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Béres IldIkó, CzInege lászló

Április 3-ára írta ki az 
országgyűlési képvi-
selők választását Áder 
János köztársasági 
elnök. Szavazni reggel 
6 és este 19 óra között 
lehet a lakcím szerinti 
szavazókörben. 

Az országgyűlési kép
viselők választása egy
fordulós, a választó
polgárok két szavazat
tal rendelkeznek: egy
részt voksolhatnak arra, 
kit szeretnének az egyé
ni választókerületükben 
(ebből 106 van) képvi
selőnek, másrészt a má
sik íven arról dönthet
nek, hogy az országos 
pártlistáról melyik pár
tot támogatják. Az or
szágos listán 93 ország
gyűlési mandátum sorsa 
dől el.

Azok, akik kérték a 
helyi választási irodától, 
hogy nemzetiségi válasz
tóként vehessenek részt 
a választáson, nem párt
listára, hanem nemzeti
ségük listájára voksol
hatnak. A nemzetiségek 

kedvezményes mandá
tummal kerülhetnek az 
Országgyűlésbe. A ma
gyarországi lakcímmel 
rendelkező, külföldön 
tartózkodó választópol
gárok a nagykövetsége
ken és konzulátusokon 
szavazhatnak. Azok a 
magyar állampolgárok, 
akiknek nincs magyar
országi lakcímük, elő
zetes regisztráció után 
levélben adhatják le 
voksukat, de csak az 
országos pártlistára sza
vazhatnak.

Az egyéni választó
kerületben az a jelölt 
lesz országgyűlési kép
viselő, aki a legtöbb ér
vényes szavazatot (rela
tív többség) kapja. Azok 
a szavazatok, amelye
ket egyéni mandátum
szerzéshez nem számí
tanak be, töredékszava
zatnak minősülnek, eze
ket az országos pártlistás 
mandátumok kiosztá
sánál veszik figyelem
be. Töredékszavazatnak 
minősül a vesztes jelöl
tek összes szavazata, va
lamint a győztes jelölt 
minden olyan szavazata 

is, amely már nem volt 
szükséges a mandátum 
megszerzéséhez, vagyis 
a második legtöbb szava
zatot elérő jelölt eggyel 
növelt szavazatainak ki
vonása után fennmaradó 
szavazatszám.

Az országos listáról 
kiadható mandátumok
nál figyelembe veszik az 
egyéni választókerüle
ti töredékszavazatokat, 
valamint a pártlistára le
adott voksokat.

Nem szerezhet man
dátumot az a pártlista, 
amely a pártlistákra és 
a nemzetiségi listákra 
leadott összes érvényes 
szavazat legalább öt szá
zalékát nem érte el (öt
százalékos küszöb), va
lamint az a közös párt
lista, amely a tíz száza
lékot nem érte el, illetve 
kettőnél több párt által 
állított közös pártlista 
esetén a 15 százalékot. 
Április 3án az oldal al
ján látható szavazólapon 
lehet voksolni az orszá
gos pártlistákra. 

Szavazni csak a név
jegyzék szerinti szava
zókörben lehet. Válasz

tókerületünkben össze
sen 80 szavazókör van, 
tíz Újpesten, 70 pedig a 
XV. kerületben. (A sza
vazókörök teljes listáját 
a 1011. oldalon mutat
juk be.) 

Minden szavazó há
rom szavazólapot kap. 
Egyet, amelyen az or
szágos pártlistákra lehet 
szavazni, egy másikon 
lehet az egyéni jelöltek
re voksolni. Ezt a sza
vazólapot csak lapzár
tánk után szállítják ki a 
választókerületbe, ezért 
nem tudjuk megmutat
ni. A 3. oldalon azonban 
bemutatjuk, hogy a je
lölteket milyen sorrend
ben tüntetik majd fel a 
szavazólapon. Lesz egy 
harmadik papír is, ame
lyen a népszavazás kér
déseire lehet igen vagy 
nem választ bejelölni. 
(Ezt a 22. oldalon láthat
ják.). Akik  a kerületben 
szavaznak, de egyébként 
nem kerületi lakosok, 
ők a Széchenyi téren 
az általános iskolában, 
a 15ös sorszámú sza
vazókörben tehetik ezt 
meg. Ha az átjelentke

zettek közül van olyan, 
aki mégis az állandó lak
cím szerinti szavazókör
ben voksolna, még van 
lehetősége ezt bejelente
ni. Filipsz Andrea jegy
ző elmondta: ebben az 
esetben pénteken, vagyis 
április 1jén 16 óráig le
het jelezni a módosítást 
a választási irodában sze
mélyesen, vagy az ügy
félkapun keresztül. Ha 
valaki ezt elmulasztja és 
nem tartózkodik a kerü
letben a szavazás napján, 
akkor szavazni sem tud, 
ugyanis lezárják a név
jegyzéket, azt már nem 
lehet módosítani.

Most még van lehe
tőség arra is, hogy moz
góurnát kérjen az, aki 
mozgásában akadályo
zott. A választási irodá
ban április 1én 16 óráig 
lehet személyesen lead
ni a kérelmet. Ügyfélka
pun keresztül ezt április 
3ig is meg lehet tenni. 
Sőt, a szavazás napján, 
a szavazókörben déli 12 
óráig személyesen is le
het kérni. Vagy az alá
írt kérvényt viszi be a 
szomszéd, vagy két tanú 

Az országgyűlési válas  ztás menetrendje
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Az országgyűlési válas  ztás menetrendje
előtti meghatalmazással 
lehet igényelni – mond
ta a jegyző. Filipsz And
rea ugyanakkor arra hív
ta fel a figyelmet, hogy 
ha valaki mozgóurnát 
kért, akkor mindenkép
pen tartózkodjon ott
hon, mert ha nem tud
ja fogadni a választási bi
zottsági tagokat, akkor 
lemarad a szavazásról. 

Ha valaki korona
vírusfertőzött, neki is 
mozgóurnát kell igé
nyelnie. Ebben az eset
ben előírás, hogy az 
mozgóurnát vivőknek, 
és a szavazónak is masz
kot és gumikesztyűt kell 
viselnie. A választási bi
zottsági tagok által viselt 
védőeszközöket ezután 
minden egyes alkalom 
után összegyűjtik és ve
szélyes hulladékként ke
zelik. 

Általános szabály, 
hogy szavazni csak ér
vényes személyi igazol
vánnyal, vagy jogosít
vánnyal, vagy útlevéllel 
lehet a lakcímkártya fel
mutatása mellett. Ha va
lakinek a járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzet 
alatt jártak le az okmá
nyai, vagyis 2020. már
cius 11e után, nekik to
vábbra is elfogadják az 
irataikat. Akinek koráb
ban járt le, annak még a 
szavazás előtt meg kell 
hosszabbítania. 

A választás egyéni 
választókerületi ered
ményét a külképvise
leteken, illetve levél
ben leadott szavazatok 
hazaszállítását és meg
számlálását követően, 
várhatóan április 9ig 
állapítják meg, az or
szágos listás eredményt 

pedig várhatóan április 
22ig.

Az alaptörvény sze
rint az új Országgyűlés 
alakuló ülését a köztár
sasági elnök hívja ösz
sze – a választást köve
tő harminc napon be
lül. A miniszterelnököt 
a köztársasági elnök ja
vaslatára az Országgyű
lés tagjai többségének 
szavazatával választják 
meg. A miniszterelnök 
megválasztásáról, továb
bá a kormány program
jának elfogadásáról az 
Országgyűlés egyszer
re határoz. Az elmúlt 
hat törvényhozási vá
lasztás esetében a gya
korlat azt mutatta, hogy 
az Országgyűlés alaku
ló ülését követően más
félnégy hét elteltével le
tette az esküt az új kor
mány.

ÁPRILIS 3-ÁN SZAVAZZON BARKÓCZI BALÁZSRA!

MI BARKÓCZI BALÁZSRA SZAVAZUNK ÁPRILIS 3-ÁN!

A XV. KERÜLET 

POLGÁRMESTERE

 CSERDINÉ   

 NÉMETH ANGÉLA   AZ ELLENZÉK KÖZÖS JELÖLTJE  

A XV. KERÜLETBEN ÉS ÚJPESTEN

 BARKÓCZI   

 BALÁZS   

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

 HAJDU   

 LÁSZLÓ  

HIRDETÉS

1.  SZABÓ NORBERT ÁDÁM 
Megoldás Mozgalom

2.   DR. PINTÉR GÁBOR  
Fidesz KDNP

3.   BARKÓCZI BALÁZS 
DK, Jobbik, LMP, MSZP, 
Momentum, Párbeszéd

4.   HUSZÁR CLAUDIA 
Normális Élet Pártja

5.   TAKÁCS ANDRÁS 
Mi Hazánk Mozgalom

6.   STEIMETZ ALEX 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

7.   GALLAI DÁVID 
Munkáspárt, ISZOMM
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AZ ELLENZÉKI ELŐ
VÁLASZTÁSON MÁR 
KIDERÜLT, HOGY A 
KERÜLET BIZALMAT 
SZAVAZOTT ÖNNEK. 
MAGA MELLÉ TUD
TA ÁLLÍTANI A „BIL
LEGŐ” VÁLASZTÓ
KAT IS?
Ezt majd a szavazás nap
ján a választók fogják 
eldönteni. A lakosság 
bizalmáért ugyanis újra 
és újra meg kell dolgoz
ni. Elkötelezett mun
kával és olyan politiká
val, aminek a nyertesei 
az itt élők. A barátaim
mal az elmúlt másfél év
ben azért dolgoztunk, 
hogy minden kerületi 
lakoshoz eljuttassuk az 
Egészség, lakhatás, biz
tonság programját. Azt, 
hogy létezik olyan Ma
gyarország Orbánon és 
elvbarátain túl, ahol sta
dionok helyett kórhá
zak épülnek. Ahol a re
zsicsökkentés nemcsak 
politikai lózung, hanem 
azt jelenti, hogy az uni
ós forrásokból újraindí
tott panelprogrammal 
megoldjuk a kerületi la
kások energetikai kor
szerűsítését. Ahol gaz
dasági válság idején nem 
elvesznek az önkor
mányzatoktól, hanem 
segítik őket. Ahol a pol
gárőrség, a rendőrség, a 
kerületi rendészek és az 
itt élők együttműködé
sével olyan közösségi 
rendszert hozunk létre, 
hogy nyugodtan leen
gedhessük a gyermeke
inket az utcáinkra. Én 
ezért dolgozom.

FOLYAMATOSAN JÁR
JA A KERÜLETET, MIT 
TAPASZTAL, MENNYI
RE BEFOLYÁSOLJÁK 
A LAKOSSÁG VÉLEMÉ
NYÉT A NEMZETKÖZI 
TÖRTÉNÉSEK? 
Az biztos, hogy a 
szomszédunkban dúló 
háborúnak le kell majd 
vonnunk a belpolitikai 
és a nemzetközi dip
lomáciai tapasztalata
it. Ebben nem kaphat 
szerepet az ideológia! 
Meggyőződésem, hogy 
ezzel a magyar szava
zók tökéletesen tisztá

ban vannak. Ugyanak
kor most nem az a kér
dés, hogy ez a helyzet 
melyik pártnak „ked
vez”! A legfőbb embe
ri parancs az, hogy se
gítsünk a rászoruló
kon. Büszke vagyok, 
hogy a XV. kerület az 
elsők között reagált a 
kialakult helyzetre. Az 
önkormányzat egyből 
megnyitotta a fenntar
tásában lévő berneceba
ráti gyermektábort és a 
Budai II László Stadi

ont a menekültek előtt; 
kezdeményezésemre 
a polgármesteri hiva
tal épületére kitűzték 
az ukrán zászlót; néma 
gyertyagyújtással emlé
keztek meg az áldoza
tokról a Hubay Jenő 
téren, és karitatív gyűj
tést szerveztek a bajba 
jutottak megsegítésére. 
Szívmelengető volt lát
ni, hogy a kerületiek 
azonnal és önzetlenül 
ajánlották fel a segítsé
güket. 

A PROGRAMJÁBAN 
KIEMELI, HOGY AZ 
EMBEREKNEK JOGA 
VAN A KISZÁMÍTHA
TÓ ÉLETHEZ. MILYEN 
VÁLTOZÁSOKAT SZE
RETNE ELÉRNI OR
SZÁGOSAN, ÉS MIT 
TART ELSŐDLEGES 
FELADATÁNAK A VÁ
ROSRÉSZBEN?
Legfontosabb célom az 
Egészség, lakhatás, biz
tonság programjának a 
megvalósítása. A biz
tonság persze sok egyéb 

mást is jelent. Többek 
között az időskor nyu
galmát, amit a 13. havi 
nyugdíj megőrzése mel
lett a teljes jogú öregségi 
nyugdíj minimumának 
megduplázásával, és a 
vegyes indexálású nyug
díjszámítási rendszer 
visszavezetésével kell 
megoldanunk. Jelen
ti ezen túl a mindenna
pok biztonságát, hogy 
elkötelezettek vagyunk 
az infláció megfékezé
sében, az alapvető élel
miszerek áfájának csök
kentésében, a minimál
bér emelésében, és az 
euró mielőbbi beveze
tésében. De azt is, hogy 
mindenki szabadon ta
nulhat és képezheti ma
gát, hiszen újra lesz ön
álló oktatási minisztéri
um, szabad tankönyv
választás, megépül a 
Diákváros, és meg fog
juk becsülni a pedagógu
sokat, legalább 50 száza
lékkal megemelve a bé
rüket. Csak így, ezekkel 
az intézkedésekkel le
het Magyarország újra 
mindannyiunké!

KORMÁNYVÁLTÁSRA 
KÉSZÜLNEK, KÖZE
LEDVE A VÁLASZTÁ
SOKHOZ MIRE ÖSSZ
PONTOSÍT AZ ELLEN
ZÉK?
Az elkövetkező napok
ban még többet szeret
nénk az utcán lenni, 
hogy személyesen vi
gyük el mindenkihez 
az új, európai Magyar
ország üzenetét. Emel
lett foglalkoznunk kell 
a kormányváltás utá
ni időszakkal is, hiszen 
az emberek azt várják 
el tőlünk, hogy elkezd
jük azokat a lépéseket, 
amellyel újra elfoglalhat
juk méltó helyünket Eu
rópa demokratikus, fej
lődő nemzetei között. 
Sok a dolgunk, de ko
moly szövetségeseink 
vannak. Azok a milliók, 
akiknek elegük van már 
az elmúlt 12 év hazugsá
gaiból, és szeretnék, ha 
szabadon tudnának él
ni, dolgozni és szeretni. 
Most megvan az erőnk, 
mert ők a mi erőnk! Ve
lük együtt április 3án 
győzni fogunk!

Barkóczi Balázs:
a lakosság bizalmáért 

újra és újra
meg kell dolgozni

Baloldali meggyőződését és a közügyek iránti elkötelezettségét otthon-
ról hozta. Dolgozott tanárként, volt egyetemi óraadó, önkormányzati 

képviselő és foglalkozott politikai elemzéssel is. A Demokratikus Koalíció 
szóvivője, valamint a RÁTE segítője. Barkóczi Balázs az ellenzék közös 

jelöltjeként jelenleg Rákospalota, Pestújhely, és Újpalota szolgálatát tartja 
a legfontosabbnak.
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KÜZDELMES VÁROS
RÉSZ A FIDESZKDNP 
SZÁMÁRA A XV. KE
RÜLET, A VÁLASZ
TÓKKAL BESZÉLGET
VE MIT ÉRZÉKEL, MI
LYEN A KÖZHANGU
LAT?
Sok állampolgárral ta
lálkoztam a kampány 
alatt, az utóbbi időszak
ban a helyi ügyeken 
túlmenően az ukrajnai 
konfliktus érdekli legin
kább az itt élőket. Érzé
kelem, hogy a lakosság 
döntő többsége úgy gon
dolja, ebből a háborúból 
ki kell maradnunk, nem 
szabad hazánk biztonsá
gát veszélyeztetni azzal, 
hogy katonákat, fegyve
reket küldünk Ukrajná
ba. A választáson nem 
egyszerűen a társadalmi 
jövőképekről döntünk, 
hanem háború vagy bé
ke kérdéséről is kell sza
vaznunk. Ne engedjük, 
hogy a baloldal háború
ba sodorja Magyarorszá
got!

2006 ÓTA VESZ RÉSZT 
RÁKOSPALOTA, PEST
ÚJHELY ÉS ÚJPALO
TA KÖZÉLETÉBEN.  
A FŐVÁROSI ÉS A RE
GIONÁLIS POLITIKÁ
BAN IS OTTHONO
SAN MOZOG, BÁR A 
BALOLDALTÓL FO
LYAMATOSAN MEG
KAPJA, HOGY KOR
MÁNYPÁRTIKÉNT 
NEM LOBBIZIK ELÉG
GÉ A KERÜLETÉRT. 
ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐKÉNT MIT 
TUDNA TENNI A TE
LEPÜLÉSÉRT?
A kormányzati támo
gatások eddig sem ke
rülték el a városrészt. 
Legutóbb a Hősök úti 
rendelő felújítására 630 
millió forintot kapott a 

kerület. A probléma az, 
hogy a kivitelezés alatt 
álló projektet a helyi 
baloldali vezetés képte
len befejezni, sőt, ter
vük sincs a megoldás
ra. Nehéz úgy támoga
tásokat szerezni, hogy 
a meglévőket sem tudja 
felhasználni az önkor
mányzat. Uszodaépí
tésben is igencsak lema
radtunk a szomszédos 
kerületekhez képest. A 
lakosság főként a helyi 
utak és a közterületek 
állapotát sérelmezi, erre 
is a kerületnek, illetve a 
fővárosnak kellene for
rást biztosítania, mivel 
alapvetően nem a kor
mány feladata. A jelen
legi helyi vezetés azon
ban a közterületfenn

tartást éves szinten több 
100 millió forinttal 
drágította meg azzal a 
döntéssel, hogy egy kül
sős cégnek szervezte ki 
a szolgáltatást, miköz
ben minőségi fellendü
lés nem következett be. 
A kerületnek elemi ér
deke az is, hogy gyors, 
kötöttpályás közleke
déssel rendelkezzen a 
városközpont irányába. 
Ideje, hogy a XV. kerü
let végre a fejlődés útjá
ra lépjen.

EZT HOGYAN TERVE
ZI ELÉRNI, MILYEN 
INNOVATÍV VÁLTO
ZÁST SZERETNE?
A baloldal programjá
nak egyik kíméletlen 
eleme a rezsicsökken

tés megszüntetése, a Fi
desz ezzel szemben ki 
fog tartani, és nem hagy
ja, hogy elszabadulja
nak a villany, a gáz 
és az üzemanyagárak, 
ahogy az sok más euró
pai országban történt. 
A család és nyugdíjas
védelmi program kere
tein belül visszaadtuk a 
13. havi nyugdíjat, amit 
még 2010 előtt a balol
dali kormányok vettek 
el az állampolgároktól. 
Az idősek megélhetését 
a nyugdíjprémiummal 
és több, alapvető élelmi
szer árának a befagyasz
tásával is segítjük. Ezen
kívül az összes családtá
mogatási formát meg
hosszabbítjuk. Azért 
küzdünk, hogy a jövő

ben is elérhetők legye
nek ezek a kormányza
ti intézkedések a kerüle
ti lakosok számára.

NYILATKOZTA, 
HOGY A KERÜLET
NEK OLYAN KÉPVI
SELŐRE VAN SZÜKSÉ
GE, AKI HELYBEN ÉL 
ÉS DOLGOZIK. MIÉRT 
TARTJA FONTOSNAK 
A LOKÁLPATRIOTIZ
MUST?
Nem feltétlenül köve
telmény, de nagy előny, 
ha olyan országgyűlési 
képviselőt választanak, 
aki ott is él a körzeté
ben, ezáltal jól ismeri a 
környéken élőket, a tér
ség problémáit. Azt vi
szont visszataszítónak 
tartom, ha valaki nem 
helyi, és úgy akar man
dátumot szerezni, hogy 
annak próbálja magát 
eladni. Barkóczi Balázs 
fiktív lakcímet létesített 
a kerületben, majd utá
na a közösségi médiában 
úgy állítják be, hogy „ő 
helyi, ismeri a helyiek 
problémáját”.

KÖZELEDVE ÁPRI
LIS 3HOZ MIRE FÓ
KUSZÁL? HOGY ÉR
ZI, MEG TUDTA SZÓ
LÍTANI A BIZONYTA
LAN SZAVAZÓKAT?
Sok lakossal beszélget
tem az elmúlt időszak
ban, nemcsak olyanok
kal, akik Fideszszim
patizánsok, mindenki 
véleményére kíváncsi 
vagyok, hiszen ország
gyűlési képviselőként 
a teljes lakosságot kell 
szolgálnom. Az utolsó 
napokban házról házra 
járva keresem fel a ke
rületi polgárokat, hogy 
meggyőzzem: éljenek a 
szavazati jogukkal, és tá
mogassanak, a listán pe
dig a FideszKDNPre 
voksoljanak!

Pintér Gábor: ideje, hogy a XV. kerület 
végre a fejlődés útjára lépjen

A közügyek aktív szereplője, a helyi politikában számos feladatkörben 
megismerhette a lakosság. Dr. Pintér Gábor volt bizottsági tag, 
önkormányzati képviselő és alpolgármester. 2012 óta a kerületi 

Fidesz- KDNP frakcióvezetője, jelenleg a Fővárosi Közgyűlés tagja, 
április 3-án pedig ringbe száll a 12. számú választókerületben, 

az országgyűlési képviselői posztért. 
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T.k.

Elege lett abból, hogy a politikusok és 
a média nem a valóságról beszélnek, 
ezért kezdett közügyekkel foglalkozni 
– mondta Huszár Claudia. A Normá-
lis Élet Pártja jelötjeként indul a 2022-es 
országgyűlési szavazáson.

„Soha nem foglalkoztam politikával, 
nem is gondoltam arra, egyszer eljutok 
odáig, hogy választáson induljak. De 
meguntam, hogy a politikusok és a média 
irányítja az életemet, ráadásul úgy, hogy 
nem a valóságról beszélnek” – hangsú
lyozta Huszár Claudia. Szerinte az el
múlt két évben olyan rettegést és meg
osztottságot értek el az országban, ami
re még nem volt példa. „A covididőszak 
felnyitotta a szemem, hogy mi mindennel 
befolyásolják az állampolgárokat. Pró
báltam függetleníteni magam a negatív 
hírektől. Hamar rájöttem: nem csak én 
gondolkodom így. Gődény György és a 
mellette dolgozó orvosok – Pócs, Lenkei 
és Tamasi – útmutatásait követve átlen
dültem a nehézségeken. Aktív tagja let
tem a Normális Élet közösségnek, és új 
barátokra találtam” – jegyezte meg Hu

szár Claudia. Hozzátette: amikor a kör
nyezetében elmondta, hogy indulni fog 
a választásokon, mindenki le akarta be
szélni. A családtagok féltették, a barátok, 
a munkatársak csodálkoztak: miért jó ez 
neki? Huszár Claudia azonban azt vall
ja: addig nem lesz változás, amíg egy egé
szen más indíttatású csoport nem kerül a 
parlamentbe. „A mostani képviselők nem 
a szavazókat szolgálják, hanem a pártju
kat, a frakciójukat, esetleg saját anyagi ér
dekeiket. A Normális Élet Pártjának va
lamennyi jelöltje civil, akit soha nem fog 
megkötni a frakciófegyelem” – nyoma
tékosította. Kifejtette: a választási kam
pányban sok kerületi lakossal beszélge
tett, és szomorúnak tartja, hogy többen 
úgy érzik, az ő véleményük nem számít. 
Nem bíznak a pártokban, elegük van a 
korrupt politikusokból. Egyre kevésbé 
hisznek a médiának. A háború, az újabb 
covidhullám, folyamatos a rettegés. 

„El kellene dönteni, hogy félni akarunk, 
vagy élni, én ez utóbbira szavazok! Örü
lök, hogy április 3án az ország minden 
szegletében adott a lehetőség a változást 
akaróknak és a másképp gondolkodók
nak, hogy a Normális Életet válasszák” – 
fűzte hozzá Huszár Claudia.

T.k.

A korrektség, az igazság és a 
felelősségteljes munka min-
dennél fontosabb számára. 
Szabó Norbert Ádám célja, 
hogy a Megoldás Mozgalom-
mal közösen egy önfenntar-
tó, szolgáltató, korszerű és 
szerethető államot hozzon 
létre.

„XV. kerületi lakos vagyok, 
Pestújhelyen élek. 2013ban 
költöztünk ide a családom
mal. Azt gondolom, hogy ez 
a városrész kellemes része Bu
dapestnek, de van még mit fej
leszteni, amivel lelkesen fog
lalkozom majd, ha a választók 
április 3án rám szavaznak, 
és bekerülök az Országgyű
lésbe” – jegyezte meg Szabó 
Norbert Ádám. Elmondta: a 
Megoldás Mozgalom szerinte 
azért különleges, mert a tel
jes magyar társadalmat repre
zentálják. 
„Jelöltjeink nem kizárólag a 
politikai szférából jöttek, aho

gyan én sem. Van köztünk jó 
pár jogász, ügyvéd, doktor, 
közgazdász, kis és nagyvál
lalkozó, zenész, valamint hí
res sportoló is” – nyilatkoz
ta a képviselőjelölt. Továbbá 
kitért arra, hogy valószínűleg 
róla is hallottak már a kerület
ben élők, ugyanis 2016ban, a 

világon elsőként, Guinnessre
kordot felállítva, 85 nap alatt, 
külső segítség és támogatás 
nélkül átkajakozta az Atlan
tióceánt. Az expedícióról 
egy könyv is született, melyet 
Teljes Szívvel – Egy álom, két 
srác és az Atlantióceán igaz 
története címmel írt meg. A 

hajónapló egyeben inspirá
ló lelki utazás is, mindazok
nak, akik előre megírt forga
tókönyvek helyett, saját cél
jaikat szeretnék elérni. Meg
győződése ugyanis, hogy az 
„elérhetetlennek tűnő álmain
kat is képesek vagyunk meg
valósítani, ha kellő energiát, 
időt és hitet fordítunk rá”. 
Hozzátette: amin mindenkép
pen fejleszteni szeretne a ki
egyensúlyozott politikai lég
kör érdekében, az a közbiza
lom és a közbeszéd. Vélemé
nye szerint ugyanis a bizalmi 
tényező ma Magyarországon 
rendkívül alacsony, a közbe
széd pedig borzalmas. „Mi, a 
Megoldás Mozgalommal azt 
a célt tűztük ki magunk elé, 
hogy egy jóléti társadalmat 
hozunk létre, egy erős, kor
szerű és szolgáltató állammal. 
Ehhez időre, rengeteg mun
kára, erős közbizalomra és 
egy mérsékelt, szabadelvű, de 
színvonalas közbeszédre van 
szükség” – nyomatékosította 
Szabó Norbert Ádám.

Huszár Claudia – Normális Élet Pártja

Szabó Norbert Ádám – Megoldás Mozgalom
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T.k.

Szeret a kerületben élni, fon
tos számára, hogy az iskola ha
zaszerető és ne világpolgáro
kat neveljen. Takács András, 
a Mi Hazánk Mozgalom kép
viselőjelöltje az ügyek mentén 
történő politizálásnak a híve.

„1971ben újpesti panelból 
költöztünk Rákospalotá
ra egy közel kétszáz éves pa
rasztházba, amit sikerült meg
mentenünk az enyészettől 
és egy többgenerációs csalá
di házzá varázsoltuk. A kör
nyék lakói barátságosak, ki
csit falusi környezetben ta
láltuk magunkat. Szerintem 
Budapest leginkább lakható 
kerületrésze. Autós közleke
dés szempontjából talán a leg
jobb helyen fekszik, bár Újpa
lotára már kiérhet a metró” – 
jegyezte meg Takács András. 
Elmondta: 1983 óta foglalko
zik közéleti problémákkal, fő
leg országos társadalompoliti
kával, munkavállalói érdekvé

delemmel a Szolidaritás Szak
szervezeti Munkásszövetség 
vezető ügyvivőjeként. A kerü
letben a Polgári Érdekvédelmi 
Egyesület titkáraként, és mint 
a Palotai Polgár kiadója, vala
mint felelős szerkesztője a he
lyi ügyekben is tájékozott. 

„Az önkormányzati képvi

selőtestület munkája lehan
goló, a két tábor elsősorban 
pártpolitikai csatározásban éli 
ki magát. A városrész érdeke 
csak másodlagosan érvénye
sül. Ez a kerület ennél többet 
érdemelne” – hangsúlyozta. 
Hozzátette: mint keresztény 
ember, elvárja a helyi, illetve 

országos képviselőktől, hogy 
lokál és patriótaként viseljék 
gondját a hazának, szeressék a 
kerületet, annak lakóit és Ma
gyarországot. 

„Fontosnak tartom, hogy 
az iskola hazaszerető és ne vi
lágpolgárokat neveljen. Tár
sadalmunk identitásválsággal 
küzd és egzisztenciális féle
lemben él. Politikusaink zö
me önmaga érdekét nézi. A 
politikusbűnözők és a jog
szolgáltatás sok esetben felhá
borodást okoznak a lakosság 
körében, és nem ok nélkül. A 
rendszerváltás nem mondható 
sikertörténetnek” – fogalma
zott. Úgy véli, helyi szinten 
nem a parlamentáris légkört 
kellene meghonosítani. „Nem 
tartom helyesnek, hogy a he
lyi önkormányzatokban is a 
frakciófegyelem alatt senyved
nek az amúgy szabad mandá
tummal rendelkező helyi kép
viselők. Az ügyek mentén tör
ténő politizálásnak vagyok a 
híve” – nyomatékosította Ta
kács András.

T.k.

Mindene a kerület, szívügyének tekinti 
a Szilas-tó környékének védelmét. Bár 
civilként indul a 2022-es országgyűlési 
választáson, a Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt politikájával tud leginkább azono-
sulni. 

„Tíz éve élek a városrészben, akkor talál
koztunk újra a párommal, Emíliával. A fó
ti gyermekvárosba jártunk általános iskolá
ba, ott ismerkedtünk meg. Gyermekeink 9 
és 5 évesek, a kerületben járnak iskolába, 
óvodába. Szeretünk itt élni, ide köt minket 
minden” – jegyezte meg Steimetz Alex. El
mondta: 2017 óta foglalkozik aktívan köz
életi problémákkal, de régebb óta érdekli 
a környék sorsa. „Részt vettem Hadházy 
Ákos kezdeményezésére indult Csatlakoz
zunk az EUs ügyészséghez aláírásgyűjtés
ben. Több mint ezer aláírást adtam le. 2019
ben kerültem kapcsolatba a Momentum
mal, de végül elhagytam a pártot. 2020ban 
az önkormányzat Jogi Bizottságában dol
goztam mint külsős tag, itt szereztem ta
pasztalatot a helyi politikában.” Hozzátet
te: most civil jelöltként indul, nem párttag, 
de nagyon közel áll hozzá az Magyar Két
farkú Kutya Párt politikája. „Hiszek a cse
lekvésben, a civil erőben és az őszinteség
ben. Ők ilyenek, ez szimpatikus nekem” – 
nyomatékosította.

Kiemelten fontos számára az átlátható
ság, a közpénzek védelme. Úgy véli, lét
re kell hozni a korrupcióellenes ügyész
séget. A Szilastó Természetvédelmi Te
rület és Liva Vizimalom Védő Egyesület 
elnökségi tagjaként szívügye a helyi ter
mészetvédelmi terület sorsa. Ez ügyben 
számos megmozdulást szerveztek, a dön
téshozókhoz levelekkel is fordultak, a la
kosságot megszólítva pedig elindítottak 
egy aláírásgyűjtést.

Steimetz Alex szerint a világ legsokolda
lúbb növényét, a kendert nem szabad to
vább tiltani. „A hazánkban is megtermő 
növény hasznosítható gyógyászatban, élel
mezésben, építőiparban, könnyűiparban, 
helyettesítheti a műanyagot. Szükség van 
egy nemzeti kender programra! Az ebből 
befolyt bevételeket az egészségügyre és az 
oktatásra kell fordítani, ahogy ezt teszik 
számos országban. Kendermagot a közét
keztetésbe, palotai földből” – nyomatéko
sította meg Steimetz Alex.

Steimetz 
Alex – 
Magyar
Kétfarkú 
Kutya Párt

Takács András – Mi Hazánk Mozgalom
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Közéleti pályafutása 2009-
ben kezdődött, több baloldali 
pártnak is a tagja volt, de 
2020-ban az Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozga-
lomban találta meg a valódi 
politikai közösséget. 

„A XV. kerületben hat éve 
foglalkozom közügyekkel, az 
egyik párt helyi alapszerveze
tének elnöke is voltam. Jelen
leg a Fejlődés Rákospalotáért 
egyesület alelnökeként, szociá
lis és hátrányos helyzetű gyer
mekek felzárkóztatásáért dol
gozom” – jegyezte meg Gallai 
Dávid. Hozzátette: a választás 
után a minimum, hogy épüljön 
meg az ÉszakPesti Kórház, 
ami a kerületben a legrégebben 
húzódó probléma, pedig segítő 
kezet nyújthat az itt élőknek. 

„Az egészségügy mindenkit 
érint, a kormány mégsem tekin
ti kiemelt területnek. A beteg 
nem főszereplője, sokkal inkább 
tárgya az ellátásnak. A körül
mények rosszak, az adósságállo
mány folyamatosan újraterme
lődik. A betegút szétszakított, 
ezért a szakellátásra hatalmas te
her hárul” – nyomatékosította 
Gallai Dávid. A választókerüle

tet képviselve elkötelezett a ke
rületi lakosok biztonságának vé
delme, a közbiztonság fenntar
tása és javítása iránt. „Évről év
re több összeget kell fordítani a 
közbiztonságra. A következő 
ciklusban azon fogok dolgozni, 
hogy egy hatékonyabb, jobban 
működő rendőrséget hozzunk 
létre, valamint egy teljes kerüle
tet lefedő térfigyelőkamerarend
szert alakítsunk ki. Bővíteni kell 
a körzeti megbízotti irodákat is, 
és jöjjön létre egy önkormányza
ti megbízotti rendszer, akikhez a 
környéken élők ugyanolyan bi
zalommal fordulhatnak, mint 
a rendőrséghez” – tette hozzá 
a képviselőjelölt. Kitért arra is, 
hogy szerinte a panelfelújítás az 
igazi rezsicsökkentés, a fel nem 
használt energia, vagyis a házak 
szigetelése. „Fejezzük be a pazar
lást és hívjuk le az EUs támo
gatást a panelek korszerűsítésé
re! Politikám a méltányosságról 
szól. Családokról, akik kemé
nyen dolgoznak, hogy viszon
zást kapjanak ezen erőfeszítése
ikért! Az emberek jólétét tekin
tem a legfontosabbnak, a nettó 
250 ezres minimálbért, a 150 ez
res legkisebb öregségi nyugdíjat 
és az 50 ezer forint gyermeken
kénti családi pótlékot” – hangsú
lyozta Gallai Dávid.

Béres IldIkó

Ráfordultunk a hajrára, a pártok és képviselőjelöltek gőzerő-
vel próbálják kihasználni a választási kampány utolsó perceit 
is. Korábban a szavazás napján kampánycsend volt, hogy a 
politikai szereplők ne tudják befolyásolni az állampolgárokat 
az utolsó pillanatban, azonban 2013-ban egy új törvény ezt 
már megszüntette. Hogyan vélekedik a lakosság, fontosnak 
tartja-e a szavazást? Mit várnak az eredményektől? Többek 
között erről kérdeztük a kerületben élőket.

Sörös Zoltán otthona Újpalota, régóta a kerületben él, szereti 
a környéket ezért lelkesen foglalkozik a helyi közügyekkel, és 
folyamatosan figyeli az országos politikát is. Szavazni minden
képp elmegy, mivel szerinte ez az egyetlen módja, hogy bele
szólhasson, mi történjen az országban. 

„Ugyan demokráciában élünk, mi választjuk meg a képvi
selőket, de ahogy megválasztjuk őket, onnantól nem igazán le
het elérni a politikusokat. Sajnos sokszor még fogadóórákon 
sem. Így bármilyen jellegű problémája, baja akad egy állampol
gárnak, jóformán csak négyévente tud véleményt nyilváníta
ni” – jegyezte meg Sörös Zoltán. Elmondta: biztos abban, hogy 
április 3. után változás lesz, szerinte a kérdés csak az, milyen? 

„Ha a jelenlegi kormány marad, akkor is várható egy fordu
lat, ha pedig az ellenzék győz, annak egy másfajta közéleti ho
zadéka lesz. Mindenesetre abban nagyon bízom, hogy pozitív 
irányba fog elmozdulni a magyar politika. A mindennapi élet
ben ugyanis nagy probléma, hogy a koronavírusjárvány mi
att elrendelt veszélyhelyzetet az Országgyűlés nyárig meghosz
szabbította. Ez lehetővé teszi a kormánynak, hogy mindenfé
le egyeztetés nélkül rendeletet alkosson, ezért minél hamarabb 
vissza kell térni a törvényes jogalkotáshoz, ami remélhetőleg 
magával vonz némi párbeszédet és eszmecserét is” – tette hozzá 
Zoltán. Kitért arra is: azt tapasztalja, hogy a választásra jogo
sultak nagy része nem foglalkozik mélyebben a közéleti kérdé
sekkel, úgy véli, a társadalom két táborra szakadt: Fidesz vagy 
nem Fideszszimpatizánsokra. „A kampányban is egymás ellen 
uszítanak a nagy pártok, a programokról pedig vajmi kevés szó 
esik” – szögezte le Zoltán, aki az ellenzéki képviselőjelöltre és 
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listájára fog voksolni. 

Gallai Dávid –
Igen Szolidaritás
Magyarországért Mozgalom

Vélemények a  választók szemszögéből
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Találkoztunk olyanokkal is, 
akik gyerekeikkel fognak a sza
vazóurnához járulni. Egy fi
atal anyuka három gyereket 
nevel férjével. Elmondta: a je
lenlegi állami családtámogatá
soknak köszönhetően tudtak 
kertes házat venni a XV. kerü
letben. „Nagy segítség volt szá
munkra a Babaváró hitel és a 
Családi Otthonteremtési Ked
vezmény (CSOK). A gyermek
védelmi népszavazás is fon
tos számunkra, ezért csakis a 
Fidesz KDNPt támogatjuk”.

Egy kerületi lány, aki öt 
éve Londonban lakik, úgy 
nyilatkozott: Márki Zay Pé
ter plakátjaival már találko
zott a városban. Mint mond
ja, ő fog szavazni, mert nem 
kell messzire utaznia, azon
ban sok külföldön élő ma
gyarnak több száz kilométer 
távolságot kell megtenni saját 
költségén, így borítékolható, 
hogy nem lesz nagy a válasz
tási kedv. 

Gábor Balázs idén érettségi
zik, és az első szavazók tábo
rát erősíti. Az XV GYIÖK ve
zetőjeként aktívan részt vesz 
a kerületi közéletben. Bár di
ákpolgármesterként pártat
lannak kell maradnia, magán
emberként a szavazati jogát 
fontosnak tartja, és köteles
ségének érzi, hogy elmenjen 
voksolni április 3án. Hozzá

tette: sajnos a korosztályában 
nem mindenki gondolja így, 
szerinte az első szavazók nagy 
része nem foglalkozik a válasz
tással, és inkább kimaradnak a 
politikai eseményekből. Amit 
nagy problémának tart, hogy 
sok fiatal úgy érzi, nem számít 
a véleménye, nem tudják befo
lyásolni az ország jövőjét. Ő 
sem titkolja: rosszul érzi magát 
a jelenlegi politikai közegben. 

„Egymás ellen kampányolnak 
a pártok, hatalmas összegeket 
költenek el a különböző pro
pagandahirdetésekre, miköz
ben jobb helyre is kerülhetne 
a pénz, a lényeges kérdésekről 
pedig kevés szó esik” – mond
ta Gábor. Hozzátette: nem hi
szi, hogy a politikusok véghez 
viszik azokat az eget rengető 
változásokat, amiket beharan
goztak. Szerinte sok az ígéret, 

és csekély tett társul hozzá. So
kan ezért nem tudnak jó szív
vel senki mellett sem elkötele
ződni, így inkább el sem men
nek szavazni. „A távolmaradás 
azonban az önrendelkezés fel
adása. A részvétel viszont ko
moly felelősség, hiszen most 
van lehetőségünk, hogy bele
szóljunk és ne mások döntse
nek a sorsunkról” – nyomaté
kosította Balázs Gábor.

Vélemények a  választók szemszögéből

JEGYZET

MÁSNAPMásnap újra hétfő lesz. A hét el-
ső munkanapja. Bármilyen 
nehéz is, de tény, hogy az lesz. 

Bárhogy is alakul. Mindenkinek ugyan-
úgy dolgoznia kell majd, mint eddig. Sőt, 
lehet, hogy lesznek néhányan, akiknek 
még az eddigieknél is jobban. Egyszerű 
okból. Azért, hogy jobb legyen minden-
kinek, mint amilyen vasárnap volt. Ez 
nem lesz könnyű feladat. Nagyon nem.

Másnap tényleg újra hétfő lesz. 
Munkanap. A legnehezebb időszak el-
ső munkanapja. Bárhogy is alakul, az-
zal kell majd kezdeni, hogy elkészülje-
nek a megoldások és végrehajtási javas-
latok az elmúlt évek legnehezebb hazai 
és nemzetközi kihívásaira. A válságok 
korszaka, ciklusa ugyanis már itt van. 

Igen, itt vannak mind. A gazdasá-
gi válság, amelynek eredményeképpen 

az infláció óriási, az energia- és üzem-
anyagárak az egekbe szöktek, a piacon 
hiánycikk a chip és az új autó, a műtrá-
gya pedig megfizethetetlen. A klímavál-
ság, amelynek köszönhetően soha nem 
látott aszályos időszakot élünk. A dip-
lomáciai válság, hiszen éppen egy euró-
pai háború zajlik mellettünk. Élelmi-
szerválság, mert az előzőkből követke-
zően ez vár ránk. Szociális válság, hi-
szen mindezek végsősoron az embereket 
húsbavágóan érintő kérdések. 

Mindez kijózanítóan fog hatni más-
nap. Fejfájást okozva. A munkát vi-
szont azonnal el kell kezdeni. Most 
még dönthetünk arról, hogy kire bíz-
zuk ezt a feladatot. 

Április 3-án választunk. Egyszerű-
en csak válasszunk jól. A másnapért.

Beke Károly

Most még dönthetünk 
arról, hogy kire bízzuk
ezt a feladatot
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BUDAPEST IV. KERÜLET

   
Szavazókör

Sorsz. Cím  sorszáma

1. Budapest 04, Szigeti J. u. 1-3. (Szigeti Ált. Isk.) 046.

2. Budapest 04, Szigeti J. u. 1-3. (Szigeti Ált. Isk.) 047.

3. Budapest 04, Szigeti J. u. 1-3. (Szigeti Ált. Isk.) 048.

4. Budapest 04, Szigeti J. u. 1-3. (Szigeti Ált. Isk.) 049.

5. Budapest 04, Szigeti J. u. 1-3. (Szigeti Ált. Isk.) 050.

6. Budapest 04, Viola utca 11-13. (Viola Óvoda) 066.

7. Budapest 04, Viola utca 11-13. (Viola Óvoda) 067.

8. Budapest 04, Viola utca 11-13. (Viola Óvoda) 068.

9. Budapest 04, Viola utca 11-13. (Viola Óvoda) 069.

10. Budapest 04, Viola utca 11-13. (Viola Óvoda) 070.

BUDAPEST XV. KERÜLET

   
Szavazókör

Sorsz. Cím  sorszáma

1. Budapest 15, Bogáncs utca 51-53. (Általános Iskola) 001.

2. Budapest 15, Bogáncs utca 51-53. (Általános Iskola) 002.

3. Budapest 15, Bogáncs utca 51-53. (Általános Iskola) 003.

4. Budapest 15, Bogáncs utca 51-53. (Általános Iskola) 004.

5.	 Budapest	15,	Sződliget	utca	24-30.	 (Gimnázium	és	Szakközépisk.)	005.

6.	 Budapest	15,	Szövőgyár	utca	24.	 (Óvoda)	 006.

7. Budapest 15, Kossuth utca 53. (Általános Iskola) 007.

8. Budapest 15, Kossuth utca 53. (Általános Iskola) 008.

9. Budapest 15, Kossuth utca 53. (Általános Iskola) 009.

10. Budapest 15, Kossuth utca 53. (Általános Iskola) 010.

11.	 Budapest	15,	Sződliget	utca	24-30.	 (Gimnázium	és	Szakközépisk.)	011.

12.	 Budapest	15,	Bocskai	utca	70-72.	 (ISZTI	Központ	és	Gimnázium)	012.

13. Budapest 15, Széchenyi tér 13. (Általános Iskola) 013.

14. Budapest 15, Széchenyi tér 13. (Általános Iskola) 014.

15. Budapest 15, Széchenyi tér 13. (Általános Iskola) 015.

16. Budapest 15, Széchenyi tér 13. (Általános Iskola) 016.

17.	 Budapest	15,	Arany	János	utca	51.	 (Idősek	klubja)	 017.

18.	 Budapest	15,	Klapka	György	utca	27.	(Óvoda)	 018.

19.	 Budapest	15,	Arany	János	utca	51.	 (Idősek	klubja)	 019.

20.	 Budapest	15,	Bocskai	utca	70-78.	 (Hubay	Jenő	Zeneiskola)	 020.

21.	 Budapest	15,	Bocskai	utca	70-78.	 (Hubay	Jenő	Zeneiskola)	 021.

22. Budapest 15, Patyolat utca 5-7. (Óvoda) 022.

23. Budapest 15, Patyolat utca 5-7. (Óvoda) 023.

24.	 Budapest	15,	Gábor	Áron	utca	58/C.	(Kozák	téri	Közösségi	Ház)	 024.

25.	 Budapest	15,	Gábor	Áron	utca	58/C.	(Kozák	téri	Közösségi	Ház)	 025.

26. Budapest 15, Kolozsvár utca 1. (Általános Iskola) 026.

27. Budapest 15, Szent Korona útja 5. (Általános Iskola) 027.

28. Budapest 15, Szent Korona útja 5. (Általános Iskola) 028.

29. Budapest 15, Kolozsvár utca 1. (Általános Iskola) 029.

30. Budapest 15, Pestújhelyi út 38. (Általános Iskola) 030.

31. Budapest 15, Kolozsvár utca 1. (Általános Iskola) 031.

32. Budapest 15, Száraznád u. 4-6. (Lakásosztály) 032.

33. Budapest 15, Száraznád u. 4-6. (Lakásosztály) 033.

34. Budapest 15, Tóth István utca 100. (Rp-i Meixner Ált. Iskola) 034.

35. Budapest 15, Tóth István utca 100. (Rp-i Meixner Ált. Iskola) 035.

36. Budapest 15, Pestújhelyi út 38. (Általános Iskola) 036.

37. Budapest 15, Pestújhelyi út 38. (Általános Iskola) 037.

38.	 Budapest	15,	Szűcs	István	utca	45.	 (Pestújhelyi	Közösségi	Ház)	 038.

39. Budapest 15, Pestújhelyi út 38. (Általános Iskola) 039.

40. Budapest 15, Pattogós utca 6-8. (Ált. Iskola és Szakiskola) 040.

41. Budapest 15, Pattogós utca 6-8. (Ált. Iskola és Szakiskola) 041.

42. Budapest 15, Pattogós utca 6-8. (Ált. Iskola és Szakiskola) 042.

43. Budapest 15, Nádastó park 2. (Óvoda) 043.

44. Budapest 15, Pattogós utca 6-8. (Ált. Iskola és Szakiskola) 044.

45. Budapest 15, Nádastó park 2. (Óvoda) 045.

46. Budapest 15, Kontyfa utca 1. (Óvoda) 046.

47. Budapest 15, Kontyfa utca 1. (Óvoda) 047.

48.	 Budapest	15,	Kontyfa	utca	5.	 (Középiskola	és	Ált.Iskola)	 048.

49.	 Budapest	15,	Bánkút	utca	67-69.	 (Olajág	Idősek	Otthona)	 049.

50.	 Budapest	15,	Kontyfa	utca	5.	 (Középiskola	és	Ált.Iskola)	 050.

51.	 Budapest	15,	Kontyfa	utca	5.	 (Középiskola	és	Ált.Iskola)	 051.

52.	 Budapest	15,	Hartyán	köz	2-4.	 (Általános	Iskola)	 052.

53.	 Budapest	15,	Hartyán	köz	2-4.	 (Általános	Iskola)	 053.

54.	 Budapest	15,	Hartyán	köz	3.	 (Óvoda)	 054.

55. Budapest 15, Kontyfa utca 5. (Általános Iskola) 055.

56.	 Budapest	15,	Hartyán	köz	2-4.	 (Általános	Iskola)	 056.

57.	 Budapest	15,	Árendás	köz	8.	 (Szakközépiskola)	 057.

58.	 Budapest	15,	Árendás	köz	8.	 (Szakközépiskola)	 058.

59.	 Budapest	15,	Hartyán	köz	3.	 (Óvoda)	 059.

60.	 Budapest	15,	Hartyán	köz	2-4.	 (Általános	Iskola)	 060.

61.	 Budapest	15,	Árendás	köz	8.	 (Szakközépiskola)	 061.

62.	 Budapest	15,	Kavicsos	köz	4.	 (Általános	Iskola)	 062.

63. Budapest 15, Páskom park 37. (Óvoda) 063.

64.	 Budapest	15,	Kavicsos	köz	4.	 (Általános	Iskola)	 064.

65.	 Budapest	15,	Kavicsos	köz	4.	 (Általános	Iskola)	 065.

66.	 Budapest	15,	Kavicsos	köz	4.	 (Általános	Iskola)	 066.

67. Budapest 15, Neptun utca 57. (Általános Iskola) 067.

68. Budapest 15, Neptun utca 57. (Általános Iskola) 068.

69. Budapest 15, Neptun utca 57. (Általános Iskola) 069.

70. Budapest 15, Neptun utca 57. (Általános Iskola) 070.

A szavazókörök listája:
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MILYEN VOLT A KAP
CSOLATA HAJDU 
LÁSZLÓVAL, HISZEN 
RÉGI ISMERTSÉGRŐL 
VAN SZÓ? 
Tizenhattizenhét éve
sen ismertem meg Haj
du Lászlót, a szüleim jó 
kapcsolatban voltak vele. 
Aztán később a főzőver
senyeken és a helyi poli
tikai kampányokban sok
szor együttműködtünk, 
előfordult, hogy egyegy 
fontos döntés előtt ki
kértem a véleményét. 
Sok mindent kaptam tő
le, tapasztalatokat, embe
ri kapcsolatokat, tudást 
és jóságot. Azt is meg le
hetett tanulni tőle, hogy 
csak becsületesen szabad 
politizálni, máshogy nem 
megy. Azzal, hogy 1990 
óta részt vesz az önkor
mányzat munkájában, 
utána pedig parlamen
ti képviselő lett, példát 
adott a tiszta politizálás
ra. Soha nem volt botrá
nya, semmilyen pénzügyi 
mahináció nem fűződik a 
nevéhez. Többen nyu
godtan nevezhetjük pél
daképünknek.   

EREDETI ÉS VISZONY
LAG EGYSZERŰ MÓD
SZERT ALKALMAZ, 
SZERET TALÁLKOZ
NI AZ EMBEREKKEL. 
MEGJELENIK MISÉKEN, 
SPORTESEMÉNYEKEN, 
FŐZŐVERSENYEN, ÉS 
SZÓBA ELEGYEDIK A 
VÁLASZTÓKKAL. 
Nagyon fontos, hogy a 
politikus tartani tudja a 
kapcsolatot az emberek
kel. Az utcafórumok kü
lönösen alkalmasak a ta
lálkozásokra, ahol tízti
zenöt ember megjelenik, 
ott már lehet beszélgetni. 
Mondjuk az elmúlt két 
év nem arról szólt, hogy 
találkozzunk az embe
rekkel, maradj otthon, ne 
menj sehová, ezt hallot
tuk. Most már jó is volt 
kimenni az utcára aláírást 
vagy ajánlást gyűjteni. La
ci ugyanúgy szót tud ér
teni a nagyvállalati veze
tővel, mint a kisemberek
kel. Volt egy utcafórum 
nemrég. Hamar vége lett, 
Laci kérdezte, hová lesz 
a menet. Mondtuk neki, 

hogy hazamegyünk. Cso
dálkozott, és azt kérdez
te, ilyen hamar?  

A POLITIKAI KONFLIK
TUSOKAT IS JÓL KEZEL
TE, EBBŐL SZINTÉN TU
DOTT POLGÁRMESTER
KÉNT TANULNI. 
Kereste a kompromisszu
mokat, én például ennél 
keményebb szeretek len
ni. Vállalom az ütközést, 
hamarabb beleállok a tör
ténetekbe. 

BARKÓCZI BALÁZS AZ 
ÚJ POLITIKAI GENE
RÁCIÓ KÉPVISELŐJE, 
MÁSHOGYAN KOM
MUNIKÁL, JOBBAN KI
HASZNÁLJA A KÖZÖS

SÉGI MÉDIA FELÜLE
TEIT. MI AZ, AMIT TO
VÁBBVIHET HAJDU 
LÁSZLÓ UTÁN? 
Azt mindenképpen, hogy 
elérhető legyen. Nem 
volt ezzel gond, ha vala
ki kereste a kampány so
rán, eddig is mindig visz
szahívta. Ez kerületi ha
gyomány, itt a politikus 
nem megközelíthetetlen 
és elérhetetlen. De Balázs 
inkább az országos ügyek 
felé fog fordulni. Neki áll 
a zászló. Ahhoz, hogy 
győzzön, és méltó kép
viselete legyen a kerület
nek, el kell mennünk vá
lasztani. Az ellenzéki lis
tára is szavazni kell. Bar
kóczi Balázs a harmadik 

helyen áll a listán, harma
dikán tehát a harmadikra 
kéretik szavazni.

LESZ EGY NÉPSZAVA
ZÁS IS VASÁRNAP. AZ 
ELLENZÉK A ÉRVÉNY
TELEN SZAVAZÁSRA 
BUZDÍT. MIÉRT JÓ, HA 
ÉRVÉNYTELENÜL SZA
VAZNAK?
Azért, mert a kérdések 
érvénytelenek és értel
mezhetetlenek. Ilyen kér
désekre értelmezhetetlen 
választ kell adni. 

A HÁBORÚ MENNYI
RE FOG BELEJÁTSZANI 
A VÁLASZTÁS ALAKU
LÁSÁBA?
A menekültkérdés bele 

fog játszani. A kormány a 
Nyugati és a Keleti pálya
udvarról eldugta őket egy 
olyan csarnokba, hogy 
ne látszódjanak. Az is lát
szott, hogy a kormány ál
tal az elmúlt években oly 
sokat támadott civilek se
gítettek a legtöbbet, a hi
vatalos szervek egy kicsit 
későn kapcsoltak. Azt re
mélem, hogy a háború vé
get ér, és helyreáll a nyu
galom. Mellesleg a már
cius 15i beszédemben el
mondtam, hogy az ukrán 
háború ugyanúgy hábo
rú, mint volt a szír hábo
rú, ugyanúgy vannak ci
vil áldozatok. A kormány 
2015ben inkább migrán
csozott, s nem segített a 
háború áldozatain. 

AZ ÁLLAMI MÉDIA RÁ
KAPCSOLT, A CÉL AZ 
ELLENZÉK SZEREPLŐI
NEK BEFEKETÍTÉSE. 
MIT TUD TANÁCSOL
NI AZ ÁLLAMPOLGÁR
NAK, HOGYAN KEZEL
JE A HÍREKET? 
A távirányítót tudnám ja
vasolni. Eléggé hasznos 
tud lenni. Nagy fölény
ben van az állami média, 
de azért van lehetőség ar
ra, hogy máshonnan sze
rezzük be a híreket. A 
közösségi felületeket ér
demes követni. Bár na
gyon sok a fals informá
ció, sokan be is dőlnek, 
de azért a lényeget ki le
het szűrni. 

NYERHETŐE 
A VÁLASZTÁS?  
Határozott igen a vála
szom. Ilyen közel még 
nem volt az ellenzék ah
hoz, hogy nyerjen. A hat
párti összefogás eredmé
nyes lehet. A választá
si rendszert úgy alakítot
ták át, hogy a Fidesznek 
kedvezzen. A végén aztán 
olyan jelöltek is indulnak, 
akik listát ugyan nem állí
tanak, de zavarkeltési cél
lal el lehet vinni az ellenzé
ki összefogás elől szavaza
tokat. Azzal, hogy a helyi 
Fidesz bojkottálta annak 
idején a költségvetést, azt 
eredményezte, hogy nem 
rúgnak labdába. De Bar
kóczi Balázst csak akkor 
tudjuk megválasztani, ha 
elmegyünk szavazni ápri
lis 3án. 

Nyerhető a választás 
országosan is 

Interjú
Cserdiné Németh Angélával
A kerület polgármestere szerint még nem volt ilyen közel az ellenzék a 

győzelemhez, mint most. Cserdiné Németh Angéla azt is elmondta: miért 
fontos, hogy Barkóczi Balázs nyerjen, és miért lényeges, hogy érvénytelen 

legyen a népszavazás.
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HOGYAN LEHETNE 
EZT A „RÖPKE” HAR
MINC ÉVET ÖSSZE
FOGLALNI, AMELYET 
ELTÖLTÖTT A POLI
TIKÁBAN? 
A legfontosabb az, hogy 
látnunk kell, 1989ben 
hogy nézett ki a kerület, 
és amikor hivatalosan ki
lépek ebből a közszerep
lői munkából, hogy néz 
ki a kerület. Nem volt 
csatorna, igazi külváros
ban éltünk. Vízvezeték 
is csak az utcák 80 szá
zalékában volt. 160 ut
cában csatornáztunk, s 
miután földút volt szin
te mindenhol, több mint 
70 utcában tettünk le szi
lárd útburkolatot. A Szo
cialista Párt helyi elnöke 
voltam, taglétszámunkat 
tekintve a legkomolyabb 
párt voltunk, csak ép
pen szavazónk nem volt 
elég. Mert annyi szava
zónk volt, ahány tagunk. 
Ez pedig kevés volt. A lé
nyeg, hogy az infrastruk
túra változásait tartom 
a legfontosabbnak, ettől 
lettünk város. Ami von
zotta a befektetőket. A 
Pólus Centerrel kezdő
dött, aztán jöttek a töb
biek, köztük a Siemens 
és a Thyssen Group. Há
rom benzinkút volt a ke
rületben, még egy tekerős 
is működött. Ma tizeny
nyolc benzinkút van a 
kerületben. Egyetlen au
tószalon nem volt, most 
ezek egymást érik. Na jó, 
munkanélküliséggel kez
dődött a rendszerváltás. 
Most egyébként a fog
lalkoztatottsági adatok 
azt mutatják, hogy a 89
es szinten vagyunk. Sok 
pénzt tettünk bele a fejlő
désbe, mert a rendszervál
tó kormányok engedték, 
hogy fejlődjünk. Ez a mai 
rátelepszik mindenre, s 
elszívja az energiákat. 

A Fidesz frakció mindig 
azt mondja, hogy a ke
rületben nem változik 
semmi. Ide még a metró 
se jött el, és a többi. 
Hát igen. Újpest szerencsé
sebb volt. De ott van An
gyalföld esete is. Az otta
ni fejlődés a Váci út iroda
házaitól van. Így alakult. 
Végigmegy a metró a Du
naparton, ami elképesztő 
értéknövelő változás. 

AZ A FAJTA POLGÁR
MESTER ÉS KÉPVISELŐ 
VOLT, AKI SZERET AZ 
EMBEREKKEL TALÁL
KOZNI. MOST IS LE
HETETT A KAMPÁNY
BAN LÁTNI, HOGY A 
NYOLCVANÉVES BÁ
CSIT FIATALEMBER
NEK SZÓLÍTOTTA. 
A közösséget szolgáló em
berek közül többen elbúj
nak az emberek elől. Én 

nem bújok el, odaállok 
a pofonért is. Rengeteg 
olyan gyűlésre elmentem, 
amelyről előre tudtam, 
hogy verés lesz. Oda kell 
állni az emberek elé. Kü
lönösen akkor, ha tudom, 
hogy a kollégáim elron
tottak valamit. Vállalni 
kell azt is, hogy rajtam fog 
csattanni. A közszereplő 
hitelességét az adja, hogy 
ott van és elérhető. Leme
gyek a munkagödörbe is, 
ha szükség van rá. Figyel
ni kell az apróságokra is. 
A Rákos úton megy a Szi
las patak keresztbe. Előír
tuk a Lidlnek, hogy csak 
akkor járulunk hozzá az 
áruház megépítéséhez, ha 
azt a rossz kis hidat újjá
építik. Prüszköltek tő
le, de tudtam, hogy így is 
megéri nekik. 

OLYAN IDŐSZAK
BAN VOLT KÉPVI

SELŐ, AMIKOR A FI
DESZKORMÁNY, 
GYAKORLATILAG IG
NORÁLTA AZ ELLEN
ZÉKET. 
Ezt azért a rendszervál
tás eufóriájában nem 
gondoltam volna. Rend
szeres az átverés és az el
lenfél lenézése. Én sose 
vertem át senkit. Azt na
gyon utáltam. A ravasz
kodást se szeretem. Volt 
egyszer régen egy ügy
felem, beviharzott az 
irodámba, a titkárnőm 
kérdezte tőle, kére ká
vét. De mire elkészült s 
kávé, a fickó már nem 
volt sehol. Azzal kezd
te ugyanis „a tárgyalást”, 
hogy én is jól járok, meg 
ő is. Fölálltam, s kinyi
tottam előtte az ajtót. 
Lesz nekünk olyan part
nerünk is, aki nem tesz 
föl ilyen kérdést, vele 
szívesebben állapodunk 

meg. El is terjedt rólam 
egy időben, hogy Hajdu
hoz ne menjetek, mert 
nem százas. 

MENNYIRE ÉRIN
TETTE MEG AZ ORO
SZOK UKRÁN INVÁ
ZIÓJA?
A szomszédunkban tör
ténik minden, döbbene
tesen közel. Jártam Ki
jevben, Odesszában (és 
Moszkvában is). El nem 
tudom képzelni, mi kell 
ahhoz, hogy valaki úgy 
döntsön, hogy szét kell 
bombázni a gyönyörű 
városokat. Elpusztulnak 
a műtárgyak, áldozatul 
esnek az emberek. Ki
nek jó ez? 

JÓ IDEJE LEHET TUD
NI, HOGY VISSZAVO
NUL. EHHEZ KÉPEST 
TELJES MELLSZÉLES
SÉGGEL BEÁLLT BAR
KÓCZI BALÁZS MÖGÉ 
A KAMPÁNYBA, OTT 
VAN A KITELEPÜ
LÉSEKEN, ALÁÍRÁS
GYŰJTÉSEN. 
Este plakátokat helye
zek el az oszlopokon, az 
lesz a munka. Lesz még 
közben kopogtatás is. 

MILYEN LESZ 
AZ UTÓDJA? 
Nem kell benne Hajdu 
Lászlót keresni, mert 
más ember. Sokféle do
log lehet olyan is, amit 
nem is lenne szabad úgy 
csinálni, ahogy én. Ba
lázsban az tetszik, hogy 
megoldja a feladatokat. 
Nem szeretek agresszív 
optimista lenni, de úgy 
gondolom, hogy ne
ki a választást meg kell 
nyerni. Ahogy őt fo
gadják a szavazóink, ab
ból én ki tudom olvas
ni, hogy elfogadták. A 
támadások még inkább 
arra ösztönzik a válasz
tókat, hogy mellette 
maradjanak. 

Hajdu László: A közszereplő hitelességét 
az adja, hogy ott van és elérhető

Öt ciklus után visszavonul a politikától Hajdu László. Barkóczi 
Balázst ajánlja utódjának. Lapunknak azt is elmondta, miért a DK 

képviselőjelöltjét látja a legjobb jelöltnek.
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A LEGFRISSEBB VIZS
GÁLATUK SZERINT 
A MAGYAR LAKOS
SÁG JELENTŐS RÉSZE 
GAZDASÁGI VÁLSÁ
GOT LÁT MAGYAR
ORSZÁGON, MÉG A 
FIDESZ SZAVAZÓI 
KÖZÖTT IS. EZ MENY
NYIRE BEFOLYÁSOL
HATJA A VÁLASZTÓ
KAT?
Abban az esetben befo
lyásolja csak, ha ez tár
sul az emberek érzeté
vel, mondjuk inflációs 
érzetével, egzisztenciá
lis nehézségeivel. Ha vi
szont ez egy makrogaz
dasági állítás marad az 
emberek fejében, egy 
vízió Magyarország je
lenlegi gazdasági pozíci
ójával kapcsolatban, ak
kor nem befolyásolja. 
Annak a hatása ugyan
is szinte minimális egy 
választói döntésnél. Ez 
ettől függ. És mondjuk 
úgy értelmezike az el
lenzéki vezetők megnyi
latkozását, hogy ezt tu
lajdonképpen a minden
napjaikba vágó krízis 
vagy válság és nem egy 
ilyen makrogazdasági 
dimenzió. Ha így jut el, 
akkor lesz hatása. Kér
dés, hogy mindezt ho
gyan közvetítik a válasz
tóknak a politikusok. 

GAZDASÁGI VÁL
SÁGÉRZET, UKRÁN 
HÁBORÚ, BÉREME
LÉSÉRT SZTRÁJKO
LÓ PEDAGÓGUSOK, 
SOKFÉLE HATÁS ÉRI, 
ÉRTE AZ EMBERE
KET AZ ELMÚLT IDŐ
SZAKBAN. MINDEZEK 
HOGYAN HATNAK 
A VÁLASZTÓK DÖN
TÉSEIRE?
Azoknál a választóknál, 
akik még nem szegőd
tek el valamilyen politi
kai erőhöz, ezek fonto
sabb szerepet játszhat
nak, mint azok körében, 
akik már valamelyik 
párt mellett letették a 
voksukat. Vannak pár
tot választani nem tu
dók szép számban, 4500 
ezren, akik még nem 
döntöttek a pártválasz
tásban. Lehet, hogy nem 
is fogják eldönteni. 

De néhány százezren, 
mondjuk a fele, valaho
vá leteszi a voksát. Ne
kik nem maradt más di
menzió, mint az utol
só egymásfél hét. Álta
lában az emberek is azt 
mondják utólag – a vá
lasztások utáni kutatá
sokban –, hogy a szava
zók tizede a kampány 
vége felé dönt. Az utol
só két hétben, az utolsó 
napokban. És ha mond
juk egy 70 százalékos 
részvétel van, akkor ez 
azt mondja, hogy a vá
lasztók 7810 százalé
ka, tehát félmillió, 6700 

ezer ember a végén for
dul majd rá, hogy kire 
is voksoljon. Ennek a 
lényege tényleg a kam
pány, a kampányüzene
tek számítanak. 

Már alternatívák is 
vannak. Az egyik Eu
rópa és a béke alternatí
vája, ezt látom az ellen
zéki plakátokon, a má
sik alternatíva a bizton
ság, a nyugalom, és ott 
is a béke játszik szere
pet. Tehát ezekben van
nak fontos üzeneteik a 
politikai erőknek. Ezek 
fontos üzenetek. Szerin
tem ezek mellett van

nak a hétköznapi, eg
zisztenciális üzenetek. 
De azt mondani, hogy 
a kérdésben említett té
nyezők miatt radiálisan 
megváltozhat valami, 
ezt nem tudom, de azt 
tudom mondani, hogy 
a bizonytalanok vélemé
nye az közelebb áll az 
ellenzéki szavazókéhoz, 
mint a Fidesz szavazói
éhoz. Ez azonban nem 
feltétlenül jelent szava
zatot. A pártoknak el 
kell érni a választókat, 
vagyis a lehetősége meg
van az ellenzéknek. Van 
is mit behoznia. 

IDÉN KÖNNYEBBEN 
MOBILIZÁLHATÓAK 
A BIZONYTALANOK, 
MINT MONDJUK NÉGY 
VAGY NYOLC ÉVE?
Szerintem picit egysze
rűbb a dolog, mert ré
gen, 2018ban is még, 
sokszínűbb volt a politi
kai paletta és az ő meg
szólításukért nagyon 
sokan elindultak vala
milyen üzenettel az el
lenzéki oldal fragmen
táltsága miatt. Tényleg 
sokféle üzenetet kap
tak, sok politikustól, 
pártvezetőtől. Most pe
dig ez dichotóm, tehát 
most leegyszerűsödött 
egy Fidesz és Egység
ben Magyarországértra. 
Nem akarom jelenték
telennek feltüntetni a 
még két mérhető támo
gatottsággal rendelkező 
pártot, de mégiscsak egy 
sokkal egyszerűbb szitu
áció a választók számá
ra. És nagyobb erőket 
is tudnak nyilvánvalóan 
felvonultatni mindkét 
oldalon, mint korábban. 
Illetve a Fidesz ugyanak
kora erőt az ellenzék na
gyobbat, vagy nagyobb 
energiát tud fektetni 
egy választó megszer
zésébe. Azt gondolom, 
hogy egyszerűbb, job
ban mobilizálhatóak az 
emberek, mint korábbn. 
Nem kizárt, hogy a rész
vétel is magasabb lesz, 
mint legutóbb.   
MINDIG AZT HANG
SÚLYOZZÁK A PÁR
TOK, HOGY MINDEN 
SZAVAZAT FONTOS. 
EZT MIÉRT EMELIK KI 
A PÁRTOK?
Ez nem a listás szavazás
ra vonatkozik alapvető
en, hanem az egyéni je
löltekre. A kutatások 
ugyanis azt jelzik, hogy 
nagyon szoros válasz
tókerületi eredmények 
várhatóak. És abban ez a 
mondat nagyon megállja 
a helyét. Tehát sikerüle 
átfordítani 2300 szava
zattal egy mandátumot, 
szerintem az nagyon fon
tos és ezek nem nagy szá
mok. Néhány száz sza
vazat az nem nagy szám 
egy 80 ezres választóke
rületben. És a „Minden 
szavazat számít!” jelentő
ségét ez adja.

Több százezezer szavazó vár az utolsó pillanatokig, hogy kire voksoljon. A 
bizonytalanokat ráadásul most könnyebben is elérhetik a pártok – mondta 

lapunknak Závecz Tibor a ZRI Závecz Research Kft. ügyvezetője. 

Sokan döntenek
az utolsó pillanatban

Interjú
Závecz Tiborral
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AZ ÍRTA KI A FACE
BOOKOLDALÁRA NEM
RÉG, HOGY MEGVAN A 
KORMÁNYVÁLTÁSHOZ 
SZÜKSÉGES ERŐ. EZ KINCS
TÁRI OPTIMIZMUS, VAGY 
VALÓBAN ÍGY GONDOLJA?
Valóban így gondolom. A 
kormányváltáshoz szüksé
ges legfontosabb alapfeltétel, 
hogy a hat ellenzéki párt ösz
szeállt, és ez nemcsak egysze
rűen a pártok vezetőinek az 
együttműködését jelenti, ha
nem azt is, hogy a pártok akti
vistái, szerte az országban Kis
kunhalastól Csornáig, Nyír
bátortól Szombathelyig és a 
pártok támogatói és szavazói 
azok, akik ezt az erőt képvise
lik. Úgyhogy nagyon bizako
dó vagyok. 

TUDOM, HOGY NEM SOK
KAL A VÁLASZTÁS ELŐTT 
MÁR SENKI SEM SZERET 
KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁ
SOKRA REAGÁLNI, DE AZ 
IDEA INTÉZET LEGUTÓB
BI FELMÉRÉSE SZERINT A 
VÁLASZTÓKORÚAK KÖRÉ
BEN MINDÖSSZE 3 SZÁZA
LÉKPONT A KÜLÖNBSÉG 
A KORMÁNYPÁRTOK ÉS 
AZ EGYSÉGBEN MAGYAR
ORSZÁGÉRT PÁRTJAI KÖ
ZÖTT. LE LEHET DOLGOZ
NI EZT A KÜLÖNBSÉGET? 
Ó, annál jóval többet is. Nem 
is gondolom, hogy nekünk –
különösen most így a válasz
tások előtt kicsit több, mint 
két héttel – közvéleményku
tatásokból kellene kiindulni, 
hiszen az a legfontosabb fel
adatunk, hogy azoknak, akik 
most minket támogatnak és 
azoknak, akik bizonytalanok, 
be tudjuk bizonyítani, hogy 
van esély a kormányválságra. 
Sokkal többen akarnak kor
mányváltást, mint akik őszin
tén hisznek benne, éppen 
ezért az a feladatunk, hogy 
ezt a hitet megadjuk az embe
reknek. 

ÖN KORÁBBAN AZT 
MONDTA, HOGY 180 FO
KOS FORDULATRA VAN 
SZÜKSÉG, PÉLDÁUL A GAZ
DASÁGPOLITIKÁBAN AH
HOZ, HOGY AZ ORSZÁG 
ABBA AZ IRÁNYBA INDUL
JON EL, AMERRE TARTA
NIA KELLENE. HOGYAN 
TUDJÁK EZT AZ ÜZENETET 
ÁTADNI, A VÁLASZTÓKAT 
MEGGYŐZNI?

Nagyon egyszerűen. Egyrészt 
az Orbánkormány 12 éves 
politikája arra épült, hogy ki
szolgáltatott és olcsó munka
erővel, valamint nagyon gyen
ge forinttal próbálta meg ide
csalogatni mondjuk a külföldi 
tőkét. Vagy úgy tenni, mintha 
az ország versenyképes lenne. 
Ez drámai következmények
kel járt, még békeidőben is a 
sok százezer fiatal menekült 
el Magyarországról az elmúlt 

években, ők éppen emiatt me
nekültek el. 

Az elmúlt 12 évben Nagyot 
zuhant Magyarország, szá
mos mutatóban lettünk sereg
hajtók, az elmúlt 12 évben, a 
versenyképességben vagy az 
innovációban. Éppen ezért a 
feladat ebben teljes fordula
tot tenni. Ez azt jelenti, hogy 
ez az ország akkor lesz sike
res, hogy ha az itt élő embe
rek sikeresnek érzik magukat, 

ha tisztességes bért kapnak, jó 
oktatást, jó minőségű egész
ségügyi ellátást. Ez a 21. szá
zadban a sikeresség alapja. 

Az ukrán háború miatt 
hadd mondjak még egy terü
letet, ahol 180 fokos fordulat
ra van szükség! Orbán Viktor 
az elmúlt 12 évben mindent 
megtett azért, hogy Orosz
országnak alárendelje a ma
gyar energiapiacot és Magyar
országot energiafüggőségbe 
taszítsa. Ez azt jelenti, hogy 
az elmúlt 12 évben, miköz
ben meglettek volna a forrá
sai, semmit nem tett annak ér
dekében, hogy csökkenjen a 
függőségünk az orosz gáztól. 
Például leállította azt a pa
nelprogramot, amelynek ke
retében az európai uniós for
rásokból lehetne felújítani a 
panelházakat. A XV. kerü
letben sok ezer panelházról 
beszélünk, amit önrész nél
kül lehetne felújítani. Ha er
re valamilyen figyelmet for
dított volna, ez önmagában a 
gázfogyasztásunkat 40 száza
lékkal csökkentette volna or
szágszerte. És a XV. kerület
ben is sok ezer tízezer ember
nek lenne könnyebb az élete. 

A DK európai parlamenti képviselője, az ellenzéki lista 
második helyén szereplő politikusa a kampányról, a vá-

lasztás jelentőségéről és a szerinte elhibázott kormányzás-
ról is elmondta véleményét.  

Vissza kell adni
a politika

megbecsülését!
Interjú Dobrev Klárával
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Sok mindenben kell 180 fo
kos fordulatot tennünk. Ép
pen ezért kormányváltás kell 
és itt a kerületben is olyan 
képviselőre van szükség, mint 
Barkóczi Balázs, akivel elin
dulhat a változás.

ELÉG ZAKLATOTT IDŐSZA
KON VAGYUNK TÚL. VOLT 
EGY JÁRVÁNY, ELSZÁLLT 
AZ INFLÁCIÓ, ITT VAN AZ 
ÖN ÁLTAL IS EMLÍTETT 
HÁBORÚ UKRAJNÁBAN. 
ÉS EGYÉBKÉNT A PEDAGÓ
GUSOK IS SZTRÁJKOLTAK, 
TÜNTETETT. EBBEN A ZAJ
BAN, HOGYAN TUDNAK 
ELJUTNI A VÁLASZTÓK
HOZ? A ZAJ TERMÉSZETE
SEN IDÉZŐJELES.
Ha valamikor, akkor már a 
koronavírusjárvány alatt is 
nyilvánvalóvá vált, de most 
az orosz agresszió után pedig 
egész egyszerűen csak az nem 
látja, aki nem akarja látni, hogy 
mennyire összeomlott az, amit 
Orbán Viktor kormányzásnak 
hív. Gyakorlatilag nem tudok 
olyan területet mondani az el
múlt 12 évből, amit kormány
zásnak hívhatunk.

Ami a közös ügyeink in

tézése, legyen az egészség
ügy, oktatás, szociális helyzet, 
nyugdíjasok helyzete, kiván
dorlás, versenyképesség, kor
rupció, nem tudok olyan terü
letet mondani, ahol jobb hely
zetben lenne az ország, mint 
12 évvel ezelőtt. Nem tudok 
olyan mutatóról, ami alapján 
azt mondanánk, hogy az em
berek most jobb vagy kiegyen
súlyozottabb életet élnek.

Persze lehet bűvészkedni a 
számokkal, de bőven elegendő 
megnézni a hétköznapi prob
lémákat. És ez most, itt, a há
ború közepén is nyilvánvaló
vá vált. A koronavírusjárvány 
alatt egyértelmű lett, hogy hi
ányzik az a rengeteg pénz, 
amit kivontak a magyar egész
ségügyből. Hogy mennyire le
építették az állami egészség
ügyet és helyette megpróbál
ják a magánegészségügybe te
relni az embereket. 

Mennyivel könnyebb lenne 
a XV. kerületiek élete is, hogy 
ha az új ÉszakPesti Kórház 
már régen megépült volna és 
volt is rá most forrása a kor
mánynak. Úgy kormányzott 
Orbán Viktor 10 éven keresz
tül teljhatalommal, egészen 

2020ig, a válság kitöréséig, 
hogy folyamatos gazdasági 
növekedés volt a világban és 
soha nem látott európai uni
ós pénzeső zuhant Magyaror
szágra. És ennek ellenére sike
rült ellehetetleníteni az egész
ségügyet, nem épült meg az új 
ÉszakPesti Kórház. 

Romlott a magyar iskolák 
színvonala az ott tanuló gye
rekeknek a PISAeredményei. 
Katasztrofálisnak látom e te
kintetben az Orbánkormány 
teljesítményét. Ideje, hogy en
nek véget vessük és elkezd
jünk foglalkozni a mindennapi 
problémákkal. Ez nem megy 
másképp, csak ha kormányt 
váltunk és olyan képviselőket 
választunk, akik valóban az 
emberekért dolgoznak. Ilyen 
politikus Barkóczi Balázs is. 

EMLÍTETTE A BŰVÉSZ
KEDÉST A SZÁMOKKAL. 
MÁRKIZAY PÉTER AZT 
MONDTA: HA MINDENKI 
MEGGYŐZ MÉG HÁROM 
EMBERT, AKKOR A KÉT
HARMAD IS MEGLEHET. 
Az a legfontosabb, hogy meg
nyerjük a választást. Termé
szetesen minden politikai erő 

arra törekszik, hogy győz
zön. Arra bíztatok minden
kit, hogy csak menjen ki az 
utcára, nézze meg a XV. kerü
letben az utak állapotát, amire 
lett volna elég pénz, hogy fel
újítsák, hogyha nem stadion
ra költik a pénzt, hanem ar
ra, amire való. Nézzék meg, 
hogy milyen az egészségügyi 
ellátás, nézzék meg, hogy mit 
mondanak most a tanárok, 
akik sztrájkolnak! Nézzék 
meg, hogy hogy élnek a nyug
díjasok, és mennyit csökkent 
a nyugdíjak reálértéke ahhoz 
képest, hogy mennyi lett vol
na, ha mondjuk a svájci in
dexálást meghagyja az Or
bánkormány. És ha minden
ki saját magában otthon el
végzi ezeket a számításokat, 
végig gondolja ezeket, akkor 
azt hiszem, egyértelmű, hogy 
április 3án kormányváltásra 
van szükség. 

TUDOM, HOGY ÁLNAIV A 
KÉRDÉS, DE EZT MINDEN
KITŐL MEGKÉRDEZEM: MI
ÉRT FONTOS AZ – PÁRTÁL
LÁSTÓL FÜGGETLENÜL 
–, HOGY AZ EMBEREK EL
MENJENEK SZAVAZNI?
Az egyik legfontosabb dolog 
az, hogy az emberek elhigy
gyék: nekik van közük a sa
ját életükhöz. Abba beletarto
zik a politikai is. Olyan sok
szor mondták ki az elmúlt 12 
évben, és ez az Orbánkor
mány egy mérgező hatása, 
hogy „jaj, csak politikáról ne 
beszélgessünk!” Mert abból 
mindig csak gyűlölködés van 
és veszekedés. Pedig a politika 
nem más, mint a közös ügye
inknek az intézése. 

Az a politikai hatalom, 
ami elveszi az emberek jo
gát és lehetőségét attól, hogy 
a politikáról beszélgessenek, 
az elveszi a jogaikat és a lehe
tőségeiket attól is, hogy be
leszóljanak a hétköznapi, a 
mindennapi életét érintő dol
gokba. Vissza kell adni a po
litika megbecsülését, aho
gyan azt is, hogy a politika 
mindenkié. A politika nem a 
gyűlölködésről szól, hanem a 
hétköznapi helyzetek, a hét
köznapi problémák megoldá
sáról. 

Ha ide visszatérünk, ak
kor egészen egyértelművé vá
lik, és mindenki érezni fogja, 
hogy neki is van dolga április 
3án. Menjenek el szavazni, én 
mindenkit erre biztatok!
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NÉHÁNY NAPJA AZT 
MONDTA: MEGVAN AZ 
ESÉLY, HOGY AZ ELLEN
ZÉK TÖBBSÉGET SZEREZ
ZEN AZ ORSZÁGGYŰLÉS
BEN. MIBŐL LÁTJA EZT?
Minden felmérés, legalább
is azok, amiket érdemes néz
ni, amit független intéze
tek csinálnak, arról szólnak, 
hogy a többség kormány
váltást akar. Az elkövetke
ző napokban mindent meg 
kell tennünk azért, hogy eb
ből az akaratból szavazat is 
legyen és akkor reális elérni 
ezt a célt. 2018ban is, ami
kor nem volt ennyi gazdasá
gi probléma az országban és 
a menekültellenes hangulat
tal hergelte a Fidesz az embe
reket, az ellenzéki szavazók 
akkor is többségben voltak 
a Fidesszel szemben. Azóta a 
helyzet – szerintem – biztos, 
hogy számunkra javult, úgy
hogy én nagyon optimista 
vagyok. Budapestet illetően 
mindenképpen, de azt remé
lem, hogy a vidéki, úgyneve
zett billegő körzetekben is si
kerül az ellenzéknek győzni. 

HOGYAN LÁTJÁK, AZ EL
LENZÉKI SZAVAZÓK ELFO
GADTÁK A KÖZÖS JELÖL
TEKET, RÁJUK SZAVAZNAK 
MAJD?
Mivel ezek a jelöltek elővá
lasztáson lettek kiválaszt
va, ezért legitimálja és erősí
ti őket. Én nagyon sok helyen 
voltam már kampányolni, na
gyon sok jelölttel találkoz
tam, Budapesten és vidéken is. 
Én azt gondolom, hogy a kö
zös jelöltek meg tudják szó
lítani, nemcsak az összes ko
rábbi ellenzéki párt szavazó
it, hanem azokat, a változást 
akaró, de eddig nem szavazó 
embereket is, akik eddig az el

lenzék megosztottsága miatt 
maradtak otthon. 

AZT IS MONDTA, HOGY 
A GYŐZELEMHEZ KULCS
KÉRDÉS A MOZGÓSÍTÁS AZ 
UTOLSÓ NAPOKBAN. HO
GYAN PRÓBÁLJÁK MEG EL
ÉRNI AZ EMBEREKET?
Egyrészt nagyon fontos, hogy 
elindult az ellenzék a bille
gő körzetekben hangosbeszé
lő autókkal és föllármázzuk 
ezeket a választókerületeket. 
Hiszen az ellenzéknek alig
alig jutott plakáthely, a mé
diából is ki vagyunk szorul
va, vagyis az emberek között 
kell lennünk Egyfelől. Más
felől az előválasztáson részt 
vett több, mint 800 ezer em
ber, akik a mi szövetségeseink 
abban, hogy eljusson a hírünk 
mindenhová. Azt gondolom, 
hogy részben a március 15i 
rendezvény, de az összes poli
tikai esemény, ami volt az el
múlt időszakban, az azt mu
tatja, hogy sokkal aktívabban 
tud közvetlenül kommunikál
ni az ellenzék a saját szavazói
val, mint korábban. 

MIRE LENNE ELÉG EGY EGY
SZERŰ PARLAMENTI TÖBB
SÉG, HISZEN SOK VÁLTOZ
TATÁST KÉTHARMADOS 
TÖRVÉNYEK VÉDENEK?
Igen, de ezzel együtt is a leg
fontosabb és az emberek éle
tét befolyásoló legfontosabb 
döntésekhez nem kell kéthar
mad. Hiszen az, hogy például 
csökkentsük az adókat, csök
kentsük az alapvető élelmisze
rek áfáját, az, hogy a pedagó
gusoknak bért emeljünk, vagy 
az, hogy Magyarország csatla
kozzon az antikorrupciós Eu
rópai Ügyészséghez, és ezen 
keresztül Magyarország hoz
zájusson az európai uniós for
rásokhoz, ezekhez nem kell 
kétharmad. 

Természetesen az lenne a 
legjobb, hogy ha az alkotmá
nyos rendszert is újra tudná 
szabni az ellenzék, de ha ez 
nem kap felhatalmazást, ak
kor is végre tudja hajtani a 
programját. 

Én nem értek egyet azok
kal, akik szerint nem le
het kormányozni kéthar
mad nélkül, mert a legfonto
sabb ügyek, az emberek éle
tét befolyásoló ügyek, pont 
azok az ügyek, amelyek mi
att elsősorban kormányvál
tást szeretnénk, azokhoz egy 
egyszerű parlamenti többség 
is elég. Úgyhogy az is óriá
si előrelépés lenne az ország 
történetében, hogyha ez si
kerülne. 

EGYSZERŰ TÖBBSÉGGEL 
JOBB HELYZETBE KERÜL
HETNÉNEK AZ ÖNKOR
MÁNYZATOK? NEMRÉG 
MÁRKIZAY PÉTERREL ÉS A 
MAGYAR ÖNKORMÁNYZA
TOK SZÖVETSÉGÉVEL ÍR
TAK ALÁ EGY MEGÁLLA
PODÁST, AZ ÖNKORMÁNY
ZATISÁG HELYREÁLLÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN. 
Azt gondolom, hogy ez az 
egyik legfontosabb célja kell, 
hogy legyen a következő kor
mányzatnak az önkormány
zati rendszer konszolidáció
ja. Hiszen már annyi pénzt 
vont ki az Orbánkormány, 
hogy újra kell gombolni a ka
bátot. A legfontosabb kérdé
seket, amelyek minket érinte
nek, szintén feles törvények 
szabályozzák. 

Tehát például az oktatási 
feladatok, vagy bizonyos ha
tósági jogkörök visszaadása 
az önkormányzatoknak, azok 
nem érintenek kétharmados 
szabályokat. És legfőképp 
nem érinti a kétharmados sza
bályokat a finanszírozás kér
dése. Hiszen az a fojtogató 
gazdasági helyzet, amiben va
gyunk, azon mindenképpen 
változtatni kell. 

Persze, ha lenne kétharma
da az ellenzéknek, akkor vé
gig lehetne vinni egy átgon

dolt önkormányzati refor
mot is, amely kinyit olyan 
közjogi kérdéseket is, ame
lyeket egyszerű többséggel 
nem lehet. De a legfontosabb 
kérdéseket, az önkormány
zatokat leginkább aggasztó 
problémákat meg lehet olda
ni. Ehhez csak politikai szán
dék kell. Szerencsére az el
lenzéki miniszterelnökje
lölt egy olyan önkormányza
ti vezető, aki pontosan tudja, 
hogy milyen borzasztó nehéz 
helyzetben vannak az önkor
mányzatok. 

AZ UKRÁN HÁBORÚ HO
GYAN BEFOLYÁSOLHATJA 
A VÁLASZTÓK DÖNTÉSÉT? 
HISZEN VOLT OLYAN EL
LENZÉKI POLITIKUS IS, AKI 
JÓNAK LÁTJA, AHOGY A 
KORMÁNY KEZELI A HELY
ZETET.
A kormány és az ellenzék ál
láspontja nem különbözik a 
legfontosabb kérdésben, ab
ban, hogy mi sem támogat
juk, hogy a NATO aktívan 
beavatkozzon Ukrajnában. 
Bármennyire is borzasztó lát
ni azt a szenvedést, amit az 
orosz agresszió eredménye
zett, egy NATObeavatkozás 
az egy ennél is súlyosabb ka
tonai konfliktus kibontako
zásának a kockázatát hordoz
za magában. Ezért semelyik 
NATOtagállam, Magyaror
szág sem kíván aktívan be
avatkozni. 

Ebben az értelemben az egy 
nettó hazugság, amit a kor
mány mond, hogy az ellen
zék háborúpárti lenne. Mond
ja ezt, hiszen a mostani hely
zet katonai kezelésében nincs 
véleménykülönbség a kor
mány és az ellenzék között. 
Ez egyszerűen csak egy fide
szes hazugság, egy a sok ezer
ből, hogy az ellenzék másként 
gondolkodik. 

Viszont azt a politikai fele
lősséget, amit Orbán Viktor 
cipel magával abban, hogy a 
putyini agresszió most elsza
badult, abban vastagon benne 
van az a 12 év oroszbarát po

A főpolgármester szerint már egyszerű többséggel  
a Parlamentben is fontos változásokat lehet elérni kor-
mányon. Éppen ezért tartja kulcskérdésnek az utolsó 
pillanatos mozgósítást, ezért is járják hangosbeszélővel 
a településeket.

Történelmi jelentősége is van a sza   vazásnak
Interjú Karácsony Gergellyel
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litika, és az az Európai Uni
ón belüli oroszbarát politika, 
amit Orbán Viktor annak ér
dekében végzett, hogy Puty
in érezhesse magában az erőt, 
hogy ezt a katonai agresszi
ós lépést megtegye. Ebben 
igenis van társtettessége Or
bán Viktornak és ezt a fele
lősséget akarja most lemosni 
magáról azzal a hazugsággal, 
hogy az ellenzék háborúpár
ti. Miközben ő a háborút ki
robbantó agresszor egyik leg
fontosabb szövetségese volt 
eddig.   

EZ HOGYAN BEFOLYÁSOL
JA AZ EMBEREKET? 
Én azt gondolom, hogy lehet 
látni a Fidesztábor zavaro
dottságát. Amikor a fideszes 
Német Zsolt, az Országgyű
lés Külügyi Bizottságának az 
elnöke kiírja a közösségi olda
lára, hogy „Ruszkik, haza!”, 
akkor a saját követői hábo
rodnak föl ezen. Látszik a Fi
desz tanácstalansága és a sza
vazók megosztottsága ebben 
az ügyben. Ez biztosan nem 
segíti majd a Fideszt abban, 
hogy maximalizálja az őt tá
mogató szavazók részvételét a 
szavazáson.  

ITT JÖN A KÉPBE A RÉSZVÉ
TEL FONTOSSÁGA? 
Ha nem megyünk el szavaz
ni, akkor valaki más szavaz 
helyettünk, hiszen, ha a mi 
hangunk nem hallatszik, ak
kor a másoké fogja eldönte
ni a mi sorsunkat. Különösen 
fontos, hogy a kerületben és 
egész Budapesten is elmenje
nek szavazni, hiszen a nem
zet fővárosaként minden po
litikai változás elindításában 
Budapestnek mindig volt sze
repe. Most ugyan szavazó
lapokkal küzdünk a szabad
ságunkért, de ez a harc vagy 
küzdelem ugyanolyan fon
tos. Azt gondolom, hogy a 
háború árnyékában valóban 
van történelmi jelentősége is. 
Úgyhogy arra kérek minden 
kerületi polgárt, hogy men
jen el szavazni! 

Történelmi jelentősége is van a sza   vazásnak
Interjú Karácsony Gergellyel
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MIRE LEHET SZÁMÍTANI, 
MIT LÁT AZ ELEMZŐ A VÁ
LASZTÁSOK ELŐTT KÉT 
HÉTTEL?
Én azt látom, hogy az ellen
zéki összefogás teljesen új 
helyzetet teremtett abban a 
tekintetben, hogy míg van 
egy országos kampány, a lis
tás szavazatokért, addig soha 
ennyire intenzív nem volt a 
helyi kampány. Ugyanis az
zal, hogy a fideszes helyi je
lölttel szemben jellemzően 
egy másik, az ellenzéki ösz
szefogás jelöltje indul, ezzel 
kinyílt a verseny egy csomó 
helyen, ahol még 2018ban 
még simán nyert a Fidesz. 
Én két dolgot fogok figyel
ni. Az egyik, hogy az em
berek melyik pártszövetsé
get fogják választani a listás 
szavazatukkal, de a másik, és 
a magyar választási rendszer 
e tekintetben fejnehéz, ez 
még fontosabb, az az egyéni 
képviselők helyzete. Tehát, 
hogy milyen mandátumokat 
kik nyernek el, nagyon ér
dekes meccs lesz, teljesen új 
helyzet van. 

EGY, A KERÜLETÜNK
BEN KÉSZÜLT FELMÉRÉS 
SZERINT AZ, HOGY ÖSZ
SZEFOGTAK AZ ELLENZÉ
KI PÁRTOK, TECHNIKAI
LAG MŰKÖDŐKÉPES LE
HET. HA KÜLÖNKÜLÖN 
INDULNÁNAK, AKKOR AZ 
A KORMÁNYPÁRTOKNAK 
KEDVEZNE. EZ ORSZÁGOS 
SZINTEN IS IGAZ? 
Szerintem odavissza érdemes 
látni ezt a különbséget. Az 
egyéni mandátumok elnyeré
sében kifejezetten erőt jelent 
az ellenzék számára az ösz
szefogás. De arra nézvést ne
kem nincsen tudásom, hogy 
a közös listára pontosan mi
lyen arányban szavaznak át 
a különkülön pártok szava
zói. Ezt ma nem tudjuk. Az 
időközi választásokon lát
tuk, hogy azért az egyeztetés 
az mindig egy nehéz, embert 

Az egyéni jelöltek esetében kife-
jezett előnynek tartja az ellenzé-
ki pártok összefogását Ceglédi 
Zoltán. A politikai elemző, 
publicista szerint minden ko-
rábbinál valószínűbb, hogy az 
ellenzéki pártok támogatói 
a közös jelöltre szavaznak, 
akkor is, ha az nem az általuk 
eredetileg támogatott jelölt volt.
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próbáló feladat a különböző 
táborok között. Most pedig 
nem egyegy személynél me
rül ez csak föl, hiszen ezt az 
előválasztás többnyire meg
oldotta, hanem egy országos 
listát illetően. Abban hűteni 
igyekszem az ellenzéki lelke
sedést, hogy az, ami az elővá
lasztás segítségével megvaló
sult, az ugyanilyen hatékony 
lenne a listákat tekintve is, 
ugyanis annak sem az össze
állítása, sem a szereplői nem 
ilyen metódussal lettek kivá
lasztva. Ott az ellenzéki vá
lasztóknak, ha úgy tetszik, el 
kell fogadniuk a kapott jelöl
teket. 

VAN ARRA INFORMÁCIÓ, 
HOGY A VÁLASZTÓKERÜ
LETEKBEN MENNYIRE TÁ
MOGATJÁK TÉNYLEGESEN 
A KÖZÖS JELÖLTET? 
Az ilyen méréseket a pártok 
nem hozzák nyilvánosságra, 
de az elég jól látható, hogy 
az előválasztáskor az ellenté
teket, problémákat sikerült 
jól kibeszélni. Illetve a másik 
fontos jelzés szerintem, hogy 
sehol nem látni olyat, hogy 
az előválasztás vesztese meg
támadta volna az eredményt 
és megpróbálná a saját indu
lásával azt utólag felülírni. 
Ez legalábbis segít valószínű
síteni, hogy az szavazók ma
guk is hajlandóak lesznek az 
előválasztás győztesére átsza
vazni. Ezt ma minden koráb
bi választásnál valószínűbb
nek tartom. 

A KÖZVÉLEMÉNYKUTA
TÁSOK ALAPJÁN, AKÁR A 
BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK, 
AKÁR A VÁLASZTÓKORÚ
AK KÖRÉT NÉZZÜK, VAN
NAK BIZONYTALANOK. 
ŐKET HOGYAN LEHET EL
ÉRNI? 
Két opció van szerintem. Az 
egyik, hogy deklaráltan a 
pártpolitikán kívüli, vagy at
tól egy lépéssel hátrébb lévő 
szereplőkre hárul ez a fela
dat, hogy elérje ezeket az em
bereket, akik még nem vá

lasztottak maguknak pártot, 
vagy nem akarnak szavazni. 
Erre lehet alkalmas például a 
pedagógusok sztrájkja, mert 
ez egy alapvetően kormány
ellenes mozgalom, kifejezet
ten a Fidesz politikájának a 
megváltoztatását, más szem
pontból leváltását célozzák 
a követelések, egyértelmű
en ellenzéki támogatással. De 
nem az ellenzéki politikusok 
csinálják, hanem szakszerve
zetek, tanárok, híres embe
rek és innentől kezdve ez hat
hat azokra is, akik nem az el
lenzéki pártokkal kelnekfek
szenek. 

A másik pedig, hogy az 
emberek jelentős része, az 
utolsó pillanatban szokott 
dönteni. És ott nagyon so
kat számíthat az utolsó na
pok mozgósító ereje, nem vé
letlenül készül erre a Fidesz. 
Roppant közhelyes a Ku
batovlistát emlegetnem, de 
tény, hogy annak a legfonto
sabb funkciója az, hogy ké
zen fogva el lehessen vinni a 
szavazókat. Erre az ellenzék 
is készül nagyon. És az egyé
ni kampányokban van ennek 
kiemelt jelentősége, ahol ott 
van arccal az a szereplő, aki 
mellett agitálva el lehet vinni 
őket szavazni. 

TURBULENS IDŐSZAKBAN 
VAGYUNK. ELÉG CSAK 
A GAZDASÁGI FOLYAMA
TOKRA GONDOLNI, HÁ
BORÚ, ELÉGEDETLEN TA
NÁROK. EZEK HOGYAN 
CSAPÓDHATNAK LE A SZA
VAZÓFÜLKÉKBEN? 
Két opció van. Az egyik, 
hogy azt hiszik el az embe
rek, hogy a kormány áll vár
tán, képes vezetni az orszá
got, menedzselni, megolda
ni a problémákat és ezzel 
szemben az ellenzék az ve
szélybe sodorná az országot 
a háborút illetően, nincse
nek jó megoldásai a problé
mákra. A másik opció, hogy 
azt mondják, hogy nézik a 
kormányt és úgy tapasztal
ják, hogy szerencsétlenke

dik. Úgy tapasztalják, hogy 
korrupt, úgy tapasztalják, 
hogy nem képes megoldani 
a problémákat, ezzel szem
ben az ellenzék egy nyuga
tos, európai, háborúban har
cias, gazdaságban, korrupci
óban visszafogott és mérsé
kelt szereplő lenne. 

Ezt is mérlegre fogják ten
ni, amikor ilyen kihívások
ról van szó. Különleges vi
lágban élünk már megint, 
évek óta. És az, hogy milyen 
választ ad erre a kormány, 
illetve milyen választ felté
teleznek a jelenlegi ellenzék
ről, hogy ha hatalomra ke
rülnek, ez is döntő befolyás
sal lehet. 

FEL TUDJÁK MÉRNI AZ 
EMBEREK, HOGY KI MIT 
AKAR?
Az ellenzék esetében van egy 
hullámzó minőségű kommu
nikáció, erről a választási 
kampány után érdemes lesz 
azokkal elbeszélgetni, akik 
ezért feleltek, hogy most ak
kor széna vagy szalma. Volt 
egy nagyon kínkeservesen 
megszületett program, ami 
fontos kérdésekre nem tud 
vagy nem akar választ adni. 
Ez gond. Ugyanakkor az el
lenzék mondhat bármit, nem 
ő viseli a kormányzás felelős
ségét, és nagyon sokan van
nak ma Magyarországon, 
akik a Fidesz kormányzá
sával ilyen, olyan, amolyan 
okból elégedetlenek. Elége
detlenek azzal, hogy a társa
dalmi mobilitást nem kellő
képpen szolgálja, sőt, irtja is, 
hogy ha lehet. 

Elégedetlenek a keleti nyi
tásból származó morális és 
most már egyre inkább anya
gi gondokkal is. Elégedetle
nek a Fidesznek a jogkorláto
zó döntéseivel. Tehát innen
től kezdve ezek mindmind 
létező ügyek, amelyek mo
tiválhatnak szavazókat arra, 
hogy ide vagy oda szavazza
nak. Én nagyon szeretném, 
ha el tudna jutni a magyar 
közélet abba a stádiumba, 

és bízom benne, hogy bárki 
nyer, ez lesz a vége, amikor 
is azzal indul a sztori, hogy 
az ország vezetésére vállalko
zók, azok letesznek egy rész
letes programot, hogy ők mit 
akarnak csinálni és nem arról 
győzködnek minket, hogy az 
emberek nem olvasnak prog
ramot, hanem pontosan en
nek mentén építik föl a po
litikájukat. 

PÁRTÁLLÁSÁSTÓL FÜG
GETLENÜL MIÉRT FONTOS 
A RÉSZVÉTEL?
Mert ez az egyetlen valódi le
hetőségünk arra, hogy szá
mítson a szavunk. Én esküdt 
ellensége vagyok minden pe
tíciónak, minden pultozás
nak, minden Facebookmeg
osztásos, likeolásos, árasz
tásos hülyeségnek, tekintve, 
hogy a politikában, a valódi 
részvétel az ilyenkor, tehát 
a közvetlen és közvetett de
mokratikus részvétel eszkö
zeivel valósul meg. Ebben az 
egyébként nem túl demokra
tikus rendszerben továbbra 
sem sérül az a jogunk, hogy 
behúzzuk a fülke függönyét 
magunkra és ott ki tudjuk 
választani, hogy kire szeret
nénk szavazni. 

A választófülke magányá
ban, mindenki egyenlő, min
denkinek a szavazata 1+1, 
választ egy listát és választ 
egy egyéni képviselőt. Ez 
azért nagyon fontos, mert 
a részvétel által lesz nekem 
egy deklarált viszonyom ma
gammal is, hogy mit szeret
nék. És egyébként a részvé
tel elmaradása is lehet po
litikai állásfoglalás, hogy 
nem tudtam választani. Egy 
biztos, van egy alapvető jo
gunk, amelyért nagyon so
kan küzdöttek. Ez nem me
rült fel sajnos a március 15i 
beszédekben, de hogy 1848. 
március 15én, 1956ban is és 
1989ben is olyasmiért küz
döttek, ami még mindig, a 
NER 12. évében is megvan 
nekünk, szabadon választha
tunk.

A szavazófülkében mindenki egyenlő
Interjú Ceglédi Zoltánnal
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CzInege lászló

„ORBÁN VIKTOR SZE
RINT SOSEM VOLTAK MÉG 
OLYAN ERŐSEK, JÓL SZER
VEZETTEK ÉS ELSZÁNTAK, 
MINT MOST. ÖNÖK HOGY 
LÁTJÁK EZT? MILYEN ERED
MÉNYT VALÓSZÍNŰSÍTE
NEK, ÉS MIÉRT?
A mértékben ugyan megosz
lanak a kutatások, de az in
tézetek szinte egyöntetűen a 
Fidesz KDNP vezetését látják. 
A Nézőpont Intézet utolsó fel
mérése szerint a kormánypár
tok listája az aktív szavazók 49, 
míg a baloldal közös listájára 41 
százaléka adná a voksát. A köz
véleménykutatások alapján te
hát a kormánypártok újrázása 
tűnik valószínűbbnek. Ami az 
elszántságot és a jól szervezett
séget illeti, a Fidesz szavazói 
döntően bíznak a kormányzás 
folytatásában, míg a baloldal 
szimpatizánsai jóval megosz
tottabbak, egyharmaduk úgy 
gondolja, hogy nem tudják le
váltani a kormányt. Ilyen hely
zetben természetes, hogy a saját 
politikai oldalukban erősebben 
bízó szavazók elszántabbak és 
szervezettebbek. 

Néhány dolgot azonban fon
tos kiemelni. Ezek közül a leg
fontosabb, hogy a közvéle
ménykutatások egyfajta pil
lanatképek, melyek nem kal
kulálhatnak a választásokig 
hátralévő napok eseményeivel. 
Illetve nem mehetünk el a ma
gyar választási rendszer sziszté
mája mellett sem. A hazánkban 
alkalmazott vegyes választási 
rendszer okán ugyanis a kép
viselői mandátumot nyerők 
többsége egyéni választókerü
letből kerül ki, nem pedig lis
táról. Így tehát egy párt vagy 
pártszövetség választásokon el
ért eredményeit alapjaiban ha
tározza meg, hogy helyi jelölt

jei milyen társadalmi támoga
tottsággal rendelkeznek. 

Ugyanígy fontos a kispár
tok szerepe. Bár rendszere
sen hangoznak el olyan nép
nevelőnek szánt vélemények, 
melyek szerint a választópol
gároknak „meg kellene végre 
érteni”, hogy „A” és „B” kö
zött kell választani, láthatóan 
van társadalmi igény a két nagy 
tömbön túli politikára. Ehhez 
természetesen hozzá kell ten
ni, hogy az oroszukrán hábo
rú a kispártok támogatottsá
gára negatívan hatott. Összes
ségében ugyanakkor az való
színűsíthető, hogy a jelenlegi 
kormány folytathatja a mun
káját. Nem csak azért, mert or
szágosan népszerűbb, de azért 
is, mert egyéni képviselőjelöl
ti szinten sem kell egy olyan 
heterogén választói csoportot 
megszólítania mint az ellenzé
ki pártoknak. Ez utóbbiak ese
tében olyan választókról beszé
lünk, akik a megelőző voksolá
sokon még kölcsönösen vállal
hatatlannak nevezték egymást.

MIT GONDOLNAK, HO
GYAN BEFOLYÁSOLJA A VÁ
LASZTÓKAT, HOGY EGY 
TERHELT IDŐSZAKBAN ZAJ
LIK A VÁLASZTÁS? ITT AZ 
UKRÁN HÁBORÚ, SZTRÁJ
KOLTAK A PEDAGÓGUSOK, 
ÉS AZ INFLÁCIÓ IS MAGA
SABB A KORÁBBAN VÁRT
NÁL, HOGY CSAK NÉHÁ
NYAT EMLÍTSÜNK.
A 2022es választás több szem
pontból rendkívüli lesz. Egy
részt a háború kapcsán olyan 
külső tényezőt látunk, mely
lyel eddig nem kellett választá
si időszakban szembenéznie a 
politikai pártoknak. Másrészt a 
koronavírusjárvány utáni gaz
dasági növekedés egész Európá
ban, sőt a tengeren túl is, jelen
tős inflációval jár. Az EU bizo

nyos országaiban kétszámjegyű 
infláció is megfigyelhető, ez te
hát nem hungarikum. Ugyan
akkor több ország is elkezdett 
hasonló lépéseket az infláció 
elleni küzdelemben, mint ha
zánk. Elég csak az üzemanya
gárstopra gondolni, amelyet 
Horvátországban és Szlovéni
ában is elrendelt a kormány. 
Ami a pedagógusok munka
beszüntetését illeti, jól látszik, 
hogy a kormány részéről van 
nyitottság a párbeszédre és a 
követelések ésszerű rendezésé
re, amennyiben újra bizalmat 
kapnak a kormánypártok.

EGY FRISS FELMÉRÉS SZE
RINT SOKAN GAZDASÁGI 
VÁLSÁGOT ÉRZÉKELNEK 
MAGYARORSZÁGON. VALÓ
SZÍNŰLEG EZ IS MEGJELE
NIK A VÁLASZTÁSI EREDMÉ
NYEKBEN, VAGY EZ ÖNMA
GÁBAN NEM MEGHATÁRO
ZÓ VÁLASZTÓI BENYOMÁS?
A két állítás nem feltétlenül 
mond ellent egymásnak. Bizo
nyosan lesznek, akik ez alapján 
szavaznak, de a választók egy 
részénél ez nem a legmeghatá
rozóbb tényező. 

Az idézett kutatásból amúgy 
jól látszik a különbség a politi
kai oldalak között ennek meg
ítélésében: míg az ellenzéki sza
vazók 91, addig a kormánypár
ti szavazó 18%a mondta, hogy 
válságot érzékel. Ennek logi
kus magyarázata, hogy míg a 
Fidesz – KDNP szavazói az el
múlt évek sikeres gazdasági in
tézkedéseit látják – akár a rezsi
csökkentést, akár a családvédel
mi akcióterv elemeit – addig az 
ellenzéki választók elhibázott 
kormányzati gazdaságpolitiká
ról hallanak saját politikusaik
tól.

AZ UKRÁN HÁBORÚ TEMA
TIZÁLJA A KÖZVÉLEMÉNYT. 
A MINISZTERELNÖK SZE
RINT VAGY BÉKEPÁRTI 
JOBBOLDAL, VAGY HÁBO
RÚS BALOLDAL, EZ A VÁ
LASZTÁS TÉTJE. AZ ELLEN
ZÉK EZT HATÁROZOTTAN 
VISSZAUTASÍTOTTA, MOND

VÁN EZ RÁGALOM ÉS USZÍ
TÁS, ŐK NEM A HÁBORÚ 
PÁRTJÁN ÁLLNAK. SŐT, BÉ
KÉT AKARNAK. NEM KOC
KÁZATOS A HÁBORÚVAL 
KAMPÁNYOLNI?
Az Ukrajnában dúló háború 
magától értetődően kampány
téma lett, hiszen hazánk köz
vetlen szomszédjában zajlik és 
jelentős magyar kisebbség is 
érintett, ráadásul alapjaiban ha
tározza meg az Európai Unió 
viszonyát Oroszországgal. Így 
minden politikai oldalnak tisz
táznia kellett, hogy milyen ál
láspontot képvisel. 

A kormánypártok világossá 
tették, hogy a háborúból va
ló kimaradás pártján állnak, 
ugyanakkor fontosnak tartják 
az európai egység fenntartását. 
Egyben kijelöltek vörös vona
lat is, melyet nem hajlandóak 
átlépni: ilyen a szankciók ki
terjesztése az energiaszektor
ra, vagy épp fegyverek küldé
se. A baloldaltól viszont több 
esetben hallottunk olyan meg
nyilvánulást, hogy Magyaror
szágnak nem csak humanitá
rius segítséget kellene nyújta
nia Ukrajnának, melyet most 
is tesz a menekültek befoga
dásával, de adott esetben fegy
vert és lőszert kellene szállíta
nia, vagy azokat átengednie a 
területén.

MINDKÉT OLDAL SZE
RINT FONTOS A SZAVA
ZÓK UTOLSÓ NAGY MOZ
GÓSÍTÁSA A VÁLASZTÁSOK 
ELŐTT. HOGYAN LÁTJÁK, 
MI ALAPJÁN DÖNTENEK 
ILYENKOR AZ EMBEREK?
A pártokhoz legszorosabban 
kötődő szavazókat mindkét 
oldalon meghatározza a kö
tődés érzése. A kormánypárti 
szavazók Orbán Viktor politi
kája mellett és a 2010 előtti po
litika visszatérése ellen szavaz
nak. A baloldali választónak 
egy részéből pedig kialakult 
az ellenzéki szavazó, aki nem 
a pártszíneket nézi, hanem az 
ellenzék mellett és Orbán Vik
tor ellen akar szavazni. Egyik 
oldalról tehát mindkét oldal

A Nézőpont Intézet elemzője szerint a számokból 
az rajzolódik ki, hogy a kormánypártok kaphatnak 
ismét bizalmat a választáson. Már csak azért is, mert 
a bizonytalanok nagyobb része elégedett a kormány 
járványkezelésével – az elemző szerint. Erdélyi Rezső 
Krisztián írásban válaszolt kérdéseinkre. 

Újrázhat a Fidesz-KDNP 
Interjú Erdélyi Rezső Krisztiánnal
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nak fontos, hogy ezeket a sza
vazókat elvigye az urnákhoz. 
Itt azonban fontos kihangsú
lyozni, hogy a két oldal sza
vazótáborában nem egyenlő 
a bizonytalanok aránya. Míg 
a Fidesz – KDNP esetében ez 
4, addig az ellenzéknél 41%. 
Ennek a különbségnek az oka 
MárkiZay Péter népszerűtlen
ségében keresendő, hisz jóval 
több ellenzéki érzelmű válasz
tópolgár van, mint amennyien 
azt szeretnék, hogy Hódme
zővásárhely polgármestere le
gyen Magyarország miniszter
elnöke. Másrészt a bizonyta
lan szavazók számára fontos a 
politikai teljesítmény. 

Itt pedig azt látjuk, hogy a 
magyarok nagyobb része elége
dett a kormány járványkezelé
sével. S természetesen nem le
het figyelmen kívül hagyni a 
tőlünk keletre zajló háborút 
sem, hisz válságos időszakok
ban a választók sokkal inkább 
a biztos pontokat keresik. Kü
lönösen igaz ez olyan esetben, 
amikor a kormányzásra jelent
kező ellenzéki erők fundamen
tális kérdésekben nem értenek 
egyet egymással. 

PÁRTÁLLÁSTÓL FÜGGETLE
NÜL MINDENKI A RÉSZVÉ
TEL FONTOSSÁGÁT HANG
SÚLYOZZA. MIÉRT FONTOS, 
HOGY MINÉL TÖBBEN VE
GYENEK RÉSZT A VÁLASZ
TÁSON, ILLETVE A NÉPSZA
VAZÁSON?
Elcsépeltnek tűnik a gondolat, 
de tény: a választás a demok
rácia ünnepe. Minél nagyobb 
a részvétel egy választáson, an
nál nagyobb legitimációt ad a 
felálló kormánynak. A jelenle
gi választási rendszerben ráadá
sul minden szavazatnak értéke 
van, hisz az egyéni jelöltek ese
tében a vesztesre leadott szava
zatok, illetve a győztes válasz
tókerületi jelölt győzelméhez 
nem szükséges voksok egya
ránt az adott párt országos lis
táján kerülnek beszámításra. A 
népszavazáson megfogalmazott 
kérdések pedig gyermekeink 
jövőjét érintik."

Újrázhat a Fidesz-KDNP 
Interjú Erdélyi Rezső Krisztiánnal
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CzInege lászló

EGYRE TÖBB HELYEN OL
VASNI, HOGY ÉRVÉNY
TELEN LEHET A NÉPSZA
VAZÁS. MIÉRT FONTOS, 
HOGY ÍGY LEGYEN?
A népszavazási kérdések önma
gukon túlmutatnak. A népsza
vazást azért kezdeményezte a 
kormány, hogy az Európai Bi
zottság kötelezettségszegési el
járásában bebizonyítsa: a ma
gyar társadalom támogatja az 
ő homofób és transzfób ren
delkezéseiket. A népszavazás 
senkinek nem segít, ellenben 
egy kevésbé szabad és kevésbé 
biztonságos országgá teszi Ma
gyarországot. Ezek a kérdések 
hangulatot keltenek és félelmet 
szítanak. Elfogadhatatlan, hogy 
egy ilyen népszavazást tartsa
nak 2022ben Magyarországon. 

AZ EMBEREK ÉRTIK, HOGY 
A HÁTTÉR TÁRSASÁG MI
ÉRT TARTJA PROBLÉMÁS
NAK EZT A NÉPSZAVA
ZÁST?
Szerintem sokan értik. Amikor 
olyan kérdések vannak, hogy 
„Támogatjae, hogy kiskorú 
gyermekeknek, köznevelési in
tézményben a szülő hozzájáru
lása nélkül szexuális irányultsá
gokat bemutató foglalkozáso
kat tartsanak?”, akkor – bocsá
nat , a szexuális felvilágostás, az 
egy ilyen foglalkozás. Amikor 
arról beszélnek, hogy hogyan 
lehet megakadályozni a nemkí
vánt terhességet, akkor az egy 
szexuális irányultságokat bemu
tató foglalkozás. Reprezentatív 
felméréseink szerint Magyaror
szágon a szülők több mint a 90 
százaléka támogatja azt, hogy 
szexuális felvilágosítást és sze

xuális nevelést kapjanak a gye
rekek az iskolákban. De ez a 
kérdés úgy van feltéve, hogy az 
a szülőkben félelmet keltsen.

Amikor az egy kérdés, hogy 
„Támogatjae Ön, hogy kisko
rú gyermekek számára nemi át
alakító kezeléseket népszerűsít
senek?”, akkor felvetődik, hogy 
ki népszerűsít ilyen nemi átala
kító kezeléseket? Ez egy nemlé
tező probléma. Amikor a kor
mány azt állítja, hogy aktivisták 
óvodákba, iskolákba mennek 
be, hogy ilyen témákról beszél
jenek, ez nem történik meg. 
Magyarországon nincsen olyan 
óvoda, iskola, ahova bementek 
volna ilyet népszerűsíteni. 

A SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍ
TÁS ELMARADÁSA MILYEN 
HOSSZÚTÁVÚ HATÁSOK
KAL JÁRNA?
Gyakoribbak lennének a nem
kívánt terhességek, a szexuális 
úton terjedő betegségek pedig 
egyre inkább jelen lennének a 
fiatalok körében. Sajnos az is 
egyértelműen látszik, hogy az 
a minta, amit nagyon sok fia
tal az erotikus vagy pornótar
talmakból sajátít el, az egész
ségtelen minta. Emiatt nagyon 
sokszor presszionálják a fiatal 
lányokat olyan szexuális hely
zetbe, amelyben nem érzik ma
gukat jól. Az ilyen típusú kap
csolati erőszak az például egyre 
gyakoribb sajnos. Erről kelle
ne beszélni a szexuális nevelés 
kapcsán, egy tudatos életre ne
velésről, ahol tudják, hogy mi
lyen egy egészséges intim kap
csolat, hogy kihez tudnak se
gítségért fordulni. És hogyan 

tudnak bizalmas kapcsolatokat 
kialakítani. 

HOSSZÚTÁVON LEHET TO
VÁBBI NEGATÍV KÖVET
KEZMÉNYE AZ LMBTQKÖ
ZÖSSÉGRE NÉZVE? HISZEN, 
HA TEMATIZÁLJÁK A KÖZ
VÉLEMÉNYT, AKKOR AZ A 
KÖZÖSÉG TAGJAIN IS LE
CSAPÓDHAT, NEM?
Abszolút. Sajnos azt tapasztal
juk, hogy tavaly június óta, a pro
pagandatörvény benyújtása óta 
megnőtt a homofób és transzfób 
incidensek száma. Például Buda
pest utcáin tojással vagy paradi
csommal dobálják meg az azo
nos nemű párokat. Pécsen egy 
fiatal orvospárt annyira megver
tek, hogy az egyikőjük kórházba 
is került. Nagyon sok LMBTsze
mélyt bocsátanak el a munkahe
lyéről. Vagy például az oktatás
ban dolgozó személyeket pró
bálják az intézményvezetők in
formálisan, nyomást gyakorolva 
elhallgattatni. Például aláíratnak 
velük egy olyan papírt, amiben 
ki kell jelenteniük, hogy LMB
TQItémákról nem beszélnek az 
iskolában. 

AKKOR EZ A NÉPSZAVA
ZÁS NEMCSAK A MOSTRÓL 
SZÓL, HANEM A JÖVŐRŐL 
IS?
Szerintünk ez egy magán túl
mutató népszavazás. Arról szól, 
hogy milyen társadalomban sze
retnénk élni. Egy olyan társada
lomban, melynek minden tag
ja biztonságban van és szabadon 
élhet a szexuális irányultságától, 
vagy nemi identitásától függetle
nül. És azt gondoljuk, hogy egy 
érvénytelen szavazattal tudjuk 
ezt a leginkább biztosítani.

Homofóbnak és kirekesztőnek tartja a kormány „gyermekvé-
delmi” népszavazását a Háttér Társaság. Dudits Luca,
a szervezet ügyvivője azt mondta: a kormány egy nemlétező 
problémát tűzött a zászlajára. 

Népszavazási ellenkampány



ÉLJEN
ALKOTMÁNYOS
JOGÁVAL,
MENJEN EL
SZAVAZNI
ÁPRILIS 3-ÁN!
MINDENKI
SZAVAZATA
SZÁMÍT!


