Szavazósátrak a választókerületben

Nyomtasd, másold, terjeszd!

KOSD
Eőszi Lőrinc tér, szept. 19.,
9.00–14.00

NAGYMAROS
Árpád u. – Rákóczi u. sarok, szept. 18., 8.00–18.00

ŐRBOTTYÁN
Városközpont, Rákóczi
Ferenc utca 86–90., szept.
24–25., 8.00–18.00

SZŐD
Faluház, Dózsa György út
100., szept. 19., 8.00–18.00

SZŐDLIGET
Szabadság tér, szept.
23–25., 8.00–18.00

Szeptember 27-én számolják
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 szavazatszámlálói. Itt lehet jelentkezni:
szamoljukegyutt.hu

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

Időpont: 2021. szeptember 16. (csütörtök), 20:00
Helyszín: Milestone Institute (1077
Budapest, Wesselényi u. 17.)
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)
A vita élőben és később is megnézhető: elovalasztas22.hu/elovitak

A 2022-es választás a kistelepüléseken fog eldőlni. A Fidesz-kormány
tudatosan szigetelte el az itt élőket a
valós információktól. Ha valóban változást 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

Magnetbank 16200223-10026139-00000000

nyomtassteis.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!
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Szavazzon ön is az ellenzéki
előválasztáson!
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Az előválasztás egy politikai újítás, amit
most először használnak Magyarországon országos méretekben. Mára minden ellenzéki párt belátta, hogy Orbán
Viktort és a Fideszt csak úgy lehet legyőzni, ha mind a 106 választókerületben egyetlen ellenzéki jelölt indul a
kormánypárti jelölttel szemben. A szövetségre lépett ellenzéki pártok úgy
döntöttek, hogy a miniszterelnök-jelöltjük 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 képviselőjelöltekre és a miniszterelnök-jelöltekre lehet szavazni. A második fordulóban már
csak a három legjobb eredményt elérő
miniszterelnök-jelölt mérkőzik egymással október 4. és 10. között. Szavazni sátrakban vagy interneten keresztül lehet.

A Pest megye 4-es választókerületébe tartozó települések:

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

www.nyomtassteis.hu

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.

VÁC
Széchenyi u. – Görgey u.
sarka (10-es ABC), Széchenyi
utca 11.
szept. 18–26., 8.00–18.00

Egyéni képviselőjelöltek vitája

NYOMTASS TE IS!

SZOB
A Coop/Egészségház
előtt, Arany János utca 22.,
szept. 26., 8.00–18.00
VERŐCE
A szabadstrand előtt,
Árpád út 2., szept. 18., 26.,
8.00–18.00

Jelentkezzen
szavazatszámlálónak!

(V. évfolyam – előválasztás) | 2021. szeptember 13.

nyomtassteis
nyomtassteis
nyomtassteis

Acsa, Bernecebaráti, Csörög, Csővár,
Galgagyörk, Ipolydamásd, Ipolytölgyes,
Kemence, Kismaros, Kisnémedi, Kosd,
Kóspallag, Letkés, Márianosztra,
Nagybörzsöny, Nagymaros, Őrbottyán,
Penc, Perőcsény, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Rád, Szob, Szokolya, Sződ,
Sződliget, Tésa, Vác, Vácduka, Váchartyán,
Vácrátót, Vámosmikola, Verőce, Zebegény
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Amit a szavazásról tudni kell
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 állandó magyarországi bejelentett lakcímmel.
Az előválasztás különlegessége, hogy azok a
fiatalok is részt vehetnek rajta, akik 2022. április 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.

egy országgyűlési képviselőjelöltjére adhatja
le a voksát.
Hogyan lehet szavazni?
Az előválasztáson egyaránt lehet majd szavazni személyesen, az egyes választókerületek kijelölt szavazósátraiban, továbbá az interneten is. A voksoláshoz egy lakcímkártyára
és egy érvényes fényképes igazolványra lesz
szükség (személyi vagy útlevél vagy jogosítvány).
Hogyan lehet online szavazni?
Asztali számítógépen és mobiltelefonnal is
lehet majd szavazni. A lényeg, hogy legyen
kamera az eszközökön vagy hozzá kapcsolva. A voksolás előtt videoazonosítás történik,
a személyi okmányok bemutatásával. Akik
online szeretnének szavazni, azok már most
előre regisztrálhatnak a www.elovalasztas.hu
oldalon.

GYURCSIK ÁDÁM
választott frakció: LMP

Jelölőszervezetek: független
2000-ben születtem Újpesten, majd
Szokolyán nevelkedtem. Jelenleg az
Eötvös Loránd Tudományegyetem másodéves hallgatója vagyok.
Az elmúlt 30 év politikai elitje eljátszotta mindannyiunk bizalmát. Itt az ideje,
hogy a gyűlölködés helyett a megbékélést, az acsarkodás helyett a párbeszédet
válasszuk. Ezért vagyok itt 21 évesen.

Képviselőként azért fogok küzdeni,
hogy önkormányzataink ismét megerősödjenek és képesek legyenek feladataik
ellátására. Égető szükség van az oktatási
rendszerünk modernizálására is, csak ez
biztosítja, hogy Magyarország ebben az
új világban a nyertesek közé tartozzon. A
légszennyezés és a klímaváltozás ellen is
lehet tenni helyben. Én ezért fogok dolgozni.

INOTAY GERGELY

választott frakció: Jobbik
alatt felmondtuk a túlárazott szerződéseket, véget vetettünk az “urambátyám”
világnak, hogy valóban az számítson, ki
képes többet tenni a városért. Fontosnak gondolom, hogy a parlamenti képviselőnk végre az itt élők közül kerüljön
ki. Pártérdekek helyett a térség harmincnégy települését fogom képviselni
a parlamentben, ha bizalmat szavaznak
nekem.

DOBREV KLÁRA (DK):

KARÁCSONY GERGELY

Jelölőszervezetek: Jobbik, LMP, MSZP,
Párbeszéd, ÚK, MMM
46 éves pedagógus vagyok, Vác civil
alpolgármestere. 21 éve élek házasságban, két lánygyermek édesapjaként.
Két évtizedes pedagógusi pályafutásom alatt igyekeztem a családomból
hozott polgári és keresztény értékeket
átadni a fiatalabbaknak. Politikusként
pedig ezen értékek mentén képviselem
a váciak érdekeit. Alpolgármesterségem

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szavazataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rendszerét.”

(Pártja a Párbeszéd, de az MSZP és az
LMP támogatását is élvezi):

JUHÁSZ BÉLA RÓBERT

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelöltre és
a saját lakóhelye szerinti választókörzetének

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. Úgyhogy most is azt mondom: vágjunk bele.”

JAKAB PÉTER (Jobbik):
„Négyévente, amikor jön a választás, munkalehetőség és program híján jön a zsák krumpli is. Ideje
ebből a mókuskerékből kiszállni. Jólétet minden
magyarnak!”

MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK
A TELEVÍZIÓKBAN
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„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.”

2021. szeptember 12. – ATV
2021. szeptember 24. – RTL Klub
2021. október 4–10. között – RTL Klub

választott frakció: ÚVNP/Momentum
Jelölőszervezetek: ÚVNP, Momentum,
DK, Liberálisok
Több mint tíz éve polgármesterként
szolgálom a sződligetieket. Eddig három
önkormányzati választáson győztem le a
Fidesz jelöltjét. Közgazdász- és politológusdiplomám van.
Ma az ország helyzete hasonló, mint
amilyen Sződligeté volt tíz évvel ezelőtt.
Akkor egy minden ízében kifosztott,

eladósodott, reményét vesztett település
szavazott bizalmat nekem.
Sződligeten ma már minden út aszfaltozott, gát épült a Dunán, az összes
közintézmény megújult, civil közösségek
sokasága szervezi a pezsgő kulturális életet. Olyan hellyé vált, ahol jó élni. Ha Sződligeten ez sikerült, akkor miért ne lehetne
a hazánkat is egy új, valóban európai Magyarországgá változtatni?
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