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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.

Adács, Apc, Atkár, Boconád, Boldog, Csány, 
Ecséd, Erdőtelek, Erk, Gyöngyöshalász, 
Hatvan, Heréd, Heves, Hevesvezekény, 
Hort, Karácsond, Kerekharaszt, 
Kisköre, Lőrinci, Ludas, Nagyfüged, 
Nagykökényes, Nagyréde, Nagyút, 
Pély, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, 
Szűcsi, Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, 
Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, 
Vámosgyörk, Visznek, Zagyvaszántó, 
Zaránk

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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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 3-as 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

HATVAN  
 ` Grassalkowich utca 4., 
szept. 18-26., 8.00–18.00 

 ` Rákóczi út 12., szept. 18-
19. és 25-26.,  8.00–18.00   

HEVES
Hősök tere 2., szept. 18-19 
és 25-26., 8.00–18.00   

ADÁCS
Szabadság tér 6., szept. 20., 
8.00–18.00

APC
Fő út 33., szept. 22., 
8.00–18.00   

ECSÉD 
Szabadság utca 141., szept. 
21., 8.00–18.00

GYÖNGYÖSHALÁSZ
Árpád út 1. , szept. 23., 
8.00–18.00

HORT
Ady Endre út 39., szept. 25., 
8.00–18.00

KISKÖRE
Mátyás Király út 2., 
szept. 24., 8.00–18.00

KARÁCSOND
Hősök tere 1., szept. 26., 
8.00–18.00 

LŐRINCI  
Szabadság tér 15., szept.  
20-21., 8.00–18.00  

NAGYRÉDE
Atkári út 1. , szept. 22., 
8.00–18.00

PETŐFIBÁNYA
Bánya út 2., szept. 24., 
8.00–18.00   

RÓZSASZENTMÁRTON
Apci út 12., szept. 23., 8.00–18.00 

TARNAÖRS 
Erzsébet út 20., szept. 19., 
8.00–18.00

VÁMOSGYÖRK
Kossuth Lajos utca 2., szept. 18., 
8.00–18.00
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Jelölőszervezetek: Momentum, MMM

Lőcsei Lajos vagyok, 1984-ben születtem. 
Agrármérnöki végzettségemet a Károly Ró-
bert Főiskolán szereztem meg 2006-ban. 
Jelenleg a Momentum roma stratégiáért 
felelős politikusa vagyok.

Azért léptem politikai pályára, hogy 
részese lehessek a rendszerváltás befe-
jezésének. Nem hagyhatjuk, hogy sem-
missé váljon az, amit szüleink, nagyszüleink 

fel építettek. Új politikai kultúrára van szük-
ség, amely hátat fordít a gyűlölködésnek, 
korrupciónak. Ennek a létrehozásáért aka-
rok dolgozni. Nem tűrhetjük, hogy falvaink, 
városaink egy szűk Fidesz-elit kifosztottjai 
legyenek!

Azért indulok parlamenti képviselő-je-
löltként, hogy választókörzetünk ismét bol-
dog, virágzó és élhető legyen, gyermeke-
inknek biztonságos otthont adjon.

Új politikai kultúrára  
van szükség

LŐCSEI LAJOS  
Választott frakció: Momentum

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: ÚVNP

Varga Ferenc vagyok, 1968-ban születtem 
Egerben, de gyermekkorom óta Hatvanban 
élek. Itt végeztem a tanulmányaimat is.

Gyermekkorom óta vonzott a katonai 
hivatás. Szolgáltam Várpalotán, Gyöngyö-
sön, Nagygomboson és Aszódon is. 1986 és 
2006 között többféle beosztást láttam el: 
szakaszparancsnok és zászlóalj vezénylő 

is voltam. Jelenleg tartalékos állományú 
vagyok. Teljesítettem már szolgálatot a déli 
határszakaszon, pakoltam homokzsákot a 
Margit-szigeten, de legutóbb éppen a hat-
vani kórház munkáját segítettem legjobb 
tudásom szerint.

Évek óta részt veszek a máltai szere-
tetszolgálat hatvani csoportjának munká-
jában. Adományok gyűjtésében és azok 
eljuttatásában a leginkább rászorulókhoz.

El kell törölnünk  
a kiskirályok rendszerét!

VARGA FERENC  
Választott frakció: ÚVNP/Jobbik

Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, DK

Korózs Lajos vagyok, 1958-ban születtem. 
Szociológia diplomámat az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen szereztem meg. 

Az 1994-es parlamenti választásokon 
nyertem el az első országgyűlési képviselői 
mandátumom, és azóta már a hatodik cik-
lusomat töltöm mint parlamenti képviselő.
Mindig a szociális és a nyugdíjügyekkel 

foglalkoztam. Sok más egyéb mellett a ne-
vemhez kötődik a nyugdíjkorrekciós prog-
ram kidolgozása, a „rossz évben megál-
lapított nyugdíjak” kiigazítása, a Nemzeti 
Ifjúsági Stratégia koordinálása és az Orszá-
gos Esélyegyenlőségi Hálózat létrehozása.

Hiszek a szociális demokráciában! Hi-
szem, hogy a szabadság, az egyenlőség és 
a szolidaritás elvezet bennünket egy igaz-
ságos társadalomhoz!

Hiszek a szociális  
demokráciában! 

KORÓZS LAJOS  
Választott frakció: MSZP


