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A 18. 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.
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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 

A Budapest 15-es választókerületébe tartozó városrészek:

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a klub-
radio.hu/atallas oldalon, illetve a 
Face bookon „Az internetes Klubrá-
dió (iKlubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.

15. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET  
 ` XVIII., DK-iroda, Üllői út 493., szept. 
18–26., 8.00–18.00 

 ` XVIII., MSZP-iroda, Üllői út 337., 
szept. 18–26., 8.00–18.00 

 ` XVIII., Nemes utca 18–20., szept. 
18–26., 8.00–18.00 

 ` XVIII., Lőrinci piac, Balassa Bálint 
utca 2–10., szept. 18., 25., 8.00–12.00

 ` XVIII., A Havanna- és a Szent 
Lőrinc-telep (volt KISZ-telep) között, 
a Baross, a Barta Lajos és a Csontvá-
ry Kosztka Tivadar utca által határolt 
területen, Havanna piac, Baross u., 
szept. 18., 25., 8.00–12.00

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, Liberálisok

Ferencz István vagyok, 59 éves. 1989-ben 
tanító- közművelődési diplomát szerez-
tem. A diploma megszerzése után kulturá-
lis nevelő tanárként dolgoztam egy kato-
nai kollégiumban. Később az elektronikai 
iparban indítottam vállalkozást. Több mul-
tinacionális cég beszállítójaként aktívan 
dolgozom.

A XVIII. kerületben 2002-től 2010-ig 
képviselővé, majd alpolgármesterré vá-
lasztottak. Alpolgármesteri munkám so-
rán a szociális és lakásügyi feladatokat 
láttam el. A Demokratikus Koalíció alapító 
tagjaként folytattam a politikai munkát a 
Szabad Demokraták Szövetségének meg-
szűnése után. 2019 őszétől a polgármester 

általános helyettesként a szociális ellátó 
rendszer irányításában dolgozom a XVIII. 
kerületi Önkormányzatban.

Rendszeresen segítem különböző civil 
szervezetek ételosztását, csomagosztását 
melyet anyagi hozzájárulással is támoga-
tok. Több esetben is védőruhát, gyógy-
szert adományoztam idősek klubjának, 
gyermekvédelmi intézményeknek és a 
szociálisan rászorultaknak. Szabadidőm-
ben szívesen kirándulok, emellett szere-
tek horgászni. Szívesen olvasok történelmi 
témájú regényeket.

Az életemet tettem fel arra, hogy a ha-
zámat szolgáljam. Úgy érzem, tudok még 
ennél is többet tenni, hogy közös ottho-
nunk, szeretett kerületünk még inkább él-
hető legyen!

FERENCZ ISTVÁN  
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: MSZP, Párbeszéd, LMP, 
Jobbik, Momentum

Kunhalmi Ágnes vagyok, az MSZP társel-
nöke, a XVIII. kerület egyéniben megvá-
lasztott országgyűlési képviselője, jelenleg 
öt párt képviselőjelöltje az előválasztáson. 

Számomra a legfontosabb politikai 
terület az oktatási rendszer, az óvodai ne-
veléstől az egyetemi képzéssel bezárólag. 
Ez az a struktúra, amely évtizedekre meg-
határozza egy társadalom életminőségét, 
amelyen keresztül a leghatékonyabb lehet 
a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küz-
delem.

Évek óta töretlenül hittem és kitartó-
an küzdöttem azért, hogy egyszer teljes 

összefogás legyen. Ez előfeltétele volt 
annak, hogy ebben a politikai rendszer-
ben változás történjen. Változás legyen 
országosan, és ezáltal új lehetőségek-
hez jusson a XVIII. kerület is. Amit eddig 
elértünk a kétharmad ellenére, hogy Ka-
rácsony Gergely megvette az új alacsony 
padlós villamosokat az 50-es vonalára, és 
elkezdődött a peronok átépítése. Szintén 
neki köszönhetjük azt a kétmilliárd forin-
tot is, melyet a kerület kapott az egész-
ségügy fejlesztésére. Ha kormányra kerü-
lünk, jóvátesszük mindazt, amit a Fidesz 
tönkretett, elvett. De ehhez ön is kell. Ve-
gyen részt az előválasztáson, hogy Kará-
csony Gergely és én szállhassunk szem-
be a Fidesszel!

KUNHALMI ÁGNES 
Választott frakció: MSZP


