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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Bakonynána, Bánd, Csehbánya, Csetény, Dudar, 
Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Jásd, 
Királyszentistván, Kislőd, Lókút, Márkó, 
Nemesvámos, Olaszfalu, Öskü, Sóly, Szápár, 
Szentgál, Tés, Úrkút, Városlőd, Veszprém, 
Vilonya

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.

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

nyomtassteis

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

VESZPRÉM 1ES 

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 lehet csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

Szavazósátrak 
a választókerületben

Veszprém megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

BÁND
Közösségi Ház, Petőfi u. 67., 
szept. 23., 9.00–12.00
HEREND
Művelődési Ház, Kossuth u. 136., 
szept. 25., 12.00–15.00
KISLŐD
Hősök tere 1., szept. 25., 8.00–11.00
MÁRKÓ
Csárda előtt, Padányi Bíró Márton tér, 
szept. 25., 16.00–19.00
NEMESVÁMOS
Művelődési Ház, Kossuth u. 88., 
szept. 23., 15.00–18.00
SZENTGÁL
Művelődési Ház, Fő u. 67., 
szept. 18., 12.00–15.00
TÉS
Kultúrház, Petőfi u., 
szept. 26., 16.00–19.00
ÚRKÚT
Takarékszövetkezet, Május 1. tér 1., 
szept. 18., 16.00–19.00
VÁROSLŐD
Művelődési Ház, Templom tér 4., 
szept. 18., 8.00–11.00

BAKONYNÁNA
Művelődési Ház, Alkotmány u. 31., szept. 19., 12.00–15.00
CSETÉNY
Márvány Bisztró előtti tér, Petőfi u. 15., szept. 26., 8.00–11.00
DUDAR
Művelődési Ház, Kossuth u. 2., szept. 19., 8.00–11.00
OLASZFALU
Posta előtt, Major u. 1., szept. 19., 16.00–19.00
SZÁPÁR
Kultúrház, Táncsics u. 1., szept. 26., 12.00–15.00

VESZPRÉM
Három Grácia szobor, Kossuth u. 19., szept. 18–26., 8.00–18.00
HAJMÁSKÉR
Művelődési Ház, Kossuth u. 20., szept. 21., 14.00–17.00
KIRÁLYSZENTISTVÁN
Szent István Park, Fő u. 50., szept. 22., 10.00–13.00
SÓLY
Kultúrház, Vasút u. 1., szept. 21., 10.00–13.00
ÖSKÜ
Művelődési Ház, Mecset u. 2., szept. 22., 14.00–17.00
VILONYA
Italbolt előtti tér, Kossuth u. 1., szept. 20., 9.00–12.00
VESZPRÉM–GYULAFIRÁTÓT
Művelődési Ház, Hajmáskéri u. 2., szept. 24., 15.00–18.00
VESZPRÉM–KÁDÁRTA
Buszmegálló mögötti tér, Győri u. 67., szept. 20., 15.00–18.00

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az 
előválasztási szavazatokat az ország 
24 városában. Ide keresnek önkén-
teseket. De a 2022-es választáson is 
sok múlik azon, hogy valamennyi sza-
vazókörben ott lesznek-e az ellenzék 
szavazatszámlálói. Itt tud jelentkezni: 
szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: 
DK, Jobbik, LMP, Liberálisok, MMM

Csonka Balázs vagyok, 47 éves, három 
gyermek édesapja. A szegedi Radnóti 
Miklós Kísérleti Gimnázium biofizika ta-
gozatán érettségiztem, majd 2000-ben 
a Szegedi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán szereztem jogi 
doktorátust.

2000 és 2004 között Veszprémben 
voltam ügyvédjelölt. 2004-ben tettem 
szakvizsgát, azóta saját irodámat veze-
tem, szakterületem a büntetőjog, a csa-
ládi jog, a polgári jog és az adatvédelem. 
Több ügyet képviseltem az Emberi Jogok 
Európai Bírósága előtt. A Magyar Ügyvé-
di Kamara Veszprém megyei küldöttje 

vagyok, egyúttal a kamarai fegyelmi bi-
zottság tagja. Pártpolitikai felkérésemig 
a Társaság A Szabadságjogokért (TASZ) 
Veszprém megyei munkatársa voltam.

Erős a kötődésem a Bakonyhoz, 
Veszprémhez, a királynék városához. 
A Demokratikus Koalíció által felkért, de 
függetlenségére büszke jelöltként vál-
lalom a megmérettetést. Abban hiszek, 
hogy itt helyben csak egymás szavá-
nak meghallgatásával boldogulhatunk. 
Nehéz, de sikeres évek állnak előttünk, 
közösen tudunk tenni az országért, a 
jogrendszerünkért és a csodálatos váro-
sunkért, Veszprémért. Programpontjaim 
röviden: társadalmi párbeszédet, átlát-
ható gazdálkodást, igazságosabb jog-
rendszert!

Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd

1974-ben születtem Pécsett, nős va-
gyok, két gyermek édesapja. Veszprém-
ben érettségiztem, majd a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen ok-
leveles közgazda diplomát szereztem.

2003-tól az MSZP országos elnöksé-
gének tagja, később alelnöke, 2003-tól 
hét évig a Veszprém megyei elnökség 
alelnöke voltam. 2002-ben a Gyermek-, 
Ifjúsági és Sportminisztérium politikai 
államtitkára lettem. 2009 és 2014 között 
az MSZP képviselőcsoportjának frakció-
vezetője, 2010-től 4 évig voltam az MSZP 
elnöke. A 2010. évi választásokon az 
MSZP, 2014-ben a baloldali összefogás 

miniszterelnök-jelöltjeként indultam. 
A NATO Parlamenti Közgyűlés baloldali 
képviselőcsoportjának vezetője, 2019-
ben a NATO Parlamenti Közgyűlés alel-
nöke, majd a szervezet elnöke lettem. Az 
elnöki terminus lejárta után a NATO Par-
lamenti Közgyűlés újra megválasztott a 
szervezet alelnökének. Éveken át tagja 
voltam az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének a magyar nemzeti de-
legáció helyettes vezetőjeként. 2010-től 
– kétszer újraválasztva – a baloldali pár-
tokat összefogó világszervezet, a Szo-
cialista Internacionálé alelnöke vagyok. 
Korábban több, Magyarország Európai 
Uniós tagságára felkészítő civil szerve-
zet munkájában is részt vettem.

Szabadság, méltányosság, emberség. 
Civil jelölttel egy európaibb országért!

Kormányváltást és 
korszakváltást!

MESTERHÁZY ATTILA 
Választott frakció: MSZP

CSONKA BALÁZS 
Választott frakció: DK

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


