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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 10.

Békés, Békésszentandrás, 
Bucsa, Csabacsűd, 
Csárdaszállás, Dévaványa, 
Ecsegfalva, Gyomaendrőd, 
Hunya, Kamut, Kardos, 
Kertészsziget, Körösladány, 
Köröstarcsa, Mezőberény, 
Murony, Örménykút, Szarvas 

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. 

SZARVASSZARVAS
MSZP Iroda, Kossuth utca 30. MSZP Iroda, Kossuth utca 30. 
szept. 18–26., 8.00–18.00szept. 18–26., 8.00–18.00

GYOMAENDRŐDGYOMAENDRŐD
Piac tér, Pásztor János utca Piac tér, Pásztor János utca 
17., szept. 18., 25., 8.00–13.0017., szept. 18., 25., 8.00–13.00

KÖRÖSTARCSA KÖRÖSTARCSA 
Béke tér Béke tér 
szept. 20., 8.00–13.00szept. 20., 8.00–13.00

DÉVAVÁNYA DÉVAVÁNYA 
Piac tér, Bethlen Gábor utca Piac tér, Bethlen Gábor utca 
10., szept. 21., 8.00–13.0010., szept. 21., 8.00–13.00

BUCSA BUCSA 
Kossuth tér Kossuth tér 
szept. 22., 8.00–13.00szept. 22., 8.00–13.00

KÖRÖSLADÁNY KÖRÖSLADÁNY 
Bethlen tér Bethlen tér 
szept. 23., 8.00–13.00szept. 23., 8.00–13.00

BÉKÉS BÉKÉS 
Piac tér Piac tér 
szept. 23–24., 8.00- 13.00szept. 23–24., 8.00- 13.00

MEZŐBERÉNYMEZŐBERÉNY
Művelődési Ház, Fő út 6. Művelődési Ház, Fő út 6. 
szept. 22–24., 8.00–13.00szept. 22–24., 8.00–13.00

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!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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ELŐ- 

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BÉKÉS 2-ES 

választó kerület

Szavazósátrak a választókerületben

Békés megye 2-es 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

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a klub-
radio.hu/atallas oldalon, illetve a 
Face bookon „Az internetes Klubrá-
dió (iKlubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.

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 
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Jelölőszervezet: MMM
Gyulán születtem, 1976-ban. Nőtlen vagyok.

A Debreceni Egyetemen szereztem 
környezetgazdálkodási agrármérnöki, majd 
a Szent István Egyetemen vetőmag-gaz-
dálkodási szakmérnöki végzettséget. 2000 
és 2003 között a Tessedik Sámuel Főisko-
lán voltam óraadó tanár. Jelenleg a gyoma-
endrődi kormányhivatal állategészségügyi 
munkatársaként dolgozom. 

2010 és 2019 között jobbikos képviselő 
voltam a szarvasi önkormányzatban és a 
Békés megyei közgyűlésben. Jelenleg bi-
zottsági tag vagyok, emellett a Zöld Válasz 
Környezetvédelmi Egyesület alelnöke, a 
Hulladék Munkaszövetség aktivistája. 

Ahogy eddig, ezután is az emberek és 
az ő életük, problémáik érdekelnek. Kép-
viselőként értük, Önökért akarok dolgozni!

A békésiekért, Önökért akarok dolgozni!GAJDOS ATTILA 
Választott frakció: Jobbik

Jelölőszervezet: DK
Budapesten születtem 1959-ben.  Az Ál-
latorvos-tudományi Egyetemen diplo-
máztam. Nős vagyok, három gyermek 
büszke édesapja. 

1985 óta dolgozom Békés megyében 
hatósági állatorvosként, minden zegét-zu-
gát bejártam már Békésnek. 1994-ben 
Kondoros nagyközség polgármesterének 
választottak. Polgármesterségem alatt 

megújultak a település útjai,  járdái, kor-
szerűsítettük az ivóvíz-hálózatot és a köz-
világítást. Az iskola mellett felépítettünk 
egy többfunkciós közművelődési intéz-
ményt is, amely könyvtárat, színpadot és 
egy sportcsarnokot is magában foglal. 

Megválasztásom esetén azon leszek, 
hogy immár az egész választókerüle-
tet fejlesszem. Szeretnék ezért mindent 
megtenni, felelősséggel az itt élőkért.

Felelősséggel az itt élőkért!DR. KONDÉ GÁBOR 
Választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd
Békéscsabán születtem, 1953-ban. 

Az Országos Munkavédelmi Képző- és 
Továbbképző Intézetben szereztem 
középfokú, majd felsőfokú munkavédelmi 
szakember végzettséget.

2016-tól nyugdíjas vagyok, utolsó 
munkahelyemen munkavédelmi főmun-
katárs voltam. 

Nemcsak a térséget ismerem, hanem 
az itt élők problémáit is. Szakszervezeti 

titkárként tisztában vagyok azzal, hogy a 
megyében élők jelentős része a kemény 
munka ellenére is napi megélhetési gon-
dokkal küzd. Célom olyan beruházások 
megvalósulását elősegíteni, amelyek tisz-
tességes megélhetést nyújtó munkahe-
lyeket teremtenek azért, hogy az itt élők 
a helyi lehetőségekben lássanak biztos 
jövőképet, és ne máshol kelljen keresniük 
a boldogulásukat.

Szívügyem a helyiek jóléte  
és a választókerület fejlődése

MISKÉRI LÁSZLÓ 
Választott frakció: MSZP

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


