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

Miskolc egy része
Parasznya
Radostyán
Sajóbábony
Sajólászlófalva
Varbó

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. 

SAJÓBÁBONY
CBA mellett, Erkel Ferenc utca 
2., szept. 18., 8.00–18.00

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

 ` Diósgyőri városközpont, Árpád 
utca 4., szept. 18–26., 8.00–18.00

 ` Posta környéke, Kiss tábornok 
utca – Bertalan utca sarka, szept. 
18–26., 8.00–18.00

SAJÓLÁSZLÓFALVASAJÓLÁSZLÓFALVA
Coop ABC előtt, Rákóczi Ferenc utca 
42., szept. 26., 9.00–12.00

RADOSTYÁNRADOSTYÁN
Kossuth 17.-tel szemben, Kossuth 
Lajos utca – Ady Endre utca 
sarka, szept. 19., 8.00–11.00

PARASZNYAPARASZNYA
Gallya ABC, Rákóczi Ferenc utca 
42., szept. 19., 12.00–18.00

VARBÓ
Polgármesteri Hivatal előtt, Hő-
sök tere 1., szept. 26., 12.00–18.00

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.
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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

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az 
előválasztási szavazatokat az ország 24 
városában. Ide keresnek 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. 25. (szombat), 19:00  
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán). 
A vita élőben és később is megnézhe-
tő: elovalasztas22.hu/elovitak

Szavazósátrak 
a választókerületben

BAZ megye 2-es választókerületébe tartozó települések:
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Jelölőszervezetek: 
DK, Jobbik, Liberálisok, MMM

Tanárként, iskolaigazgató-helyettes-
ként harminc éve állok a katedrán. Egyéni 
önkormányzati képviselőként 2002-ben, 
2006-ban és 2019-ben kaptam bizalmat 
a választóktól. Jelenleg a tanári és a kép-
viselői munkám mellett frakcióvezető-he-
lyettesként, humánpolitikai tanácsnokként 
dolgozom szülővárosomban, Miskolcon. 
Születésem óta itt élek, ahol családom-
nak köszönhetően megörököltem a hely 
hagyományait, elvárásait és igényeit. Itt 
vannak azok a munkahelyek, ahol pá-
lyakezdőként szocializálódtam, ahol szak-
mai rutint szereztem, ahol továbbadhatom 
a megszerzett tapasztalataimat. A politikai 

pályára egyenes út vezetett, hiszen min-
dig is érdekelt a közélet, fiatal koromtól 
részt vettem benne.

Hiszem, hogy mindenkinek joga van 
tisztességes élethez és saját tehetségé-
nek kibontakoztatásához. Fontosnak tar-
tom, hogy tettekkel is szolgáljam szűkebb 
és tágabb környezetemet, rendszeresen 
támogatom olyan szervezetek munkáját, 
amelyek a mélyszegénységben élő gyer-
mekeknek segítenek.

Az igazságtalanságot nem tűrő sze-
mélyként szeretném képviselni a válasz-
tókerületet: Sajóbábonyt, Sajólászlófalvát, 
Radostyánt, Parasznyát, Varbót és Miskol-
cot. Támogassák törekvéseimet az elővá-
lasztáson, hogy én lehessek 2022-ben az 
ellenzék közös jelöltje!

Itt születtem, az itt lakókért  
dolgozom, ez a hazám!

HEGEDŰS ANDREA 
Választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: 
MSZP, Párbeszéd, Momentum, LMP

Hosszú ideje országgyűlési képvi-
selőként dolgozom Miskolcért és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyéért. Elkö-
telezetten képviselem a parlamentben 
Miskolc-Tapolca, a belváros, a Győri-kapu, 
Bulgárföld, Komlóstető, Pereces, egész 
Diósgyőr, Alsó- és Felsőhámor, Bükk-
szentlászló, Parasznya, Varbó, Radostyán, 
Sajólászlófalva és Sajóbábony lakosságát.

2014-ben képviselőjelöltként már 
megmutattam: jó együttműködéssel a 
túlerő is leküzdhető, hiszen teljes ellen-
zéki összefogás nélkül győztem le a kör-
zetemben a Fidesz jelöltjét.

Parlamenti munkám során bizonyí-
tottam: Miskolc és Borsod megye kép-
viselete számomra mindenek felett áll – 
fontosabb, mint a pártok, fontosabb, mint 
a politikai érdekek. 2022-től pedig egy 
új korszakot nyitunk Miskolc és a térség 
fejlesztésében, amely az emberekről és 
a településekről szól majd a politika és a 
hatalmi érdekek helyett.

Tudom, mit kell tenni Miskolc és a tér-
ség érdekében és azt is, hogyan.

Minden iskolámat Miskolcon végez-
tem, a Fazekasba jártam, a Földesben 
érettségiztem, majd a Miskolci Egyete-
men végeztem jogászként. Megtanultam, 
hogy a kitartás és a kemény munka meg-
hozza a gyümölcsét.

Meg kell oldani a lakhatási válságot!DR. VARGA 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


