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

Ároktő, Berzék, Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bükkábrány, 
Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Bükkzsérc, Cserépfalu, 
Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Emőd, Gelej, Harsány, 
Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőpapi, 
Hejőszalonta, Igrici, Kács, Kisgyőr, Kistokaj, 
Köröm, Mályi, Mezőcsát, Mezőkeresztes, 
Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, 
Muhi, Nagycsécs, Négyes, Nemesbikk, 
Nyékládháza, Ónod, Répáshuta, Sajóhidvég, 
Sajólád, Sajópetri, Sály, Szakáld, Szentistván, 
Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Tiszabábolna, 
Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, 
Tiszavalk, Vatta 

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. 

MEZŐKÖVESD MEZŐKÖVESD 
   Piaccal szembeni parkoló, Piaccal szembeni parkoló, 
Rákóczi út 24. Rákóczi út 24. 
szept. 18., 23., 25., 8.00–12.00szept. 18., 23., 25., 8.00–12.00

   MSZP Iroda, Szomolyai út 9. MSZP Iroda, Szomolyai út 9. 
szept. 18., 25., 12.00–18.00 és szept. 18., 25., 12.00–18.00 és 
19–22., 24., 26., 8.00–18.00 és 19–22., 24., 26., 8.00–18.00 és 
23., 8.00–16.0023., 8.00–16.00

MEZŐCSÁTMEZŐCSÁT
Friss pékség melletti Friss pékség melletti 
parkoló, Hősök tere 19., parkoló, Hősök tere 19., 
szept. 18., 8.00–16.00szept. 18., 8.00–16.00

MEZŐKERESZTESMEZŐKERESZTES
Coop melletti parkoló, Coop melletti parkoló, 
Táncsics út 2. Táncsics út 2. 
szept. 25., 8.00–16.00szept. 25., 8.00–16.00

NYÉKLÁDHÁZA NYÉKLÁDHÁZA 
Művelődési Ház előtt, Művelődési Ház előtt, 
Kossuth Lajos út 56. Kossuth Lajos út 56. 
szept. 18., 8.00–16.00szept. 18., 8.00–16.00

MÁLYI MÁLYI 
Coop előtt, Fő utca 18. Coop előtt, Fő utca 18. 
szept. 25., 8.00–16.00szept. 25., 8.00–16.00

EMŐD EMŐD 
Önkormányzat előtti tér, Önkormányzat előtti tér, 
Kossuth tér Kossuth tér 
szept. 18., 8.00–16.00szept. 18., 8.00–16.00

SZOMOLYA SZOMOLYA 
Fő tér,  Fő tér,  
szept. 25., 8.00–13.00szept. 25., 8.00–13.00

BORSODIVÁNKA BORSODIVÁNKA 
Coop előtti parkoló, Coop előtti parkoló, 
Szabadság út 2. Szabadság út 2. 
szept. 18., 8.00–13.00szept. 18., 8.00–13.00

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
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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 7-es választókerületébe tartozó települések:

Jelentkezzen  
szavazatszám-
lálónak!
Szeptember 27-én 
szá molják meg az 
előválasztási szava-
zatokat az ország 24 
városában. Ide keres-
nek önkénteseket. De 
a 2022-es választáson 
is sok múlik azon, hogy 
valamennyi szavazókörben ott 
lesznek-e az ellenzék szavazat-
számlálói. Itt lehet jelentkezni: 
szamoljukegyutt.hu 

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a klub-
radio.hu/atallas oldalon, illetve a 
Face bookon „Az internetes Klubrá-
dió (iKlubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.
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Jelölőszervezetek:  
MSZP, Párbeszéd, Momentum, MMM

Mezőcsáton születtem, és itt is élek, 
jelenleg önkormányzati képviselőként te-
vékenykedem. Harminchat évet dolgoz-
tam az egészségügyben, így jól ismerem a 
területen jelentkező kihívásokat, amelyek-
kel az itt élő emberek nap mint nap kény-
telenek szembesülni. Volt ápolóként több 
kormányellenes megmozdulás helyi szer-
vezője voltam. Választási programomban 
fontos szerepet kap az egészségügyi 
rendszer problémáinak megoldása és a 
szociális háló megerősítése.

A nyugdíjminimumot  28 500 forintról 
felemelnénk 70 000 forintra, megdupláz-
nánk a családi pótlékot, és biztosítanánk 
annak értékállóságát. Garantált szociális 

minimumot szeretnénk mindenkinek, 
egyenlő munkáért egyenlő bért, és har-
colunk a minimálbér adómentességéért.

Elengedhetetlen, hogy mindenkinek 
legyen saját háziorvosa, és minden gye-
rek rendelkezzen megfelelő digitális esz-
közzel és internet-hozzáféréssel.

Új bérlakásrendszer kialakítása a cé-
lunk, az egykulcsos adórendszer helyett 
sávos adózás lenne optimális, az élelmi-
szerek esetében pedig áfacsökkentés 
segítene.

Az önkormányzati költségvetési rend-
szer átalakításával hatékonyabban lehet-
ne gazdálkodni, át kell világítani minden 
beruházást és TAO-s támogatást, és a 
túlárazott beruházások helyett valódia-
kat indítani.

Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok

Harminchat éves vagyok, kommuniká-
ciós tanácsadóként és politikusként dol-
gozom. Fiatalkoromban versenyszerűen 
vízilabdáztam, majd a Budapesti Metro-
politan Egyetemen megszerzett diplomá-
im után hátrányos helyzetű gyermekekkel 
foglalkoztam. A roma fiatalok nehéz sorsát 
látva elhatároztam: a későbbiekben azért 
fogok dolgozni, hogy a roma honfitársa-
inkkal szembeni előítéleteket felszámol-
jam.

A pártpolitika világába a Magyar Libe-
rális Párt aktivistájaként kerültem be, ké-
sőbb az ifjúsági szervezet (LiFT) vezetője, a 
párt elnökhelyettese, önkormányzati kép-
viselőjelöltje és főpolgármester-jelöltje 

lettem, amíg vissza nem léptem Kará-
csony Gergely javára.

Jelenleg a Liberálisok ügyvivője, a 
Legalizálj Egyesület alapító elnöke, a Bu-
dapest Film Zrt. felügyelőbizottságának 
tagja vagyok. Részt vettem a letelepedé-
si kötvények ügyét vizsgáló ellenzéki ár-
nyékbizottság, a Hármas Egység és az Egy 
Magyarország munkájában, a Szabad Bí-
róság! Szabad Gyöngyöspata! elnevezésű 
demonstráció előkészítésében. Az utóbbi 
időben a jogállam és a demokrácia hely-
reállításáért létrejött ELEGY szakbizott-
ságában is tevékenykedem. Célom, hogy 
Tállai András fideszes helytartót leváltva 
a borsodiaknak erős, hiteles parlamenti 
képviseletet biztosítsak.

Legyen közvetlen, valódi  
képviselete a borsodiaknak!

Szívvel-lélekkel együtt Dél-Borsodért!

SERMER ÁDÁM 
Választott frakció: DK

KORMOS ANNA 
Választott frakció: MSZPPM

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


