Szavazósátrak a választókerületben
Jelentkezzen szavazatszámlálónak!

17. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
`` XXI., SZTK, Görgey Artúr tér 8.,
szept. 18., 25., 8.00–12.00 és szept.
19., 10.00–14.00 és szept. 20–24.,
8.00–18.00 és szept. 26., 10.00–16.00
`` XXI., Spar, Csikó sétány 2., szept. 18.,
13.00–17.00
`` XXI., H7-es HÉV-állomás, Karácsony Sándor utca, szept. 20–24.,
15.00–18.00
`` XXI., Daru-domb, József Attila utca,
szept. 26., 14.00–18.00
`` XXIII., Hősök tere tér 15–19., szept.
18., 8.00–12.00 és szept. 19., 10.00–
14.00 és szept. 20–25., 8.00–18.00 és
szept. 26., 10.00–16.00
`` XXIII., Termelői piac, Kiskócsag utca
– Szent László utca sarka, szept. 18.,
25., 8.00–12.00

Szeptember 27-én számolják meg az előválasztási szavazatokat 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

Nyomtasd, másold, terjeszd!

(V. évfolyam – előválasztás) | 2021. szeptember 12.

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Hallgassuk
interneten
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat
erről a klubradio.
hu/atallas oldalon,
illetve a Facebookon „Az
internetes Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő csoport”-ban.

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
Az egyéni képviselőjelöltek vitája
Időpont: 2021. szeptember 17. (péntek), 17:00. Helyszín: Milestone Institute
(1077 Budapest, Wesselényi u. 17.)
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)
A vita élőben és később is megnézhető:
elovalasztas22.hu/elovitak

A 2022-es választás a kistelepüléseken fog eldőlni. A Fidesz-kormány
tudatosan szigetelte el az itt élőket a
valós információktól. Ha valóban változást 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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Szavazzon ön is az ellenzéki
előválasztáson!
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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.
Az előválasztás egy politikai újítás, amit
most először használnak Magyarországon országos méretekben. Mára minden ellenzéki párt belátta, hogy Orbán
Viktort és a Fideszt csak úgy lehet legyőzni, ha mind a 106 választókerületben egyetlen ellenzéki jelölt indul a
kormánypárti jelölttel szemben. A szövetségre lépett ellenzéki pártok úgy
döntöttek, hogy a miniszterelnök-jelöltjük 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 képviselőjelöltekre és a miniszterelnök-jelöltekre lehet szavazni. A második fordulóban már
csak a három legjobb eredményt elérő
miniszterelnök-jelölt mérkőzik egymással október 4. és 10. között. Szavazni sátrakban vagy az interneten lehet.

A Budapest 17-es választókerületébe tartozó városrészek:

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.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat

nyomtassteis

A 21. és a 23.kerület teljes
területe

nyomtassteis
nyomtassteis

1

Amit a szavazásról tudni kell
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. április 1-én vagy előtte született, és van állandó
magyarországi bejelentett lakcíme. Az előválasztás 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 szükséges adatlapot a www.elovalasztas.hu oldalról
lehet majd letölteni.
Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelöltre és a lakóhelye szerinti választókörzet egy

országgyűlési képviselőjelöltjére adhatja le a
voksát.
Hogyan lehet szavazni?
Az előválasztáson egyaránt lehet majd szavazni személyesen, az egyes választókerületek kijelölt szavazósátraiban, továbbá az interneten is. A voksoláshoz egy lakcímkártyára
és egy érvényes fényképes igazolványra lesz
szükség (személyi vagy útlevél vagy jogosítvány).
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.

Miniszterelnök-jelöltek
Az előválasztáson az alábbi öt jelöltnek sikerült összegyűjtenie a szükséges
20 ezer támogatói aláírást:

DOBREV KLÁRA (DK):

KARÁCSONY GERGELY

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szavazataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rendszerét.”

(Pártja a Párbeszéd, de az MSZP és az
LMP támogatását is élvezi):

FEKETE-GYŐR ANDRÁS
(Momentum):
„A lehetetlen a mi szótárunkban nem létezik. Úgyhogy most is azt mondom: vágjunk bele.”

JAKAB PÉTER (Jobbik):
„Négyévente, amikor jön a választás, munkalehetőség és program híján jön a zsák krumpli is. Ideje
ebből a mókuskerékből kiszállni. Jólétet minden
magyarnak!”

MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK
A TELEVÍZIÓKBAN
2

„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.”

2021. szeptember 12. – ATV
2021. szeptember 24. – RTL Klub
2021. október 4–10. között – RTL Klub

KOMJÁTHI IMRE

Legyen végre hangja Csepelnek
és Soroksárnak a parlamentben is!

Választott frakció: MSZP
Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, DK,
LMP
Komjáthi Imre vagyok, négy párt képviselő-jelöltje az előválasztáson Csepelen és Soroksáron.
Azért szeretném képviselni a csepelieket
és soroksáriakat, mert tudom, hogy sok becsületesen dolgozó ember él itt, akiknek végképp elegük van már a üres ígéretekből. Az ön
megbízottja szeretnék lenni, önökért akarok
dolgozni. Hogy azok is jobban éljenek, akik
a hátukon cipelik az országot, a 99% legyen
végre a nyertes.
Azt akarom, hogy
`` a gyors, biztonságos egészségügyi
szolgáltatásokhoz legyen elég orvos és
ápoló, a várólisták csökkenjenek!

DR. SZABÓ SZABOLCS

`` Legyen pénz a csepeli és soroksári lakóépületek energetikai korszerűsítésére! Programunk egyik sarkalatos pontja
a panelprogram.
`` Lehessen gyorsan, tisztán közlekedni
HÉV-vel, busszal, és normális utakon
autóval, kerékpárral!
`` Az itt élők közös vagyonát ne nyúlják le,
akár ipari, akár sportcélú ingatlanokról
van szó!
33 évet húztam le a vegyiparban, hat
gyereket nevelek, és azt szeretném, hogy
egy demokratikus, igazságos országban
nőjenek fel ők is és minden gyermek az
országban. Mert a biztonság, a biztos megélhetés mindenkinek jár! Én ebben hiszek,
ezért akarom szolgálni önöket, képviselni az
érdekeiket.

Választott frakció: Momentum
Jelölőszervezetek: Momentum, Jobbik, ÚK,
MMM,
Dr. Szabó Szabolcs vagyok, Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője. Geog
ráfusként végeztem az ELTE Természettudományi Karán, majd a diploma
megszerzése után az egyetemen kezdtem el dolgozni oktatóként, kutatóként.
Jelenleg is az ELTE adjunktusa vagyok.
Azon ellenzéki képviselők közé tartozom,
akik 2014-ben és 2018-ban is nyerni tudtak egyéni körzetben. Tagja vagyok az Országgyűlés Kulturális bizottságának, Csepel és Soroksár ügyein kívül elsősorban
az oktatással, a kultúrával és a médiával
foglalkozom.
2012-ben kezdtem el aktívan politikával

Álljunk neki egy normális
ország felépítésének!

foglalkozni, mert elegem lett abból, hogy
a Fidesz szisztematikusan leépíti a jogállamot, és számtalan társadalmi csoportot
károsít meg. Előbb a Szolidaritás Mozgalom aktivistájaként segítettem az ellenzéket, majd a Szolidaritás, a Milla és a Haza
és Haladás által létrehozott Együtt párt
tagja lettem.
Alsó középosztálybeli nagycsalád
gyermekeként, első generációs diplomásként kiemelten fontosnak tartom a Fidesz
által lerombolt társadalmi szolidaritás újbóli felépítését. A következő választáson
a Momentum jelöltjeként szállok be az
előválasztási folyamatba. 2022-ben újra
győzni fogunk, és immár a parlamenti
többség részeseként állhatunk neki egy
normális ország felépítésének!
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