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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

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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Szavazósátrak a választó kerületben

Pest megye 7-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

PEST MEGYE 

7ES 

választó - 

kerület

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 15. (szerda), 18:00
Helyszín: Gyál, Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár. A vita élőben 
és később is megnézhető: Facebook.
com/TabumentesOrszag/videos

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 
változást akarunk, akkor minden hé-
ten el kell vinni a legapróbb faluba is 
azokat a híreket, amiket el akarnak 
titkolni előlük. Itt tud csatlakozni hoz-
zánk: nyomtassteis.hu/jelentkezes

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

PÉCEL
 ` Kossuth tér, szept. 18–19., 8.00–18.00
 ` Gagarin tér 1., szept. 20., 8.00–18.00

VECSÉS
 ` Piac, Szent István tér, szept. 21–22., 8.00–18.00
 ` Dózsa György út – Széchenyi u. sarok, 
szept. 23–24., 8.00–18.00

 ` Erzsébet tér 3., szept. 25., 8.00–18.00
 ` Fő út – Ecseri u. sarok, 
szept. 26., 8.00–18.00

ÜLLŐ
Új piac, Deák Ferenc utca, 
szept. 18–23., 8.00–18.00
MAGLÓD

 ` Szent István tér, 
szept. 24., 8.00–18.00

 ` Martinovics tér, szept. 25., 8.00–18.00

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az elő-
választási szavazatokat az ország 24 vá-
rosában. Ide keresnek önkénteseket. De 
a 2022-es választáson is sok múlik azon, 
hogy valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. 
Itt lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Ecser

Felsőpakony

GYÖMRŐ

MAGLÓD

PÉCEL

ÜLLŐGYÁL

VECSÉS

FELSŐPAKONY
Petőfi Sándor utca 32., 
szept. 26., 8.00–18.00
GYÖMRŐ

 ` Piac, Szent Imre út, szept. 19., 
8.00–18.00

 ` Hegyi Füstös István tér – Kos-
suth tér sarok, 
szept. 20., 8.00–18.00

 ` Szabadság park, szept. 21–22., 
8.00–18.00

GYÁL
Millenniumi park (Kőrösi út), 
szept. 23–26., 8.00–18.00
ECSER
Széchenyi utca 50., 
szept. 18., 8.00–18.00
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FARAG ALEXANDRA
Választott frakció: Momentum

FRICSOVSZKYTÓTH PÉTER
Választott frakció: Jobbik

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

Farag Alexandra vagyok, Vecsésen nőt-
tem fel. 29 éves vagyok, hatodik éve 
gyógy pedagógusként dolgozom. Az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetemen sze-
reztem a gyógypedagógiai diplomámat.

Mindig fontosnak tartottam, hogy ki-
álljak másokért. A Momentumhoz csat-
lakozva évek óta azon igyekszem, hogy 
egy új politikai közösséget és kultúrát 
hozzunk létre, aktívan törekedve Magyar-
ország problémáinak megoldására. Sze-
retnénk felrázni és meggyőzni az embe-
reket, hogy van értelme politizálni.

Az előválasztáson azért indulok el, 
mert úgy érzem, cserbenhagytak ben-
nünket a jelenleg hatalomban lévő 

politikusok. Nemcsak Pest megyei fi-
atalként, de nőként és emberként is 
cserbenhagytak. A hatalmukat kizáró-
lag a saját pozícióik megszilárdítására 
használják, és egyáltalán nem foglal-
koznak azokkal a problémákkal, ame-
lyek mindannyiunkat érintenek. Fejlő-
dés helyett inkább visszafelé haladunk. 
Kiemelkedően fontosnak tekintem a 
nők érdekképviseletét a parlamentben, 
hiszen jelenleg a képviselők mindössze 
10 százaléka nő. Tudásomat nem csak 
arra akarom használni, hogy felhívjam 
a figyelmet a kormány hiányosságaira, 
hanem arra is, hogy érdemben tegyek a 
változásért.

Célom, hogy elérjük, Pest megye ki-
lépjen a főváros árnyékából, és valódi 
XXI. századi térséggé váljon.

Jelölőszervezetek: 
Jobbik, DK, LMP, ÚK, MMM

Fricsovszky-Tóth Péter vagyok. Térsé-
günk, Dél-Pest gazdaságilag kiemelke-
dő helyzetben van, mégis sok mindenre, 
ami hiányzik, az a válasz, hogy: „Menjen 
Pestre, ott megtalálja!” Célom, hogy ezen 
változtassunk, hogy a lakók ne csak alud-
ni térjenek haza, hanem a lakóhelyükön 
is megtalálják a számításukat, legyen 
az munkahely, szórakozás vagy bármely 
fontos infrastruktúra. Én is itt élek, nap 
mint nap szembesülök a polgárok igé-
nyeivel, problémáival.

Erős igazságérzetem nem hagyja a 
hazugságot, a közpénzlopást és azt, hogy 
bárki hátrányt szenvedjen azért, mert 

nem tartozik a fideszes érdekkörökhöz. 
Az elmúlt években is azokat képviseltem, 
akikért nem áll ki senki. Ezt tervezem ez-
után is, de most már a hazánk parlament-
jének falai között.

Mi a legfőbb motivációm? Hogy a 
kislányom egy napon ne tegye fel azt a 
kérdést: „Apa, te hagytad, hogy ez tör-
ténjen?” Most jött el az idő, hogy együtt 
mondjuk ki: „Eddig és ne tovább!”

Tenni fogok azért, hogy Magyaror-
szágon végre mindenkinek kiszámítható, 
biztos és boldog élete lehessen! Itt az 
idő, hogy a Teniszszövetség közpénzbot-
rányaiban érintett Szűcs Lajosnak meg-
üzenjük: „Legyen szerva itt, csere ott”!

Ehhez önökre is szükség van. Mert a 
változás te vagy, Pest megye te vagy.


