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Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 13.

Nyíregyháza egy része.
A Buj felől érkező vasútvonal városhatáron való belépési
 pontjától a vasútvonal a Kótaji útig,
a Kótaji út páratlan oldala a Stadion utcáig,
a Vasvári Pál utca páratlan oldala az Északi körútig,
az Északi körút (mindkét oldala) a Rákóczi útig,
a Mező utca páratlan oldala a Bethlen Gábor utcáig,
a Bethlen Gábor utca páros oldala a vasútvonalig,
a Nagykálló felé haladó vasútvonal a városhatáron
 való kilépéséig,
a városhatár az óramutató járásával ellenkező irányban
 a Buj felől érkező vasútvonal városhatáron való belépési
 pontjáig terjedő szakaszok által körbezárt terület.

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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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

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. szeptember 9. (csütör-
tök), 17:00. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház (4450 Tiszalök, Kos-
suth utca 40/a). Moderátor: Gulyás 
Márton (Partizán). A viták visszanézhe-
tők: www.elovalasztas22.hu/elovitak

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-es választókerületébe tartozó települések:

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

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
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 szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Szavazósátrak 
a választókerületben

OROSOROS
Viktória ABC, Fő utca 7.,
szept. 22., 14.00–18.00

NYÍREGYHÁZA
  Fő tér, Kossuth tér,
szept. 18–26., 8.00–18.00

  Piac, Búza tér, szept. 18., 7.00–12.00
  A dohánybolt előtt, Ungvár sétány 9.,
szept. 20., 14.00–18.00

  Régiségpiac, Korányi Frigyes utca 16.,
szept. 19., 8.00–12.00

  Coop, Templom utca 32.,
szept. 21., 14.00–18.00

  Interspar, Korányi Frigyes utca 5.,
szept. 23., 14.00–18.00

  Penny Market, Család utca 35.,
szept. 25., 8.00–12.00

  Móra Ferenc Ált. Isk. környékén,
Fazekas János tér,
szept. 24., 14.00–18.00

  Maczali ABC mellett, Kállói út 36.,
szept. 26., 10.00–14.00

  A Coop mellett, Alma utca 1.,
szept. 18., 8.00–12.00

  A Praktiker mellett, Orosi út 22–24.,
szept. 19., 10.00–14.00

  Józsa András kórház, Szent István út 68.,
szept. 20., 14.00–18.00

  Az út melletti füves részen, Koszorú út 17.,
szept. 21., 14.00–18.00

  A Penny Market mellett, Állomás tér 6.,
szept. 22., 14.00–18.00

  Országzászló tér, szept. 24., 10.00–16.00
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Jelölőszervezetek:
Momentum, ÚK

Dr. Csipkés József István vagyok, 1969-
ben születtem.

Mezőgazdasági, környezetvédelmi, 
pénzügyi és jogi végzettségekkel rendel-
kezem.

„Tiszta kézzel, tiszta szívvel és szakér-
telemmel” – e gondolatok alapján akarok 
cselekedni.

Fontosnak tartom, hogy az embert ne 
mások, hanem önmaga határozza meg. 
Ha az embernek nincs önálló véleménye 
a világról, a társadalomról, akkor őt ma-
gát mindig mások határozzák meg.

Ez abból a szempontból fontos, hogy 
– függetlenül attól, hogy van egy közös 
ellenzéki kormányprogram – rendelkez-
zünk saját programmal. Ez nálam a „har-
mónia és hasznosság” programja. Harmó-
nia a környezettel és az emberekkel, ami 
a társadalom szempontjából is hasznos.

Jelölőszervezetek:
Jobbik, MSZP, Párbeszéd, LMP, DK, 
ÚVNP, MMM

Lengyel Máté vagyok, 33 éves, önkor-
mányzati képviselő Nyíregyházán. Egye-
temi tanulmányaimat a Miskolci Egyetem 
történelem és germanisztika szakán vé-
geztem, majd a Nyíregyházi Főiskola tör-
ténelemtanári szakát kezdtem el.

Azért indulok az előválasztáson, hogy 
2022-ben végre olyan képviselője legyen 

városunknak, aki valódi képviseletet biz-
tosít a parlamentben.

Számomra Nyíregyháza az első. Nem 
Budán élek, hanem otthon, önökkel. 
Nem pártokat, hanem önöket kívánom 
képviselni az országházban.

A XIX. században Nyíregyháza az itt 
élők összefogásával indult el az önálló-
ság és a fejlődés útján. Most ugyanerre az 
összefogásra kérem önöket. Teremtsünk 
együtt egy független, virágzó várost és 
hazát!

Harmónia
és hasznosság

Valódi képviseletet
a parlamentben!

LENGYEL MÁTÉ 
Választott frakció: Jobbik

 Dr. CSIPKÉS JÓZSEF ISTVÁN 
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 
fi atalok 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

Amit az ellenzéki együttműködők vállalnak

Az ellenzéki előválasztáson részt vevő valamennyi jelölt elfogadta és aláírta azt a kö-
zös értéknyilatkozatot, amelyben többek között vállalják: véget vetnek az oligarchák 
gátlástalan vagyonszerzésének és megteremtik a feltételeit annak, hogy a korrup-
ciós ügyek elkövetői a független igazságszolgáltatás előtt feleljenek. Visszaállítják az 
ügyészség és a bíróságok függetlenségét és csatlakoznak az Európai Ügyészséghez.


