
csepeli–soroksári 

h írlevél

LezáruLt az eLLenzéki 
előválasztás
 Mutatjuk a legfontosabb eredMényeket  
Az ellenzéki előválasztás első és második fordulója is óriási siker volt. Jól látható 
módon a  magyar emberek meg akarták ragadni a  lehetőséget, hogy most ők 
dönthetnek arról, ki legyen Orbán Viktor kihívója miniszterelnök-jelöltként és kik 
legyenek az ellenzék jelöltjei az egyéni választókerületekben. Az emberek döntöt-
tek: Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje Márki-Zay Péter lesz, Csepelen és 
Soroksáron pedig a jelenlegi országgyűlési képviselő, Szabó Szabolcs indulhat újra.

Beszámoló az ellenzéki 
előválasztásról  
részletek a 2–5. oldalon

Csepeli és Soroksári önkormány- 
zati hírek. Dukán András Ferenc 
és Ritter Ottó beszámolója 
részletek a 6–7. oldalon

Fideszes cicaharc a Jedlik évek óta húzódó 
felújítása kapcsán: egymásnak üzenget 
a Facebookon az alkalmatlannak bizonyult 
a Borbély-Németh duó – részletek az 6. oldalon 

2021. októberCsepel és Soroksár országgyűlési képviselőjének tájékoztatója
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Szeptember 18-28. között tartották meg az előválasztás első fordulóját, ahol az egyéni országgyűlési 

képviselőjelöltek és a  miniszterelnök-jelöltek személyéről szavazhattak a  résztvevők. Ezen  

a három legtöbb szavazatot kapott miniszterelnök-jelölt jutott tovább a  következő fordulóra:  

Dobrev Klára (DK), Karácsony Gergely (MSZP-P, LMP – később visszalépett), valamint Márki-Zay 

Péter (MMM). A második fordulót október 10-16. között tartották meg, melynek eredményeként 

Márki-Zay Péer lesz az ellenzék közös listavezetője a 2022-es választásokon.

Óriási siker volt az 
előválasztás Csepelen 
és soroksáron is

A számok nem hazudnak

Mi sem mutatja jobban Magyarország első elő-

választásának sikerét, mint a résztvevők szá-

ma. Az első fordulón több mint 630 ezren 

voksoltak. Ebből 511 ezren személyesen, 

122 ezren pedig online éltek a választás 

lehetőségével. A második fordulóban 

pedig 662 ezren szavaztak.

A miniszterelnök-jelöltek közül az 

első fordulóban Dobrev Klára 216 248 

szavazattal a  voksok 34,84%-át, Ka-

rácsony Gergely 169 434 szavazattal 

a voksok 27,30%-át, Márki-Zay Péter 126 

628 szavazattal a szavazatok 20,40%-át, 

Jakab Péter 87 378 szavazattal a szavaztok 

14,08%-át, Fekete-Győr András 21 050 szava-

zattal a voksok 3,39%-át kapta meg. 

Mivel a három továbbjutó közül (Dobrev Klára, Ka-

rácsony Gergely és Márki-Zay Péter) Karácsony Ger-

gely visszalépett, a második fordulóban a Demokrati-

kus Koalíció és a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

jelöltje közt választhattak a szavazók. A második kört Márki-Zay Péter 

nyerte, aki 371 560 szavazattal a voksok 56,71  százalékát tudhatja 

magáénak.

Budapest 17-es választókerületében az online szavazatok 

fordítottak Márki-Zay javára. Itt a Mindenki Magyarországa 

Mozgalom jelöltje 4530 szavazattal zárt, ebből 3378 sátras és 

1152 online voks volt. Dobrev Klárára 4487 szavazat érkezett, 

ebből 4136 sátras és 350 online.

 A második fordulót Márki-Zay 

Péter nyerte 

Az első fordulóban a miniszterelnök-jelöltek 

mellett azt is eldönthettük, ki legyen az 

országgyűlési képviselőjelölt az egyé-

ni választókerületekben. Csepelen és 

Soroksáron, azaz Budapest 17. számú 

választókerületében két jelölt indult: 

Szabó Szabolcs, a  körzet jelenlegi 

országgyűlési képviselője, a  Jobbik, 

a  MMM, a  Momentum, a Tisztesség-

gel és Bátorsággal Magyarországért 

Szövetség és az Új Kezdet Párt támoga-

tásával, valamint Komjáthi Imre, az MSZP, 

a Párbeszéd, a DK és az LMP támogatásával. 

Csepelen és Soroksáron összesen 8668-an 

vettek részt az előválasztáson. Ebből 7285-en sze-

mélyesen adták le voksukat valamelyik szavazósátor-

nál, 1383-an pedig online szavaztak.

Szabó Szabolcs 5550 szavazattal a vok-

sok 65,07%-át szerezte meg. Ezzel 

nagy fölénnyel nyerte meg az 

előválasztást. Komjáthi Imre 

2979 szavazatot kapott, ami 

a voksok 34,93%-a.

Nem meglepő Szabó 

győzelme. Az országgyű-

lési képviselő élesben 

már kétszer is bizonyí-

tott: 2014-ben és 2018-ban 

is megverte a fideszes Né-

meth Szilárdot.

miniszterelnök-jelölti 

eredmények

A 17. válAsztókerületben  szAbó szAbolcs  

győzött Az előválAsztáson

márki-zAy Péter

56,7%

szAbó szAbolcs

65,1%

dobrev klárA

43,3%

komjáthi imre

34,9%
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Óriási siker volt az 
előválasztás Csepelen 
és soroksáron is

hogyan élted meg az előválasztást? nem voltál-e csalódott ami-

att, hogy korábbi képviselői győzelmeid ellenére most újra bizo-

nyítanod kell alkalmasságodat, hiszen az mszP egyik alelnökét, 

komjáthi imrét állították ellenfeledül.

Hadd helyesbítsek rögtön: Komjáthi Imrére én egy pillanatig sem te-

kintettem ellenfélként, hanem inkább versenytársként, akivel egyazon 

célért küzdünk- a jövő tavaszi kormányváltásért. A közöttünk lezajlott 

verseny arról szólt, hogy Csepel és Soroksár lakosai melyikünket tartják 

alkalmasabbnak ezen közös cél megvalósítására. Neki is ott a helye a par-

lamentben, bízom benne, hogy listán bejut, és közösen tudunk majd 

dolgozni a kormányváltás után egy normális Magyarország felépítésén. 

mondhatjuk-e azt, hogy az előválasztási akcióval az ellenzéki tá-

bor erősödött, vagy inkább az aggódóknak lett igaza, akik féltették 

a demokratikus ellenzék pártjait az egymás közötti nyílt versenytől?

Az előválasztás azért jó megoldás, mert így nem háttéralkukkal dőlt el, 

hogy ki legyen a közös jelölt, hanem teljesen egyértelmű lett a helyzet: 

akire az előválasztáson résztvevők többen szavaztak, az lett a jelölt. En-

nél tisztább, egyszerűbb megoldás nincs. A politikai térben zajló verseny, 

legyen az akár az ellenzéki pártok között, hosszú távon csak előnnyel jár. 

Teljesítményre ösztönzi az embert. Már most lehet látni, hogy az aktív 

verseny húzza az ellenzéket. Bízom benne, hogy október végétől a kö-

zös miniszterelnök-jelölttel és a közös képviselőjelöltekkel még nagyobb 

löketet fog kapni a kampány.

Őszintén szólva én ezt a versenyt nagyon hasznosnak tartottam, nem 

csupán azért, mert sok ember figyelmét, érdeklődését tudtuk felkelte-

ni a politikai kérdések iránt, hanem számomra jó alkalmat kínált a sze-

mélyes tapasztalatcserékre. Kaptam dicséretet, kaptam tanácsokat, 

ezeket igyekszem a jövőre nézve megfogadni. Köszönöm a csepeli és  

soroksári szavazók bizalmát. Ígérem, hogy harmadszor is nyerni fogunk!  

„akikkel ősszel versenytársak 
voltunk, tavasszal harCostársak 
leszünk.” az előválasztás csepeli és soroksári győztesével, a két kerületet jelenleg  

is képviselő dr. szabó szabolccsal beszélgettünk a előválasztásról
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Külön öröm, hogy sokan szavaztak, hiszen az ellenzéki szavazóknak kb. 

a negyede élt a szavazati jogával Csepelen és Soroksáron! 

Azt is merem állítani, hogy bár fárasztó munka volt, de kampányt eny-

nyire még nem élveztem. Jó volt a hangulat, egy-két horzsolástól elte-

kintve normális volt a kapcsolat a versenytársak táborai között, sok akti-

vista dolgozott, egészen elképesztő munkát végezve. Csak köszönettel 

és elismeréssel tudok gondolni azokra, akik ebben részt vettek, legye-

nek azok bármely párt vagy civil szervezet tagjai/aktivistái. De, persze 

a legbüszkébb azért a saját csapatom, valamint a Momentum és az MMM 

aktivistáira vagyok, akikkel napról-napra dolgoztunk a választás lebo-

nyolítása során. Köszönöm a többi jelöltnek is, hogy részt vettek ebben 

a folyamatban. Szeretném itt megemlíteni Paál Gézát, a helyi DK vezető-

jét is, aki időközben ugyan visszalépett a versenytől, de ezt követően is 

folytatta a munkát, irányította a csapatát. 

Azt is tapasztalhattuk, hogy Fidesz vezetőit és propagandagépe-

zetét zavarba hozta az előválasztás sikere, a fordulónként leadott 

több, mint félmilliónyi szavazat mennyisége. országos propagan-

dájukban igyekeztek lejáratni a résztvevőket, felesleges cirkusznak, 

bohózatnak beállítani, helyi szinten pedig , mint például csepelen, 

mély hallgatásba temetkezni. csak néhány megmondóemberük 

igyekezett az internetes közösségi platformokon lekicsinyelni 

a történteket, vagy kárörömmel figyeni az ellenzéki erők közötti 

versenyt. nekik mit üzennél?

A kormánypártok híveitől csupán azt kérem, hogy egy pillanatra gon-

dolkozzanak el azon, hogy nekik vajon mennyi beleszólásuk lesz abba, 

hogy ki lesz majd lakóhelyük kormánypárti képviselőjelöltje 2022-ben? 

Vajon őket hol és mikor fogják megkérdezni erről? Mert eddig ez úgy 

ment, hogy személyesen Orbán Viktor, a felcsúti dácsájában döntött er-

ről kolbásztöltés és sonkapácolás között. Lehet, hogy az előválasztás in-

tézménye számukra is lehetővé válik majd valamikor? Szerintem szükség 

lenne rá, talán előbb-utóbb igényük is támad erre. 

melyek a közeljövő feladatai?

Újra le kell győznünk a Fideszt Csepelen és Soroksáron 2022-ben is.. Erre 

a közös munkára hívom szövetségbe a csepeli és soroksári ellenzéki szer-

vezeteket, aktivistákat és szavazókat.

Erősen bízom abban, hogy akikkel most ősszel versenytársak voltunk, 

mostantól harcostársak leszünk.

a Csepeliek és 
soroksáriak 
a korMányváltásra 
szavaztak! 
szubjektív beszámoló az előválasztásról

Az ellenzéki előválasztás első fordulójának első reggelén hosszú sorok kí-

gyóztak a csepeli SZTK épületénél felállított hivatalos szavazósátor előtt. 

Talán a kellemesen meleg, késő őszi időnek volt köszönhető, de senkit 

sem zavart a várakozás, az egymás mellett állók békésen beszélgetve 

ütötték el annak hosszú perceit. De az is lehet, hogy a közös szándék 

ereje csendesítette le a csepeli polgárokban a rohanós hétköznapok fe-

szültségét. De mindegy is mi állt a szokatlan béke hátterében. A lényegen 

nem változtatott. Tömegesen indultak szavazni, akik úgy döntöttek, vég-

re saját kezükbe veszik a sorsukat.

A színfalak mögött azonban már kevésbé volt békés a kép, hiszen 

a hazai politika történetében először került sor ellenzéki előválasztásra. 

Az önkéntesek, akik a lebonyolítás terhét magukra vállalták, még soha 

nem csináltak hasonlót, így nem is tudhatták mi vár rájuk. A szavazókat 

mosolyogva és kedvesen fogadó biztosok valójában nagyon is feszül-

tek voltak, különösen az egyre sokasodó tömeg láttán. Egy apró hiba, s 

elveszíthetik az erejükre ébredt polgárok még igen törékeny bizalmát.

„Már az első napon meglepett bennünket az óriási érdeklődés, ami-

nek persze nagyon örültünk, még a kezdeti nehézségek ellenére is – em-

lékezett vissza erre a történelmi 2021. szeptember 18-ra, Papp tünde, 

aki a helyi előválasztási bizottságban a Momentumot képviselte, a sza-

vazás során pedig a csepeli voksolás folyamatának egyik fő irányítója 

volt. – Mindenkinek új volt a helyzet, s bizony eleinte mi is csetlettünk-

botlottunk. A végére azonban belejöttünk, nagyon sokat tanultam és 

rengeteg tapasztalatot szereztem. A pártok közül a DK és a Momentum 

helyi önkéntesei, valamint Szabolcs munkatársai vállaltak oroszlánrészt 

a munkából, amit ezúton is köszönök nekik!”

A kezdeti nehézségekre természetesen mindenki számított, ám arra 

senki, hogy ezen a szép szombati délelőttön, az első roham kellős kö-

zepén omlik össze a számítógépes rendszer. Arra pedig még kevésbé, 

hogy az informatikusok nem is tudják egy-két órán belül megoldani 

a problémát, s így hétfőre kell halasztani a folytatást. Miközben az em-

berek csak gyűltek, gyűltek a sátraknál.

„Döbbenetes volt az a határozottság, ahogy a választók maradtak és 

várakoztak tovább – beszél az első nap váratlan eseményéről Papp Tün-

de. – Ahogy telt-múlt az idő kifejezetten jó hangulat alakult ki, csoportokba 

szerveződve beszélgettek az emberek, mint egy majálison. Többen engem 

kezdtek el vigasztalni, miután látták a rendszerleállás miatti elkeseredett-

ségemet. Ugyanakkor azt is éreztem, hogy a szavazók többsége most már 

minden áron változást akar. Számomra ez lett az előválasztás egyik legna-

gyobb tanulsága. Az első napon hiába várakozók közül mindenki visszajött 

később. Csak azért is!”

A vártnál nagyobb érdeklődés miatt az online szavazás is döcögő-

sen indult. Mivel ezt a lehetőséget elsősorban a Momentum támogat-
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ta, az idősebb szavazóikra szá-

mító pártok nem fordítottak 

túl nagy figyelmet a működte-

tésére. Így főként az ötletgaz-

dákra és azok szimpatizánsaira 

maradt a megvalósítás, s vele 

a siker is, amely végül a szintén 

újdonságszámba menő virtuá-

lis voksolást koronázta. mezei 

katalin a kezdetektől ott ült az 

operátorok között, s már az első 

fordulóban több mint nyolc-

van órát áldozott a választások  

lebonyolítására.

„Ahogy felpörögtek az esemé-

nyek, úgy változott a mi munka-

módszerünk is – mutatta be a ka-

mera másik oldalán történteket 

Mezei Katalin. – Eleinte udvari-

asan bemutatkoztunk, élveztük 

a történelmi pillanatot, a végén 

azonban már nem volt barátkozás, csak pörgettük a szavazókat. Volt, 

hogy egy perc alatt hármat is be tudtam léptetni. Pedig kemény munka 

volt, ha egy betű eltérés is akadt a központi, valamint a megadott ada-

tok között, már meg is akadt a rendszer. Sokszor a mellettünk dolgozót 

kértük meg, nézze át friss szemmel a rubrikákat. Ez mindig bejött. Hihe-

tetlen milyen hosszú órákat ültünk a gép előtt. De nem panaszkodom, 

minden pillanatát élveztem. Az emberek megszólalásából tapintani le-

hetett a közhangulatot. Mindenki kedves volt, mosolygott és örült, hogy 

rá került a sor.”

Így volt ezzel egy neves magyar zenész is, aki éppen Katihoz került. 

Ő pedig örömében olyan zavarba jött, hogy a híres művész is csak 

mosolyogni tudott rajta. S bár csak virtuálisan, de életre szóló élmény 

lett a „találkozásból”.

A momentumos önkéntesek mellett Szabó Szabolcs csapatának 

a tajgai is óriási lendülettel vetették bele magukat a teendőkbe, köz-

tük langó szabina is. 

„Borzasztó hajtásban volt részünk, nem voltunk túl sokan, így minden-

kire nagy terhek hárultak – ismerte el Langó Szabina. – De bízom a válto-

zásba, amihez elengedhetetlen, hogy ott legyünk az utcán, az emberek 

között, mégpedig minél többet. A jövőnk a tét, ezért biztos vagyok abban, 

hogy amit teszünk az jó. Éppen ezért a fáradtság számít a legkevésbé.”

A csepeli előválasztás egyik legemlékezetesebb pillanata volt, ami-

kor az SZTK előtt várakozó szavazók körül megjelent a Városgazda 

takarítóautója. A hatalmas zajt csapó gépezet a voksolókat pár cen-

tire megközelítve sepregette őket körül. Az emberek azonban nem 

mozdultak. Eleinte ugyan morogtak picit, majd egyre többen kezdtek 

nevetni a szánalmas akción. A változásra most már nem csak vágya-

kozó, de azért tenni is kész polgárok és a kisstílű, privilégiumaihoz 

a végsőkig ragaszkodó hatalom találkozásából ezúttal előbbi került 

ki győztesen. 

A következő, immáron éles menetre, a tavaszi országgyűlési válasz-

tások urnája mellett kerül majd sor.
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Újabb gyoMros a Csepeli közlekedésnek 
dukán andrás ferenc (Momentum) beszámolója
Szeptemberben a megszokott rendben ülésezett a csepeli képviselő-tes-

tület. Először a költségvetés módosításáról szavaztunk. Ahogy az elmúlt 

alkalmakkor, úgy most is jeleztem, hogy amíg a Jedlikre szánt pénzből 

– amit évekkel ezelőtt megkapott Csepel – nem valósul meg a Jedlik fel-

újítása, addig semmilyen költségvetést nem fogok megszavazni. Az egész 

Jedlik-projekt ugyanis a felelőtlen gazdálkodás mintapéldája, ami szerin-

tem elfogadhatatlan. 2017 novemberében hívtam fel a figyelmet arra, 

hogy a Jedlik felújítása elkerülhetetlen. Még az évben kapott a kormány-

tól 5 milliárdot az önkormányzat. Most 2021 ősze van, és a költségek már 

többszörösére növekedtek, a felújítás pedig még érdemben el sem indult. 

A testületi ülésen a nyári viharkárok is szóba kerültek. Ennek kapcsán 

jeleztem, hogy az önkormányzatnak meg kéne vizsgálnia, hogy a bizto-

sítók megfelelően jártak-e el az önkormányzati épületek kártalanításakor, 

ugyanis a rendelkezésre álló adatok szerint a kár meglepően kis hánya-

dát fizetik csak ki. Ha pedig így volt megkötve a szerződés, akkor azt kell 

felülvizsgálni.

A testületi ülésen A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgáltató alapító ok-

irata technikai módosításon esett át. Ennek része, hogy mostantól nem 

kell nyilvános pályázatot kiírni az igazgatói pozícióra. Az önkormányzat 

felelős vezetőinek álláspontja szerint ez jogszabályi változásból adódó 

változás, ennek ellenére szerintem egy nagyon szomorú fejlemény.

Az ülés legfontosabb döntése Borbély Lénárd előterjesztése volt a Cse-

peli Építési Szabályzat módosításáról. Borbély Lénárd az elmúlt évek során 

végig a Galvani híd mellett foglalt állást a délebbi – a csepeliek számára 

kedvezőbb - Alberfalvai híd helyett. A számunkra kedvezőtlen választást 

most azzal tetézte, hogy ezzel a legújabb döntésével hozzájárult ahhoz, 

a Galvani hídhoz tartozó út nem felüljárón halad majd át a Weiss Manfréd 

(Szabadkikötői) út felett, hanem egy lámpás kereszteződésben találko-

zik vele. Az amúgy is folyamatosan beduguló Weiss Manfréd úton lehet 

majd nagy ívben balra fordulni, keresztben pedig többsávos, villamossal 

“megerősített” út fog áthaladni rajta. Én magam egyedüliként nemmel 

szavaztam a javaslatra, de az ellenzéki képviselőtársaimat meggyőztem 

arról, hogy legalább tartózkodjanak. Sajnos azonban ahhoz nem voltunk 

elegen, hogy ezt a csepelieknek kifejezetten káros módosítást megaka-

dályozzuk. Ezzel a döntéssel nem csak nem oldódnak meg a csepeli köz-

lekedés problémái, hanem még súlyosabbá válhatnak. Ezt csepeli képvi-

selőként elfogadhatatlannak tartom. Láttuk az elmúlt másfé évben, hogy 

mit műveltek a hévvel.  Hiába zötykölődtünk tizenkét hónapon keresz-

tül a pótlóbuszon (miközben azt ígérték, hogy fél év lesz csak az egész), 

ugyanazt a lepusztult hévet kaptuk vissza, mint amilyen előtte volt. A hév 

természetesen jó alternatíva lehetne, ám amíg nincs meghosszabbítva, 

nincsenek új, energiatakarékos, alacsonypadlós, klimatizált szerelvények, 

addig óriási felelőtlenség a kivezető utat tovább terhelni. Mindvégig azt 

az álláspontot képviseltem, hogy a csepeliek érdeke nem a szigetcsúcson 

áthaladó új híd, hanem egy délebbi, elsősorban a helyiek átjutását szol-

gáló új híd építése Albertfalva, és a Határ úttal párhuzamos MÁV terület 

közé. Ezzel a pusztuló Gubacsi híd is tehermentesebbé vált volna. Szomo-

rú, hogy a híd helyének meghatározásánál, kerületünk vezetése számára 

a csepeliek érdekénél fontosabbak voltak a kormány tervei. A csepeliek 

érdekének érvényesítése sajnos ezúttal is elmaradt. Nem először. 

Csepeli önkorMányzati hírek 

Olvasóink talán még emlékeznek rá, hogy 2017-ben született kormány-

döntés a csepeli Jedlik Gimnázium felújításáról, melynek elfogadhatatlan 

állapotára akkoriban Dukán András (Momentum) hívta fel a figyelmet. 

A kormány akkor 5 milliárd forintot át is utalt az önkormányzatnak, Borbély 

Lénárd polgármester pedig Németh Szilárdot bízta meg a felújítás koor-

dinálásával. Aztán teltek-múltak az évek, 2019-ben ideiglenes helyszínre 

költöztették a gimnáziumot, de az épület felújítása el sem indult. A ko-

rábban átutalt 5 milliárd forint jelentős része pedig szép lassan elfogyott. 

A sok éves csúszás oka az volt, hogy Németh Szilárdék folyamatosan visz-

szadobták az új épület terveit, ezért az állandó újratervezés miatt húzódott 

a beruházás, mint a rétestészta. Csak idén nyáron jutott el odáig a projekt, 

hogy idén nyáron egyáltalán sikeresen lezárult a kivitelező kiválasztása, de 

a két fideszes politikus csak a Facebook-on üzenget egymásnak, és próbál-

ják a másikra kenni a felsőséget. A fideszes politikusok cicaharca közben 

pedig nem csak a Jedlik diákjai és 

pedagógusai sanyarognak konté-

nerekben, hanem a felújítás költsé-

gei elszálltak. A korábbi 5 milliárd 

forint helyett pedig közben bőven 

20 milliárd fölé növekedett a felújí-

tás költsége. Itt tartunk most. Egy 

dolog már biztosan állítható: lesz 

olyan évfolyam, amelyik úgy érettsé-

gizik a Jedlikben, hogy tanulmányaik 

során egy percre sem tették be a lá-

bukat a Jedlik emblematikus épületébe. 

Köszönjük ezt meg Németh Szilárdnak 

és Borbély Lénárdnak! 

a borbély lénárd – néMeth szilárd duÓ évek Óta 
tartÓ tehetetlensége Miatt 20 Milliárdnál is 
drágább lett a jedlik felÚjítása
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szeMezgetés a soroksári 
testületi döntésekből
ritter ottó (önkormányzati képviselő) beszámolója

Rendszeresen azzal vádolják a  Soroksári képviselő-testület ellenzéki 

képviselőit, hogy nem akarnak együttműködni Soroksár fejlődéséért, 

de szinte minden testületi ülésen bebizonyosodik, hogy a napirendek 

többségében, - akár 80-90%-ában -, konszenzusos döntések születnek. 

A kritika megfogalmazóit a tények sohasem zavarták, csak a szajkózás 

folyik. Az lenne az elvárás, hogy „bólogató Jánosokként”, gondolkodás 

nélkül nyomkodjuk a gombokat, hiszen az előterjesztések precízen su-

gallják, hogy milyen döntést várnak el a testülettől! Hát, ez bizony, felelős 

képviselőként, nem megy! Minden testületi ülésen van ugyanis néhány 

olyan napirendi pont, melyek nem csak kérdéseket vetnek fel,  hanem 

véleményem (véleményünk) szerint nem is szolgálják Soroksár érdekeit. 

Az előző hírlevél óta két rendes és egy rendkívüli ülést tartott a tes-

tület. A rendkívüli napirendjei (útépítés az Újtelepen és egy civil szer-

vezet utólagos 500 ezer forintos támogatása) kisebb vitát gerjesztve, 

a többségi szavazási rendszerben „simán” átmentek.

Az szeptemberi rendes ülésen a 30 napirend közül, három váltott 

ki nagyobb vitát. Dönteni kellett a több, mint 30 millió forintból (!) ki-

alakított nyilvános WC üzemeltetésére kiírandó pályázatról. A vitában 

kitűnt, hogy vannak olyan képviselők, akik felesleges nyűgként kezelik 

ezt a kérdést. Az üzemeltetésre a javaslat havonta nettó két millió forint 

körüli összeget irányozna elő! A kedves olvasó fantáziájára bízom, hogy 

reális-e ez az összeg?

Vitát váltott ki az európai uniós támogatásból épülő 6 edzőpark kör-

nyezetének rendbetételére szánt 36 millió forintos beruházás szüksé-

gessége. Vagyis, az Önkormányzat területenként kb. 6-6 milliót tervez 

környezetrendezésre. A napirendi viták csúcspontját pedig a civil szer-

vezetek részére juttatható támogatás elosztása 

jelentette. Ismét érvényesült a „többségi” aka-

rat. Az előre leosztott kártyákra csak bólogatni 

kellett. Akinek ez nem felelt meg, az kisebbség-

ben maradt. Érdemes böngészni a támogatási 

listát a 17. oldaltól. A részletekért kattintson ide:

Ismét érvényesült, – mint az elmúlt évben is, – az a mondás, hogy 

„minden szentnek maga felé hajlik a keze”!

Az októberi ülés napirendjére 20 téma jutott. Ebből is sok átment 

konszenzusos döntéssel. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb 

és talán fideszes többséget legjobban megrázó kérdés a civil szerve-

zeteknek juttatandó támogatások rendelethez beadott módosító in-

dítványom volt. Azért gondolom így, mert a Hivatal által kiadott össze-

foglaló videó 11 percéből a szerkesztők (Polgármesteri kabinet) négy és 

fél percet szántak e témának. A videó az alábbi qr kódra kattintva ér-

hető el. Hát, igen! Meg is ér a téma ennyi időt! 

Egyértelművé vált, hogy nem csak értékrendi 

különbség van köztem és a „hetek” között, ha-

nem a  „tisztességes” szó értelmezésében is!  

A javaslat lényege, hogy szabjunk gátat egyes 

szervezetek igényeinek azzal, hogy bekorlá-

tozzuk a  nyújtható támogatás összegét 800 

000 Ft-ban. Ez azért lett volna szükséges, mert néhányan nem ismerik 

az önkorlát, önkontroll szavakat és bátran igénylik a 20-25 szervezet-

nek juttatható teljes összeg akár negyedét, vagy még többet is. S, ha 

már erre nem képesek, akkor a testület rendezze az ügyet egy ilyen 

korláttal, tisztességesen! Kaptam is a javaslatomra hideget-meleget! 

De a legmegdöbbentőbb az, hogy az ellenvélemények a TISZTESSÉ-

GES elosztás kifejezést találták sértőnek! Itt van az értékrendi és ér-

telmezési különbség köztünk! Persze, hogy leszavazták az előterjesz-

tést! A jövőben is mehet a leosztás úgy, ahogy eddig! A „tisztesség” 

jegyében! 

Itt, és most nem szólhatok a zárt ülések anyagairól. Még akkor sem, 

ha számomra elfogadhatatlan egyes témák zárttá tétele. Ha a hivatali 

illetékesei úgy látják, majd a határozatok csak-csak felkerülnek a világ-

hálóra. Akkor majd lehet csemegézni az ingatlan ügyek, a bizottsági 

személyi változások stb. témakörökben. Lesz még ott visszhang, cso-

dálkozás!  

soroksári önkorMányzati hírek 



együtt a rászorulÓk 
táMogatása érdekében! 

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

Az Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesület 2010. évi be-

jegyzése óta folyamatosan segítséget nyújt a  rászo-

rulóknak. Fő tevékenysége mentett élelmiszerek napi 

rendszerességű kiosztása, havi melegétel- főzés és 

-osztás, valamint ruha adományok eljuttatása a rászo-

rulók részére. Az EKNE éves szinten 13-15 tonna men-

tett élelmiszert juttat el a  „látókörükben” lévő több 

száz csepeli és soroksári embernek.  Naponta, átlago-

san mintegy 22-25 családnak tud pékárut, zöldséget és 

gyümölcsöt tartalmazó csomagot átadni. A családokat 

rotációs rendszerben látja el az egyesület, így sok csa-

lád jut nagyjából heti rendszerességgel ennivalóhoz. 

Ezen kívül minden évben az ünnepekhez kapcsolódva 

400-500 nagyobb, tartósélelmiszer-csomagot biztosíta-

ni. A havi rendszerességű melegétel-osztás keretében 

évente 3200-3500 adag meleg ételt főznek az önkénte-

sek, amit a járvány kitörése óta egyenként dobozolva 

adnak át a rászorulóknak. Ezeken kívül a gyermeknap és 

a Mikulás időszakában 100-150 gyermek részére készíte-

nek ajándékcsomagot az adományozók jóvoltából, vala-

mint idén már gyereknapi programmal is kedveskedtek 

a gyerekeknek. Mint látható, az egyesület sokrétű tevé-

kenységet folytat, amihez egyre több adományozó csat-

lakozik. Örvendetes, hogy már nem csak az egyesület 

tagjai, hanem sok más magánszemély, vállalkozások és 

országgyűlési képviselő is támogatja az ételosztást, sőt 

idéntől már a Soroksár Önkormányzata is támogatásra 

méltónak találta az egyesület munkáját. 

FELHÍVÁS
Az EKNE 2021. november 19-21. között élelmiszer-adományokat 

gyűjt az egyik csepeli hipermarketben. Az eddigi tapasztalatok sze-

rint mintegy 2-3 tonnányi adományra számít az egyesület, amiből kb.  

200 csomagot tudnak majd összeállítani. A gyűjtés és a csomagok 

összekészítése nehéz munka, amihez várják az önkéntesek jelentkezé-

sét. Az alábbi telefonszámon jelezhetik részvételi szándékukat: 

06 30 977 5878 


