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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Balkány, Bátorliget, Biri, Bököny, Encsencs, 
Érpatak, Fábiánháza, Geszteréd, Kállósemjén, 
Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nagykálló, Nyírbátor, 
Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, 
Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, 
Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, 
Penészlek, Piricse, Pócspetri, Szakoly, Terem, 
Újfehértó, Vállaj

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. 

NYÍRBOGÁT NYÍRBOGÁT 
Magániroda, Árpád  Magániroda, Árpád  
utca 11. utca 11. 
szept. 18–26., 9.00–17.00szept. 18–26., 9.00–17.00

ÚJFEHÉRTÓ ÚJFEHÉRTÓ 
Piac, Fő tér, szept. 22., 24., Piac, Fő tér, szept. 22., 24., 
25., 8.00–14.0025., 8.00–14.00

NAGYKÁLLÓ NAGYKÁLLÓ 
Kállai kettős tér Kállai kettős tér 
szept. 24–25., 8.00–16.00szept. 24–25., 8.00–16.00

BALKÁNY BALKÁNY 
Piac, Fő utca 20. Piac, Fő utca 20. 
szept. 25., 8.00–12.00 szept. 25., 8.00–12.00 

NYÍRLUGOS NYÍRLUGOS 
Piac, Szabadság tér 1. Piac, Szabadság tér 1. 
szept. 21., 8.00–12.00szept. 21., 8.00–12.00

NYÍRBÁTORNYÍRBÁTOR
   Önkormányzati helyszín, Önkormányzati helyszín, 
Szabadság tér 6. Szabadság tér 6. 
szept. 18–26., 9.00–18.00szept. 18–26., 9.00–18.00

   Városi piac, Radnóti Városi piac, Radnóti 
Miklós utca 18. Miklós utca 18. 
szept. 18., 23., 25., szept. 18., 23., 25., 
8.00–11.008.00–11.00

MÁRIAPÓCS MÁRIAPÓCS 
Coop ABC, Kossuth tér 20. Coop ABC, Kossuth tér 20. 
szept. 22., 8.00–12.00szept. 22., 8.00–12.00

KÁLLÓSEMJÉN KÁLLÓSEMJÉN 
Piac, Petőfi utca 6. Piac, Petőfi utca 6. 
szept. 19., 8.00–13.00szept. 19., 8.00–13.00

NYÍRBÉLTEKNYÍRBÉLTEK
Coop ABC, Fő tér, szept. Coop ABC, Fő tér, szept. 
18., 8.00–14.0018., 8.00–14.00

NYÍRVASVÁRI NYÍRVASVÁRI 
Posta, Báthori utca 8., Posta, Báthori utca 8., 
szept. 20., 8.00–12.00szept. 20., 8.00–12.00

GESZTERÉD GESZTERÉD 
Posta, Petőfi utca 1., szept. Posta, Petőfi utca 1., szept. 
21., 8.00–17.0021., 8.00–17.00

SZAKOLY SZAKOLY 
Létai utca 2., szept. 26., Létai utca 2., szept. 26., 
8.00–14.008.00–14.00

ENCSENCS ENCSENCS 
Gyógyszertár, Fő utca 1., Gyógyszertár, Fő utca 1., 
szept. 24., 8.00–17.00szept. 24., 8.00–17.00

BIRIBIRI
Piac, Szabadság utca 1., Piac, Szabadság utca 1., 
szept. 21., 8.00–12.00szept. 21., 8.00–12.00

ÉRPATAKÉRPATAK
Posta, Béke utca 28., Posta, Béke utca 28., 
szept. 25., 8.00–11.00 szept. 25., 8.00–11.00 

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 6-OS 

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 6-os 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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Pradlik Milán vagyok, 1998-ban  
születtem.

Politológiát tanulok a Debreceni  
Egyetemen.

Megválasztásom esetén támogat-
nám a helyi kis- és középvállalkozásokat, 
fejleszteném az agrár ágazatot és a falusi 
turizmust.

Arra törekednék, hogy közmunka he-
lyett valódi munkahelyek alakuljanak ki, 
versenyképes jövedelemmel.

Felderíteném a helyi korrupciós 
ügyeket, és ezekkel szemben megten-
ném a megfelelő jogi lépéseket.

Közmunka helyett valódi munkahelyek!

PRADLIK MILÁN

Választott frakció: Momentum
Jelölőszervezetek: Momentum

Tóth Viktor vagyok, 1967-ben szület-
tem. Több cikluson át a megyei közgyű-
lés tagja voltam.

Célom, hogy a térségben olyan fej-
lesztések valósuljanak meg, melyek tisz-
tességes megélhetést nyújtó munkahe-
lyek révén kiszámítható és biztonságos 
életet teremtenek.

Tanárként meggyőződésem, hogy a 
szabolcsi gyerekeknek is olyan lehetősé-
gekre, színvonalas oktatásra van szüksé-
ge, mint az ország más területén élőknek.

Kiszámítható és biztonságos életet!

TÓTH VIKTOR

Választott frakció: MSZP
Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd

Dr. Bélteki Béla vagyok, 57 éves. Újfe-
hértón 30 éve látom el a háziorvosi praxist.

Mostanra érett meg bennem a gon-
dolat, hogy a munkámon kívül másképp 
is szeretnék segíteni az országon. Azért, 
hogy az emberek kényelmesebben, 
gyorsabban és hatékonyabban kapjanak 
ellátást. 

Apaként a fiatalok jövője miatt is ag-
gódok, mivel a kormány figyelmen kívül 
hagyja ezt.

Szeretnék egy jobb, egészségesebb 
Magyarországot!

Egészségesebb Magyarországot!

DR. BÉLTEKI BÉLA

Választott frakció: Jobbik
Jelölőszervezetek: Jobbik, LMP, MMM, 
ÚVNP

Czirják Alexandra vagyok, 1995-ben 
születtem.

A társadalmi egyenlőtlenségek indí-
tottak el a politikai pályán. Védőnőként 
látom, milyen a nehéz sorsú családok 
élete hazánkban. 

Úgy hiszem, amíg van gyermeksze-
génység Magyarországon, addig van 
dolgunk. Hiszek abban, hogy a szociális 
érzékenység nem gyengeség, hanem 
erény. Azért fogok dolgozni, hogy a sze-
génység ne bélyeg, hanem legyőzhető 
kihívás legyen.

A szegénység legyőzhető legyen

CZIRJÁK ALEXANDRA

Választott frakció: DK
Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok

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


