Szavazósátrak
a választókerületben

Nyomtasd, másold, terjeszd!

GÖDÖLLŐ
Főtér tér, szept. 18–19., 25–26., 8.00–20.00 és szept. 20–24., 16.00–20.00
ASZÓD
Városi piac, Kondoros tér, szept. 18–19., 25–26., 6.00–11.00
ISASZEG
Városháza átellenben, Rákóczi u. – Damjanich u. sarka,
szept. 18–19., 25–26., 8.00–18.00
KEREPES
Support Ház, Szabadság út 84.,
szept. 18–19., 25–26., 8.00–20.00
és szept. 20–24., 16.00–20.00
SZADA
Faluház, Dózsa György út 63.,
szept. 18., 8.00–15.00 és szept. 19., 25–26., 8.00–18.00
BAG
Üzletház előtt, Petőfi tér, szept. 18., 25., 8.00–11.00
MOGYORÓD
HÉV-megálló, Vasút utca 8., szept. 23., 16.00–19.00

ASZÓD

Szada

Mogyoród

GÖDÖLLŐ

Bag

Kerepes

Egyéni képviselőjelöltek vitája
Időpont: 2021. 09. 14. (kedd), 18:00
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár
A vita élőben és később is megnézhető: Facebook.com/TabumentesOrszag/videos

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
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

ISASZEG

Jelentkezzen
szavazatszámlálónak!

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

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

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
nyomtassteis.hu

4

Innen töltheti le a lapszámokat

nyomtassteis
nyomtassteis

(V. évfolyam – előválasztás) | 2021. szeptember 10.

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!

dd tová

astad, a
Ha elolv

Szavazzon ön is az ellenzéki
előválasztáson!
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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.
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.

Pest megye 6-os választókerületébe tartozó települések:
Aszód, Bag, Domony, Galgamácsa,
Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad,
Isaszeg, Kartal, Kerepes,
Kistarcsa, Mogyoród,
Nagytarcsa, Szada,
Vácegres, Váckisújfalu,
Verseg

nyomtassteis
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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.
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 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.

Miniszterelnök-jelöltek
Az előválasztáson az alábbi öt jelöltnek sikerült összegyűjtenie a szükséges
20 ezer támogatói aláírást:

DOBREV KLÁRA (DK):

KARÁCSONY GERGELY

„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):

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

DR. VARGA ZOLTÁN

Választott frakció: Momentum
Jelölőszervezet: Momentum
Varga Zoltán vagyok, védőügyvéd, a
Momentum gödöllői szervezetének tagja. Célom, hogy ezt a választókerületet,
amely a születésemtől fogva az otthonom, méltóképpen képviseljem egy új,
szabad és demokratikus ország parlamentjében.
Ügyvédként naponta látom, hogy a
jogállam, ami a szabadság, a demokrácia

és a jólét alapja, hogyan omlik össze.
A törvény előtti egyenlőség helyett már
ott tartunk, hogy egyesek egyenlőbbek
másoknál, és jó kapcsolatokkal szinte
mindent el lehet érni. Ez így nem mehet
tovább!
A körzetben élők megérdemlik a minőségi oktatást, a színes kultúrát, a hatékony közlekedést és a széles körű szolgáltatásokat. Ezek érdekében fogok valós
képviseletet ellátni a parlamentben.

HOHN KRISZTINA
Választott frakció: LMP

Jelölőszervezetek:
LMP, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, ÚK, MMM
Hohn Krisztina vagyok, anya, feleség,
országgyűlési képviselő. 1972-ben születtem Komlón, a Pécsi Tudományegyetemen szereztem diplomát. 2006-tól, 12
évig polgármester voltam Mánfán. 2018
óta vagyok országgyűlési képviselő.

Sokan megkérdezik, hogy miért Gödöllőn indulok. Rengeteg szállal kötődöm a
városhoz, amely már egy jó ideje a második otthonom. Többször képviseltem
a térség ügyeit a parlamenti üléseken, a
bizottságokban, és a továbbiakban is ezt
fogom tenni. Megérdemli ez a térség,
hogy ne csupán képviselője, hanem valódi képviselete legyen.

SIMON ERIKA

Választott frakció: ÚVNP/DK
Jelölőszervezetek:
DK, ÚVNP, Liberálisok
A budapesti Közgazdaság-tudományi
Egyetemen szereztem az első diplomámat, majd 1997–1999-ben az ELTE-n jogi
szakoklevelet, 2000–2005 között pedig
a Semmelweis Egyetem posztgraduális
képzésén mentálhigiénés diplomát.
Nagyvállalatoknál szerzett tapasztalatok után tizenkét éve dolgozom a saját

cégemmel önkormányzatok, civilszervezetek, egyházközségek fejlesztésén.
Öt éve női vállalkozásindítási tréninget
is tartok. Az Örömteli Életért Közhasznú
Alapítvánnyal igyekszem segíteni a helyi közösséget. A 2019-es önkormányzati
választáson civil jelöltjeként kerültem
be Szada nagyközség önkormányzatába, majd társadalmi megbízatású alpolgármester lettem. Szadán élek, lányaim
2001-ben és 2004-ben születtek.
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