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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.

A 13. kerület Újlipótváros városrésze, 
és a Meder utca – Gyöngyösi utca 
vonaláig tartó része

Szavazzon ön is az ellenzéki 
előválasztáson!

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

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

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

Budapest 7-es választókerületébe tartozó városrészek:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BUDAPEST 7ES 

választó - 

kerület

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 13. (hétfő), 17:00
A vita élőben és később is megnéz-
hető: Facebook.com/TabumentesOr-
szag/videos

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 
változást akarunk, akkor minden hé-
ten el kell vinni a legapróbb faluba is 
azokat a híreket, amiket el akarnak 
titkolni előlük. Itt tud csatlakozni hoz-
zánk: nyomtassteis.hu/jelentkezes

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat 
erről a www.klubra-
dio.hu/atallas oldalon, 
illetve a Facebookon „Az 
internetes Klubrádió (iKlubrádió) 
elérését segítő csoport”-ban.

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
 ` XIII., Lehel téri piac, Váci út 9–15., 
szept. 18–26., 8.00–18.00

 ` XIII., Lehel út 65., 
szept. 18–26., 8.00–18.00

 ` XIII., 32-es buszmegálló mellett, 
Göncz Árpád városközpont, 
szept. 18–22., 8.00–18.00

 ` XIII., 105-ös buszmegálló mellett, 
Fiastyúk utca – Násznagy utca sarok, 
szept. 23–26., 8.00–18.00

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 szavazókör-
ben ott lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. 
Itt lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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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. április 
1-én vagy előtte született, és rendelkezik ál-
landó magyarországi bejelentett lakcímmel. 
Az előválasztás különlegessége, hogy azok a 
fiatalok is részt vehetnek rajta, akik 2022. ápri-
lis 1-ig betöltik a 18. életévüket. Ám esetükben 
akár hagyományosan, akár online szavaznak, 
szülői beleegyezésre van szükség. Az ehhez 
szükséges adatlapot a www.elovalasztas.hu 
oldalról lehet majd letölteni.

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelöltre és 
a saját lakóhelye szerinti választókörzetének 

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 eszközökön vagy hozzá kapcsol-
va. 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 Az emberek segítséget várnak!

Képes vagyok még többet 
tenni az otthonomért!

A politikai korszakváltás nem 
csupán üres szlogen

HISZÉKENY DEZSŐ
Választott frakció: MSZP

KESZTHELYI DOROTTYA
Választott frakció: DK

NASZÁDOS ZSÓFIA
Választott frakció: Momentum

Jelölőszervezetek: 
MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik, MMM

Hiszékeny Dezső vagyok, 1956-ban szü-
lettem, nős, és két nagykorú gyermekem 
van. Egész felnőtt életem a XIII. kerü-
lethez, Angyalföldhöz köt. Itt kezdtem 
el dolgozni a hajógyárban, végzettsé-
gem szerinti, műszaki területen. A rend-
szerváltás óta sokrétű tapasztalatokat 
szereztem, dolgoztam multinacionális 

cégnél, vezettem saját, 30 főt foglalkoz-
tató céget, és az utóbbi négy évben köz-
tisztviselőként tevékenykedtem. Önkor-
mányzati munkával az Államigazgatási 
Főiskola elvégzése óta foglalkozom. Je-
lenleg országgyűlési képviselő vagyok.

Az emberek elemi igénye a lakha-
tás, de egyre kevesebb a lehetőségük a 
megteremtésére. Ezért az államnak bér-
lakásokat kell építenie, mert az emberek 
segítséget várnak!

Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok

Keszthelyi Dorottya vagyok, 43 éves, itt 
születtem és itt élek Angyalföldön, fér-
jemmel és három gyermekemmel. A  Bp. 
Honvédban párbajtőröztem, ma is spor-
tolok.Pályám során bőséges tapaszta-
latot szereztem az államigazgatásban, 
az önkormányzati munkában, a civil 
kapcsolatok építésében és a választási 

kampányokban. Ezt szeretném kamatoz-
tatni. Jelenleg a Fővárosi Közgyűlés fő-
polgármester-helyettese, Gy. Németh Er-
zsébet irodavezetője vagyok, emellett a 
XIII. kerületi önkormányzat tagja is, hiszen 
egyéni választókörzetemben legyőztem 
a Fidesz jelöltjét. Tudom, hogy rengeteg 
feladat áll előttünk, de képes vagyok még 
többet tenni a az otthonomért, a XIII. ke-
rületért. Kérem, tiszteljen meg bizalmával!

Jelölőszervezet: Momentum

2017-ben csatlakoztam a Momentum 
Mozgalomhoz, a kezdetektől a szakpoli-
tikai stáb munkájában vettem részt a kül-
politikai és honvédelmi munkacsoport 
tagjaként, amelynek jelenleg koordiná-
torhelyettese vagyok.

A 2018-as országgyűlési választá-
si kampány alatt a központi kampány-
csapatban szakpolitikai igazgatóként 

dolgoztam, majd 2019 januárjától három 
hónapig kommunikációs igazgatóként 
segítettem a felkészülést az európai par-
lamenti választási kampányra.

Részt vettem a Momentum 2018-as 
országgyűlési és 2019-ben az európai 
parlamenti választási programjának ki-
dolgozásában is. Közéleti szerepvállalá-
somat megelőzően dolgoztam politikai 
elemzőként, kutatóként és egyetemi ok-
tatóként is.


