Hogyan tovább a választás után?

Interjú Csöbör Katalin országgyűlési képviselővel, a külügyi bizottság tagjával
Interview with MP Katalin Csöbör, Member of the Committee on
Foreign Affairs

Évek óta figyelemmel kísérjük lapunkban Csöbör Katalin, (Fidesz–KDNP) Miskolc és térsége 1. számú választókerület egyéni parlamenti képviselőjének munkáját, aki a külügyi bizottság tagjaként intenzív kapcsolatot ápol a
Magyarországra akkreditált nagykövetekkel is.
PP Képviselő asszony, gratulálunk, harmadik alkalommal is megnyerte a választást. Milyen tervei vannak a következő
négyéves ciklusra?
–– Ezúton is szeretném megköszönni a választók bizalmát és mindazok segítségét, támogatását, akik hozzájárultak a közös sikerhez. Azt
ígérhetem, ahogy eddig, a jövőben is mindent
megteszek, hogy a választókerületem tovább

The professional activity of Katalin Csöbör
(Fidesz-KDNP), MP of Miskolc Constituency No.1 and Area got the attention of Diplomatic Magazine and has been followed for
years. As member of the Committee on Foreign Affairs she also cultivates active work
relations with the ambassadors accredited to
Hungary.
PP Congratulations Madame MP, on
winning the elections for the third time.
What are Your plans for the next fouryear term?
–– I would like to express my thanks for
the voters’ trust and for the help and support
of all those, who contributed to our common
success. I can promise that just like before, I
will do my best for the development of my
district in all aspects and keeping our traditions, culture and the way of life characteristic
of Borsod County only. The first priority is
the everyday security of people, living here. I
also consider very important to strengthen the
international relations. I think I could make
friends from some European countries and
outside Europe, as well. I regularly meet MPs
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fejlődjön minden területen, hogy megőrizzük
hagyományainkat, kultúránkat és a csak Borsodra jellemző életérzést. A legfontosabb, az itt
élő emberek biztonsága a mindennapokban.
Emellett persze lényegesnek tartom a nemzetközi kapcsolatok erősítését is. Úgy érzem, sikerült barátokat szerezni jó néhány európai és
Európán kívüli országból. Képviselőkkel, diplomatákkal találkozom rendszeresen, akik segítőkészek és konstruktív az együttműködésünk. Célom, hogy hazánkról abszolút pozitív
kép alakuljon ki külföldön, amelyben elismerik
Magyarország értékeit és eredményeit.
PP Gazdasági területen mire számíthatnak a választói?
–– Az előző ciklusban a mi megyénk jutott
a legtöbb fejlesztési forráshoz. Ez rendkívül
jelentős eredmény a jövőre nézve. Szeretném,
ha még több magyar és külföldi beruházás érkezne a térségbe. Néhány héttel ezelőtt Magyarország legnagyobb naperőművének alapkövét tettük le Felsőzsolcán. A Magyar Villamos Művek csoport beruházásának 35%-át
EU-forrásból finanszírozzák. A hazai megújuand diplomats, they are helpful and we have
a constructive cooperation. My goal is to build
a positive image of Hungary abroad, with
recognizing our values and achievements.
PP What can the voters expect in terms
of economy?
–– In my previous term of office our county
received most of the development resources. It
is an exceptional achievement for the future. I
would like to have even more Hungarian and
foreign investments in the region. A few weeks
ago we laid the foundation stone of Hungary’s
biggest solar power plant in Felsőzsolca. 35%
of the MVM Group investment is financed by
EU resources. In Hungary’s renewable electricity production it is a great step forward, as the
country’s CO2 emission might be decreased
by 20,000 tons per year. Besides its economic
stimulus impact, it helps the environmentconscious thinking of the local community,
which is very important for the future. Several
new investments, developments and improvements are to be expected nearly everywhere in
my district. For instance, a new church will be
built in Avas residential area soon.

ló villamosenergia-termelésben ez óriási előrelépés, így évente 20 000 tonnával csökkenhet
az ország szén-dioxid-kibocsátása. Gazdaságélénkítő és munkaerő-megtartó hatásán kívül
segíti a helyi közösség környezettudatos gondolkodását is, ami a jövő szempontjából nagyon fontos. Számos új beruházás, fejlesztés és
felújítás várható a választókerületemben szinte
mindenhol. Például, az avasi lakótelepen rövidesen új templom épül.
PP Családja hogyan élte meg a választási
időszakot?
–– Együtt küzdöttek velem, s a támogatásuk
nélkül biztosan nem sikerült volna. Az egyik
fiam jogász, a másik fiam, Martin lelkész, a
kampány végén, amikor már csak a hit és a
remény maradt, azt kérdezte: Mama, mindent
megtettél a győzelemért? Igen, mondtam, úgy
érzem, még annál is többet, megpróbáltam a
lehetetlent. Mi született optimisták vagyunk,
s hittük, hogy harmadszor is sikerül. Nincs
felemelőbb érzés, mint az emberek érdekeit,
véleményét, vágyait képviselni a parlamentben.
Popper Anna
PP How did Your family get through the
election campaign period?
–– They kept struggling together with me,
and without their support, surely I would not
have succeeded. One of my sons is a lawyer,
and the other one, Martin is a pastor. At the
end of the campaign when only faith and hope
remained, he asked: “Mum, have You done
everything to win?” “Yes, I have.” – I answered
– “I feel I have done even more, I tried to do
the impossible.” We are born optimists, and
we did believe that I could be successful for
the third time, too. There is no better feeling
than representing people’s interests, opinions
and desires in the Parliament.

