
NYOMTASS TE IS!

4 1

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 12.

Miskolc egy része

Alsózsolca

Arnót

Felsőzsolca

Sajókeresztúr

Szirmabesenyő

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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Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az előválasz-
tási szavazatokat az ország 24 városában. Ide ke-
resnek önkénteseket. De a 2022-es választáson is 
sok múlik azon, hogy valamennyi szavazókörben 
ott lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 16. (csütörtök), 18:00
Helyszín: Miskolc, City Hotel Miskolc
A vita élőben és később is megnézhető: 
Facebook.com/TabumentesOrszag/
videos
Időpont: 2021. 09. 25. (szombat), 17.00
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)
A vita élőben és később is megnézhető: 
elovalasztas22.hu/elovitak

Borsod-Abaúj-Zemplén 1-es választókerületébe tartozó települések:

Szavazósátrak 
a választókerületben

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

MISKOLC 
 ` Centrum előtt, Széchenyi István út 111., 
szept. 18–26., 8.00–18.00

 ` Tapolcai elágazás, buszmegálló mö-
gött, Testvérvárosok útja, szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` Avas városközpont, Szentgyörgy út, 
13–15., szept. 18–26., 8.00–18.00 

SZIRMABESENYŐ 
Posta előtt, Kossuth Lajos utca 
34., szept. 26., 8.00–18.00

SAJÓKERESZTÚR 
Unió Coop Zrt. 512.sz. Élelmiszer-
bolt előtt, Rákóczi út 72., szept. 25., 
8.00–14.00

FELSŐZSOLCA 
Pokol csárda előtt, Kassai utca 9., 
szept. 23–24., 8.00–18.00

ARNÓT 
COOP előtt, Alkotmány utca 2., 
szept. 22., 8.00–18.00

ALSÓZSOLCA 
Fortuna büfé előtt, Kossuth Lajos 
út 134., szept. 18–19., 8.00–18.00
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Jelölőszervezet: Civil Bázis

32 évvel ezelőtt azt reméltük, hogy 
„mostantól jobb lesz”. Nem így lett. Janu-
ártól nyugdíjas, biológia-kémia-közokta-
tási ve ze tő szakos középiskolai tanár va-
gyok, értelmiségiként felelősnek érzem 
magam a történtekért.

Az utóbbi tíz évben számtalan ci-
vil kezdeményezésben vettem részt, 
sokszor voltam motorja, vezetője civil 

megmozdulásoknak. 2011-ben „tanév-
nyitót” szerveztünk, és létrejött az Okta-
tási Kerekasztal. 2016-ban főszervezője 
voltam a Tanítanék Mozgalom miskolci 
tüntetésének. 

2017-ben lettem a Padtársak tagja, 
két évre rá a Függetlenek SZIVE elnö-
ke. Célom, hogy oktatási szakértőként 
közreműködjem a programalkotásban, 
erősítsem a civil kontrollt és a közösségi 
alkotmányozást.

A választók szolgálata  
szívvel-lélekkel, népképviselőként.

CSABALIK   ZSUZSANNA      
Választott frakció: LMP

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

Jelölőszervezet: Jobbik, DK, LMP, 
Momentum, ÚVNP, MMM

Szilágyi Szabolcs vagyok, 33 éves, Miskolc 
a szülővárosom. A Miskolci Egyetem tör-
ténelem szakán végeztem, régészként. 
Jelenleg szintén a Miskolci Egyetemen 
hallgatok politológiát. 2009-ben csatla-
koztam a Jobbikhoz. A párt választóke-
rületi elnöke és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei alelnöke vagyok.

2014-től kezdve Miskolc MJV Önkor-
mányzatának képviselője vagyok, 2017-től 
pedig két éven át önkéntes műveleti tar-
talékos katona voltam a Magyar Honvéd-
ségnél. 

Társalgási szinten beszélek angolul. 
Politikai gondolkodásomat három fon-
tos dolog határozza meg: őszinteséggel 
fordulok az emberek felé, a képviseletet 
szolgálatnak tekintem, és a hazaszeretet, 
amely minden lépésünket vezérli.

SZILÁGYI SZABOLCS  
Választott frakció: Jobbik

Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd

Dr. Simon Gábor vagyok, tősgyökeres mis-
kolci. 27 éve dolgozom aktívan a városért.

Hiszek abban, hogy Miskolc mind-
annyiunk közös otthona, ezért minden 
választót képviselnem kell, pártállástól 
függetlenül. A helyi ellenzéki pártok és a 
civilek egyhangúlag választottak frakció-
vezetőnek, bíznak bennem.

Országgyűlési képviselőként a legfon-
tosabb feladataimnak a közösségi közleke-
dés állami támogatásának visszaszerzését, 
az ITC-székház felújítását, a panelprogram 
újraindítását, a közbiztonság fejlesztését, a 
munkavállalói szegénység felszámolását 
és a nyugdíjasok megbecsülését tartom.

Kérem tiszteljenek meg önök is a bi-
zalmukkal az előválasztáson, és én becsü-
lettel megszolgálom!

Folytassuk a közös munkát!Dr. SIMON GÁBOR 
Választott frakció: MSZP


