Szavazósátrak a választókerületben
OROSHÁZA
SPAR üzlet mellett,
Széchenyi tér 8.,
szept. 18–26., 8.00–18.00

MEZŐKOVÁCSHÁZA
Kalocsa Róza Művelődési
Ház mögött, Alkotmány utca
63., szept. 24–26., 8.00–18.00

TÓTKOMLÓS
Régi piac
Mozi
előtt
Bajcsy–Zsilinszky
utca 1.,
Hősök
tere 2.
szept. 18–20., 8.00–18.00

BATTONYA
Piac, Puskin utca 89.,
szept. 24–26., 8.00–18.00

MEZŐHEGYES
Vasútállomás előtt, Posta
utca – Petőfi sétány sarka,
szept. 21–23., 8.00–18.00

Nyomtasd, másold, terjeszd!

KUNÁGOTA
Posta előtt, Rákóczi utca 37.,
szept. 19., 8.00–18.00
CSANÁDAPÁCA
Piac, Szent Gellért út 33.,
szept. 20., 8.00–18.00

MEDGYESEGYHÁZA
Városközpont, Kossuth Lajos
tér, szept. 21–23., 8.00–18.00

LÖKÖSHÁZA
Polgármesteri hivatal előtt,
Elek út 28.,
szept. 21., 8.00–18.00

NAGYSZÉNÁS
Coop ABC előtt, Béke utca
1/B., szept. 18., 8.00–18.00

NAGYBÁNHEGYES
Piactér, Erzsébet királyné
utca 362.,
szept. 22., 8.00–18.00

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

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu
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Szavazzon ön is az ellenzéki
előválasztáson!

ELŐZTÁSI
S
A
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VÁLlönszá -ES
kü ÉS 4 rület
BÉKsztóke
vála

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.

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

Egyéni képviselőjelöltek vitája
Időpont: 2021. 09. 22. (szombat), 19:00
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)
A vita élőben és később is megnézhető: elovalasztas22.hu/elovitak

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

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

4

Innen töltheti le a lapszámokat

nyomtassteis
nyomtassteis
nyomtassteis

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 4-es választókerületébe tartozó települések:
Almáskamarás, Battonya, Békéssámson,
Csanádapáca, Dombegyház, Dombiratos,
Gádoros, Kardoskút, Kaszaper, Kevermes,
Kisdombegyház, Kunágota, Lőkösháza,
Magyarbánhegyes, Magyardombegyház,
Medgyesegyháza, Medgyesbodzás,
Mezőhegyes, Mezőkovácsháza,
Nagybánhegyes, Nagykamarás,
Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza
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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

DR. SZABÓ ERVIN

Konfliktusok helyett összefogást,
korrupció helyett tisztességes
munkát a békésieknek!

Választott frakció: Jobbik
Jelölőszervezetek: Jobbik, DK, LMP,
ÚVNP, MMM
Orosházán születtem 1973-ban, az
orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban
érettségiztem. Előbb a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán tanítói diplomát szereztem,
majd a Szegedi József Attila Tudományegyetemen jogászdoktori címet. 2012-ben
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
társasági és cégjogi szakjogász diplomát
is szereztem.
Három kiskorú gyermek büszke édesapja vagyok. 2003 októberétől a mai napig
egyéni ügyvédként dolgozom orosházi
ügyvédi irodámban.

Nem készültem politikusi pályára, de
idővel felismertem, hogy ezzel tudom legjobban szolgálni az embereket.
2014-ben és 2019-ben is önkormányzati képviselőnek választottak az orosháziak, 2019 októbere óta pedig a Békés
Megyei Közgyűlés tagja, a Jobbik megyei
képviselője is vagyok.
Célom, hogy a pártpolitikai érdekek
szolgálata helyett szakmailag megalapozott döntésekkel javítsunk az itt élők helyzetén. Fontosnak tartom, hogy mindenki
számára megteremtsük a jólétet és a kiszámítható jövőt.

DR. SZELÉNYI ZOLTÁN
Választott frakció: MSZP
Jelölőszervezetek:
Momentum

MSZP,

Párbeszéd,

Az orosházi Dr. László Elek Kórház traumatológus főorvosa vagyok, orvos-közgazdász. Házas, két gyermek édesapja.
Orosházi lakosként és gyakorló orvosként jól ismerem a térség problémáit. Az
elmúlt évek felelőtlen, bűnös vezetése az
ország egyik legelmaradottabb részévé
tette ezt a körzetet. Az egészségügy és a
szociális ellátórendszer romokban hever,
mindkét területen azonnali beavatkozásra van szükség. Munkát és tisztes megélhetést kell biztosítani a dolgozóknak,

Szakértelem, becsület, tettek!

egészségügyi és szociális biztonságot a
nyugdíjasoknak, az elvándorlás kényszere
helyett tervezhető jövőt a fiataloknak!
Közösségünknek olyan hiteles képviselőre van szüksége, aki képes egységet
teremteni a megosztottság helyén.
Párton kívüli jelöltként, a „Gyógyítsuk
meg Dél-Békést” mozgalom életre hívójaként ehhez a munkához számítok az Ön
támogatására és aktív részvételére!
Kérem, hogy az előválasztáson szavazatával támogassa munkámat!
Gyógyítsuk meg Dél-Békést! Gyógyítsuk meg Magyarországot!
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