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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. 
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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.
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Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

nyomtassteis

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

Szavazósátrak a választó kerületben

Pest megye 12-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

PEST MEGYE 

12ES 

választó - 

kerület

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
A 2022-es választás a kistelepüléseken 
fog eldőlni. A Fidesz-kormány tudatosan 
szigetelte el az itt élőket a valós infor-
mációktól. Ha valóban változást akarunk, 
akkor minden héten el kell vinni a legap-
róbb faluba is azokat a híreket, amiket el 
akarnak titkolni előlük. Itt tud csatlakozni 
hozzánk: nyomtassteis.hu/jelentkezes

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a www.
klubradio.hu/atallas oldalon, il-
letve a Facebookon „Az internetes 
Klubrádió (iKlubrádió) elérését se-
gítő csoport”-ban.

ABONY
Buszmegálló mellett, Kossuth Lajos tér, 
szept. 18–19., 8.00–18.00
CEGLÉD
Jobbik-iroda, Szent Imre herceg utca 15., 
szept. 18–26., 8.00–18.00
NAGYKŐRÖS
Reál előtti rész, Széchényi tér 1., 
szept. 20–26., 8.00–18.00
CSEMŐ
Hét vezér étterem előtt, Szent István út 33., 
szept. 18., 8.00–18.00
JÁSZKARAJENŐ
Templommal szemben 
(Fő u. – Rákóczi u. kereszteződés), Fő utca 55., 
szept. 20., 8.00–18.00
KOCSÉR
Galgóczi csemege előtt, Szabadság út 8., 
szept. 22., 8.00–18.00
NYÁRSAPÁT
COOP előtt, József Attila utca 21., szept. 21., 8.00–18.00
TÖRTEL
Parkoló, 
Kossuth Lajos út – Dózsa György út kereszteződés, 
szept. 19., 14.00–18.00

Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az előválasztási szavazatokat az ország 24 váro-
sában. Ide keresnek önkénteseket. De a 2022-es választáson is sok múlik azon, hogy 
valamennyi szavazókörben ott lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt  lehet je-
lentkezni: szamoljukegyutt.hu 

ÚJSZILVÁS
Piactér, Alkotmány út 43., szept. 24., 8.00–18.00
KŐRÖSTETÉTLEN
Bolt előtti rész, Abonyi utca 3., szept. 23., 8.00–18.00
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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 Az önkormányzatok kapják 
vissza elvont hatásköreiket!

LÁSZLÓ FERENC
Választott frakció: MSZP

SIPOS MIHÁLY
Választott frakció: LMP

ZÁGRÁB NÁNDOR
Választott frakció: Jobbik

Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd

László Ferenc vagyok, 46 éves, a Károli 
Gáspár Református Egyetemen végez-
tem általános szociális munkás szakon. 
Nagykőrösön élek.

Huszonhárom éve szolgálom önkor-
mányzati képviselőként szülővárosomat, 
Nagykőröst, valamint tizenkét éven át 
képviseltem a Pest megyei közgyűlés-
ben a választókerület központja, Cegléd, 

valamint Abony és a környező községek 
érdekeit. Tisztában vagyok azzal, hogy 
a megye déli része jelentősen elmaradt 
a fővároshoz közeli területektől, célom, 
hogy a régió fejlesztésére szánt állami és 
uniós támogatásokat valóban az itt élők 
érdekében, a lehető legjobban használ-
ják fel.

Azért is dolgozni fogok, hogy az ön-
kormányzatok visszakapják elvont hatás-
köreiket és forrásaikat.

Jelölőszervezetek: független

Ökogazda vagyok, okleveles agrármér-
nök, családos ember. Független jelölt, aki 
nem a pártja érdekeit szolgálja, hanem 
ténylegesen az embereket képviseli.

A méltatlanul háttérbe szorított öko-
politikai szemléletet akarom erősíteni. 
2015-ben nemet mondtam arra, hogy 
belépjek a Fideszbe, nem tudtam azo-
nosulni a mindent a központból diktáló 

politikának. Hamarosan éreztem is a 
következményeket a munkahelyemen, 
egy ceglédi középiskolában. Aztán úgy 
döntöttem, hogy a számomra legfonto-
sabb család mellé besorolom a politikát. 
Civil ellenzéki jelöltként megméretem 
magam az LMP írásos befogadónyilat-
kozatával. Ha megnyerem a választást, 
beülhetek az erős ökopolitikát valló párt 
parlamenti frakciójába, de nem kell tag-
gá lennem.

Jelölőszervezetek: Jobbik, Momentum, 
LMP, DK, ÚVNP, MMM

Zágráb Nándor vagyok, helyi érdekkép-
viseleti politikus. A magyarok többsége 
még mindig úgy gondolja, hogy a dönté-
sek a fejük felett születnek. Az elmúlt 20 
évben azért is dolgoztam, hogy ezt cáfol-
jam. Államigazgatási főiskolai végzettsé-
gem van, tapasztalataimat és szakmai tu-
dásomat a lakosság életkörülményeinek 

javítására fordítottam. A  Nagykőrös kör-
nyéki villany nélküli tanyák árammal való 
ellátása volt az első olyan ügy, amely 
országos szintre emelkedett. Oláh Imré-
né hívta fel erre a súlyos problémára a 
figyelmet, bemutatva, milyen körülmé-
nyek között élnek, gazdálkodnak a tanya-
si emberek. Tíz évig harcoltunk a tanya-
villamosításért, tüntetést szerveztünk a 
Parlament elé, minden követ megmoz-
gattunk a siker érdekében.


