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

Aranyosapáti, Barabás, Benk, Beregdaróc, Beregsurány, Botpalád, 
Cégénydányád, Csaholc, Csaroda, Császló, Csegöld, Darnó, 
Eperjeske, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Garbolc, Gelénes, Gulács, 
Győröcske, Gyügye, Gyüre, Hermánszeg, Hetefejércse, Ilk, Jánd, 
Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, 
Kisvarsány, Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, Lónya, Magosliget, 
Mánd, Mándok, Márokpapi, Mátyus, Méhtelek, Milota, Nábrád, 
Nagyar, Nagydobos, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nagyvarsány, 
Nemesborzova, Olcsva, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, 
Sonkád, Szamoskér, Szamossályi, Szamosújlak, Szamosszeg, 
Szatmárcseke, Tákos, Tarpa, Tiszaadony, Tiszabecs, Tiszabezdéd, 
Tiszacsécse, Tiszakerecseny, Tiszakóród, Tiszamogyorós, 
Tiszaszalka, Tiszaszentmárton, Tiszavid, Tisztaberek, Tivadar, 
Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Tuzsér, Uszka, Vámosatya, 
Vámosoroszi, Vásárosnamény, Záhony, Zajta, Zsarolyán, Zsurk

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. 

VÁSÁROSNAMÉNY VÁSÁROSNAMÉNY 
Iroda, Kossuth utca 4. Iroda, Kossuth utca 4. 
szept. 18–26., 10.00–18.00szept. 18–26., 10.00–18.00

ZÁHONY  ZÁHONY  
Széchenyi utca 2. Széchenyi utca 2. 
szept. 22., 7.00–12.00 és  szept. 22., 7.00–12.00 és  
szept. 24., 7.00–12.00szept. 24., 7.00–12.00

FEHÉRGYARMAT FEHÉRGYARMAT 
   Móricz Zs. utca 2., szept. 21., Móricz Zs. utca 2., szept. 21., 
10.00–17.00 10.00–17.00 

   Piac sor 1., szept. 25., Piac sor 1., szept. 25., 
8.00–13.00 8.00–13.00 

LÓNYA LÓNYA 
Kossuth utca 2. Kossuth utca 2. 
szept. 21., 8.00–12.00 szept. 21., 8.00–12.00 

SZAMOSSÁLYISZAMOSSÁLYI
Éva presszó előtt, Petőfi utca 4. Éva presszó előtt, Petőfi utca 4. 
szept. 25., 8.00–12.00szept. 25., 8.00–12.00

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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ELŐ- 

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

SZABOLCS 4-ES 

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

Szavazósátrak a választókerületben

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4-es választókerületébe tartozó települések:

Jelentkezzen  
szavazatszámláló-
nak!
Szeptember 27-én szá-
molják meg az előválasz-
tási szavazatokat az ország 24 
városában. Ide keresnek önkén-
teseket. De a 2022-es választáson 
is sok múlik azon, hogy valameny-
nyi szavazókörben ott lesznek-e 
az ellenzék szavazatszámlálói. 
Itt lehet jelentkezni: szamoljuke-
gyutt.hu 

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, Jobbik, LMP

Bíróné dr. Dienes Csilla vagyok, Sza-
mossályi polgármestere.  

Végzettségem a közigazgatáshoz köt. 
Mindig az emberek ügyeit intéztem, érde-
keit védtem. Értük dolgoztam ügyintéző-
ként, jegyzőként és polgármesterként is. 
Komolyan gondolom, hogy a hivatásom 
szolgálat, és minden nap erőfeszítést te-
szek azért, hogy élhetőbb, szebb legyen 
az a község, amely már öt alkalommal 
szavazott bizalmat nekem.

Ugyanezzel az alázattal szeretném a 
választókerület lakosait is szolgálni. Hi-
szek abban, hogy ez a csodálatos vidék 
jobbat érdemel.

Felzárkóztatást külön kormányprog-
rammal, munkalehetőséget normális 

bérrel, jobb utakat, biztonságos egész-
ségügyi ellátást, a vállalkozások plusz tá-
mogatását, a nyugdíjasaink jobb megbe-
csülését!

Ezekért szeretnék harcolni! Nem pár-
térdeket szolgálva, hanem a földijeim 
eredményesebb képviseletét szem előtt 
tartva, csak az ő érdekeiket képviselni!

Nem diktál, hanem szolgál! Nem a fejünk 
felett, hanem velünk együttműködve dönt! 
Nem félelmet és megosztottságot gerjeszt, 
hanem a térség összekovácsolásán, fejlesz-
tésén iparkodik! Én erre teszek ígéretet! 

Bízom abban, hogy az előválasztás 
nyerteseként jövő tavasszal egy igazán 
hatékony érdekképviselet következhet a 
választókerületben. Ehhez kérem a támo-
gatásukat!

Jelölőszervezetek: DK, Momentum, 
Liberálisok, MMM, Új Kezdet

Dr. Sápi Mónika vagyok, Vásárosna-
ményban születtem és itt is élek immár 51 
éve. Belekóstoltam a családsegítés vilá-
gába, már fiatalon nagyon megérintett az 
árva és állami gondozásba került gyerme-
kek sorsa. Akkor úgy gondoltam, megta-
láltam a hivatásomat, hiszen azt tehettem, 
ami a leginkább érdekelt.  

Dolgoztam zongoraoktatóként, ké-
pesítés nélküli pedagógusként, vállal-
kozóként, kistérségi irodavezetőként, 
projektmenedzserként, ügyvezetőként.  
Szociálpedagógus, majd jogász diplomát 
szereztem.

Zenetagozatos gimnáziumban érett-
ségiztem, 12 évig tanultam zongorázni, 
szeretek énekelni. Pszichológiai, szoci-
álpszichológiai tanulmányaim nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a körülöttem 
élőkkel harmonikus kapcsolatot alakítsak 
ki. Az olykor embert próbáló nehézségek, 
akadályok, amelyekkel találkozom, kitar-
tásomat, munkabírásomat erősítették, 
gondolkodásmódomat, értékrendemet 
formálták. A pozitív visszajelzések pedig 
megerősítettek abban, hogy sikerre lehet 
vinni bármit, ami jó ügyet szolgál. 

Javíthatatlanul optimista vagyok. A cé-
lok eléréséhez az akadályok leküzdése is 
hozzátartozik. Hiszem, hogy sikerre vinni 
bármit is csak alázattal, tenni akarással és 
erős motivációval lehet.

Legyen közvetlen, valódi  
képviselete a borsodiaknak!

Ez a csodálatos vidék  
jobbat érdemel!

DR. SÁPI MÓNIKA 
Választott frakció: DK

BÍRÓNÉ DR. DIENES CSILLA 
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 
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


