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235 000 + 235 000 aláírást 

gyűjtött 

az ellenzék

83 millió forintnyi kenőpénzt fogadott el, egyetemi 

vizsgákat umbuldált meg, mégsincs előzeteseben 

a korrupt fideszes államtitkár – részletek a 3. oldalon

Németh Szilárd trükközik a csepeli sportléte-

sítményeket üzemeltető, hozzá köthető ala-

pítványokkal – részletek a 3. oldalon

Miért fontos a választás – interjú 

Vadai Ágnessel – részletek a 7. 

oldalon 

2022. február

Két kérdésben kezdeményezett népszavazást az ellen-
zék. Először is a kínai egyetem helyett a magyar hallga-
tóknak szánt Diákvárost szeretnék megépíteni Csepel 
határában. Másrészt a Fidesz által arcátlanul rövid időre, 
mindössze három hónapra csökkentett álláskeresé-
si járadék időtartamát szeretnék az európai átlagnak 
megfelelő 9 hónapra emelni. Ehhez kérték az emberek 
támogatását, és nagyon sokan alá is írták az íveket Cse-
pelen és Soroksáron is. Végül a néhány hetes aláírás-
gyűjtés után kétszer 235.000 aláírást adtak át a pártok 
és civil szervezetek a Nemzeti Választási Irodának. 
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Beszélgetés dr. Szabó Szabolccsal

a tavaszi választás 
egy új korszak nyitánya lesz

Kezdjük mindjárt a leggyakrabban elhangzó kérdéssel: Győzhet-e 

az ellenzék az áprilisi választáson, lehetséges-e a kormányváltás?

Sz.Sz. Nem csak lehetséges, hanem elengedhetetlenül szükséges is. Az 

utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, hogy megállítsuk a katasztrófához ve-

zető folyamatokat a gazdaság és a pénz-

ügyek területén. Gátat kell végre vetnünk 

a mérhetetlen korrupciónak, csökkente-

nünk kell  az iszonyúan megnőtt társa-

dalmi különbségeket, hogy csak a  leg-

sürgetőbbeket említsem. Egészen 

elképesztően rosszak a  mutatószáma-

ink: soha nem volt még ekkora, 42 ezer 

milliárd forintos az államadósság; 7,4 

százalékos az infláció; több mint 5 ezer 

milliárd forint az államháztartás hiánya! 

A  helyzet tehát rossz, de bizakodó va-

gyok, hiszen itt Csepelen és Soroksáron 

már az előző két választáson is legyőz-

tük a a fideszes jelöltek, és úgy látom, 

hogy az ellenzéki összefogás megte-

remtette a  lehetőségét annak, hogy 

ez most országosan is megvalósuljon. 

Sokan mondják, hogy lejt a  pálya, 

de mit lehet tenni a hátrányok csök-

kentésére?

Sz.Sz. A legfontosabb, hogy mindenki, 

akinek elege van a jelenlegi viszonyok-

ból, úgy tekintsen a választásra, hogy 

azon az ő szavazata lesz a döntő. Sen-

ki se gondolja azt, hogy majd a többi-

ek nélküle is meglesznek elegen, hogy 

az ő szavazata úgysem fog hiányozni 

a sokaságból. A másik dolog, amit már 

kértünk korábban is, hogy aki teheti, segítse személyesen a szavazás el-

lenőrzését azzal, hogy részt vesz valamely szavazatszámláló bizottság 

munkájában. A Fidesz anyagi fölényét pedig lábbal igyekszünk ellensú-

lyozni, amihez szintén várjuk további aktivisták csatlakozását! 

A kormánypárti propaganda igyekszik azt sulykolni, hogy az ellen-

zéknek nincs programja. Mit tud erre válaszolni ön, aki már máso-

dik parlamenti ciklusát tölti és a harmadikra készül?

Mulatságos ezt annak a pártnak az oldaláról hallani, amelynek sem ko-

rábban, sem jelenleg nincs más 

programja mint, hogy „folytat-

juk”. Nevethetnénk ezen, ha 

nem volna itt az a szomorú tény, 

hogy ők valójában nem az or-

szág kormányzását, hanem an-

nak kifosztását szeretnék foly-

tatni. Az elmúlt hónapokban 

alapos programalkotó munka 

folyt, én magam az oktatási 

program formálásában segítet-

tem. Nem csak azt tudjuk, hogy 

mit szeretnék csinálni, hanem 

a  következő négy évre kidol-

gozott ütemezésen dolgozunk. 

Az egyes szakterületek prog-

ramjait egyébként hetek óta 

tematikus sajtótájékoztató ke-

retében mutatják be az ellenzé-

ki politikusok, és rövidesen az 

összefoglaló írásos program is 

elérhető lesz. Az oktatás terén 

például azonnal megoldandó 

a  feladat egy önálló Oktatási 

Minisztérium felállítása, a peda-

gógusok bérrendezése, a  tan-

köteles korhatár emelése. Kicsit 

hosszabb időt fog igényelni az 

iskolafenntartási rendszer át-

alakítása, az állami és az egyházi 

iskolák azonos finanszírozásának megalapozása, valamint egy teljesen 

új közoktatási törvény kidolgozása. A ciklus második felében pedig egy 

pedagógiai reformot kell elindítani, ami alapjaiban változtatja majd meg 

az oktatási rendszerünket. 

találkozna Márki-zay Péterrel, 
az ellenzék miniszterelnök jelöltjével? Jöjjön el Csepelen a Görgey artúr térre 

2022. február 10-én (csütörtökön) 9.00-10.00 óra között. 

https://www.szaboszabolcs.hu
https://www.szaboszabolcs.hu/events/
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Mint köztudott, óriási botrányba keveredett a fideszes államtitkár, 

Völner Pál. A devizahiteleseket kiforgató végrehajtókkal folytatott 

üzelmeiről szóló nyomozati anyag szerint az államtitkár több rész-

letben 83 millió forint kenőpénzt vett át. Az is kiderült a nyomozati 

anyagból, hogy egyetemi vizsgák eredményeit befolyásolták, Rogán 

Antal kabinetvezetője például olyan vizsgát is eredményesen letett 

a hivatalos okiratok szerint, amin bizonyítottan ott sem volt. De ez 

még semmi ahhoz képest, hogy kinevezett bírók ellehetetlenítését is 

megpróbálták kijárni. Egyértelmű tehát, hogy a szálak Rogán Antalig 

és Varga Juditig érnek. 

Dr. Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár országgyűlési képvi-

selője felháborítónak tartja, hogy a  teljesen világos korrupció és 

okirathamisítás ellenére Völner Pál még mindig nincs előzetes letar-

tóztatásban, és hogy Rogán és Varga még nem mondott le. Egyben 

egyetemi oktatóként határozottan követelte, hogy az érintett egye-

temek azonnal vizsgálják ki a vizsgaeredmények meghamisításának 

ügyét, és keményen lépjenek fel az egész magyar felsőoktatást lejá-

rató gazemberekkel szemben. 

Csepelen és Soroksáron mindenki hallott már róla, hogy Németh 

Szilárd Csepel legnagyobb ingatlanbárója lett. A  hozzá köthető 

alapítványok több tíz milliárd forint értékű sportingatlanok tulaj-

donjogát szerezték meg, és ezeket Németh kézivezérléssel irányít-

ja. A közpénzekből gründolt mesés ingatlanva-

gyonnal kapcsolatban közölt újabb részleteket  

dr. Szabó Szabolcs. 

A képviselő dokumentumokkal alátámaszt-

va közölte, hogy a hallgatás és hazudozás el-

lenére mára bebizonyosodott, hogy Németh 

Szilárd alapítványa 5 milliárd forintnyi köz-

pénzt kapott a Csepel SC megszerzésére. Így 

került hozzájuk a híres Béke téri sporttelep, 

a Kajak-kenu telep, valamint az Evezőstelep. 

Az pedig külön felháborító, hogy a támoga-

tás átutalása után az EMMI letagadta a tá-

mogatást, hiába kérdezett rá az akkor informálisan 

már tudomására jutott információra. Rögzítsük tehát sokadszorra is, 

hogy bár Németh Szilárd azt hazudta, hogy a Csepel SC a csepelieké 

lett, valójában az ő saját lakcímére bejegyezve megalapított alapít-

ványhoz került.  

Az már csak hab a tortán, hogy a képviselő oknyomozása arra is 

fényt derített, hogy 2021 tavaszától Németh Szilárd havi 588 ezer fo-

rintért béreltet magának irodát az Országgyűlés Hivatalának 

finanszírozásában a  Hollandi úton 

található birkózócsar-

nokban, vagyis a hozzá 

köthető alapítványtól 

bérel közpénzért irodát 

magának. Ami nem csak 

drága, hanem morálisan is 

elfogadhatatlan. 

tízMilliókat tett zsebre, 
egyetemi vizsgákat umbuldált, bírókat próbált meg 

ellehetetleníteni a fideszes államtitkár körülötti maffia 

néMeth szilárd trükközik 
a csepeli sportlétesítményeket üzemeltető, hozzá köthető alapítványokkal
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A Gubacsi híd problémája már a  2010-es vá-

lasztáson is előkerült. Részben azért, mert 

a híd vasúti fele már szinte saját rozsdahalmai-

ba omlik, részben azért, mert a valamivel jobb 

állapotú közúti híd 2x1 sávja csupán sérülékeny 

kapcsolatot biztosít Csepelről a szárazföld felé. 

A vasúti híd helyett a terv szerint új híd épül 

a Gubacsi mellé, ezért a vasúti pálya nyomvo-

nalát is megváltoztatják. Mindez óriási válto-

zásokkal jár majd a környező területek közleke- 

désében. 

Nézzük a  várható változásokat a  Corvin-

csomópont felől kezdve. A csomópont tíz éve 

épült át, amikor még nem számoltak a Metrans 

jelentette terheléssel. A jelenlegi helyzet csak 

a csomópont többszintűvé tételével oldható 

fel. Az elérendő cél az lenne, hogy a fő közle-

kedési útvonalon vasúti vágány ne keresztez-

ze a forgalmat. A csepeli polgármester által el-

fogadott koncepció szerint meg is kezdődött 

a  tervezés. A  tervekben azonban az látszik, 

hogy a Kossuth utca befelé vezető ágán az új 

csomópontban is a vágányokon keresztül ve-

zet az út, ezen az ágon egy mélyebb, egy har-

madik szintű kereszteződést kellene építeni. 

A Corvin-csomóponttól a Gubacsi híd felé 

tartó út jelenleg kevésbé forgalmas, azonban 

az esetleges Albertfalvai híd megépülése ese-

tén ez az új útszakasz vezetné el a forgalmat 

az építési szabályzatban szereplő jövőbeni 

Kis-Duna alatti alagút felé. A Gubacsi hídnál 

ugyancsak jelentős átalakításokra lehet számí-

tani. Korábban egy új lehajtón keresztül a Gu-

bacsi híd alatt tervezték elvezetni a forgalmat 

a Hollandi út felé, bár akkor a Németh Szilárd 

érdekeltségéhez tartozó vízisport-telep előtt 

megnőtt volna a közúti forgalom. A jelenlegi 

koncepció szerint a papírgyári területeken át-

vezető úttal tehermentesítenék a Popieluszko 

utcát. Így azonban megmarad a szintbeni ke-

reszteződés a délre tartó autósok számára. Azt 

még nem tudjuk, hogy körforgalom vagy lám-

pás kereszteződés szerepel-e az illetékesek el-

képzeléseiben. Egy azonban biztos, mindkét 

megoldás a Dunadűlő úton vezetné el a  for-

galmat, vagyis a mostani parkolón át, a lakóte-

lep és a Daru-domb mellett. Itt mindenképpen 

megoldást kell majd találni arra – akár az útpá-

lya lesüllyesztésével és befedésével –, hogy ez 

ne váljon fokozottan balesetveszélyes és élhe-

tetlen területté.

A Gubacsi híd erzsébeti oldalán is változá-

sok várhatók, ahol most egy felüljáró vezet át 

a Helsinki út felett. A kormányzat tervei sze-

rint itt besüllyesztik a hév vágányokat, ehhez 

viszont újjá kellene építeni az egész feljüljárót. 

Ennek a költségét túl magasnak találták, ezért 

szintbeni kereszteződést építenének a Helsin-

ki úttal. A felüljáró megépítése előtt volt ilyen 

és nem véletlenül találták ki, hogy itt felüljáró-

nak kellene lennie. 

Bízom benne, hogy egy jó országgyűlési 

képviselővel, és egy várhatóan új önkormány-

zattal ezeket a problémákat is meg fogjuk tud-

ni oldani. 

tervek a Corvin CsoMóPontról 
és a gubaCsi hídról Paál Géza, a Demokratikus Koalíció 

csepeli elnöke
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27 éve önálló kerület Soroksár, és ezalatt 

sok ígéretet kaptunk a kerület fejlesz-

tésével kapcsolatban. Ennyi idő alatt 

persze sok víz lefolyt a Kis-Dunán is, 

de vannak dolgok, amelyek sajnos 

máig megoldatlanok. 

2021. decemberében a  soroksá-

ri képviselő-testületi ülés részeként 

megtartott közmeghallgatáson én ma-

gam is számos kérdést megfogalmaztam a  pol-

gármesternek a  közbiztonság témakörében. A  soroksári közbiztonsá-

gi helyzet ugyanis már régóta romló tendenciát mutat, mi soroksáriak 

sajnos ezt sokszor tapasztalhatjuk. Nappal is gyakran találkozhatunk 

a Hősök terén olyan személyekkel, akik a közösségi együttélés alapel-

veit még csak hírből sem ismerik. Véleményem szerint megoldást je-

lenthet a már évek óta ígért, de eddig nem megvalósult önálló rendőr-

kapitányság. Budapest 23 kerületéből csupán egy kerület van, amely 

a  XXI. században nem rendelkezik még önálló rendőrkapitánysággal, 

ez pedig Soroksár. 2020-ban a  Magyar Közlöny 127. számában ugyan 

megjelent az önálló rendőrkapitányság kialakításáról szóló döntés, de 

még mindig nem történt semmi. A  kerület országgyűlési képviselője  

dr. Szabó Szabolcs is aktívan foglalkozott már többször is ezzel a témával, 

ám sajnos a Fidesz nem törődött ezzel sem. 

A Jobbik helyi szervezete korábban a párt országgyűlési képviselőin 

keresztül próbált meg több javaslatot is benyújtani a rendőrkapitányság 

érdekében, de ezek sem jártak sikerrel a Fidesznek köszönhetően. A romló 

közbiztonság másik összetevője a jelenleg is tapasztalható súlyos rendőr-

ségi létszámhiány. Ismereteink szerint rengeteg rendőr hiányzik a rend-

szerből, amelyet Soroksáron az önálló rendőrkapitányság hiányában 

még inkább érzünk. Az ellenzéki összefogás a Biztonságos Magyarország 

programponton keresztül kívánja ezt a helyzetet megoldani. A program 

tartalmazza, hogy a rendvédelmi dolgozók személyi állománya növelése 

érdekében mihamarabb változásokra van szükséges a rendvédelmi dol-

gozók egzisztenciális helyzetének javítása, az új típusú szolgálati nyugdíj-

rendszer, vagy éppen a rendőrség szervezeti és működési mechanizmu-

sának korszerűsítése terén.  Mindezek megvalósításához arra van szükség, 

hogy április 3-án szavazzanak az ellenzéki összefogásra és az ellenzéki  

összefogás közös jelöltjére, dr. Szabó Szabolcsra!

Diákként, a Mindenki Magyarországa Mozgalom aktivistájaként csat-

lakoztam a csepeli és soroksári ellenzékhez civil aktivistaként.  Diák-

ként nap mint nap tapasztalom az egyre súlyosabb problémát jelentő 

tanárhiányt, az oktatási rendszer folyamatos leépülését. Ez is motivált 

elhatározásomban, mert úgy éreztem, hogy felelős állampolgárként ez 

ellen nekem is fel kell lépnem. A kormány ugyanis ellehetetlenít minket 

fiatalokat, a jövő nemzedékét. Lemaradunk a minőségi, nyugat-európai 

szintű oktatástól, amit pedig minden magyar diák megérdemelne.

Az elmúlt másfél hónapban én is részt vettem a népszavazási aláírás-

gyűjtésben Csepelen és Soroksáron. Nagyon sok új embert ismertem 

meg a  különböző pártokból, és annál is több tapasztalatot gyűjtöt-

tem ez idő alatt. Elmondhatom azt is, hogy nagyon jól és dinamikusan 

együtt lehet dolgozni az összes párttal és az összellenzéki közös jelölttel,  

dr. Szabó Szabolccsal, aki hosszú évek 

óta képviseli a csepeli és soroksári la-

kosokat. Nagyon jó előjel, hogy ilyen 

gördülékenyen együtt tud működ-

ni a 6 párt és a Mindenki Magyaror-

szága Mozgalom.

A választás napja gyorsan el fog 

jönni. Mi csepeli és soroksári ellen-

zékiek addig is gőzerővel azon fogunk 

dolgozni, hogy április 3-án Orbán Viktor kor-

mányát leváltva végre minden magyar diák minőségi oktatásban része-

süljön. Az a célunk, hogy a pedagógusok magasabb bért kapjanak, és 

megbecsült munkavállalóként gyakorolhassák hivatásukat.  

nagy a Csönd a soroksárnak 
ígért rendőrkaPitányság körül

a diákok Minőségi oktatást 
követelnek

Szabó Bence, a Jobbik soroksári elnöke

H. Nándornak, a Mindenki Magyarországa Mozgalom 
csepeli tagjának írása
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A különböző európai statisztikák eléggé lehangoló képet mutatnak a magyar-

országi szegénység vonatkozásában. Míg a 2000-es évek elején Kelet-Közép-

Európa éltanuló országa voltunk, megelőzve az EU-hoz akkor csatlakozó or-

szágok többségét, addig ma már az Európai Unió egyik sereghajtója lettünk. 

A hivatalos statisztikák szerint ma már jóformán csak Bulgária van mögöttünk 

a szegénységi mutatók terén.

Sajnos a szegénység jelenlétét mi magunk is tapasztalhatjuk nap mint 

nap Csepelen és Soroksáron járva, hiszen egyre több karitatív szervezet nyújt 

támogatásokat a rászorulóknak. Persze sokan kétkedéssel és nemtetszéssel 

fogadják az ilyen híreket, de ha valaki a „földön jár” és nem csak a politikai 

propaganda vezérli az életét, akkor szembesülhet a tényekkel.

Mit teszünk, vagy tehetünk a magunk módján? Legfontosabb, hogy ki-ki 

a maga lehetőségei szerint támogassa a rászorulókat! Így tesz a csepeli és 

soroksári tagokból álló Együttérzés Korlátok Nélkül Egyesület is. A hét hat 

napján, napi 20-25 családnak juttatunk élelmiszercsomagot (pékáru, zöld-

ség, gyümölcs és néha tartós élelmiszerek, vagy éppen húsáru), valamint 

havi rendszerességgel 240 adag meleg egytálételt osztunk ki az ételosztáson 

megjelenteknek. Ezen kívül a mostani karácsonyi ünnepi időszakban is majd’ 

200 tartósélelmiszer-csomagot is eljuttatunk a csepeli és soroksári rászorulók 

részére. 

Hasonló pozitív példa, hogy Soroksár Újtelepen a lakók karoltak fel egy 

több, mint egy évtizede a kiserdőben lakó hajléktalant. Rendszeresen támo-

gatják az ott élők élelmiszerrel és egyéb szükséges dologgal, sőt nemrég sike-

rült „kiemelni” az erdei körülmények közül, és a Soroksári Karitász segítségével 

fedelet biztosítani a számára. Folyamatban van az esetleges ellátórendszeri 

beintegrálása is. Mert van kiút, ha van akarat és segítség! 

Egy kormányváltást követően elengedhetetlen az elesettek, szegénységi 

küszöb alatt élők felemelése, a szociális háló kiterjesztése, a példátlanul ala-

csony nyugdíjak megélhetésre alkalmas szintre emelése.

Ritter Ottó, soroksári önkormányzati képviselő

a szegénység CsePelen és 
soroksáron is jelen van

2022. január 15-én tartotta összevont aktivista találkozóját a csepeli-so-

roksári ellenzék. A közös ellenzéki jelölt, dr. Szabó Szabolcs meghívására 

a saját csapatának kemény magja, a Momentum, a DK, az MSZP, a Jobbik, 

az MMM 85 aktivistája vett részt a találkozón. A képviselő megköszönte 

a helyi szervezeteknek és az aktivistáknak az előválasztás sikeres helyi 

lebonyolítását, a sikeres népszavazási aláírásgyűjtést, valamint felvázol-

ta az április 3-ig előttük álló feladatokat. Egy biztos: intenzív kampányt, 

jól érzékelhető utcai jelenlétet láthatunk majd a közös ellenzéktől. 

Felkészült az ellenzék a CsePeli-
soroksári küzdeleMre
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Aki nyitott szemmel jár Csepelen, annak feltűnhetett, hogy gyak-

ran megfordul a kerületben. Milyen kötődése van Csepelhez?

V.A. A családom egy része Csepelen él, ezért, ha tehetem, megyek is. Mi-

nél többet járok ott, annál inkább szívemhez nőnek az emberek, az épü-

letek, a  hangulat.

Így a hivatalos kampány kezdetéhez érve, mit gondol, mi a legna-

gyobb tétje a 2022-es országgyűlési választásoknak?

V.A. A  legnagyobb tét szerintem az, hogy 12 év után véget tudunk-e 

közösen vetni annak a lélekromboló politikának, ami a kormánypártok 

minden intézkedését áthatja. Sokszor elmondtam már, hogy ha nehezen 

is, de az oktatási vagy egészségügyi rendszer sebeit be lehet gyógyítani 

kormányzati intézkedésekkel. A magyar lelken ejtett sebek gyógyulására 

ugyanakkor generációk kellenek majd.

Miért tartja fontosnak, hogy a csepeli, soroksári lakosok is minél 

többen elmenjenek szavazni?

V.A. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol akkor kap valaki diplo-

mát, ha megdolgozott érte, és nem az, aki el sem megy a vizsgára. Egy 

olyan országban, ahol az nyeri a közbeszerzést, aki tényleg a legjobb aján-

latot adja, nem pedig az, aki a miniszterelnök haverja vagy rokona. Egy 

olyan ország lenne jó, ahol a csepeli és a soroksári gyerekek is ugyanolyan 

lehetőségeket kapnak, mint a NER szülők gyerekei. Ezért kell elmenni 

választani. Nem a politikusokért, hanem saját sorsunk jobbá tétele miatt.

2010 előtt a Honvédelmi Minisztérium államtitkára is volt. Ezt a po-

zíciót most Németh Szilárd tölti be. Mi a véleménye a munkájáról?

V.A. Hagyjuk inkább. Kifejezetten sértő a katonákra nézve, hogy egy ilyen 

ember a miniszter-helyettes. Honvédelmi tevékenysége kifullad kétes 

gasztronómia posztokban. Szomorú, hogy a pacal fontosabb neki, mint 

a Magyar Honvédség. 

Szakterületén, a honvédelem ügyében mik lesznek a legfontosabb 

teendők, megoldásra váró feladatok kormányváltás után?

V.A. Hamarosan bemutatjuk az egyesült ellenzék honvédelmi programját 

is. De talán nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a Márki-Zay 

Péter vezette új kormány számára a haditechnikai beszerzések átgondolt-

sága és átláthatósága kiemelten fontos. Ezen a területen biztosan lesznek 

lépéseink.

Ha találkozna egy csepelivel, aki szeretné meggyőzni egy barátját, 

vagy családtagját arról, hogy ne a Fideszre szavazzon, mit tanácsol 

neki, mivel érveljen röviden?

V.A. Rengetegen vannak, és nemcsak Csepelen és Soroksáron, akik vál-

tozást akarnak. Nekik, köszönöm, hogy támogatnak bennünket, sokan 

közülük nagyon aktívan és bátran. Ha van olyan, aki bizonytalan, őket 

meg kell kérni, hogy menjenek el szavazni az egyesült ellenzék helyi je-

löltjeire, köztük, Szabó Szabolcs képviselőtársamra, mert ők és Szabolcs 

a garancia arra, hogy egy európai, kiegyensúlyozott, normális Magyar-

ország épüljön. Egy olyan ország, ahol nem négyévente osztogat a kor-

mány a mások pénzéből, hanem olyan körülményeket teremt, hogy ne 

a második legszegényebb legyen a magyar az EU-ban. Ha valaki bizonyta-

lan, nézze meg, hogy mennyit fizet az almáért, a krumpliért vagy a leves-

zöldségért, miközben a kormány a csirke far-hátat teszi hatósági árassá 

ezzel azt üzenve: a fideszeseknek luxus, nektek meg ez. Aki bizonytalan, 

annak azt kell elmondani, hogy a családod és a haza jövője múlik a válto-

záson. Mert ha marad minden így, ahogy most van, akkor a NER teljesen 

felzabálja majd nemcsak a közös természeti és épített kincseinket, ha-

nem a magyar lelket is. Mi azért küzdünk, hogy újra szabadok lehessünk, 

minden értelemben. 

a Márki-zay Péter vezette új korMány 
száMára a haditeChnikai beszerzések 
átgondoltsága és átláthatósága 
kieMelten Fontos lesz 
Interjú dr. Vadai Ágnessel, a DK alelnökével



felelős kiadó: Dr. Szabó Szabolcs

CSepelen 
IrodaI ügyelet: 

Csepeli képviselői iroda, II. Rákóczi Ferenc út 155. nyitva 11-19 óráig,  
tel: 20 286 3668, email: kepviseloiiroda.csepel@gmail.com

MoMentuM Csepeli iroda, nap utca 14-16. (bejárat az Akácfa utca felől), nyitva 11-19 óráig
CsepelI dK Iroda, Zrínyi u. 2/a, nyitva 11-19 óráig

Csepeli MsZp iroda, Kossuth lajos utca 150., nyitva 11-18 óráig
KItelepüléseK: 

Csepel sZtk, Görgey Artúr tér, 11-19 óráig
Csepel KaráCsony sándor utCa (hév megálló felől), 15-18 óráig

Csepel daru-doMb, 15-18 óráig
Csepel Csikó sétány spar, 15-18 óráig

Csepel ady-kossuth sarok spar, 15-18 óráig 
Csepel sZabadság utCai spar, 15-18 óra 

SoRoKSÁRon
IrodaI ügyelet: 

soroksári képviselői iroda, Grassalkovich út 144., 10-19 óráig,  
tel: 30 9775 878, email: kepviseloiiroda.soroksar@gmail.com

KItelepüléseK: 
soroksár hősök tere, 11-18 óráig

soroKsár Újtelep (Kispiac 11-12 óráig, Drakula ház 12-17 óráig)
soroKsár lIdl/aldI (Haraszti út) 11-17 óráig

táMogassa aláírásával

dr. szabó szabolCsot

Február 12-én!

Február 12-én indul az ajánló aláírások gyűjtése. 
A csepeli-soroksári ellenzék célja, hogy első nap 
összegyűjtse a szükséges számú aláírásokat. 
Hol írhatja alá az ajánló íveket? 

https://www.szaboszabolcs.hu

