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Ha elolvastad, add tovább!

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

Alcsútdoboz, Baracska, Beloiannisz, 

Besnyő, Bicske, Bodmér, Csabdi, 

Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Gárdony, 

Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, 

Lovasberény, Mány, Martonvásár, Nadap, 

Óbarok, Pákozd, Pátka, Pázmánd, 

Ráckeresztúr, Sukoró, Szár, Tabajd, 

Tordas, Újbarok, Vál, Velence, Vereb, 

Vértesacsa, Vértesboglár, Zichyújfalu, 

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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ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

FEJÉR 3. sz. 

választó kerület

Fejér megye 3-as választókerületébe tartozó települések:

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

BICSKE 
Kossuth tér, szept. 18., 8.00–18.00 
és 19., 8.00–12.00 és 21., 23.,  
15.00–18.00 és 24., 8.00–11.00

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 

Hallgassuk 
interneten 
a Klubrádiót!

Mindent megtudhat erről 

a klubradio.hu/atallas 

oldalon, illetve a Face-

bookon „Az internetes 

Klubrádió (iKlubrádió) 

elérését segítő 

csoport”-ban.

GÁRDONY 
Szarvas szobor, Balatoni út 74., 
szept. 23–24., 13.00–18.00 és 
25–26., 10.00–18.00

PÁKOZD 
Budai út 64., szept. 19., 
15.00–18.00 

ETYEK 
Belterület 126/8., szept. 26., 
8.00–13.00 

LOVASBERÉNY 
Park tér, szept. 25., 15.00–18.00

CSÁKVÁR 
Virágbolt előtt, szept. 25., 
8.00–12.00 

MARTONVÁSÁR 
Emlékezés tere, szept. 18., 
8.00–13.00

EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLTEK VITÁJA 
Időpont: 2021. 08. 30.
Helyszín: Bicske
A vita utólag is megnézhető: Facebook.
com/TabumentesOrszag/videos
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Jelölőszervezet: Momentum

József András vagyok, 1991-ben szület-
tem.Gazdaságinformatikus és üzleti adat-
elemző diplomámat a Wekerle Sándor 
Üzleti Főiskolán szereztem meg 2019-ben.

2013 óta a Prolan Elektronikai Gyár Kft. 
rendszergazdájaként és adatbázis kezelő-
jeként dolgozom.

A Momentum Mozgalomban 2017 és 
2019 között II. kerületi elnökségi tag és 

szociális referens voltam, 2019-ben pedig 
a párt pénzügyekért felelős alelnökévé 
választottak. Jelenleg a párt Agrár- és Vi-
dékfejlesztési munkacsoportjának koordi-
nátoraként tevékenykedem.

Célom az orbáni rendszer lebontása, 
valódi változás és egy olyan nyugati típu-
sú demokrácia felépítése, ahol a lakhatás 
alap és ahol gyerekeink XXI. századi, ver-
senyképes tudást sajátíthatnak el iskolá-
inkban.

Teljesítményalapú, tiszta közéletet!JÓZSEF ANDRÁS      
Választott frakció: Momentum

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

Jelölőszervezet: MMM

Ifj. Bogdán János vagyok, 1967-ben szü-
lettem. Az utóbbi másfél évtizedben szá-
mos magyarországi roma szervezetnél 
megfordultam, különböző pozíciókban.

Egyebek mellett dolgoztam például 
a Lungo Drom alelnökeként, az Országos 
Roma Önkormányzat (ORÖ) szóvivőjeként, 
jelenleg pedig a Magyarországi Cigányok 
Fóruma – Összefogás Magyarországért 

Párt (MCF-ÖMP) elnökeként ismerhet a 
szélesebb nyilvánosság.

Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyar-
országa Mozgalom (MMM) alapító elnö-
ke korábban azt nyilatkozta rólam, hogy 
azért álltak mellém, mert hiteles roma 
politikusokra van szükség. Meggyőződé-
sem, hogy egymásra vagyunk szorulva, 
segíteni, támogatni kell egymást. Csak ez 
lehet a jövő. Ezért szeretnék dolgozni kép-
viselőként is.

Hiteles roma politikusokra  
van szükség!

IFJ. BOGDÁN JÁNOS  
Választott frakció: Párbeszéd

Jelölőszervezetek:  DK, Jobbik, LMP, 
MSZP, Párbeszéd

Balázs Péter vagyok, 1984-ben születtem.
Diplomámat a Kodolányi János Főiskolán 
szereztem meg, kommunikáció és médi-
atudomány szakon. Gyakorlati időmet a 
Bicskei Televíziónál töltöttem, majd utána 
egy évig ott is dolgoztam mint vágó, ope-
ratőr és szerkesztő.

2018-ban csatlakoztam a Magyar Hon-
védség 6. Sipos Gyula Területvédelmi ez-
red bicskei járási tartalékos századához, 
ahol főtörzsőrmesteri rendfokozatban 
szolgáltam. A Demokratikus Koalícióhoz 
2019 nyarán csatlakoztam, októberben 
pedig az ellenzéki összefogásból egye-
düliként nekem sikerült választókörzetet 
nyernem, így önkormányzati képviselő 
lettem Bicskén.

Bicske és Fejér megye az otthonom,  
ezért dolgozom!

BALÁZS PÉTER 
Választott frakció: DK


