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A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS
az egyÜTTmŰködés ereje
rekordmennyiségű, 348 tonna tartós élelmiszert gyűjtött idén a Magyar Élelmiszerbank egyesület, s ebből a csepeli polgárok is kivették részüket. a rákóczi úti tesco áruház két kijáratánál az
együttérzés korlátok nélkül egyesület önkéntesei vették át a rászorulóknak szánt konzerveket,
tésztát, olajat, cukrot, lisztet és édességeket.

− Bizonyára sokakat érdekel, hová kerülnek az adományok, az ő meg-

− Harmadik éve már, hogy részt veszek az gyűjtésben, és az ételosztá-

nyugtatásukra mondhatom, hogy a csepeli, illetve soroksári rászoru-

sokon is ott vagyok, ha tudok. De nagycsaládosoknak is besegítek, fél-

lókhoz – tudtuk meg Ritter Ottótól, a háromnapos csepeli gyűjtés csa-

árva gyermekekre vigyázok. Vannak, akik átnéznek rajtam, amikor a szó-

patvezetőjétől, aki a sikeres gyűjtésről kicsit árnyaltabban fogalmazott.

rólappal közeledek feléjük, de ezen sohasem sértődöm meg. Talán soha

– Sajnos mi úgy látjuk, évről-évre csökken az adomány mennyisége, de

nem voltak még olyan nehéz helyzetben, hogy átérezzék a problémát.

nem azért, mert az emberek adakozási kedve lanyhulna. Egyszerűen ők

Nekem viszont természetes, hogy az időmet és az energiámat adom

is kevesebből gazdálkodnak, aki korábban tíz kilogramm lisztet adott, az

a tárgyi segítségért cserébe – jegyzi meg szerényen Annamária.

most esetleg csak ötöt.
Az egyesület évek óta, havi rendszerességgel szervezi karitatív „meleg” ételosztását, a Rákóczi Ferenc és az Ady Endre út kereszteződé-

vására. A diáklányok mosolyogva invitálták a vásárlókat adományozásra,

sében található egykori üzlethelyiségben, miközben a hozzájuk for-

a néhány órás részvétel tapasztalata szerint azonban saját korosztályuk

dulókat a mindennapokban is segítik élelmiszer- és ruhaosztással. Az

helyett, inkább az idősebbeket és a családosokat tudták megnyerni.

Együttérzés jelenlegi elnöke, Góg Aranka, aki mindehhez a helyszínt

S bár ők maguk jó körülmények között élnek, maradéktalanul át tudják

biztosítja, a november végi, háromnapos Tesco-s gyűjtésnek is aktív

érezni a szükséget szenvedők helyzetét. S nemcsak az ünnepek miatt.

résztvevője volt:

Az egyesület korábbi elnöke, Maukner Klári számára is fontos volt,

− Legnagyobb támogatónk Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő,

hogy idén is részt vegyen az akcióban, ő ráadásul fiát, Dénest is hozta

aki az anyagi támogatáson túl, személyes jelenlétével is hozzájárul akció-

magával, pedig utóbbitól, mozgássérültként senki sem várná el, hogy

ink sikeréhez. De jó kapcsolatot alakítottunk ki a Szent Imre téri Aldival is,

szórólapot osztogasson egy hipermarket bejáratánál.

amely az ételmentési program keretében segít bennünket. A karácsonyi

− A szociális érzékenység, a segítségnyújtás, az együttérzés olyan fon-

csomagok azonban a mostani gyűjtésből készülnek majd, és az általunk

tos ebben az igen összetett világban, mint a levegővétel – vallja a fiatal szo-

nyilvántartott rászorulókhoz kerülnek.

ciálpedagógus, aki csak mozgásában korlátozott, ám cselekvésében egy-

Ez utóbbiak táborába tartozik Tóth Annamária is, aki szórólapokkal

általán nem. – És igenis van megoldás a problémákra, és ez az összetartás.

próbálta felhívni a vásárlók figyelmét az akcióra. A korábbi idősgondo-

Csakis együtt, közösen tudunk tenni azért, hogy szebb legyen a jövőnk.

zó megromlott egészsége miatt szorul az egyesület támogatására, amit
mindenképpen szeretne viszonozni.
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A szórólapozásból két fiatal önkéntes is kivette a részét, Enci és Noémi
a gimnáziumi közösségi munka keretében válaszolt az egyesület felhí-

Akik pedig akár egy darabka szaloncukorral is részt vettek az élelmiszergyűjtésben, ehhez a boldogabb jövőhöz járultak hozzá.
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Törvénytelenség és
gyalázat, ami történt!
Minden, amit a Pegasus-botrányról tudni kell
Interjú Gulyás Józseffel, a Nemzetbiztonsági bizottság korábbi tagjával
Nyár közepén robbant a hír: Magyarország kormánya egy Pegasus nevű kémszoftvert vásárolt egy
NSO nevű izraeli kibercégtől. Ezzel a kémfegyverrel a kormány saját állampolgárait, cégvezetőket,
újságírókat, ellenzéki politikusokat figyelhetett meg. Sőt, minden jel szerint még saját embereiket is lehallgathatták. Hogy jobban megértsük, mi is történt pontosan Gulyás József korábbi
országgyűlési képviselőt, a Nemzetbiztonsági bizottság volt tagját kérdeztük
Mi volt az első gondolata? Meglepődött, vagy számított rá, hogy

rata ellenére képes bekapcsolni a telefon mikrofonját, vagy akár a ka-

a Fidesz-kormány ilyen eszközöket használ?

meráját is. Ez az eszköz borzasztó drága, több milliárdos tétel csak a beszerzése, ráadásul tízmilliós nagyságrend egy-egy megfigyelt esetében

Az teljesen legitim, hogy a nemzetbiztonsági szolgálat korszerű és erős

az alkalmazás díja. Azért fontos ezt kiemelni, mert, még ha fel is merül

képességű technikákat alkalmaz. Ebben az ügyben az a rendkívül riasztó,

bármilyen ellenőrzésére váró nemzetbiztonsági kockázat a megfigyelt

hogy olyan emberek megfigyelésére használhatnak egy kiberfegyvert,

személyekkel szemben (Chikán Attila volt fideszes gazdasági miniszter,

akik esetében ilyen eszköz bevetése nem indokolható, ezért nem is jog-

Gémesi György, Panyi Szabolcs, Csikász Brigitta stb.), akkor elsődlegesen

szerű. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, meglepődtem. Persze naiv

nem ilyen erejű és egyébként nagyon költséges eszközzel állnak rá. Az

nem vagyok, de azt mégsem feltételeztem, hogy a hazai titkosszolgála-

eddig ismerté vált személyek döntő többsége esetében szakmai érve-

tokat, illetve annak eszközeit jogállami rendeltetésével teljesen ellenté-

léssel nem indokolható a Pegazus bevetése. Vagyis, ha mégis a Pegazust

tesen, immár ennyire durván és kiterjedten belpolitikai hatalmi játszmák-

vetették be ellenük használták, az csak politikai megrendelésre történ-

ban használják fel. Azt sejtettem, hogy a FIDESZ megbízásából, különféle

hetett, és ez gyalázat!

árnyékszolgálatok, egykori titkosszolgák végeznek törvénytelen megfigyeléseket, mint például Bajnai Gordon esetében, de abban szerettem

Vajon miért titkolták hónapokon keresztül a kormánytagok, hogy

volna bízni, hogy ilyesmiben a nemzetbiztonsági szolgálataink hivatásos

használták a Pegasust?

állományai nem érintettek.
Egyszerűen próbálták megúszni a botrányt. Például azzal a mondással,
Mikortól volt bizonyos abban, hogy az ügy nem légből kapott?

hogy „2010 óta Magyarországon senkit nem hallgattak le törvénytele-

A világ legjelentősebb sajtótermékeinek összefogásával készült oknyo-

Ugyanakkor az, hogy álindokkal lepapíroznak és engedélyeznek egy

mozó, tényfeltáró anyagokból, és a magyar kormány első reakcióiból lé-

megfigyelést, az még nem jelenti azt, hogy törvényszerű is lesz. Az el-

nyegében 24 órán belül nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a hír igaz.

lenzék nemzetbiztonsági bizottsági tagjai is bátortalanul, bizonytalan-

Ahogy mentünk előre az időben, és a sajtónak köszönhetően jöttek ki az

kodva kommunikáltak, mígnem Kósa Lajos – bár pontatlanul - ki nem

újabb és újabb nevek, már nemcsak az vált világossá, hogy a botrányos

kotyogta az igazságot. Fontos megemlíteni, hogy a szoftvert gyártó iz-

ügy megalapozott, hanem, hogy annál is súlyosabb, mint ahogy elsőre

raeli cég – saját állítása szerint – csak erős nemzetbiztonsági kockázat,

látszott.

terrorfenyegetettség, vagy nehézsúlyú szervezetbűnözőkkel szembeni

Kiberfegyvernek nevezte a Pegasust. Miért minősül ez fegyvernek?

gek, oknyomozó újságírók nagyon nem ez a kategória. Ezért tagadtak.

A titkosszolgálatok sokféle technikát alkalmaznak. Indokolt esetben, va-

Ha ezek a megfigyelések valóban törvénytelenek lehettek, miért

lós nemzetbiztonsági céllal, ezeket törvényesen tehetik. Ahhoz azonban,

tették? Mi okuk volt törvénytelen megfigyeléseket folytatni?

nül”. Ez az állítás arra épül, hogy minden megfigyelést engedélyeztek.

fellépés céljaira értékesítette. Nos, az ismertté vált közéleti személyisé-

hogy másokat ellenőrizzenek, elolvassák az e-mailjeiket, nem kell Pegasus szintű eszköz. Ez a program ugyanis már nem pusztán arra képes,

A nyilvánosságra került esetekből elég egyértelmű, hogy a hatalom azo-

hogy lehallgassa egy célszemély telefonját, hanem a telefonra feltelepít-

kat figyeltette meg, akik nem az ő oldalán állnak, akiktől tart, akiknek

ve a legmélyebb, legszemélyesebb információkhoz is képes hozzáférni.

csak annyi a bűnük, hogy tényszerűen feltárnak eltitkolt ügyeket, mint

Fel tudja törni a célszemély levelezését, az adattárát, a fotóit, sőt, az aka-

folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról

szolgálatok jelenlegi és korábbi vezetői előtt egy nem nyilvános

a célba vett újságírók. Miközben a titkosszolgálatoknak nagyon nem az

eseményen az mondta, hogy a legveszélyesebb nemzetbiztonsági

a feladatuk, hogy a mindenkori kormányt védjék. Nem az a dolguk, hogy

kockázatnak az ellenzéket tekinti.

olyan újságírót figyeljenek meg, aki például a fideszes elit luxusnyaralásairól készít fotókat. Ennek semmi köze semmiféle nemzetbiztonsági

Egy jogállamban az ellenzék nem ellenség, és nem lehet nemzetbiz-

kockázathoz. Meggyőződésem persze, hogy a politikai megrendelésre

tonsági kockázat. A Pegazus kapcsán ismert információk alapján már

végzett megfigyelésekben a titkosszolgálatoknak csak egy nagyon szűk

jóval a Kövér beszéd előtt zajlott az ismertté vált honfitársaink megfi-

rétege érintett, de az a szűk réteg, aki ebbe belement, az pontosan tud-

gyelése. Nagyon bízom abban, hogy a hazai nemzetbiztonsági szolgá-

ta, hogy amit tesz, a teljességgel idegen a hivatásától, az törvénytelen.

latok tagjai, állományának döntő többsége tisztában van azzal, hogy
esküjük szerint hazájukat és nem a hatalmuk megtartásához bár-

Kövér László egy nyilvánosságra került hangfelvétel tanúsága

mi áron és eszközzel ragaszkodó kormánypárti vezetők érdekeit kell

szerint tavaly februárban, a magyar polgári nemzetbiztonsági

szolgálniuk.

Helyretette Orbán Viktor
hazugságait egy csepeli nyugdíjas
Orbán Viktor az adófizetők pénzén kam-

2) Orbán azt írja nekem, hogy jövőre várha-

ellenzéki fideszes képviselők nem szavazták

pánylevelet küldött minden nyugdíjas-

tó a 7% körüli gazdasági növekedés, és emiatt

meg, a többségük pedig igazolatlanul nem je-

nak, így a csepeli és soroksári időseknek is,

minden nyugdíjas 80.000 forintos nyugdíjpré-

lent meg a szavazáson, így többek között Or-

melyben a választás előtti osztogatásaik

miumot kap. Tudnivaló, hogy a nyugdíjprémi-

bán Viktor sem volt jelen a szavazáson! Aztán

nagyszerűségéről értekezett. A levél soka-

um intézményét még a Bajnai kormány vezette

2008. második felében Magyarországot is elér-

kat felháborított. Egy csepeli nyugdíjas pe-

be 2009-ben, amely évente maximum 80 ezer

te a pénzügyi-gazdasági világválság, és jöttek

dagógus papírra is vetette gondolatait.
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forint lehet, és az államnak fizetni kell akkor, ha

a megszorítások. A 2009. márciusában benyúj-

Kedves levelet kaptam ma elsőbbségivel Or-

a GDP növekedése várhatóan nagyobb lesz,

tott törvényjavaslat kimondta a 13. havi nyug-

bán Viktortól, Tisztelt Nyugdíjas Honfitársam

mint 3,5 százalék. Nem emlékszem, hogy a ko-

díj végleges kivezetését a rendszerből. Helyet-

megszólítással. A levél kapcsán a következő

rábbi években idáig ezt az összeget megkap-

te bevezették a nyugdíjprémium intézményét.

gondolatok fogalmazódtak meg bennem:

tuk volna a Fidesz kormánytól. Egyébként azt

Tehát a nyugdíjprémiumot is a baloldali-liberá-

1) Az első bekezdésben azt írta nekem a mi-

hiszem, hogy a ma reggeli hírekben hallottam

lis többség vezette be, fizették hosszú éveken

niszterelnök, hogy „sikerült megfékeznünk

éppen, hogy Varga Mihály kijelentette, nem

keresztül, és sok év után végül ők vonták vis�-

a vírust”. Én meg azt hallom, hogy 31 ezer em-

biztos, hogy meglesz a 7%.

sza. Önöknek pedig 12 év kormányzás után csak

ber halt meg, ráadásul éppen most emelkedik

3) Orbán azt is írta, hogy dolgozik azon,

a 2022. évi választások közeledtével jutottak

meredeken a negyedik hullám görbéje. Egyre

hogy a 13. havi nyugdíjat visszaépítse, „ame-

eszébe a nyugdíjasok, miközben annak idején

több a haláleset, egyre több a fertőzött! Ennek

lyet korábban a baloldali kormány eltörölt, el-

még nem csak 13. havi, hanem 14. havi nyugdí-

legfőbb oka az, hogy a kormány teljesen elen-

vett Önöktől”. Célja, hogy 2022. februárjában

jat követeltek.

gedte a védekezést. Vadászati világkiállítást

a teljes összeget visszakapjuk. Teljesen hülyé-

4) Azt írja Orbán, hogy a kormány továbbra

rendezett, támogatta a CÖF-ös Békemenetet,

nek nézi a nyugdíjasokat Orbán, mert azt hiszi,

is biztosítani fogja az inflációkövető nyugdíj-

focimeccseket rendezett, és egyetlen védeke-

hogy mindenki amnéziás. Sok mindenre nem

emeléseket. Jó, ha mindenki tudja: Orbánék

zésként kizárólag a vakcinát preferálta. Nem

emlékeztem én sem pontosan, de ma utána-

törölték el a svájci indexálást, és helyette

volt jó, és most sem jó a tömegtájékoztatás,

néztem. A 13, havi nyugdíj tervezetét Med-

2010-ben vezették be az inflációkövető in-

így nem tudjuk, hogy kik kerülnek be a kórhá-

gyessy Péter nyújtotta be 2002. októberében.

dexálást. Ha a svájci indexálást megtartotta

zakba, oltottak, vagy nem oltottak, és milyen

Az akkor ellenzékben lévő Fidesz nem szavaz-

volna a kormány, akkor egy átlagnyugdíjas

vakcinával, és hány darabbal oltottak. Így aztán,

ta meg a törvényjavaslat részletes vitára bo-

ma147.000 Ft helyett, havi 175.000 forintot

mivel a lakosság nagy része tájékozatlan, egy

csátását, másrészt 2002. december 17-én nem

kapna, vagyis a nyugdíjasok fejenként emi-

része nem hisz a vakcinában, az oltottak szá-

vett részt a zárószavazáson. Aztán Mádl Ferenc

att minden hónapban elvesztettek több mint

ma nem emelkedik 61% fölé, holott korábban

köztársasági elnök megfontolásra visszadobta

25.000 forintot. Ez egy év alatt 300.000 forintot,

a kormány azzal dicsekedett, hogy a legjobban

a törvényt, majd téli szünet következett. A 2003.

12 év alatt pedig…

átoltott lakosság Európában a magyar. De hol

évi tavaszi ülésszak elején az akkori baloldali-

van az már! A portugálok például 90%-nál tar-

liberális kormány változatlan tartalommal is-

tanak, és zárt tereken ennek ellenére hordják

mét benyújtotta a törvényjavaslatot. Az újabb

a maszkot.

szavazás 2003. február 4-én volt, de a jelenlévő

Miniszterelnök Úr! Ön nem mond igazat!

(Egy csepeli nyugdíjas pedagógus)
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csepeli önkOrmányzaTi Hírek

beszámOló a csepeli képviselő-TesTÜleT
OkTóberi és nOvemberi Üléséről
dukán andrás Ferenc, a momentum csepeli önkormányzati
képviselőjének beszámolója
Az októberi ülésen kiemelkedően sok, 25 napirendi pontot tárgyalt meg

valódi nehézségek, az amúgy is felelőtlenül gazdálkodó kerületi céget pad-

a testület. Ezeknek a jelentős része adminisztratív kérdés volt, vagy éppen-

lóra küldték. Elképesztő felelőtlenség az, hogy ilyen esetben az adófizetők

séggel olyan döntés, amiben mindenki egyet értett. Ilyenek voltak például

pénzéből, a felelősségre vonás leghalványabb jele nélkül pótolják a hiányt.

a körzeti megbízottak kinevezésének véleményezése, a Csepelen alapve-

A párbeszédet és a csepeliekért való közös munkát kategorikusan eluta-

tően jelentéktelen idegenforgalmi adó fővárosi kezelésbe adása, fogorvosi

sító Fidesszel szemben nehéz ellenzékből bármilyen eredményt elérni.

praxisok betöltése, illetve önkormányzati lakásokkal kapcsolatos döntések,

Az októberi ülésen mégis sikerült az egyik legfontosabb csepeli ügyben

többek között bérleti jog biztosítása men-

végre kézzelfogható eredményt elér-

tősök, rendőrök, a katasztrófavédelem

nünk. Szabó Szabolccsal a Jedlik ügyet

vagy épp a közterület-felügyelet dolgozói

az elmúlt években folyamatosan na-

számára. Hasonlóan döntés született egy

pirenden tartottuk, ő országgyűlési

állatmenhely létrehozásásról a II. Rákóczi

képviselőként, én helyi képviselőként

Ferenc úton, amelynek célja az elsősorban

hívtam fel folyamatosan a figyelmet

Hároson elszaporodott kóbor-állat problé-

a kialakult méltatlan helyzetre, a felújí-

ma mérséklése.

tás csúszására. November 18-án azóta

Ezek mellett két napirendi pontot tar-

már meg is történt a munkaterület át-

tok fontosnak kiemelni. Kezdjük a rossz hír-

adása a kivitelezőnek, innentől 670 nap

rel: a Csepeli Városgazda Zrt.-nek nagyjá-

áll rendelkezésre a beruházás befejezé-

ból negyedmilliárd forintos tőkeinjekcióra

sére. Az eddigi csúszások és az irreálisan

volt szüksége ahhoz, hogy ezt az évet be

magas költségvetés miatt továbbra is

tudja fejezni. A testületi ülésen is elmond-

fontosnak tartom, hogy tájékoztassam

tam, hogy teljesen érthetetlen a dolog, hi-

a lakosságot a projekt előrehaladásáról,

szen a csőd szélére került önkormányzati

de most végre egy nagyon fontos lépést

cég vezetésének minden évben sokmil-

tettünk a felé, hogy 4 év után végre el-

liós prémiumot adnak. Még akkor is 4,7

kezdődjön a felújítás.

millió forintos prémiumot szavazott meg
A novemberi testületi ülésen az októbe-

a fideszes többség a 2019-es évre az ügyvezetőnek, amikor nem készült el a határidőre az általuk kivitelezett Csepeli

rivel ellentétben kimondottan kevés napirendi pont került felvételre. Több

strand. A fideszes indoklás szerint a nyárra tervezett átadás helyett dec-

rendelet és egyéb előterjesztés is szokás szerint az utolsó pillanatban ke-

emberben már háromnegyedrészben kész volt a strand, ezért a prémium

rült a testület elé. Az általam vezetett Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi

háromnegyede jár érte. Trefán Lászlóban ezután sem ingott meg Borbély

Bizottság ülésén jeleztem, hogy költségvetést érintő több száz millió fo-

Lénárd bizalma, tavaly év végén például a polgármester személyes előter-

rintos tételekről nem gondolom, hogy pár órás határidővel felelősségteljes

jesztésére a meg nem valósult prémiumcélokat év végén lecserélték olyan

döntést lehet hozni. Két előterjesztésről ki is derült, hogy egyáltalán nem

célokra, amelyek már megvalósultak, így gond nélkül ki tudtak milliókat

olyan egyszerű ügyek, mint ahogy azt a polgármester és Kálcsics Ferenc,

fizetni a cég vezetőjének. Borbély Lénárd most is vehemensen védte Trefán

a Városfejlesztési Kft. vezetője elsőre sugallta. Az egyik, csupán adminiszt-

Lászlót és a Városgazdát, mondván, hogy csak a COVID okozta a problémá-

ratívnak beállított döntés arról szólt, hogy egy lakópark kedvéért a testület

kat. Aki megnézi a Városgazda COVID előtti gazdálkodását, vagy csak azt,

nem firtatja az Akácfa utcai kiserdő vitatott fakivágásait. A másik előter-

hogy mennyire hatékony a közterületek gondozása, ami a fő feladata lenne

jesztésben pedig a tervek bemutatása (és költségvetés) nélkül kért Borbély

a városgazdának, az tisztán láthatja, hogy a cég már a COVID előtt is több

Lénárd felhatalmazást a Csepeli Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont

tőkeinjekcióra szorult, a projektek rendszeresen csúsztak vagy megkérdő-

fejlesztésére. Ez már úgy tűnik, hogy a Fidesz frakció jelentős részének is

jelezhető áron készültek el. Érdemes a legutóbbi akciójukra is egy pillantást

sok volt, ezért Bercsik Károly fideszes frakcióvezető javaslatára ezeket végül

vetni. A Borbély-Trefán-éra útépítési tendereit rendszerint elnyerő Gerulus

nem tárgyalta a testület. Remélem, hogy a jövőben gyakrabban felébred

Kft. a Cirmos sétányon található volt pedagógusszállót a hozzá tartozó 7742

a fideszes képviselők lelkiismerete, és nem nézik tétlenül, ahogy a polgár-

négyzetméteres telekkel 130 millió Ft-ért vette meg idén júliusban a Város-

mester a három csepeli önkormányzati cég segítségével gyanús manőve-

gazdától. Ilyen gazdálkodás mellett nem csoda, hogy a COVID által okozott

reket hajtson végre.
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soroksári önkormányzati hírek
Ritter Ottó önkormányzati képviselő írása

SOROKSÁRON ZAJLIK AZ ÉLET…

Két hónappal ezelőtt ezeken a hasábokon vetítettem előre, hogy az

A történtek nem érintik az összefogás pártjainak és szervezeteinek to-

októberi képviselő testületi ülés után, a jegyzőkönyvek napvilágra ke-

vábbi együttműködését, de a Bereczki Miklós egyszer, és mindenkorra

rülésekor lesz egy-két meglepő dolog. Ilyennek tekintettem a SORTEX

kiírta magát ebből a körből, vele a jövőben semmiféle közösséget nem

esetleges megvásárlásának történetét, vagy a bizottsági tagcserékkel

vállal az Összefogás Soroksárért frakció!

kapcsolatos híreket. S megjelentek a határozatok és a jegyzőkönyvek!

A korábbiakban is jeleztem, hogy aggályaim voltak és vannak a ci-

Aki érdeklődött a témák iránt az láthatta, hogy a soroksári vezetés-

vilszervezeteknek juttatott önkormányzati támogatásokkal. Kezdemé-

nek eltökélt szándéka – és ezt a novemberi ülésen is megerősítette

nyeztem egy, a mainál tisztességesebb elosztás rendszerének beveze-

a „bátor többség”, hogy bármennyibe is kerül, de megvásárolják az

tését, de azt elutasították. Így aztán a 2022. évi támogatások keretében

egykori SORTEX egész területét. Kell ez Soroksárnak? Éppen erre kell

ismét előfordul, hogy a 30 feletti pályázat ellenére két szervezetnek

kormányzati pénzeket kunyerálni? Nem hiszem, de majd a közeljövő

ismét milliókat szavazott meg a többség a 11,5 milliós kötelezettség

megmutatja, hogy mire is áldoz többmilliárdot a nemzeti együttmű-

vállalás keretéből. Ez az összes pénz 24%-a!

ködés rendszere.

A novemberi testületi ülésen az előterjesztések többsége konszenzussal került elfogadásra. Többek között a Hivatalban alkalmazandó
köztisztviselői illetményalapot úgy emelte meg a testület, hogy mintegy 9%-os bérfejlesztés lehetséges a következő évben. További jó
munkát kívánunk a Hivatal dolgozóinak! Ezen kívül döntések születtek ingatlanok eladásáról, az újtelepi kutyafuttató fennmaradásáról,
a sport közalapítvány keretének növeléséről. Az „egyebek” napirend
keretében pedig kérdéssel fordultam a polgármester úrhoz: „Tudatos
csúsztatások, ismerethiány, vagy homokszem az Önkormányzat protokoll rendszerében?” címmel.

A képviselő testület döntött a bizottságok összetételének megváltoztatásáról is, ami sokak megrökönyödését okozta. Mi is történt valójában? Az Összefogás Soroksárért frakció tagjaként Bereczki Miklós
(akkor még jobbikos képviselő), lepaktálva a kormánypárti (Fidesz és
„civil”) frakciókkal, előre kitervelt módon, frakciótársát is félrevezetve
kezdeményezte két, az ellenzék által külső bizottsági tagnak jelölt személy visszahívását. Az ellenzéki frakció erőteljes tiltakozását is lesöpörve, Bereczki a kormánypártiakkal együtt szavazva saját barátait juttatta

6

A lapzárta után lezajlott decemberi testületi ülés szintén érdekes

bizottsági helyekhez. Ezzel a lépésével mérhetetlen károkat okozott

döntéseket hozott. Érdemes lesz az ünnepek utáni lazítás idején bön-

az ellenzék megítélésében, ezért a frakció kizárta soraiból Bereczkit,

gészni a Soroksári Önkormányzat honlapját és a jegyzőkönyvek, de kü-

a Jobbik pedig etikai és fegyelmi eljárást indított ellene. Ennek hatásá-

lönösen a határozatok átnézésével lehet képet kapni arról, mi is folyik

ra Bereczki még az etikai vizsgálat lezárulta előtt kilépett a Jobbikból.

a városházán!
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Bár szavakban migrációellenes,
a valóságban migráns-betelepítő
párt a Fidesz
Egy néhány éve nyilvánosságra került diplomáciai távirat szerint Orbán azt közölte az Egyesült Államok budapesti nagykövetével, hogy
ne azt figyeljék amit mond, hanem amit tesz! „Ez nem bonyolult – azt
mondjuk az embereknek, hogy visszaállítjuk a nemzet nagyságát, a gazdasági szereplőknek pedig azt, hogy mit várhatnak a Fidesz-kormánytól”
– mondta Orbán. A statisztikai adatok tükrében megállapíthatjuk, hogy
a migráció kapcsán is pont ezt teszi Orbán és a Fidesz. Gyűlöletkampányt folytatnak a migránsok és „Brüsszel” ellen, miközben az egész
EU-ban Magyarországon növekedett leggyorsabban az EU-n kívüli országokból származóknak kiadott tartózkodási engedélyek száma. 2015ben még csak 45 ezer EU-n kívüli bevándorló rendelkezett magyar tartózkodási engedéllyel, 2020-ban pedig már 205 ezer!
Az évente kiadott engedélyek száma ugyan tavaly kissé csökkent
a covid járvány miatt, de így is jelentős:
A migrációt élesen elítélő kormányzati retorika ellenére az elmúlt
öt évben nyolcszorosára nőtt azoknak a száma, akik első alkalommal

használták azt, hogy távoli országok lakói közül rengetegen szeretnének

folyamodtak munkavállalási célból tartózkodási engedélyért. Ők 2015-

bejutni az EU területére. Még letelepedési kötvényt is forgalmaztak

ben 4200-an voltak, tavaly viszont már 32 ezren. 2011-ben 15 500 külföl-

2013-17 között, vagyis bárki pénzért megvásárolhatta a magyarországi

di dolgozott munkavállalási engedéllyel az országban, 2020 decem-

letelepedés jogát! Így jutott be az országba elítélt orosz adócsaló, a szír

berében már 86 ezer. Jöttek Kazahsztánból, Mongóliából, Vietnámból,

diktátor pénzembere, az orosz kémelhárítás vezetőjének családtagja is,

Ukrajnából, a Fülöp-szigetekről. A kormány által behozott bevándorlók

és még ki tudja más. A Rogán Antal nevéhez fűződő konstrukciót, mint

valóban elveszik a magyarok munkáját- ahogyan ezt a Fidesz propa-

annyi más kormányzati intézkedést, az anyagi haszonszerzés motíválta,

gandája harsogta?

hiszen a számítások szerint a fidesz közeli közvetító cégek 60 milliárd

A magyar állam jelenlegi vezetői, miközben minden rosszat elmon-

forint (!) nyereséget tettek zsebre, amit mi adófizetők fizetünk meg.

danak az EU vezetőiról és saját szövetségeikről, szemrebbenés nélkül ki-

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, a határkerítésnél tartott sajtótákoztatóján a következőket mondta a migrációval
kapcsolatban:
„Orbán Viktor migrációs politikáját két fronton is kritizáljuk. Az egyik az,
hogy a gyűlölet-kampányokat le kell állítani, hiszen nagyon sok magyar
testvérünknek van házastársa, élettársa, aki Magyarországra költözik és

43 785

2017

2018

rok lesznek, mint bármelyik másik magyarnak a gyermeke. Pusztán azért,

55297

36 453

2016

2019

2020

49312

23 803

nyilván, nagy szeretettel fogadjuk. Gyermekeik azok ugyanolyan magyamert valakinek más a bőrszíne, attól még nem szabad, hogy migráns-elleni gyűlöletkampányoknak tegyük ki őket. Ugyanakkor, az Orbán által betelepített bűnöző migránsokat ki kell penderíteni az országból, mert nekik
semmi helyük nincs Magyarországon!
A kormányváltás után megtartjuk a határvédelmi kerítést. Kiutasítjuk
a Fidesz által betelepített bűnöző migránsokat. Elszámoltatjuk azokat,
akik, a migránsbetelepítésen gazdagodtak, miközben az ország szegényebb lett tőle. Mi a kint dolgozó magyarokat szeretnénk hazacsábítani, olyan élet- és munkakörülményeket és szabadságot kell teremtenünk,
hogy jól érezzék magukat itthon. Magyarországról a fiatalok ne Nyugatra
meneküljenek és aki elment, az is visszatérjen onnan”
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Ünnepi köszöntő

A koronavírus-járvány nemcsak nehézségeket hozott életünkbe, de azt is megmutatta,
melyek a legfontosabb értékeink. Az egyik ilyen a család. Az évvégi ünnepek végre lehe-

tőséget kínálnak arra, hogy időnk nagy részét szeretteinkkel tölthessük. Személyesen vagy

akár online. Ám ezekben az ünnepi pillanatokban se feledkezzünk meg azokról az embertársainkról, akik egyedül vagy szükséget szenvedve töltik a karácsonyt. Pihenjünk rá az új évre,
amely reményeink szerint minden magyar számára egy új kezdet lesz. Egy emberibb, demokratikusabb és igazságosabb jövő első esztendeje. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánunk!
SZABÓ SZABOLCS és DUKÁN ANDRÁS FERENC

TÁMOGASSA DR. SZABÓ SZABOLCS KAMPÁNYÁT
Amennyiben fontos Önnek a kormányváltás, akkor támogassa a helyi ellenzéki
pártok közös jelöltjének kampányát. Banki átutalással az alábbi módon teheti meg:
kedvezményezett neve: Momentum Mozgalom
Címe: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13., Magyarország
bank: K&H Bank; számlaszám: 10400205-00032962-00000006
nemzetközi iban: HU45 1040 0205 0003 2962 0000 0006; sWiFt kód: OKHBHUHB
kÖteleZŐ közlemény: {ADOMÁNYOZÓ NEVE}, {CÍME}, Adomány, Szabó-BP
Amennyiben bankkártyával fizetne, akkor keresse fel ezt az oldalt:
https://tamogasdamomentumot.hu/tamogasd-szabo-szabolcs-kampanyat/

JELENTKEZZEN
SZAVAZATSZÁMLÁLÓNAK,
AKTIVISTÁNAK

A kormányváltáshoz ellenzéki győzelemre van szükség. Az ellenzéki győzelemhez sok aktivista részvételére van
szükség. Ha van heti néhány szabad órája, ha a választás napján szívesen lenne
szavazatszámláló, akkor jelentkezzen az
oldal alján megadott elérhetőségek valamelyikén!

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
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