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Ha elolvastad, add tovább!

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

Debrecen egy része: Budapest felől a 4-es főút középvonala a városhatáron való be-
lépési ponttól a Tócó csatornáig, a Tócó csatorna északi irányban a Kishegyesi útig, a 
Kishegyesi út páros oldala a Segner János térig, a Segner János tér 
(házszám nélkül), a Hatvan utca páros oldala, a Piac utca (1-től 
a 11-es házszámig), a Csapó utca páratlan oldala, a Rakovsz-
ky Dániel utca (1-től a 25-ös házszámig) az Ótemető utcáig, 
az Ótemető utca páratlan oldala a vasútvonalig, a vasútvonal 
dél felé a Faraktár utcáig, a Faraktár utca páratlan oldala a 
vasútvonaltól a Komáromi Csipkés György térig, a Komá-
romi Csipkés György tér déli oldala a Vámospércsi útig, a 
Vámospércsi út páratlan oldala a Panoráma útig, a Panoráma 
út északi irányban a 4908-as jelű útig, a 4908-as jelű út észak-
keleti irányban a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató 
járásával megegyező irányban a kiindulási pontig.

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. 

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.
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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 lehet csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont:  2021. szeptember 7. (kedd), 
19.00 Helyszín: Erdőspuszta Club Ho-
tel  (Debrecen, Diószegi – Panoráma 
út kereszteződése) Moderátor: Gulyás 
Márton (Partizán) A vita élőben és ké-
sőbb is megnézhető:  elovalasztas22.
hu/elovitak

Szavazósátrak 
a választókerületben

Hajdú-Bihar megye 2-es választókerülete:

ELŐ - 

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

HAJDÚ-BIHAR 

2-ES 

választó - 

kerület

DEBRECEN
 ` Csapó utca 1–5., 
szept. 18–26., 9.00–19.00

 ` Angyalföldi téri kispiac, Holló László sétány 6., 
szept. 18–26., 9.00–19.00

 ` Tesco, Mikepércsi út 73/A., 
szept. 18–20., 17.00–20.00

 ` Fényesudvar, Víztorony utca 13., 
szept. 21–23., 7.00–11.00

 ` Piac, Vár utca 3., 
szept. 24–26., 7.00–11.00

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az elő-
választási szavazatokat az ország 24 vá-
rosában. Ide keresnek önkénteseket. De a 
2022-es választáson is sok múlik azon, hogy 
valamennyi szavazókörben ott lesznek-e az 
ellenzék szavazatszámlálói. Itt lehet jelent-
kezni: szamoljukegyutt.hu 

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a www.
klubradio.hu/atallas oldalon, il-
letve a Facebookon „Az internetes 
Klubrádió (iKlubrádió) elérését se-
gítő csoport”-ban.
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Jelölőszervezet: Civil Fórum Debrecen

1992-ben születtem Debrecenben, és 
azóta is itt élek. Nős vagyok, gyermekem 
2,5 éves. A 2017 óta működő Debreceni 
Sofőrszolgálat tulajdonosa, ügyvezetője 
vagyok. Ezt megelőzően – és egy ide-
ig párhuzamosan – 2015 és 2021 között 
hitelspecialistaként dolgoztam az OVB 
Vermögelsberautung Kft.-nél. Céljaim 

között szerepel a parkolási anomáliák, 
kiemelten a TEVA Gyógyszergyár körü-
li rendezetlenségek megszüntetése, a 
városvezetés, a gyár és az illetékes kor-
mányhivatal összefogásával. A Civil Fó-
rum Debrecen jelöltjeként eltökélt célom, 
hogy lebontsuk Orbán korrupt rendsze-
rét. Ebben pedig alternatívát szeretnék 
nyújtani azoknak, akik pártpolitika-men-
tesen szeretnének kormányváltást.

Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok

1985-ben születtem Gyulán. A békés-
csabai Széchenyi István Közgazdasági 
és Külkereskedelmi Szakközépiskolá-
ban érettségiztem, majd a debreceni, 
akkori nevén Ybl Miklós Műszaki Főis-
kolán tanultam. Az átlagnál mindig is 
jobban érdekelt a politika. Baloldali lá-
tásmód jellemzett, a tenni akarás pedig 

a magánnyugdíjpénztárak államosításá-
val erősödött meg bennem. 2014-ben 
beléptem a Demokratikus Koalícióba, és 
már abban az évben debreceni önkor-
mányzati képviselőjelölt lettem.

2019-ben a debreceni önkormányzati 
választáson sikerült képviselői mandá-
tumot szereznem, jelenleg a Pénzügyi 
Bizottság elnöke vagyok. Aktívan részt 
veszek a város politikai életében.

Pártpolitika-mentes kormányváltást!

Minden energiámmal Debrecenért 
és a debreceniekért!

VASZKÓ IMRE
Választott frakció: DK

FÜLEP OLIVÉR
Választott frakció: Jobbik

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

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

Debrecenben élek a családommal együtt, 
36 éves okleveles közgazdász, mérlegké-
pes könyvelő vagyok. A politikával 2017 
óta foglalkozom aktívan. A Momentum-
ban azt a pártot láttam meg, amelyik sza-
kít az elmúlt 30 év politikai kultúrájával, 
és egy józan, a hétköznapi emberekről 

szóló, becsületes és gyakorlatias szem-
léletmódot hoz be a magyar közéletbe. 
A Momentum Debreceni Szervezetének 
egyik alapítója, majd 2 évig elnöke voltam. 
2019-ben a debreceniek megtiszteltek bi-
zalmukkal, és önkormányzati képviselővé 
választottak. Tavaly júliusa óta az országos 
elnökség tagjaként, a Momentum Orszá-
gos Választmányának elnökeként dolgo-
zom a 2022-es kormányváltáson. 

Tisztakezű politikusokat  
a Parlamentbe!

MÁNDI LÁSZLÓ
Választott frakció: Momentum


