.

2017. május 4-én, csütörtökön
17 órakor az Együtt Csepel–soroksári
szervezetének vendége lesz a Munkásotthonban

Szelényi Zsuzsa
az Együtt országgyűlési képviselője és

Tarjányi Péter
biztonságtechnikai szakértő

A beszélgetés témája: Féljünk-e az oroszoktól, ha „ajándékba” atomerőművet hoznak?
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Helyszín: Csepel, Árpád u. 1.

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

