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Ha elolvastad, add tovább!

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

Debrecen egy része, Álmosd, 
Bagamér, Bocskaikert, 
Fülöp, Hajdúhadház, 
Hajdúsámson, Kokad, 
Létavértes, Nyírábrány, 
Nyíracsád, Nyíradony, 
Nyírmártonfalva, 
Téglás, Újléta, 
Vámospércs, 

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.

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
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HAJDÚB. 3. sz. 

választó kerület

Hajdú-Bihar 3-as választókerületébe tartozó települések:

DEBRECEN  
 ` Művelődési ház, Süveg utca 3., 
szept. 18–20., 8.00–18.00

 ` LIDL parkoló, Faraktár utca 58., 
szept. 21–23., 8.00–18.00

 ` Penny parkoló, Sámsoni út 99., 
szept. 24–26., 8.00–18.00

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

VÁMOSPÉRCS 
Piac, Váci Mihály utca 9., 
szept. 18., 7.30–10.30 

TÉGLÁS 
Főtér, Pozsár Gyula 
utca – Kossuth Lajos 
utca sarka, szept. 19., 
10.00–18.00 és 21., 
15.00–18.00 

ÚJLÉTA 
Piac, Magyar utca 21., 
szept. 20., 8.00–11.00

FÜLÖP 
Posta, Arany János 
utca 40., szept. 20., 
15.00–18.00

KOKAD 
Posta, Kossuth Lajos 
utca 62., szept. 21., 
15.00–18.00

NYÍRADONY 
Piac, Árpád utca 3., 
szept. 22., 8.00–11.00

BAGAMÉR 
Piac, Kossuth utca 5., 
szept. 23., 7.00–10.00

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg 
az előválasztási szavazatokat az 
ország 24 városában. Ide keresnek 
önkénteseket. De a 2022-es vá-
lasztáson is sok múlik azon, hogy 
valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlá-
lói. Itt lehet jelentkezni: 
szamoljukegyutt.hu 

NYÍRACSÁD 
Főtér buszmegálló, 
Petőfi tér, szept. 23., 
15.00–19.00

BOCSKAIKERT 
Parkoló, Debreceni 
út 60., szept. 24., 
7.00–11.00

ÁLMOSD 
Fő tér, szept. 24., 
15.00–19.00

LÉTAVÉRTES 
Árpád tér, szept. 25., 
10.00–18.00

NYÍRÁBRÁNY 
Ábrányi Kornél 
tér, szept. 25., 
10.00–18.00

NYÍRMÁRTON
FALVA 
Buszmegálló, 
Főtér, Kossuth 
utca 36., szept. 26., 
10.00–18.00

HAJDÚHADHÁZ  
 ` Piac, Hajdú utca 14., 
szept. 18., 8.00–11.00

 ` Piac, Hajdú utca 16., 
szept. 22., 8.00–11.00

 ` Bocskai tér, szept. 26., 
10.00–18.00

HAJDÚSÁMSON   
 ` Iskola előtt, Kos-
suth út 2., szept. 19., 
10.00–15.00 

 ` Posta, Rákóczi út 1., 
szept. 24., 15.00–19.00
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SZÖRÉNYI KÁROLY
 
Választott frakció: DK
Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok

Debrecenben nőttem fel, itt szereztem 
mérnöki diplomát, itt alapítottam csalá-
dot. A Magyar Mérnöki Kamara rendes 
tagja vagyok. 

A politika a DK megalakulása után 
vált meghatározóvá az életemben, je-
lenleg is a megyei önkormányzat kép-
viselője vagyok. Hiszem, ha elegen le-
szünk, jobbá tesszük életünket.

SZABÓ ZSOLT
 
Választott frakció: Jobbik
Jelölőszervezet:  Civil Fórum Debrecen

1978-ban születtem. A debreceni Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Szakközép-
iskolában 1998-ban szereztem kereske-
dő és kereskedelmi áruforgalmi előadói 
képesítést.

Jelenleg tetőfedőként és tolmács-
ként dolgozom a Hódi Nád Kft.-nél, de 
felszolgáló is voltam Birminghamben, a 
Mariott Hotelben. 

SALAMON GERGŐ
 
Választott frakció: Jobbik
Jelölőszervezetek: Jobbik, LMP

Debrecenben születtem, Tégláson élek. 
A Jobbik Hajdú-Bihar megyei regionális 

igazgatójaként ismerem a helyi prob-
lémákat. A hajdúsági emberek minő-
ségi munkát végeznek, ám a fizetések 
a nyugat-magyarországit se közelítik 
meg. Harcolni fogok, hogy tisztességes 
munkáért tisztességes fizetést kapjon 
mindenki.

KOSZTIN MIHALY
 
Választott frakció: 
Momentum
Jelölőszervezetek: Momentum, MMM

Közgazdász, a Vámostel Kft. ügyvezető-
je vagyok. Vámospércs önkormányzati, 
2019-től pedig Hajdú-Bihar megye ön-
kormányzati képviselője is. Közgazdász 
diplomám a Debreceni Egyetemen sze-
reztem meg.

Célom, hogy a vámospércsiek azt 
érezzék, ez a legjobb, legélhetőbb hely, 
és a fiatalok se akarjanak elköltözni.

SZÓRÁDI SÁNDOR
 
Választott frakció: 
Párbeszéd
Jelölőszervezetek: Párbeszéd, MSZP

Háromgyerekes családapa, pedagógus 
vagyok. Olyan országgyűlési képviselőt 
kell választani, aki nem a Fidesz szekerét 
tolja. Célom, hogy javuljon az emberek 
megélhetése, az egészségügy, az okta-
tás, a foglalkoztatás helyzete. Polgárőr-
ségi vezetőként szívügyem, hogy min-
denki békében, biztonságban élhessen.

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
Egész életem Debrecenről és a debreceniekről szól

A civilek képviseletében!

 Tisztességes munkáért, tisztességes bért!

Célom, hogy a fiatalok itthon maradjanak

Békében, biztonságban élhessünk!


