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

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

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, 

PEST 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

Pest megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

ÉRD     
 ` Piac, Széles utca 1., szept. 18., 25., 
7.00–12.00

 ` Európa sétány, szept. 18., 13.00–
18.00 és 19., 10.00–16.00 és 20–24., 
7.00–18.00 és 25., 8.00–18.00 és 26., 
10.00–18.00

 ` Bem tér, szept. 18–19., 10.00–16.00 
és 20–24., 7.00–18.00 és 25–26., 
10.00–18.00

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

SÓSKÚT 
Posta, Szent Flórián tér 6., 
szept. 23., 9.00–16.00

DIÓSD 
Főtér, Szent István tér, szept. 18–19., 
szept. 26., 10.00–14.00 és 20., 22., 24., 
8.00–18.00

TÁRNOK 
Egészségház előtt, Rákóczi út 
83., szept. 18., 13.00–16.00 és 19., 
12.00–15.00 és 22., 14.00–17.00 és 
24., 14.00–19.00 és 26., 10.00–16.00

PUSZTAZÁMOR 
Buszforduló (Petőfi utca – Corvin 
Ottó sarok), Petőfi Sándor utca 2., 
szept. 21., 9.00–16.00

TÖRÖKBÁLINT     
 ` Buszpályaudvar, Munkácsy Mihály utca, 
szept. 18–23., 25., 8.00–18.00 és 26., 
10.00–18.00

 ` Piac, Munkácsy Mihály utca 79., szept. 24., 
12.00–16.00
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Elhozzuk a változást!
OLLERO MARCO
választott frakció: Momentum
Jelölőszervezetek: Momentum, MSZP, 
Párbeszéd

Ollero Marco vagyok, egyetemi hallgató, 
törökbálinti önkormányzati képviselő. Ele-
gem lett abból, hogy míg a kormányunk 
a mi pénzünkből urizál, nekünk egyre ne-
hezebb megélni. Elegem lett abból, hogy 
barátaim külföldre mennek. El kell hoz-
nunk a változást, együtt, közösen. Önkor-
mányzati képviselőként megtanultam, 

mekkora érték az önkormányzatiság, és 
milyen brutális következményei vannak a 
kormány bosszúhadjáratának. Képviselő-
ségem alatt folyamatosan az átláthatósá-
gért küzdöttem és küzdök jelenleg is. 

Édesanyám magyar, édesapám spa-
nyol származású, innen ered az Európai 
Unió iránti elköteleződésem, meggyőző-
désem, hogy Magyarországnak Európá-
ban a helye, és nem a keleti diktatúrák 
mellett.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  Tehetség, szorgalom, munka!
DR. BŐSZ ANETT
választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: LMP, ÚK, ÚVNP

Tetlák Örs vagyok. A választókerület – 
Érd, Törökbálint, Sóskút, Tárnok, Diósd és 
Pusztazámor – országgyűlési képviselője-
ként nem a pártközpontok érdekeit fogom 
helyben kiszolgálni, hanem az itt élőket fo-
gom szolgálni az Országgyűlésben.

Harcosan képviseltem és képvise-
lem az itt élők érdekeit az Elvira-major 

megvédésekor, a választókerület hatá-
rán túl is hírnevet szerzett a korrupció el-
leni küzdelem olyan ügyekkel, mint példá-
ul az érdi „arany sínek” vagy éppen az im-
már országos hírűvé vált „fehér út” Érd és 
Sóskút között.

Akik követik az érdi közgyűlés közve-
títéseit, tudják, hogy a NER ádáz ellenfele 
vagyok, aki minden döntésében városa és 
szűkebb pátriája érdekeit tartja szem előtt.

A NER ádáz ellenfele vagyok!
TETLÁK ÖRS
választott frakció: LMP

Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok, 
Jobbik, MMM

Dr. Bősz Anett vagyok, 34 éves, közgaz-
dász, országgyűlési képviselő, a költség-
vetési bizottság tagja. 2010-ben elnyertem 
a Berlini Szabadegyetem ösztöndíját, a Po-
litikatudományi Intézet diákjaként a nem-
zetközi kapcsolatok, az emberi jogok, a 
diplomácia, valamint az európai integráció 

témakörét hallgathattam. Itthon felvételt 
nyertem a Corvinus Egyetem Nemzetkö-
zi Doktori Iskolájába, idén megvédtem a 
disszertációm, melynek témája: a liberá-
lis eszmerendszer azokban az időszakok-
ban tudta segíteni a társadalom fejlődését, 
amikor az erkölcsöt helyezte középpontba. 

Berlinben judóedzői képesítést is sze-
reztem. Válogatott judós voltam, most pe-
dig minden hónapban futok 100 kilométert.


