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A 4. kerületnek a 15. kerülettel 
határos része és a 15. kerület 
teljes területe

Szavazzon ön is az ellenzéki 
előválasztáson!

Az előválasztás egy politikai újítás, amit 
most először használnak Magyarorszá-
gon országos méretekben. Mára min-
den ellenzéki párt belátta, hogy Orbán 
Viktort és a Fideszt csak úgy lehet le-
győzni, ha mind a 106 választókerü-
letben egyetlen ellenzéki jelölt indul a 
kormánypárti jelölttel szemben. A szö-
vetségre lépett ellenzéki pártok úgy 
döntöttek, hogy a miniszterelnök-jelölt-
jük is legyen közös.

Az előválasztást a pártok és a Civil 
Választási Bizottságba (CVB) tömörült 
szervezetek bonyolítják le.

Az első forduló szeptember 18. és 26. 
között lesz. Ekkor a helyi képviselőjelöl-
tekre és a miniszterelnök-jelöltekre le-
het szavazni. A második fordulóban már 
csak a három legjobb eredményt elérő 
miniszterelnök-jelölt mérkőzik egymás-
sal október 4. és 10. között. Szavazni sát-
rakban vagy az interneten lehet. 

A 2022-es országgyűlési választáson az ellenzéki győzelem kulcsa, hogy 
minden körzetben csak egy ellenzéki álljon szemben a Fidesz jelöltjével, 
és a miniszterelnök-jelölt is közös legyen. Az előválasztáson az ellenzéki 
szavazók dönthetik el, hogy kik legyenek azok.

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
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Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az előválasz-
tási szavazatokat az ország 24 városában. Ide ke-
resnek önkénteseket. De a 2022-es választáson is 
sok múlik azon, hogy valamennyi szavazókörben 
ott lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Az egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 14. (kedd), 18:00
Helyszín: VDSZ-székház, Budapest, 
Benczúr utca 45.
A vita élőben és később is megnéz-
hető: Facebook.com/TabumentesOr-
szag/videos

A Budapest 12-es választókerületébe tartozó városrészek:

12. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET  
 ` XV., Újpalota, Fő tér, szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` IV., Újpest Központ metró, Árpád út, 
szept. 18–26., 8.00–18.00

 ` XV., Mézeskalács tér, Spar, Va-
sutastelep utca 4., szept. 18–22., 
8.00–18.00

 ` XV., Posta, Rákospalota, Fő út 68., 
szept. 23–26., 8.00–18.00 

 ` XV., Rákospalota, Coop, Kossuth utca 
5., szept. 18., 25., 8.00–18.00 és szept. 
19., 26., 8.00–14.00

Szavazósátrak a választókerületben

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

A 2022-es választás a kistelepülé-
seken fog eldőlni. A Fidesz-kormány 
tudatosan szigetelte el az itt élőket a 
valós információktól. Ha valóban vál-
tozást akarunk, akkor minden héten el 
kell vinni a legapróbb faluba is azokat 
a híreket, amiket el akarnak titkolni 
előlük. Itt tud csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes
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Jelölőszervezetek:  DK, Jobbik, MSZP, 
Párbeszéd, LMP, Liberálisok

Barkóczi Balázs vagyok, 40 éves. Szó-
vivő, férj és édesapa. Budapesten szü-
lettem, gyermekkoromat gyakran töl-
töttem újpesti nagyapámnál, akivel hol 
a Duna-parton horgásztunk, hol a Szi-
las-patak környékén csatangoltunk. Tőle 
tanultam meg, hogy az, aki elkötelezett 
munkával képes jobbá tenni maga körül 
a világot, az élet legnagyobb adomá-
nyával ajándékozza meg embertársait. 

Baloldali meggyőződésemet és a 
köz ügyek iránti elkötelezettségemet ott-
honról hoztam. Műszerész édesapámnak 
és tanítónő édesanyámnak köszönhetem, 
hogy érettségi után továbbtanulhattam, 

és először magyar nyelv és irodalom 
szakos, majd politológus diplomát, végül 
pedig doktori abszolutóriumot szerez-
tem. Dolgoztam középiskolai tanárként, 
foglalkoztam politikai elemzéssel és ku-
tatással. Voltam önkormányzati képviselő 
és egyetemi óraadó, jelenleg a DK szóvi-
vője és a RÁTE helyi segítője vagyok. 

Hiszem, hogy az ország, és benne 
a XV. kerület és Újpest nagy változá-
sok előtt áll. És büszke vagyok rá, hogy 
barátom és példaképem, Hajdu László 
képviselő úr engem kért fel arra, hogy 
folytassam azt a munkát, amit ő több 
mint 30 évig végzett következetesen és 
becsülettel a rákospalotai, pestújhelyi, 
újpalotai és újpesti emberekért. Én ké-
szen állok!

Elkötelezett munkával  
jobbá tesszük a világot!

BARKÓCZI BALÁZS  
Választott frakció: DK

DOBREV KLÁRA (DK):

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szava-
zataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rend-
szerét.”

Miniszterelnök-jelöltek
Az előválasztáson az alábbi öt jelöltnek sikerült összegyűjtenie a szükséges 
20 ezer támogatói aláírást:

FEKETE-GYŐR ANDRÁS 
(Momentum):
„A lehetetlen a mi szótárunkban nem létezik. Úgy-
hogy most is azt mondom: vágjunk bele.”

JAKAB PÉTER (Jobbik):
„Négyévente, amikor jön a választás, munkalehe-
tőség és program híján jön a zsák krumpli is. Ideje 
ebből a mókuskerékből kiszállni. Jólétet minden 
magyarnak!”

KARÁCSONY GERGELY 
(Pártja a Párbeszéd, de az MSZP és az 
LMP támogatását is élvezi):
„Olyan országot kell építeni, ahol a jobb élet nem 
kevesek privilégiuma, és a kiváltságos kevesek 1 
százalékának magánérdekei helyett a 99 százalék 
igényeire koncentrál az állam.”

MÁRKI-ZAY PÉTER 
(Mindenki Magyarországa Mozgalom):
„Bátran kijelenthetjük, hogy Orbán Viktor megásta 
a demokrácia sírját. Ki kell jutnunk ebből a mély 
gödörből, nem jobbra, nem balra, hanem felfelé.”

Mikor lesz a szavazás?
Az első forduló szeptember 18. és 26. között lesz. 
A második forduló, amelyben már csak a három 
legjobb eredményt elérő miniszterelnök-jelölt 
mérkőzik egymással, október 4. és 10. között.

Ki szavazhat?
Minden magyar állampolgár, aki 2004. ápri-
lis 1-én vagy előtte született, és van állandó 
magyarországi bejelentett lakcíme. Az elővá-
lasztás különlegessége, hogy azok a fiatalok 
is részt vehetnek rajta, akik 2022. április 1-ig 
betöltik a 18. életévüket. Ám esetükben akár 
hagyományosan, akár online szavaznak, szülői 
beleegyezésre van szükség. Az ehhez szüksé-
ges adatlapot a www.elovalasztas.hu oldalról 
lehet majd letölteni.

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelölt-
re és a lakóhelye szerinti választókörzet egy 

országgyűlési képviselőjelöltjére adhatja le a 
voksát.

Hogyan lehet szavazni?
Az előválasztáson egyaránt lehet majd sza-
vazni személyesen, az egyes választókerüle-
tek kijelölt szavazósátraiban, továbbá az in-
terneten is. A voksoláshoz egy lakcímkártyára 
és egy érvényes fényképes igazolványra lesz 
szükség (személyi vagy útlevél vagy jogosít-
vány).

Hogyan lehet online szavazni?
Asztali számítógépen és mobiltelefonnal is 
lehet majd szavazni. A lényeg, hogy legyen 
kamera az eszközön vagy hozzá kapcsolva. 
A voksolás előtt videoazonosítás történik, 
a személyi okmányok bemutatásával. Akik 
online szeretnének szavazni, azok már most 
előre regisztrálhatnak a www.elovalasztas.hu 
oldalon.

2021. szeptember 12. – ATV
2021. szeptember 24. – RTL Klub
2021. október 4–10. között – RTL Klub

MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK 
A TELEVÍZIÓKBAN

Amit a szavazásról tudni kell

Jelölőszervezetek: Momentum, ÚK, 
MMM, MARÉG

Palocsai Béla vagyok, 1973-ban szület-
tem. A XV. kerületben vagyok önkor-
mányzati képviselő, egyéni vállalkozó. 
A XV. kerület és Újpest helyi jelöltjeként 
indulok a 2021-es előválasztáson.

Az Irinyi János Műszaki Középisko-
lában szereztem általános vegyipari 
technikus végzettséget, jelenleg az 
Óbudai Egyetem környezetmérnök Bsc 
hallgatója vagyok.

 A valódi demokrácia zálogai az erős 
önkormányzatok és a helyben szerve-
ződő civil szervezetek. Mert tagjaik itt 

élnek, ismerik, tapasztalják a minden-
napi problémákat, nemcsak beszélnek 
a bajokról, hanem érdekükben áll meg 
is oldani azokat.

És ezért fontos az, hogy az ország- 
gyűlési képviselő is helyi legyen.

Én itt élek, ez az otthonom, itt vásá-
rolok, itt lettem társ, apa, itt kértem meg 
a szerelmem kezét, ide jártak óvodába 
a gyerekeim, itt lettek iskolások, és itt 
tapasztalom nap nap után, hogy a ke-
rületünkben mennyi az elszalasztott 
lehetőség. Én ezért a területért akarok 
dolgozni, azt akarom, hogy végre elin-
duljon a fejlődés, és a XV. legyen Buda-
pest egyik legfejlettebb kerülete.

A XV. legyen Budapest egyik  
legfejlettebb kerülete!

PALOCSAI BÉLA
Választott frakció: Momentum


