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● Csöbör Katalin eredeti foglalkozását tekintve kulturális 
antropológus, de sokáig önálló vállalkozást is vezetett. 2010 óta a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1. számú választókerület, vagyis 
Miskolc és térsége kormánypárti országgyűlési képviselője. 
Munkájában azt tartja a legjobbnak, hogy a miskolci emberekért, 
a sajátjaiért dolgozhat. Őszinte szeretettel beszél Miskolcról és az 
ott élőkről, elkötelezetten képviseli az érdekeiket és mindent 
megtesz a térség fejlődéséért, s ha kell, oroszlánként védelmezi a 
közösségét, amelyhez elválaszthatatlanul tartozik. A biztonságról, 
a migrációról és az előttünk álló választásokról kérdeztük a képviselő 
asszonyt.   ●

XX Ön és a családja jelenleg is Alsó-
zsolcán, a szülei házában él. Tősgyö-
keres borsodiként hogyan látja ma 
Magyarország és benne Miskolc és 
körzete helyzetét?
 

–  Miskolcon születtem, itt nőttem fel, itt 
élek és itt is dolgozom. Családunk régóta 
aktív szereplője a közösségnek, így sok 
embert már gyerekként megismerhet-
tem a környéken. Nagyon büszke vagyok 
a szüleimre, akik többek között hazasze-
retetre neveltek. Számomra a szülővá-
rosom, a környező településekkel a leg-
kedvesebb hely a világon, ezért nem 
tudok elfogulatlanul beszélni róluk. 
Ahogy gyakran mondani szoktam: ne-
kem Miskolc szívügyem. Immár nyolc 
éve képviselem az itt élő emberek érde-
keit, úgy, hogy köztük élek, ezért valós 
képem van a helyzetükről. A belém ve-
tett bizalmat pedig ezúton is köszönöm. 
Magyarország egy gyönyörű ország, ahol 
jó élni, és az, hogy még jobbá tegyük, 
csak rajtunk múlik.

XX Amióta képviselő, az elmúlt 
nyolc év alatt mi változott Magyar-
országon és az ön régiójában? Ho-
gyan értékeli az eltelt időt?
 

– 2010-ben lehetőséget kaptunk, hogy 
talpra állítsuk a tönk szélére sodródott 
országot. Nem volt könnyű, de tudtam, 
hogy fontos a munkám, mert nagy volt 
a tét, s ez adott erőt és lendületet a min-
dennapokban. Öt esztendő kellett ah-
hoz, hogy kivezessük az országot a gaz-
dasági válságból. Borsod helyzete pedig 
különösen kilátástalannak tűnt. A mun-
kanélküliség és az elvándorlás volt a 
legsúlyosabb problémánk, s tudtuk, 
hogy ezeken kell változtatnunk elsőként. 
Azóta a lényeges dolgokban úgy gondo-
lom, sikerült rendet tennünk. Kitörtünk 
az adósságspirálból, 30 százalékkal csök-
kentettük a munkanélküliséget, és bein-
dítottuk a gazdasági növekedést. Csök-
kentettük a rezsiköltségeket, családtá-
mogatási rendszert alkottunk. A legfon-
tosabb szerintem mégis az, hogy a ma-
gyar emberek visszaszerezték a hitüket 
abban, hogy mi is lehetünk sikeresek. 
Ennek Borsodban is kézzelfogható jelei 
vannak. Az elmúlt években Miskolc és 
térsége újra Magyarország egyik gazda-
sági központja lett, ahol érdemes vállal-
kozni, befektetni, termelni és ahol jó élni. 
Olyan nagyvállalatok, mint a Spinto, az 
Ongropack, a Ten Pao, a Sicta, vagy ép-
pen a Bosch napról napra visszaigazolják 
nekünk, hogy jó úton haladunk. Idén egy 

újabb japán high-tech cég talált nálunk 
otthonra. A GS Yuasa csoport miskolci 
üzemének beruházása februárban kez-
dődik, és mintegy 400 embernek ad 
majd munkát. 

A nagyvállalatok újabb magyar és 
külföldi cégeket vonzanak a térségbe, új 
munkahelyek százait létrehozva, amely 

csökkenti az elvándorlást, s új családokat 
csábít hozzánk. A munkalehetőségek 
hozzájárulnak a létbiztonság erősödésé-
hez is, ami ma az egyik legnagyobb tár-
sadalmi kihívás. Magyarország az elmúlt 
években rengeteget fejlődött, de Mis-
kolc és térsége még annál is többet.    
Óriási hátrányt kellett ledolgoznunk, de 
az eredményeink önmagukért beszél-
nek. Büszke vagyok a miskolciakra, mert 
megmutattuk, hogy mire vagyunk képe-
sek.

„Nekem  
szívügyem 
Miskolc!” 
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XX A biztonság, akár a nemzetbiz-
tonság vagy éppen a közbiztonság 
egyre fontosabb téma manapság. 
Mint az IBSSA nemzetközi szerve-
zetének frissen felavatott tagja mit 
gondol, az elmúlt években jelen-
tősen felértékelődött a biztonság 
szerepe a világban és Magyaror-
szágon?
 

– Mindennapi életünk legalapvetőbb 
feltétele a széles értelemben vett bizton-
ság, amiért folyamatosan és keményen 
kell dolgoznunk és egyre inkább felérté-
kelődik. Ezért elhatároztuk, hogy minden 
tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy 
megteremtsük környezetünkben a nyu-
galmat és a biztonságot. Meghirdettük 
a Nő a biztonság programot, aminek 
keretében Sajókeresztúron biztonsági 
ajtóékeket osztottunk ki a családoknak. 
Ezzel az eszközzel a bűncselekmények 
leggyakoribb formáját, a besurranásos 
tolvajlást lehet megakadályozni, amely-
nek különösen az idős, egyedülálló em-
berek a célpontjai. A pozitív tapasztala-
tok és visszajelzések következtében el-
határoztuk, hogy további száz darab aj-
tóéket bocsátunk a vidéki településein-
ken élők rendelkezésére. A bűnözés 
visszaszorítására országos szinten is 
rengeteget tettünk. Zéró toleranciát hir-
detünk a visszaeső bűnözőkkel szemben, 
harcot indítottunk az uzsorázás ellen, 
növeltük a rendfenntartó erők létszámát 
és jelenlétét, folyamatosak az új jármű-
vek és eszközök beszerzése, számos la-
kossági fórumot tartottunk a témában. 
Fontos feladatunk, hogy növeljük a pol-
gárok biztonságát, erősítsük a biztonság-
érzetüket, s elriasszuk a bűnelkövetőket. 
Alig egy hónapja, száznál is több új rend-
őrautót adtunk át a Borsod megyei rend-
fenntartóknak. Ez egy nagyszabású prog-
ram első üteme, melyben a járműpark 
teljes cseréjét tűztük ki célul. A legmo-

dernebb autók és felszerelések alapfel-
tételei a hatékony bűnmegelőzésnek, 
bűnüldözésnek. A második ütem tavasz-
szal indul, akkor a civil autókat cseréljük 
korszerűbb járművekre. Azt gondolom, 
hogy a bűnmegelőzés legjobb módja 
nem más, mint az odafigyelés. Nemcsak 
saját magunkra és értékeinkre kell figyel-
nünk, hanem egymásra és a környeze-
tünkre is. Egy kis odafigyelés is elég ah-
hoz, hogy megakadályozzuk a betörése-
ket, vagy ha kell, azonnal cselekedni 
tudjunk és segítséget hívjunk. Hiszem, 
hogy az egymásra figyelésben és a törő-
désben rejlik közösségeink ereje és biz-
tonsága.

XX Naponta hallani a migrációról, 
annak esetleges veszélyeiről. Mit 
gondol, milyen hatással van a mig-
ráció Európára? 
 

–  Az Európai Unió, amely után 
a szocializmus évtizedeiben vá-
gyakoztunk, mára nem mutat 
olyan vonzó képet. A könnyed és 
nagyszerű nyugati életről kide-
rült, hogy a szabadság sokkal 
inkább szabadosságot, a nyitott-
ság inkább sebezhetőséget, a 
jólét pedig inkább elkényelme-
sedést jelent. A régen olyan iz-
galmasnak és követendőnek 
tűnő multikulturalizmusról pe-
dig egyértelműen kiderült, hogy 
nem lehet működő társadalom-
modell. Európára alig lehet ráis-
merni. A migráció olyan változá-
sokat hozott Európába, ame-
lyekre nem voltunk felkészülve. 
Bátran kijelenthetjük, hogy az 
európai, keresztény gyökerekkel 
bíró kultúránk és hagyománya-
ink veszélyben vannak, ahogyan 
veszélyben vagyunk mi is. Pár 
éve egyértelműen bolondnak 

néztük volna, aki azt mondja, hogy Eu-
rópa nagyvárosaiban szinte havonta 
lesznek terrortámadások és lesznek „no-
go” zónák, amelyek szinte „állam az ál-
lamban” működnek. Ki hitte volna, hogy 
a karácsonyi vásárok biztonságára kom-
mandósoknak kell vigyázniuk. Pedig ezek 
mára a komor valóságot jelentik. Európa 
és a körülöttünk lévő világ alapjaiban és 
viharos sebességgel változik. Ezekért a 
változásokért pedig egyértelműen a mig-
ráció a felelős.

XX Sokak szerint az illegális migrá-
ció és a terrorizmus között összefüg-
gés van. Ön mit gondol erről?
 

– Fontosnak tartom pontosítani, illetve 
tisztázni, hogy menekült, bevándorló és 
migráns között óriási különbség van. An-
nak, akinek valóban szüksége van rá, 
minden segítséget meg kell adnunk, ez 
nemcsak törvényi, de erkölcsi, sőt hitbé-
li kötelességünk is. Ugyan mi azt gondol-
juk, hogy a segítséget oda kell eljuttatni 
ahol, a baj van. Viszont a migráció, kivált-
képp az illegális migráció egy olyan fo-
lyamat, amely egész Európa létét fenye-
geti, ezért minden eszközzel küzdenünk 
kell ellene. Az unió tagállamai közül Ma-
gyarország ismerte fel elsőként a migrá-
cióban rejlő veszélyt. Hiába figyelmez-
tettük időben az uniós döntéshozókat, 
hogy baj lehet az illegális migrációból, 
nem hallgattak ránk. Sajnos nekünk lett 
igazunk. A migrációval ugyanis a terror-
veszély is megnőtt Európában. A déli 
határainkat védő kerítés megépülésével 
csökkent az országra nehezedő migrá-
ciós nyomás, és a schengeni kötelessé-
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geinknek is eleget tudunk tenni. Ez ma 
már vitán felül áll. Néhány éve az unió 
külső határai zárva, a belső határok pe-
dig nyitva voltak. A nyitott határok a 
közösség egyik legnagyobb eredménye. 
Ez ma éppen fordítva van. A schengeni 
határokat Brüsszel nem képes megvéde-
ni. De nemcsak a határokat nem képes 
megvédeni, hanem az unió polgárainak 
biztonságát sem. A déli határon felállí-
tott kerítés, enyhítette a Magyarországot 
sújtó migrációs nyomást, de ezzel nem 
oldódott meg az egész Európát fenyege-
tő migrációs válság. Személyesen is jár-
tam a déli határkerítésnél és láttam a 
katonáink és rendőreink munkáját. Éjjel-
nappal őrzik a határainkat és ezzel ga-
rantálják a biztonságunkat. Miközben – 
bárki bármit is mond – emberségesen, 
de a megfelelő határozottsággal bánnak 
a határhoz érkező migránsokkal. Azt gon-
dolom, hogy nem ártana, ha minden 
magyar ember elmenne a határhoz, 
hogy belelásson a határvédők munkájá-
ba. Minden tiszteletem az övék.

XX A külügyi bizottság tagjaként és 
általában világlátott emberként, 
hogy latja Európa helyzetét, vala-
mint az unió es Magyarország kap-
csolatát?
 

– A gazdasági válság utáni sokkból éppen 
csak feleszmélt közösség nem tudott 
kellő gyorsasággal és határozottsággal 
fellépni a kontinenst fenyegető migrá-
ciós áradattal szemben. Európa, leg-
alábbis a nyugati fele a nagy jólétben 

elveszítette az önvédelmi ösztöneit és 
képességét is. A mostani, migrációs krízis 
pedig veszélyesebb, mint a gazdasági 
válság, mert az európai közösség, az eu-
rópai kultúra alapértékei kerülnek ve-
szélybe: vallási élete, család- és társada-

lomszerkezete, viselkedésnormái. Így 
fest ma Európa nyugati fele. A korábban 
sok tekintetben elmaradottnak vélt ke-
leti-európai országok, köztük Magyaror-
szág is pedig köszönik szépen, jól vannak.              
A gazdasági válságon sikerült felülkere-
kednünk, mert bátrak voltunk változtat-
ni azon, ami nem működött, és kellőkép-
pen kreatívak voltunk merőben új ala-
pokra helyezni a gazdaságunkat. A mig-
rációban is elsőként láttuk meg a veszélyt 
és szintén bátorság kellett ahhoz, hogy 
Európában úttörőként kerítéssel védjük 
meg határainkat. A magyar emberek 
egységének hála mára az ország a béke 
szigetévé vált a zavargó Európában. A 
béke, a biztonság és az egység teszi le-
hetővé, hogy a magyar gazdaság évről 

évre növekedni tud, egyúttal az ország 
egyre vonzóbb a befektetőknek és a tu-
ristáknak is. Az Európai Unió az 
unortodox gazdasági megoldásainkat is 
kritikusan fogadta, de miután látták, 
hogy működnek és a magyar gazdaság 

erősödik, elmaradtak a kritikus hangok 
Brüsszelben. Hasonló a helyzet a migrá-
cióval kapcsolatban tett intézkedéseink-
kel is. Kezdetben kígyót-békát kiabálnak 
ránk, majd szépen csöndben elfogadják 
az intézkedéseinket, mert sorra kiderül 
róluk, hogy működnek. Ezután pedig 
számos tagország kezdte követni a ma-
gyar példát. Azt gondolom, hogy az unió 
és Magyarország kapcsolata alapvetően 
jó és stabil, de vannak vitáink. Ez pedig 
természetes, hiszen az Európai Unió egy 
demokratikus szervezet, ahol egyenran-
gú felek vannak, ahol nem az erő, hanem 
az érvek mentén kell vitáznunk, megvé-
denünk álláspontunkat.

XX Az elmúlt időszak leginkább köz-
érdeklődésre számot tartó témája 
a „Soros-terv” volt. Ön mit gondol 
erről, valóban veszélyes lehet Euró-
pára nézve?
 

– Ahogyan ma már tudjuk, hogy a mig-
ráció és a terrorizmus erősödése között 
összefüggés van, úgy tudjuk azt is, hogy 
a migráció hátterében komoly pénzügyi 
és lobbiérdekek állnak. Soros György 
amerikai milliárdos üzletember nemcsak 
pénzügyi, hanem aktív politikai tevé-
kenységet is folytat. Annak ellenére, 
hogy hivatalosan nem tölt be semmilyen 
tisztséget az Európai Unióban, mégis 
számtalan döntéshozó van a zsebében, 
ezért komoly érdekérvényesítő erőre 
tett szert. Ezek a politikusok saját üzleti 
érdekeik miatt, ellentétben a magyar 
kormánnyal, nem a választóikat, hanem 
a nyitott, kevert népességű európai tár-
sadalom létrehozásában érdekelt Soros 
György tervét képviselik. Soros 
lobbierejét most arra akarja használni, 
hogy egész Európa, közte Magyarország 
jövőjét is a saját szája íze szerint alakítsa. 
Terve szerint az Európai Uniónak leg-
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alább évi egymillió migránst kellene be-
engednie, szétosztani és letelepíteni. 
Ezen felül minden bevándorlónak kilenc-
millió forintnyi állami támogatást is fizet-
ni kellene, valamint enyhébb büntetést 
javasol az általuk elkövetett bűnökért.   
A tervét ellenző országokat pedig szank-
ciókkal sújtaná. Így néz ki a jövő Soros 
György szerint, de ezt nem hagyhatjuk. 
Véleményünk szerint az illegális migráció 
nagyon komoly biztonsági fenyegetést 
jelent Európára, látva azokat az országo-
kat, amelyek ellenőrizetlenül engedtek 
be migránsokat. Egyértelmű, hogy a 
megszaporodott terrortámadások ösz-
szefüggésbe hozhatók az illegális beván-
dorlással. Mi nem akarunk terrorfenye-
getettségben élni, ezért ragaszkodunk a 
déli határkerítéshez, amely a biztonsá-
gunkat védelmezi. Mi azt gondoljuk, 
hogy a magyar családok mindenben el-
sőbbséget élveznek, ezért a bevándorlók 
segélyezése helyett a magyar családokat 
akarjuk támogatni. Ha a Soros-terv élet-
be lép, akkor már nem tudjuk tovább 
támogatni és erősíteni a magyar csalá-
dokat, nem tudjuk segíteni a rászoruló-
kat, és idegeneket kell befogadnunk 
városainkba, falvainkba. Jogunk van el-
dönteni kivel és hogyan szeretnénk élni.

XX Kevesebb, mint három hónap 
múlva választások lesznek Magyar-
országon. Mi a tétje 2018. április 
8-nak?
 

– Magyarországnak most egy nemzeti 
érzelmű, a magyar érdekek mellett elkö-
telezett erős kormánya van, amely kellő 
súllyal képes a nemzetközi színtéren is 
képviselni az ország érdekeit. Jelenleg 
nem látok másik olyan politikai erőt, 
amely ugyanezt elmondhatná magáról. 
A tét nagy: egy erős Magyarország, vagy 
egy identitását vesztett, kevert népessé-
gű „bevándorló ország”. E kettő közül kell 
választanunk áprilisban. A rendszervál-
tás óta eltelt közel harminc év sok min-
denre megtanított bennünket, és ahogy 
mondani szokás, azóta sok víz lefolyt a 
Dunán. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
alig harminc éve, az, hogy Magyarorszá-
gon demokratikus választások legyenek, 
álom volt csupán. A szabad választások 
lehetősége a demokratikus berendezke-
dés alapja és a demokrácia legfontosabb 
eredménye. Sokan az életüket adták 
Magyarország szabadságáért és a de-
mokráciáért. Ezért arra kérek mindenkit, 
politikai nézetétől függetlenül, hogy 
menjenek el szavazni, vegyenek részt a 
magyar demokráciában!

Popper Anna


