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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, 
Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharkeresztes, 
Biharnagybajom, Bihartorda, Bojt, Csökmő, Darvas, 
Derecske, Esztár, Furta, Gáborján, Hajdúbagos, 
Hencida, Hosszúpályi, Kismarja, Komádi, Konyár, 
Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, 
Mezőpeterd, Mikepércs, Mezősas, 
Monostorpályi, Nagykereki, Nagyrábé, Pocsaj, 
Sáp, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe, Told, 
Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka 

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. 

BERETTYÓÚJFALUBERETTYÓÚJFALU
MSZP, József Attila utca 35. MSZP, József Attila utca 35. 
szept. 18–26., 8.00–18.00szept. 18–26., 8.00–18.00

BERETTYÓSZENTMÁRTONBERETTYÓSZENTMÁRTON
   Saroktelek, Nadányi utca,  Saroktelek, Nadányi utca,  
szept. 19–20., 22., 24., 26., szept. 19–20., 22., 24., 26., 
8.00–17.008.00–17.00

   Lehetnek még további Lehetnek még további 
helyszínek ishelyszínek is

BIHARKERESZTESBIHARKERESZTES
Piactér, Kossuth út 25. Piactér, Kossuth út 25. 
szept. 18–20., 8.00–18.00szept. 18–20., 8.00–18.00

DERECSKEDERECSKE
Templom előtti tér, Köztár-Templom előtti tér, Köztár-
saság út 124., szept. 21–23., saság út 124., szept. 21–23., 
8.00–18.008.00–18.00

MIKEPÉRCS MIKEPÉRCS 
Piactér, Szabadság tér,  Piactér, Szabadság tér,  
szept. 24–26., 8.00–18.00szept. 24–26., 8.00–18.00

KISMARJA KISMARJA 
Főtér, Bocskai utca 39. Főtér, Bocskai utca 39. 
szept. 18., 6.00–9.00szept. 18., 6.00–9.00

POCSAJPOCSAJ
Coop, Hunyadi utca 1. Coop, Hunyadi utca 1. 
szept. 18., 10.00–13.00szept. 18., 10.00–13.00

ESZTÁRESZTÁR
Főtéri Coop, Árpád utca 2. Főtéri Coop, Árpád utca 2. 
szept. 18., 14.00–17.00szept. 18., 14.00–17.00

KOMÁDI KOMÁDI 
   Piactér, Fő utca 119. Piactér, Fő utca 119. 
szept. 19.,26., 6.30–10.00szept. 19.,26., 6.30–10.00

   Piactér, Fő utca 113. Piactér, Fő utca 113. 
szept. 26., 7.00–10.00szept. 26., 7.00–10.00

HOSSZÚPÁLYIHOSSZÚPÁLYI
Piactér, Debreceni utca 4. Piactér, Debreceni utca 4. 
szept. 19., 26., 6.30–12.30szept. 19., 26., 6.30–12.30

TÉPE TÉPE 
Főtér, Rákóczi utca 1. Főtér, Rákóczi utca 1. 
szept. 20., 15.00–19.00szept. 20., 15.00–19.00

SÁP SÁP 
Főtér, Fő utca 22. Főtér, Fő utca 22. 
szept. 21., 16.00–19.00szept. 21., 16.00–19.00

BIHARNAGYBAJOMBIHARNAGYBAJOM
Fő tér, szept. 22., 7.00–13.00Fő tér, szept. 22., 7.00–13.00

NAGYRÁBÉ NAGYRÁBÉ 
Piactér, Liszt Ferenc körút Piactér, Liszt Ferenc körút 
44., szept. 22., 10.00–13.0044., szept. 22., 10.00–13.00

BAKONSZEG BAKONSZEG 
Árpád tér,  Árpád tér,  
szept. 22., 13.30–16.30szept. 22., 13.30–16.30

MEZŐSAS MEZŐSAS 
Iskola előtti rész, Iskola utca Iskola előtti rész, Iskola utca 
2., szept. 23., 7.00–10.002., szept. 23., 7.00–10.00

KÖRÖSSZEGAPÁTIKÖRÖSSZEGAPÁTI
Templom előtti tér,  Templom előtti tér,  
Béka utca 2–4. Béka utca 2–4. 
szept. 23., 10.30–13.30szept. 23., 10.30–13.30

KÖRÖSSZAKÁL KÖRÖSSZAKÁL 
Főtér, Piac tér Főtér, Piac tér 
szept. 23., 13.30–16.30szept. 23., 13.30–16.30

MAGYARHOMOROG MAGYARHOMOROG 
Bolt előtti rész, Árpád utca Bolt előtti rész, Árpád utca 
26., szept. 23., 17.00–20.0026., szept. 23., 17.00–20.00

CSÖKMŐ CSÖKMŐ 
Bolt előtti tér, Kossuth utca Bolt előtti tér, Kossuth utca 
63., szept. 24., 7.00–10.0063., szept. 24., 7.00–10.00

ZSÁKAZSÁKA
Bolt előtti tér, Deák Ferenc Bolt előtti tér, Deák Ferenc 
út 4., szept. 24., 10.30–13.30út 4., szept. 24., 10.30–13.30

BEREKBÖSZÖRMÉNY BEREKBÖSZÖRMÉNY 
Főtér, Köztársaság tér, Főtér, Köztársaság tér, 
szept. 25., 7.30–10.30szept. 25., 7.30–10.30

TOLDTOLD
Vegyesbolt előtt,  Vegyesbolt előtt,  
Kossuth utca 3. Kossuth utca 3. 
szept. 25., 11.00–14.00szept. 25., 11.00–14.00

BOJT BOJT 
Piactér, Kálvin tér Piactér, Kálvin tér 
szept. 25., 14.30–17.30 szept. 25., 14.30–17.30 

HOSSZÚPÁLYI HOSSZÚPÁLYI 
Piactér, Debreceni út 2/A. Piactér, Debreceni út 2/A. 
szept. 26., 7.00–13.00szept. 26., 7.00–13.00

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!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

nyomtassteis
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nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

ELŐ- 

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BIHAR 4-ES 

választó kerület

Szavazósátrak a választókerületben

Hajdú-Bihar 4-es választókerületébe tartozó települések:

OSSZA ÖN IS AZ  
ÚJSÁGUNKAT!

A 2022-es választás a kiste-
lepüléseken fog eldőlni. A Fi-
desz-kormány tudatosan szi-
getelte 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, ami-
ket el akarnak titkolni előlük. 
Itt tud csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes
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Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd

Bihary Judit több mint tíz éve dolgozik 
ügyvédként szülővárosában, Berety-
tyóújfaluban. Jól ismeri a problémákat is, 
tisztában van azzal, hogy a térségben a 
fizetések jelentősen elmaradnak az orszá-
gos átlagtól, ami a legfőbb oka a fiatalok 
elvándorlásának. Célja, hogy olyan beru-
házások megvalósulósítását segítse elő, 

amelyek tisztességes megélhetést nyújtó 
munkahelyeket teremtenek. Meggyőző-
dése szerint el lehet érni, hogy a térség 
vonzó jövőképet biztosítson az itt élőknek.

Éppen ezért a hozzáállásáért az MSZP 
és a Párbeszéd úgy gondolja, hogy Biha-
ry Judit az előválasztást követően, az or-
szággyűlési választáson sikeres kihívója 
lesz a Fidesznek a Berettyóújfalu közpon-
tú körzetben.

Jelölőszervezetek: DK. Liberálisok

Szabó Patrik vagyok, a Demokratikus Koa-
líció jelöltje. Berettyóújfaluban születtem, 
itt is nőttem fel. Debrecenben voltam ál-
talános iskolás, itt érettségiztem, jelenleg 
pedig a Debreceni Egyetem Gazdaság-
tudományi karának mesterszakos hallga-
tója vagyok. Már diákéveim alatt bekap-
csolódtam a munka világába. Az akkori 

tapasztalatok megtanítottak arra, hogy a 
céljainkat csak kemény, elkötelezett mun-
kával lehet elérni. Ez az életfilozófiám.

A 2019-es választásokon a DK szí-
neiben indultam, azóta pedig akti-
vistaként veszek részt a helyi agg-
lomeráció ügyeinek feltárásában, és 
igyekszem segíteni az itt lakó embere-
ket. Sokat kaptam ettől a közösségtől, 
most itt az idő, hogy én is tegyek érte. 

Jelölőszervezetek:  
Momentum, Jobbik, LMP

Tősgyökeres bihari „gyerek” vagyok, 1966-
ban bihariként Berettyóújfaluban szület-
tem, azóta is itt élek. Meliorációs üzem-
mérnöki szakot végeztem Szarvason, így 
először a Meliorációs Főmérnökségen he-
lyezkedtem el, később pedig Berettyóúj-
faluban, a polgármesteri hivatalban dol-
goztam. Innen 22 év után főtanácsosként 

kerültem a magánszférába, ahol jelenleg 
is vízügyi és környezetvédelmi ellenőrként 
dolgozom. Időközben megszereztem a 
vállalkozói szaküzemgazdász képesítést.

Hét éve vagyok lakóhelyemen füg-
getlen önkormányzati képviselő. Ezek-
ben az években is azon fáradoztam, 
hogy segítsem az általam képviselt 
körzet és település gyarapodását még 
akkor is, ha ez számos konfliktussal jár.

Kemény, elkötelezett  
munkával a közösségért!

Elég a felülről  
diktált feltételekből!

Teremtsünk tisztességes megélhetést  
nyújtó munkahelyeket!

SZABÓ PATRIK 
Választott frakció: DK

SZÁNTAI LÁSZLÓ 
Választott frakció: Momentum

DR. BIHARY JUDIT  
Választott frakció: MSZP

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


