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2021. áprilisCsepel és Soroksár országgyűlési képviselőjének tájékoztatója

Két, egyéni körzetben megnyert választás, 

és hét éves képviselői tapasztalat van Ön 

mögött. Kezdjük az elmúlt évek értékelésé-

vel. Mi az elmúlt évek képviselői munkájá-

nak a legfőbb tapasztalata?

Egy ország kormányzását nem szabad, de nem 

is lehet büntetlenül a hatalom megtartása ér-

dekeinek alárendelni. Ma mindenről, így az ál-

lami és uniós támogatásokról, 1000 milliárdok 

sorsáról, a költségvetésről leginkább hatalmi 

és magán érdekek szerinti döntenek. A have-

rok, az oligarchák cégcsoportjai láthatóan el-

sőbbséget élveznek az egészségügyi dolgozók, 

a szociális munkások, a pedagógusok, a bérből 

és fizetésből élők érdekeivel szemben. Mindezt 

egy járványhelyzet kellős közepén különösen 

káros. Ráadásul a rendkívüli jogrendben min-

denről Orbán és szűk környezete dönt, aminek 

végképp semmi köze a  bő 30 éve megígért 

demokráciához! De még ilyen körülmények 

között is van értelme a tisztességes képviselői 

munkának, hiszen az emberek problémáinak 

a napirenden tartása, vagy éppen kiállás egy-

egy olyan konkrét ügyben mint a Csepeli hév, 

a Gubacsi, vagy éppen az M0 Hárosi híd, a Cor-

vin csomópont ügye, a soroksári vasúti aluljáró, 

a Kis-Duna kotrása. (Folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

Közismert, hogy nagyon aktív közoktatási, 

felsőoktatási ügyekben, az Országgyűlés 

plenáris ülésein, a bizottsági üléseken, vagy 

akár az országos médiában is, a választókör-

zeti munka milyen jelentőséggel bír ezek 

mellett?

A törvényalkotási munkában valóban az 

oktatás, a kultúra és a média tartozik 

a szűk értelemben vett profilomhoz, 

de az országgyűlésben, valamint 

a háttéregyeztetések során is 

folyamatosan napirenden 

tartom a  Csepelt és So-

roksárt érintő kérdéseket. 

Erről a  képviselői hírle-

vélben is mindig igyek-

szünk beszámolni. Emel-

lett a segítőimmel együtt 

folyamatosan dolgozunk 

a  helyi problémák meg-

oldásán. A  Fidesz uralta 

helyi médiában ez persze 

nem jelenik meg, de az itt 

élők tapasztalhatják mindezt 

a hétköznapokban. Elérhető va-

gyok a fogadó órákon, a közterüle-

teken, ráadásul én itt élek és tömegköz-

lekedéssel közlekedem, így a hétköznapi 

élethelyzetekben is elérhető vagyok. Szóval 

nekem nem kell bemutatni a két kerületet, sem 

az itt élőket, valamint az ő problémáikat. Segí-

tőimmel sok kulturális és politizálós programot 

szervezünk, sok száz rászorulót látunk el rend-

szeresen élelmiszerrel, maszkokat és védőfel-

szereléseket osztottunk a koronavírus megjele-

nésekor, támogatom a helyi civil szervezeteket, 

támogatom a Csepelt és Soroksárt érintő köny-

vek elkészültét. 

Az év elején jelentette be, hogy 2022-ben is-

mét indulni és persze nyerni kíván Csepel és 

Soroksáron. Mi motiválja a soron következő 

megmérettetés előtt?

Szeretem, és komolyan veszem a  jogalkotói, 

valamint a választókörzeti képviselői munkát. 

Egy évvel a választások előtt a motivációm az 

kettős. Az egyik, hogy még véletlenül sem sze-

retnék esélyt adni annak, hogy Németh Szilárd 

nyerjen. Meggyőződésem – akármilyen durva 

és kíméletlen is lesz a kampány –, én tudom 

és fogom legyőzni újra Orbán Viktor káderét. 

Ehhez meg van a felhalmozott tapasztalatom, 

a felkészült csapatom, és a szükséges választói 

támogatottságom is.

A másik erős motivációm, szeretnék végre 

úgy győzni, hogy rajtam kívül a 106 egyéni vá-

lasztókörzet többségében is győz a mostani  

 

 

 

 

 

ellenzéki együttműködés által támogatott 

jelölt, és végre eljön a korszakváltás 2022-

ben ebben az országban. Vissza kell adnunk 

az emberek hitét, hogy a kormányzás célja 

nem egy ember kénye kedvének, hatalmi 

vágyainak, a kiváltságos, haveri elitjének a 

kiszolgálása, hanem a hazánk, honfitársaink 

boldogulása. Vissza kell adnunk az embe-

rek hitét, hogy a kormányzás célja nem egy 

ember kénye-kedvének, hatalmi vágyainak, 

a kiváltásgos, haveri elitjének a kiszolgálása, 

hanem a hazánk, honfitársaink boldogulása. 

A  jó döntések pedig nem egy párt hatalmi 

centrumában születnek majd, hanem társa-

dalmi párbeszédet, érdekképviseleti egyezte-

téseket követően, demokratikus intézményi  

ellenőrzés mellett. 

Ma már biztosan tudjuk, hogy előválasztás 

lesz Csepelen és Soroksáron is. Nem zavar-

ja, hogy hiába győzött kétszer ebben a kör-

zetben, mégis meg kell méretnie magát?

Egyáltalán nem. Sőt! Az előválasztás még erő-

sebb legitimációt ad a jelölteknek. Arra szeret-

ném kihasználni az előválasztást, hogy minél 

több bizonytalankodó szavazót meggyőzzek 

arról, hogy mi a választás tétje. Nem hagyhat-

juk, hogy Orbán rendszere 2022-ben újabb négy 

éves felhatalmazást kapjon a rablásra, az in-

tézményeink, iskoláink, és kórházaink 

lezüllesztésére, a munkavállalók jog-

fosztására, a rászorulók kisemmizé-

sére. Most is zajlik a vissza nem 

térítendő milliárdok osztoga-

tása a haveroknak gazdasági 

mentőcsomag címszó alatt, 

miközben a szemünk előtt 

mennek tönkre családok, 

csepeli és soroksári kis- és 

közepes vállalkozások. Eb-

ből elég volt! Négy évente 

csak egyszer tudunk ezen 

változtatni. Egy év múlva 

eljön a  pillanat, éljünk vele!

Az előválasztáson a  Momen-

tum támogatásával indul, miért 

pont őket választotta?

Az előválasztáson is alapvetően pártok tá-

mogatásával indulnak a jelöltek, ahogy majd 

egy év múlva a  választáson is. A  Momentum 

keresett meg minket, vagyis nemcsak engem, 

hanem másik két független képviselőtársamat, 

Szél Bernadettet és Hadházy Ákost is. Ráadásul 

a Momentum és én egy nyelvet beszélünk a szá-

momra kiemelten fontosnak számító szakpoli-

tikai kérdésekben.  És természetesen az elővá-

lasztást követően valamennyi ellenzéki párt, és 

rendszerkritikus szavazó jelöltje kívánok lenni, 

bár arra is számítok, hogy még az előválasztási 

kampány végéig más jelölölő szervezetek, civil 

szervezetek támogatását is elnyerem. Így a 2022-

es választásra reményeim szerint egy minden he-

lyi ellenzéki szervezet által támogatott jelöltként, 

egy minden csepeli és soroksári lakos számára 

fontos és előremutató programot kínáló politi-

kusként tudok kiállni. És ahogy eddig is, úgy a jö-

vőben is azt tapasztalhatják majd a csepeliek és 

soroksáriak, hogy nekem nem saját alapítványok 

gründolása, és annak kistafírozása a célom po-

litikusként, hanem a két kerület fejlődése, vala-

mint egy demokratikus köztársaság felépítése és  

működtetése. 
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Szemelvények 
az elmúlt 7 év képviselői 
munkájából

RÁSZORuLóK TÁmOGATÁSA. Egy civil szervezetet támogatva hosszú évek 
óta havonta egyszer főzünk meleg ételt a csepeli és soroksári rászorultak-
nak, valamint vasárnap kivételével minden nap tartós élelmiszert adunk 
a szegényeknek. Igyekszünk használt ruhát is gyűjteni és osztani, sajnos 
nagy rá a kereslet. A téli időszakban volt, aki tüzelőt kért támogatásként. 

Maszkok és védőfelszerelések osztása. A járvány sok ember meg-
élhetését tette nehézkessé, ezért külön élelmiszercsomagot is osztottunk 
a rászorultaknak. Ezen kívül sok ezer maszkot és egyéb fertőtlenítő szere-
ket osztottunk szét akkor, amikor az önkormányzatok még csak beszéltek 
a segítségről. 

ÉRdEKVÉdELEm. A hozzám forduló lakosok érdekeinek védelme, tájé-
koztatása, jogi tanácsadással történő segítése a képviselői munka ki-
emelt része. Többek között a lakhatási problémák kezelésében is igyek-
szünk segíteni, és a kilakoltatások ellen is tiltakozunk. Így volt ez 2020 
novemberében is, ahol személyes jelenlétemmel próbáltam megaka-
dályozni, hogy a Csepeli Önkormányzat kitegyen a lakásból egy csalá-
dot. Az önkormányzat és a végrehajtó hajthatatlan volt, így a családot 
utcára rakták. 

KöNyVTÁmOGATÁS. Képviselőként fontosnak tartom a helyi történelmi 
múlt feltárását. Ezért támogattam többek között az 1956-os eseménye-
ket feldolgozó Eörsi László kutatómunkáját, és az ebből született köny-
vek kiadását. Az általam is támogatott egyik könyvének bemutatóját 
is mi szervezhettük meg Csepelen. Idén jelenik meg a forradalom- és 
szabadságharc után kivégzettekről szóló könyv, melyben 15 csepeli és 
soroksári mártír történetét is feldolgozza a szerző.

fedák sári színház táMogatása. Soroksár büszkesége a Fedák Sári 
Színház. Rendszeresen támogatom őket, és különösen fontosnak tartom 
azt, hogy a járvány miatti zárva tartás alatt segítsem őket. A kényszerű 
pihenő miatt nagy nehézségekkel küzdenek. 
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helyi civilek táMogatása. A fizetésem egy részét rendszeresen helyi 
civileknek adom. Támogattam már óvodai és iskolai alapítványt készpénz-
zel, rajz szakkört eszközökkel, nőegyletnek és nyugdíjasklubnak adtam 
támogatást kirándulások szervezésére, nyugdíjas klubokban köszöntöm 
a hölgyeket nőnap alkalmából. Ezen kívül sok helyi csoportot fogadhat-
tam már vendéglátóként a Parlamentben. 

helyi rendezvények. Mi magunk is sok rendezvényt szerveztünk az 
elmúlt hét évben. Redszeresek a szakpolitikai előadások a csepeli irodá-
ban. Újraélesztettük a Kultúrfalót, így ismert művészekkel és közéleti em-
berekkel vacsorázhatnak együtt az érdeklődők. Ezen kívül sok helyi prog-
ramon is részt veszünk, melyek közül a személyes kedvencem a Soroksári 
Majális, ahol minden tavasszal sok emberrel beszélhetek személyesen. 

Utcán, téren, sörözőben. Az elmúlt 7 évben sokfelé elérhettek a vá-
lasztók. Irodát üzemeltetünk Csepelen és Soroksáron, együtt utazunk 
utasként a BKV járművein, kitelepüléseken tartjuk a kapcsolatot, és ami-
kor még volt rá lehetőség, akkor a nyári időszakban vendéglátóhelyekre 
szerveztünk kötetlen beszélgetést. 

EGyüTT EGy LAKHATóBB LAKóKöRNyEZETÉRT Fontosnak tartom, 
hogy személyes fizikai munkával is segítsem lakókörnyezetünk szebbé 
tételét. Ezért segítek én magam is a szétdobált hulladék összegyűjtésé-
ben, növények ültetésében. Büszke vagyok rá, hogy barátaimmal, akti-
vista társaimmal sok fát ültettünk már el a két kerületben. 

helyi probléMák feltárása A csepeli és soroksári lakosok közül 
sokan keresnek meg problémáikkal. Ezek közül sok az önkormányzati 
feladat. Ezekkel kapcsolatban nagy segítségemre van Ritter Ottó (ön-
kormányzati képviselő) Soroksáron, valamint Dukán András Ferenc (ön-
kormányzati képviselő) Csepelen. 

fővárosi egyeztetések A 2019-es önkormányzati választás óta sok-
kal nyitottabb a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat, 
hogy meghallgassa az általunk jelzett problémákat. Legutóbb Kerpel 
Fronius Gábor  főpolgármester-helyettessel egyeztettem Csepelt és  
Soroksárt érintő ügyekben.
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GúzSba kötött teStület
Ritter Ottó (önkormányzati képviselő) beszámolója
A februári lapszám óta eltelt időszakban, tekintettel a pandémiás hely-

zetben követendő rendre, a képviselő-testület helyett továbbra is Bese 

Ferenc (polgármester) hozta meg a döntéseket. Ez idő alatt öt alkalom-

mal volt un. „polgármesteri döntési nap”. A korábbi gyakorlat az volt, hogy 

a döntések előtt legalább 8 munkanappal a testület tagjai megkapták az 

előterjesztéseket, azt véleményezték és a frakcióvezetők erről tájékoz-

tatták a polgármestert. Mindez egészen februárig működött így, azután 

jött a 2021. évi költségvetési rendelet előkészítése. Az Összefogás Sorok-

sárért frakció kérdéseit, kételyeit közel két óra időtartamban terjesztette 

elő a dr. Staudt Csaba frakcióvezető, aminek a Fidesz–Civil koalíció nem 

nagyon örült. A kételyeinket senki nem oszlatta el, a közel másfél mil-

liárdnyi közpénz felhasználásra vonatkozó kérdéseinkre érdemi válasz 

nem érkezett. Ilyen előzmények után a  frakció nem tudta támogatni 

az előterjesztést, hiszen a 2021. évi költségvetési rendeletet úgy alkotta 

meg a polgármester, hogy abban még nyomai sem voltak az ellenzéki 

javaslatoknak!

Ezt követően az újabb és újabb előterjesztéseket a testület tagjainak 

ugyan megküldték, de véleményünket már nem kérték ki a döntéshoza-

tal előtt. Meglátásom szerint a hatalom ilyen módon való gyakorlása ki-

fejezetten gyengíti a bizalmat a képviselő-testület iránt. A polgármesteri 

döntések sorában említésre méltó az új Szervezeti Működési Szabályzat 

elfogadása. A választások óta eltelt mintegy másfél év alatt szinte min-

den testületi ülésen hozzányúlt a „többség” az SZMSZ-hez, és minden 

alkalommal a hatalmi érdekeiket szolgáló módosítások kerültek be. Ez-

zel párhuzamosan pedig a demokratikus működést elősegítő paragra-

fusokat egymás után kigyomlálták. Az új SZMSZ 

elfogadása előtt a képviselő-testület tagjainak 

véleményét tehát senki nem kérdezte meg, így 

az, az egyszemélyi döntések mintapéldájaként 

kerül be a soroksári önkormányzatiság történe-

tébe! Az új SZMSZ az alábbi QR kódra kattintva 

érhető el: 

A molnár-szigeti Kiság állapota évtizedek óta romlik.  Az illetékesek egy-

másra mutogatnak, terveket készítenek, pénzhiányra hivatkoznak, de nyi-

latkozatokon kívül senki nem tett semmit. A Kiság pedig lassan iszappal 

töltődött fel, benőtte a sás és más, tájidegen növények. Ezt a tarthatatlan 

helyzetet unta meg néhány helyben lakó civil, akik saját erőből belekezd-

tek abba, ami az illetékeseknek évekig nem sikerült! A polgár-

mester támogatásával megszerezték a szükséges hatósági en-

gedélyeket és az ezekben foglaltak szigorú betartása mellett 

a fényképeken is jól látható eredményt értek el. Megtisztítot-

ták és kiszélesítették a mederfelületet, biztosították a Kiság tel-

jes kb. 2,2km-es hosszán a minimálisan megfelelő vízsodrást. 

Ha ők kevesen ennyit megtettek, vajon mi lenne, ha a he-

lyiek, illetve a Kiságért aggódók szélesebb összefogása is 

a Kiság megújulását, megtisztulását segíthetné? Mi lenne, ha 

azok a százak, ezrek, akik Soroksár és a főváros különleges 

természeti kincsét élvezik, mind összefognának és erkölcsi, 

anyagi vagy akár kétkezi támogatásukkal azon civilek mellé 

állnának, akik az engedélyek időtartamában folytatják mun-

kájukat, hogy a molnár-szigeti Kiság újra régi fényében ra-

gyoghasson? 

Természetesen a probléma gyökereit (a Dél-Pesti szenny-

víztisztító telep vizének átvezetése a  Nagy-Dunába; a  Kis-

ág kotrása, az eredeti mederkeresztmetszet helyreállítása 

és karbantartása; a  molnár-szigeti híd északi oldalán lévő 

beton gát megszüntetése, az átfolyás biztosítása) is orvosolni kell, 

de amíg ezek nem történnek meg, addig rengeteg feladat vár ránk, 

a szemétszedéstől az oda nem való növények kipucolásán át, az elha-

nyagolt növényi szigetek, összenövések karbantartásáig. Ehhez kell  

a társadalmi összefogás! 

SorokSári önkormányzati hírek 

tárSadalmi öSSzefoGáS 
a kiSáGért koncz Róbert (soroksári elnök, 

momentum) beszámolója
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CSepeli önkormányzati hírek 

hév éS jedlik helyett 
stadiOn, kínai egyetem 
éS lejárató kampány 
dukán andrás Ferenc (momentum) beszámolója

Borbély Lénárd és a fideszes kormány legfrissebb ígéretei szerint augusz-

tusra fog újra járni a hév, illetve a Jedlik Gimnázium évek óta csúszó felújí-

tása legkorábban 2023 végére készül el. A “tervek” szerint. Bízzunk benne, 

hogy ezeket a sokadszor módosított 

határidőket tudják majd tartani! 

Az atlétikai stadion építésére 

nem sajnálja a pénzt és az energi-

át a  Fidesz. Helytartójuk, Borbély 

Lénárd is sietett rendkívüli önkor-

mányzati testületi ülésen határoza-

tot hozni arról, hogy Csepel teljes 

szívéből  támogatja ezt a  beruhá-

zást. Azt a beruházást, ami Csepel 

amúgy is rettenetes állapotban 

levő közlekedését a  hév sínek fel-

szedésével még visszább vetette. 

Azt a beruházást, ami a legfőbb oka 

annak, hogy a Galvani híd többsá-

vos autópályája fogja átszelni a la-

katlan csepeli szigetcsúcsot, mi-

közben az összeomlás szélén álló 

Gubacsi hidat tehermentesítő, Cse-

pel központját Albertfalvával és Er-

zsébettel összekötő hidak lekerül-

tek a fideszes napirendről.

Egyértelmű, hogy a Fideszt nem 

érdekli a csepeli emberek minden-

napi gondjai. Nem fontos a  helyi 

közlekedés és az oktatás. Akkor 

viszont mi fontos? Most éppen az, 

hogy Csepel szomszédságában, 

kínai hitelből kínai céggel kínai 

egyetemet építsenek. Az építkezés 

“tervezett” költsége 540 milliárd Ft. 

Miközben a teljes magyar felsőok-

tatásra évente ennek töredékét köl-

tik el. Még csak most született meg 

a  kormányhatározat az építkezés-

ről, de várhatóan 2024-ben már kezdődik is az oktatás ezen az új kínai 

kampuszon. Úgy látszik, ez az építkezés gyorsabb lesz, mint a Jedlik 

Gimnázium felújítása, ami évek után most jutott még csak el oda, hogy 

egyáltalán kiírták rá a közbeszerzési pályázatot. 

Borbély Lénárd ahelyett, hogy a kormánnyal és a fővárossal közösen 

dolgozna Csepel érdekében, azzal van elfoglalva, hogy csúsztatásai-

val és hazugságaival Karácsony Gergely főpolgármestert hiteltelenít-

se. A  lejárató kampányokat 

természetesen közpénz-

ből, a  csepeliek pénzé-

ből fizeti, ahogy az persze 

a fideszeseknél dívik. “Kom-

munikációra” úgy tűnik van 

pénz, miközben a  kerület 

az iparűzési- és egyéb adók 

csökkenése és kormány-

zati elvonása miatt a  csőd 

szélére került. Nyáron az 

óvodai dolgozók csepeli 

pótlékát csökkentette a he-

lyi fideszes többség, most 

pedig a képviselői tisztelet-

díjakat a  takarékosság je-

gyében. Közben több mint 

egymilliós havi fizetésével, 

többmilliós önkormányza-

ti autójával Borbély Lénárd 

semmivel nem járul hozzá az 

önkormányzati spóroláshoz. 

Hasonlóan alpolgármeste-

reihez, akik szintén milliós 

nagyságrendű juttatásokat 

kapnak most is minden hó-

napban. Az ellenzéki javas-

latainkat ezeknek a mérsék-

lésére, és az óvodai pótlék 

visszaállítására lesöpörték 

az asztalról. Helyette inkább 

kényszerszabadságra küld-

ték a  bezárások miatt az 

óvodapedagógusokat. Ha 

pedig Borbély Lénárdnak 

bokros teendői mellett marad ideje, akkor párttársával Németh Szi-

lárddal marakodik a koncon, hogy ki legyen Csepel földesura. 

Ideje lenne a látványberuházások és a saját imázs építése helyett 

Csepel igazi problémáival foglalkozni.



CSEPELI – SOROKSÁRI HÍRLEVÉL 7CSEPELI–SOROKSÁRI HÍRLEVÉL7

Az elmúlt 10 évben Magyarország fokozatosan szakadt le a Nyugatról, és 

sodródott Kelet felé. Orbán Viktor keleti diktátorokkal barátkozik, Kelet 

felé építi a diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat, és keleti diktatúrák-

ból veszi a mintákat is az ország irányításához. Magyarországon keleti tí-

pusú, feudális rend alakult ki, élén egy teljhatalmú vezetővel, alatta pedig 

haveri alapon szerveződő oligarchákkal.

Ennek eredményeképpen pedig Magyarország gazdasági eredmé-

nyei a leszakadó Kelethez, és nem a gazdag Nyugathoz közelítenek. Bár 

látszólag növekedtünk az elmúlt 10 évben, szinte minden régiós ország 

megelőz minket minden gazdasági mutatóban. Magyarország az EU 

harmadik legszegényebb országa lett. A magyar bérek a legutolsók kö-

zött vannak Európában, a forint gyengülése miatt pedig lassan nemcsak 

Nyugat-Európa, de Szlovénia is megfizethetetlen lesz a magyarok több-

ségének.

Itt az ideje, hogy ennek véget vessünk, és nyugati pályára állítsuk Ma-

gyarországot. Nyugati életszínvonallal, nyugati szabadsággal, nyugati 

békével, nyugati demokráciával.

Egy olyan ország lebeg a szemünk előtt, ahol nem a politikai kapcso-

latok, hanem a tudás, a tehetség és a szorgalom alapján fogunk érvénye-

sülni, függetlenül attól, hogy hova születtünk vagy hogy kinek a rokona 

vagyunk. Mindenkinek megadjuk azt az alapvető biztonságot, ami ké-

pessé teszi őt arra, hogy egyről a kettőre jusson.

Szabó Szabolccsal fogjuk a finn oktatási rendszer alapján újraszervez-

ni a magyar közoktatást. Nyugati bérek járnak a pedagógusoknak, nyu-

gati körülményeket kell teremtenünk az iskolaépületekben, és nyugati tí-

pusú szabadságot kell adnunk a tananyag és a tanítási módszerek terén. 

Csak ez vezethet el oda, hogy a magyar oktatás a világ élvonalába kerül-

hessen. Ahogy közösen fogunk küzdeni azért is, hogy nyugati életszín-

vonalat teremtsünk a magyaroknak, hogy az Európai Ügyészséghez való 

csatlakozással megvédjük az uniós pénzeket, és hogy végre bevezessük 

Magyarországon az eurót, hogy minden magyar pénze többet érjen.

Nyugati béke

De nemcsak a Nyugattal kell újraegyesítenünk Magyarországot, ha-

nem önmagával is. A magyar politikai élet, élén a Fidesszel ugyanis oly 

mértékben kettészakította ezt az országot, ami nemcsak a fejlődést, 

de a normális életvitelt is egyre nehezebbé teszi. Családok és barátok, 

szomszédok és kollégák vesztek össze a politika miatt, vagy kerülik gon-

dosan, hogy bármikor is közéleti témákról kelljen beszélgetniük. Polgár-

háborús állapotokról beszélhetnénk, ha nem védekezne a csendes több-

ség ez ellen úgy, hogy egyszerűen nem foglalkozik politikával.

Ezért 2022-től Magyarország nyugati fejlődéséhez első lépésben 

társadalmi békére lesz szükség. Csak a béke adhat lehetőséget a gyors 

fejlődésre és gazdagodásra. Mindenkinek elege van már a harcból és 

a háborúskodásból. Itt az ideje, hogy békét kössünk egymással, és közös 

építkezésbe fogjunk. Egy ilyen Magyarország megteremtéséről szól az 

idei előválasztás és a 2022-es parlamenti választás. Egy ilyen Magyaror-

szágért küzdünk Szabó Szabolccsal közösen.

új arCokkal építünk eGy 
nyuGati maGyarorSzáGot 
Fekete-győr andrás, a momentum miniszterelnök-jelöltjének írása
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KÖZÖS ELLENZÉKI 
Ü NN E P I M E G E M L É K E Z É S

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, 

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

Támogassa a  Csepeli és soroksári 
rászorulTakaT! 
Továbbra is folytatódik az ételosztás Csepe-
len és Soroksáron! Havonta egyszer meleg 
ételt, és hetente hat nap hideg élelmiszert 
osztunk a  rászorultaknak. Aki adója 1%-ával 

támogatni szeretné 
a  karitatív akciót, az 
gondoljon az Együtt-
érzés Korlátok Nélkül 
Egyesületre az adóbe-
vallás kitöltése során! 

hét éve CSepel éS SorokSár 
SzolGálatában dr. Szabó Szabolcs parlamenti 

munkájának statisztikái 

 2014 óta képviseleM  a csepeliek 
és a soroksáriak érdekeit
 421 önálló indítványt, 332 nem 
önálló indítvány nyújtottam be 
 128 alkaloMMal  szólaltam fel  
a Parlamentben 
 indítvány nyújtottaM be  töb-
bek között a Csepeli Gerincút folyta-
tása, a Soroksári Rendőrkapitányság 
felépítése, a Kis-Duna medrének kot-
rása, a Corvin csomópont átépítése,  

a Gubacsi híd felújítása, a Soroksári 
vasúti aluljáró megépítése, a Csepeli 
hév felújítása, a Csepel Művek útháló-
zatának felújítása ügyében
 több tUcat írásbeli kérdést,    
interpellációt, azonnali kérdést tet-
tem fel Csepeli és Soroksári ügyek-
ben
 Mendrey lászló közreMűködé-  
 SÉVEL  kéthavonta szervezünk okta-
táspolitikai szakmai beszélgetést

 rendszeresen tartok fogadó-  
 óRÁT  (a koronavírus helyzet miatt 
jelenleg online formában)

Aki szerente aktivistaként csatlakozni az vá-

lasztási kampányunkhoz, az az alábbi QR 

kódra kattintva jelezhe-

ti számunkra ez irányú 

szándékát! Minden se-

gítséget előre is köszö-

nünk! 


