
NYOMTASS TE IS!

4 1

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.

Alsótold, Bárna, Bátonyterenye, Bokor, Buják, Cered, Csécse, 
Cserhátszentiván, Dorogháza, Ecseg, Egyházasdengeleg, 
Felsőtold, Garáb, Héhalom, Hollókő, Jobbágyi, Kazár, 
Kisbágyon, Kisbárkány, Kishartyán, Kozárd, Kutasó, 
Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, 
Mátraszele, Mátraszőlős, Mátraterenye, 
Mátraverebély, Nagybárkány, Nagykeresztúr, 
Nemti, Palotás, Pásztó, Rákóczibánya, Salgótarján, 
Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, 
Szarvasgede, Szilaspogony, Szuha, Szurdokpüspöki, 
Tar, Vizslás, Zabar, 

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 választó
kerületben

Nógrád megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

NÓGRÁD 1ES 

választó - 

kerület

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 lehet csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont:  2021. szeptember 8. (szer-
da), 19.00  Helyszín: Ady Endre Műve-
lődési Központ (3070 Bátonyterenye, 
Molnár Sándor út 13.) Moderátor: Gu-
lyás Márton (Partizán) A vita élőben 
és később is megnézhető: elovalasz-
tas22.hu/elovitak

SALGÓTARJÁN
 ` Fő tér 1., szept. 18–26., 8.00–18.00
 ` Beszterce–ltp.–i tér, Beszterce tér 1., szept. 24., 15.00–19.00
 ` Piac, Ady Endre utca 2., szept. 25., 7.00–11.00
 ` Pálfalvai SPAR, Budapesti út 57., szept. 25., 7.00–11.00

PÁSZTÓ
 ` Múzeum tér, szept. 18–19., 25–26., 8.00–16.00
 ` Piac, Csap utca 2., szept. 22., 7.00–11.00
 ` Mikszáth Kálmán Gimnázium 
francia tagozat, Fő út 58., 
szept. 22., 14.00–18.00

BÁTONYTERENYE
 ` Polgármesteri Hivatal, Városház út 2., 
szept. 18–19., 25–26., 8.00–16.00

 ` Piac, Ózdi út 21., szept. 23., 8.00–12.00
 ` Polgármesteri Hivatal, Városház út 2., 
szept. 23., 14.00–18.00

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 lesznek-e az 
ellenzék szavazatszámlálói.
Itt lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezet: ÚVNP

Dömsödi Gábor vagyok, egykori pol-
gármester, műsorvezető, producer, 
újságíró, kiadó. 1957. augusztus 1-jén 
születtem Budapesten. Francia tagoza-
ton érettségiztem, a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen szereztem diplomát 
közlekedés-marketing szakon. Később 
újságírást tanultam a MÚOSZ tanfolya-
mán. Dolgoztam a Volán Elektroniká-
ban, a Kossuth Rádiónál, később az MTV 

Híradó riportere lettem. Nős vagyok, Dá-
vid fiam 1987-ben, Dóra leányom 1992-
ben született.

A 2000-es évek elején költöztem a 
Nógrád megyei Bokor községbe, ahol 
több ciklusban is a falu független pol-
gármesterévé választottak, majd 2014-
ben Pásztó polgármestere lettem. 
2019–2020 között önkormányzati ta-
nácsadóként dolgoztam az Országgyű-
lési Hivatalban.

Jelölőszervezetek: DK, Jobbik

Godó Beatrix vagyok, 46 éves, itt születtem 
Salgótarjánban és itt élek most is. A Kós Ká-
roly Építőipari Szakközépiskolában érettsé-
giztem, s ott szereztem meg a magasépítő 
technikusi képesítésemet is. Később köz-
gazdászként diplomáztam a Károly Róbert 
Főiskola emberi erőforrások szakán, így 
1996 óta könyvelőként dolgozom.

2017 januárjától vagyok a Demokrati-
kus Koalíció tagja és 2020. október 13-tól 
a DK Nógrád 1. számú választókerületi 
szervezetének az elnöke. Azért dolgo-
zom, hogy 2022 után minden tudásom-
mal városunk és körzetünk fejlődését 
segítsem. Őszintén hiszek abban, hogy 
kemény munkával és még több párbe-
széddel sokkal jobb hellyé tehetjük közös 
otthonunkat. Ehhez kérem a bizalmat.

Jelölőszervezetek: Momentum, MSZP, 
Párbeszéd, LMP, MMM, Új Kezdet

44 éves közgazdász vagyok. 19 éves 
munkahelyi vezetői tapasztalattal ren-
delkezem. 2008-ban az év beszerzési 
menedzserének választottak. 10 évig 
voltam egyetemen óraadó tanár.

Nagykanizsán születtem, középisko-
lába Budapesten jártam. Fővárosi éve-
imet követően Nógrád lett az életem 

központja. Közös múltunkra, jelenünkre, 
valamint a Momentum országos és he-
lyi programjára építve állítom: ha végig-
megyünk a kijelölt úton, akkor az elkö-
vetkező években jelentősen jobb lesz 
az itt lakók élete, kiszámíthatóbbá, biz-
tonságosabbá válik a jövő, könnyebbek 
lesznek a mindennapok. Célom, hogy 
Nógrád olyan hellyé váljon, ahonnan 
nem elköltöznek, hanem ahol szívesen 
letelepednek az emberek.

Hatékonyság, gyorsaság, 
a hibák felismerése

Itt születtem, itt alapítottam 
családot, ez a hazám!

Megújulni képes Magyarországot!

DÖMSÖDI GÁBOR 
Választott frakció: ÚVNP/Jobbik

GODÓ BEATRIX 
Választott frakció: DK

HORVÁTH FERENC 
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


