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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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VÁLASZTÁSI 

különszám, 

FEJÉR 4. sz. 

választó kerület

Fejér megye 4-es választókerületébe tartozó települések:

DUNAÚJVÁROS
 ` Városháza előtt, Városháza tér 1., szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` Corso étterem előtt, Derkovits utca 10., szept. 18., 
14.00–17.00

 ` Interspar előtt, Béke körút 2., szept. 19., 
14.00–17.00

 ` Parkoló, Barátság útja 1., szept. 20., 14.00–17.00
 ` Kisposta előtt, Váci Mihály utca 1., szept. 21., 
14.00–17.00

 ` Kis Tesco előtt, Bercsényi Miklós utca 4., szept. 
23., 14.00–17.00

 ` Piacnál, Kenyérgyári út 1., szept. 25., 7.00–10.00

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

ADONY 
Spar előtt, Rákóczi utca 18., 
szept. 19., 8.00–11.00

PERKÁTA 
Kastély előtt, Dózsa György 
utca 15/A, szept. 20., 8.00–11.00

NAGYVENYIM 
Spar előtt, Üzlet köz 7., 
szept. 21., 8.00–11.00

PUSZTASZABOLCS 
Spar előtt, Szabolcs liget 6., 
szept. 22., 13.00–17.00

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az 
előválasztási szavazatokat az ország 
24 városában. Ide keresnek önkénte-
seket. De a 2022-es választáson is sok 
múlik azon, hogy valamennyi szavazó-
körben ott lesznek-e az ellenzék sza-
vazatszámlálói. Itt lehet jelentkezni: 
szamoljukegyutt.hu 

ERCSI 
Tűzoltótoronynál, Szent István 
tér 1., szept. 23., 8.00–11.00

RÁCALMÁS 
Spar előtt, Korányi tér 9., 
szept. 24., 13.00–17.00

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!

Mindent megtudhat erről a klub-

radio.hu/atallas oldalon, illetve a 

Face bookon „Az internetes Klubrádió 

(iKlubrádió) elérését segítő cso-

port”-ban.
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Jelölőszervezetek: Jobbik, DK, LMP, 
MSZP, Párbeszéd, MMM

Kálló Gergely vagyok, 1985-ben szület-
tem. Jogi végzettségemet a Károli Gás-
pár Református Egyetemen szereztem 
meg 2008-ban. Még ebben az évben 
beléptem a Jobbik Magyarországért 
Mozgalomba, ahol idővel a párt XI. kerü-
leti választókerületének elnöke lettem, 
illetve a Jobbik Ifjúsági Tagozatának al-
elnöki pozícióját is betöltöttem.

2019 és 2020 között a Dunaújvárosi 
önkormányzatnál voltam kabinetfőnök. 
Tavaly februárban pedig a Fejér megyei 
4. számú országgyűlési egyéni választó-
kerület képviselőjeként kerültem be az 
Országgyűlésbe. Jelenleg a Törvényal-
kotási bizottság tagja vagyok. 

Megtisztelő számomra, hogy kép-
viselőként Önöket szolgálhatom. Erre 
vállalkozom a jövőben is, ezért méret-
tetem meg magam az idei előválasztá-
son. Ha bizalmukat újra elnyerem, elin-
dulhatok a Fidesz jelöltjével szemben 
2022-ben.

Tartani kell magunkat ahhoz, hogy 
ez az időszak békében, és ne gyűlölet-
ben teljen. Az itt élők nyugalmat érde-
melnek, és azt, hogy olyan képviseletük 
legyen, amely mindig közvetíti és szóvá 
teszi a problémáikat.

A politika számomra szolgálatot je-
lent, hiszen az itt lakók megérdemlik, 
hogy hangjuk eljusson mindenhova. 
Közösen minden sikerülhet, vigyázzunk 
egymásra, vigyázzunk magunkra, mara-
dok a körzetem szolgája.

A politika számomra  
szolgálatot jelent

KÁLLÓ GERGELY  
Választott frakció: Jobbik

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: Momentum

Kovács Janka vagyok, 1985-ben szü-
lettem. Felsőfokú tanulmányaimat az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán végeztem, 
2009-ben megszereztem politológus 
diplomámat.

Egyetem után kicsivel több, mint két 
évet dolgoztam Dunaújvárosban a De-
cathlon sportáruházláncnál mint rész-
legvezető, 2012-től pedig a Hankook Tire 
Magyarország Kft. logisztikai asszisztensi 
pozícióját töltöttem be közel nyolc éven 
át. Tavaly óta egyéni vállalkozó vagyok.

Lokálpatrióta dunaújvárosiként ren-
geteget jelent nekem ez a térség: itt 

születtem, itt nőttem fel, itt élnek a ba-
rátaim, itt alapítottunk családot a férjem-
mel, és itt dolgozom, mióta kiléptem a 
munkaerőpiacra.

Végzettségem miatt is mindig fontos 
volt számomra, hogy figyelemmel kísér-
jem a közéletet, de politizálni a gyereke-
im miatt kezdtem el: az ő jövőjük lebegett 
a szemem előtt. Meg szeretném mutatni 
nekik, hogy nem szabad azokra hallgatni, 
akik azt mondják, nem gyakorolhatunk 
érdemi hatást sorsunk alakulására. Ma-
gyarországot a XXI. század kihívásainak 
nyertesévé kell tennünk.

Harminc évvel a rendszerváltás, elté-
kozolt évtizedek után, rengeteg kihívás 
előtt állunk. Kezdjük el a jövőt!

Tegyük Magyarországot a XXI. század  
kihívásainak nyertesévé!

KOVÁCS JANKA  
Választott frakció: Momentum


