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Ha elolvastad, add tovább!

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

Alattyán, Jánoshida, Jászágó, 
Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, 
Jászárokszállás, Jászberény, 
Jászboldogháza, Jászdózsa, 
Jászfelsőszentgyörgy, 
Jászfényszaru, Jászivány, 
Jászjákóhalma, Jászkisér, 
Jászladány, Jászszentandrás, 
Jásztelek, Pusztamonostor, 
Tiszasüly, Újszász

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 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

JÁSZBERÉNY 
Holló A. utca sarka, Szent Háromság tér, 
szept. 18., 20–25., 8.00–12.00  
és 14.00–17.00 JÁSZAPÁTI 

MSZP Iroda, Damjanich út 27., 
szept. 18., 25., 8.00–16.00 és 23., 
10.00–18.00

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!

Szeptember 27-én szá molják meg az 
előválasztási szavazatokat az ország 24 
városában. Ide keresnek önkénteseket. 
De a 2022-es választáson is sok múlik 
azon, hogy valamennyi szavazókörben 
ott lesznek-e az ellenzék szavazat-
számlálói. Itt lehet jelentkezni: 
szamoljukegyutt.hu 

JÁSZFÉNYSZARU 
Ézsiás panzió, Szabadság út 
10., szept. 20., 8.00–12.00 és 24., 
14.00–18.00

JÁSZÁROKSZÁLLÁS 
Művelődési házban, Árpád tér 1., 
szept. 23., 25., 8.00–12.00

ÚJSZÁSZ 
Piac, Kossuth Lajos út 43., 
szept. 25., 8.00–12.00 

JÁNOSHIDA 
Polgármesteri Hivatal előtt,  
Fő utca 28., szept. 21., 
8.00–12.00

JÁSZLADÁNY 
Művelődési ház előtt, Kossuth Lajos 
utca 110., szept. 24., 10.00–16.00
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Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, 
LMP,  Jobbik

Dr. Kertész Ottó jászberényi állatorvos va-
gyok, az MSZP, Párbeszéd, Jobbik és az 
LMP  támogatásával indulok az előválasz-
táson a Jász-Nagykun-Szolnok megye 2. 
számú Jászberény központú választókör-
zetben. Sosem volt idegen tőlem a köz-
életi feladatvállalás. Voltam önkormányzati 
képviselő, alpolgármester, jelenleg kama-
rai vezető vagyok, és a Jászság kulturális 
életében két fontos szerepet betöltő ku-
ratóriumot is vezetek. Ma sok a társadalmi 
igazságtalanság, nagy a feszültség. Sokat 
beszélgetek az emberekkel, hallom a pa-
naszaikat, látom a bánatukat, és érzékelem 

a magukra hagyottságukat is. Lokálpatri-
ótaként ezen akarok változtatni, közéleti 
szereplőként szeretném, ha az itt lakók 
életét normalizálni tudnám. Az elmúlt 11, 
sokszor bicskanyitogató év után ma az em-
bereknek összetartásra van szükségük. Ha 
megválasztanak, a kohézió megteremté-
sére fogom helyezni a hangsúlyt.

Romlik a morális helyzet, a helyben la-
kók között sokan munkanélkülivé válnak, a 
fiatalok elvándorolnak, rossz a közlekedés, 
az egészségügyi ellátás. 

Tenni akarok szülőföldemért, ezért in-
dultam el az előválasztáson. 

Bízom abban, hogy velem együtt a vá-
lasztópolgárok is változást akarnak, kiszá-
mítható fejlődést és boldogabb életet.

Tenni akarok szülőföldemértDR. KERTÉSZ OTTÓ   
Választott frakció: MSZP

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: DK, Momentum, 
Liberálisok

Dr. Gedei József vagyok, Jászberény DK-s 
alpolgármestere. Születésem, azaz 1967 
óta a ‚jászok fővárosában’ élek. Itt alapí-
tottam családot. Négy gyermekem van. 
Szeretek gitározni, sportolni. Labdarúgó 
voltam, most amatőr futó és triatlonos, 
többszörös ‚vasember’.

1996-ban jogászként doktoráltam a 
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán, majd 2017-ben a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam-
tudományi Kar Deák Ferenc Továbbkép-
ző Intézetében szereztem Európa jogi 
szakjogász mesterfokozatot. Felsőfokon 
beszélek angolul.

Korábban a Felső-Jászság orszá g-
gyűlési képviselője, az Európa Tanács 
és az Európai Biztonsági- és Együttmű-
ködési Szervezet tagja, Jászberény pol-
gármestere voltam. Büszke vagyok arra, 
hogy részt vehettem a helyi könyvtár és a 
szennyvízhálózat fejlesztésében, a Jász-
berényt elkerülő I-II. körgyűrű, valamint 
a Jászság Népi Együttes táncházának 
megvalósításában. Hiszek abban, hogy 
a szorgalmas tanulásnak és munkának 
van igazi értéke, jövője, becsülete, nem 
pedig a tőkejövedelmeknek.

Hosszú ideje szolgálom városunkat, a 
Jászságot és hazánkat, ezért dolgozom, 
s továbbra is ezt szeretném tenni a 2022 
utáni új, európai, demokratikus kormány 
képviselőjeként is.

Városunkat, a jászságot,  
s hazánkat szolgálom

DR. GEDEI JÓZSEF   
Választott frakció: DK


