
NYOMTASS TE IS!

4 1

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Ha elolvastad, add tovább!

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

Aba, Alap, Alsószentiván, Baracs, Cece, Csősz, 
Daruszentmiklós, Dég, Előszállás, Enying, 
Hantos, Igar, Káloz, Kisapostag, 
Kisláng, Lajoskomárom, Lepsény, 
Mátyásdomb, Mezőfalva, Mezőkomárom, 
Mezőszentgyörgy, Mezőszilas, 
Nagykarácsony, Nagylók, Sárbogárd, 
Sáregres, Sárkeresztúr, Sárosd, 
Sárszentágota, Seregélyes, Soponya, 
Szabadegyháza, Szabadhídvég, Tác, Vajta

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 5. sz. 

választó kerület

Fejér megye 5-ös 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

BARACS 
Kossuth utca 44199., szept. 21., 
8.00–18.00

SEREGÉLYES 
Posta előtti tér, Fő utca 163., 
szept. 22., 8.00–18.00

MEZŐFALVA 
Piac tér, szept. 23., 8.00–18.00

ENYING 
Dohánybolt előtt, Hősök tere, 
szept. 24–26., 8.00–18.00

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg 
az előválasztási szavazatokat az 
ország 24 városában. Ide keresnek 
önkénteseket. De a 2022-es vá-
lasztáson is sok múlik azon, hogy 
valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlá-
lói. Itt lehet jelentkezni: 
szamoljukegyutt.hu 

SÁRBOGÁRD 
Zsebők bolt előtt, Ady Endre utca 168., 
szept. 18–26., 8.00–18.00

ABA 
Piac mellett, Rákóczi utca 19., 
szept. 18–19., 8.00–18.00

LEPSÉNY 
Bolt előtt, Vasút utca 10., 
szept. 20., 8.00–18.00 
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Jelölőszervezetek: ÚVNP, MMM

Gottlóz Tibor vagyok, 1981-ben születtem.  
A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari 
Szakképző Iskola és Kollégium tanulója vol-
tam. Érettségi után egy évet Franciaországban 
töltöttem, az Agencement Paul Champs faipari 
szakmai továbbképző gyakornoki program-
jának keretében. Közügyekkel csak ezután 
kezdtem el komolyabban foglalkozni. 2005 

és 2006 között Aba Településfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsá-
gának külsős tagja voltam, 2018-tól pedig a 
város független önkormányzati képviselőjé-
vé választottak.

2019 óta a Mindenki Magyarországa Moz-
galom (Civil egyesület) Fejér megyei koordi-
nátora vagyok.

A leghatározottabban képviselem a visz-
szahívhatóságot, a mentelmi jog eltörlését.

 Szeretem a hazám,  
nemzetben gondolkodom!

GOTTLÓZ TIBOR  
Választott frakció: ÚVNP/LMP

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: független

Orosvári Zsolt vagyok, 1967-ben születtem.
Sárbogárdon nőttem fel, középfokú tanulmá-
nyaimat a fővárosi Állami Artistaképző Inté-
zetben végeztem.

A középiskola után vállalkozóként kezd-
tem el dolgozni.A szélesebb nyilvánosság a 
„Klímát a kórházakba” kezdeményezés öt-
letgazdájaként és az „Ágyat az anyukáknak” 

akció kapcsán ismerhetett meg. Utóbbi ke-
retében könnyedén összecsukható kemping-
ágyak százaira gyűjtöttünk pénzt, majd eze-
ket leszállítottuk az ország valamennyi, erre 
rászoruló kórházi gyermekosztálya számára, 
hogy a beteg gyerekek mellett alhassanak 
a szülők. Hiszem, ha tudunk valamin javítani, 
azt tegyük is meg! Jelenleg Hadházy Ákos or-
szággyűlési képviselő mellett dolgozom, mint 
civiltársadalmi szervező.

 Tegyünk meg mindent  
a gyógyítás jobb körülményeiért!

OROSVÁRI ZSOLT   
Választott frakció: Momentum

Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok, Jobbik, 
MSZP, Párbeszéd

Székesfehérváron születtem 1984-ben. Mun-
káscsaládból származom. Húsz éves koromig 
Sárbogárdon éltem.  Érettségi után vendéglátó 
technikusi végzettséget szereztem, majd egy 
nemzetközi cégnél helyezkedtem el mint érté-
kesítési képviselő. Nyolc évig dolgoztam Szé-
kesfehérváron, 2014-ben azonban a kormány 

olyan intézkedéseket hozott, melyekkel elle-
hetetlenítették a cégem működését.

Jelenleg saját vállalkozásomban dolgo-
zom egyéni vállalkozóként. A Demokratikus 
Koalíció politikusaként egy szakértő, szociáli-
san érzékeny párt tagja lehetek. Célom, hogy 
a rendszerváltás óta a fejlettebb területektől 
leszakadó Fejér megye 5. számú választóke-
rületét az Önök segítségével élhetőbbé te-
gyük.

 Egy élhető Fejér megyéért  
dolgozom!

KERTÉSZ ÉVA    
Választott frakció: DK


