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A 11. kerület északi része

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. szeptember 17. (pén-
tek), 19:00 Helyszín: Milestone Institu-
te (1077 Budapest, Wesselényi u. 17.) 
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)  
A vita élőben és később is megnézhető: 
elovalasztas22.hu/elovitak

A Budapest 2-es választókerületébe tartozó városrészek:

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET  
 ` XI., Móricz Zsigmond körtér, 
szept. 18–26., 8.00–20.00  

 ` XI., metrókijárat, Bikás park, 
szept. 18–26., 8.00–20.00 

 ` XI., Rétköz utca – Olthíd utca 
sarka, szept. 18–26., 8.00–20.00

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, Jobbik, 
LMP

Gy. Németh Erzsébet vagyok, 59 éves, 
tanár, politikus. A Budapesti Tanítóképző 
Főiskolán tanítói, majd az ELTE Általános 
Iskolai Tanárképző Főiskoláján földrajz 
szakos tanári diplomát szereztem. Később 
az ELTE BTK-n kulturális menedzseri okle-
velet szereztem, és van üzletvezetői kép-
zettségem is.

1994 óta vagyok a Fővárosi Közgyűlés 
tagja, 2002 és 2010 között országgyűlé-
si képviselőként is szolgáltam a hazámat. 
2019-ben a Fővárosi Közgyűlés a humán 
területekért felelős főpolgármester-he-
lyettessé választott. Jól ismerem a váro-
som és a kerület örömeit és problémáit.

Férjemmel és fiammal élek. Ha te-
hetem, kutyámmal az erdőt járom, vagy 
hétvégén meglátogatom ismerős terme-
lőimet a helyi piacon. Kedvenc időtölté-
sem ma már a munkám is: a fővárosi szín-
házakat gyakran látogatom, szeretem a 
magyar filmeket, a kortárs és a klasszikus 
irodalmat.

Erős a kötődésem Budapest XI. kerü-
letéhez. 2018-ban itt indultam az ország- 
gyűlési választáson, és ha akkor lett volna 
teljes ellenzéki együttműködés, már akkor 
legyőztem volna a Fideszt. Most végre ez 
is megtörténhet. Hiszem, hogy közösen tu-
dunk tenni az országért.

Egy igazságos, esélyteremtő, tisztessé-
ges intézményeket működtető országban 
hiszek, mint minden baloldali demokrata.

Újbuda az otthonunk,  
Magyarország a hazánk!

GY. NÉMETH ERZSÉBET  
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, MSZP, 
Párbeszéd, MMM

Orosz Anna vagyok, 31 éves, Újbuda alpol-
gármestere, Lágymányos önkormányzati 
képviselője. 

Lágymányosi lakóként és alpolgár-
mesterként naponta tapasztalom, hogy 
bár rengeteg, az életünket alapjaiban 
meghatározó döntést hozunk helyben, az 
Országgyűlésben születő törvények ke-
reteibe folyamatosan beleütközünk. Az 
ellenzéki önkormányzatokat büntető po-
litika, a zöldterületeinket semmibe vevő 
kiemelt kormányzati beruházások, az állá-
sukat elvesztett emberek cserbenhagyása 
csak pár példa arra, hogy a parlamentben 
hozott, a helyiek érdekeit figyelmen kívül 

hagyó döntések hogyan hatnak a min-
dennapjainkra. Újbuda országgyűlési kép-
viselőjeként azért fogok dolgozni, hogy 
tisztességes közéletet, zöld és élhető ott-
honokat, minőségi iskolákat, kórházakat 
és munkahelyeket teremtsünk; feladatom 
– csakúgy, mint városvezetőként –, hogy 
meghallgassam és felerősítsem az újbuda-
iak hangját, és olyan döntéseket készítsek 
elő, amelyek egy igazságos, emberséges 
és zöld Magyarország megteremtését se-
gítik elő. Meggyőződésem, hogy közösen 
sikeresen bebizonyíthatjuk: Magyarország  
lehet az a hely, ahol csatározásainkat fél-
retéve egy együttműködő közösséget, egy 
sikeres nemzetet tudunk alkotni, gyerme-
keink számára pedig egy boldog ország 
alapjait letenni.

Közösen váltsuk le ezt  
a korrupt rendszert!

OROSZ ANNA  
Választott frakció: Momentum


