csepeli–soroksári

hírlevél
Csepel és Soroksár országgyűlési képviselőjének tájékoztatója

2021. június

Csepel és Soroksár
képviseletére helyben élő
képviselőre van szükség
Interjú dr. Szabó Szabolccsal, Csepel és Soroksár
országgyűlési képviselőjével
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képviseletére helyben élő
képviselőre van szükség
Interjú dr. Szabó Szabolccsal, Csepel és Soroksár
országgyűlési képviselőjével
Ismét pultokkal találkozhatunk Csepel és Soroksár forgalmasabb közterületein, politikusokat
és politikus jelölteket láthatunk, akik támogató aláírásokat gyűjtenek. Elindult az előválasztási
kampány, amelynek célja, hogy az ellenzéki oldalról mindenütt egy jelölt induljon a jövő
évi országgyűlési választáson a kormánypártok jelöltjével szemben. Csepelen a Momentum
jelöltjeként indul az előválasztáson dr. Szabó Szabolcs, aki már kétszer legyőzte Németh Szilárdot! Az országgyűlési képviselőt az előválasztáson támogatja: Hadházy Ákos (Tisztességgel és
Bátorsággal Magyarországért Mozgalom), Fekete-Győr András (Momentum), Jakab Péter (Jobbik)
és Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) is. Az előválasztási kampányra, valamint a harmadik választási győzelmére készülő képviselőt kérdeztük az előválasztásról.
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Hogyan látja ezt a helyzetet? Személye irán-

együttműködik a Momentummal. De az elő-

óráimon. Amúgy soha nem féltettem a bőrö-

ti bizalmatlanságnak, hogy esetleg harmad-

választáson számítok nem csak más ellenzéki

met: részt vettem a rabszolgatörvény parlamen-

szor nem győzné le ellenfelét?

pártok támogatására, hanem minden olyan el-

ti obsturkciójában, kaptam is érte milliós bünte-

A politizálás a versenyzésről szól, most ebben

lenzéki szimpatizáns szavazatára is, akik elége-

tést amiért Orbán Viktor fülébe fütyültem. Ott

csak annyi változás van, hogy már a döntőbe

dettek a munkámmal. Hiszen, tudjuk, hogy az

voltam az MTVA székházában is. A határozott

kerülésért is meg kell küzdeni. Én ezt szívesen

ellenzéki összefogásban már nem a párt logók

véleménynyilvánítás miatt kirótt büntetések

vállalom, mert alkalmat látok arra, hogy még

számítanak, hanem a közös akarat és cselekvés

miatt jelenleg is perben is vagyok az állammal

több csepeli és soroksári lakost tájékoztassak

annak érdekében, hogy leváltsuk Orbán rend-

az Emberi Jogok Európai Bíróságán. De ezeket

az eddigi tevékenységemről, még több észre-

szerét.

a konfliktusokat én a munkám velejárójának,

vételt és javaslatot begyűjthessek a jövőbeli

és nem propagandisztikus céljának tekintem.

munkámhoz. Az előválasztáson elinduló ver-

A közösségi portálokon az egyik konkuren-

Mindaddig, míg a fideszes kétharmad bármit

senytársaimra sem ellenfélként, hanem jövőbeli

se azzal népszerűsíti magát, hogy ő nagyobb

leszavaz, vagy még szavazásra sem enged, ad-

hanggal fogja képviselni az itt élőket. Ön

dig nehéz áttörést elérni. És hogy ez megváltoz-

szerint valóban ezen múlik a képviselői te-

zon, ahhoz nem a nagyobb lárma kell, hanem az,

partnerként tekintek.
Ön jelenleg független képviselőként ül

vékenység sikere?

hogy Csepelen és Soroksáron ismét győzzünk,

a parlamentben, de az előválasztáson a Mo-

Ha a nagy hangerő számítana, sosem győz-

ahogy az ország többi választókerületében is,

mentum támogatásával indul. Feltehetően

tem volna le Németh Szilárdot. Pedig amió-

Kabától – Edelényig. Ehhez pedig minden-

az előválasztás az ellenzéki pártok közötti

ta indulok, megverem. Én nem a hangerő-

hol beágyazott helyi képviselőjelöltek kelle-

erőfelmérés lesz, ennek fényében nem tart

ben hiszek, arra ott a bluetooth hangfal meg

nek, akik ismerik és hitelesen képviselik az ott

attól, hogy ön nem a legerősebb támogatót

a Spotify, hanem a konkrét eredményekben.

élők gondjait. Nekem nem kell bemutatni sem
Csepelt, sem Soroksárt.

választotta?

Az országgyűlési munkám során eddig közel

Számomra az a fontos, hogy olyan támogatóm

800 indítványt nyújtottam be, ebből 425 volt

legyen, amelynek programja hozzám a legkö-

önálló indítvány, a többi pedig kapcsolódó

Mire számíthatnak azok, akik majd ismét ön-

zelebb áll. A Momentum ilyen párt, sok közös

módosító. 132 alkalommal szólaltam fel a Parla-

nek adnak bizalmat? Mit ígér nekik?

munkánk volt már az olimpiai népszavazási

mentben választóim és a szélesebb közösség

Azt, hogy továbbra is következetesen képvisel-

kezdeményezése óta, raádásul a Szél Berna-

érdekében. Itt élek majd’ 20 éve, ismerem a cse-

ni fogom a csepeliek és soroksáriak érdekeit és

dettel és Hadházy Ákossal közösen létrehozott

pelieket és soroksáriakat – és ők is ismerhet-

küzdeni fogok azok érvényesítéséért. A követ-

képviselői csoportunk, a Tiszteséggel és Bátor-

nek engem, hiszen munkámról folyamatosan

kező főbb helyi fejlesztéseket kell elindítanunk

sággal Magyarországért Szövetség napi szinten

számot adok internetes oldalamon, fogadó-

kormányra kerülve:

Csepeli fejlesztések
Közlekedés Stabilizáljuk a Csepeli hév közlekedését, és nem en- Az önkormányzatok megfelelő forrást fognak kapni arra, hogy karban
gedjük, hogy évekig pótlóbuszra kényszerítsenek minket! A Galvani

tudják tartani a zöldfelülteteket.

híd helyett a Csepel számára jobb megoldást jelentős Albertfalvai
hidat fogjuk támogatni! Elindítjuk az új hév szerelvények beszerzé-

Közbiztonság Megerősítjük a körzeti megbízotti rendszert, hogy

sét, és a hév metróként történő bevezetését a Kálvin térig. Elkezdjük

a lakóhelyünk közvetlen közelében legyen bármikor elérhető rendőr.

a Gerincút folytatásának építését, a Gubacsi híd felújítást. Rendbe

Az együttélési problémák kezelésére civil szervezeteket vonunk be.

tesszük a gyalázatos állapotú utakat. Nekikezdünk a Corvin csomó-

Bővítjük a térfigyelő kamerarendszert.

pont átépítésének!

Jedlik Hosszú évek bénázása után garantáljuk, hogy a következő
Egészségügy Fejlesztjük a Jahn Ferenc kórházat, valamint for- ciklusban megvalósul a Jedlik felújítása.
rást biztosítunk a szakorvisi rendelő fejlesztésére. Támogatni fogjuk
a Csepelen működő szakorvosi szolgáltatási körének bővítését! Jelen-

Háros A Főváros, a kormány, valamint a kerületi önkormányzat

tős forrásokkal támogatjuk a háziorvosokat, és háziorvosi praxiskö-

együttműködésében nekikezdünk a terület kiszabályozásának, hogy

zösségeket.

az ott élők normális körülmények között élhessenek!

Zöldfelületek, rekreációs területek fejlesztése A kor- Csepel Művek Fejlesztési programot indítunk a Csepel Művek temányváltás után uniós forrásból biztosítjuk a Kis-Duna partjának to-

rületének megújítására. Állami és magánforrások bevonásával elin-

vábbi fejlesztését, valamint a Kis-Duna kotrását. A Kis-Duna vízminő-

dítjuk az úthálózat fejlesztését, az ikonikus épületek homlokzatának

ségének javítása érdekében fejlesztjük a Dél-pesti Szennyvíztisztítót.

rendbetételét.
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Soroksári fejlesztések
Közlekedés A következő kormányzati ciklusban megépítjük

a Kiság kotrása biztosíthat végleges megoldását. A Kis-Duna vízminő-

a vasúti aluljárót, és az ahhoz kapcsolódó úthálózatot. Díjmentesség

ségének javítása érdekében fejlesztjük a Dél-pesti Szennyvíztisztítót,

tesszük az M51-es utat! A ráckevei hév vonalára új szerelvényeket vá-

átépítjük a szigetre vezető hidat, átépítjük a Gyáli-patak torkolatát.

sárolunk, és elkezdjük annak metróként történő bevezetését a Kálvin
térig. Forrást biztosítunk ahhoz, hogy a még nem aszfaltozott utcák is

Közbiztonság Megerősítjük a körzeti megbízotti rendszert, hogy

szilárd burkolatot kaphassanak.

a lakóhelyünk közvetlen közelében legyen bármikor elérhető rendőr.
Az együttélési problémák kezelésére civil szervezeteket vonunk be.

Egészségügy Fejlesztjük a Jahn Ferenc kórházat, valamint forrást

Lassan egy évtizede húzódik az önálló soroksári rendőrkapitányság

biztosítunk a szakorvisi rendelő fejlesztésére. Támogatni fogjuk a So-

ügye, így a kormányváltás után végre befejezzük ezt a projektet!

roksáron működő szakorvosi szolgáltatási körének bővítését! Jelentős forrásokkal támogatjuk a háziorvosokat, és háziorvosi praxiskö-

Sváb hagyományok ápolása Soroksár életének szerves

zösségeket.

része a sváb hagyományok ápolása. A kormányváltás után biztosítani kell, hogy minden nemzetiség, így közöttük a sváb közösségek

Zöldfelületek, Molnár-sziget A kormányváltás után forrást

is, megfelelő támogatás kapjanak a kormány részéről a hagyomá-

biztosítunk a Kis-Duna partjának további fejlesztésére. Civilek eltávo-

nyaik, az építészeti örökségük, az őseik emlékének megőrzésére és

lították a Kiságban elszaporodott növényzetet, de hosszú távon csak

ápolására.

Még mindig nem jár a hév, csak a távlati
célokról kérdezték meg a csepelieket
Közmeghallgatást tartott májusban a Budapest Fejlesztési Központ a Cse-

közben sajnos elvesztegettünk 10 évet. Ha annak idején egyből megértik,

peli hév távlati fejlesztéséről. Az online eseményen a Vitézy Dávid által

akkor már modern hévvel utazhatnánk, de helyette itt van nekünk a régi,

elmondottakkal nincs is semmi gond, hiszen végre a Fidesz is visszatért

ami ráadásul a Fidesz bénázása miatt egy éve nem jár a teljes szakaszon.

ahhoz a több évtizedes elképzeléshez, hogy össze kell kötni a Csepeli és

Nekünk azt mondták, hogy idén januártól járni a fog a hév, erre most

Ráckevei hévet, és metróként kell bevezeti a vonalat Budapest belváro-

is pótlóbuszozhatunk minden nap. Most szeptember 1-jét mondják, de

sába. Emlékezhetünk rá, hogy az olimpiai pályázat kapcsán a csepeli Fi-

garanciát nem mer vállalni senki. Szóval mi csepeliek annak örülnénk, ha

desz a hév megszüntetése mellett kardoskodott, és villamossá akarták

valaki foglalkozna végre azzal is, hogy a jelenlegi hév járjon be a Boráros

alakítani. Végre megértették, amiről mi hosszú évek óta beszélünk, de

térre, és ne csak tízéves távlatokban gondolkodjanak!

Hadházy Ákos és a Tisztességgel
és Bátorsággal Magyarországért
Szövetség dr. Szabó Szabolcsot
támogatja az előválasztáson
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Csepeli önkormányzati hírek

Ezekre a 2020-as feladatokra
kaptak milliós prémiumokat
a csepeli önkormányzati
tulajdonú cégek vezetői!
Dukán András Ferenc (Momentum) beszámolója
Tavaly is milliós prémiumcélok kerültek kitűzésre a három csepeli ön-

molójában maga Kálcsics is elismeri, hogy az új buszvégállomás nem is

kormányzati tulajdonban álló cég vezetője számára. Borbély Lénárd

a mostani helyén, hanem az Erdősor utcánál lesz majd kialakítva akkor, ha

polgármester (Fidesz) a veszélyhelyzetben egymaga határozott ezekről.

a hévet valóban meghosszabbítják az Erdősor utcáig, ahogy most terve-

Két példán keresztül mutatom be, hogy milyen mondvacsinált vagy ép-

zik. A milliós prémiumot érő „tervezés” egyetlen érdemi lépéseként azt

penséggel meg nem valósult projektekre hivatkozva fizettek ki milliókat

a fórumot emlegeti a beszámolójában az ügyvezető, amit Vitézy Dávid-

a csepeli adófizetők pénzéből.

dal tartottak a HÉV fejlesztéséről. Az a bökkenő, hogy ez a Szent Imre téri

Szent Imre téri buszvégállomás –
Városfejlesztési Kft.

nem 2021 májusában volt. Mindez azonban egyáltalán nem zavarta Bor-

buszvégállomáshoz nem igazán kapcsolódó fórum sem 2020-ban, ha-

Akik itt laknak a környéken, vagy naponta átszállnak buszról hévre

bély Lénárdot, és a veszélyhelyzeti eljárásrend alapján egyszemélyben
elfogadta a „kimerítő” beszámolót. Ezért a projektért Kálcsics Ferenc több
mint 2 millió Ft jutalmat kapott, összesen pedig 5,1 millió Ft-ot.

a Szent Imre téren, bizonyára emlékeznek rá, hogy Borbély Lénárdék
a 2019-es önkormányzati kampányban adóforintokból finanszírozva óriásplakátokon hirdették, hogy megújul a buszvégállomás. Persze azóta
sem történt semmi, és ezt kár lenne a COVID-ra fogni. Arról nem is beszélve, hogy mellette még a HÉV közlekedést is tönkretették, és még mindig

Parképítés Nagyszalontán –
Városgazda Zrt.
A Borbély vezette fideszes városvezetés régi szokása, hogy különböző

pótlóbuszozhatunk minden nap. Az sem kétséges, hogy még évekig ott

trükkös módokon Csepelen kívül megvalósuló célokra költi a csepeli adó-

fog maradni a buszvégállomás a mostani helyén, a mostani áldatlan álla-

fizetők pénzét. Legutóbb például a fideszes többségű testület elfogadta

potában, de Kálcsics Ferenc, a Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója,

Borbély Lénárd javaslatát, és a Csepeli Városgazda vezérigazgatója szá-

megkapta a feladatot, hogy indítson közösségi tervezést 2020-ban a te-

mára prémiumcélként jelölték meg egy nagyszalontai park megépítését,

rület hasznosításáról. Ezért pedig prémiumot is kapott. Ráadásul a milli-

természetesen a Csepeli Városgazda költségére. Az évek óta erőforráshi-

ós nagyságrendű prémiumcél teljesítéséről szóló másfél oldalas beszá-

ánnyal küzdő önkormányzati cég a helyi közterületeket se tudja rendesen
karban tartani, ennek ellenére a Partiumban épít parkot! Csak hab a tortán, hogy napi szinten tapasztaljuk: Csepelen mindent elborított a derékig érő fű, de a szeméthegyek is csak halmozódnak. Mindezek ellenére
Borbély Lénárd szerint jó ötlet kiküldeni az építkezés idejére a Városgazda munkatársait, hogy a csepeliek pénzéből parkot építsenek, több száz
kilométerre Csepeltől. Ezt a tervet csak a COVID húzta keresztbe. Ami
ezután történt, az bohózatba illik. Novemberben, amikor Borbély Lénárd
újra megkapta az egyszemélyi döntésekhez az összes jogkört, úgy döntött, hogy módosítja a 2020-as prémiumcélokat. Bizonyára úgy gondolta,
hogy Városgazda vezetője olyan kiválóan végzi a munkájukat, hogy kár
lenne megfosztani őket akár csak párszázezer forinttól. Miközben a korábban kitűzött cél egyszerűen nem valósult meg. 2020. november 27én tehát Borbély módosította a prémiumcélokat, egy olyan célt tűzött
ki, ami akkorra már megvalósult, nevezetesen a Kiss János utcai parkoló
elkészítését. Erre az utólag kitűzött feladatra Trefán László több mint 1
millió Ft-ot kapott, összesen pedig 5,1 millió Ft jutalmat vehetett fel.
A testület helyett egy személyben hozott polgármesteri határozatok fenn vannak a csepel.hu-n, Csepel hivatalos honlapján, ott ezek is
megtekinthetőek, illetve a többi prémiumcélról is lehet olvasni.
CSEPELI – SOROKSÁRI HÍRLEVÉL
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soroksári önkormányzati hírek

Széljegyzet a soroksári
döntések mellé
Ritter Ottó (önkormányzati
képviselő) beszámolója

A koronavírus miatt 8 hónapig nem ülésezhettek a helyi képviselő-testüle-

a bizottságok, és nem kell a polgármester jóindulatára bíznunk, hogy el-

tek, ezt csak 2021. június 15-ével engedte meg újra az Orbán kormány. Vé-

mondhassuk a véleményünket.

leményem szerint pandémia ide, pandémia oda, ez az önkormányzatiság,

Az elmúlt két hónapban Soroksáron nagyjából 50 döntést hozott

a képviseleti demokrácia megcsúfolása. Persze Soroksáron azt tapasztal-

egyszemélyben Bese Ferenc, az úgynevezett „döntési napokon”. Sajnos a ha-

tuk már a koronavírus előtt is, hogy a kisebbségben lévő képviselőcso-

tározatokról általában két hét elteltével értesülhetett a lakosság az önkor-

portunk véleménye akkor sem érvényesült, ha normál rendben ülésezett

mányzat honlapján. A májusi döntések közül kiemelendő, hogy Újtelepen

a testület, és normál rendben üléseztek a bizottságok. De legalább a de-

50 fős bölcsőde létesülhet, ehhez pályázat is társul. Hasonlóképpen pozitív

mokratikus játékszabályokat betartottuk. Elmondhattuk a véleményünket,

fejlemény, hogy mindegy 19 millió forintnyi pályázati pénz érkezik az illegá-

előterjesztéseket és módosító javaslatokat nyújthattunk be, vitatkozhat-

lisan felhalmozódott hulladékhalmok felszámolására, valamint 9 közterü-

tunk és érvelhettünk az üléseken. Az elmúlt nyolc hónapban ezekre egy-

leti megfigyelőkamera telepítésére. Ennél sokkal problémásabb a közala-

szerűen nem volt lehetőségünk.

pítványok beszámolói elfogadása, de érdemes azokat a Hivatal honlapján

2021. májusban, amikor kormány előterjesztése

elolvasni és mindenki levon-

alapján az Országgyűlés a veszélyhelyzet meghos�-

hatja a következtetést azok

szabbításáról döntött, ismét kéréssel fordultam

komolyságáról. A határo-

Bese Ferenchez. Azt kértem, hogy találja meg vég-

zatok szövege az alábbi QR

re annak a lehetőségét, hogy az egyszemélyben

kódra kattintva érhetők el:

meghozott döntései előtt valamilyen úton-módon

A júniusi döntések között

meghallgassa a képviselő-testület és a bizottságok

figyelemre méltó a Szervezeti és Működési Szabály-

véleményét. Elképedve olvastam válaszlevelében,

zat (SZMSZ) újbóli módosítása, amiben van néhány

hogy szerinte az ellenzéki képviselők nem voltak

megbotránkoztató elem. Eddig a költségvetési fő-

hajlandók véleményt alkotni nyolc hónapig az elő-

összeg 1 százalékánál nagyobb értékű vagyonele-

terjesztésekről és a frakcióvezető nem kívánt részt

mek eladása esetében kellett a képviselő-testület

venni a frakcióvezetői megbeszéléseken! Egyér-

minősített többségének támogatása, de a módosí-

telműen állíthatom, hogy vagy nagyon félreértett valamint a polgármes-

tás után már csak a költségvetési főösszeg 10 százalékánál nagyobb értékű

ter, vagy tudatosan nem mond igazat. Csak remélni tudom, hogy nem

vagyonelem eladásához szükséges mindez. Vagyis a kb. 1 milliárd forintot

az utóbbiról van szó. Az a helyzet ugyanis, hogy amikor megszólítottak

meg nem haladó döntések esetében nem kell minősített többség! Ezen túl-

bennünket, az Összefogás Soroksárért Frakció tagjait, akkor mi minden

menően az új SZMSZ a gazdasági bizottság döntési hatáskörét is megnöveli

alakalommal írásos véleményt adtunk. Egyszerűen annyi történt, hogy

a képviselő-testület kárára. A közalapítványoknak juttatott több mint tízmil-

február óta semmiféle meghívás, megkeresés, felkérés nem történt Bese

liós támogatás felhasználására a jövőben célszerű jobban figyelni a közös-

Ferenc részéről, minden egyszemélyi döntéséről utólag, az interneten sze-

ségnek. Én magam pedig nagyon kíváncsi leszek a tanulmányi ösztöndíjak

reztünk tudomást. Hosszú hónapok óta először akkor kaptunk felkérést

odaítélésére. Főleg azok után, hogy korábban javasoltam a kiadható ösztön-

előterjesztés véleményezésére, amikor 2021. júniusában megkaptam a vá-

díjak számának emelését. Nem kevésbe érdekes egy

laszlevelet a kérdésemre. Természetesen, mint a tiszteletdíjáért rendesen

önkormányzati helyiség sorsa, amit most a Fidesz bé-

megdolgozó képviselő, éltem is a lehetőséggel, és az előterjesztésekkel

rel, de nem tartom kizártnak, hogy később jutányos

kapcsolatos véleményemet írásban el is küldtem a polgármesternek. Sze-

áron el is akarják adni az ingatlant a pártnak. Az elő-

rencsére a kedvező koronavírus-helyzet miatt június közepétől helyreáll

terjesztések az alábbi QR kódra kattintva érhetők el:

az önkormányzatok működése, és ismét ülésezhet a képviselő-testület és

Felhívás: Újraszerveződött a Csepeli és Soroksári Kossuth Kör.

Aki érdeklődik a mozgalom iránt, az az alábbi elérhetőségeken jelentkezhet
e-mail: kossuthkorsoroksar@gmail.com
telefon: Dani Jutka (Soroksár) 06-70/3496210,
Bodnár György (Csepel) 06-70/6031181
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Leszavazta a Fidesz a csepeli és soroksári
fejlesztésekről szóló költségvetési módosítókat
Dr. Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy
összesen 18 módosító javaslatot nyújtott be
a 2022. évi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz. Ezek nagyobb része konkrét cse-

ÎÎ Csepel közlekedésének egyik legnagyobb gátja, hogy nincs szintben eltolt közúti-vasúti
kereszteződés a Corvin csomópontban.
ÎÎ Elengedhetetlenül szükséges a csepeli gerincút második szakaszának megépítése és a II. Rákóczi F. út kiszélesítése.
ÎÎ A Csepeli hév meghosszabbítása lehetővé tenné, hogy a Csepel-szigetről Budapest felé ingá-

peli és soroksári fejlesztések számára bizto-

zók tömegközlekedésre szálljanak át már Budapest határában, a szigetszentmiklósi Auchan

sított volna központi költségvetési forrást. És

vonalában

a törvényalkotási szabályok szerint konkrétan

ÎÎ Elengedhetetlen a Gubacsi-híd felújítása és bővítése, hiszen azt kis túlzással már csak a rozs-

megnevezete a módosítók forrásait is, vagy-

da tartja össze. El kellene kezdeni az utak felújítását a Csepel Művek területén

is nem a hiány növelésével biztosította volna

ÎÎ A lehető leghamarabb meg kell építeni Soroksáron a régóta hiányzó vasúti aluljárót

a szükséges pénzt a költségvetésben! Sajnos

ÎÎ A Ráckevei-Soroksári Duna-ág Molnár-szigeti kisága nagyon eliszapolódott, azt sürgősen ki

a Fidesz, hasonlóan minden más ellenzéki mó-

kell kotorni, és el kellene végezni a kapcsolódó fejlesztéseket is (a szigetre vezető híd átépí-

dosító javalathoz, érdemi vita nélkül leszavaz-

tését, parti sétány kialakítását).

ta az indítványokat, melyekkel a két kerület la-

ÎÎ Soroksár-Újtelepen sok kisgyermekes család él, de jelenleg nincs helyben működő bölcsőde.

kosai által régóta jelzett problémákat tudtunk
volna megoldani. A képviselő elmondta, hogy

Ezen kívül a képviselő biztosította volna a forrást ahhoz, hogy ne csak a 25 éven aluliak bére

azért is van szükség kormányváltásra, hogy

legyen adómentes jövőre az átlagkeresetnek megfelelő összegig, hanem mindenkinek legyen

végre ilyen fejlesztésekre is pénzt kapjanak

adómentes a garantált bérminimumig. Több pénzt biztosított volna az egészségügy fejlesz-

a kerületek. Milyen főbb problémák megoldá-

tésére, és az egészségügyiek béremlésére, a pedagógusok bérének emelésére, az egyetemi

sára adott be módosítót dr. Szabó Szabolcs?

oktatók béremelésére, a Főváros egészének fejlesztésre.

Az Együttérzés Korlátok
Nélkül Egyesület május
utolsó vasárnapján 80 csepeli és soroksári hátrányos
helyzetű gyermek részére
szervezett karitatív gyermeknapi programot. A vírushelyzet miatt kétszer
40 fős turnusban tölthettek el a gyerekek egy felejthetetlen napot a lufikkal feldíszitett, sátrakkal
övezett kertben. Lelkesen
vettek részt a néptáncos
kavalkádban, a rajzasztaloknál a kifestők színezésében, az interaktív bábjátékokban és nagy sikere volt
a kicsik részére felállított
ugrálóvárnak is. Derekasan
fogyott a kakaó, a kalács,
gyarné Góg Aranka főszervező által irányí-

G y e r e k n a pi kava l ká d

tott programot sokhelyről, sokan támogatták.

segítséget, támogatást adtak. Köszönetünk je-

Élelmiszerbank, Vezérhús Kft. Az adományozók

A rendezvény előkészítésében és lebonyolí-

léül, hadd álljon itt a lista: dr. Szabó Szabolcs

jóvoltából a résztvevők nem csak ebédet kap-

tásában résztvevő közel húsz egyesületi akti-

országgyűlési képviselő, Pákozdi József alpol-

tak, hanem gyereknapi ajándékcsomagot és

vistán túl, köszönet illeti azokat is, akik anyagi

gármester, Fábián Gábor vállalkozó, Magyar

süteményt is.

a süti, a banán, az alma és az üdítőital. A Ma-
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Közvéleménykutatási eredmények
az előválasztásról
A Závech Research (ZRI) 2021.
május 20 – június 2. között
végzett 1000 fős, személyes

az előválasztáson a következő jelöltek közül
kire fog szavazni?

megkereséses reprezentatív

Dr. Szabó Szabolcsra,
a Momentum jelöltjére

közvélménykutatást Csepelen
és Soroksáron. A felmérés idején három érdemi jelölt volt

35

38

versenyben az előválasztáson.
A felmérés szerint az előválasztási részvételüket biztosra
mondók között 50%-os szava-

11

zati aránnyal dr. Szabó Szabolcs,
Csepel és Soroksár jelenlegi or-

16

szággyűlési képviselője vezet.

11
18

Paál Gézára,
a DK jelöltjére

21

Komjáthi Imrére,
az MSZP jelöltjére

Azok körében, akik nem a Fidesz-

nt/nv/nsz

re szavaznának most vasárnap
(N=541), %

50

Az előválasztáson a részvételüket biztosra ígérők körében
(N=137)

Információk az előválasztásról

2021. október 4-10. között lesz a második forduló, de akkor
már csak a miniszterelnök-jelöltre szavazhatunk.

Mikor lesz az előválasztás?
2021. augusztus 23. – szeptember 6. között a képviselőjelölteknek 400, a miniszterelnök-jelölteknek 20 ezer alá-

Kik vehetnek részt a választáson?
Mindenki, aki 2022. évi választásokig betölti a 18. életévét,
és regisztrál az előválasztásra.

írást kell összegyűjteni
2021. szeptember 16-26. között lesz az első forduló. A legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt nyer. A miniszter-

Hogyan lehet szavazni?

elnök-jelölteknél a legtöbb szavazatot kapott három je-

Személyesen szavazósátorban, vagy online módon az inter-

lölt második fordulóba jut.

neten.
Részletek az https://elovalasztas2021.hu/ oldalon!

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 13.00–16.30; szerdán 09.00–16.30; pénteken 09.00-14.00
TELEFON: Soroksár +36 30 9775 878; Csepel +36 20 286 3668
E-MAIL: kepviseloiiroda.soroksar@gmail.com; kepviseloiiroda.csepel@gmail.com
felelős kiadó: Dr. Szabó Szabolcs

