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Tóth Szabolcs vagyok, független képviselőjelölt. A Csongrád‐Csanád megyei 2. sz.
országgyűlési egyéni választókerület előválasztási jelöltje. Kérem szavazzanak rám
az előválasztáson! Röviden a főbb programpontjaim közül 1‐1 konkrétumot
ismertetek:
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I. Korrupció visszaszorítása, közteherviselés
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A Fidesz‐kormány alatt minden korábbinál nagyobb méretűvé vált a közpénzek
ellopása. Célom többek között az, hogy
 szüntessük meg a korrupciót és vegyük vissza a Fidesz emberei által ellopott
közvagyon minél nagyobb részét
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II. Munkavállalók helyzetének javítása
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Az utóbbi évtizedben az alkalmazottak helyzete romlott. Egyre többet kell
dolgozniuk és egyre kiszolgáltatottabbak. Ezért célom többek között, hogy
 töröljük el a „rabszolgatörvény”‐t, hogy ne csak a cégek dönthessenek a
munkaidő beosztásáról
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A kormány sokat beszél a kisvállalkozókról és a mezőgazdasági termelőkről, de a
valóságban keveset tesz értük: a nagy cégeket támogatja. Ezért célom, hogy
 a mezőgazdasági termelők kapjanak támogatást a piacra jutáshoz
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A nyugdíjasokat különösen sújtotta a járvány és ha egy újabb járvány jön, az is őket
érinti majd leginkább. Ezért célom különösen, hogy
 kiemelten fejlesszük az egészségügyet azért is, hogy egy újabb járvány idején
ne haljon meg ismét mintegy 30.000, főként idősebb honfitársunk, ami
Európában a legrosszabb arány a lakossághoz képest
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V. Fiatalok és családok helyzete
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Az elszabaduló ingatlanárak miatt ma egy fiatalnak sokkal nehezebb lakáshoz
jutnia, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt, ami terhet ró az egész családjára. Ezért
 könnyítsük meg a fiatalok lakáshoz jutását, emeljük a családi pótlékot,
melynek összege már hosszú évek óta változatlan, s így az infláció miatt jóval
kevesebbet ér, mint korábban
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VI. Demokrácia és egyenlő jogok helyreállítása
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A Fidesz‐kormány a saját céljaira alakította át a független intézményeket,
melyeknek minden magyar állampolgárt kellene szolgálni, s adóinkból
tízmilliárdokat költ propagandára. Ezért célom különösen az, hogy
 számoljuk fel az állami propagandagépezetet, szüntessük meg a lelkeket
mérgező politikai gyűlöletkeltést, mely családtagokat és barátokat fordít
egymás ellen
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További információért kérem látogasson el honlapomra: www.tszabolcs.hu
Tóth Szabolcs vagyok, 18 éves koromig Kisteleken laktam, 1994 óta Szeged
Rókuson élek. Pártoktól független vagyok, nem szeretem a gyűlöletkeltést és
elítélem a korrupciót.
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Hagyományos család modellben élek első feleségemmel és két tinédzser fiammal.
Számomra mindig a család az első, utána következik a hivatás, a barátok és a sport.
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Nem vallom magam politikusnak, számomra a közéletben a legfontosabb az
emberek képviselete. Kisteleken 2019 óta önkormányzati képviselő vagyok, a
pénzügyi és gazdasági bizottság elnökeként segítem szülővárosom életét.
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Nagyon zavarnak az országunkban uralkodó viszonyok, a közhangulat, a kormány
mentalitása, az országgyűlés működése, gyakorlatilag a mindent átszövő
’rendszer’. Szeretném ha az országunkat visszafordítanánk a demokrácia felé
vezető útra, és megszűnne a gyűlöletkeltő, kirekesztő politika!
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