Szavazósátrak a választókerületben
Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
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!

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
`` V., Nyugati téri óra, szept. 18–26.,
8.00–18.00
`` VII., Erzsébet körút – Dohány utca sarka,
szept. 18–26., 8.00–18.00
`` VI., a piac sarkán, Hunyadi tér, szept.
18–19., 8.00–18.00
`` VII., Madách tér, szept. 20–21., 8.00–18.00
`` VII., Lövölde tér, szept. 22–23., 8.00–18.00
`` VII., Bethlen Gábor tér, szept. 24–26.,
8.00–18.00

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

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
Egyéni képviselőjelöltek vitája
Időpont: 2021. szeptember 14. (kedd),
19:00. 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 interneten keresztül lehet.

Budapest 5-ös 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 6. kerület teljes területe
A 7. kerület teljes területe

nyomtassteis
nyomtassteis
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Amit a szavazásról tudni kell
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 állandó magyarországi bejelentett lakcímmel.
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 saját lakóhelye szerinti választókörzetének

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 eszközökön 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
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„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.”

BELEZNAY ZSUZSANNA, DR.
Választott frakció: Jobbik

Jelölőszervezetek: Jobbik, LMP, ÚVNP, MMM
Beleznay Zsuzsanna vagyok, büszke anyuka,
Terézváros kereskedelemért, turizmusért és
köztisztaságért felelős alpolgármestere, a
Jobbik család- és nőpolitikáért felelős képviselője. Jogászként végeztem, és megszereztem közgazdász másoddiplomámat, majd
törvényalkotási folyamatokban vettem részt
az Országgyűlésben.

OLÁH LAJOS, DR.
Választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: JDK, MSZP, Párbeszéd,
Liberálisok
1969-ben születtem Karcagon. Nős vagyok,
két gyermek édesapja. Az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán szereztem diplomát.
Foglalkozásomat tekintve politikus, jogász vagyok, korábban a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, illetve
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
államtitkára voltam.

Választott frakció: Momentum
Jelölőszervezet: Momentum

„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

Fő tevékenységi területeim: nemzetközi kapcsolatok, külkereskedelem, európai
ügyek, környezetvédelem, esélyegyenlőség. A Demokratikus Koalíció tagja vagyok.
2006 óta vagyok tagja az Országgyűlésnek,
2018 óta az Európai Bizottság alelnöke és az
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének
tagja.
Tagja vagyok a Magyar ENSZ Társaságnak, és elnöke a Nagy Fal Magyar–Kínai Barátság Egyesületnek.

TOMPOS MÁRTON

MÁRKI-ZAY PÉTER
(Mindenki Magyarországa Mozgalom):

Foglalkoztam a devizakárosultak prob
lémáival, gazdasági, lakhatási kérdésekkel,
ugyanakkor szívügyem a nők, családok
helyzete.
2020 júniusában választottak meg Terézváros alpolgármesterének, amelyet mérhetetlen megtiszteltetésként éltem meg. Soha
nem a pozíciót tartom szem előtt, hanem az
azzal járó feladatokat és hogy közvetlen kapcsolatot alakítsak ki a kerület lakóival.

Ízig-vérig budapestiként, külföldi tanulmányi évekkel a hátam mögött tudom, hogy
milyen erősségei és gyengeségei vannak
Magyarországnak a XXI. században. Azért
jöttem vissza, azért csatlakoztam a Momentumhoz és azért dolgozom, hogy egy zöldebb, tisztább és élhetőbb országot építsünk.

Programom: a kerületeink zöldítése;
enyhíteni a hajléktalanság, a fiatalok lakásvásárlási nehézségeit. Ezekre csak a fővárosi és a kerület önkormányzatokkal, illetve
a civil szférával közösen tudunk megoldást
találni. Tiszta közéletet akarunk! Az államot
kirabló politikai-gazdasági körnek felelnie
kell a tetteiért, a Momentum KorrupcióVadász munkacsoportja vezetőjeként már
most is ezen dolgozom.
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