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

6. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
`` VIII–IX., Nagyvárad tér, szept. 18.–19.,
szept. 25.–26., 8.00–12.00 és szept. 20–24.,
7.00–19.00
`` VIII., metró, Rákóczi tér, szept. 18–19.,
szept. 25–26., 8.00–12.00 és szept. 20–24.,
7.00–19.00
`` VIII., metró, Ecseri út 2., szept. 18–19.,
szept. 25–26., 8.00–12.00 és szept. 20–24.,
7.00–19.00

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
Az egyéni képviselőjelöltek vitája
Időpont: 2021. szeptember 16. (csütörtök), 16:00. 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

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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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 6-os választókerületébe tartozó városrészek:
A 8. kerületnek a József körúttól
kifelé (keletre) eső része
A 9. kerületnek a Dandár utca–
Thaly Kálmán utca vonalán
kívüli része

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, 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 lehet szavazni személye
sen, de csak az állandó lakcím szerinti választókerület szavazósátraiban, valamint 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
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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.”

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

CSORDÁS ANETT

Választott frakció: Momentum
Jelölőszervezetek: C8, Momentum, ÚVNP,
MMM
Csordás Anett vagyok, pedagógus, közösségszervező, oktatási és fogyatékosügyi
szakértő, civil aktivista. Józsefvárosban

JÁMBOR ANDRÁS

Választott frakció: Párbeszéd
Jelölőszervezetek: Szikra Mozgalom,
Párbeszéd, MSZP
34 éves, a Mérce alapítója, volt főszerkesztője, két gyermek édesapja vagyok. Azt
szeretném, ha a gyermekeim egy szabad
és gondoskodó országban nőnének fel.

DEMETER MÁRTA

Választott frakció: Jobbik
Jelölőszervezetek: Jobbik, ÚK
2010-ben az MSZP zuglói szervezetének
elnökségi tagja lettem, majd a párt országos elnökségébe kerültem. 2014-ben
országgyűlési képviselőnek választottak.

MANHALTER DÁNIEL
Választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok
42 éves vagyok, közgazdász, kommunikációs szakember. Dolgoztam a Transparency International Magyarországnak, a
WWF Magyarországnak, a NANE Egyesületnek és más civil szervezetnek is.

Véget kell vetni a kiszolgáltatottságnak,
egyenlő esélyeket minden családnak!
élek súlyosan sérült fiammal. Érintett szülőként 16 éve azon dolgozom, hogy a gyermekemnek, sorstársainak, a családjaiknak
és általában a beteg hozzátartozójukat
ápoló családoknak minél teljesebb lehessen az életük.

Ez a körzet az otthonom: itt nőttem fel,
és a gyermekeim is itt születtek
Nekem ez a körzet az otthonom: itt nőttem
fel, és a gyermekeim is itt születtek.
A legfontosabbak: zöldebbé tenni
a két kerületet, a Diákváros tervét és a
futó nagyberuházásokat klímaszempontok
mentén átgondolni., valamint országos
bérlakásprogramot indítani.

Megfizethető, megfelelő színvonalú
lakáshoz jutás
2016-tól az LMP tagja, 2018-tól parlamenti képviselője vagyok. Mandátumszerzés
esetén a Jobbik frakciójában fogok ülni.
A legfontosabb célok: megfizethető, megfelelő színvonalú lakáshoz jutás, tisztességes bér, fejlesztések az itt lakók érdekében.

Tudom, hogy közösen óriási
változásokra vagyunk képesek!
Az MTV, később a RTL Klub szerkesztő-riportereként voltam tudósító Kínában,
Sanghajban. 2005 és 2
─ 006 között tanácsadóként dolgoztam a miniszterelnöki kabinetben. 2016 óta vagyok a DK tanácsadója.
Tudom, hogy közösen óriási változásokra vagyunk képesek!
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