
NYOMTASS TE IS!

4 1

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

NYOMTASS TE IS!

4 1

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.

Abaújlak, Abaújszolnok, Abod, Alacska, Alsógagy, Alsóvadász, Baktakék, Balajt, 
Bánhorváti, Berente, Beret, Boldva, Borsodszirák, Büttös, Csenyéte, Csobád, 
Damak, Debréte, Dédestapolcsány, Detek, Edelény, Fáj, Fancsal, Felsőgagy, 
Felsővadász, Forró, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi, Galvács, , 
Hangács, Hegymeg, Hernádszentandrás, Homrogd, Ináncs, Irota, 
Izsófalva, Kány, Kazincbarcika, Kázsmárk, Keresztéte, Kiskinizs, 
Kondó, Krasznokvajda, Kupa, Ládbesenyő, Lak, 
Léh, Litka, Mályinka, Meszes, Monaj, Múcsony, 
Nagybarca, Nyésta, Nyomár, Pamlény, Perecse, 
Rakaca, Rakacaszend, Rásonysápberencs, 
Rudolftelep, Sajóecseg, Sajóivánka, 
Sajókápolna, Sajópálfala, Sajósenye, 
Sajószentpéter, Sajóvámos, Selyeb, Szakácsi, 
Szászfa, Szendrőlád, Szuhakálló, Tardona, 
Tomor, Tornabarakony, Tornaszentjakab, 
Vadna, Viszló, Ziliz

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. 

KAZINCBARCIKA KAZINCBARCIKA 
Az önkormányzat előtt, Fő tér 1., Az önkormányzat előtt, Fő tér 1., 
szept. 18–26., 8.00–18.00szept. 18–26., 8.00–18.00

SAJÓSZENTPÉTERSAJÓSZENTPÉTER
Bercsényi tér, szept. 18–26., Bercsényi tér, szept. 18–26., 
8.00–18.008.00–18.00

EDELÉNYEDELÉNY
Belvárosi piac, Tóth Árpád út 4., Belvárosi piac, Tóth Árpád út 4., 
szept. 18–19., 8.00–18.00szept. 18–19., 8.00–18.00

BOLDVA BOLDVA 
Településközpont, Mo-Településközpont, Mo-
nostor tér 1. nostor tér 1. 
szept. 20., 12.00–17.00szept. 20., 12.00–17.00

DÉDESTAPOLCSÁNY DÉDESTAPOLCSÁNY 
Településközpont, Petőfi Településközpont, Petőfi 
út 21. út 21. 
szept. 21., 8.00–13.00szept. 21., 8.00–13.00

FORRÓ FORRÓ 
Településközpont, Fő út Településközpont, Fő út 
62., szept. 22., 12.00–17.0062., szept. 22., 12.00–17.00

HERNÁDSZENTANDRÁS HERNÁDSZENTANDRÁS 
Településközpont, Fő út Településközpont, Fő út 
41., szept. 23., 8.00–18.0041., szept. 23., 8.00–18.00

MÚCSONY MÚCSONY 
Településközpont, Fő út Településközpont, Fő út 
1., szept. 24., 8.00–13.001., szept. 24., 8.00–13.00

SAJÓECSEG SAJÓECSEG 
Településközpont,  Településközpont,  
Széchenyi út 27. Széchenyi út 27. 
szept. 25., 8.00–18.00szept. 25., 8.00–18.00

SAJÓVÁMOS SAJÓVÁMOS 
Településközpont,  Településközpont,  
Kossuth tér 1. Kossuth tér 1. 
szept. 26., 8.00–18.00szept. 26., 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.
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ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BORSOD 4ES 

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 4-es választókerületébe tartozó települések:

Jelentkezzen  
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják 
meg az előválasztási szavaza-
tokat 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. 17. (péntek), 18:00 
Helyszín: Kazincbarcika, Hotel Lukács 
A vita élőben és később is megnéz-
hető: Facebook.com/TabumentesOr-
szag/videos
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A tisztes megélhetés ne csak  
kevesek kiváltsága legyen!

HORNYÁK EVELIN
választott frakció: Momentum

Jelölőszervezetek:  
Momentum, MSZP, Párbeszéd

Huszonnyolc éves vagyok, szakpolitikai 
tanácsadóként dolgozom. Kazincbarcikán 
nőttem fel, és a Szalézi Szent Ferenc Gim-
náziumban érettségiztem. A nemzetközi 
kapcsolatok diplomámat, majd a kisebb-
ségpolitikára specializálódott mesterdip-
lomámat Angliában szereztem. Egyetemi 

éveim alatt dolgoztam Budapesten az 
ENSZ-nél, voltam holland civil szervezet-
nél kommunikációs vezető, dolgoztam 
adminisztrátorként és projektasszisz-
tensként. 2019-től az európai politikában 
dolgozom, Donáth Anna szakpolitikai asz-
szisztense vagyok. Célom, hogy a tisztes 
megélhetés, a hozzáférhető egészségügy 
és oktatás, a megfizethető lakhatás és la-
kókörnyezet mindenki realitása legyen.

Bízom egy szabadabb és élhetőbb  
Magyarország megszületésében.

ÜVEGES GÁBOR
választott frakció: Jobbik
Jelölőszervezetek:  
Jobbik, DK, LMP, ÚVNP, MMM

Nehéz időszakot élünk, a kormány átgon-
dolatlan intézkedései miatt az emberek ki-
látástalan helyzetbe kerültek, pedig Aba-
újban és Borsodban óriási lehetőségek 
rejlenek. Hernádszentandrás polgármes-
tereként és a Mindenki Magyarországa 
Mozgalom alapító és elnökségi tagjaként 
úgy gondolom, hogy a kilátástalanságra, 

a cigányság helyzetének javítására valódi 
válaszok kellenek. A fiataloknak megél-
hetést és kiszámítható jövőt kell biztosíta-
nunk.
Az elmúlt évtizedek hatalmi politizálásának 
következménye az elvándorlás, az úttalan 
utak, a kiszolgáltatott embertársak. Hiszek 
egy olyan Magyarországban, ahol szeretni 
és nem gyűlölni lesz a divat, és a nemzet 
része lehet az is, aki másként gondolkodik.

Pártok támogatása nélkül is nyerhetek!
KOLESZÁR ISTVÁN
választott frakció: LMP
Jelölőszervezet: Független

Negyvenhárom éves vagyok, a verseny-
szférában dolgozom, 2014 óta egy kft. 
ügyvezetőjeként. A Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola falai közt először szak-
mát tanultam, utána pedig a Debreczeni 
Márton Gimnáziumban érettségiztem. 
Később épületgépész technikusi, majd 

fitness-sportedzői végzettséget is szerez-
tem. Húsz évvel ezelőtt kezdtem területi 
képviselőként, később területi vezetőként 
dolgozni. A Sajószentpéteri Lokálpatrióta 
Egyesület elnökeként társadalmi munkát 
végzek. Független jelöltként szeretném 
munkámmal jobbá tenni választókerüle-
tem életét. A Fidesz leváltása mellett fő 
célom, hogy segítsek megoldani a válasz-
tókerület valós problémáit.

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
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Szavazzanak rám, hogy ígéretek 
helyett tettek legyenek!

KOLESZÁR ISTVÁN
Választott frakció: LMP

Jelölőszervezet: független

Sajószentpéteren élek feleségemmel és 
két gyermekemmel. 43 éves, kereske-
delmi, épületgépész technikus és test-
építés fitnesz szakedző képesítésekkel 
rendelkező kisvállalkozó vagyok. Mindig 
a munkámból éltem, el tudok számolni 
megszerzett javaimmal, soha nem éltem 
közpénzből, mindig az igazságot képvi-
seltem, harcolok a korrupció ellen.

Civil jelöltként indulok az előválasz-
táson, mert hiszem, hogy igazi fejlődés 
csak ott valósul meg, ahol nem pártkato-
nák képviselik a közösséget. Mi vagyunk 
a középút!

Kézzelfogható megoldásokat a kör-
nyezeti, szociális és társadalmi prob-
lémákra! Feladataim közé tartozik a 
Sajóvölgye légszennyezettségének visz-
szaszorítása, munkahelyek teremtése 
helyben!


