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

Alsónémedi, Apaj, Áporka, Bugyi, 
Dabas, Délegyháza, Dömsöd, 
Dunaharaszti, Inárcs, Kakucs, 
Kiskunlacháza, Lórév, Makád, 
Ócsa, Ráckeve, Szigetbecse, 
Taksony

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. 

Inárcs

Kiskunlacháza

DUNAHARASZTI

ÓCSA

DABAS

RÁCKEVE

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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Szavazósátrak 
a választó kerületben

Pest megye 11-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

PEST MEGYE 

11ES 

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

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a www.
klubradio.hu/atallas oldalon, il-
letve a Facebookon „Az internetes 
Klubrádió (iKlubrádió) elérését se-
gítő csoport”-ban.

DUNAHARASZTI
 ` Baktay Ervin tér, szept. 18–26., 10.00–18.00
 ` Városi piac tér, szept. 18., 22., 25., 7.00–11.00

RÁCKEVE
Csónakos piac, Szegedi Kis István sétány, 
szept. 25., 26., 8.00–17.00
DABAS

 ` Kossuth Lajos tér 1., 
szept. 18., 8.00–17.00

 ` Szent István tér 1., 
szept. 24., 8.00–17.00

ÓCSA
Polgármesteri hivatal előtt, 
Bajcsy-Zsilinszky út 2., 
szept. 20., 8.00–18.00
KISKUNLACHÁZA
Polgármesteri hivatal előtt, 
Kossuth Lajos út 29., 
szept. 19., 21., 8.00–18.00
INÁRCS
Polgármesteri hivatal előtt, 
Rákóczi út 4., szept. 23–24., 8.00–18.00

Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az előválasztási szavazatokat az ország 24 váro-
sában. Ide keresnek önkénteseket. De a 2022-es választáson is sok múlik azon, hogy 
valamennyi szavazókörben ott lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt  lehet je-
lentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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Aki változást szeretne, annak 
hallatnia kell a hangját

A tánc megtanított küzdeni

ANDREJKA ZOMBOR
Választott frakció: Momentum

JÁNOSILESI ÁGOTA
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: 
Momentum, MSZP, Párbeszéd, ÚVNP

Andrejka Zombor vagyok, a Momentum 
Mozgalom és további négy párt által tá-
mogatott jelöltje, jövőre leszek 50 éves. 
Több területen is dolgoztam korábban, 
út- és közműépítésben, mezőgazdasági 
ágazatban. Tárgyalási szinten beszélek 
németül és angolul, valamint alapfokon 
oroszul. 2019 októberében önkormány-
zati képviselőnek választottak, illetve 
társadalmi megbízatású alpolgármester 
is vagyok Gödön.

Politikusként azt vállaltam, hogy 
nemcsak a saját választóimnak, ha-
nem mindenkinek a képviselője leszek. 
Egy társadalmat alkotunk, azt közösen 

építjük. Elfogadhatatlan, hogy a kormány 
a lakosságra erőltet olyan beruházáso-
kat, melyekről a döntést a helyi lakosok 
előzetes bevonása nélkül hozták.

Jól teszik, akik kérdőre vonják a po-
litikusokat akkor is, amikor nincs válasz-
tási időszak. Büszkén állok ki bármikor a 
választóim elé, mert tudom, hogy min-
den tőlem telhetőt megteszek az érde-
kükben.

Szeretném ezt a fajta politikai kul-
túrát megteremteni, ebben sok társra 
leltem a Momentum mozgalmon belül. 
A választás bizalmon alapuló szimpátián 
múlik, de feltétlenül támogatom a kép-
viselők visszahívhatóságát, illetve a ma-
ximum két egymást követő mandátum 
utáni kötelező lemondást.

Jelölőszervezetek: 
DK, Liberálisok, Jobbik

Jánosi-Lesi Ágota vagyok, diplomás, a 
negyvenes éveimben járok. Ahhoz a kor-
osztályhoz tartozom, amelyik már rendel-
kezik tapasztalattal, de még van lendülete 
és energiája. Hiszem, hogy a körzetem-
ben induló fideszes jelöltet egy nő tudja 
jó eséllyel legyőzni. 2018 óta a DK parla-
menti frakciójában dolgozom, ismerem a 
parlamenti munkát, így a képviselői mun-
ka sem lenne ismeretlen a számomra.

Életemnek egy meghatározó szaka-
szában sportoltam, profi versenytáncos 
voltam, később tanítottam és pontozó-
bíróként vettem részt táncversenyeken. 

A tánc sok mindenre megtanított, amiket 
az élet minden területén, így képviselő-
ként is hasznosíthatok. Megtanított küz-
deni azért, amiben hiszek. Megtanított a 
csapatmunkára, a másik fél tiszteletére, 
arra, hogy a kudarcból tanulni kell, hogy 
a nehézségek ellenére se adjam fel. Ha 
valami nem a terveink szerint sikerül, ak-
kor még keményebben kell dolgozni, és 
menni kell tovább.

A körzetemben élek, ismerem az itt 
élők gondjait, ideköltözésem óta része 
lettem a közösségnek. Hiszem, hogy kép-
viselőként még többet tehetnék a tér-
ségért és kész vagyok ennek áldozni az 
életem. Hiszem, ha elegen leszünk, jobbá 
tehetjük az otthonunkat!


