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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

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

Nyíregyháza egy része, Balsa, Buj, 
Gávavencsellő, Ibrány, Kálmánháza, 
Kótaj, Nagycserkesz, Nyírtelek, 
Paszab, Rakamaz, Szabolcs, 
Szorgalmatos, Timár, 
Tiszabercel, Tiszadada, 
Tiszadob, Tiszaeszlár, 
Tiszalök, Tiszanagyfalu, 
Tiszavasvári

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. 

NYÍREGYHÁZA 
  Benczúr tér, szept. 
18–26., 10.00–14.00

  Piac, Búza tér, szept. 
18–26., 8.00–11.00

IBRÁNY 
Posta, Lehel út, szept. 
21., 12.00–16.00

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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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 tud csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. szeptember 9. (csütör-
tök), 19.00. Helyszín: Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház (4450 Tiszalök, Kos-
suth utca 40/a). Moderátor: Gulyás 
Márton (Partizán). A vita élőben és ké-
sőbb is megnézhető: elovalasztas22.
hu/elovitak

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

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2-es választókerületébe tartozó települések:

TISZALÖK 
Piac, József Attila 
utca, szept. 20., 
10.00–14.00

SZORGALMATOS 
A dohánybolt előtt, 
Mező utca 2., szept. 
25., 10.00–14.00

TISZAVASVÁRI 
MSZP-iroda, Kossuth 
utca 16., szept. 18., 
10.00–14.00

RAKAMAZ 
ABC előtt, Szent 
István út 125., szept. 
22., 12.00–16.00

TISZADOB 
Piac, Szabadság 
tér 7., szept. 24., 
11.00–15.00

KÓTAJ 
Posta, Kossuth 
Lajos u. 15., szept. 23., 
12.00–16.00

TISZABERCEL 
Piac, Szabadság u., 
szept. 25., 10.00–
14.00 

GÁVAVENCSELLŐ
A posta előtt, Toldi 
Miklós utca 61., szept. 
25., 10.00–14.00

BÚJ 
Cukrászda előtt, 
Rákóczi út 9., szept. 
25., 14.00–17.00

NYÍRTELEK 
Fagyizó, Arany 
János út 2., szept. 25., 
10.00–14.00
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Jelölőszervezetek: ÚVNP, MMM

38 éves vagyok, Tiszavasváriban prak-
tizálok ügyvédként. Hivatásomnak 
köszönhetően független tudtam ma-
radni. Ez a függetlenség az, aminek a 
közéletben is nagy hasznát veszem. 
Nem kell nemtelen alkukat kötnöm sen-
kivel. Csak is a választópolgárok képvi-
selete az, ami meghatározza a közéleti 

munkámat. A jelöltség vállalása mellett 
az motivált, hogy szeretném, ha gyer-
mekeim olyan országban nőnének fel és 
élnének, amelyben a tudás, a szorgalom, 
a tisztesség a meghatározó, és a boldo-
gulás lehetősége nem a párttagkönyv 
meglététől függ. Minden erőmmel, tu-
dásommal és szorgalmammal azon le-
szek, hogy közösen el tudjuk hozni a vál-
tozást az ország életébe.

Jelölőszervezetek: 
MSZP, Párbeszéd, Momentum, DK

Nyíregyházán születtem, itt élek 36 éve. 
Középfokú tanulmányaimat informati-
kai szakterületen folytattam. Az MSZP 
nyíregyházi csapatához 16 évvel ezelőtt 
csatlakoztam. Kampányfőnökként, sza-
vazatszámláló dele gáltként és grafi-
kusként rengeteg tapasztalatot sze-
reztem. Önkormányzati képviselőként 

tagja voltam Nyíregyháza közgyűlé-
sének, és 2010 óta a szakmai bizottsá-
gok munkájában veszek részt. A civil 
munkám és az életem is a térségünk-
höz köt. Munkám során a megye legki-
sebb és legnagyobb vállalkozásaival is 
dolgozhattam együtt, valamint diákok, 
felnőttek, nyugdíjasok százait oktattam 
és oktatom, akiknek az élettörténete is 
inspirált abban, hogy az előválasztáson 
elinduljak.

Jelölőszervezetek: Jobbik, LMP

56 éves vagyok, tősgyökeres Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megyei. A  jogi egyetem 
elvégzése után először az államigazga-
tásban helyezkedtem el, de később az 
ügyvédi pálya felé orientálódtam. Ügy-
védként kezdtem el politizálni. Számomra 
mindig a nemzeti politizálás volt a vezér-
fonal, ez indított el a Jobbikba, amelynek a 

kezdetektől tagja vagyok.  2010-ben a párt 
bekerült az országgyűlésbe, ami engem 
is az országos politikába repített. Azóta is 
parlamenti képviselőként dolgozom, je-
lenleg az országgyűlés jegyzője vagyok. 
Munkám során hű maradtam elveimhez, 
minden döntésnél a nemzeti érdek szol-
gálata irányított. Szabadidőmben szeretek 
olvasni, focizni, de legfőképp a családom-
mal lenni.

Tudás, szorgalom, tisztesség!

A kitartó, kemény munkának  
legyen meg a jutalma!

A nemzeti politizálás a vezérfonal!

ARANYOS GÁBOR 
Választott frakció: MSZP

DR. GYÜRE CSABA 
Választott frakció: JOBBIK

DR. KISS KRISZTIÁN 
Választott frakció: ÚVNP/LMP

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


