Szavazósátrak a választókerületben
ELEK
Csepregi Imre tér, szept. 25.,
8.00–18.00

OKÁNY
Posta előtt, Rákóczi utca 2.,
szept. 24., 8.00–18.00

SARKAD
Ázsia áruház előtti tér, Árpád
fejedelem tér 1., szept.
18–20., 8.00–18.00

VÉSZTŐ
Művelődési ház előtti tér,
Kossuth Lajos utca 43–47.,
szept. 25., 8.00–18.00

SARKADKERESZTÚR
Piactér, Gárdonyi Géza utca
5., szept. 21., 8.00–12.00

ZSADÁNY
Piactér, Béke utca 116., szept.
24., 8.00–18.00

GESZT
Posta előtt, Petőfi Sándor utca 7/B., szept. 21.,
13.00–18.00

DOBOZ
Piactér, Kossuth tér 13., szept.
26., 8.00–18.00

MÉHKERÉK
Piactér, Kossuth utca 99.,
szept. 22., 8.00–18.00

Nyomtasd, másold, terjeszd!

GYULA
` Törökzugi COOP ABC, Budapest
krt. 1., szept. 18., 8.00–18.00
` Paradicsomi Élésker ABC,
Temesvári út 173., szept. 19.,
8.00–18.00
` Gyulavári COOP ABC, Széchenyi
utca 53., szept. 20., 8.00–18.00
` Budrió ABC, Béke sugárút 71.,
szept. 21., 8.00–18.00
` Posta előtti tér, Eszperantó tér
4., szept. 22., 8.00–18.00
` MSZP Iroda előtt, Mágocsi utca
1., szept. 23–24., 26., 8.00–18.00
SZEGHALOM
` Újságos pavilon előtt, Tildy
Zoltán utca 37., szept. 19.,
8.00–18.00
` Arany ABC előtt, Arany
János utca 17., szept. 20–21.,
8.00–18.00

KÖTEGYÁN
Piactér, Táncsics – Vasút sarok, Táncsics hrsz. 353., szept.
23., 8.00–18.00
TARHOS
Posta előtt, Dózsa György
utca 4., szept. 24., 8.00–12.00

Egyéni képviselőjelöltek vitája

BÉLMEGYER
Piac, Petőfi utca – Széchenyi utca sarka, szept. 25.,
13.00–18.00

Időpont: 2021. 09. 22. (szombat), 17:00
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)
A vita élőben és később is megnézhető: elovalasztas22.hu/elovitak

MEZŐGYÁN
Piac, Árpád utca 33., szept.
25., 8.00–18.00
KÖRÖSNAGYHARSÁNY
Iskola előtti tér, Rákóczi utca
42., szept. 23., 8.00–13.00

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

BIHARUGRA
Piactér, Bölönyi utca 1., szept.
26., 14.00–18.00

A 2022-es választás a kistelepüléseken fog eldőlni. A
Fidesz-kormány tudatosan szigetelte el az itt élőket
a valós információktól. Ha valóban változást 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

FÜZESGYARMAT
Piactér, Árpád utca – Mátyás
utca sarka, szept. 22–23.,
8.00–18.00

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
nyomtassteis.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat

nyomtassteis
nyomtassteis

(V. évfolyam – előválasztás) | 2021. szeptember 10.

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!
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Szavazzon ön is az ellenzéki
előválasztáson!
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S
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BÉKsztóke
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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.
Az előválasztás egy politikai újítás, amit
most először használnak Magyarországon országos méretekben. Mára minden ellenzéki párt belátta, hogy Orbán
Viktort és a Fideszt csak úgy lehet legyőzni, ha mind a 106 választókerületben egyetlen ellenzéki jelölt indul a
kormánypárti jelölttel szemben. A szövetségre lépett ellenzéki pártok úgy
döntöttek, hogy a miniszterelnök-jelöltjük 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 képviselőjelöltekre és a miniszterelnök-jelöltekre lehet szavazni. A második fordulóban már
csak a három legjobb eredményt elérő
miniszterelnök-jelölt mérkőzik egymással október 4. és 10. között. Szavazni sátrakban vagy interneten keresztül lehet.

Békés megye 3-as választókerületébe tartozó települések:
Bélmegyer, Biharugra, Doboz,
Elek, Füzesgyarmat, Geszt,
Gyula, Körösnagyharsány,
Körösújfalu, Kötegyán,
Méhkerék, Mezőgyán, Okány,
Sarkad, Sarkadkeresztúr,
Szeghalom, Tarhos, Újszalonta,
Vésztő, Zsadány

nyomtassteis
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Amit a szavazásról tudni kell
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 állandó magyarországi bejelentett lakcímmel.
Az előválasztás különlegessége, hogy azok a
fiatalok is részt vehetnek rajta, akik 2022. április 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 szavazni személyesen, az egyes választókerületek kijelölt szavazósátraiban, továbbá az interneten is. A voksoláshoz egy lakcímkártyára
és egy érvényes fényképes igazolványra lesz
szükség (személyi vagy útlevél vagy jogosítvány).
Hogyan lehet online szavazni?
Asztali számítógépen és mobiltelefonnal is
lehet majd szavazni. A lényeg, hogy legyen
kamera az eszközökön vagy hozzá kapcsolva. A voksolás előtt videoazonosítás történik,
a személyi okmányok bemutatásával. Akik
online szeretnének szavazni, azok már most
előre regisztrálhatnak a www.elovalasztas.hu
oldalon.

Miniszterelnök-jelöltek
Az előválasztáson az alábbi öt jelöltnek sikerült összegyűjtenie a szükséges
20 ezer támogatói aláírást:

DOBREV KLÁRA (DK):

KARÁCSONY GERGELY

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szavazataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rendszerét.”

(Pártja a Párbeszéd, de az MSZP és az
LMP támogatását is élvezi):

FEKETE-GYŐR ANDRÁS
(Momentum):
„A lehetetlen a mi szótárunkban nem létezik. Úgyhogy most is azt mondom: vágjunk bele.”

JAKAB PÉTER (Jobbik):
„Négyévente, amikor jön a választás, munkalehetőség és program híján jön a zsák krumpli is. Ideje
ebből a mókuskerékből kiszállni. Jólétet minden
magyarnak!”

MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK
A TELEVÍZIÓKBAN
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„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.”

2021. szeptember 12. – ATV
2021. szeptember 24. – RTL Klub
2021. október 4–10. között – RTL Klub

LEEL-ŐSSY GÁBOR

Tiszta környezetet, tiszta közéletet!

Választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: DK, MSZP, Párbeszéd, Liberálisok
Ötvenéves, gyulai származású, gyulai önkormányzati képviselő vagyok.
Itt élő, dolgozó ember, aki azt szeretné,
hogy gyerekei és majd unokái is gyulai
otthonukban, magyar állampolgárként
lehessenek büszke, egyenrangú európai
polgárok. Egy átlagos ember, aki hasonló
gondokkal és örömökkel éli meg mindennapjait, mint Önök. Szeretek itt élni.
Technikusi képesítésemet út- és hídépítőként Békéscsabán, főiskolai diplomáimat agrár, környezetvédelmi és
vízgazdálkodási területeken Szarvason,
Budapesten, Gyulán, illetve egyetemi diplomámat Gödöllőn szereztem meg.

Hiszek az élethosszig tartó tanulásban,
de a legértékesebb útravalót egykori professzorom szavai jelentik számomra: kötelesség a tananyag, a szakma elsajátítása,
az életen át tartó tanulás, de ami ennél is
fontosabb: az a józan, paraszti ész. Mérnökemberként nem kívánok az ígéretversenyben részt venni. A szakszerűségben,
szakértelemben, átláthatóságban és a
tervszerű, tisztességes munkavégzésben
hiszek. Célom, hogy ne a politika, hanem
a szakértelem döntsön közös dolgainkról.
Csapatom elhivatott abban, hogy tiszta
környezet és tiszta közélet szolgálja az itt
élők mindennapjait. Ha rám szavaznak,
egy élhető világra, a közös jövőnkre szavaznak.

MIKÓNÉ HIRTH BEÁTA
Választott frakció: Momentum
Jelölőszervezet: Momentum, Jobbik,
ÚVNP, MMM
Békés megye 3. számú választókerületében indulok az előválasztáson a Momentum Mozgalom jelöltjeként. Nagy öröm
számomra, hogy az ellenzéki pártok széles
köre támogat.
Kétgyermekes anyaként, egészségügyi
dolgozóként, agrárvégzettséggel rendelkező vállalkozóként úgy érzem, a kormány
minden tekintetben magamra hagyott,
nincs képviselete az olyan dolgozni és boldogulni akaró embereknek, mint amilyen
én is vagyok. Az elmúlt tíz év csak a lopásról, a hazudozásról, a korrupcióról, megfélemlítésről szólt. Én egy félelmek nélküli,

Félelmek nélküli, igazságos
országban szeretnék élni

igazságos országban szeretnék élni, ahol az
ember tudása és tehetsége révén jut előre,
ahol a leszakadókkal szolidáris a többség.
Az ellenzéki választási győzelem után vissza
kell állítani az ország demokratikus berendezkedését! Fel kell lépni a korrupció ellen
és meg kell kezdeni az elszámoltatást. A választókerületben az utak fejlesztését tovább
kell folytatnunk, foglalkoznunk kell az oktatással és a kórházakkal, fel kell zárkóztatni a
béreket. Munkát és megélhetést kell adni az
itt élő embereknek. Békés megye fejleszthető vidék, szükségét érzem annak, hogy az
ide szánt pénzt az itt élők kapják meg, és ne
kormányközeli cégek tagjai gazdagodjanak
belőle még jobban.
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