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Szabó Szabolcs 2014 óta tisztességesen, bátran, és nagy odaadással képviseli 
Csepel és Soroksár érdekeit a Parlamentben. Arra kérem a csepeli és soroksári 
választókat, hogy az előválasztáson ajánló aláírásukkal, valamint szavazatukkal tá-
mogassák a képviselőjüket! Szabó Szabolcs kiérdemelte a bizalmukat és az össze-
fogás jelöltjeként harmadszor is nyerni fog egyéniben a Fidesszel szemben – Bajnai 
Gordon, Magyarország korábbi miniszterelnöke

Páros interjú Kerpel-Frónius Gáborral 
(főpolgármester-helyettes, Budapest) 
és dr Szabó Szabolccsal 
részletek a 2. oldalon

Csepeli és Soroksári önkormányzati 
hírek. Dukán András Ferenc 
és Ritter Ottó beszámolója 
részletek a 4. oldalon

Előválasztási információk. 
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Az ellenzéki pártok közösen indulnak a 2022-es országgyűlési választáson, a közös jelölteket 

pedig előválasztáson választhatják ki a szavazók. Miután már kétszer is megválasztották Csepel-

Soroksár országgyűlési képviselőjének, Szabó Szabolcs 2022-ben újra indul Budapest 17. válasz-

tókerületében a tisztségért. Az előválasztáson a Jobbik, a Tisztességgel és Bátorsággal Magyaror-

szágért Szövetség és a Mindenki Magyarországa Mozgalom mellett a Momentum is biztosította 

Szabó Szabolcsot támogatásáról. Ennek apropóján készítettünk közös interjút Szabó Szabolccsal 

és Kerpel-Fronius Gáborral, az innovációért és a fenntartható fejlődésért felelős momentumos 

főpolgármester-helyettessel.

Minél töBB ellenzékinek tudnia 
kell, hogy fontos az ő szava! 

Mi az előválasztás tétje a fővárosban, és országszerte? Miért tartják 

fontosnak, hogy minél többen szavazzanak rajta?

Kerpel-Fronius Gábor: Nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a jelölte-

ket, akik 2022 tavaszán a legnagyobb eséllyel indulnak, komoly ellenzéki 

támogatással a Fidesz jelöltje ellen. Ezért elengedhetetlen, hogy a lehe-

tő legtöbb ellenzéki szavazó gondolja úgy, fontos a szava abban, milyen 

eredménnyel zárul az előválasztás. Aktív választói magatartás nélkül pedig 

nincs kormányváltás. 

Ugyanakkor, a Momentum reményei szerint ez az előválasztás nem csak 

a személyekről, hanem a programokról is szól. Mi hiszünk abban, hogy a 

Momentum programja messze meghaladja az összes többi ellenzéki pártét. 

Ezért fontos, hogy minél több momentumos jelölt is legyen az előválasz-

táson.

Szabó Szabolcs: Itt a legfontosabb az, hogy elérjük a kormányváltást. A 

2019-es önkormányzati választás egyértelműen bebizonyította, meghálál-

ják az emberek, ha be vannak vonva már a jelöltkiválasztás folyamatába 

is. Úgy gondolom, hogy Karácsony Gergely többek között ezért is lett fő-

polgármester. Bízom abban, hogy ez a jövő évi országgyűlési választáson 

is működni fog.

Az pedig tökéletesen érthető, ha egy politikai közösségnek az a célja, 

hogy a lehető legtöbb képviselője nyerje meg az előválasztást. Így a kor-

mányváltást követően saját programcéljait nagyobb eséllyel valósíthatja 

meg a koalíciós kormányzás keretében. A Momentum közösségén belül 

ilyen kiemelt szempont például az oktatás kérdése. Olyan oktatási rend-

szert szeretnénk létrehozni, ahol a gyereknek jó tanulnia, a pedagógusnak 

jó tanítania, a szülő pedig nyugodtan küldheti iskolába a gyermekét. 

Nem áll fenn annak a veszélye, hogy az előválasztási kampányban az 

ellenzéki jelöltek egymást fogják támadni, ezzel pedig elbizonytala-

nítják az ellenzéki szavazókat?
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Szabó Szabolcs: Versenyről van szó, nem háborúról és a verseny nem gyen-

gít, hanem megerősít. Mindebben csak pozitívumot látok, mivel a mostani 

előválasztás már startja lehet a jövő évi választás kampányának, hiszen a 

jelöltek ismertsége, elfogadottsága ezáltal is növelhető.

Kerpel-Fronius Gábor: Gyakran találkozom kitelepüléseinken azzal, hogy 

az ellenzéki választók két dolgot akarnak: hogy legyen előválasztás, és 

hogy ne veszekedjünk. Szerintem az, hogy az ellenzéki pártok együtt szer-

vezik meg ezt az előválasztást, már önmagában az együttműködés bizo-

nyítéka. 

Mindemellett mi riválisok is vagyunk. Akár még jobban is lehetne hang-

súlyozni az egyes pártok közötti különbségeket. A 2019-es főpolgármes-

ter-jelölti előválasztás erre is remek példa volt. Ott bebizonyítottuk, hogy 

létező politikai különbségekről lehet értelmesen, egymás tisztelete mellett 

is vitatkozni. Az előválasztást követően pedig ezek a pártok együtt fognak 

működni annak érdekében, hogy minél jobb helyzetbe hozzák a választók 

által kiválasztott közös jelöltet.

Szabó Szabolcs országgyűlési képviselőként, Kerpel-Fronius Gábor 

pedig főpolgármester-helyetteseként, mindketten úgy képviselik a 

fővárosiakat, hogy közben a kormány ott tesz keresztben, ahol tud. 

Mennyire nehezíti meg a Fidesz a csepeliek képviseletét?

Kerpel-Fronius Gábor: Már az előrelépés lenne, ha nem direkt arra játszana 

a kormányzat, hogy megszívassa a fővárost. 

Meg kell növelni az önkormányzatok döntési szabadságát. A kormány-

váltással véget vethetünk a mostani kormány forráselvonó, a fővárost bün-

tető politikájának. Meg kell erősíteni az önkormányzatiságot, és a települé-

seket, kerületeket be kell vonni a fejlesztéspolitikai döntések előkésztésébe, 

alakításába. 

Szabó Szabolcs: A helyzet most úgy néz ki, hogy a kormány forrásokat és 

döntési jogköröket von el a fővárostól. Semmiféle érdemi együttműködés 

nincs, mert a kormány úgy döntött, vagy az van, amit ő akar, vagy nincsen 

semmi. 

Pontosan látom, mik a problémák Csepelen és Soroksáron. Mennyi 

munka lenne a közlekedéssel, az egészségüggyel, az egykori ipari terü-

letekkel, a Kis-Dunával és még hosszan sorolhatnám. De hiába adunk be 

költségvetési módosítót, törvényjavaslatot, vagy éppen határozati javas-

latot, a Fidesz mindent lesöpör, ami ellenzéki. Azért is lenne nagyon fontos 

a kormányváltás, hogy véget vessünk az egypárti, keleti diktatúrák min-

tájára működő hatalmi gépezet önmagát hizlaló, korrupt pénzszórásának, 

miközben a nem haveri vállalkozókat magukra hagyják, az oktatásügyet, az 

egészségügyet lerohasztják.

A Fővárosi Önkormányzat mit tud tenni Csepelért és Soroksárért? Mi-

lyen fejlesztési terveik vannak a két kerületre?

Kerpel-Fronius Gábor: Csepelnek sikerült egészségügyi fejlesztésekre 750 

millió forintos támogatást biztosítanunk. Nem mehetünk el szó nélkül a 

többször elkaszált gerincútnak a kérdése felett sem, amit mindenképp 

meg kell és meg is fogunk oldani. Szabó Szabolccsal pedig tárgyaltunk 

már a Csepel Művek helyrehozásáról is, hogy ott egyfajta kulturális tereket 

hozzunk létre. Ezt nagyon támogatná a főváros. 

Szabó Szabolcs: Arról is beszéltünk már, hogy nagyon sok kulturális inté-

zetet a Városligetbe telepítenie a kormány, de ami ott nem jut helyhez, azt 

szívesen fogadnánk Csepelen.

Azt mindenképp hangsúlyozni szeretném, hogy a fideszeseknek az el-

múlt 10 évben a kormányban kétharmada volt, Tarlósnak pedig abszolút 

többsége volt a fővárosban. A Fidesznek tehát minden eszköze megvolt 

az infrastruktúra, a közlekedés fejlesztésére. Mégsem tettek érdemi intéz-

kedéseket, most pedig próbálják a több tízéves romlási folyamaton átment 

közlekedési helyzetéért az új városvezetésre tolni a felelősséget. 

Kerpel-Fronius Gábor: A részvételünkkel megalakuló új kormány minden-

képpen a kerületekkel egyeztetve, Budapest Főváros Önkormányzatával 

partnerségben indítja el a főváros fejlesztését,  infrastrukturális beruházásait.

 Éppen ezért, arra bíztatok mindenkit, hogy már az előválasztást is ko-

molyan véve mozgósítsunk együtt minél több budapestit, hogy szavazzon 

a kormányváltásra, ebben a kerületben Szabó Szabolcsra.  

fekete-győr andrás és 
a MoMentuM iS dr. SzaBó 
SzaBolcSot táMoGatja 

az előválasztáson
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MiniMáliS MozGáStér
dukán andrás Ferenc (Momentum) beszámolója

Hosszú szünet után újra ülésezett a csepeli képviselő-testület. Sajnos, 

ahogy már megszokhattuk, Borbély Lénárd most is megtett mindent, 

hogy a testület mozgásterét minimálisra szűkítse, érdemi vitákra minél 

kevesebb lehetőség legyen. A jogszabályokkal ellentétesen, az ülés heté-

ben került csak összehívásra a testületi ülés, így a felkészülésre most sem 

maradt idő. 

A legmélyebb utánajárást igénylő napirendi pontokat és a hozzájuk 

tartozó anyagokat mindössze az ülés előtt egy-két órával küldték ki, holott 

olyan döntésekről volt szó, ahol a polgármester már hetekkel, hónapokkal 

tisztában volt azzal, hogy erről döntést kell hozni, de a képviselőket nem 

tájékoztatta. Több nagy területű ingatlan esetében kellett dönteni, hogy 

Csepel élni kíván-e az elővásárlási jogával. Az első napirendi pontban egy 

majdnem 1700 nm-es telek piaci ár töredékéért való megvételéről kellett 

állást foglalni. A kérdéses ingatlan a Csepel Művek területén van, ezért 

természetesen sok szempontot kellett volna mérlegelni, egyáltalán nem 

biztos, hogy Csepelnek érdekében áll ennek a területnek a megvétele, 

ugyanakkor mindössze 6 millió Ft-ért ekkora telek még a vele járó problé-

mákkal együtt is megfontolást érdemelt volna. Végül hosszas - informáci-

ók hiányában leginkább az eljárásról szóló - vita után a testület (ellenzéki 

és fideszes szavazatokkal) levette a napirendről, bár a polgármester végig 

kitartott a javaslat mellett. Persze jogi értelemben a napirendről levétel is 

azt eredményezi, hogy Csepel lemond az elővásárlási jogáról, hiszen azt 

határozat hiányában nem is tudná már azt érvényesíteni. A szavazás és a 

vita azonban világossá tette mindenki számára, hogy a kerület vagyonával 

való felelős gazdálkodás nem prioritás a jelenlegi vezetésnek. Jómagam 

a másik (szintén a Csepel Művek területén található, de ez esetben a piaci 

árhoz közeli összegért felkínált) elővásárlási jogról való lemondásnál is tar-

tózkodtam, hiszen itt sem volt lehetőség arra az idő rövidsége miatt, hogy 

érdemben áttekintsük az előterjesztést.  A fideszes képviselők itt már a 

polgármester mögé álltak, és végül elfogadták a javaslatot, így lemondott 

Csepel a vásárlás jogáról. 

A testületi ülésen két fontos döntés született még. Az egyik, hogy 

újabb óvodai csoportokat szüntetett meg Csepel. Ennyit a Fidesz si-

keres oktatás- és családpolitikájáról. A másik a kerületi sportegye-

sületek támogatása volt, ahol a pályázati anyagot szintén nem kap-

tuk a testületi ülés előtt kiküldve, és maga a döntési mechanizmus 

is teljesen átláthatatlan volt. Mivel minden pályázó támogatásban 

részesült, megszavaztam az előterjesztést, de nagyon aggályosnak 

tartom, hogy az nem derült ki, hogy mi alapján lettek az összegek  

meghatározva.

Ezen kívül alapvetően adminisztratív jellegű döntések, valamint a 

csepeli díjak és kitüntetések is napirendre kerültek. Az egyik fontos 

adminisztratív jellegű döntés volt a Széchenyi István Általános Iskola 

udvarának átalakításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadá-

sa. Ekkor még nem tudtuk, hogy igazgató nélkül marad augusztustól 

az intézmény, hiszen az igazgatói pályázatot a Minisztérium érvény-

telenítette, az eddigi igazgató így nem maradhatott a helyén. Hason-

lóképpen botrány kerekedett a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában is. 

Itt a korábbi igazgató nyugdíjba vonult, a nevelőtestület, a gyerekek 

és a szülők pedig az eddigi igazgatóhelyettest szerették volna az intéz-

mény élén látni. A Minisztérium azonban máshogy döntött, és egy kül-

sős pedagógust hoztak a méltán híres iskola élére. Most a gyakorlatban 

is láthattuk annak a fideszes törvénymódosításnak a kárát, ami szerint 

sem a nevelőtestületnek, sem a diákoknak, sem a szülőknek nincs vé-

leményformálási joga az intézményvezető kiválasztásában. Egyszerűen 

elfogadhatatlan eljárás az, hogy a helyi közösségek véleményének fi-

gyelmen kívül hagyásával, sok esetben a véleményükkel kimondottan 

ellentétesen döntsenek. Az oktatás egyébként is súlyos válsággal küzd, 

és ezen csak ront, hogy áttekinthetetlenül, mindenféle kontroll nélkül 

nevezik ki az igazgatókat. Arról nem is beszélve, hogy egyes esetekben 

a párthoz való lojalitást sejtjük a döntések hátterében. A 2022-es vá-

lasztáson arról is véleményt mondunk, hogy folytatódjon-e az oktatás  

szisztematikus tönkretétele.

cSepeli önkorMányzati hírek 

hadházy ákos és a tisztességgel 
éS BátorSáGGal MaGyarorSzáGért 
szövetség dr. szabó szabolcsot 

támogatja az előválasztáson
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miért „vizes” a vizes-játszótér?
Erősen borzolja a soroksári kedélyeket a Tündérkertben megépített 

vizes-játszótér és annak közelé-ben lévő kötél mászóka környezeté-

nek állapota. Történt, hogy a gyereknap alkalmából nagy csinnad-

ratta keretében megnyitották az új, több mint 100 milliós beruházás 

keretében épített kalandos, vizes játszóteret. A gyereksereg örömé-

re az új látványosság hűsítő színfoltja lett a szigeti parknak. Mígnem 

kiderült, hogy valahol, valami baj van! A víztől tocsogó környezet 

rendszeresen sártengerré változik, a homokos mászóka alatti terü-

let „dagonyává” válik! Ki a hibás? Tervezési, vagy kivitelezési hiba 

történt? Egyéb okok miatt borzalmas a játszótér állapota? Egyelőre 

nincs értelmes válasz! Nincs javulás, nem látszik, hogy az illetékesek 

tennének valamit! Szabadságolási szezon van? Megannyi kérdés!  

A sár és szutyok meg csak marad!

márki-zay Péter a 17. evk-ban
Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterel-

nök-jelöltje augusztus 28-án (szombaton) ellátogat Csepelre és So-

roksárra is. Az előválasztáson és a ’22 évi parlamenti választáson dr. 

Szabó Szabolcsot is támogató Mindenki Magyarországa Mozgalom 

vezetője Csepel és Soroksár képviselőjével közösen tart utcafórumot 

az előválasztásra szóló ajánló aláírásgyűjtés időszakában, Csepelen 

07.30-09.00-ig a Görgey Artúr téren az SZTK-nál, majd 09.30–11.00 kö-

zött Soroksáron, a Hősök terén. 

iSMét ÜléSeznek a teStÜletek
ritter ottó (önkormányzati képviselő) beszámolója

A koronavírus okozta veszélyhelyzet egyes szigorításainak feloldása után, 

július hónapban ismételten lehetőség nyílt az önkormányzati testületek 

üléseinek megtartására. Nyolc hónap után összehívták a bizottságok és 

a képviselőtestület rendes ülését is.

A bizottságokban előzetesen véleményezték a testület elé kerülő 

napirendi pontokat. Az ott elhangzottakat részletesen az Önkormány-

zat honlapján lévő „bizottsági jegyzőkönyvek” rovatban olvashat-ják.

A képviselőtestület július 6-i ülésén 26 napirend került megtárgya-

lásra nyílt, vagy éppen zárt ülés keretében. Többségében „sima” dön-

tések születtek, mert kevés olyan napirend volt, aminek megítélésében 

teljesen eltértek volna a frakciók és a testületi tagok véleménye. A nyílt 

ülések keretében tárgyalt témák közül említésre méltó a „Jelentés a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” témakör vitája.  A bizott-

sági és testületi ülésen is elmondtam, hogy ebben a körben van egy 

olyan döntés, aminek erősen politikai felhangja van: a polgármester úr 

a pandémiás időszakban hozott egy döntést, amely szerint egy bizo-

nyos cég kapta meg a lehetőséget, arra, hogy Soroksár szempontjából 

„kvázi” ingyen elkészíthet 20-nál is több buszmegállót. Tudom, hogy 

kellenek buszmegállók, várók, padok mindenhova, hiszen nagyon ke-

vés van belőle és a lakosság is ezt várja el. Viszont ennek fejében az 

adott cég tíz évig fenntartja, illetve ennek fejében tíz évig reklámfe-

lületet kap ezeken a buszmegállókon. A fővárosban a buszmegállók 

reklámfelületét havonta 100 000 – 350 000 forintért lehet bérelni. Ez azt 

jelenti, hogy a beruházás pár hónap alatt megtérül, vagyis tíz év óriási 

haszonnal jár az adott cégnek! Nem is beszélve arról, hogy a reklámfe-

lületek jövőbeni hasznosítása nem lesz politikamentes! S minő véletlen 

– a cég pár éve még „egy Simicska nevű úr” tulajdonában volt, jelenleg 

pedig a Garancsi és Mészáros család tulajdonában van.

Szintén sok kérdőjelet vet fel a „Beszámoló a vészhelyzet ideje alatt 

megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről” napirend. Tekintet-

tel arra, hogy a több száz döntés között számtalan olyan is volt, ami 

teljesen ellentétes az értékrendemmel, sok esetben (februártól folya-

matosan) egyoldalú volt a döntéselőkészítés, a magam részéről – en-

nek előzetesen hangot adva – nem tudtam elfogadni a beszámolót. 

A zárt ülésen több személyi döntés is született. Az elismerések oda-

ítélésénél különösebb vita nem volt. Ugyanakkor teljesen váratlanul 

és érthetetlen módon a „kormányoldal” ismételten megfosztotta az 

Összefogás Soroksárért frakciót az egyik külsős bizottsági helytől és 

egyoldalú, szavazási trükkel tarkított döntéssel megválasztották két 

önkormányzati cég felügyelő bizottságait!

SorokSári önkorMányzati hírek 
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Az utóbbi hetekben nagy botrány támadt 

abból, hogy kiderült: magyar hatóságok visz-

szaélve a kizárólag terroristák lefülelésére 

készült izraeli kémeszközzel, a kormány szá-

mára politikailag kényelmetlen személyeket, 

például többszörösen megválasztott polgár-

mestert, volt korménytagot és oknyomozó 

újságírókat figyeltek meg. Jómagunk ugyan 

nem hisszük magunkat oknyomozó újságíró-

nak, de arra gondoltunk, hogy azzal vágunk 

vissza, hogy mi is lehallgatunk. Pontosabban 

meghallgatunk. Meghallgatjuk az emberek 

véleményét a politikáról, a politikusokról, 

momentán dr. Szabó Szabolcsról,  Csepel és 

Soroksár képviselőjéről. Ezért aztán csat-

lakoztunk a kitelepülő pultos csapatokhoz, 

akik a képviselő kampányát segítik. Lesben 

álltunk, füleltünk, faggatóztunk,  és lejegyez-

tük  amit hallottunk. Mindezt azért, hogy 

utóbb a képviselő orra alá dörgölhessük,  fel-

szólítva, hogy válaszoljon rájuk. Voltak, akik 

szívesen adták a nevüket is mondanivalójuk-

hoz, mások , mikor elmondtuk, hogy esetleg 

nyomtatva is megjelenhet a véleményük  in-

kább ezt csak kezdőbetűkkel vállalták - ezért 

aztán egységesen csak monogramjukkal je-

löljük a megszólalókat:

R.Károlyné pénzügyi előadó: Kedvelem 

képviselőt, mert közülünk való, velünk van akkor 

is, amikor nincs kampány, gyakran találkozom 

vele reggelente a buszon meg a  héven, itt lakik 

a sétányokon, boltban is szoktam összefutni vele.

Szabó Szabolcs: Valóban itt töltöm a min-

dennapjaimat a választókerületben. Egy kutya-

sétáltatás, vagy bevásárlás során is számtalan 

hasznos véleményt lehet begyűjteni, vagy ha 

valaki szolgálati autó helyett BKV-val utazik be 

a munkahelyére, mint a csepeliek és soroksáriak 

többsége.  Helyben élő emberként  nekem nem 

kell bemutatni Csepel és Soroksár problémáit. 

Lassan két évtizede Csepelen élő terület- és tele-

pülésfejlesztő geográfusként van elképzelésem 

arról, hogy mire lenne szüksége a két kerületnek. 

Én nem a hangomat ajánlgatom a választóknak, 

hanem a szakmai elképzeléseimet és javaslata-

imat. 

D. Z. gépkezelő: Azt nem értem, hogy mire 

ez a felhajtás, hiszen csak jövőre lesznek a válasz-

tások. Nem korai még hogy lépten - nyomon el-

állják az ember útját ezekkel a pultokkal?

SzSz.: Az ellenzéki pártok nagyobb része 

megállapodott, hogy közös listán indul, közös 

jelöltekkel.  Ezek kiválasztása pedig vagy tárgya-

lóasztalnál dől el, vagy az előválasztás során. Én 

ez utóbbit tartom jobb megoldásnak, mert így 

a választók beleszólhatnak,  hogy kit akarnak 

jelöltként látni a szavazólapon 2022-ben. Emiatt 

kérem a választók türelmét és megértését! És 

persze azt, hogy vegyenek majd részt az elővá-

lasztáson! 

K. Erzsébet nyugdíjas: Nagyra becsülöm, 

hogy évek óta szervezi a rászorultak támogatá-

sát. Azt is mondják, hogy parlamenti fizetéséből 

sokat áldoz a helyi civilek támogatására

SzSz.: Nagyon büszke vagyok arra a csapatra, 

akikkel a választókerület egyik legszéleskörűbb 

karitatív akcióját csináljuk. Itt nem is az a fontos, 

hogy az ember képviselőként anyagi támogatást 

nyújt, hanem hogy sokan idejüket feláldozva 

dolgoznak azért, hogy segíteni tudjunk a rászo-

rultaknak. Ezen kívül is támogatok helyi civileket 

a fizetésem egy részéből, és a járvány kitörésekor 

is elsőként osztottunk szét sok ezer maszkot. 

H. Gábor mérnök: Én gyakran olvasom az 

ő közösségi oldalát az interneten, látom, hogy 

pontosan ismeri a gondjainkat a csepeli közle-

kedési helyzetétől, az egészségügyi ellátásig. 

Többre jutnánk, ha az önkormányzat vezetői is 

partnert látnának benne, nem pedig ellenséget. 

SzSz: Sajnos ezzel a helyzettel nem tudok 

mit kezdeni, a helyi Fidesz nem képes semmifé-

le párbeszédre. Sokan nem hiszik, de például a 

csepeli fideszes városvezetés még a nemzeti és 

állami ünnepekre sem küld meghívót a kerület 

képviselőjének. 

J.Júlia tanár: Több mint negyven évet dol-

goztam pedagógus pályán és mai napig is fi-

Megtörjük a hosszú évekre állami hivatalokba és alapítványok-

ba bebetonozott fideszes politikusok és haverok hatalmát! 

A kormányváltás után olyan több kulcsos SZJA rendszert 

alakítunk ki, mely révén nőhet az alacsony keresetűek fizetése. A 

legalacsonyabb jövedelműeknél az adójóváírással együtt akár a 0 

százalékos SZJA-t is lehetővé tesszük.

Megemeljük a minimálbért és a garantált bérminimumot, 

emeljük a közalkalmazottak bérét, és ösztönözni fogjuk a vállalko-

zókat, hogy nyereségük nagyobb részét fordítsák a munkavállalók 

bérének emelésére. Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők nyugdíj-

korrekcióra számíthatnak. 

Megszüntetjük a Klebelsberg központokat, az iskolák 

fenntartását közelebb visszük a helyi közösségekhez. A tanárok, a 

diákok, a szülők döntési jogot kapnak a saját iskolájuk ügyeiben. Új 

OrSzágOS 
PrOgrAmelemek
Júniusi hirlevelünkben bemutattuk dr. Szabó Szabolcs programjá-

nak Csepelt és Soroksárt érintő elemeit. Most az országos ügyekre 

vonatkozó programpontokból válogattunk:

2010 után a Fidesz tévútra vitte az országunkat, lebontotta a jog-

államiságot, saját embereit ültette ai hivatalok élére, megszállta 

a médiát, kellő felhatalmazás és egyeztetés nélkül eltörölte az Al-

kotmányt és Alaptörvényt tett helyébe, a torz választási törvény-

ből fakadó kétharmadával visszaélve sarkalatos törvényeket foga-

dott el, lenyulta magánnyugdíj pénztári megtakarításokat, nem 

törődött a rászorulókkal, szerzett jogokat vont el, a folyamatos 

átszerevzéseivel a működőképesség határára soorta az oktatást, 

lezüllesztette az egészügyi ellátást, alapítványokba szervezte ki a 

nemzeti vagyon jelentős részét. 

A kormányváltás után sok dolgunk lesz, ezek közül a legfonto-

sabbakat emeljük ki:

lehallgatás helyett meghallgatás!
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gyelemmel kísérem az oktatás helyzetét. Tudom, 

hogy Szabó Szabolcs,  mint oktatási szakember 

mindig kiállt a tanárokért és kiemelten kezeli ok-

tatásügyet. Remélem, hogy jövőre kormányvál-

tás lesz, ahol végre érvényre juthatnak az ő javas-

latai is. Nekem az is tetszik, hogy még a járvány 

előtt gyakran szervezett a társaival kulturális 

programokat, ahol neves művészekkel, érdekes 

emberekkel találkozhattunk, remélem, hogy en-

nek ismét eljön majd az ideje.

SzSz: Köszönöm a Kultúrfaló elnevezésű 

program szervezőinek nevében is az elismerést. 

Mivel a járványhelyzet lehetővé tette, ezért a 

nyár elején már újra is indítottuk a programot. 

Reméljük, hogy az ősztől ismét sok művészt és 

közéleti embert láthatunk majd vendégül. 

K. Gergő egyetemi hallgató: Szimpatikus 

nekem, hogy ő is szereti a sportot, többször lát-

tam kerékpározni,  de ahogy hallom nagy túrázó 

is, persze én a hegyek helyett inkább az evezést 

szeretem. 

SzSz.: Bár  igazolt sportoló csak rövid ideig 

voltam, de mindig törekedtem  sokat mozogni. 

Ezt az élményt pedig igyekszem a fiataloknak is 

átadni, így nyaranta több gyerektáborban is se-

gítek önkéntesként, ahol elsősorban túraveze-

téssel foglalkozom. És a kevés szabadidőmben 

igyekszem magashegyi túrákra menni. Ez egy 

olcsó, de nagyon egészséges sport. 

D.I. nyugdíjas: Örülök, hogy ismét harcba 

száll a képviselőségért, mert ő a mi emberünk 

és bizonyított már. Türelmes és megfontolt, de 

az is kellene, hogy néha keményen az asztalra 

csapjon, ne hagyja hogy a javaslatait lesöpörjék 

a parlamentben!

SzSz.: Az ellenzéki javaslatokat nem azért 

utasítja el a Fidesz, mert halkan mondjuk, hanem 

mert a kétharmaduk birtokában azt csinálnak, 

amit akarnak. A parlamenti munkát kiüresítet-

ték, még csak napirendre sem engedik venni az 

ellenzéki javaslatokat. Az elmúlt két ciklus mun-

kája szerintem azért nem volt hiába való, mert a 

kormányváltás után alaposan átgondolt javasla-

tokkal lehet majd hozzájárulni egy normális or-

szág kiépítéséhez. Azt meg nyugalommal tűröm, 

amikor a fizetésemet megvonják rendbontásra 

hivatkozva. Legyen vele boldog a Kövér László! 

F.-né Klára pénztáros: Én rendszeresen ol-

vasom a kerületi újságot, de nagyon kevésszer 

találkozom azzal, hogy mit intézett nekünk, in-

kább csak negatív dolgokat írnak róla. Jó lenne, 

ha rendszeresen nyilatkozna a munkájáról.

SzSz.: A kerületi újságok teljesen Fideszes irá-

nyítás alatt működnek. Egyszerűen nem tudják 

feldolgozni, hogy Németh Szilárddal szemben 

már kétszer rám szavaztak többen! Persze ez-

zel nem engem büntetnek, hanem a csepeli és 

soroksári választók akaratát veszik semmibe. A  

médiatörvény miatt sajnos jogilat nem tudjuk 

rávenni őket a normálisabb működésre, csak a 

választási kampány során tudtunk 1,3 millió fo-

rintos büntetés kiszabatni a Csepeli Hírmondóra, 

amiért Németh Szilárd kampánylapjaként mű-

ködtek. Persze a büntetést nem Németh Szilárd-

dal fizettették ki. Ezen változtatni majd akkor tu-

dunk, ha a következő önkormányzati választáson 

nyerni fog az ellenzék helyben is. Ehhez pedig el 

fogom várni a helyi ellenzéki pártok messzeme-

nő együttműködését. 

V. D. autószerelő: Őszintén szólva engem 

nem nagyon érdekel a politika, én az összes pár-

tot megszüntetném, mert csak egymást marják. 

Szabó Szabolcsra azért szavaztam mert ő függet-

len képviselő. Most pedig azt olvastam valahol, 

hogy a Momentum támogatásával indulna - hát 

akkor hogy van ez?

SzSz.: Életem során egy pártnak voltam tag-

ja, de sajnos az Együtt – A Korszakváltók Pártja 

már nem létezik. Az előválasztáson azonban 

nyilatkoznia kell minden jelöltnek, hogy melyik 

frakcióba ülne be képviselőként. Jómagam, Szél 

Bernadett-tel és Hadházy Ákossal közösen, a Mo-

mentumot választottam. Hiteles, lelkes, elkötele-

zett csapatnak ismertem meg őket, helyi szinten, 

és országosan is ők állnak hozzám a legközelebb. 

Ez nem jelenti azt, hogy ellenfelemnek tekinte-

ném a többi pártot. Ezért is fogadtam örömmel 

azt is, amikor Márki-Zay Péter (Mindenki Magyar-

országa Mozgalom) és Jakab Péter (Jobbik) is 

úgy döntött, hogy engem támogat az előválasz-

táson. De az én legfontosabb támogatóim azok 

a csepeliek és soroksáriak, akikkel együtt élünk 

itt, a Kisduna két oldalán. Köszönöm nekik az 

összes észrevételt, a dicsérőket és a kritikusakat 

egyaránt -mindegyik új erőt ad nekem a további 

küzdelemhez.

Nemzeti Alaptantervet dolgozunk ki, visszaszorítjuk az iskolai szeg-

regációt, rendezzük a pedagógusok és a munkájukat segítő kollégák 

bérét, csökkentjük a diákok óraterhelését, visszaállítjuk a szabad 

tankönyvválasztást, 18 évre emeljük a tanköteles korhatárt, lapto-

pot/tabletet biztosítunk minden 10 év feletti diáknak. 

Felújítjuk a lerobbant kórházakat, és modern diagnoszti-

kai eszközökkel szereljük fel őket. Az orvosok és a szakszemélyzet 

számára vonzóvá tesszük az állami egészségügyi pályát. Az egész-

ségügyi rendszer alapját adó háziorvosi ellátást kiemelten fog-

juk támogatni. Fontos az is, hogy a háziorvosi életpálya vonzó le-

gyen, hiszen egy elöregedő szakmáról van szó, ahol már több száz 

praxis áll betöltetlenül, és nagyon sok a nyugdíjasként dolgozó  

háziorvos. 

Széles körű egyeztetést indítunk az alapítványokba kiszer-

vezett, illetve egyházi fenntartásba átadott felsőoktatási intézmé-

nyek visszavételéről. Visszaállítjuk az egyetemek autonómiáját! A 

Magyarországra készülő kínai egyetem helyett a CEU-t hívjuk vissza 

Budapestre! 

Valódi közszolgálati médiát építünk ki. Biztosítani fogjuk 

annak jogi feltételét, hogy a Gazdasági Versenyhivatal felülvizsgál-

hassa a KESMA név alatt működő fideszes médiakonglomerátum lét-

rehozásának körülményeit.

Lopásgátló és átlátható rendszer kialakításával biztosítjuk 

az uniós és az állami pénzek célszerű felhasználását. Gátat szabunk 

az oligarchák gazdagodásának. Konkrét lépéseket teszünk az oli-

garchák által tisztességtelenül összeharácsolt vagyonelemek visz-

szaszerzésére 

A klímavédelem hatékonyságának fokozása érdekében vállaljuk 

évente 100 lakás energetikai felújítását.  
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Részletek az elovalasztas2021.hu oldalon! 

hét éve csePel és soroksár 
SzolGálatáBan dr. Szabó Szabolcs parlamenti 

munkájának statisztikái 

 2014 óta képviSeleM  a csepeliek 
és a soroksáriak érdekeit
 396 önálló indítványt, 350 nem 
önálló indítvány nyújtottam be 
 132 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  

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! 

MiKor LESZ AZ ELőVáLASZTáS? 

2021. augusztus 23. – szeptember 6. között a képviselője-

lölteknek 400, a miniszterelnök-jelölteknek 20 ezer alá-

írást kell összegyűjteni

2021. szeptember 18–26. között lesz az első forduló. A leg-

több szavazatot kapott képviselőjelölt nyer. A miniszter-

elnök-jelölteknél a legtöbb szavazatot kapott három je-

lölt második fordulóba jut. 

2021. október 4–10. között lesz a második forduló, de akkor 

már csak a miniszterelnök-jelöltre szavazhatunk. 

KiK VEhETnEK réSZT A VáLASZTáSon?

Mindenki, aki 2022. évi választásokig betölti a 18. életévét, 

és regisztrál az előválasztásra. 

hoGyAn LEhET SZAVAZni?

Személyesen szavazósátorban, vagy online módon az inter-

neten. 

InformácIók az előválasztásról


