
NYOMTASS TE IS!

4 1

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Ha elolvastad, add tovább!

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

Abasár, Aldebrő, Balaton, Bátor, Bekölce, Bélapátfalva, 
Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Bükkszentmárton, 
Detk, Domoszló, Egerbocs, Egercsehi, Erdőkövesd, 
Fedémes, Feldebrő, Gyöngyös, Gyöngyösoroszi, 
Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, 
Halmajugra, Hevesaranyos, Istenmezeje, Ivád, 
Kál, Kápolna, Kisfüzes, Kisnána, Kompolt, Markaz, 
Mátraballa, Mátraderecske, Mátraszentimre, 
Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Pálosvörösmart, 
Parád, Parádsasvár, Pétervására, Recsk, Sirok, Szajla, 
Szentdomonkos, Szilvásvárad, Szúcs, Tarnalelesz, 
Tarnaszentmária, Terpes, Tófalu, Váraszó, Vécs, Verpelét, 
Visonta, 

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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HEVES 2. sz. 

választó kerület

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 lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt le-
het jelentkezni: szamoljukegyutt.hu Heves megye 2-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

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.

GYÖNGYÖS  
 ` Iroda, Móricz Zsigmond út 4., szept. 
18–26., 8.00–18.00

 ` Koháry út 19., szept. 18–26., 
8.00–18.00 

PÉTERVÁSÁRA 
Szabadság tér 1., szept. 23., 
10.00–18.00

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

KÁLKOMPOLT 
Szabadság tér 13., szept. 18., 
8.00–18.00 

BÉLAPÁTFALVA 
IV. Béla út 27., szept. 25., 
10.00–18.00

RECSK 
Kossuth Lajos út 95., szept. 26., 
10.00–18.00    

MÁTRABALLA 
Kossuth Lajos út 2., szept. 21., 
10.00–18.00 

GYÖNGYÖSPATA 
Fő út 33., szept. 22., 
10.00–18.00  

DOMOSZLÓ 
Deák Ferenc tér 7., szept. 19., 
10.00–18.00     
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Jelölőszervezetek: Jobbik, LMP, DK, 
Momentum, ÚVNP, MMM

1973. december 11-én születtem Eger-
ben. Általános iskolai tanulmányaimat 
Mátraballán és Recsken végeztem, majd 
Salgótarjánban gépgyártástechnológiai 
technikusi végzettséget szereztem, ezt 
követően hosszú éveken keresztül dol-
goztam műszaki területen.

2006-ban felvételt nyertem az egri 
Főiskolára, ahol 2009-ben végeztem mint 
nemzetközi kapcsolatok és regionális 
közpolitika szakértő. 

2014-től öt évig voltam Mátraballa 
társadalmi megbízatású polgármestere. 
Mivel a fizetésem a település költségve-
tésében maradt, elértük azt, hogy a cik-
lus végére adót tudtunk csökkenteni, ami 
hatalmas sikerként könyvelhető el.

2015 januárjától egyedüli ellenzéki 
polgármesterként Magyarországról öt 
évig voltam teljes jogú tagja a Régiók 
Európai Bizottságának Brüsszelben, ahol 
az önkormányzatiságot, valamint Heves 
megyét képviseltem.

A 2019. októberi önkormányzati vá-
lasztásokat követően, a Jobbik képvise-
lőcsoportjának bizalmából, országgyű-
lési képviselői megbízatást szereztem.
Mindemellett 9 éven keresztül voltam 
tagja a Heves megyei önkormányzatnak, 
ahol előbb a szociális és egészségügyi, 
majd a pénzügyi bizottság elnöke vol-
tam, így bizton állíthatom, hogy az érdek-
képviselet minden szintjén dolgoztam 
már, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy 
ne csak döntéseket hozzunk, hanem 
legyünk tisztában azzal, hogy milyen 
hatással lesznek az emberekre. Sajnos 

kevesen járták végig a ranglétrát, pedig 
ennek valahol alapvetőnek kellene len-
nie.

Tisztában vagyok azzal, hogy egye-
düli képviselő vagyok ebben a körzet-
ben, aki életvitelszerűen itt is él, és ez a 
felelősség mellett feladatokkal is jár.Több 
helyen történtek ugyan beruházások az 
elmúlt évek során, de rengeteg további 
tennivaló van még, és számos település 
és régió méltatlanul maradt ki a fejleszté-
sekből. Vannak olyan ígéretek, amiket az 
ott lakók legalább húsz éve, választásról 
választásra hallanak, de a valós prob-
lémákra a megoldás eddig elmaradt. 
Tapasztalatból tudom, hogy a megkü-
lönböztetés nemcsak ember és ember 
között, de település és település között is 
létezik – sajnos. Pedig egy kormánypárti 
vezetésű faluban vagy városban is élnek 
ellenzéki gondolkodású emberek, és for-
dítva. Ez pedig így természetes.

Véleményem szerint nem pártszim-
pátia alapján kell a fejlesztést és a támo-
gatást adni, hanem rászorultsági alapon, 
ebből következik, hogy nem a polgár-
mestert kell támogatni, hanem a tele-
pülést, hiszen a településnek van pol-
gármestere, és nem a polgármesternek 
települése. Sajnos ezt sokan gondolják 
másképp a vezetők közül, pedig csak 
abba kellene belegondolni, hogy az em-
berek vezetőt választottak a közösségük 
élére, nem  uralkodót.

A képviselői munkámtól a jövőben 
is egyértelműen elvárható lesz az, hogy 
helybéliként a helyieket képviseljem, hi-
szen nekem is a Mátra az otthonom, itt 
születtem, itt élek a családommal, és a 
jövőnket is itt tervezzük.

Minden falut és minden várost  
támogatni kell

DUDÁS RÓBERT  
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


