Hol szavazhatunk?
Személyes szavazásra kijelölt sátrak
1. Móricz Zsigmond körtér
2. Széll Kálmán tér
3. Blaha Lujza tér
4. Nyugati tér
5. Örs vezér tere
6. Boráros tér
7. Csepel, Görgey tér
8. XV. kerület Fő tér
9. Lehel tér

10. Nagyvárad tér (aluljáró)
11. Újpest Városközpont
12. Flórián tér
13. XVII. kerület, Rákoskeresztúri központ
14. Kispest, Határ út
15. Kőbánya–Kispest metróállomás
A sátrak június 20. és 25. között 10 és 20
óra között lesznek nyitva, június 26-án 8
és 12 óra között.

Fogadj örökbe egy falut!
A Nyomtass te is! újság századik számának megjelenése alkalmából országos akciót hirdetünk. Csapatokat, közösségeket, baráti társaságokat, leendő csapattagokat, szervezőket,
vezetőket, szponzorokat, támogatókat keresünk, akik egy-egy településen vállalják, hogy
megszervezik a Nyomtass te is! újság rendszeres terjesztését.

Szeretnél egy közösséghez tartozni és értelmes feladatot végezni a közösség
érdekében? Itt a lehetőség!
Faluról falura foglaljuk vissza az országot! Te melyik települést választod?

Nyomtasd, másold, terjeszd!
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NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu
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Most ön dönthet az
ellenzék közös budapesti
főpolgármester-jelöltjéről
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A budapesti előválasztás tétje a közös ellenzéki főpolgármester-jelölt
megtalálása az őszi önkormányzati választásra. Olyané, aki esélyes kihívója
lehet Tarlós Istvánnak, akit ismét elindít a Fidesz–KDNP. Három ellenzéki jelölt szerezte meg a szükséges aláírást, és közülük lehet választani június 20.
és 26. között. Segítsen ön is, hogy megtaláljuk a legjobb ellenzéki jelöltet!

info.nyomtassteis@gmail.com

Az előválasztás médiapartnere a Nyomtass te is! mozgalom
LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Az előválasztás egy önkéntes szerveződés
a 2019-es budapesti önkormányzati választás ellenzéki főpolgármester-jelöltjei
között. A részt vevő főpolgármester-jelöltek vállalják, hogy nem indulnak egymás
ellen ősszel, és közülük az előválasztás
szabályai szerint dől el, ki lesz Tarlós István
kihívója, akit a Fidesz–KDNP jelöl.
Bárki elindulhatott az előválasztáson,
ha a megadott határidőig, június 17-én 16
óráig 2000 érvényes aláírást leadott a Civil Választási Bizottságnak.
Ez három embernek sikerült: Kálmán
Olgának, aki független jelöltként indul,
elfogadva a Demokratikus Koalíció támogatását; Karácsony Gergelynek, aki az
MSZP–Párbeszéd és a Szolidaritás jelölt-

je, valamint Kerpel-Fronius Gábornak, akit
a Momentum jelölt.
Ezekre a jelöltekre június 20–26. között lehet szavazni a Budapest 15 pontján
felállított sátrakban. Csak az szavazhat,
aki rendelkezik budapesti lakcímkártyával, illetve 2001. október 1. előtt született.
Interneten azok szavazhatnak, akik
megfelelnek ezeknek a kritériumoknak
és előzetesen június 19-éig regisztrálták
magukat.
A sátrak június 20. és 25. között 10 és
20 óra között lesznek nyitva, június 26-án
csak 8 és 12 óra között.
A választás végeredménye június 26án az esti órákban várható.
Bővebben: https://elovalaszto.hu
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– nyomtassteis! –

Jelentkezz / jelentkezzetek!

Kálmán Olga

(független jelölt, támogatja a DK)
„Egyenesen Budapestért” szlogennel,
független jelöltként indul az előválasztáson, elfogadva a Demokratikus
Koalíció támogatását. Egy videós nyilatkozatában nyomatékosan hangsúlyozta, hogy őt nem fogja kötni a pártfegyelem, a megfelelési és igazodási
kényszer.
1968. február 23-án született, középiskolai tanulmányait Monoron végezte, a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Főiskolán magyar nyelv és irodalom,
valamint népművelés szakon végzett.
1994-től dolgozott televíziós riporterként, 1995-ben került a Magyar Tele-

vízióhoz. 2003-tól az ATV televíziós
csatornánál szerkesztő, az Egyenes
beszéd állandó műsorvezetője. 2016
decemberében felmondott az ATV
csatornánál, és átment a Hír TV-hez. Új
műsora – Egyenesen Kálmán Olgával –
2017. március 13-án debütált. 2018. augusztus 1-jén elbocsátották a Hír TVtől. Tevékenységét Pulitzer-emlékdíjjal
ismerték el.
Programjában lakásteremtési lehetőséget ígér a pályakezdő fiataloknak,
több pénzt követel a fővárosi kórházaknak és nagyobb odafigyelést az
egészségügyi ellátásokra.

Karácsony Gergely

(az MSZP–Párbeszéd és a Szolidaritás jelöltje)
„Egy olyan városban szeretnék élni,
ahol mindenütt az van kiírva, hogy
»fűre lépni szabad«. Arra van szükség,
hogy Budapest szabad és zöld legyen”
– fogalmazott a főpolgármester-jelölti
vitán.
Fehérgyarmaton született 1975. június 11-én. 1993-ban érettségizett a
debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban,
ezután felvették a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi
Kar történelem szakára. 1995-ben innen átment az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi
Kar Szociológiai és Szociálpolitikai
Intézetébe, ahol 2000-ben szerzett
diplomát szociológusként. Diplomája
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megszerzése után a Medián piac- és
közvélemény-kutató cégnél kapott kutatásvezetői állást. 2007-ben a cég kutatási igazgatója lett. Emellett 2004-től
a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének oktatója.
Az LMP, majd a Párbeszéd parlamenti képviselője volt, jelenleg (2014től) pedig Zugló polgármestere.
„A következő főpolgármesternek és
csapatának feladata, hogy olyan városvezetést szervezzen, amely tiszta levegőt, olcsó és színvonalas közlekedést,
biztonságos egészségügyi ellátást, elérhető lakhatást, tisztességes megélhetést teremt mindenkinek” – írja nyílt
levelében.

Kerpel-Fronius Gábor
(a Momentum jelöltje)

„Vegyük vissza Budapestet” szlogennel, a Momentum jelöltjeként indul az
előválasztáson.
1966. szeptember 28-án született
Budapesten. Tanulmányait a budapesti
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, majd
a Janus Pannonius Tudományegyetem
történelem–francia szakán folytatta.
Rendszerszervezőként és projektmenedzserként tevékenykedett. Saját informatikai cége van, négy gyermek édesapja.
Rendszeresen írt politikai publicisztikákat
és könyvkritikákat a Jelenkor folyóiratba,
valamint az Élet és Irodalomba.
A Momentum XIII. kerületi alapszervezetének elnöke.

„A Fidesz eluralta a várost. Épp az
az egyik legsúlyosabb probléma, hogy
a város költségvetését iszonyatosan
megterheli a fideszes közpénzszivat�tyúként működő cégek maffiarendszere – nyilatkozta az egyik hetilapnak. –
Ennek felszámolására van tervünk, ami
a teljes ellenzék és a város érdeke.”
„Főpolgármester-jelöltként
én
nem ígérhetek csodát. Nem ígérhetek ingyenes tömegközlekedést, nem
mondhatom, hogy könnyű lesz. Csak
együttműködést ígérhetek. Azt, hogy
együtt vissza fogjuk venni Budapestet”
– írta Facebook-oldalán.

Civil Választási Bizottság
A budapesti előválasztás szervezője a Civil Választási Bizottság. Ezt a testületet civil közösségek és ellenzéki pártok képviselői hozták létre, hogy az
előválasztás második fordulója során civil kontroll mellett választhassuk ki a
változást akaró többség főpolgármester-jelöltjét.
A Civil Választási Bizottság (CVB) célja, hogy
ősszel Budapesten a lehető legszélesebb
körű ellenzéki együttműködés szálljon
szembe a Fidesz jelöltjével, Tarlós Istvánnal.
A CVB elnöke a tagok felkérése alapján
dr. Magyar György ügyvéd.
A választás technikai feltételeit az
aHang közösség biztosítja.
A Civil Választási Bizottság (CVB) tagjai:
• aHang Platform
• Civilek a demokráciáért
• Mindenki Magyarországa Mozgalom
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Nyomtass te is! mozgalom
Oktogon Közösség
Számoljuk Együtt Mozgalom
Kálmán Olga kampánystábja
Karácsony Gergely kampánystábja
Kerpel-Fronius Gábor kampánystábja
Szolidaritás Mozgalom
DK
Jobbik
LMP
Momentum
MSZP
Párbeszéd
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