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DR. SZABÓ SZABOLCS

Közös sajtótájékoztatón jelentette be dr. Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár országgyűlési 
képviselője, Fekete Győr András, a Momentum elnöke, hogy Szabó harmadszor is nekifut 
a választásnak. A bejelentésen részt vett Dukán András Ferenc, a Momentum csepeli ön-
kormányzati képviselője, valamint Ritter Ottó, soroksári önkormányzati képviselő is. Mivel  
dr. Szabó Szabolcs 2014-ben és 2018-ban is magabiztos győzelmet aratott a Fideszes jelölt fö-
lött, ezért várakozásaik szerint 2022-ben harmadik ciklusát kezdheti meg – részletek a 2. oldalon 

Tönkrevágta 
a Fidesz a csepeli hévet
Részletek a 3. oldalon

Demoralizált helyi közélet- a szakemberek támadá-
sa. Dr. Laza Margit, Soroksár volt jegyzőjének írása
Részletek a 3. oldalon.

Soroksári és csepeli önkormányzati hírek – 
Ritter Ottó, Dukán András Ferenc és Zimán 
András beszámolói 
Részletek a 4–5. oldalon

2021. februárCsepel és Soroksár országgyűlési képviselőjének tájékoztatója



Megint hazudik a Csepeli 
Hírmondó Szokásához híven ordas 

hazugságot terjeszt Csepel önkormányzati 

lapja. Azt állítják a január 27-én megjelent 

lapszámukban, hogy dr. Szabó Szabolcs 

akadályozza a járványügyi védekezést. Ez-

zel szemben a valóság az, hogy a képviselő 

koordinálásával már jóval azelőtt sok ezer 

maszkot osztottak ki Csepelen és Sorok-

sáron, hogy az önkormányzatnak eszébe 

jutott volna. Az is tény, hogy a  képviselő 

által is támogatott civil szervezet ad enni 

a rászoruló csepeli és soroksári szegények-

nek, immár hosszú évek óta. És végül az is 

tény, hogy dr. Szabó Szabolcs szervezett  

tájékoztatót 

a csepeli és soroksári lakosok részére egy 

immunológus professzor bevonásával, 

hogy az emberek ne féljenek a védőoltá-

soktól. És ne felejtsék: a Csepeli Hírmondót 

a 2018-as kampányban 1,38 millió forintra 

büntették az Együtt Párt kérelme alapján. 

Szóval papírjuk van róla, hogy nem szabad 

elhinni egy szavukat sem! 
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A MOMENTUM TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜL 
HARMADIK GYŐZELMÉRE DR. SZABÓ SZABOLCS

A Momentum elnöke 2021. január 26-án jelentette be, hogy Csepel és So-

roksár hivatalban lévő országgyűlési képviselője, dr. Szabó Szabolcs, a Mo-

mentum színeiben vág neki a 2022-es országgyűlési választási folyamatnak. 

A képviselő már 2014-ben és 2018-ban is legyőzte a fideszes Németh Szilár-

dot, így nagy reményekkel vág neki a 2022-es választásoknak. Az ellenzéki 

pártok már korábban megállapodtak abban, hogy közös listán indulnak, 

közös miniszterelnökjelölttel, és minden körzetben egy ellenzéki jelölttel 

a fideszes jelölttel szemben. 

„A magyarok jelentős része arra vágyik, hogy az orbáni elnyomó világ után 

jöjjön végre egy tiszta alternatíva.” – kezdte a jelölt bemutatását Fekete-Győr 

András. „Kórház, iskola, munkahely. Ez a Momentum hármas prioritása. Olyan 

emberek állnak mögöttem, akik a Momentum oktatáspolitikáját meghatároz-

zák. Dukán András Ferenc, a Momentum oktatáspolitikai csapatának vezetője 

és Szabó Szabolcs pedig a Momentum oktatáspolitikai tanácsadója. Nekem 

személyesen a  legfontosabb az lenne Magyarországon, hogy a  következő 

években végre egy sikeres, világszínvonalú, csapatmunkára, idegennyelvekre 

és kreatív gondolkodásra megtanító oktatásunk legyen. Mert én abban hiszek, 

hogy a tudás hatalom.” Ennek érdekében kérte fel a Momentum dr. Szabó 

Szabolcsot, hogy induljon a párt színeiben. 

A képviselő már második ciklusában képviseli a  csepelieket és 

a soroksáriakat. „Elég tényleg csak arra gondolni, hogy most a járvány idején mi-

ben tudtunk segíteni a csepelieknek, soroksáriaknak. Mi voltunk azok, akik a jár-

vány elején már maszkokat tudtunk osztani, jóval megelőzve a Fideszt és a Kor-

mányt.” – emelte ki dr. Szabó Szabolcs. „Nagyon sok olyan dolog van, amit meg 

kell oldani, amiről mi tudjuk, hogy a csepeliek és soroksáriak érdekét szolgálja, 

és kormányzati szereplőként ezeket meg is kell majd valósítani. Ilyen lesz az 5-ös 

metró építése, ilyen lesz az Albertfalvai híd megépítése, a Gubacsi híd felújítása, 

a Kis-Duna rendbetétele, Soroksáron a vasúti aluljáró megépítése és még sorol-

hatnám. Ezek megvalósítására szövetkezetünk a Momentummal, és bízom ab-

ban, hogy 2022-ben az ellenzék győzni fog és ezeket véghez is fogjuk tudni vinni.”
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TönKREváGTA A FIDESZ A CSEpELI HÉvET

DEMOrALiZÁLT hELyi KöZÉLET – A SZAKEMBEREK 
TÁMADÁSA Dr. Laza Margit, Soroksár volt jegyzőjének írása

Emlékeznek még arra, hogy az Fidesz olimpiai lázálma közepette a cse-

peli hév megszüntetésére készült? Pedig így volt, és ezt Németh Szilárd 

és Borbély Lénárd lelkesen támogatta. Akkor sok csepeli fejezte ki óha-

ját: a jövőben is hévvel szeretnének utazni, és nem 

csalinkázó villamossal. Végül a Momentum népsza-

vazási kezdeményezése után a  Fidesz lemondta 

az olimpiai pályázatot, és sok év halogatása után 

a hév felújításáról kezdett beszélni. Bár új jármű-

vek még a kanyarban sincsenek, de a Kvassay híd 

felújítást elkezdte a kormány. Eredetileg arról volt 

szó, hogy a  felújítás miatti vágányzár 2020. dec-

ember 31-ig marad, és utána újra normál körülmé-

nyek között közlekedhetünk. Bár nem kényelmes 

a pótlóbuszozás, és az azzal járó napi plusz 20-30 

perces menetidő sem kevés, de ezt még el is fogad-

ta a 40-50 ezer utas. Azonban az év végére kide-

rült, hogy átverték a csepelieket, mert 2021-ben is 

pótlóbuszoznunk kell a Kvassay híd és a Boráros tér 

között. Ennek oka pedig az, hogy Ferencvárosban, 

a volt VITUKI területén egy sokadik új stadiont épít 

az Orbán-kormány, és ennek az építkezéshez egy-

szerűbbnek találták szétverni a hév töltéseit. A leg-

dühítőbb pedig az, hogy mindezt nem jelentették be rendesen, nem 

kértek ezért elnézést és türelmet, nem gondolkodtak el a hatékonyabb 

pótláson, nem vállalta senki a felelősséget. Félinformációk alapján kel-

lett kitalálni, hogy mi fog történni, és végül nov-

ember végén dr. Szabó Szabolcs azonnali kérdé-

sére adott válaszában Fónagy János államtitkár 

ismerte be először hivatalosan, hogy nem indul 

újra a forgalom. A felelősséget azonban ő sem 

vállalta, és elnézést sem kért a 40-50 ezer utastól. 

Egy biztos: jelenleg 2021 augusztusi határ-

időről beszélnek, de már senki nem hisz nekik. 

Ezért indított petíciót dr. Szabó Szabolcs, mely 

aláírói visszakövetelik a hévet. A képviselő a pe-

tíciót a parlamentben is ismertetni fogja. Ha ön is 

aláírná a petíciót, akkor alá tudja írni a képviselő 

Facebook oldalán, vagy az alábbi QR kóddal elér-

hető linken: 

Az elmúlt hetekben országos médiákban, és 

ezt követően egy kiadó megnevezése nélküli 

szórólapban is támadás ért. Az ezekben sze-

replő vádakra már részletesen reagáltam egy 

helyi internetes fórumban, így ezzel itt nem kí-

vánok foglalkozni! Amivel viszont kell, és szük-

séges, az nem rólam szól, hanem magáról a je-

lenségről, a jegyzőség jogintézményének helyi 

támadásáról, és annak hatásáról. A jegyző je-

lentősége és szerepe jogi kategória, a jegyző 

a helyi törvényesség őre, segíti és jogilag védi 

a politikai döntéshozókat, így aki a jegyzőt ok 

nélkül támadja, a törvényességet támadja. Vé-

leményem szerint Soroksáron évek óta nincs 

a tényleges „politikai hatalomnak megfelelő” 

jegyző, vagyis „a tényleges politikai hatalom-

nak megfelelő” törvényesség. És ezt nem csak 

az én távozásom mutatja, hanem az elmúlt 

időszak jegyzői és aljegyzői helycserék is. 

Soroksár a maga kisvárosias jellegével ösz-

tönösen utasítja el – főleg az adventi várakozás 

idején – a politikai sárdobálást. A többségében 

jóérzésű polgárok nem értették a támadást, hi-

szen nincs kampányidőszak, és én semmilyen 

közéleti szerepet nem töltök be Soroksáron. So-

kan vélték Weinmann Antal elleni újabb táma-

dásnak, immáron rajtam keresztül. 

Soroksár politikai irányvonalában 

nem hozott lényegi változást 

a 2019-es választás. A különbö-

zőség egy területen azonban 

nagyon érezhető: soha nem 

látott, hazug, olykor országos 

szintre is emelt politikai táma-

dások jelentek meg. Soroksár 

közhangulata ezt nem igény-

li, itt ennek korábban nem volt he-

lye, ezért többnyire kontraproduktív. Most 

mindenki támadható, és támadandó bármely 

nemtetsző dolgot tesz: a svábság, hogy ne ala-

kuljon önkormányzatuk, a jegyző, aki igyekszik 

munkáját végezni, a tisztes polgár, aki nemzet-

ségi értékeket ment meg, stb. Támadni kell min-

dent, ami ellentétes egy adott hatalmi akarattal. 

Soroksár közélete így lett mára teljesen demora-

lizált. Ennek ténylegesen felelősei, a valódi kár-

okozók, - ahogyan azt a történelem mindig bi-

zonyította - itt is előbb-utóbb láthatóak lesznek. 

De térjünk vissza elsősorban az ellenem ki-

adott szórólapra. A szórólap névtelen, ám - sok 

emberrel beszélgetve - rá kellett jönnöm, hogy 

ez csak jogi értelemben vett névtelen-

ség. Egyszerű lélektani jelenség 

ugyanis, hogy ilyen esetben az 

emberek elkezdik „kitalálni”, 

hogy ki lehetett, ki tehette. 

Így eshetett meg, hogy a  la-

kosok konkrét helyi politi-

kusoknak tudták be ezt a cse-

lekedetet. Így lett a  névtelen 

szórólapból már politikai felelősök 

kiadványa. A politikai felelősöket a közvéle-

mény tehát már lokalizálta. 

Nem tudok olyan települést, ahol a szakem-

berek támadása politikai előnyt kovácsolt volna, 

sőt! Legyen az jegyző, orvos, tanító. A politikai 

vezetők jönnek-mennek, a  szakembereknek 

pedig a  pártatlan állandóságot kell képvisel-

niük! Így örök optimistaként, szilárd szakmai 

meggyőződéssel bízom abban, hogy a jegyzői 

szerep is a helyére kerül, az azt betöltő konkrét 

személytől függetlenül. 
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CS E pE LI  ÉS  SOROKSáRI 
önkormányzati hírek
Nem indult jól ez az év. Két nagyon fontos, 2020-ra ígért csepeli felújítás 

nem készült el időben: a fideszes hitegetések ellenére a hév még mindig 

nem jár a Boráros térig, a Jedlik Gimnázium három éve tervezett felújítása 

pedig még el sem kezdődött, annak ellenére, hogy az erre kapott 5 milli-

árd forintból 1,4 milliárdot már elköltöttek. Borbély Lénárd polgármester 

ugyanakkor folyamatosan ködösít és másra mutogat, illetve sajtóhírek sze-

rint párttársával, Németh Szilárddal “birkózik” azért, hogy ki legyen Csepel 

fideszes helytartója.

A Fidesz belső harcai nem lehetnek akadályai a csepeli fejlesztéseknek. 

A csepeliek minél előbb vissza szeretnék kapni a helyi tömegközlekedés és 

az oktatás fontos pilléreit, függetlenül attól, hogy papíron a kormány vagy 

a kerületi önkormányzat (amit most a vészhelyzet miatt egyszemélyben 

Borbély Lénárd irányít) feladata és felelőssége a probléma megoldása. Fe-

jezzék be az egymásra mutogatást, a felelősség hárítását és a lakosság érde-

kében haladéktalanul kezdjék meg a munkát. Erről írtam nyílt levelet január 

5-én Orbán Viktor miniszterelnöknek és Borbély Lénárd polgármesternek. 

A válaszukra egyelőre még várni kell.  Borbély Lénárd a csepel.hu-nak adott 

januári nyilatkozatából mindössze annyit tudtunk  meg, hogy a hév felújítás 

idén augusztusig fog tartani, és ez a határidő végleges, ezt el kell fogad-

nunk, bele kell törődnünk és örülnünk kell a “fejlesztésnek”. 

Az alábbi levelet fogalmaztam meg: 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Polgármester Úr!

Beléptünk 2021-be. Nagyon vártuk ezt az évet, hiszen mostanra kellett volna 

elkészülnie a kerületünket érintő két legfontosabb beruházásnak, a Jedlik Ányos 

Gimnázium és a csepeli hév híd felújításának. Sajnos, gyorsan csalódnunk kel-

lett, hiszen az előbbi még el sem kezdődött, a hév közlekedés pedig a Kvassay 

hídon végzett munkák befejezését követően, Borbély Lénárd polgármester úr 

nyári állítása ellenére sem indult el. Ennek oka, hogy az épülő atlétikai stadion 

miatt egyszerűen felszedték a Boráros tér felé tartó síneket.

Csepel lakossága most döbbenten és jogos haraggal teszi fel a kérdést: mi-

ért kell konténerekben tanulniuk a csepeli gimnazistáknak, és főleg, miért nem 

jár a hév újabb, több mint féléven át? Utóbbi ráadásul a koronavírus-járvány 

kellős közepén több mint felelőtlenség! A betegség több ezer honfitársunk éle-

tét követelte tavasz óta, ezért fegyelmezetten igyekszünk távolságot tartani. 

A csepeliek azonban hiába próbálják betartani a szabályokat, pótlóbuszokon 

összezsúfolódva kénytelenek munkába menni. A megszokott utazási idő kétsze-

resét-háromszorosát töltve a tömegközlekedési eszközökön, saját és családjuk 

egészségét kockáztatva.

A helyzet elfogadhatatlan! Azonnali lépésekre van szükség. A csepeli lakos-

ságot nem érdekli, hogy kormányzati vagy önkormányzati hatáskörbe tartozik 

a kérdések megoldása. Polgármester úrtól eddig csak kitérő válaszokat kaptunk 

és a Kormány felelősségének firtatását, érdemi előrelépés egyik ügyben sem tör-

tént.

A helyzet megoldására a csepeli Momentum 5 intézkedést javasol:

1. A Kormány biztosítson forrást a hévet érintő építkezések felgyorsítására.

2. A Kormány vállaljon garanciát arra, hogy június 1-étől ismét átszállás nél-

kül lehet eljutni Csepelről a Boráros térig.

3. Borbély Lénárd kérjen elnézést a kerület lakóitól, amiért félretájékoztatta 

őket a hév felújításának ügyében.

4. Hozzanak nyilvánosságra tételes és áttekinthető elszámolást arról, hogy 

a Jedlik Ányos Gimnázium felújítására a csepeli önkormányzat számára átadott 

5 milliárd forint eddig felhasznált részének mi lett a sorsa.

5. Borbély Lénárd és a kormány tegyen közös, számonkérhető, végleges vál-

lalást arra, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a felújított Jedlikbe.”

Dukán András Ferenc

önkormányzati képviselő, Momentum

SOROKSáRI KÉRDŐjELEK 
Elég nehéz manapság eligazodni a soroksári történéseken. Ember legyen 

a talpán, aki józan ésszel átlátja azt a bonyolult helyzetet, ami a pandémiás 

veszélyhelyzet időszakában, az Önkormányzatban (Polgármesteri Hivatal-

ban) kialakult, kialakulóban van. Tekintettel arra, hogy hónapok óta a pol-

gármesterek egyszemélyben döntenek az Önkormányzat képviselőtestüle-

te helyett, így itt Soroksáron a testület tagjai sem jutnak elég információhoz. 

Legalább is, az úgynevezett ellenzéki 

képviselők. Bár, formálisan 6-8 nappal 

a döntések egy része előtt az anyago-

kat elektronikusan megküldik a testület 

tagjainak és a frakcióvezetők egy nap-

pal a döntéshozatal előtt pár perc idő-

tartamban elmondhatják a véleményü-
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EGY ELtűnŐ HuLLADÉKSZIGEt 
NyOMÁBAN 
2021 januárjára Soroksár vezetése sajnos odáig jutott, hogy bár a világ ész-

revette a környezetvédelem fontosságát és a legtöbb részén ezt zászlajuk-

ra is tűzték, addig kerületünk inkább szembe megy a trendekkel 

és megszüntetünk egy szelektív hulladékgyűjtőt. Nehéz 

eldönteni, hogy mi az ami jobban felháborította a so-

roksári közvéleményt: maga a megszüntetés ténye, 

vagy az, hogy ezt is mit általában a helyi kormány-

oldal képviselői olyan mézes-mázas propagan-

da filmben adta elő mint Sebők Máté képviselő 

úr, aki úgy nyilatkozott mintha diadalmas harc-

ban győzött volna az igazság nevében.

Mind ismerjük a szelektív hulladékgyűjtő 

szigeteket az FKF tartja fent, és ide gond nélkül 

le tudja rakni a lakosság válogatottan a hulladé-

kát. Ez a szelektíven gyűjtött hulladék talán a leg-

egyszerűbb és a legfontosabb része a környezetünk 

védelmének, hiszen egyrészről csökkenti a különböző 

anyagok előállításának ökológiai lábnyomát – azaz nem kell 

újra műanyagot gyártanunk, vagy fát vágnunk a papír miatt –, vala-

mint csökkenti a szeméttelepek terheltségét. Pontosan ennek a szigetnek 

a felszámolásán kezdett dolgozni Sebők képviselő úr, miután állítása sze-

rint lakossági felkérést kapott, hogy szüntessék meg a hulladékszigetet. 

Ennek nyomatékosításaként 50 aláírást is gyűjtött, mellyel felhatalmazást 

érzett, hogy Bese Ferenc Polgármester úrhoz menjen, hogy elindítsák az 

FKF-nél a megszüntetést.  Tudják hány darab ilyen sziget van Soroksáron? 

Jelen pillanatban ezt a „kritikus” helyet is beleszámolva 5 db. Soroksár la-

kossága a Nepesseg.com becsélése alapján 22.618 fő, ez kb. 8700 háztartás. 

Azaz szigetenként 1.740 lakás (4.524 fő). Ebből 50 ember aláírása százalé-

kosan igen csekély 1% körül mozog. Összehasonlításul Pesterzsébeten bő 

62.000 emberre 19db(!) ilyen sziget jut… 

Igen mind találkoztunk már felgyújtott, kulturálatlanul szeméttel körbe-

bástyázott szelektív gyűjtővel. Senkitől nem is várnám el, hogy ilyen vanda-

lizmusnak legyen kitéve a közvetlen környezete. Sőt igazából mindenkinek 

biztosít a főváros a lakásához szelektív gyűjtő edényeket, és akkor így min-

den meg is van oldva, nem? Sajnos nem!  Habár rendelkezésünkre állnak 

az otthoni szelektív gyűjtő edények, közismertebb nevükön a kék és sárga  

 

kukák, ezekbe csak korlátozottan tudunk hulladékot gyűjteni, a kékben 

papírt a sárgába műanyagot és fémet. Ezzel szemben nézzük, meg mit tud 

egy ilyen sziget: papír, műanyag-fém, színes üveg, fehér üveg. 

Megemlíteném, hogy az említett videó épp január 7-én került fel, azaz 

karácsony után nem sokkal készült. A videón tisztán látható, hogy 

rengeteg papírhulladék veszi körül az arra alkalmas táro-

lót (többsége rendezetten összefogva). Mind tudjuk, 

hogy az ajándékozások, a családi rendezvények 

négyzetesen emelik az ilyenkor felgyülemlő 

hulladék mértéket. No, de mi a helyzet a van-

dalizmussal? Abban a szerencsés helyzetben 

vagyunk, hogy önkormányzatunk szeret élni 

a közterület figyelő kamerarendszerrel. Sőt 

olyannyira szerencsések is vagyunk, hogy eh-

hez a felszámolandó szigethez is telepítettek 

kamerát, igaz nem kellett volna sokkal több 

kábel, hogy rá is lásson a gyűjtőpontra. Mert ez 

az egyik legjobb megoldás a vandál támadások el-

len, és jóval kifizetődőbb mintha humán erőforrással 

őriztetnénk a helyet. Megjegyzem attól még, hogy vala-

mit civilizálatlan támadás ér, még nem kell megszüntetni. Ha foly-

ton graffiti „díszíti” a vasúti kocsikat akkor inkább vonjuk ki a forgalomból 

és maradjunk otthon? Ha összeszemetelik a Duna partot akkor zárjuk le 

a Molnár-szigetet? Ha dühöngés és ezzel együtt rongálás tör ki a foci mecs-

csen, akkor bontsuk le Fradi pályát? Szerintem ez nem megoldás, nem kell 

végletekben gondolkodni. Az nem megoldás, hogy aláírásokat gyűjtünk 

valami ellen vagy épp valamiért, hanem aláírások helyett ha már ott va-

gyunk, kérdezzünk: Önnek mi lenne a legjobb? Önnek mi a véleménye? 

Ezekkel a kérdésekkel sokkal előbbre tartanánk már a világban, és talán 

nem kellene háborút indítani egy ártatlan kuka ellen. Biztosak vagyunk 

benne, hogy ezt a jövőképet kell mutatnunk a jövő nemzedéknek? Tőlük 

elvárjuk, hogy ismerjék, sőt alkalmazzák ezen tudást, és cserébe mi az első 

alkalommal inkább betiltunk, megszüntetnünk és eltiprunk? Nem, ez nem 

megoldás, nem ilyen világot képzelek el gyermekeimnek, úgyhogy innen 

kérem a fent említett urakat, gondolkodjuk, tervezzünk, kérdezzünk és 

csak ezután megfontoltan cselekedjünk. Együtt. 

Zimán András, önkormányzati képviselő, 

klíma- és környezetvédelmi tanácsnok

ket, de az, az Összefogás Soroksárért frakció esetében, az eddigi gyakorlat 

szerint teljes mértékben figyelmen kívül marad. A döntésekről a honlap-

térképen lehet csak tájékozódni, kb. két hét elteltével. Jól van ez így? NEM! 

Szerintünk lehetne megoldást találni arra, hogy a lakosságot közvetlenül 

képviselő, megválasztott testületi tagok valós információhoz jussanak. 

Soroksár lakói megérdemelnék, hogy megismerhessék a valós helyzetet 

és ne pletykákból, fél információkból vonják le a következtetéseket. A fene-

ketlen kút mennyiségű, közpénzből finanszírozott, öntömjénező hivatalos 

propaganda csak kábításnak tűnik. Jó lenne ismerni, miért kap a pandémiás 

helyzetben egyik szervezet számolatlanul támogatást, míg a másiktól ilyen 

címen elvonnak? Miért őriztettük, őriztetjük a „semmit” nagy pénzekért, 

mikor a rászoruló soroksári polgárok alig-alig jutnak támogatáshoz? Miért 

születnek döntések, az érintettek megkérdezése, véleménye kikérése nél-

kül? Fontosabb egyik nemzetiségi közösség, mint a másik? Miért előbbre 

való a pártfegyelem tolerálása Soroksáron, mint a szakemberek, hozzáértők 

véleménye? „Politikai tisztogatás, leszámolás” folyik a polgármesteri hivatal-

ban, vagy van ésszerű magyarázat arra, hogy miért menesztenek 20-35 éve 

Soroksárért dolgozó, pár évvel nyugdíj előtt álló embereket a hivatalból? 

Megannyi kérdés kavarog bennem! Jól van ez így? Ez volt a „bátrak” ígé-

rete, vagy a hatalom mámora legyőz mindent? Kérdések, kérdőjelek! Re-

ménykedjünk a változásban!

Ritter Ottó, önkormányzati képviselő
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DuDA ERnŐ vIROLÓGuS pROFESSZORRAL TARTOTT TájÉKOZTATÓT 
A vÉDŐOLTáSOKRÓL DR. SZABÓ SZABOLCS 

Lassan egy éve élünk különleges körülmények 

között a koronavírus járvány miatt. Szerencsé-

re a tudomány gyorsan reagálni tudott, és már 

többféle védőoltás is rendelkezésükre áll, igaz 

az oltások mennyisége egyelőre még igen ala-

csony. Reményeink szerint a tavasz folyamán 

indulhat meg a  tömeges oltás, és ha az em-

berek 70-80 százaléka beoltatja magát, akkor 

visszakaphatjuk a  normális életünket. Az ol-

tásokkal kapcsolatban sok kérdés merül fel az 

embereknek, ezért is tartott online tájékoztatót 

dr. Szabó Szabolcs, valamint Duda Ernő, a Sze-

gedi Tudományegyetem immunológus profesz-

szora. A beszélgetés során Duda Ernő részlete-

sen elmagyarázta a vírus hatásmechanizmusát, 

valamint az egyes oltástípusok sajátosságait. 

A professzor kiemelte, hogy a védőoltások ha-

tékonyan meg tudnak védeni minket a korona-

vírustól, így ő maga mindenkinek az oltás fel-

vételét javasolja. Hogy az egyes vakcinatípusok 

közül kinek melyik ideális, azt a háziorvosával 

kell majd mindenkinek megbeszélnie. A  be-

szélgetés végén a  képviselő és a  professzor 

az oltásokkal kapcsolatos álhíreket is cáfolták. 

A  beszélgetés teljes ter-

jedelmében itt nézhetik 

vissza: 

Magyarné Góg Aranka több mint 5 éve havi rendszerességgel szer-

vez ételosztást Csepelen a rászorulók számára. Megható és példaér-

tékű az ő elhivatott, fáradtságos munkája. Az ételosztás részleteiről 

beszélgettünk Magyarné Góg Arankával. 

Hogyan jött az elhatározás, hogy ebbe a jótékony, de 

minden bizonnyal megterhelő feladatba belevág?

Magyarné: Azt tudtam, hogy valahogy segíteni 

szeretnék a körzetünkben élő rászoruló embe-

reknek. Összedugtuk pár barátommal a fejün-

ket, hogy kitaláljuk, mi lenne a  legnagyobb 

segítség. Ebben nagy segítségemre volt Szabó 

Szabolcs, Csepel-Soroksár országgyűlési képvi-

selője is. Végül kitaláltuk, hogy minden hónap-

ban egyszer főttételt osztunk a  rászorulóknak. 

Szabó Szabolcs egyébként azóta is támogatja anya-

gilag a munkánkat. Valószínűleg az Ő támogatása nél-

kül nem is tudnánk csinálni. Rajta kívül még tizenegyné-

hányan vagyunk, akik ezt anyagilag is finanszírozzuk.

Hogyan néz ki egy átlagos ételosztással töltött nap?

Ez egy napnál sokkal több időt vesz igénybe, minimum egy hetes mun-

kát igényelKi kell találni, mi és mennyi legyen, majd be kell szerezni és elő 

kell készíteni a hozzávalókat. Először egy olyan 150 adagot főztünk, most 

már 220 adagnál járunk, mert egyre nagyobb az igény rá. Az elkészült 

mennyiséget egy jó fél óra alatt ki is osztjuk, mert már órákkal korábban 

sorba állnak az emberek. Jönnek ide Csepelről, Soroksárról, Erzsébetről, 

de még Kőbányáról is!

Hol van pontosan az ételosztás?

Ez egy üzlethelyiség és az udvara, ami 30 éve a mienk, most pedig ott 

csináljuk az ételosztást. Pontosan Csepelen a II. Rákóczi Ferenc út. 46-

ban található. 

Hogyan támogathatja a kedves olvasó ezt a nemes ügyet?

Most a legnagyobb segítség, ha anyagilag tudják támogatni a munkán-

kat, mert abból van a legkevesebb. Ugyanakkor az is nagy segítség, ha 

alapanyagot, esetleg édességet, vagy gyümölcsöt tudnak adni, amit az-

tán felhasználhatunk a főzéshez, vagy kiosztjuk deszertként. 

Anyagilag az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesület 

számlaszámára utalva lehet segíteni. A  számla-

szám: 10700529-65566123-51100005, de az adó 1%-

át is el tudjuk majd fogadni. Az adószámunk: 

18030349-1-43. Mi hétfőtől szombatig 9.30-

tól 11.00-ig ott vagyunk az üzletben, mert az 

úgynevezett élelmiszermentés keretén belül, 

amit az Élelmiszerbank Egyesület támogat, 

napi élelmiszerosztást is végzünk. Ha élelmi-

szerrel tudnának segíteni, a legegyszerűbb, ha 

ezeken a napokon eljönnek hozzánk. Nagy öröm 

a mosoly. Jó érzés, hogy azt mondják nagyon finom 

az étel. Van, hogy sírva köszönik meg. Mindezért a ne-

hézségek ellenére is megéri csinálni. És nagyon köszönjük, ha 

valaki ezt támogatja.

„VAN, hOGy SírVA KöSZöNiK MEG  
– nA EZÉRT MEGÉRI CSInáLnI”

felelős kiadó: Szabó Szabolcs

ELÉRHETŐSÉGEINK
Dr. Szabó Szabolcs Csepel és Soroksár országgyűlési képviselőjének fogadóórái 

Soroksáron minden hónap negyedik, Csepelen minden hónap második
 vagy előzetes egyeztetés alapján ettől 

IRODAI NYITVATARTÁS: 
SOROKSÁRI IRODA: csütörtökön 11.00–13.00; 16.00–18.00

CSEPELI IRODA: hétfőn 12.00–17.30; szerdán 09.00–16.30; pénteken 09.00–12.00
TELEFON: Soroksár +36 30 9775 878; Csepel +36 20 286 3668

E-MAIL: kepviseloiiroda.soroksar@gmail.com; kepviseloiiroda.csepel@gmail.com

KÖZÖS ELLENZÉKI 
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 

emlékére szervezett megemlékezésre és koszorúzásra

A megemlékezés időpontja:

A megemlékezés helyszíne: Táncsics emléktábla 
(Táncsics utca – Csete Balázs utca sarok)

A megemlékezésen felszólal: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), 
Dukán András Ferenc (Momentum), Paál Géza (DK), 

dr. Szabó Szabolcs 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

MEGÚJUL A CSEPELI TÁNCSICS EMLÉKTÁBLA
Dr. Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár országgyűlési képvi-

zatánál, hogy újítsák fel a Táncsics Mihály igencsak leromlott 

állapotú csepeli emléktábláját. A képviselő felajánlotta azt is, 

hogy akár a felújítás költségeit is átvállalja. Ahogy a képviselő 

levelében fogalmazott: 

„Sajnos nagyon megkopott Táncsics Mihály emléktáb-

lája Csepelen. Ezért a mai napon kezdeményeztem Csepel 

polgármesterénél, hogy újítsuk fel a táblát, melynek a költ-

ségeit is hajlandó vagyok átvállalni. Bízom benne, hogy 

Borbély Lénárd pozitívan áll a kezdeményezésemhez, és 

hez méltó állapotú emléktábla előtt tarthatjuk a megem-

lékezésünket.” 

A képviselő kezdeményezése pozitív fogadtatásra talált, 

la önkormányzati hatáskörű felújításáról, amit a képviselő 

Facebook bejegyzésben köszönt meg. Idén márciusban így 

már egy megújult, Táncsics Mihály emlékéhez méltó állapo-
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Ünnepi köszönt
    KeDveS cSepeLieK éS SOROKSáRiAK! Nehéz év áll mögöt-
tünk, hiszen szinte egész évben a koronavírus járvány ellen küzdöttünk. ez úton szeret-
ném megköszönni mindenkinek, hogy fegyelmezetten, a lehetőségekhez képest nyu-
godtan fogadták a fejleményeket. Tudom, sokan veszítették el a munkájukat, sokaknak 
pedig jelentősen csökkent a havi jövedelme. Amit lehet, igyekeztünk megtenni: sok ezer 
maszkot osztottunk szét, valamint erőnket megfeszítve folytattuk a leginkább rászorultak 
élelmiszerrel való ellátását. Szerencsére minden esély megvan rá, hogy jövőre felülkere-
kedjünk a víruson. Szükségünk is lesz a nyugodt és biztonságos környezetre, hiszen a kö-
vetkező év már a 2022-es választásokra történő felkészülés éve lesz, és a kormányváltás 
érdekében még sokat kell dolgoznunk. ezért azt kívánom mindenkinek, hogy a körülmé-
nyekhez képest igyekezzen békében és nyugalomban tölteni az ünnepeket, jövőre pedig 
induljunk neki közösen a 2022-es kormányváltásnak! 

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánok!
dr. Szabó Szabolcs, csepel és Soroksár országgyűlési képviselője

ételoSztáS 
cSepelen
A tavaszi korlátozások feloldása után újraindult az 

Együttérzés nevű karitatív akció, mely révén minden 

hónapban 150-200 adag meleg étel készül a rászo-

rulóknak, valamint minden nap több tucat családnak 

biztosítanak élelmiszercsomagot. 
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6 pOnTOS KORMánYZATI ALApELvET 
FOGADTAK EL A KöZöSEn InDuLÓ 
ELLEnZÉKI páRTOK

40 Milliós elit katonai iskolába 
küldték orbán Viktor fiát 
Januárban robbant ki a botrány, miszerint Orbán Viktor fris-

sen katonai esküt tett legidősebb gyermeke (Orbán Gás-

pár) egy méregdrága katona képzésen vehetett részt a világ 

egyik legismertebb és legdrágább elit katonai iskolájában, 

a Sandhursti Királyi Katonai Akadémián. Egy ilyen 9 hónapos 

képzés nagyjából 40.000.000 forintba kerül, amin korábban 

szakirányú felsőfokú képzettségű, tapasztalt hivatásos tisz-

tek vehettek részt. Orbán fia azonban mindössze 2 hónap-

pal azután kezdhette meg ezt a luxustovábbképzést, hogy 

katona lett, méghozzá közlegényként. Németh Szilárd hon-

védelmi államtitkár azóta sem tisztázta, hogy miért fizettek 

az adófizetők egy ilyen drága elitképzést egy két hónapja 

felesküdött katonának. 

90 Milliárdos közbeszerzést nyert 
a szíjjártót jaChtoztató oligarCha
Mint köztudott, Szíjjártó Péter egy luxusjachton töltötte a nyári 

szabadságát, és mai napig nem tisztázta, hogy miből futotta 

neki a sok tízmilliós luxusjachtozásra. A 7 milliárdba kerülő jacht 

tulajdonosa azonban december 24-én karácsonyi ajándék-

ként 90 milliárdos közbeszerzést nyert. Egy 20 kilométeres (!) 

autópályaszakaszt építhet a Duna Aszfalt ennyi pénzért, vagyis 

kilométerenként 4,5 milliárd forintért. 

1. Önmagával békében élő nemzet

2. Demokratikus jogállam

3. jÖvőbe tekintő kormányzás

4. gonDoskoDó társaDalom

5. szoliDáris, igazságos ország

6. Hazafias, európai kormány

2021. január 5-én jelentették be az ellenzéki pártok vezetői, hogy elfogadták azt a 6 pontot, ami mentén a következő 

időszakban kidolgozzák a kormányváltás programját a 2022-es választásra. A közösen tartott sajtótájékoztatón Fe-

kete Győr András (Momentum) kifejtette, hogy jogállamot fognak építeni, amiben a kormány szolgálja az embereket 

és nem fordítva, szabad tudománnyal, oktatással, művészetekkel, sajtóval, véget vetnek az oligarchák hatalmával és 

leszámolnak a korrupcióval: bűn nem maradhat büntetlenül. Egyenlő jogok és egyenlő kötelezettségek illetnek meg 

majd minden magyart. Az elfogadott hat pont: 
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Ü NN E P I M E G E M L É K E Z É S
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emlékére szervezett megemlékezésre és koszorúzásra

A megemlékezés időpontja:

A megemlékezés helyszíne: Táncsics emléktábla 
(Táncsics utca – Csete Balázs utca sarok)

A megemlékezésen felszólal: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), 
Dukán András Ferenc (Momentum), Paál Géza (DK), 

dr. Szabó Szabolcs 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

MEGÚJUL A CSEPELI TÁNCSICS EMLÉKTÁBLA
Dr. Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár országgyűlési képvi-

zatánál, hogy újítsák fel a Táncsics Mihály igencsak leromlott 

állapotú csepeli emléktábláját. A képviselő felajánlotta azt is, 

levelében fogalmazott: 

„Sajnos nagyon megkopott Táncsics Mihály emléktáb-

lája Csepelen. Ezért a mai napon kezdeményeztem Csepel 

polgármesterénél, hogy újítsuk fel a táblát, melynek a költ-

ségeit is hajlandó vagyok átvállalni. Bízom benne, hogy 

Borbély Lénárd pozitívan áll a kezdeményezésemhez, és 

hez méltó állapotú emléktábla előtt tarthatjuk a megem-

lékezésünket.” 

A képviselő kezdeményezése pozitív fogadtatásra talált, 

la önkormányzati hatáskörű felújításáról, amit a képviselő 

Facebook bejegyzésben köszönt meg. Idén márciusban így 

már egy megújult, Táncsics Mihály emlékéhez méltó állapo-
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Dr. Szabó Szabolcsnak, Csepel és Soroksár országgyűlési képviselőjének 
fogadóórái a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online módon kerülnek 

megszervezésre. A járvány után a szokott rendben újra lesz lehetőség 
a személyes találkozásokra a fogadóórákon.

A veszélyhelyzet idején a csepeli és soroksári képviselői irodák zárva vannak. 
Kérjük szíves megértésüket! Keressen minket e-mailben, vagy telefonon

LEGYEn RÉSZESE A KORMánYváLTáSnAK! 
A 2021-es éve belpolitikai 
szempontból a 2022. évi 
országgyűlési választás-
ra történő felkészülésről 
fog szólni. A  Fidesz lát-
hatóan az állami vagyon 
kiszervezésével készül 
a  választásokra, hiszen 
Orbán is egyre jobban 
érzi, hogy elveszíthe-
ti a hatalmát. Az ellenzék is egyre intenzívebben készül a választásokra, de 
a kormányváltáshoz szükség van az emberek támogatására, és aktív rész-
vételére is. Ennek keretében Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője-
ként arra kérem Önöket, hogy legyenek aktív részesei a kormányváltásnak! 
Szükségünk lesz minden szavazókörben több képzett és felkészített szava-
zatszámlálóra, valamint a megfelelő információkat a választókhoz eljuttatni 
képes aktivistákra. Aki érez magában kedvet és lelkesedést, 
az jelentkezzen a kepviseloiiroda.csepel@gmail.com, vagy 
a  kepviseloiiroda.soroksar@gmail.com e-mail címeken, 
vagy az alább megadott bármely elérhetőségeken. Váltsuk le 
közösen az Orbán kormányt!  Csepel és Soroksár képviselő-
jével az alábbi QR kód segítségével is felveheti a kapcsolatot: 


