
Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!

Mindent megtudhat erről a klub-

radio.hu/atallas oldalon, illetve 

a Face bookon „Az internetes 

Klubrádió (iKlubrádió) elérését 

segítő csoport”-ban.

NYOMTASS TE IS!
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

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

Andornaktálya, Átány, Besenyőtelek, 

Demjén, Dormánd, Eger, Egerbakta, 

Egerfarmos, Egerszalók, Egerszólát, 

Felsőtárkány, Füzesabony, Kerecsend, 

Kömlő, Maklár, Mezőszemere, 

Mezőtárkány, Nagytálya, Noszvaj, 

Novaj, Ostoros, Poroszló, Sarud, 

Szarvaskő, Szihalom, Tiszanána, 

Újlőrincfalva

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, 

HEVES 1. sz. 

választó kerület

Jelentkezzen  
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják 
meg az előválasztási szavaza-
tokat az ország 24 városában. 
Ide keresnek önkénteseket. De 
a 2022-es választáson is sok mú-
lik azon, hogy valamennyi szava-
zókörben ott lesznek-e az ellenzék 
szavazatszámlálói. Itt lehet jelentkez-
ni: szamoljukegyutt.hu 

Heves megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

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

FÜZESABONY 
Okmányiroda mellett, Baross 
utca 1., szept. 18-26., 8.00–18.00  

EGER  
 ` Piac, Katona tér 5-7., szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` Coop parkoló mellett, Vallon utca, 
szept. 24–26., 8.00–18.00

 ` Líceum előtt, Eszterházy tér, szept. 
18-20., 8.00–18.00  

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. szeptember 8. (szerda), 
17.00. Helyszín: Ady Endre Művelődési 
Központ (3070 Bátonyterenye, Molnár 
Sándor út 13.)  Moderátor: Gulyás Már-
ton (Partizán). A vita élőben és később 
is megnézhető a www.elovalasztas22.
hu/elovitak weboldalon.
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Jelölőszervezetek: DK, LMP, Liberálisok, 
Jobbik

Berecz Mátyás vagyok, 49 éves, múzeumigaz-
gató és tanár. Bár Debrecenben születtem, a 
diplomám megszerzése óta minden Egerhez 
köt: itt találtam munkát, itt alapítottam csalá-
dot, ez az otthonom.

Egerben érettségiztem, a Debreceni 
Egyetemen diplomáztam történészként, majd 
filmkultúra és filmterjesztési szakmenedzser 
képesítést is szereztem.

A diplomám kézhezvétele óta a Dobó 
István Vármúzeumban dolgozom, előbb 
muzeológus voltam, 2013-tól pedig az intéz-
mény igazgatója vagyok. Konferenciaköte-
tek szerkesztése, táborok szervezése, a vár 

emlékhellyé alakítása fűződnek a nevemhez. 
Számomra ez nemcsak egy munkahely, a hi-
vatásom és a szenvedélyem is egyben.

A politika mindig is az életem meghatáro-
zó része volt, jelenleg is önkormányzati képvi-
selőként dolgozom az egri önkormányzatban. 

Amikor a múzeumi pályát választottam, 
arra tettem fel az életemet, hogy nemze-
ti örökségünket ápoljam, és megőrizzem az 
utókor számára. Amikor a politika irányába 
fordultam, ugyanez a felelősség vezérelt.

Politikai szemléletemet legjobban Kos-
suth Lajos szavaival tudnám összefoglalni: 
„Mindent a népért, mindent a néppel együtt, 
semmit a népről a nép feje felett. Ez a demok-
rácia.” Megválasztásom után is teljes erővel 
ezért fogok dolgozni.

Mindent a népért,  
mindent a néppel együtt!

BERECZ MÁTYÁS  
Választott frakció: DK

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, ÚVNP

Egerben születtem 1977-ben, azóta is itt élek 
családommal.

Felsőfokú tanulmányaimat az Eszterházy 
Károly Főiskola Gazdálkodási szakán végez-
tem.

Egy vagyok abból a milliónyi magyarból, 
akit magára hagyott a kormány az elmúlt tíz 
évben. Két iskolás gyermek édesapjaként és 
vállalkozóként is tapasztaltam, hogy a kor-
mányzati kommunikáció mögött csak üres 
ígérgetés áll, igazi segítséget csak a NER ol-
igarchái kapnak.

Évtizedes adósságokat kell pótolni a tér-
ségben. Az egri Dobó István Laktanya kerül-
jön végre a város tulajdonába. Az itt élőkkel 

közösen döntsük el, mire használjuk, mi léte-
süljön benne. Sokak problémája a lakhatás, 
ez a fiatalokat és az időseket egyaránt érinti. 
Lehet, hogy ez lenne a Laktanya megfelelő 
hasznosítása?

Füzesabonyban az egészségügy minő-
ségét kell fejleszteni, mert ma már a házi-
orvosi rendszerrel is gondok vannak. Fontos 
az egészséges élethez való jog, melynek 
záloga az ezt kiszolgáló létesítmények sora, 
tanuszodára van szükség például vagy tor-
nacsarnokra.

Ha egy zöldebb Magyarországról beszé-
lünk, akkor nem mehetünk el a Fidesz kör-
nyezetrombolása mellett, mellyel mindent 
kisajátít, beépít, lebetonoz, ezért meg kell vé-
deni a Tisza-tavat a NER strómanjaitól, hogy 
ne jusson a Balaton sorsára.

Lakhatás, fejlett egészségügy,  
zöldebb Magyarország!

JÁNOSI  ZOLTÁN 
Választott frakció: Momentum


