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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.

Ajak, Anarcs, Berkesz, Beszterec, Demecser, 
Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gégény, Gemzse, 
Gyulaháza, Jéke, Kék, Kékcse, Kemecse, Kisvárda, 
Komoró, Lövőpetri, Mezőladány, Nagyhalász, 
Napkor, Nyírbogdány, Nyíribrony, Nyírlövő, 
Nyírpazony, Nyírtass, Nyírtét, Nyírtura, Pap, Pátroha, 
Ramocsaháza, Rétközberencs, Sényő, Szabolcsbáka, 
Szabolcsveresmart, Székely, Tiszakanyár, Tiszarád, 
Tiszatelek, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz, 
Vasmegyer

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.
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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 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3-as választókerületébe tartozó települések:

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

AJAKAJAK
Szolgáltatóház, Kiss Ernő utca 5., 
szept. 25., 9.00–16.00

KISVÁRDA
Jobbik-iroda, Várdai István út 2.,
szept. 18–26., 9.00–17.00

DOMBRÁD
Új piac, Béke tér 3.,
szept. 21., 8.00–15.00

DEMECSER
Piac, Dózsa György út 17., 
szept. 24., 8.00–15.00

KEMECSE
Mozi, Szent István út 43.,
szept. 18., 9.00–17.00 és
szept. 19., 9.00–15.00 NYÍRBOGDÁNY

Művház, Fő utca 8.,
szept. 23., 12.00–18.00

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a klub-
radio.hu/atallas oldalon, illetve a 
Face bookon „Az internetes Klubrá-
dió (iKlubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.
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Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd

Sárosy Zoltán vagyok, 1963-ban születtem.
Felsőfokú tanulmányokat a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemen folytattam.

Születésem óta Kisvárdán élek, így 
nemcsak a térséget ismerem, hanem a 
helyiek problémáit is. 

Az ország egyik legszegényebb vá-
lasztókerületében sok az alacsonyan is-
kolázott, ebből is adódóan sok a munka-
nélküli. Komoly probléma az elvándorlás, 
ami már veszélyezteti az itt élők egész-
ségügyi ellátását, és negatívan hat az ok-
tatásra is. Kevés a pedagógus, az orvos és 
a szakképzett egészségügyi dolgozó.

Tudom, hogy a térségben élőknek
 elsősorban minőségi oktatásra és 

egészségügyre, valamint tisztességes 
megélhetést biztosító munkahelyekre 
van szükségük. Az a célom, hogy a térség 
a jövő generációi számára is élhető, vonzó 
hely legyen.

Kisvárda és térsége lakóinak most 
lehetőségük nyílik arra, hogy egy olyan 
képviselőt küldjenek az új Országgyűlés-
be, akinek szívügye a helyiek jóléte és a 
választókerület fejlődése. 

A Fidesz zsarnoki rendszere legyőzhe-
tő, 2022-ben az önkényuralom felszámo-
lásán túl pedig közösen létrehozunk egy 
demokratikus, szociális, környezettuda-
tos, és összetartó Magyarországot. Igaz-
ság, biztonság, szabadság, jólét! Ezekre 
építve tehető jobbá a világ, Magyarország 
és a magyar emberek élete.

Jelölőszervezetek:
Jobbik, LMP, Momentum, MMM

Tóth Viktor vagyok, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Közgyűlés képviselője.

Itt születtem Felső-Szabolcsban, itt 
végeztem az iskoláimat, itt dolgoztam az 
elmúlt 30 évben, és nem is szándékozom 
elhagyni szűkebb hazámat.

A korrupt fi deszes kormány teljesen 
magára hagyta otthonunkat, a kisvárdai 
választókerületet. Nekik nem a térség fej-
lődése a fontos, hanem hogy a saját va-
gyonukat gyarapítsák.

Megválasztásom esetén elsődleges 
feladatomnak fogom tekinteni a mun-
kahelyteremtést, mert csak ezzel lehet 

megakadályozni a térség elnéptelenedé-
sét és elöregedését. Elfogadhatatlannak 
tartom, hogy egy normális munkáért napi 
két-három órát kell utaznia egy itt élő em-
bernek.

Kezdeményezni fogom a választóke-
rületünkben épült látványberuházások 
felülvizsgálatát, az elköltött pénzekkel 
való pontos elszámolást, a felelősök el-
számoltatását.

Szorgalmazni fogom az állami sze-
repvállalás erősítését, mivel károsnak 
tartom a jelenlegi folyamatot, amellyel a 
kormány egyre több feladattól akar meg-
szabadulni, és haveri kezekbe juttatja az 
állami vagyont.

Igazság, biztonság,
szabadság, jólét!

Munkahelyteremtés, korrupció
felszámolása, állami szerepvállalás

TÓTH VIKTOR 
Választott frakció: Jobbik

 SÁROSY ZOLTÁN 
Választott frakció: MSZP

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


