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

Székesfehérvár
egy 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.

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
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VÁLASZTÁSI 

különszám, 

FEJÉR 1. sz. 

választó kerület

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: Időpont:  2021. szeptember 
11. (szombat), 19.00. Helyszín: Kisfaludi 
Közösségi Ház (8000 Székesfehérvár, 
Könyves Kálmán utca 10/A). Moderá
tor: Gulyás Márton (Partizán). A viták 
visszanézhetők: www.elovalasztas22.
hu/elovitak

Fejér megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

SZÉKESFEHÉRVÁR
 ` Piactér, Palotai út 1., szept. 18., 25., 8.00–11.00
 ` MSZP Iroda, Zichy liget 10., szept. 18., 25., 
8.00–11.00 , szept. 19., 9.00–11.00, 20., 9.00–17.00 
és 26., 8.00–15.00

 ` Pláza, Liszt Ferenc utca 11., szept. 19., 26., 
10.00–14.00 és 20., 14.00–19.00

 ` SKÁLA, Kempelen tér, szept. 21–22., 14.00–19.00
 ` CONTACT, Palotai út 62., szept. 23–24., 
14.00–19.00

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

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják 
meg az előválasztási szavazato-
kat az ország 24 városában. Ide 
keresnek önkénteseket. De a 
2022-es választáson is sok múlik 
azon, hogy valamennyi szavazó-
körben ott lesznek-e az ellen-
zék szavazatszámlálói. Itt lehet 
jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, LMP

Dr. Márton Roland vagyok, 1975-ben szület-
tem Székesfehérváron.

1993-ban a székesfehérvári József At-
ti la Gimnáziumban érettségiztem, jogi dip-
lomámat a Janus Pannonius Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 
szereztem meg 1999-ben. Négy évig ügy-
védjelöltként dolgoztam, majd a szakvizs-
ga megszerzése után saját ügyvédi irodát 

nyitottam. 2006-tól két éven át a Fejér Me-
gyei Önkormányzat képviselője, 2008-tól 
tizenkét évig az MSZP székesfehérvári szer-
vezetének elnöke voltam, 2014-től pedig az 
MSZP alelnöki tisztségét töltöm be.

Jelenleg Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város önkormányzati képviselője, és az 
MSZP Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek 
Tanácsa elnöke vagyok.

Hiszem, hogy a mi generációnknak is 
kötelessége, hogy vállalkozzon a változásra.

 Fehérváriak nélkül  
nincs kormányváltás!

DR. MÁRTON ROLAND 
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. 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

Jelölőszervezetek: DK, Jobbik, Liberálisok

Ráczné Földi Judit vagyok, 1982-ben szü-
lettem.Érettségi után költöztem Székes-
fehérvárra, egy cukrászdában kezdtem 
dolgozni, amelynek idővel az üzletveze-
tője lettem, közgazdász végzettséggel 
rendelkezem. 2013 óta vagyok a Demok-
ratikus Koalíció tagja, 2015 óta pedig 

Székesfehérvár önkormányzati képviselő-
je. 2017-ben a DK elnökségi tagjává vá-
lasztottak, 2020 óta pedig a Demokratikus 
Képviselők Közösségének elnökeként dol-
gozom.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy az ál-
talam indított perek nyomán derült ki, mire 
költötték a TAO-támogatásként kapott 
közpénzmilliárdokat a futballakadémiák.

  Az életem része lett mára  
a harc Orbán rendszere ellen

RÁCZNÉ FÖLDI JUDIT   
Választott frakció: DK

Amit az ellenzéki együttműködők vállalnak

Az ellenzéki előválasztáson résztvevő va-
lamennyi jelölt elfogadta és aláírta azt a 
közös értéknyilatkozatot, amely megva-
lósítására minden jelölt kötelezettséget 
vállalt.

Ebben többek között rögzítik, hogy 
véget vetnek az oligarchák gátlástalan 
vagyonszerzésének, és megteremtik a 
feltételeit, hogy a NER korrupciós cse-
lekményeinek elkövetői a független 
igazságszolgáltatás előtt feleljenek a 
tetteikért. Visszaállítják az ügyészség és 

a bíróságok függetlenségét, csatlakoz-
nak az Európai Ügyészséghez, valamint 
átláthatóvá teszik a kormányzat közpénz-
felhasználását és a pártfinanszírozási 
rendszert.

Vállalásuk szerint helyreállítják a saj-
tószabadságot, a tekintélyelvű rezsimek-
ben tapasztalt hazug és gyűlöletkeltő 
pártpropagandát sugárzó közmédia he-
lyett kiegyensúlyozott, minőségi közszol-
gáltatást teremtenek.

Forrás: elovalasztas2021.hu


