
NYOMTASS TE IS!

4 1

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 12.

A 3. kerület Dunához közel 
eső részei

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 az interneten lehet. 

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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Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az előválasz-
tási szavazatokat az ország 24 városában. Ide ke-
resnek önkénteseket. De a 2022-es választáson is 
sok múlik azon, hogy valamennyi szavazókörben 
ott lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

A Budapest 10-es választókerületébe tartozó városrészek:

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.

10. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET  
 ` III., piac, Heltai Jenő tér 1., szept. 18., 
25., 8.00–13.00 

 ` III., Flórián tér 6–9., szept. 19–24., 26., 
9.00–19.00 és 18., 25., 14.00–19.00

 ` III., piac, Vörösvári út 88–96., szept. 
18., 25., 8.00–13.00 

 ` III., Művelődési Ház előtti tér, 
Csobánka tér 1., szept. 20–24., 
9.00–19.00 

 ` III., Párbeszéd-iroda, Pethe Ferenc 
tér 1., szept. 20–24., 9.00–19.00 és 
26., 9.00–12.00

Szavazósátrak a választókerületben

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
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Jelölőszervezetek: Párbeszéd, MSZP, 
Momentum, Jobbik, LMP, DK, MMM

Szabó Tímea vagyok, a Párbeszéd társel-
nöke és frakcióvezetője, Óbuda-Békás-
megyer egyéni országgyűlési képviselője.

1976-ban születtem Budapesten.  
A Sze gedi Tudományegyetem kom-
munikáció szakán végeztem, majd a 
Harvard Egyetem jogi karán tanultam. 
Öt évig újságíróként brit és amerikai hír-
ügynökségeknek tudósítottam Magyar-
országról.. Egy ideig a Harvard megbízá-
sából az ENSZ afganisztáni missziójával 
dolgoztam együtt Kabulban. 2004-től 
közel négy évig koordináltam a Mene-
kültprogramot a Magyar Helsinki Bi-
zottságnál. 2009-ben az LMP alapítója, 
választmányi tagja, szóvivője voltam, az 
európai parlamenti választáson a párt 
listavezetője. 2010-től országgyűlési 
képviselő, frakcióvezető-helyettes, az 
Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, ci-
vil- és vallásügyi bizottságának alelnöke, 
az Országgyűlés Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet- (EBESZ) és 

az Európa Tanács-delegációjának tagja 
voltam. 

2013 januárjában kiléptem az LMP-
ből, és társaimmal megalapítottam a Pár-
beszéd Magyarországért pártot, amely-
nek azóta társelnöke vagyok.

2014 és 2018 között már a Párbeszéd 
független országgyűlési képviselője-
ként és a népjóléti bizottság tagjaként 
politizáltam. Fő területeim az egészség-
ügy, a gyermekéhezés és a szegénység 
felszámolása. 

A világjárvány megmutatta, mekkora 
ára van az orbáni rombolásnak. Jóma-
gam több mint 10 éve azért küzdök az 
Országgyűlésen belül és kívül is, hogy 
egy másfajta világban élhessünk. Egy 
igazságosabb, szolidárisabb, egészsé-
gesebb és zöldebb világban. A kerü-
letben komoly sikereket értünk már el. 
Sikerült a fideszes lakóparképítőktől 
megóvnunk a Hajógyári-szigetet, a Ró-
mai-partot és a Mocsárosdűlőt. Kará-
csony Gergely Budapesten 2019-ben 
megmutatta, mi a nyerő formula: elővá-
lasztás és egységes ellenzéki fellépés.

Egységes ellenzéki fellépést!SZABÓ TÍMEA  
Választott frakció: Párbeszéd

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, amelyben már csak a három 
legjobb eredményt elérő miniszterelnök-jelölt 
mérkőzik egymással, október 4. és 10. között.

Ki szavazhat?
Minden magyar állampolgár, aki 2004. ápri-
lis 1-én vagy előtte született, és van állandó 
magyarországi bejelentett lakcíme. Az elővá-
lasztás különlegessége, hogy azok a fiatalok 
is részt vehetnek rajta, akik 2022. április 1-ig 
betöltik a 18. életévüket. Ám esetükben akár 
hagyományosan, akár online szavaznak, szülői 
beleegyezésre van szükség. Az ehhez szüksé-
ges adatlapot a www.elovalasztas.hu oldalról 
lehet majd letölteni.

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelölt-
re és a lakóhelye szerinti választókörzet 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 eszközön vagy hozzá kapcsolva. 
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

Amit az ellenzéki együttműködők 
vállalnak

Az ellenzéki előválasztáson résztvevő va-
lamennyi jelölt elfogadta és aláírta azt a 
közös értéknyilatkozatot, amely megva-
lósítására kötelezettséget vállalnak.

Ebben többek között rögzítik, hogy 
véget vetnek az oligarchák gátlásta-
lan vagyonszerzésének, és megterem-
tik a feltételeit, hogy a NER korrupciós 

cselekményeinek elkövetői a független 
igazságszolgáltatás előtt feleljenek a tet-
teikért. Visszaállítják az ügyészség és a 
bíróságok függetlenségét, csatlakoznak 
az Európai Ügyészséghez, valamint átlát-
hatóvá teszik a kormányzat közpénzfel-
használását és a pártfinanszírozási rend-
szert. Forrás: elovalasztas2021.hu


