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eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

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

Báránd, Ebes, 
Egyek, Földes, 
Hajdúszoboszló, 
Hajdúszovát, 
Hortobágy, Kaba, 
Nádudvar, 
Nagyhegyes, 
Püspökladány, 
Sárrétudvari, Szerep, 
Tetétlen, Tiszacsege

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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VÁLASZTÁSI 

különszám, 

HAJDÚB. 5. sz. 

választó kerület

Hajdú-Bihar 5-ös választókerületébe tartozó települések:

PÜSPÖKLADÁNY 
 ` Városi Piac, Piac tér, szept. 19., 21., 24., 7.30–10.00
 ` Főtér, Hősök tere, szept. 18., 8.00–18.00 
 ` Kossuth utca 9., szept. 22., 8.00–17.00

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

HAJDÚSZOBOSZLÓ 
MSZP Iroda, Kígyó utca 2., 
szept. 18–26., 8.00–19.00

NÁDUDVAR 
Városi Piac, Kossuth tér, 
szept. 21., 24., 7.00–13.00

FÖLDES 
Karácsony Sándor tér 1., 
szept. 18., 7.00–14.00 

BÁRÁND 
Kossuth tér 11., szept. 23., 
7.00–13.00

EGYEK 
Posta, Fő utca 27., szept. 21., 
15.00–18.00

TISZACSEGE 
Fő utca 28., szept. 23., 
7.00–13.00 

HORTOBÁGY 
Kossuth utca 10., szept. 24., 
13.00–19.00

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 

NAGYHEGYES 
Templom előtt, Kossuth utca 
30., szept. 24., 7.00–12.00

EBES 
Rákóczi út 6., szept. 19., 
7.00–13.00

HAJDÚSZOVÁT 
Hősök tere 10., szept. 25., 
6.30–14.00

KABA 
Béke utca 16–18., szept. 26., 
7.00–13.00

TETÉTLEN 
Kossuth utca 48., szept. 20., 
7.00–11.00

SZEREP 
Kossuth utca – József 
Attila utca sarka, szept. 20., 
15.00–19.00

SÁRRÉTUDVARI 
Piac, Béke utca 9., szept. 22., 
7.00–13.00
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Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, DK

Háromgyerekes édesanya vagyok. Óvónő-
ként dolgoztam Nádudvaron, majd gazdasá-
gi végzettséget szereztem, ezen a területen 
vezető lettem. Gyerekeim születése után pá-
lyát váltottam, vidékfejlesztőként a hátrányos 
helyzetű településekért dolgoztam, hogy a 
falvakba született gyerekeknek is olyan esé-
lyei lehessenek, mint a nagyvárosiaknak.

2003-ban lettem az MSZP tagja, 2014 óta 
országgyűlési képviselő. A parlamentben 
erős ellenszélben is ugyanazzal a hittel és 
alázattal dolgozom, akár a nádudvari óvodá-
ban. Az egyik legaktívabb képviselő vagyok 
a parlamentben: naponta emelem fel a sza-
vam az igazságtalanságok ellen.

Van miről beszélnem: Orbán Viktor po-
litikájának legnagyobb vesztesei éppen a 
legrászorultabbak. Miközben az aktív korú 
magyarok közül egyre többen távoznak kül-
földre, folyamatosan nő az idősödő, magára 
hagyott, depressziós emberek száma az or-
szágban.

Olyan politikusokra van szükség, akik 
nem félnek kimondani az igazságot. Hogy 
Magyarország újra a családok közös otthona 
legyen, hiszen hazánk nem egy szűk úri elit, 
hanem a többség otthona!

Fő feladatomnak tekintem továbbra is a 
gyerekek védelmét, az étkeztetésük, nevelé-
sük és a taníttatásuk színvonalának javítását, 
valamint a gyermekbántalmazások vissza-
szorítását.

Felemelem a szavam  
az igazságtalanságok ellen!

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ  
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

Jelölőszervezetek: Momentum, MSZP, 
Párbeszéd

Kiss László vagyok, a Momentum hajdú-bi-
hari vidékfejlesztési szakértője és megyei 
önkormányzati képviselője.

Közgazdászként végeztem a Debrece-
ni Egyetem nemzetközi gazdálkodás sza-
kán, majd négy évig menedzsment tanács-
adóként dolgoztam. Két évig a DEX Műhely 
alelnöke voltam, és tevékenykedtem a 
Debreceni Hősökben is. A Szakkollégiumi 
Mozgalomban főleg fejlesztéspolitikával 
foglalkoztam. Rendszeresen felhívtam a fi-
gyelmet arra, hogy az Észak-Magyarorszá-
gon, Észak- és Dél-Alföldön élők számára 
egyre kevesebb az esély a szegénységből 
való kitörésre.

A megyei közgyűlés tagjaként a térség 
fejlesztéspolitikai képviseletére vállalkoz-
tam, mivel az országos nagypolitika ma-
gára hagyta a kisebb települések sokszor 
napi gondokkal küzdő lakosait. Azért dol-
gozom, hogy ez mielőbb megváltozzon. 

Lehetővé kell tenni, hogy a turizmus a 
térség fejlődésének motorja legyen, segí-
teni kell a bajba jutott kisvállalkozóknak és 
vendéglátósoknak is. Nem halasztható to-
vább a 4-es számú főút kétszer kétsávossá 
alakítása, és felújított orvosi rendelőkre, va-
lamint magasabb orvosi bérekre is szükség 
van. 

Minden település minden lakója szá-
mít. Teremtsük meg a közjó feltételeit, 
alapvető közszolgáltatásokat a legkisebb 
településeken is!

Alapvető közszolgáltatásokat  
a legkisebb településeken is!

KISS LÁSZLÓ    
Választott frakció: Momentum


