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Kecskemét egy része
Ballószög
Helvécia
Szentkirály
Tiszakécske
Városföld

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 interneten keresztül lehet. 

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

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az elő-
választási szavazatokat az ország 24 vá-
rosában. Ide keresnek önkénteseket. De 
a 2022-es választáson is sok múlik azon, 
hogy valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

KECSKEMÉT
 ` Kossuth Lajos tér, 
szept. 18–26., 7.00–19.00

 ` Piac, Budai utca 2., 
szept. 18–19. és 23–26., 7.00–12.00

 ` Közösségi ház, Daróczi köz 14., 
szept. 20–22., 15.00–19.00

 ` A Kecskerékpár mellett, Kodály Zoltán tér 6., 
szept. 20–24., 14.00–18.00

 ` Sás utca – Vízmű utca sarka, 
szept. 21–22., 15.00–19.00 és 25., 7.00–18.00

 ` Önkormányzati helyiség, Gizella tér, 
szept. 23–25., 15.00–19.00

TISZAKÉCSKE
Erkel fasor 8., 
szept. 19. és 24., 7.00–15.00 

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a www.
klubradio.hu/atallas oldalon, il-
letve a Facebookon Az internetes 
Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő 
csoportban.

Az egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 12. (vasárnap), 17:00
A vita élőben és később is megnéz-
hető: facebook.com/TabumentesOr-
szag/videos
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Jelölőszervezetek: DK, Momentum

Azért kezdtem el politizálni a Mo-
mentum tagjaként, mert elegem lett 
abból, hogy a politika nem képes felül-
emelkedni az évtizedes beidegződé-
seken. 2019-ben, a több mint húszéves 
fideszes uralmat megtörve győztem le a 
kormánypárt jelöltjét az önkormányzati 
választáson Kecskeméten.

Eljött az idő, hogy mielőbb lendüle-
tet vigyünk a politikába, és ne tíz, hanem 
harminc év hibáit hozzuk helyre az elő-
választáson és 2022-ben. Kecskemét és 
térsége az ország egyik legjobban telje-
sítő gazdasági központja. Ehhez képest 
mintha megállt volna az élet a városban 
és a környékén. Kecskemét, Tiszakécske 

és a térség lakói igazi jövőképet és egy 
értük dolgozó képviselőt érdemelnek. 
Országgyűlési képviselőként életre fo-
gom kelteni a térséget. Célom, hogy 
önálló, erős és országos hírű egyetemi 
képzést teremtsünk Kecskeméten. Mo-
dernizáljuk a központosított oktatásügy 
által meggyengített helyi közoktatást. 
Elhozzuk Kecskemétre és a térségbe a 
21. századi ipar szereplőit.

Kiemelt figyelmet fordítunk a kör-
nyezetbarát cégekre, támogatjuk a he-
lyi mikro-, kis- és középvállalkozásokat. 
Bevonjuk a térség lakosait a közéleti 
döntéshozatalba, megoldást kínálunk a 
kecskeméti és a kistérségi közlekedés 
problémáira, felpezsdítjük a kulturális 
életet.

Jelölőszervezetek: 
MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik

Kecskeméten születtem, és azóta is itt 
élek. Nős vagyok, öt gyermek édesap-
ja. Építészmérnöki és műemlékvédelmi 
szakmérnöki diplomát szereztem. Har-
minc éve az édesapámmal együtt ala-
pított építőipari cég vezetője vagyok. 
Fontosnak tartom, hogy részt vegyek a 
társadalmi és civil szervezetek munká-
jában, amelyek között van városvédő, 
sport-, kulturális és karitatív egyesület is. 
Szülővárosomban számos civil találkozá-
si pontot hoztam létre, így többek között 
a Civil Klubot, a Művész Kávézót és a Hak-
koda Dojo harcművészeti központot. Sze-
repet vállalok a városi közéletben is, így 

dolgozom a kecskeméti Városüzemel-
tetési és Fejlesztési Bizottságban és az 
Értékmegőrzési Bizottságban. Tizenegy 
éve vagyok önkormányzati képviselő, így 
ismerem az itt élők gondjait, amelyeknek 
mindig hangot adtam a helyi fórumokon 
és a közgyűlésben.

Egész életemben arra törekedtem – 
szem előtt tartva az igazságosságot és a 
becsületességet –, hogy az általam vég-
zett munka fokmérője az legyen, miként 
felelek meg környezetemnek, munka-
társaimnak, családomnak, barátaimnak. 
Hiszek abban, hogy olyan országot kell 
együtt építenünk, ahol mindenkinek esé-
lye van a boldogulásra! Ehhez azonban 
rendszerváltásra és korszakváltásra van 
szükség!

Vigyünk lendületet 
a jövőbe!

Rendszerváltásra és 
korszakváltásra van szükség!

BODROZSÁN ALEXANDRA 
választott frakció: Momentum

KIRÁLY JÓZSEF
választott frakció: MSZP

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, ahol 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


