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Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 12.

A 19. kerületből a Wekerle-telep 
és Kispest határolta rész és a
20. kerület teljes területe

Szavazzon ön is az ellenzéki 
előválasztáson!

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

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

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

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

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

A Budapest 16-os választókerületébe tartozó városrészek:

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

16. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET  
 ` XIX., metróállomás, Határ út, szept. 
18–26., 7.00–19.00

 `  XX., Kossuth Lajos tér 1., szept. 
18.–26., 8.00–18.00

 `  XIX., Kós Károly tér, szept. 18–19., 
szept. 23–24., 14.00–18.00

 `  XX., 5. piac, Tátra tér, szept. 18., 22., 
24–25., 7.00–14.00

Szavazósátrak a választókerületben

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

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

1964-ben születtem Sopronban. Pester-
zsébeten élek, családommal együtt itt 
kelünk reggel, és itt fekszünk este. Szere-
tem. A kispestiek, akiket szintén képvise-
lek, kedvesek voltak velem, és befogadtak 
maguk közé. Itt is, ott is gyakran megszólí-
tanak, a Kosutiban Erzsébeten, a Wekerlén 
vagy éppen a Templom téren Kispesten. 
Igazából ezek a beszélgetések, találko-
zások adják azt a „programot”, amit Pes-
terzsébet és Kispest képviselőjeként, az 
Országgyűlés alelnökeként, politikusként 
képviselek. Azt mondják, hogy több kor-
mányzati figyelem, segítség és pénz kell 

ide az iskolák, az épületek, az utak, a közle-
kedés javítására és fejlesztésére. De öröm 
és büszkeség is van bennük azért is, mert 
megvan az első két olimpikonunk, akik ki-
váló eredménnyel képviseltek bennünket 
a világversenyen. Minderről tudni, köztük 
és velük lenni, képviselni őket az Országy-
gyűlésben, segíteni és gazdagítani Pester-
zsébetet és Kispestet, az itt élőket – ez a 
cél és az országgyűlési képviselő hivatása. 
Ehhez kérem a továbbiakban is bizalmukat 
és szavazatukat!

Köszönöm az egymással szövetség-
ben álló ellenzéki pártoknak, hogy támo-
gatnak: leginkább azt látom benne, hogy 
a pesterzsébeti és kispesti emberek több-
ször kinyilvánított véleményét elfogadják.

HILLER ISTVÁN  
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, amelyben már csak a három 
legjobb eredményt elérő miniszterelnök-jelölt 
mérkőzik egymással, október 4. és 10. között.

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

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

országgyűlési képviselőjelöltjére adhatja le a 
voksát.

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

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

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

MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK 
A TELEVÍZIÓKBAN

Amit a szavazásról tudni kell

Jelölőszervezet: ÚVNP,

Vidákovics László vagyok, nyugdíjas okle-
veles gépészmérnök, több szabadalom és 
nemzetközi oltalom alatt álló mintaoltalom 
szerzője és jogtulajdonosa.

1951 óta élek a XX. kerületben. Az egész 
életem ideköt, ezért szeretnék segíteni, mi-
nél többet tenni Dél-Pest lakóiért.

A rendszerváltás óta a közterületi mé-
dia, produkciós reklámiparban dolgozom, 
1990 óta és jelenleg is saját cégem irányí-
tom. Három gyermek édesapja és nagya-
pa is vagyok. Családom támogató háttere 
sokat jelent a hétköznapok küzdelmeiben. 

Egész életemben segítője, támoga-
tója voltam a rászorulóknak. Az utóbbi 
8-10 évben számos dologgal nem értek 

egyet, ami a napi politikában zajlik. Ko-
rábban soha nem voltam tagja pártnak, 
de 2019-ben a Jobbik Magyarországért 
Mozgalomba léptem, hogy magam is hoz-
zájáruljak Pesterzsébet szebbé, élhetőb-
bé tételéhez. A kerületünkben a 2019-es 
önkormányzati választáson a Jobbiknak 
az eddig legmagasabb, 8,5% feletti szava-
zatot szereztem. 

2020 elején bejegyeztettünk egy Kö-
zérdekű Nyugdíjas Szövetkezetet „OLD 
Masters” néven az elsősorban kerületi 
nyugdíjasok ház körüli műszaki problémái-
nak megoldására.

2020 októberében tagfelvételi kérel-
memet az Új Világ Néppártba elfogadták, 
és azóta elkezdtem az építkezést a 16-os 
számú választókörzetben.

VIDÁKOVICS LÁSZLÓ
Választott frakció: ÚVNP/Momentum


