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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.

Abaújalpár, Abaújkér, Abaújszántó, Abaújvár, Alsóberecki, Alsóregmec, Arka, Baskó, 
Bodroghalom, Bodrogolaszi, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Bózsva, Cigánd, 
Dámóc, Encs, Erdőbénye, Erdőhorváti, Felsőberecki, Felsődobsza, Felsőregmec, 
Filkeháza, Fony, Fulókércs, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, 
Garadna, Gibárt, Golop, Gönc, Göncruszka, Györgytarló, Háromhuta, 
Hejce, Hercegkút, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádpetri, 
Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Hollóháza, Karcsa, 
Karos, Kéked, Kenézlő, Kishuta, Kisrozvágy, Komlóska, Korlát, 
Kovácsvágás, Lácacséke, Makkoshotyka, Méra, Mikóháza, 
Mogyoróska, Nagyhuta, Nagyrozvágy, Novajidrány, Nyíri, 
Olaszliszka, Pácin, Pálháza, Pányok, Pere, Pusztafalu, Pusztaradvány, 
Rátka, Regéc, Révleányvár, Ricse, Sárazsadány, Sárospatak, 
Sátoraljaújhely, Semjén, Sima, Szalaszend, Szegi, Szegilong, 
Szemere, Tállya, Telkibánya, Tiszacsermely, Tiszakarád, Tolcsva, 
Tornyosnémeti, Vágáshuta, Vajdácska, Vámosújfalu, Vilmány, 
Vilyvitány, Viss, Vizsoly, Zalkod, Zemplénagárd, Zsujta

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. 

SÁROSPATAK SÁROSPATAK 
   Hild tér 3., szept. 18., 25., Hild tér 3., szept. 18., 25., 
13.00–17.00 és 19–24., 26., 13.00–17.00 és 19–24., 26., 
9.00–17.009.00–17.00

   Erdélyi János utca 17., szept. Erdélyi János utca 17., szept. 
18., 25., 7.00–11.00 18., 25., 7.00–11.00 

ENCS ENCS 
   Fő út 83., szept. 21–22., Fő út 83., szept. 21–22., 
9.00–17.00 és 23., 13.00–17.009.00–17.00 és 23., 13.00–17.00

   Piactér 276/1 hrsz., szept. 23., Piactér 276/1 hrsz., szept. 23., 
7.00–11.00 7.00–11.00 

SÁTORALJAÚJHELY SÁTORALJAÚJHELY 
   Torzsás u. – Kazinczy u. sarka, Torzsás u. – Kazinczy u. sarka, 
szept. 18., 25., 8.00–16.00szept. 18., 25., 8.00–16.00

   Kossuth Lajos tér 16., Kossuth Lajos tér 16., 
szept. 19–23., 26., 9.00–17.00 szept. 19–23., 26., 9.00–17.00 
és  24., 13.00–17.00 és  24., 13.00–17.00 

   Piac tér 1., szept. 24., Piac tér 1., szept. 24., 
7.00–11.007.00–11.00

ABAÚJSZÁNTÓ ABAÚJSZÁNTÓ 
Piactér, szept. 24., Piactér, szept. 24., 
7.00–11.00 7.00–11.00 
Kossuth Lajos tér 11., Kossuth Lajos tér 11., 
szept. 24., 13.00–17.00 szept. 24., 13.00–17.00 

CIGÁND CIGÁND 
Fő út 2., szept. 18., Fő út 2., szept. 18., 
7.00–15.00 7.00–15.00 

ERDŐBÉNYE ERDŐBÉNYE 
Kossuth Lajos út 15., Kossuth Lajos út 15., 
szept. 19., 9.00–17.00 szept. 19., 9.00–17.00 

GÖNC GÖNC 
Kossuth Lajos utca 63., Kossuth Lajos utca 63., 
szept. 10., 9.00–17.00 szept. 10., 9.00–17.00 

HIDASNÉMETI HIDASNÉMETI 
Kassai út 51., szept. 26., Kassai út 51., szept. 26., 
8.00–16.00 8.00–16.00 

KARCSA KARCSA 
Fő út 2., szept. 23., Fő út 2., szept. 23., 
9.00–17.00 9.00–17.00 

OLASZLISZKA OLASZLISZKA 
Coop, Szent István út 12., Coop, Szent István út 12., 
szept. 24., 9.00–12.00 szept. 24., 9.00–12.00 

PÁLHÁZA PÁLHÁZA 
Dózsa György út 151., Dózsa György út 151., 
szept. 21., 9.00–17.00 szept. 21., 9.00–17.00 

TÁLLYA TÁLLYA 
Rákóczi út 44., szept. 22., Rákóczi út 44., szept. 22., 
9.00–17.00 9.00–17.00 

VÁMOSÚJFALU VÁMOSÚJFALU 
Vasútállomás, Olaszlisz-Vasútállomás, Olaszlisz-
ka–Tolcsva, szept. 24., ka–Tolcsva, szept. 24., 
13.00–18.0013.00–18.00

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!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BORSOD 5ÖS 

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 5-ös választókerületébe tartozó települések:

Jelentkezzen  
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az elővá-
lasztási szavazatokat az ország 24 városában. 
Ide keresnek önkénteseket. De a 2022-es vá-
lasztáson is sok múlik azon, hogy valamennyi 
szavazókörben ott lesznek-e az ellenzék 
szavazatszámlálói. Itt lehet jelentkezni:  
szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: Momentum, MSZP, 
Párbeszéd, Patakért Egyesület

1967-ben születtem Budapesten. A 
Külkereskedelmi Főiskolán diplomáztam. 
Néhány bankban töltött évet követően a 
Figyelőnél és a Manager Magazinnál vol-
tam gazdasági újságíró. Még a médiában 
dolgoztam, amikor Sárospatakon szüle-
tett párommal megalapítottunk egy kis 
családi borászatot Erdőbényén. Jelenleg 
is a Karádi-Berger borászat tulajdonosa 
és vezetője vagyok, korábban 9 évig az 
erdőbényei Bor, mámor, Bénye fesztivált 
szervező egyesület elnöke és a rendez-
vény fő szervezője és menedzsere vol-
tam.

10 éve élünk Sárospatakon, mind-
két fiam itt kezdte iskolai tanulmányait, 

jelenleg mindketten az Árpád Vezér Gim-
náziumban tanulnak.

Szeretünk Sárospatakon élni, úgy lát-
juk, hogy ez egy nagyon jó adottságokkal 
rendelkező kisváros, szeretjük a történel-
mi hangulatát, a Bodrog folyót, a hegye-
ket, és örülünk, hogy lehet választani az 
iskolák közül.

Ezeknek a természeti és történelmi 
adottságoknak egy jelentős része még 
sincs kihasználva. Amióta mi itt élünk, 
nagyon sok barátunk, ismerősünk elköl-
tözött, kevés a vállalkozás és a jól fizető 
munkahely, a turisták rövid időre jönnek, és 
Sárospatak ma nem úgy néz ki, mint egy 
világörökségi borvidék központja. Ezen 
célok megvalósításáért hoztuk létre a Pa-
takért Egyesületet, kérem, támogassanak!

Jelölőszervezetek: 
Jobbik, LMP, DK, MMM, ÚK

Miskolcon születtem, és Edelényben 
nőttem fel. A középiskolai tanulmányai-
mat Sátoraljaújhelyen végeztem, az isko-
lai nyári szüneteket pedig a Hegyközben 
töltöttem. Diplomámat a Miskolci Egye-
temen szereztem, ezután előadóművészi 
pályára léptem. 2019-ben önkormányzati 
képviselő lettem Miskolcon. Sok szállal 
kötődöm e térséghez, ezért is költöztem 
Sátoraljaújhelyre.

A munkahelyek hiánya és az alacsony 
bérek miatt egyre többen kényszerülnek 
külföldre a jobb megélhetés reményé-
ben. Éppen ezért munkahelyteremtésre, 
a meglévő munkahelyek támogatására és 
tisztességes bérekre lenne szükség.

Az egészségügyi ellátás alacsony szín-
vonala, a háziorvosok hiánya, a szikszói és 
a sátoraljaújhelyi kórházak ellehetetlení-
tése szintén hátrányosan érinti az itt élő-
ket, felújításra és fejlesztésre van szükség.

A biztonságos közlekedés feltételei-
nek hiánya, a közutak rossz állapota sokak 
életét megnehezíti. Gondoljunk az évek 
óta ígért útfelújításokra és a Bodrogköz 
háborús állapotokat idéző útvonalaira. Ki-
emelten fontos lenne az úthálózatok fej-
lesztése.

Ahhoz kérem a felhatalmazásukat, 
hogy én lehessek az az egy, aki 2022 tava-
szán megméretteti magát a Fidesz jelölt-
jével szemben, és így terveimet megvaló-
síthassam, önökkel együtt, önökért!

Magyarország érdeke,  
hogy elhozzuk a régóta várt változást.

Tegyünk együtt a változásért!

ERDEI SÁNDOR ZSOLT 
Választott frakció: Jobbik

BERGER ZSOLT 
Választott frakció: Momentum

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


