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

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

Besenyszög, Csataszög, 

Hunyadfalva, Kőtelek, 

Nagykörű, Rákóczifalva, 

Rákócziújfalu, 

Szászberek, Szolnok, 

Tiszajenő, 

Tiszavárkony, 

Tószeg, Vezseny, 

Zagyvarékas

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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Jász–Nagykun–Szolnok 1-es választókerületébe tartozó települések:

SZOLNOK 
 ` Vásárcsarnok, Ady Endre út 11., szept. 
18., 23., 25., 7.00–10.00  

 ` Coop, Abonyi út 38., szept. 19., 
8.00–11.00 

 ` Lidl, Széchenyi István körút 4/B., szept. 
20., 7.00–10.00 

 ` Spar, Városmajor út 34., szept. 20., 
15.00–18.00

 ` Coop, Széchenyi István körút 123., 
szept. 21., 23., 15.00–18.00 

 ` Vasútállomás/Coop, Jubileum tér 4., 
szept. 22., 7.00–10.00 

 ` Penny Market, Bolt köz 2., szept. 22., 
15.00–18.00

 ` Tiszavidék Áruház, Ady Endre út 28., 
szept. 18–26., 8.00–18.00 

Szavazósátrak 
a választókerületben

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

A 2020-as 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

RÁKÓCZIFALVA  
Coop, Rákóczi 
Ferenc út 52., 
szept. 20., 
15.00–18.00 

KŐTELEK  
Coop, Szent István tér 1., szept. 
21., 7.00–10.00ZAGYVARÉKAS  

Parkoló, Dózsa György tér 8., 
szept. 22., 15.00–18.00 

SZOLNOK– 
SZANDASZŐLŐS  
Lengyel Antal 
tér, szept. 24., 
15.00–18.00

Jelentkezzen szavazat
számlálónak!

Szeptember 27-én szá molják 
meg az előválasztási szava-
zatokat az ország 24 városá-
ban. Ide keresnek önkéntese-
ket. De a 2022-es választáson 
is sok múlik azon, hogy va-
lamennyi szavazókörben ott 
lesznek-e az ellenzék szava-
zatszámlálói. Itt lehet jelent-
kezni: szamoljukegyutt.hu 

NAGYKÖRŰ  
Coop, Szabadság út 1., szept. 
18., 7.00–10.00

TÓSZEG  
Coop, Attila út 
40., szept. 21., 
15.00–18.00

VEZSENY   
Green ABC, Kossuth 
Lajos utca 13., szept. 24., 
7.00–10.00 

BESENYSZÖG   
Művelődési ház előtt, 
Szabadság tér 1., szept. 23., 
15.00–18.00

TISZAVÁRKONY   
Coop, Endre király út 20., 
szept. 25., 7.00–10.00 

RÁKÓCZIÚJFALU   
Coop, Táncsics Mihály út 1., 
szept. 24., 15.00–18.00 

EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLTEK VITÁJA
Időpont: 2021. 09. 10. (péntek), 17:00
A vita élőben és később is megnézhető: 
Facebook.com/TabumentesOrszag/
videos
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Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok, 
Jobbik, MMM

Sziráki Pál vagyok, 66 éves, Szolnok me-
gyében egy kilenc gyermekes család kö-
zépső szülöttjeként jöttem a világra. 

A Volán Tröszt ösztöndíjasaként a 
minszki Belorusz Műszaki Egyetemen 
kaptam gépészmérnöki diplomát, majd a 
Budapesti Műszaki Egyetemen a gazda-
ságmérnöki szakot végeztem el. 

A Volánnál dolgoztam, majd a rend-
szerváltás után céget alapítottam. 2003-
ban a Jászkun Volán Zrt. vezérigazgatója 
lettem. Voltam az Év Vállalkozója, és el-
nyertem a Magyar Gazdaságért-díjat is. 
2020-tól a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 
Felügyelő Bizottságának elnöke vagyok.

Hiszem, hogy ha összefogunk, közö-
sen jobbá tudjuk tenni a választókerület-
ben élők életét, és felvirágoztatjuk orszá-
gunkat.

Ha összefogunk, közösen felvirágoztathatjuk  
az országunkat

SZIRÁKI PÁL  
Választott frakció: DK

DOBREV KLÁRA (DK):

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szava-
zataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rend-
szerét.”

Miniszterelnökjelöltek
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: LMP, Új Kezdet Párt

Tóth Áron vagyok, 27 éves, négy nyelven 
beszélő, a Budapesti Corvinus Egyetemen 
diplomázott politológus, végzős közgaz-
dász hallgató. Már 3 éve közvetlenül ve-
szek részt a Parlament napi munkájában. 
Számtalan költségvetési módosító javas-
lat fűződik a nevemhez, amelyekben kü-
lönböző célokra igényeltem Szolnoknak 

többletforrást. Az a célom, hogy Szolnok 
egy zöld, élhető és fejlődő európai város 
legyen. Hiszek benne, hogy fiatalságom, 
munkabírásom és tapasztalatom Szolnok 
szolgálatába állíthatom. Ehhez már csak 
az ön szavazata kell! Néhány gondolat 
a programomból: Tartsuk itthon fiatalja-
inkat! Vasútállomásunk felújítása. Falusi 
utak rendbetétele. Elkerülő utak Szan-
daszőlős és Rákóczifalva köré.

Városfejlesztés csak előzetes  
konzultációval!

TÓTH ÁRON  
Választott frakció: LMP

Jelölőszervezetek: Momentum, MSZP, 
Párbeszéd

Három gyermek édesanyja, jogász, új-
ságíró, dokumentumfilmes vagyok. Ti-
szaföldváron születtem, itt is érettségiz-
tem. Politikai hitvallásom: A Momentum 
és Karácsony Gergely támogatásával 
mindent megteszek, hogy Szolnokon és 
környékén is egy új politikai stílus vegye 

kezdetét és az elmúlt 10 év tolvajlásai ne 
maradjanak büntetlenek. 

A rendszerváltás óta politizálok, a 
szólásszabadság és véleménynyilvánítás 
elkötelezett  híve vagyok. A Fidesz-KD-
NP-vel már az első kormányzásuk alatt 
sem voltam elégedett: visszaéltek a 
hatalmukkal.  Igyekeztem leleplezni a 
maffia módszereiket. Az elszámoltatás 
igénye vitt a politika közelébe.  

Az elmúlt 10 év tolvajlásai  
ne maradjanak büntetlenek

DR. KÁRMÁN IRÉN  
Választott frakció: Momentum


