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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Arló, Bánréve, Becskeháza, Bódvalenke, 
Bódvarákó, Bódvaszilas, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, 
Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Dövény, Dubicsány, 
Égerszög, Farkaslyuk, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, 
Gömörszőlős, Hangony, Hét, Hidvégardó, Imola, Jákfalva, 
Járdánháza, Jósvafő, Kánó, Kelemér, Királd, Kissikátor, Komjáti, 
Kurityán, Lénárddaróc, Martonyi, Nekézseny, 
Ormosbánya, Ózd, Perkupa, Putnok, Ragály, 
Rudabánya, Sajógalgóc, Sajókaza, Sajómercse, 
Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, 
Serényfalva, Szalonna, Szendrő, Szin, 
Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, 
Szuhogy, Teresztenye, Tornakápolna, 
Tornanádaska, Tornaszentandrás, Trizs, 
Uppony, Varbóc, Zádorfalva, Zubogy, 

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. 

ÓZD
 ` Városház tér 1., szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` Városi Piaccsarnok, szept. 18., 24., 
25., 8.00–12.00

 ` Nemzetőr utca, szept. 18., 24–25., 
8.00–18.00

PUTNOKPUTNOK
Mátyás király tér 
szept. 18–19., 8.00–18.00

RUDABÁNYARUDABÁNYA
Petőfi Sándor út 1. 
szept. 22., 8.00–18.00 

SZENDRŐ SZENDRŐ 
Rákóczi út,  
szept. 24–25., 8.00–18.00

BÓDVASZILAS BÓDVASZILAS 
Kossuth Lajos út 9. 
szept. 18–19., 8.00–18.00

BORSODNÁDASD BORSODNÁDASD 
Köztársaság út 
szept. 20–21., 8.00–18.00

FARKASLYUK FARKASLYUK 
Faluközpont utca 1. 
szept. 26., 8.00–18.00 

ARLÓ ARLÓ 
Ady Endre út 276. 
szept. 21., 8.00–18.00 

SZALONNA SZALONNA 
Kossuth Lajos utca 40. 
szept. 23., 8.00–18.00

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.

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
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választó kerület

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

Szavazósátrak 
a választókerületben

BAZ megye 3-as választókerületébe tartozó települések:

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 

Hallgassuk 
interneten 

a Klubrádiót!

Mindent megtudhat erről 

a klubradio.hu/atallas ol-

dalon, illetve a Face bookon 

„Az internetes Klubrádió 

(iKlubrádió) elérését segítő 

csoport”-ban.
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Jelölőszervezetek: 
Jobbik, DK, LMP, Momentum, MMM

Miskolcon érettségiztem, majd a Deb-
receni Egyetemen szereztem diplomát. 
Több mint tíz évig dolgoztam az ózdi 
múzeumban, vezetőként is. Jelenleg Ózd 
alpolgármestere, valamint a Megyei Köz-
gyűlés ellenzéki frakciójának az elnöke 
vagyok. Feleségemmel Ózdon élünk.

Ismerem a B.-A.-Z. megye északi ré-
szén élő emberek nehézségeit. Az ala-
csony bérek és a munkahelyek hiánya 
miatt sokan elvándorolni kényszerülnek, 
családok szakadnak szét. Mi kell ahhoz, 
hogy ezt a folyamatot megállítsuk? A ma-
gyar béreket el kell kezdeni felzárkóztatni 
a nyugat-európaiakéhoz!

A munkahelyteremtés mellett fontos-
nak tartom az úthálózatok rendbetételét. 
Ez az egyik legfontosabb feltétele annak, 
hogy az itt élő emberek és a munkahely-
teremtő befektetők megfelelően tudják 
megközelíteni a térségünket.

Küzdeni fogok az egészségügy rend-
betételéért, a háziorvosok pótlásáért, az 
öregségi nyugdíj és a szociális támogatá-
sok emelkedéséért!

Célom a mezőgazdasággal, állattar-
tással, erdőműveléssel foglalkozók segí-
tése.

Vidékünket az elmúlt évtizedek kor-
mányai elhanyagolták. A korrupciót fel 
kell számolni, a felelősöket el kell számol-
tatni, tisztakezű képviseletre van szükség.

Jelölőszervezetek: 
MSZP, Párbeszéd

1969. január 12-én születtem Ózdon. 
Nős vagyok, feleségemmel közösen két 
gyermeket nevelünk. Középiskolai ta-
nulmányaimat a Putnoki Mezőgazdasági 
Szakközépiskolában végeztem, növény-
termesztő gépész szakon érettségiztem. 
Ezután a Debreceni Egyetem gazdasági 
és vidékfejlesztési szakán szereztem meg 
a diplomámat. Már majdnem húsz éve, 
1995 óta vagyok a Magyar Szocialista Párt 
tagja. Néhány éves aktív pártmunka után 
az ózdi szervezet elnökségi tagja lettem, 
illetve az Ózdon működő, Gyár úti alap-
szervezet vezetői posztjára kerültem. Az 
évek során voltam megyei választmányi 

tag, kongresszusi küldött is, illetve részt 
vettem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
közgyűlés bizottsági munkájában is. 2002 
és 2010 között Ózd város önkormányza-
tának gazdasági ügyekért és a sportért 
felelős alpolgármestereként tevékeny-
kedtem, jelenleg egy gazdasági társaság 
ügyvezetője vagyok.

Az MSZP Ózdi Szervezetének elnöke-
ként és az MSZP Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Területi Szövetségének alel-
nökeként hiszek abban, hogy 2022-ben 
kormányváltásnál sokkal többre lesz 
szükség. A korszakváltás megkerülhetet-
len, amelynek elengedhetetlen feltétele, 
hogy az összes körzetben a legmegfele-
lőbb jelölt legyen a Fidesz kihívója, csakis 
így tudunk változtatni.

A korszakváltás megkerülhetetlen.KISS SÁNDOR 
Választott frakció: MSZP

FARKAS PÉTER BARNABÁS 
Választott frakció: Jobbik

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


