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INTERJÚ

Szabó Tímeával

Miért lesz egy fiatal – a civil világban sikeres – nőből 
politikus?
A válasz nagyon egyszerű. Az ember körbenéz, és látja, 
hogy mennyi minden nincs jól. Látja, mennyi igazság-
talanság van körülötte, és változtatni akar ezen. Én nem 
tudok nyugodtan aludni úgy, hogy még mindig gyerekek 
tízezrei éheznek Magyarországon, hogy az egészségügyi 
dolgozókat éhbérért zsigerelik ki, miközben Orbánék 
hagyják lerohadni a betegellátást. Nem tudom elfogadni, 
hogy gyerekek napi szinten szoronganak az iskolában, 
hogy a pedagógusok a végtelenségig leterheltek, miközben 
használható tudást alig ad a jelenlegi oktatási rendszer.  
A szívem szakad meg, ha azt látom, hogy idős emberek 
fagyoskodnak az otthonaikban, mert nincs pénzük fűtés-
re, vagy idős rokkant emberek csirkefarhátat esznek, mert 
havi 30 ezer forinttal alázza meg őket ez a kormány. Mivel 
ezekről a kérdésekről leginkább a politika dönt, ezért én is 
politikusként próbálok a problémákon változtatni.

Harcias politikusnak tartják - igaz ez?
Ha a harcias azt jelenti, hogy kiállok amellett, amiben hi-
szek, ha azt jelenti, hogy kiállok az emberekért, és hogy 
nem hagyom magam megfélemlíteni a hatalom által – 
akkor igen, harcolok. A kiállásomért büntetésből Kövér 
László rendszeresen vonja le a fizetésemet, de nem tud 
megállítani. Ebben a rendszerben, úgy érzem, muszáj har-
colni. A rendszerváltás óta még nem volt olyan kormány, 
amelyik annyira gőgös és elnyomó lenne, mint Orbán Vik-
toré, amelyik ennyire elszakadt volna az emberektől, ketté-
osztotta volna az országot, vagy ilyen mértékben elüldözte 
volna a fiatalokat. Ebben a rendszerben az ember vagy be-
simul, vagy harcol. Én az utóbbit választottam.

Elég nagy hír volt, hogy egy hónapig beállt önkéntes se-
gédápolónak. Miért csinálta ezt?
Az országot, az emberi sorsokat nem lehet úgy meg-
ismerni, hogy az ember nem teszi ki a lábát az Ország- 

gyűlés díszes termeiből. Személyesen kell megtapasztalni  
a problémákat, hogy valóban át tudjuk érezni az emberek 
fájdalmát, nehézségeit, és valódi segítséget tudjunk nyújta-
ni nekik. A fideszes képviselők nem hajlandók kimozdulni  
a langymeleg irodáikból. Elképesztő, hogy mennyire el-
szakadtak a valóságtól. Nem értik, és nem is érdeklik őket 
az ország nagy részének napi gondjai, szenvedései. Nekem 
fontos, hogy ne csak beszéljek valamiről, hanem testközel-
ből is megismerjem azt, amin változtatni próbálok. 

És mit tapasztalt közelről?
Azt, hogy az itthoni kórházi dolgozók igazi hősök.  Nők 
és férfiak, akik három műszakban, napi 12 órában segíte-
nek másoknak, megalázó fizetségért. Miközben nemhogy  
a német, de már egy szlovák kollégájuk is kétszer annyit 
keres, mint ők. Hősiesen teszik a dolgukat, miközben  
a kormány hagyja, hogy lepusztuljanak a kórházak, ve-
szélyben legyenek a betegek. Nem egy ápolóval dolgoztam 
együtt, aki hajnali 4-kor kel, hogy 6-ra beérjen, este 10-re 
ér haza, a gyerekeit nem látja, vagy akár a házassága megy 
rá erre a kimerítő életre. Ráadásul a méltatlan fizetések 
miatt több hitelt görgetnek maguk előtt, amiből esélyük 
sincsen kilábalni, mert a kormány abban sem segít nekik. 

Nincs eszköz, nincs gyógyszer, nincs elég dolgozó. De ezt 
nyilván nem csak az egészségügyben látni. Rengeteg az el-
hivatott pedagógus is, akik szintén nap, mint nap próbál-
ják úgy tanítani a gyermekeinket, hogy belőlük tehetséges 
fiatalok váljanak, miközben Orbán Viktor legszívesebben 
futószalag mellett álló gyári robotokat csinálna a felnövő 
generációból. Látni bölcsődei vagy az elesetteken segíte-
ni próbáló szociális dolgozókat, akik igyekeznek menteni  
a menthetőt, egy olyan országban, ahol immáron közel 
négy millió ember él szegénységben - miközben a rend-
szer néhány ezer kegyeltje hihetetlen mértékben gazdago-
dik.  Ápoló, pedagógus, szociális dolgozó, de még sorol-
hatnám - ezek az emberek mind igazi hősök.

Nőként milyennek látja a hazai politikát? Közismert, 
hogy kapott már eleget az Országgyűlésben. A „Timi-
kézés”, vagy a „ne szólj bele, kisanyám” típusú bekiabá-
lások mennyire viselik meg?
Sok helyen, sok országban dolgoztam már életemben, de 
sohasem tapasztaltam olyan lenézést a nők iránt, mint 
amilyet a kormánypárti politikusoknál nap, mint nap ta-
pasztalni. De ez igazság szerint már különösen nem is 
lep meg. Hány női tagja van például az Orbán-kormány-

nak? Nulla. Nem meglepő sajnos, hogy Magyarországon 
egy sor olyan a nőket érintő kérdés van, mint például az 
egyedülálló anyák problémája, a fizetési egyenlőtlenségek 
vagy éppen a heti szintű bántalmazások, amelyekről ennek  
a kormánynak lövése sincsen. Mindeközben a választópol-
gárok több mint fele nő. Ha valakiknek kiemelten fontos 
lenne elkergetni Orbán Viktort, az egész elavult világképé-
vel együtt, ha valakinek fontos lehet, hogy egy 21. századi, 
európai országban éljünk, akkor azok a magyar nők. 

Óbuda-Békásmegyeren, Budapest 10-es számú egyéni 
választókerületében indul. Milyen szálak kötik ide?
Minden. Itt születtem, itt élek a családommal és kisfi-
ammal, de már a nagyszüleim is itt éltek mindkét szülői 
ágon. Óbudai lakótelepen nőttem fel, itt jártam óvodába, 
általános- és középiskolába is. Ez a kerület az otthonom, 
nagyon kötődöm ide érzelmileg. Ezért is kiemelten fon-
tos, hogy itt indulhatok. Egy országgyűlési képviselő ter-
mészetesen az egész ország ügyeivel foglalkozik, de nekem  
a szívem Óbudáért dobog, és nagyon fontos, hogy amiben 
tudom, segítsem az itt élőket. Például meg kell végre olda-
ni a közlekedést, hogy a HÉV-átjáróknál se legyen oltári 
dugó állandóan, hogy a helyiek tudjanak akkor is parkolni, 
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„Egyetlen férfi van 
a parlamentben, 
az is nő”

- mondták Kéthly Anna szociáldemokrata képviselőre  
a két világháború között. Szabó Tímea kapcsán mindig ez 
az idézet jut az eszembe. Kevés embert ismerek, aki egyfe-
lől ennyire tud harcolni, másfelől meg ennyire helyén van 
a szíve. Timi egész pályafutása arról szól, hogy kiáll azért, 
amiben hisz, kiáll az emberekért.
Két lábbal jár a földön, ismeri az emberek hétköznapjait, 

ismeri a problémáikat, nehézségeiket. És nem csak ismeri 
az embereket, de együtt is érez velük. Legyen szó az éhező 
gyerekekről, az ápolók béréről és munkakörülményeiről,  
a nők jogairól, vagy a szegények és elesettek helyzetéről. 
Ők, mind  tudhatják, hogy Szabó Tímea figyel rájuk, meg-
hallgatja őket és harcol értük.
Az ilyen emberek fogják elhozni azt a változást, amire 
olyan sokan vágynak, vágyunk. Az ilyen emberek fogják 
Magyarországot egy jobb, szolidárisabb, élhetőbb hellyé 
tenni. Teljes szívemből támogatom Szabó Tímeát, és Óbu-
da-Békásmegyer szavazóit is arra kérem, hogy tegyenek 
bátran így! Higgyék el, nem fogják megbánni!

Karácsony Gergely Szabó Tímeáról

ha más kerületekből itt teszik le az emberek az autóikat. 
Fontos elérni, hogy végre befejeződjön az M0-ás hátralevő 
szakasza is, és a kamionok ne a Vörösvári és a Szentend-
rei úton szennyezzék a levegőt az óvodák, iskolák mellett. 
Aztán ki kell harcolni a kormánynál, amit eddig a fidesze-
sek nem tudtak elérni, hogy folytatódjon a panelprogram. 
Iszonyú magas a lakótelepeken a rezsi, és nagyon sok a kis-
gyerekes család, vagy épp idős ember, akik ezt nem tudják 
fizetni. Nem utolsósorban pedig meg kell menteni a Ró-
mai-partot! A Párbeszéd már eddig is rengeteget tett ezért, 
a népszavazási kezdeményezésünknek köszönhetően nem 
kezdődött még el a kormány eszement rombolása, de még 
nincs megoldva az ügy. A Római a családoké, nem pedig 
fideszes haveroké, akik ebben is csak a saját meggazdago-
dásukat látják. Gátra mindenképpen szükség van, de ezt 
meg lehet a környezet teljes lepusztítása nélkül is oldani.  

Egy választási szövetség jelöltjeként indul. Miért fontos 
ez az összefogás az MSZP és az Ön pártja, a Párbeszéd 
között?
A képlet egyszerű. Bárki, aki tud számolni, és kicsit is is-
meri a választási rendszert láthatja, hogy az ellenzéknek 
semmi esélye, ha a baloldalon 6-7 párt egymás ellen har-

col. Csak akkor van esély Orbán Viktor legyőzésére, ha 
egy szövetségben gondolkodunk. A Változás Szövetsége, 
amelyhez a két említett párton kívül azóta többen is csat-
lakoztak, pontosan erre a felismerésre épít. A Párbeszéd 
számos ismert és népszerű politikussal rendelkezik, élü-
kön Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltünkkel, aki 
immáron hónapok óta az ország legnépszerűbb politikusa. 
Az MSZP-nek is keményen dolgozó politikusai vannak, 
van egy országos hálózatuk, és mindkét párt a társadalmi 
igazságosság mellett áll ki. Az MSZP szövetségén túl az én 
egyéni jelöltségemet a DK is támogatja, tehát elég széles 
az együttműködés ahhoz, hogy valódi esélyt teremtsen az 
ellenzéki győzelemre. Az itt élők esélyét rontja, ha sok kis 
párt elindul egymás ellen. Most az ország érdekében erőt 
és szövetséget kell mutatnunk, közösen legyőzni a helyi  
fideszes jelölteket és Orbán Viktor kormányát, hogy Ma-
gyarországból végre egy olyan országot csináljunk, ahol 
nem Orbán haverjainak, hanem az itt élő embereknek jó,  

        ahol mindenki számít!
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Vissza a jövőnket!
Szabó Tímea programja

Jelentősen emeljük a béreket:
150 ezer forintra emeljük a nettó minimálbért. 
A közszolgálatban visszatérünk az egységes közal-
kalmazotti bértáblához, a kilenc éve nem változott  
alapilletményt 50%-kal emeljük. 
Garantáljuk, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár-
jon, nemre való tekintet nélkül.

Kárpótoljuk a devizakárosultakat:
Felfüggesztjük a devizahitelesek kilakoltatásához veze-
tő végrehajtást, beleértve a fizetéslevonást, az ingósá-
gok és az ingatlan lefoglalását addig, amíg az Európai 
Bíróság nem tesz igazságot az előtte lévő ügyekben.
Az árfolyamváltozás miatt az adósok az indokoltnál jó-
val többet fizettek vissza a bankoknak. Mi igazságot te-
szünk az adósok, a bankok és a Magyar Nemzeti Bank 
között.
Biztosítjuk, hogy senkit ne lehessen utcára tenni. Szo-
ciális bérlakás programot indítunk, hogy mindenkinek 
legyen fedél a feje felett.

Mindenki számára elérhetővé és biztonságossá tesszük 
a betegellátást:

50%-kal megemeljük az egészségügyi és egészségügy-
ben dolgozók bérét, hogy visszahozzuk a szakmából 
elmenekült szakembereket a betegellátásba. 
Diagnosztikai és gyógyításhoz szükséges eszközök be-
szerzésével, a kórházak támogatásával drasztikusan ja-
vítjuk a daganatos és szív- és érrendszeri betegségben 
szenvedők gyógyítását. 
Mindenki számára biztosítjuk a szűrővizsgálatokhoz 
való hozzáférést, vidéken mobil szűrővizsgálatokkal se-
gítjük az ott élőket. 
Az egészségügy átszervezésével drasztikusan csökkent-
jük a várólisták hosszát.
Visszaszorítjuk a kórházi fertőzéseket, ehhez minden 
szakellátási intézményben garantáljuk az alapvető higi-
énés feltételeket.

Megvédjük a Római-partot:
Nem engedjük a Római-partszakasz lebetonozását, a ter-
mészet lepusztítását! Független vizsgálatok kimutatták, 
hogy Budapest és a kerület árvízvédelme szempontjából 
a Nánási út – Királyok útja vonalán futó gát megerősí-
tése a leghatékonyabb megoldás, ezért semmi szükség  
a partra tervezett, fideszes vállalkozóknak kedvező, 
méregdrága mobilgátra. 
A Római-parton - részben engedély nélkül, részben  
a jelenlegi szabályozás elfogadása előtt - épült házakat 
egyedi megoldásokkal kell megvédeni, akár állami for-
rásokat is felhasználva. 
A Duna utolsó természetes budapesti partszakaszát az 
ott élő családok és civilek bevonásával újratervezzük,  
a családok számára valódi kikapcsolódást jelentő, ren-
dezett pihenőhellyé tesszük. 

 
Élhetőbbé tesszük Óbudát:

Az 1-es villamos vonalát meghosszabbítjuk az Óbudai 
temetőig. A kamionok és más tehergépjárművek szá-
mára biztosítjuk az elkerülő M0-ás elkerülő útszakasz 
tovább építését, hogy ne kelljen bejönniük a Flórián 
térig, szennyezve a helyi levegőt. 
A HÉV átjárók (Békás, Csillaghegy, Aquincum) eseté-
ben javítjuk az áteresztő képességet, hogy visszaszorít-
suk a dugók kialakulását.
P+R parkolókat építünk, hogy a más kerületekből és 
településekről érkezőknek ne a helyi lakosok által hasz-
nált parkolóhelyeken kelljen gépjárművüket hagyni. 
Pótolva a Fidesz-kormány 8 éves mulasztását, vállaljuk 
a volt óbudai gázgyár területének szennyező anyagoktól 
való megtisztítását. A megújult területen P+R parkolót, 
valamint a helyi vállalkozókkal és a kerületi lakosokkal 
közösen kigondolt szabadidős pihenőhelyet és élmény-
parkot hozunk létre.

Lakossági energiahatékonysági programot indítunk  
a lakótelepeken:

A panelprogram keretében az Óbuda-békásmegyeri 
panelházak felújítására vissza nem térítendő támogatá-
sokat nyújtunk, ezzel tartósan alacsony rezsiszámlákat 
biztosítunk. Az energiahatékonysági felújítás magasabb 
értékű lakást, jobb levegőt és egészségesebb, jobb élet-
minőséget nyújt. 
A lakások energetikai felújításával munkahelyeket ho-
zunk létre. 

ÖNÉLETRAJZ 
Szabó Tímea

Óbudán születtem, most is itt élek családommal. Szüleim, 
sőt nagyszüleim is itt élnek, éltek, kisfiam immár negyedik 
generációs óbudai. Az általános iskolát a Mókus utcában,  
a gimnáziumot Békásmegyeren végeztem. Sokat jelentet-
tek nekem ezek az évek. Óbuda akkor is, most is igazi kö-
zösségként működik. 
Az érettségit követően a Szegedi Tudományegyetemre jár-
tam, majd egy ideig az amerikai Harvard Egyetem jogi ka-
rán tanultam, ahol kutatóként is dolgoztam. 
Öt évig újságíróként tudósítottam brit és amerikai lapok-
nak a magyarországi politikai és gazdasági eseményekről. 
Parlamenti tudósítóként itt találkoztam először a politiká-
val. 
A Harvardon végzett kutatói munka után két évet töltöt-
tem Afganisztánban, ahol az ENSZ missziójával segédkez-
tem a háború sújtotta ország újjáépítésében. Ezek az évek 
meghatározóak voltak az életemben. A rengeteg nélkülö-
zést és szenvedést látva akkor határoztam el, hogy itthon 
annak fogom szentelni az életem, hogy a nálam kevésbé 
szerencséseknek segítsek. Gyerekek, családok, idősek, be-
tegek napi szenvedését nem lehet tétlenül nézni. Tudtam, 
hogy itthon is rengeteg a szegénységben, kiszolgáltatott-
ságban élő ember, akikért senki nem emeli fel a szavát. 
Célom azóta is, hogy képviselhessem az ő problémáikat, 
hogy segítsem Magyarországot egy igazságosabb, élhetőbb 
hellyé tenni. 
2010 óta vagyok országgyűlési képviselő. Először európai 
parlamenti képviselőnkkel, Jávor Benedekkel, 2014 óta 
pedig Karácsony Gergellyel vezetjük közösen a Párbeszéd 
Magyarországért pártot. 
Képviselőként rájöttem arra, hogy Orbán Viktor elnyomó 
rendszerében a politikusi munka nem jelentheti csupán  
a parlamenti felszólalásokat, a törvénymódosítások be-
nyújtását, ezért igyekeztem bebizonyítani, hogy képvi-
selőként is lehet bátran a tettek mezejére lépni. A Pár-
beszédben létrehoztam a „Tenni kell!” programot. Idén 
negyedik éve osztunk minden héten meleg ételt rászoruló 
honfitársainknak. Második éve tüzifa adományt is viszünk 
idős embereknek és kisgyerekes családoknak országszerte, 
hogy senkinek ne kelljen fáznia otthonában. 

A gyermekéhezés felszámolása szintén szívügyem. Mun-
kámnak köszönhetően a kormány végre elismerte, hogy 
sok tízezer gyerek még mindig napi szinten éhezik, és 
bevezette a szünidei étkeztetést. Képviselőként sikerült 
megakadályoznom a Pető Intézet bezárását, amikor a Fi-
desz-kormány ki akarta rakni a sérült gyerekeket olcsó in-
gatlanokba, hogy Orbán Viktor baráti köre lakóparkokat 
építsen azok helyére.
Folytatom a küzdelmet azért, hogy Orbán Viktor emberte-
len kormányát leváltsuk, és hogy az a segítség, amit ellen-
zékből nyújtani tudok, egy új kormányon végre rendszer-
szinten is megvalósulhasson.
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Szalay Kriszta 
színművész, író

„A képviselő az nem csak egy szó. Nem a zsíros fizetésről 
szól. Képviselő az, aki tényleg odateszi magát és szívvel-lé-
lekkel képviseli az ügyeinket. Ilyen ember Szabó Tímea. 
Egyenes, bátor, hús-vér ember, aki valóban, érzelmileg is 
képviseli az embereket. 
Emlékezzünk csak arra, amikor elment egy hónapra nő-
vérnek, hogy megmutassa, milyen a valódi helyzet az 
egészségügyben. Nem beöltözve kiskosztümben szalutált, 
hanem megmutatta a fejlesztésre szorulót. Nem háríthat-
juk a felelősséget másra, közös jövőnk érdekében felelősen 
gondolkodó és tetterős képviselőkre van szükségünk. Ne-
kem ilyen ember Szabó Tímea.”

Koncz Zsuzsa 
énekesnő

„Amíg a miniszterelnök „nőkérdéssel nem foglalkozik”, 
és ezt csak úgy foghegyről odaveti a sajtónak, akkor mire 
gondolhatnánk? A rezsim a nőkre nézve körülbelül annyi-
ra biztató, mintha ez itt a török parlament lenne. Kendőt 
viselni ugyan még nem kell, de ebben a pöffeszkedő ma-
csó vircsaftban tán még erre sincs garancia.  Még szeren-
cse, hogy akadnak bátor nők, akik nem ijednek meg a saját 
árnyékuktól.  Ha kell, helyre teszik az uraknak egyáltalán 
nem nevezhető, kulturálatlanul „kisanyámozó” képviselő-
társaikat, mint tette ezt ... a civilek kapcsán Szabó Tímea. 
Ilyenkor biztos vagyok abban, hogy jön még kutyára dér.”
forrás: www.wmn.hu

Molnár Piroska
színművész

„Én olyan képviselőket szeretnék látni az Országgyűlés-
ben, akik hajlandóak harcolni az igazságért, és nem fu-
tamodnak meg a nehézségek elől. Amikor Tímea szinte 
egyedül megmentette a Pető Intézetet, amit el akartak 
venni a sérült gyerekektől, hogy lakóparkokat építsenek, 
már bizonyította: képes kiállni a gyengébbekért, és meg is 
tudja nyerni a harcot. Ezt a munkát biztosan folytatni kell 
a Parlamentben.”

Bojár Gábor
vállalkozó, 
az Aquicum Technológiai Intézet alapítója

„Miként a vállalkozásokban, úgy a politikában is innová-
cióra van szükség. Kell, hogy jöjjön egy új generáció. Te-
hetséges és elkötelezett emberek kellenek, akik új ötlete-
ket és egy új stílust hoznak, és akik képesek kivezetni az 
országot az orbáni zsákutcából. Szabó Tímea ennek az új 
generációnak egyik leghitelesebb képviselője.”

Iványi Gábor
lelkipásztor,
Oltalom Karitatív Egyesület elnöke

„A magyar demokrácia súlyosan beteg. Magyarországnak 
rendszer- és kormányváltásra van szüksége. Olyan embe-
reket akarunk a Parlamentben látni, akik visszaszerzik ha-
zánk becsületét bel- és külföldön, helyreállítják az európai 
normákat és visszahozzák az alapvető emberi és politikai 
szabadságjogok és normák világát. Akik újra szolidaritást 
hirdetnek a szegényekkel és felveszik a harcot a korrupci-
óval. Szabó Tímea ilyen nagyszerű asszony, jó szakember 
és tapasztalt politikus. Szívből támogatom.”

Bálint György
kertészmérnök

„Kertészmérnökként tudom, milyen fontos dolog a törő-
dés, a gondoskodás. Az Országgyűlésben is olyan képvi-
selőket látnék szívesen, akik számára fontos, hogy tényleg 
törődjenek az emberekkel. Olyan képviselőkre van szük-
ség, akik figyelnek az emberekre, ismerik a hétköznapjai-
kat, és akiknek fontos, hogy élhetőbbé tegyék ezt az orszá-
got. Szabó Tímea ilyen ember.”
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SZABÓ TÍMEA

mindennapjai

Apáról leányra szállt hobbi: a horgászás. Amikor csak tu-
dok, én is kiülök a stégre pecázni. Nagyon szeretem néz-
ni a sima víztükröt, érezni azt a nyugalmat, csöndet, ami 
ilyenkor körülvesz. Az se baj, ha nincs kapás, a kikapcso-
lódás olyankor is teljes.

Édesanyám és nővérem nyomában én is kórusénekléssel 
töltöttem gyerekkorom meghatározó részét. Ma már nem 
kórusban, hanem időnként egy-egy zenekarral közösen 
fellépve énekelek néhány dalt.

Általános iskolás koromban  először állatkerti gondozó, 
később biológus akartam lenni, hogy mindenképpen ál-
latokkal foglalkozhassak. Aztán amikor megtudtam, hogy 
 a biológus pályához kémia is kell, letettem róla. De az ál-
latok iránti rajongás a mai napig megmaradt. Ez nálunk 
már családi vonás.

A futás nálam nem csak sport, életforma is, a mindennapi 
életem része. Nem mondom, hogy 20 év után nem várom 
a futás végét ugyanúgy, mint az első nap, de 5-10 km után 
mindig nagy öröm, hogy újra teljesítettem a kitűzött célt. 
Nagy élmény, hogy manapság már a kisfiam is el tud kísér-
ni egy-egy versenyre.
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Kisgyerekkorom óta zenélek. Különböző hangszereken 
játszom, több évig fuvoláztam. A zene szeretete az egész 
családunkat átjárja, nagybátyám a ’60-as években az or-
szágosan is ismert és Óbudán is gyakran fellépő Liversing 
zenekarnak volt az énekes-gitárosa.

Szenvedélyes túrázó vagyok. Korábban a Himalája számos 
nyolcezres hegyének alaptáborát másztam meg. Egyik 
legizgalmasabb élményem a Nanga Parbat, azaz a Gyil-
kos Hegy 4500 méter magasan fekvő alaptáborának meg-
mászása volt. Ma már inkább csak a hazai hegyekben vagy 
időnként az Alpokban túrázunk.

Kedvenc könyv: Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita,  
     Szabó Magda: Az ajtó

Kedvenc film :  A Szarvasvadász, 
   Agatha Christie: Poirot sorozat

Kedvenc zenekar: Kispál és a Borz

Kedvenc zeneszerző: Gustav Mahler

Kedvenc étel: töltött káposzta és paradicsomos spagetti



obuda-parbeszed@parbeszedmagyarorszagert.hu

 parbeszedmagyarorszagert.hu/segitsd-szabo-timeat

Csatlakozz Szabó Tímea csapatához! 
Jelentkezz aktivistának, szavazatszámlálónak!

facebook.com/szabotimeapm

06-30-415-4837

PROGRAMOK

FÓRUM A NYUGDÍJAKRÓL, A NYUGDÍJASOK TÁMOGATÁSÁRÓL
2018. március 5. 18:00 óra, Békás me gyeri Közös ségi Ház 

FÓRUM A DEVIZA- ÉS QUAESTOR-KÁROSULTAK MEGMENTÉSÉRŐL
2018. március 13. 18:00 óra,  Békás me gyeri Közös ségi Ház

MENTSÜK MEG A RÓMAIT!
2018. március 18. 10:00 órától,  Római-part

Kiállás a Római-partért gyermekprogramokkal, nem csak gyermekeknek! 

INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐBUSZ ÓBUDÁN A HELYI LAKOSOK SZÁMÁRA 
2018. március 24. 9:00- 16:00 óra, Graphisoft park

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ A FLÓRIÁN TÉREN
2018. március 31. 10:00 órától, Flórián térnél a „faluház” előtt

További információ: facebook.com/szabotimeapm


