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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Csenger, Csengersima, 
Csengerújfalu, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, 
Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Komlódtótfalu, 
Laskod, Levelek, Magy, Mátészalka, Nagyecsed, 
Nyírcsaholy, Nyírjákó, Nyírkarász, Nyírkércs, 
Nyírmada, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ófehértó, 
Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Pátyod, Petneháza, 
Porcsalma, Pusztadobos, Rápolt, Rohod, 
Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamostatárfalva, 
Tiborszállás, Tyukod, Ura, Vaja

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. 

MÁTÉSZALKA MÁTÉSZALKA 
Hét vezér díszkút,  Hét vezér díszkút,  
Kazinczy utca 2. Kazinczy utca 2. 
szept. 18–26., 8.00–18.00szept. 18–26., 8.00–18.00

BAKTALÓRÁNTHÁZA BAKTALÓRÁNTHÁZA 
Köztársaság tér 5. Köztársaság tér 5. 
szept. 18., 8.00–18.00szept. 18., 8.00–18.00

CSENGER CSENGER 
Szent István tér Szent István tér 
szept. 24., 8.00–18.00szept. 24., 8.00–18.00

HODÁSZ HODÁSZ 
Széchenyi utca 1. Széchenyi utca 1. 
szept. 20., 8.00–18.00szept. 20., 8.00–18.00

KOCSORD KOCSORD 
Szent István út 34. Szent István út 34. 
szept. 22., 8.00–18.00 szept. 22., 8.00–18.00 

NAGYECSED NAGYECSED 
Piac utca 7. Piac utca 7. 
szept. 25., 8.00–18.00 szept. 25., 8.00–18.00 

NYÍRMADA NYÍRMADA 
Rákóczi út 16. Rákóczi út 16. 
szept. 24., 8.00–18.00 szept. 24., 8.00–18.00 

NYÍRMEGGYES NYÍRMEGGYES 
Petőfi Sándor utca 2. Petőfi Sándor utca 2. 
szept. 22., 8.00–18.00szept. 22., 8.00–18.00

ÓFEHÉRTÓ ÓFEHÉRTÓ 
Alkotmány utca 15. Alkotmány utca 15. 
szept. 18., 8.00–18.00szept. 18., 8.00–18.00

ÓPÁLYI ÓPÁLYI 
Rajk László utca 21. Rajk László utca 21. 
szept. 21., 8.00–18.00szept. 21., 8.00–18.00

ŐRŐR
Kossuth utca 3. Kossuth utca 3. 
szept. 21., 8.00–18.00szept. 21., 8.00–18.00

PORCSALMA PORCSALMA 
Szabadság tér 44. Szabadság tér 44. 
szept. 23., 8.00–18.00szept. 23., 8.00–18.00

TYUKOD TYUKOD 
Árpád utca 18. Árpád utca 18. 
szept. 20., 8.00–18.00szept. 20., 8.00–18.00

VAJAVAJA
Piac, Damjanich út Piac, Damjanich út 
szept. 23., 8.00–18.00szept. 23., 8.00–18.00

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 5-ÖS 

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 5-ös választókerületébe tartozó települések:

Jelentkezzen  
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az elő-
választási szavazatokat az ország 24 vá-
rosában. Ide keresnek önkénteseket. De 
a 2022-es választáson is sok múlik azon, 
hogy valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek:  
Jobbik, LMP, Momentum, ÚVNP, MMM

Földi István vagyok, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Közgyűlés képviselője. 

Tanulmányaimat a Miskolci Egyete-
men végeztem, jelenleg pedig az Or-
szággyűlésnél dolgozom. Feleségemmel 
és kisfiammal Mátészalkán élünk.

Szomorúan látom, hogy választóke-
rületünk egyre jobban leszakad, elszegé-
nyedik. Ezen a vidéken egy tisztességesen 
dolgozó ember a töredék bért kapja, mint 
ugyanazon munkáért Budapesten. Kül-
földről nem is szólva. 

Az elmúlt tíz év nemhogy a jólétet 
nem hozta el az itt élők számára, ha-
nem munkájukat elveszítették, sokak-
nak pedig csak a közmunka maradt.  

A választókerületünkben élő emberek 
dolgozni szeretnének. Itt, nem pedig több 
száz kilométerrel arrébb. 

Nem látványberuházásokra, valótlan 
statisztikákra, korrupcióba keveredett po-
litikusokra és kilátástalan jövőre van szük-
ség, hanem értelmes fejlesztésekre, mun-
kára és pénzre!

Kijelenthető, hogy a Fidesz-kormány 
és képviselői megbuktak ezen a vidéken.

Tisztelt Választópolgárok! Hamarosan 
eljön az idő, Szatmár szívének dobbannia 
kell! Az itt élő embereknek el kell dönte-
niük, hogy azon a lejtőn haladunk tovább, 
amit a Fidesz-kormányok szántak nekünk, 
vagy végre a sarkunkra állunk, és elkez-
dünk az emberekért dolgozni! Én készen 
állok! Jólétet minden magyarnak!

Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, DK

Dr. Papp Ildikó vagyok, 1968-ban szü-
lettem. Immár fél évszázada élek a térség-
ben családommal.

Huszonhárom évnyi közigazgatási 
szolgálat után közel tizenegy éve ügyvéd-
ként dolgozom, emellett pedig települési 
képviselő vagyok. Életem jelentős részét 
a térségben élők szolgálatának, támoga-
tásának szenteltem, és szentelem mind a 
mai napig. 

Olyan ember vagyok, aki a közössé-
géért harcba száll, akinek fontos, hogy 
megszűnjön a térségi lemaradás, aki azért 
küzd, hogy jelentősen csökkenjen a szoci-
ális és megélhetési problémákkal küzdők 
száma.

Olyan, aki a közösségért, a választó-
kerület jólétéért lesz jelen a térségben, 
és küzd országosan a színvonalas okta-
tás megteremtéséért, a mezőgazdasági 
munkából élők megbecsüléséért, a mun-
kahelyek gyarapításáért, a bérek rende-
zéséért, a szociális ellátások emelésért, 
a közmunkaprogram átszervezéséért, a 
családtámogatási rendszer bővítéséért, 
a turizmus fejlesztéséért, a kisvállalkozók 
támogatásáért, az állatvédelemért...

Olyan ember vagyok, akire számíthat a 
választókerület valamennyi lakosa.

Ahhoz, hogy visszaálljon a rend, a de-
mokrácia, az egyenlőség, az esélyegyenlő-
ség, a nyugalom, a mindenki számára nor-
mális élet, kormányváltásra van szükség.

A közösségért harcba szállok

Szatmár szívének dobbannia kell!

DR. PAPP ILDIKÓ 
Választott frakció: MSZP

FÖLDI ISTVÁN 
Választott frakció: Jobbik

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


