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Csepelen és Soroksáron is
dr. Szabó Szabolcs nyerte
a választást április 3-án!
53 ezer ember szavazott a Csepelen és Soroksáron induló képviselőjelöltekre április 3-án.
A szavazók közül legtöbben dr. Szabó Szabolcsot, a DK–Jobbik-Momentum–MSZP–LMP–
Párbeszéd–MMM jelöltét választották (24.959 szavazat), aki így sorozatban harmadszor
lett Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője. A második helyet a Fidesz színeiben induló
Németh Szilárd szerezte meg (22.050 szavazat), harmadik helyen végzett Kovács Attila, a Mi
Hazánk jelöltje (3049 szavazat), negyedik lett a Kutyapártos Csizmadia Cseke, ötödik az MEMO
képviseletében induló Koller Sándor (685 szavazat). A Gődény nevéhez köthető NÉP nevű kamupárt színeiben induló Járó Arnoldné (299 szavazat), valamint a Szanyi Tibor-féle ISZOMM
aspiránsaként fellépő Pál Éva (241 szavazat) még annyi szavazatot sem kapott, mint amennyi
a hivatalos jelölté váláshoz szükséges aláírások száma volt. – részletek a 2-3. oldalon

Választási eredmények
Csepelen és Soroksáron
2022-ben immár harmadszor csapott össze dr. Szabó Szabolcs és Németh
Szilárd Csepelen és Soroksáron. Szabó a harmadik győzelmére, Németh
két vereség után az első visszavágásra készült. Mint április 3-án kiderült, az
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ellenzék jelöltének várakozásai teljesültek, hiszen egymás után harmadszorra is Szabó került ki győztesen. Az ellenzéki összefogás jelöltjére minden korábbinál többen, 24.595-en szavaztak, vagyis nagyon magabiztosan,

Dr. Szabó Szabolcs
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több mint 2500 szavazattal győzte le a fideszes jelöltet. Mindez azért nagy
fegyvertény, mert az aktív mozgósító kampánynak köszönhetően Né-
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meth Szilárdra is majd’ 1400-zal többen szavaztak a két kerülteben, mint
2018-ban, de Szabó kampánycsapata kemény munkával ezt ellensúlyozni tudta, hiszen a rá szavazók száma is majd’ ugyan ennyivel növekedett.
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Megállapíthatjuk tehát, hogy nem volt eredmény nélküli az ellenzéki aktivisták kemény munkája. Amióta Csepel és Soroksár egy választókerületet
alkot, azóta soha nem szavaztak még annyian egy jelöltre sem, mint most

Koller Sándor
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Kovács Attila

dr. Szabó Szabolcsra. Külön ki kell emelni, hogy ha a két kerületet külön
számoljuk, akkor Szabó Csepelen (2415 szavazattal) és Soroksáron (125 szavazattal) is győzött!
Harmadik helyen Kovács Attila (Mi Hazánk) végzett, negyedik lett
Csizmadia Cseke (Kétfarkú Kutya Párt), ötödik Koller Sándor (Megoldás
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Járó Arnoldné
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Mozgalom), hatodik Járó Arnoldné (NÉP), hetedik pedig Pál Éva. Látható
tehát, hogy Csepelen a kamupártokra (Gattyán-féle MEMO, a Szanyi-féle
ISZOMM és a Gődény-féle NÉP) nem volt kereslet.
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Csizmadia Cseke

Végül az eredmények kapcsán érdemes kiemelni egy érdekességet:
sok párt szavazója mást jelölt be az egyéni szavazólapon, mint akit az
általa preferált párt jelölt. Egészen döbbenetes, hogy a Fidesz listájára
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szavazók közül is 766-an egyszerűen nem voltak hajlandók Németh Szilárdra szavazni! Ehhez képes viszont dr. Szabó Szabolcsra 895-tel több

Németh Szilárd
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szavazat érkezett, mint a DK–Jobbik–Momentum-MSZP–LMP–Párbeszéd listájára. Nagyobb számú átszavazást láthattunk még a Kutyapártos szavazók esetében, hiszen a szavazóik közül 473-an szavaztak más
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jelöltre. Ami persze nem meglepetés annak tükrében, hogy a Kutyapárt

A képviselőjelöltre leadott szavazatok számának eltérése

maga is gyakran emlegette, hogy nekik a listás szavazat számít, egyéni-

a jelölőszervezetre leadott szavazatok számától

ben nyugodtan szavazzak támogatóik az általuk esélyesnek tartott ellenzéki jelöltre.

Dr. Szabó Szabolcs

Németh Szilárd
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Kovács Attila

Csizmadia Cseke

Koller Sándor

Járó Arnoldné

Pál Éva

Összesen

Fényképes beszámoló
a kampányról

A kampányt 2022
januárjában indítottuk a Bogrács étteremben
tartott aktivista összejövetellel

Az aláírásgyűjtés előtt két nappal vendégünk volt
Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarország
miniszterelnök-jelölje

Az aláírásgyűjtés első napján
háromszor annyi aláírást
gyűjtöttünk, mint amennyi
a hivatalosan elvárt 500 aláírás.
A képen Paál Gézával és

Az aláírásgyűjtési kampány kezdetén vendégünk

Dániel Andrással számoljuk

volt Csepelen Cseh Katalin, európai parlamenti

az aláírásokat a leadás előtt

képviselő

Az ellenfél hatalmas anyagi fölényét alternatív
megoldásokkal igyekeztünk ellensúlyozni.
Házfalakon és erkélyeken helyeztünk el molinókat,
autókat dekoráltunk autómágnesekkel.
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A kampány során a Kutyapártosokkal
barátkoztunk össze a leginkább a vetélytársak közül.
A csirke és a zebra is nagy kedvencünkké vált
A közösen végzett munkából
kivették a részüket
a Momentumos,
Jobbikos, MMMes fiatalok is

A Csikó sétány sem
maradhatott kampány nélkül

Sokszor találkozhattunk a Karácsony Sándor
utcában, itt volt vendégünk többek között Kerpel-Fronius Gábor
főpolgármester-helyettes is
Soroksáron is gyakran
találkozhattak velünk
a kitelepüléseken

Nőnapi virágosztás
Soroksáron
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A kampány során saját

A DK helyi erőinek

telefonközpontot

jóvoltából ellátogatott

üzemeltettünk Kulinyi Máron

hozzánk Gyurcsány Ferenc

vezetésével, a szavazás napján

is, akinek akkora sikere

pedig már három irodából is

volt, hogy még a fideszes

mentek a mozgósító hívások

főpropagandista is
vele fotózkodott
(forrás: Bohár Dániel
Facebook oldala).

A választási kampány során nagyon jó kapcsolat
alakult ki Jószai Teodórával, a tőlünk délre fekvő agglomerációs gyűrű
településeinek ellenzéki képviselőjelöltjével. Nagyon sajnáltuk,

A márciusban

hogy neki nem sikerült a győzelem.

vendégünk volt Karácsony Gergely
főpolgármester, aki Soroksáron és Csepelen is
tartott utcafórumot

A választás előtti napon vendégünk
volt Fekete-Győr András, a Momentum
elnöke. A kép hátterében pedig
ott magaslik a csepeli és soroksári
kampányfőnök, Szvorény Kristóf

Nagyon
sokat segítettek a DK-s
aktivisták, közülük Vadai Attila volt
A választás napján minden szavazatszámlálónknak

a leglelkesebb, mert szombatonként

külön csomaggal kedveskedtünk.

már hajnalban képes volt kivinni
a pultokat a piachoz

CSEPELI – SOROKSÁRI HÍRLEVÉL
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Szubjektív beszámoló
Az országgyűlési választások eredményének

látott tömeg zsúfolódott össze a piac és az SZTK

A látható fideszes jelenlét ugyanakkor a kor-

ismeretében nehéz csalódottság nélkül vissza-

melletti Görgey Artúr térre, az ellenzéki minisz-

mánypárti szavazók bátrabb megnyilatkozásait

tekinteni az azt megelőző kampányra. Pedig

terelnök-jelölt pedig optimistán válaszolt az ér-

is támogatta. A szúrós szemmel, de csendben

utóbbinak is voltak szép pillanatai, amelyek

deklődők valamennyi kérdésére. Az igazi nagy

bennünket elutasítók, valamint a másképp gon-

erőt adhatnak az ellenzéki összefogás tagjainak

próba azonban az ajánló aláírások összegyűjté-

dolkodókat hangosan ócsárlók száma is érezhe-

a folytatáshoz. És persze azoknak a szavazóknak

se volt, amelyet az ellenzéki aktivisták jóvoltából

tően növekedett, ám még mindig kisebbségben

is visszaadhatják a hitüket, akik a Fidesz-KDNP

már a nyitónap délutánjára többszörösen túltel-

maradt a dr. Szabó Szabolcsot ismét országgyű-

újabb kétharmadát kudarcként könyvelték el.

jesített az összellenzéki stáb. Aki élt és mozgott,

lési képvelőként elképzelőkkel szemben. Utób-

A győztesekről nem is beszélve, köztük dr. Szabó

az pult mögött állt és szorgalmasan töltögette

biak azonban kétségbeesésüket sem titkolták,

Szabolcsról, aki újabb négy évre kapott bizalmat

az íveket, ismerőseihez vitte el az íveket aláírásra,

s az utolsó héten már egymást érték az „ugye

a csepeli és soroksári szavazóktól.

vagy kopogtatott. A legnagyobb problémának

győzni fogunk” kívánsággal beszélgetést kez-

végül az bizonyult, hogy sokkal többen szeret-

deményezők. A diskurzus vége pedig többnyire

Az ellenzéki előválasztás teremtette meg azt
a lelkes hangulatot, amellyel a kormányváltásra

tek volna aláírni, mint amennyire a hivatalból

az volt, mi lesz velünk, ha mégis marad Orbán

készülő pártok kampányolni kezdtek. A Fidesz

megkapott nyomtatványok lehetőséget adtak.

Viktor rendszere?

célzott, karaktergyilkos, lejárató kampánya

Miközben Németh Szilárd csapata csak két nap-

azonban az ellenzéki szavazókat is gyorsan el-

pal később teljesítette ugyanezt a feladatot.

Általános tapasztalat volt, hogy a megszólított fiatalok többségével mindenben egyet-

érte. A pultoknál egyre többször fogalmaztak

A választások célegyenesébe fordulva, ta-

értettünk. Egyértelmű igényként merült fel ré-

meg kritikát a miniszterelnök-jelölt kormány-

lán a lemaradást érzékelve, hirtelen a Fideszes

szükről a tisztább és erkölcsösebb közélet és

pártok által kiemelt és felkapott kijelentéseivel

pultok is tömegével jelentek meg Csepel és So-

a szociális biztonság, valamint a szabadság utáni

kapcsolatban. Az aktivisták pedig hiába próbál-

roksár utcáin. A szórólapokat átvevők számát

vágy. Nem sütött belőlük a gyűlölet és a rosszin-

ták magyarázni a szándékosan félremagyarázott

mindkét fél lelkesen kutatta, s úgy tűnt, ismét

dulat, egyszerűen csak egy jobb életre vágytak.

megszólalásokat, a választók egyre kevésbé hit-

a körzet jelenlegi képviselője van lépéselőny-

Az egyik alkalommal olyan ifjakkal találkoztunk,

ben. Az ellenzéki standoknál megállók újból

akik választási ereklyéket gyűjtöttek. Szórólapo-

és újból alá szerettek volna írni, jóllehet ekkor

kat, hűtőmágneseket, tollakat, stresszlabdákat.

nappal megelőző Márki-Zay látogatást mégis si-

már „csak” a választási mozgósításnak szólt

Bármit, aminek köze lehet a 2022-es kampány-

kerként lehetett elkönyvelni. Csepelen rég nem

a jelenlét.

hoz. Mint kiderült, társaikkal álltak versenyben,

tek nekünk.
Az ajánló aláírások február 12-i gyűjtését két

Egészen elképesztő módon rongálták
meg dr. Szabó Szabolcs választási plakátjait
a választást megelőző napokban
Előre tudtuk, hogy kemény válasz-

A kampány vége előtt egy héttel azon-

tási kampány elé nézünk, hiszen

ban egy éjszaka alatt szinte aztán az

a koránypárti jelöltektől szinte meg-

összes villanyoszlopra felszerelt B1-es

követelte a győzelmet a Fidesz kam-

méretű, Szabó Szabolcsot reklámozó

pányközpontja. Sajnos ennek hatása

plakáton megjelentek a sárga színű

Csepelen és Soroksáron is lecsapódott, „100% Gyurcsány” feliratú matricák,
soha nem látott mértékben estek az

valamint a piros színű „Háború, adó-

„ismeretlen” rongálók áldozatává dr.

emelés, káosz, Soha többé baloldal’”

Szabó Szabolcs plakátjai. A kampány
elején még csak „I
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Gyurcsány” fel-

feliratú matricák. Az ellenzéki aktivisták heroikus munkával már másnap

iratokat ragasztottak a választási rek-

leszedték a mintegy 1000 matricát, de

lámok elhelyezésére szolgáló ideigle-

pár nappal később valamilyen fekete

nes kalodákra kihelyezett plakátokra.

festék szerű anyaggal szennyezték be

a kampányról

Pfiszter Anna írása

akik a másik oldal emléktárgyaira specializálód-

küldöttek plusz csomagot is kaptak. A kormány-

kérdések sorakoztak a négy igen helyén, amit

tak. Választásuk mögött azonban nem húzódott

párti tagok azonban ekkor sem gondolkoztak el

a fideszes delegáltak igen rossz néven vettek.

pártérdek, mindannyian az ellenzékkel szimpa-

azon, hogy a csepeli ingatlanbáróvá növekedő

Szinte személyes sértésként fogták fel a kritikát.

tizáltak.

Németh Szilárd vagyona alapján akár Michelin

S bár ők is tudták, hogy a népszavazás végered-

2022. április 3. 05.00. A hajnali hóesésben és

csillagos étteremből is rendelhetett volna akti-

ménye senkit sem érdekel, s legszívesebben

váratlanul farkasordító hidegben elszánt sza-

vistái számára. Bőven telt volna rá a köz vagyo-

maguk is azok megolvasása nélkül, minél előbb

vazatszámlálók igyekeztek a választó körökbe.

nából…

hazatértek volna, nem tudták visszatartani a ve-

Csepelen és Soroksáron mindenhová jutott el-

A késő délutáni, kora esti órák ezzel szemben

lük ellentétes véleményt formálók minősítését.

lenzéki és kormánypárti delegált, így a szavazás

kifejezetten nyugalmasan teltek. Akik szavaz-

Hallgatni is rossz volt, hogy éppen a bátran és

közvetlen lebonyolításának tisztaságához nem

ni akartak, úgy tűnt a délelőttöt tartották erre

szabadon gondolkodók szellemi képességeit il-

férhetett kétség. Az önkormányzati megbízot-

a legmegfelelőbb időpontnak. 19.00-kor pont-

letik becsmérlő jelzőkkel, jóllehet pontosan ők

tak is kínosan ügyeltek semlegességükre, a sza-

ban zártuk az ajtókat és megkezdtük a számlá-

voltak azok, akik tisztán átláttak a kormány gyű-

vazatszámláló bizottság tagjainak leginkább az

lást. Az egyéni jelöltek kerültek először sorra, s

löletkeltő propagandáján.

járt az eszében, hogy minél gyorsabban és vita

engem azonnal elrémisztett a Németh Szilárd-

nélkül fejezhessék be munkájukat.

A haszontalan népszavazás miatt hajnali

ra leadott voksok sokasága. Persze dr. Szabó

kettőig maradtunk a szavazókörben. Ekkor már

A mi szavazókörünkben a lehető legnagyobb

Szabolcs sem maradt el tőle, s végül ő került ki

pontosan ismertük az országos eredményeket,

egyetértésben kezdődött meg a szavazás. Folya-

nyertesen a párharcból, ahogy a csepeli válasz-

s a fáradtságunknál csak a csalódottságunk volt

matosan érkeztek a voksolni kívánók, ami igen

tókerületek túlnyomó többségében is. A pártok

nagyobb. A műszak végeztével néhány könny-

magas részvételi arányt vetített előre. Nem vol-

esetében is hasonló volt az eredmény, amely

csepp is kicsordult, ám a másnapi alvás végül

tak üresjáratok, sőt, a csúcsidőnek számító 9

a kormánypárti delegáltakban ugyan mélységes

helyére tette a dolgokat. A dr. Szabó Szabolcs

és 11 óra között sokaknak még várakozniuk is

csalódást váltott ki, ám ezt csak a népszavazás

kampányába fektetett munka nem volt hiába-

kellett. Négy fülke sem volt elegendő a kicsi-

összesítésekor juttatták kifejezésre.

való. Még akkor sem, ha az ellenzék és vele az

vel több mint hétszázharminc választópolgárt

Az ellenzék támogatói számára nyilvánvaló-

egész ország veszített is. Ami ezután következik,

számláló körben. Az első apróbb feszültséget

an értelmetlen, mi több, felháborító kérdésekre,

az mindannyiunk közös sorsa. Magyarország

az ebéd okozta, az önkormányzat ellátmánya

sokan ezúttal is sajátos humorral reagáltak. Vic-

történetének egyik legnehezebb négy éve vár

mellé ugyanis a dr. Szabó Szabolcs által delegált

ces, néhol bárdolatlan rajzok, vádak, nevetséges

ránk. Függetlenül attól, kire is szavaztunk.

újra a B1-es plakátokat, sőt az óriáspla-

hiszen a csepeliek és soroksáriak sem díjazták a plakátok rongálását.

kátokat is. Egészen döbbenetes, hogy

Az eltérő kampányfilozófia, az eltérő viselkedésmód az oka szerinte

a választási vereségtől félve egyesek

annak is, hogy míg rá 895-tel többen szavaztak, mint az ellenzéki listá-

ilyen ocsmány módszerrel próbálták

ra, addig a fideszes szavazók közül is sokan (766 szavazat) egyszerűen

elvenni az emberek kedvét attól, hogy

nem voltak hajlandók Németh Szilárdra szavazni.

a demokratikus joguk gyakorlásaként
szabadon, békében és nyugalomban
szavazhassanak az általuk preferált
jelöltre.
Kérdésünkre Szabó Szabolcs elmondta, hogy ez a fajta kampányolás
nagyon távol áll tőle, valamint a kampánycsapatát alkotó ellenzéki vezetőktől és aktivistáktól. Az ellenzéknek
eszébe sem jutott, hogy más plakátjának a megrongálásával foglalkozzanak. Meggyőződése, hogy részben ez
a plakátrongálós agresszív viselkedés
is elősegítette, hogy 2540-nel többen
szavaztak rá, mint Németh Szilárdra,
CSEPELI – SOROKSÁRI HÍRLEVÉL
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Dezinformációs társadalom: Álhírek,
összeesküvés-elméletek, áltudomány?
Krekó Péter lesz a Kultúrfaló következő vendége
A koronavírus-helyzet újra lehetővé teszi,
hogy nagyobb létszámú rendezvényeket tarthassunk zárt térben.

A beszélgetés részeként a nézők is kérdezhetnek, illetve közösen fogyasztjuk el vendégünk kedvenc va-

1%

Örömmel tájékoztatunk min-

csoráját. Ha részt kíván venni

Amennyiben támo-
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Támogassa adója 1%-ával
a csepeli és soroksári rászorulók
ellátását végző Együttérzés Egyesületet!
Az Együttérzés – Korlátok Nélkül Egyesület hosszú évek óta
támogatja a csepeli és soroksári rászorulókat. Az utóbbi hónapokban azt tapasztaljuk, hogy az elszabaduló infláció,
valamint a nagyobb számban megjelent menekültek miatt
a szokásosnál is többen szorulnak rá a napi szintű élelmiszer
támogatásokra. Adója 1%-ával támogassa az Együttérzés
Egyesület munkáját!

Dr. Szabó Szabolcs Csepel és Soroksár országgyűlési képviselőjének fogadóórái
Soroksáron minden hónap negyedik, Csepelen minden hónap második csütörtökjén
15.00–18.00 között, vagy előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is találkozhat
a képviselővel. Dr. Szabó Szabolccsal találkozhat személyesen a soroksári majálison is
a Molnár-szigeti Tündérkertben!

Irodáink elérhetőségei:
Soroksári iroda: 1238 Budapest, Grassalkovich út 144.,
telefon: +36 30 9775 878, e-mail: kepviseloiiroda.soroksar@gmail.com
Csepeli iroda: 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 155.,
telefon: +36 20 286 3668, e-mail: kepviseloiiroda.csepel@gmail.com
honlap: www.szaboszabolcs.hu
felelős kiadó: Dr. Szabó Szabolcs

