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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.

Albertirsa, Bénye, Ceglédbercel, 
Csévharaszt, Dánszentmiklós, 
Gomba, Hernád, Káva, Mende, 
Mikebuda, Monor, Monorierdő, 
Nyáregyháza, Örkény, Pánd, 
Péteri, Pilis, Pusztavacs, 
Táborfalva, Tatárszentgyörgy, 
Újhartyán, Újlengyel, Vasad 

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. 

Ceglédbercel

Hernád

Mende

Monorierdő

Nyáregyháza

Táborfalva

ALBERTIRSA

ÖRKÉNY

PILIS

MONOR

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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Szavazósátrak 
a választó kerületben

Pest megye 10-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

PEST MEGYE 

10ES 

választó - 

kerület

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
A 2022-es választás a kistelepüléseken 
fog eldőlni. A Fidesz-kormány tudatosan 
szigetelte el az itt élőket a valós infor-
mációktól. Ha valóban változást akarunk, 
akkor minden héten el kell vinni a legap-
róbb faluba is azokat a híreket, amiket el 
akarnak titkolni előlük. Itt tud csatlakozni 
hozzánk: nyomtassteis.hu/jelentkezes

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!

Szeptember 27-én szá molják meg 
az előválasztási szavazatokat az ország 

24 városában. Ide keresnek önkénteseket. 
De a 2022-es választáson is sok múlik azon, hogy 

valamennyi szavazókörben ott lesznek-e az 
ellenzék szavazatszámlálói.

Itt lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a www.klubra-
dio.hu/atallas oldalon, illetve a Faceboo-
kon „Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) 
elérését segítő csoport”-ban.

MONOR
MSZP-iroda, Deák Ferenc utca 12., 
szept. 18., 20., 21., 23., 24., 26., 8.00–18.00 
és szept. 19., 8.00–14.00 
és szept. 22., 25., 7.00–14.00
PILIS
Petőfi park, 
szept. 18., 20., 21., 22., 
24., 26., 8.00–18.00 
és szept. 19., 25., 8.00–14.00 
és szept. 23., 7.00–14.00
ALBERTIRSA
Pesti út 85., 
szept. 18., 20., 21., 22., 23., 26., 8.00–18.00 
és szept. 19., 25., 8.00–14.00 
és szept. 24., 7.00–12.00
MONORIERDŐ
Barátság út 4., szept. 18., 8.00–14.00
CEGLÉDBERCEL
Pesti út 96., szept. 20., 8.00–18.00
TÁBORFALVA
Tarcsai út 44., szept. 21., 13.00–18.00
ÖRKÉNY
Piac tér, szept. 22., 8.00–18.00
MENDE
Szent István park, 
szept. 23., 13.00–18.00
HERNÁD
Köztársaság utca 72., 
szept. 24., 13.00–18.00
NYÁREGYHÁZA
Dózsa György út 30., 
szept. 25., 8.00–14.00
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Minden ide köt, itt élek, 
itt dolgozom, itt lettem képviselő

GÉR MIHÁLY
Választott frakció: Párbeszéd

MAGDICS MÁTÉ
Választott frakció: DK

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: Párbeszéd, MSZP, 
LMP, Momentum, Jobbik

Gér Mihály vagyok, Albertirsa önkormány-
zati képviselője, egy gyermekotthon 
pszich ológusa, és újságíró. Több diplomám 
van, de sosem felejtem el, hogy nem a 
diploma teszi az embert. Mindennapjaim 
részét képezi a segítségnyújtás a válasz-
tókerületem rászorulói részére. Az Or-
bán-kormány politikája miatt sajnos egyre 
több ember kerül kilátástalan helyzetbe. 
Létrehoztam az Összefogás Házát, ahol 
különféle használati tárgyak mellett búto-
rokat is elfogadunk a rászorulók számára. 
Komoly szervezési kihívás, hogy körzetem-
ben mindenhova eljuttassam adománya-
inkat, de így megismerhettem az itt élők 

gondjait, kilátásait. Változásra van szükség 
Monor-Pilis-Albertirsa választókerületben 
is. Önkormányzati képviselőként megtanul-
tam, hogyan szolgálhatom az embereket 
akkor is, ha a kormány nem partner ebben. 
Már többször bizonyítottam, hogy meg-
osztott testületben is lehet eredményeket 
elérni. Nem csupán helyi, hanem országos 
szinten is több ügyet napirendre emeltem: 
kiálltam például a nagy közműszolgáltatók 
profitéhségével szemben, amikor azok jog-
talanul több százezres áramszámlát küld-
tek egy leégett családi ház lakóinak.

Győzzük le az Orbán-rendszert, hogy 
javuljanak a megélhetés feltételei, és 
jusson elég pénz az egészségügyre is! 
A hatalom emberei helyett válasszuk az 
emberek hatalmát!

Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok

Magdics Máté vagyok, 42 éves, felesé-
gemmel Monoron élünk. Noha Budapes-
ten születtem, ma már minden ide köt, 
itt lettem önkormányzati képviselő 2014-
ben, és itt lettem a Pest megyei közgyű-
lés tagja is 2019-ben. Civil életemben sok 
mindent tapasztaltam, főleg a kereske-
delem területén: voltam vállalkozó, cég-
vezető, megismertem a kisvállalkozások, 
a vendéglátás nehézségeit. A 2010-es 
fideszes rendszerváltás nyomán kellett 
rájönnöm, merre visz az utam. Azóta pon-
tosan tudom, hogy mi a feladatom és cé-
lom. Eredeti végzettségem szakács, talán 
ezért is mondhatom, hogy mi, emberek 

vagyunk az élet sava-borsa: rajtunk mú-
lik, hogy milyen hozzávalókat választunk, 
ezáltal mi szabjuk meg, hogy milyen lesz 
a végeredmény. Ez igaz a konyhában és 
a politikában is. Van elég tapasztalatom 
és ambícióm ahhoz, hogy tudjam, mi az, 
amit önökkel együtt meg lehet és meg 
kell valósítanunk, hogy ne lehessen min-
ket becsapni többé. Ma talán már együtt 
is kimondhatjuk: soha többé ilyen tíz 
esztendőt, amelyben mindig mindent 
a fejünk fölött döntenek el. Eljött a mi 
időnk, eljött, amikor magunkért tehetünk, 
magunk dönthetünk, és nem engedjük, 
hogy mások kezében legyen a sorsunk. 
Legyen végre közös jövőnk! Csakis raj-
tunk múlik. Én készen állok.


