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Kétszer már megtiszteltek bizalmukkal 
a választók. Országgyűlési képviselőként arra 
kaptam megbízást, hogy részt vegyek a tör-
vényalkotásban, ellenőrizzem a végrehajtó ha-
talmat. 135-ször szólaltam fel a Parlamentben, 
432 önálló, valamint 350 nem önálló indítványt 
nyújtottam be. Képviselői munkám megha-
tározó része persze Csepelen és Soroksáron 
folyik. Segítőimmel mindkét kerületben képvi-
selői irodát üzemeltetünk, elérhetnek a foga-
dóórákon, követhetik a munkámat a közösségi 
médiában, valamint a rendszeresen megjelenő 
nyomtatott hírlevelünkben. Gyakran szerve-
zünk közéleti programokat, kiterjedt karitatív 
tevékenységet is végzünk. Most arra készülünk, 
hogy harmadszor is legyőzzük a Fidesz jelölt-
jét, és 2022-tól immár a kormányzati többség 
tagjaként nekikezdhetünk végre a helyi prob-
lémák megoldásának.

MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK
Normális közlekedést Csepelen és Soroksáron!

A legfontosabb beruházások nem valósul-
tak meg 2010 óta. Soroksárnak vasúti alul-
járóra van szüksége, Csepelnek új Duna-híd 
és felújított Gubacsi híd, valamint a Gerincút 
 folytatása kell. 

A csepeliek és soroksáriak tisztaságra, békére 
és biztonságra vágynak!

Sokan jogosan panaszkodnak a közbiztonság-
ra és a közterületek tisztaságára. Ezen akkor 
tudunk segíteni, ha a Fővárosnak elég állami 
forrást adunk a köztisztaság biztosítására és 
az utak karbantartására. Erősíteni fogjuk a 
rendvédelmet!

21. századi oktatásra van szüksége Csepel-
nek és Soroksárnak!

Ha nincs jól működő oktatási rendszere ez or-
szágnak, akkor nincs jövője sem! 

Megbecsült oktatókra, motivált és fejlődő di-
ákokra, az iskolarendszerben megbízó szülők-
re van szükség.

Nem hagyjuk a rászorulókat az út szélén!

Polgártársaink közül sokan élnek rossz kö-
rülmények között, akiken nem segít a Fidesz. 
Mi már ellenzékiként is napi szinten segítünk 
élelmiszerrel a rászorulóknak.

Nekem tényleg Csepel és Soroksár az első!

A fideszes politikusok a saját érdekeiket az 
emberek érdekei elé helyezik. Németh Szilárd 
Csepel legnagyobb ingatlanbárója lett, miköz-
ben a sokadik stadion építése miatt mi a le-
pukkant hév helyett is pótlóbuszozhattunk 14 
hónapig.  

A CSEPELIEK ÉS A SOROKSÁRIAK SZOLGÁLATÁBAN
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TISZTELT HONFITÁRSAM, KEDVES OLVASÓ!
Márki-Zay Péter vagyok, Magyarország 
 miniszterelnök-jelöltje. 49 éves vagyok, nős, 
hét gyermek édesapja. 2018 óta kétszer vá-
lasztott ak meg a korábbi fi deszes bástya, 
Hódmezővásárhely polgármesterének az 
ellenzéki pártok és a civilek összefogásá-
val. 2021 októberében pedig megnyertem 
az  ellenzéki előválasztást, így nekem jut 
a feladat, hogy legyőzzem Orbán Viktort.

A célom, hogy miniszterelnökként a pártok, 
a civilek, de legfőképpen az Ön segítségé-
vel Magyarországból egy boldogabb, tisz-
tességesebb és a felemelkedés lehetőségét 
mindenki számára biztosító országot csinál-
junk. A tizenkét éve hatalmon lévő Fidesz-
kormány tragikus tévútra vitte hazánkat. 
A külföldi multik érdekében tartósan alacso-
nyan tartotta a magyar munkavállalók bérét, 
elzárva őket az előrelépés lehetőségétől. 
Elhanyagolta és lepusztította az egészség-
ügyet, elhanyagolta és versenyképtelenné 
tette az oktatási rendszert. Elárulta nyugati 
szövetségeseinket, és keleti diktatúrák ölébe 
lökte az országunkat. Mindezt egy olyan idő-
szakban, amikor minden lehetősége megvolt 
arra, hogy segítse a magyarokat a boldogulás-
ban. Orbán Viktor kormánya azonban azoknak 

segített, akik nem szorultak segítségre. 
A saját barátainak, a fi deszes kiváltságosoknak.

Ma, 2022-ben már mindannyian látjuk, hogy mi 
lett mindennek az eredménye. Megállíthatatlan 
áremelkedés, világrekord-halálozás és a leg-
felső körökig felmászó, az ország lehetőségeit 
megfojtó korrupció. És persze hideg hatalmi 
számításból keltett, habzó szájú gyűlölködés, 
amely megmérgezi Magyarország levegőjét.

Ennek mindannyiunk érdekében véget kell 
vetnünk. Mégpedig most tavasszal.

Az előttünk álló munka nehéz lesz, és ellen-
felünk mindent megtesz majd, hogy még ne-
hezebb legyen. De győzni fogunk, mert a jó 
végül mindig győz. A sötétséget pedig felváltja 
a világosság.

Azonban ehhez az Ön támogatására, az Ön 
szavazatára is szükségünk van. Kérem, tá-
mogassa az ellenzéki összefogás színeiben 
induló egyéni képviselőjelölteket és az ellen-
zék közös listáját!

A kevesek gazdagodását váltsa fel 
a sokak jóléte!

CSAK FELFELÉ!
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Miután a Fidesz 2010-ben kétharmados több-
séget szerzett , mindent megtett  azért, hogy 
akkor se lehessen leváltani, ha már nem áll 
mögött e a magyar választók többsége. Olyan 
választási rendszert talált ki és fogadott  el 
egyedül, amelyben csak ő győzhet, ha min-
denki más külön indul. Az együtt  indulás 
pedig sokáig elképzelhetetlen volt. Az elmúlt 
évek alatt  azonban az ellenzéki politika a 
korábbi széthúzás helyett  az összefogás 
útjára lépett . 

A választók követelték ki, hogy a pártok ne azt 
keressék, ami elválasztja, hanem azt, ami ösz-
szeköti őket. És kiderült: egy lopásra és gyűlö-
letkeltésre építő és az emberekkel nem törődő 
erővel szemben jól megfér egymás mellett 
a konzervativizmus és a szociáldemokrácia, 
a nemzeti elkötelezettség, a liberalizmus és 
a zöldpolitika is. Mert bár vannak a pártoknak 
egymással vitáik, de még több olyan kérdés 
van, amiben egyetértenek. Az előválasztáson, 
amelyen több mint 800 ezren vettek részt, 
eldőlt, ki lesz az a 106 közös jelölt, aki az el-
lenzék színeiben elindulhat a választáson, és 
a közös miniszterelnök-jelölt személye is ki-
derült. Így most 106 erős jelölttel és Márki-
Zay Péterrel, a legesélyesebb miniszterelnök- 
jelölttel együtt a 2019-es önkormányzati 
választás után újra megmutatjuk, hogy tudunk 
jobb, igazságosabb és tisztességesebb ajánla-
tot tenni a választóknak a parlamenti választá-

son, velük együtt végre legyőzzük ezt a hitvány, 
gonosz rendszert, és Magyarország újra mind-
annyiunk hazája lesz.

ÁLLJON MELLÉNK MÁR MOST!
Bár a választás tavasszal lesz, már most 
sincs vesztegetni való időnk! A győzelemhez 
kemény munka kell, ebben pedig mindenkire 
számítunk, aki hiszi, hogy Magyarország útja 
csak felfelé vezethet.

1.  Hamarosan kezdődik az egyéni képviselő-
jelöltek ajánlásgyűjtése. A közös ellenzék
pultjainál vagy az önhöz becsengető akti-
vistáknál is alá lehet írni az ajánlóíveket.

2.  Az országgyűlési választás tisztasága érde-
kében elengedhetetlen, hogy minden szava-
zókörben legyen ellenzéki szavazatszámláló. 
Összesen 20 ezer emberre van szüksé-
günk. Jelentkezzen szavazatszámlálónak
a 20k.hu oldalon!

3.  A Fidesz elképesztő kommunikációs túl-
erejével szemben is erős kampányra van
szükség. Kérjük, támogassa pénzzel a közös
kampányt, akár 1000 forint is nagy segítség!

4.  Győzze meg barátait, ismerőseit, hogy támo-
gassák az ellenzék kampányát, és adják le
szavazatukat a választáson! Mindannyiunk
jövője a tét!

MIÉRT INDULUNK KÖZÖSEN?

Várunk országszerte az egységes ellenzék pultjainál! További részletek itt: www.menjunktovabb.hu

ÁLLJ MEG,
HOGY MEHESSÜNK TOVÁBB!
ELŐVÁLASZTÁS – NÉPSZAVAZÁS – KORMÁNYVÁLTÁS
TÁMOGASD TE IS AZ EGYSÉGES ELLENZÉK NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSÉT!

MIÉRT INDULUNK KÖZÖSEN?

Várunk országszerte az egységes ellenzék pultjainál! További részletek itt: www.menjunktovabb.hu

ÁLLJ MEG,
HOGY MEHESSÜNK TOVÁBB!
ELŐVÁLASZTÁS – NÉPSZAVAZÁS – KORMÁNYVÁLTÁS
TÁMOGASD TE IS AZ EGYSÉGES ELLENZÉK NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSÉT!
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MIÉRT INDULUNK KÖZÖSEN?

MÁR AZ ÉLETÜNK A TÉT
A világ összes országa közül Magyarországon 
az egyik legmagasabb a koronavírushoz 
köthető lakosságarányos halálozás. Igaz, a két 
éve tartó világjárvány bármilyen kormány alatt 
sok ezer ember halálához vezetett volna, de 
bármilyen kormány jobban kezelte volna a jár-
ványt, mint Orbán Viktor kormánya. A felelőt-
lenség, a titkolózás, a használatlanul kidobott 
tesztek, a nem létező kontaktkutatás, a keleti 
vakcinákat dicsőítő propaganda, a bizonyta-
lankodás, az egészségügy gyalázatos állapota 
és az egészségügyi dolgozók semmibevétele 
számtalan olyan honfi társunk életébe került, 
aki még ma is velünk lehetne. A járványkeze-
lés tragikus kudarca is intő jel: a következő 
választás szó szerint élet-halál kérdése lesz. 
Márki-Zay Péter kormánya nem fogja gyer-
meknek tekinteni a felnőtt embereket, őszin-
tén és átláthatóan kommunikál, a járványke-
zelésben pedig bevált stratégiákat  követ majd.

REKORDINFLÁCIÓ, REKORDÁREMELÉS
Miközben a kormánypropaganda magyar gaz-
dasági sikerekről harsog, a hétköznapok ta-
pasztalatai arcunkba vágják a valóságot. Rég 
nem látott módon és követhetetlen mérték-
ben nőnek az árak a boltokban, egyik hétről 
a másikra, sőt szinte naponta írják át az 
árakat az üzletekben. 40 százalékkal nőttek 
az üzemanyagárak, 27 százalékkal fi zetünk 
többet az étolajért, mint egy évvel koráb-

ban. Az árak bizony előre mennek, nem hátra. 
Ennek oka a törékeny és kudarcot vallott 
gazdaságpolitika, a mesterségesen gyengén 
tartott forint, és hogy az Orbán-kormány nem 
látja az emberek mindennapi nehézségeit, így 
nem is törődik velük. Az áremelkedést kiszá-
mítható gazdaságpolitikával, erős forinttal, 
majd az euró bevezetésével állítja meg Márki-
Zay Péter kormánya.  

A BŰN KORMÁNYA
A kenőpénzt papírzacskóban kapó igazság-
ügyminiszter-helyettes csak a jéghegy csúcsa. 
A végrehajtómaffi a tetején ülő fi deszes po-
litikusok nem a rendszer hibái, ők maguk 
a rendszer. A Fidesz kétharmados többségét 
Völner Pál mellett olyan politikusok bizto-
sítják, mint a hivatali vesztegetéssel tetten 
ért Boldog István, a költségvetési csalással 
vádolt Simonka György vagy a romák fel-
zárkóztatására szánt pénzt eltüntető Farkas 
Flórián. A Fidesz-kormány tagjai nem üldözik, 
hanem elkövetik a bűnt, az uniós pénzeket 
pedig haveri oligarcháknak, az Orbán család-
nak és strómanjaiknak játsszák át. A válasz-
tások után véget ér a bűnözők kormányzása, 
a korrupciótól pedig megtisztítja a közigaz-
gatást Márki-Zay Péter kormánya. A korrup-
cióellenes ügyészség felállítása és az Európai 
Ügyészséghez történő csatlakozás lesznek az 
első lépések.

Várunk országszerte az egységes ellenzék pultjainál! További részletek itt: www.menjunktovabb.hu

ÁLLJ MEG,
HOGY MEHESSÜNK TOVÁBB!
ELŐVÁLASZTÁS – NÉPSZAVAZÁS – KORMÁNYVÁLTÁS
TÁMOGASD TE IS AZ EGYSÉGES ELLENZÉK NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSÉT!
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Ők azt mondják: Márki-Zay Péter eltörölné a 
 rezsicsökkentést – NEM IGAZ!

A valóság az, hogy Márki-Zay Péter minisz-
terelnökként valódi és fenntartható re-
zsicsökkentést vezetne be. Energetikai 
korszerűsítéssel ugyanis 77 százalékkal 
csökkenthető a rezsi, szemben Orbán Viktor 
20 százalékával. Hódmezővásárhelyen ezt 
már meg is tette.

A valóság az, hogy Orbán Viktor még a rezsi-
csökkentésből is lopott. Oligarchái cégén ke-
resztül folytatja az ország ener gia  vásárlását.

A valóság az, hogy hosszú időn át a világpi-
aci árnál drágább volt a „rezsicsökkentett” 
energia, így amíg Önnek azt hazudták, hogy 
éppen spórol, nagyon sokat kerestek Önön.

Ők azt mondják: Márki-Zay Péter az országra 
szabadítaná a migránsokat – NEM IGAZ!

A valóság az, hogy Márki-Zay Péter megtar-
taná a határkerítést, és az Európai Unió ha-
tárait szigorúan, az uniós határőrizeti szervvel 
közösen védené.

A valóság az, hogy Orbán Viktor a letelepedési 
kötvényprogrammal több mint 50 000 külföldit 
fogadott be komoly anyagi haszonért. Köztük 
keresett bűnözőket is, akiket rászabadított az 
országra és az Európai Unióra, köztük a bukott és 
hazájában körözött macedón miniszterelnököt.

A valóság az, hogy az új kormány nemcsak 
megállítja az illegális bevándorlókat, de kiuta-
sítja a Fidesz által beengedett bűnözőket is, és 
elveszi tőlük a letelepedési engedélyt.

NE HAGYJA, HOGY HÜLYÉNEK NÉZZE 
A FIDESZ! ÖN IS ÁTLÁT A SZITÁN!
A Fidesz lop, csal és hazudik: lenézi a választókat. Azt képzelik, hogy Ön is elhiszi azokat 
a képtelenségeket, amelyeket a propaganda az ellenzékről és Márki-Zay Péter miniszterel-
nök-jelöltről állít. De tévednek.
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„Az előválasztás véget ért, a Fidesz ön-

kényuralma pedig a végéhez közeledik. 

A DK mindannyiunk érdekében az ellen-

zék közös soroksári jelöltjét, dr. Szabó 

Szabolcsot támogatja 2022-ben.” Bányai 

Amír, soroksári önkormányzati képviselő, 

 Demokratikus Koalíció

„Ez lesz a harmadik választás, melynek 

kampányában tevőlegesen támogatom 

Szabolcsot. Az előző kettőt megnyertük, és 

minden reményem szerint harmadszorra is 

nagy arányú vereséget mérünk a Fideszre!”  

Ritter Ottó, soroksári önkormányzati 

képviselő

„A kormányváltás után a fiataloknak, 

a munkavállalóknak nem kell majd külföl-

dön keresniük a boldogulásukhoz vezető 

utat, azt itthon is megtalálhatják. Újra 

büszkék leszünk magyarnak lenni Eu-

rópában! Szabolcs egyetemi oktatóként 

tudja az ehhez vezető utat, ezért én is 

őt támogatom. Tegyétek ezt Ti is!” Koncz 

Róbert, a Momentum soroksári elnöke 

„A néppárti Jobbik elkötelezett az ellen-

zéki összefogás iránt, hiszen a valódi rend-

szerváltásra csak így van lehetőség. Az 

egységes ellenzéknek Szabolcs a jelöltje, 

így arra biztatok mindenkit, hogy szavaza-

tukkal őt támogassák a 2022-es választá-

sokon!” Szabó Bence, Jobbik

„A 2022-es választás napja életünk sors-

döntő napja lesz. Eldől, hogy diktatúra 

vagy demokrácia, a Kelet vagy a Nyugat 

övezi életünk további útját! Minden 

erőmmel támogatom, hogy dr. Szabó Sza-

bolcs képviselje továbbra is a két kerület 

lakosainak érdekeit. CSAK FELFELÉ!” 

Bodnár György, az MMM Csepeli és So-

roksári Szervezetének társelnöke.

„A 2022-es választás tétje 

nem csak az, hogy Német 

Szilárd és a Fidesz folytat-

hatja-e a köz vagyonának le-

nyúlását, hanem az is, hogy 

egyházi iskola lesz-e a Jed-

likből. Azt gondolom, hogy 

Szabolcs az a jelölt, aki egy 

kormányváltás után kép-

viselni tudja majd az Or-

szággyűlésben a csepeli-

ek akaratát.” Paál Géza,

a Demokratikus Koalíció

csepeli elnöke

„Véget kell vetni a Fi-

desz-rezsim ámokfutásá-

nak! A Fidesz emberte-

len, korrupt önkényuralmi 

rendszere helyett egy 

szabad, igazságos, szo-

lidáris, valódi esélyeket 

teremtő, gondoskodó Ma-

gyarországot építünk. 

Közös jövőnkért, Magyaror-

szágért!” Bangóné Borbély 

Ildikó, országgyűlési kép-

viselő, az MSZP Csepeli 

Szervezetének elnöke
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CSATLAKOZZON A CSAPATOMHOZ!

Impresszum:

Kiadó: 

Magyar Szocialista Párt 

(1114 Budapest Villányi út 11-13.)

Kiadásért felel:  

dr. Tóth Bertalan társelnök

TÁMOGASSA DR. SZABÓ SZABOLCS KAMPÁNYÁT!
Amennyiben fontos Önnek a kormányváltás, akkor 
támogassa dr. Szabó Szabolcsnak, 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

JELENTKEZZEN SZAVAZATSZÁMLÁLÓNAK, 
AKTIVISTÁNAK!
A kormányváltáshoz ellenzéki győzelemre van szükség. 
Az ellenzéki győzelemhez sok aktivista részvételé-
re van szükség. Ha van heti néhány szabad órája, ha 
a választás napján szívesen lenne szavazatszámláló, 
akkor jelentkezzen az oldal alján megadott elérhető-
ségek valamelyikén! 

Csepeli: 
II. Rákóczi Ferenc út 155.,
kepviseloiiroda.csepel@gmail.com, 
06 20 / 286-3668

Soroksári:  
Grassalkovich út 144.,  
kepviseloiiroda.soroksar@gmail.com, 
06 30 / 977-5878

SEGÍTSE AKTIVISTAKÉNT A KORMÁNYVÁLTÁST!

EGYSEGBENMAGYARORSZAGERT.HU

CSEPEL: II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 155.,  

KEPVISELOIIRODA.CSEPEL@GMAIL.COM • 06 20 / 286-3668

SOROKSÁR: GRASSALKOVICH ÚT 144.,  

KEPVISELOIIRODA.SOROKSAR@GMAIL.COM 

06 30 / 977-5878
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