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eddig nem juthattak el mindenkihez
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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Dunavarsány, Halásztelek, 
Majosháza, Százhalombatta, 
Szigetcsép, Szigethalom, 
Szigetszentmárton, 
Szigetszentmiklós, 
Szigetújfalu, Tököl

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. 

DUNAVARSÁNY

HALÁSZTELEK

SZÁZHALOMBATTA
SZIGETHALOM

TÖKÖL

SZIGETSZENTMIKLÓS

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 8-as választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

PEST MEGYE 

8AS 

választó - 

kerület

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.
klubradio.hu/atallas oldalon, il-
letve a Facebookon „Az interne-
tes Klubrádió (iKlubrádió) eléré-
sét segítő csoport”-ban.

DUNAVARSÁNY
Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár előtti terület, Kossuth Lajos utca 2., 
szept. 18–19., 8.00–19.00
HALÁSZTELEK
Márai Sándor Kultúrház, Szent László tér 1., 
szept. 19–21., 8.00–19.00
SZÁZHALOMBATTA
Rubik park 
(Damjanich út – Ifjúság u. sarkon 
lévő közterület), Ifjúság útja 2., 
szept. 22–26., 8.00–19.00
SZIGETHALOM
Városi Szabadidőközpont udvara, Sport utca 4., 
szept. 18–21., 8.00–19.00
SZIGETSZENTMIKLÓS
Városi könyvtár és Közösségi ház előtt 
(Tököli út 19.), Szent Erzsébet tér, 
szept. 22–26., 8.00–19.00
TÖKÖL
Sportpálya udvara, Sport utca 1., szept. 20–21., 8.00–19.00

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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„Gyermekeim jövőjéért kezdtem 
el aktívan politizálni.”

Most végre az ellenzéki pártok is 
meghallották a nép akaratát.

JÓSZAI TEODÓRA
Választott frakció: DK

NAGY JÁNOS
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: 
DK, Momentum, Liberálisok

Jószai Teodóra vagyok − pedagógus, ren-
dezvényszervező, családanya, megala-
kulásától a Demokratikus Koalíció pártoló 
tagja. Történelem és társadalomismeret 
szakos tanári diplomát, majd nemzetközi 
üzleti képesítést szereztem Debrecen-
ben. Az egyetemi éveket a fővárosba való 
felköltözés, tanári állás, majd családala-
pítás követte. Közel 20 éve élek Sziget-
szentmiklóson.

Diploma után szinkronszínészként 
számos hangoskönyvnek kölcsönöztem 
a hangomat, később bátorító pedagógi-
át tanultam, majd aranykalászos gazda 
képesítést szereztem. A klasszikus zene 

már kora gyerekkorom óta érdekelt, zon-
gorázom, hosszú évekig néptáncoltam, 
és egyházi karitatív rendezvények szer-
vezésében vettem részt.

Tíz évig tanítottam történelmet, és 
problémás hátterű diákokat mentoráltam. 
Kilenc éve családi vállalkozásban rendez-
vényszervezéssel foglalkozom, és sze-
mélyi tréningeket is tartok. Elkötelezetten 
támogatom a rászorulókat, például állat-
menhelyeket. Önkéntesként jó ideje roma 
integrációval is foglalkozom. A politika 20 
éve foglalkoztat, 2010 óta veszek részt 
különböző kampányok szervezésében. 
Gyermekem jövőjéért vállalok aktív sze-
repet az Orbán-kormány leváltásában − 
mert megértettem: az ő jövőjét készül kor-
látozni és tönkretenni a jelenlegi kormány.

Jelölőszervezetek: 
Jobbik, LMP, MSZP, Párbeszéd, ÚK, MMM

Nagy János vagyok, Szigetszentmiklós 
polgármestere. A sport nagyon fontos az 
életemben. 2019-ben sikerült leváltani a 
ciklusokon átívelő fideszes urizálókat, akik 
egy több sebből vérző települést hagytak 
maguk után. 2020 óta a Fidesz-kormány 
bünteti az önkormányzatokat, hiszen a 
covid járvány elleni védekezésben maguk-
ra hagyták a településeket, és arcátlan 
módon megbüntették azokat a városlakó-
kat, ahol a többség nem a Fideszre szava-
zott. Polgármesterként átélem, milyen az, 
ha a hatalomnak nem hódol be valaki, és 
milyen az, amikor a korrupciónak nemet 

mond. Most végre az ellenzéki pártok is 
meghallották a nép akaratát, és nem egy 
cigarettafüstös irodában döntik el, hogy ki 
induljon a 2022-es országgyűlési választá-
son, hanem lehetőséget teremtenek arra, 
hogy egy előválasztás keretében a szava-
zó állampolgárok mondják meg, hogy ki 
legyen a Fidesz helytartójának a kihívója.

40 éves vagyok, mérnöki tanulmányo-
kat folytattam, sokáig programozóként 
dolgoztam. Középfokú sportedzői képesí-
tésemnek köszönhetően több egyesület-
nek voltam elnöke, alapítója és edzője is. 
Hat évig jártam Egerbe az Állami Zeneis-
kola zongora tanszakára. Mielőtt képviselő 
lettem, nagyon aktív voltam civil szerveze-
tekben is.


