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Ha elolvastad, add tovább!

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

Abádszalók, Berekfürdő, 
Fegyvernek, Karcag, Kenderes, 
Kisújszállás, Kunhegyes, 
Kunmadaras, Nagyiván, 
Tiszabő, Tiszabura, 
Tiszaderzs, Tiszafüred, 
Tiszagyenda, Tiszaigar, 
Tiszaörs, Tiszaroff, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, 
Tomajmonostora, Túrkeve

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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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

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 

KARCAG 
 ` Táncsics körút 24., szept. 
18–26., 8.00–18.00 

 ` Vásárcsarnok, Szent István 
sugárút 6., szept. 18., és 25., 
8.00–12.00

ABÁDSZALÓK 
Coop, István király 
út 14., szept. 21., 
8.00–17.00 és 26., 
8.00–12.00

BEREKFÜRDŐ 
Magánház előtt, Be-
rek tér 9., szept. 26., 
8.00–12.00

FEGYVERNEK 
Piactér, Dózsa 
György út 1., szept. 
21., 8.00–17.00 és 26., 
8.00–12.00

KENDERES 
Szövetkezet utca 1., 
szept. 23., 8.00–17.00

KISÚJSZÁLLÁS 
Jobbik iroda előtt, 
Piac tér, szept. 18., 25., 
8.00–12.00 és 20., 22., 
8.00–17.00 

KUNMADARAS 
Coop előtt, Karcagi 
út 2., szept. 21., 
8.00–17.00 

NAGYIVÁN 
Coop előtt, Hősök 
tere 5., szept. 26., 
8.00–12.00 

TISZABURA 
Bán Sámuel utca 16, 
szept. 24., 13.00–17.00

TISZADERZS 
Coop előtt, Fő út 19., 
szept. 23., 13.00–17.00

TISZAFÜRED 
Üzletsor előtt, Piac 
tér 7., szept. 18., 25., 
8.00–12.00
Kossuth tér 1., szept. 
20., 22., 8.00–17.00 

TISZAGYENDA 
Polgármesteri hivatal 
előtt, Gorkij út 20., 
szept. 24., 8.00–12.00

TISZAIGAR 
Buszmegálló mellett, 
Rákóczi út 10., szept. 
19., 8.00–12.00

TISZAÖRS 
Bolt előtt, Rákóczi 
út 10., szept. 19., 
13.00–17.00

TISZAROFF 
Coop előtt, Hősök 
tere 1., szept. 24., 
13.00–17.00

TISZASZENTIMRE
Coop előtt, Fő út 1., 
szept. 24., 8.00–12.00 

TISZASZŐLŐS 
Polgármesteri hivatal 
előtt, Fő út 21., szept. 
23., 8.00–12.00

TÚRKEVE 
Üzletsor előtt, Szé-
chenyi utca 29., szept. 
19., 8.00–12.00 és 24., 
8.00–17.00 

KUNHEGYES 
 ` Kunhegyesi piac, Piac utca, 
szept. 19., 8.00–12.00

 ` Kossuth Lajos utca 45., szept. 
23., 8.00–17.00
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Jelölőszervezet: Momentum

Kozma Dániel vagyok, karcagi önkormány-
zati képviselő, az erős, szabad Nagykun-
ságért szeretnék dolgozni. Karcagon szü-
lettem, itt nőttem fel, azóta is itt élek. A 
Nagykunság gyermeke vagyok, az is ma-
radok. Sokan viszont nem így gondolkod-
nak, sőt nem tudnak így gondolkodni, s az 
egyre inkább fogyó munkalehetőségek, a 

rosszabb bérek miatt elhagyják az orszá-
got és nyugatra költöznek. Mindenkinek a 
családjában legalább van egy ember, aki 
külföldre ment dolgozni, vagy szeretne 
menni, így van ez sajnos az én fiatalabb is-
merőseim körében is. Mindeközben az or-
szágot egy olyan fideszes elit vezeti, akik-
nek belefér a költségvetésébe egy-egy 
dubaji hétvége, luxusházak, méregdrága 
karórák és autók.

A Nagykunság gyermeke vagyokKOZMA DÁNIEL     
Választott frakció: Momentum

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: Jobbik, MSZP, LMP, 
Párbeszéd, MMM

Dr. Lukács László György ügyvéd, or-
szággyűlési képviselő vagyok. 2014 óta 
a Parlament tagja, tavaly pedig a Jobbik 
kongresszusa – Jakab Péter mellett – or-
szágos alelnökké választott. Elsősorban 
mégis nagykunsági ember vagyok, a Ti 
Lacitok, barátotok, jószomszédotok, aki 
a kitartó és szorgalmas emberek karcagi 

képviselője. Egészségügyi szakpolitikus-
ként cé lom, hogy a magyar embereknek, 
Nagykunság lakosainak is jobb életet biz-
tosítsunk, egy valóban 21. századi egész-
ségüggyel.  

Térségünk felzárkózása érdekében 
olyan közösséget fogunk együtt terem-
teni, amely maga választhatja meg nem-
csak a képviselőit, de a rendőrkapitá-
nyait, az iskolaigazgatóit és a fontosabb 
intézményeinek vezetőit is.

Veletek együtt  
sikerülhet!

Dr. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY   
Választott frakció: Jobbik

Jelölőszervezet: DK, Liberálisok  

Turó Vilmos vagyok, Kunhegyesen szü-
lettem. Tiszaburán élek. Kezdetben egy-
szerű kétkezi munkás voltam, majd esti 
tagozaton érettségiztem le. Ezt követő-
en jelentkeztem a Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Karára Szociális munkás 
képzésre. Szociálisan érzékeny ember 
vagyok, jelenleg is családgondozóként 
dolgozom. 

Az elmúlt években egyre jobban erő-
södött bennem az érzés, hogy tegyek va-
lamit az emberekért, ezért a politika felé 
fordult az érdeklődési köröm. 

Szeretném megmutatni az itt élők-
nek, hogy én miként képviselném az 
érdekeiket tisztességesen, gyűlöletkel-
tés és hazugságok nélkül. Hogy végre a 
körzetünk lakói önmaguk alakíthassák a 
sorsukat, és aktívan vehessenek részt az 
életük formálásában.

Képviselet gyűlöletkeltés  
és hazugságok nélkül

TURÓ VILMOS     
Választott frakció: DK


