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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Alsódobsza, Aszaló, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, 
Bőcs, Csobaj, Gesztely, Girincs, Halmaj, Hernádkak, 
Hernádkércs, Hernádnémeti, Kesznyéten, Kiscsécs, 
Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, 
Monok, Nagykinizs, Onga, Oszlár, Prügy, 
Sajóörös, Sajószöged, Sóstófalva, 
Szentistvánbaksa, Szerencs, Szikszó, 
Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, 
Taktaszada, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, 
Tiszapalkonya, Tiszatardos, Tiszaújváros, 
Tokaj, Újcsanálos

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. 

TISZAÚJVÁROS TISZAÚJVÁROS 
   Piac, Szent István út 14., szept. Piac, Szent István út 14., szept. 
18–19., 25–26., 7.00–10.0018–19., 25–26., 7.00–10.00

   Nemzeti dohánybolt előtt, Nemzeti dohánybolt előtt, 
Bethlen Gábor út 8. Bethlen Gábor út 8. 
szept. 23., 15.00–18.00szept. 23., 15.00–18.00

TOKAJTOKAJ
   Piac, szept. 18–19., 7.00–10.00Piac, szept. 18–19., 7.00–10.00
   Városközpont, Kossuth tér 3., Városközpont, Kossuth tér 3., 
szept. 21., 15.00–18.00szept. 21., 15.00–18.00SZIKSZÓ  SZIKSZÓ  

   Piac, szept. 25–26., 7.00–10.00Piac, szept. 25–26., 7.00–10.00
   Főtér, Kassai út 14/B.,  Főtér, Kassai út 14/B.,  
szept. 20., 15.00–18.00szept. 20., 15.00–18.00

SZERENCSSZERENCS
   Piac, szept. 18–19., 25–26., Piac, szept. 18–19., 25–26., 
7.00–10.00 7.00–10.00 

   Rákóczi út 111.,  Rákóczi út 111.,  
szept. 24., 15.00–18.00szept. 24., 15.00–18.00

TISZALÚC TISZALÚC 
Piac, Hársfa út 20.,  Piac, Hársfa út 20.,  
szept. 18–19., 7.00–10.00szept. 18–19., 7.00–10.00
Csemege előtt, Petőfi Csemege előtt, Petőfi 
utca 33.,  utca 33.,  
szept. 22., 15.00–18.00szept. 22., 15.00–18.00

TARCAL TARCAL 
Piac, Fő út 80.,  Piac, Fő út 80.,  
szept. 25., 7.00–10.00szept. 25., 7.00–10.00

MÁD MÁD 
Rákóczi út 30.,  Rákóczi út 30.,  
szept. 23., 15.00–18.00szept. 23., 15.00–18.00

GESZTELY GESZTELY 
Vadászkürt SOS cseme-Vadászkürt SOS cseme-
ge és lottózó előtt,  ge és lottózó előtt,  
Bem József út 25. Bem József út 25. 
szept. 24., 15.00–18.00szept. 24., 15.00–18.00

ONGA ONGA 
Berzsenyi Dániel út 1. Berzsenyi Dániel út 1. 
szept. 20., 8.00–12.00 és szept. 20., 8.00–12.00 és 
21., 15.00–18.0021., 15.00–18.00

HERNÁDNÉMETIHERNÁDNÉMETI
Rákóczi utca 92.,  Rákóczi utca 92.,  
szept. 22., 15.00–18.00 szept. 22., 15.00–18.00 

MISKOLC MISKOLC 
Zsarnai piac, Besenyői út, Zsarnai piac, Besenyői út, 
szept. 25., 7.00–12.00szept. 25., 7.00–12.00

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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VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BORSOD 6OS 

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 6-os 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: sza-
moljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, 
DK, Momentum, MMM

1976-ban születtem Szolnokon, a 
Szabó Ervin Gimnáziumban szereztem 
érettségi bizonyítványt 1995-ben. Ezután 
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főis-
kolára jártam, ahol 2003-ban végeztem, 
és okleveles teológus lettem. A Tamás 
Apostol Általános Iskolában kezdtem el 
hittanárként tanítani, majd a versenyszfé-
rában folytattam az utam. Az Aegon Biz-
tosítónál négy évet töltöttem el területi 
vezetőként, majd 2011-től a Generali Biz-
tosító megyei vezetője lettem.

Ezután ismét váltottam, és 2014-től ér-
deklődésem a közélet felé fordult. Tisza-
újváros Város Önkormányzatának egyik 
képviselője lettem, így azóta dolgozom 
képviselőként. A képviselői munka mellett 
polgári búcsúztatásokon, temetéseken is 
részt veszek, ahonnan szintén ismerhet-
nek az emberek. Szinte napi rendszeres-
séggel járom a választókörzetem telepü-
léseit, így jól ismerem az itt élő emberek 
problémáit, hiszen megosztják velem a 
félelmeiket és csalódásaikat, ugyanakkor 
az álmaikat is. Ilyenkor megnyílik a szí-
vünk egymás felé, ami mindig elindít egy 
közös gondolkodást.

Gyakran hallom például azoktól, akik-
kel beszélgetek, hogy nincs rendes meg-
élhetésük, küszködnek a munkahelyeken, 
szűkölködnek, és emiatt nehezen élik 
meg a mindennapokat. Sokan elvándo-
rolnak innen, jobb életet remélnek a fő-
városban vagy egy másik országban, ami 
szintén óriási probléma, mert nagy való-
színűséggel ők már nem térnek vissza a 
szülőföldjükre.

Az oktatás területén is vannak gon-
dok, pedig a jövőnk az oktatás színvona-
lán, vagyis az onnan kikerülő, következő 
generáció tudásán nyugszik.

Sok problémát okoz a szakember-
hiány, a szakembereket pedig meg kell 
becsülni, legyen az fizikai vagy szellemi 
munka, amelyet végeznek. Ebben a kör-
zetben például több településen nem 
megoldott az orvosi ügyelet, aminek a 
súlyával mindenki tisztában lehet. Ezt 
mindenképpen meg kell oldani, hiszen 
az emberek létbiztonsága a megfelelő 
egészségügyi ellátással is szorosan ösz-
szefüggésben áll.

Megoldandó feladat továbbá a közu-
tak állapotának javítása, mellyel a terület 
hatékonyabban bekapcsolható lenne az 
ország életének lüktetésébe. Aki itt él, 
pontosan tudja, hogy az úthálózat jelen-
legi állapota milyen nehézségeket okoz a 
mindennapokban. 

Örömmel végzek társadalmi munkát 
is, 2013 óta a Tiszaszederkény Kultúrájáért 
Egyesület tagja vagyok, a Sodrás Amatőr 
Színtársulat tagjaként pedig a közönséget 
szórakoztatom, valamint a Tiszaújvárosi 
MSZP tagjaként és a Lokálpatrióta Egye-
sület tagjaként is segítem a közösséget, 
amelyhez tartozom. Én abban hiszek, 
hogy a helyi ügyeket mindig helyben kell 
megoldani, vagy legalábbis helyben kell 
rá megoldást keresni. Bízom egy közösen, 
együtt megtervezett és megalkotott új 
világban. Én számítok önökre, és önök is 
számíthatnak rám!

Hiszek a közös célért való  
közös gondolkodásban!

JÉZSÓ GÁBOR 
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


