
NYOMTASS TE IS!

4 1

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 13.

Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, 
Göd, Veresegyház

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. 

CSOMÁD CSOMÁD 
A posta előtt,  A posta előtt,  
Kossuth Lajos út 69.  Kossuth Lajos út 69.  
szept. 18., 9.00–18.00 szept. 18., 9.00–18.00 

CSÖMÖR CSÖMÖR 
Petőfi Sándor Művelődési Petőfi Sándor Művelődési 
Ház, Vörösmarty utca 1., Ház, Vörösmarty utca 1., 
szept. 21–26., 14.00–19.00szept. 21–26., 14.00–19.00

ERDŐKERTES ERDŐKERTES 
Művelődési ház, Fő út 112., Művelődési ház, Fő út 112., 
szept. 19., 9.00–18.00 és szept. 19., 9.00–18.00 és 
szept. 20., 14.00–19.00szept. 20., 14.00–19.00

GÖD GÖD 
Kincsem park, Pesti út 93. Kincsem park, Pesti út 93. 
szept. 18–19., szept. szept. 18–19., szept. 
25–26., 9.00–18.00 és 25–26., 9.00–18.00 és 
szept. 20–24., 14.00–19.00szept. 20–24., 14.00–19.00

VERESEGYHÁZVERESEGYHÁZ
Szabadidős és Gazdasági Szabadidős és Gazdasági 
Innovációs Centrum, Fő Innovációs Centrum, Fő 
út 45., szept. 18–19., szept. út 45., szept. 18–19., szept. 
25–26., 9.00–18.00 és 25–26., 9.00–18.00 és 
szept. 20–24., 14.00–19.00szept. 20–24., 14.00–19.00

DUNAKESZIDUNAKESZI
   Casalgrande tér, szept. Casalgrande tér, szept. 
18–19., szept. 25–26., 18–19., szept. 25–26., 
9.00–18.00 és szept. 20–24., 9.00–18.00 és szept. 20–24., 
14.00–19.0014.00–19.00

   A Spar mellett, Toldi utca 1., A Spar mellett, Toldi utca 1., 
szept. 18–19., 9.00–18.00 és szept. 18–19., 9.00–18.00 és 
szept. 20., 14.00–19.00szept. 20., 14.00–19.00

   Dunakeszi vasútállomás, Dunakeszi vasútállomás, 
Trianon tér, szept. 21., 22., 23., Trianon tér, szept. 21., 22., 23., 
14.00–19.0014.00–19.00

   Dunakeszi Gyártelep  Dunakeszi Gyártelep  
vasútállomás, Béke út 5., vasútállomás, Béke út 5., 
szept. 24., 14.00–19.00 és szept. 24., 14.00–19.00 és 
szept. 25–26., 9.00–18.00szept. 25–26., 9.00–18.00

FÓT FÓT 
   A Coop Szuper, Németh A Coop Szuper, Németh 
Kálmán utca 42., szept. Kálmán utca 42., szept. 
18–19., 9.00–18.00 és szept. 18–19., 9.00–18.00 és szept. 
20–22., 14.00–19.0020–22., 14.00–19.00

   Termelői piac parkoló, Vö-Termelői piac parkoló, Vö-
rösmarty Mihály tér, szept. rösmarty Mihály tér, szept. 
23–24., 14.00–19.00 és szept. 23–24., 14.00–19.00 és szept. 
25–26., 9.00–18.0025–26., 9.00–18.00

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, 

PEST 5-ÖS 

választó kerület

Szavazósátrak  
a választókerületben

A Pest megye 5-ös választókerületébe tartozó települések:

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

Jelentkezzen  
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg 
az előválasztási szavazatokat az 
ország 24 városában. Ide keresnek 
önkénteseket. De a 2022-es válasz-
táson is sok múlik azon, hogy vala-
mennyi szavazókörben ott lesznek-e 
az ellenzék szavazatszámlálói. Itt le-
het jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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DOROSZ DÁVID
választott frakció: Párbeszéd

FEKETE LÁSZLÓ
választott frakció: ÚVNP/LMP

TONZOR PÉTER
választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: Párbeszéd, LMP, 
MSZP, Momentum, Jobbik

Volt főpolgármester-helyettes, Kará-
csony Gergely egykori kampányfőnöke 
vagyok. Régóta dolgozom a politikában, 
de még mindig felháborít, ha igazságta-
lanságot, kihasználatlan lehetőségeket 
látok.

Jogi, nemzetközi kapcsolatok és MBA 
diplomám van, de mindig fontosnak 

tartottam a gyakorlati tudást, az együtt-
működés fontosságát. Ezt hasznosítom, 
amikor öt párt jelöltjeként hét település 
ellenzéki szereplőivel dolgozom együtt.

Kampányfőnökként megtanultam, ho-
gyan lehet legyőzni a Fideszt, főpolgármes-
ter-helyettesként pedig azt, hogy fejleszteni 
kell: utakat, villamost vagy a Futár applikációt. 
Két éve könyvet írtam a globális kihívásokról, 
de tudom: cselekedni helyben kell. 

Jelölőszervezet: ÚVNP
Fekete László az Új Világ Néppárt el-

nökségi tagja. Gépész- és villamosmérnök 
végzettségű egyéni vállalkozó, korábban 
jelentős magyar és nemzetközi nagyválla-
latok vezetője volt.

A pártja azért jött létre, hogy kormány-
zóképes polgári alternatívát nyújtson 
mindazoknak, akik kormány- és politikai 
irányváltást szeretnének.

Legyen több nő a közéletben! Vallja, 
ahol több a nő, ott a politikusok az embe-
rek valódi problémáival foglalkoznak,  s 
békésebb a közbeszéd. Szükség van több 
tudásra is, az teszi gazdaggá az országot, 
nem pedig a robotolás. 

Az ÚVNP politikusai tudják, hogy a po-
litika nem szabadrablás és nem üres han-
dabandázás. Tudás, szakértelem, vezetői 
képességek. Ez így együtt a kormányzó-
képesség.

Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok, 
MMM

56 éves újságíró, privátbankár, férj és 
két felnőtt gyermek édesapja vagyok.

Szegény körülmények között nőttem 
fel, érettségi után a MÁV-nál helyezked-
tem el. Egy újságíróiskola elvégzése után 
a Vasutasok Szakszervezetének lettem 
a sajtófőnöke. A brókervizsga után 17 
évig befektetési vezető voltam a Vasu-
tas Egészségpénztárban, jelenleg egy 

beruházási cég résztulajdonosa és banká-
ra vagyok. 

Politikával 30 éve foglalkozom, szá-
mos kampányban vettem részt. 2007-ben 
létrehoztam egy mélyszegénységből 
érkező gyermekek tanulását segítő ala-
pítványt. 35 éve élek Dunakeszin, látom a 
térségben lakók problémáit. Hiszek kör-
nyezetünk megóvásának fontosságában, 
hiszem, hogy közösen változtathatunk!

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


