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

Akasztó, Apostag, Bátya, Csengőd, 
Drágszél, Dunaegyháza, Dunapataj, 
Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, 
Dunavecse, Foktő, Géderlak, Harta, 
Homokmégy, Kalocsa, Kaskantyú, 
Kiskőrös, Miske, Ordas, Öregcsertő, 
Páhi, Solt, Soltszentimre, 
Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Újsolt, 
Újtelek, Uszód

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. 
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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.
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Szavazósátrak a választó kerületben
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OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

A 2022-es választás a kistelepüléseken 
fog eldőlni. A Fidesz-kormány tudatosan 
szigetelte el az itt élőket a valós informáci-
óktól. Ha valóban változást akarunk, akkor 
minden héten el kell vinni a legapróbb fa-
luba is azokat a híreket, amiket el akarnak 
titkolni előlük. Itt lehet csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

KALOCSA
Búzapiac tér 9., 
szept. 18., 20–25., 
7.00–17.00
KISKŐRÖS

 ` Piac tér, 
szept. 18., 22., 25., 
7.00–11.00

 ` Petőfi Sándor tér 8., 
szept. 20–21., 23–24., 
8.00–17.00

SOLT
 ` Béke tér 1., 
szept. 18., 25., 
8.00–11.00

 ` Aranykulcs utca 44., 
szept. 19., 8.00–17.00

SOLTVADKERT
 ` Parkoló, 
Kossuth Lajos utca 1., 
szept. 20., 8.00–17.00

 ` Piac, Vörösmarty 
utca 8., szept. 21., 24., 
7.00–10.00

DUNAPATAJ
Parkoló, Hartai út 1., 
szept. 20–21., 8.00–18.00
HARTA
Parkoló, 
Semmelweis tér 1., 
szept. 18., 24., 8.00–17.00
SZAKMÁR
Erzsébet utca 1., szept. 
23–24., 8.00–17.00
FOKTŐ
Piac tér, 
szept. 20., 8.00–17.00
BÁTYA
ABC-vel szemben, 
Kossuth Lajos utca 58., 
szept. 22., 8.00–17.00
DUNAVECSE
Hősök tere, szept. 
25., 8.00–17.00 és 26., 
14.00–18.00

HOMOKMÉGY
Kossuth Lajos utca 40., 
szept. 23., 8.00–17.00
MISKE
Fő utca 32., 
szept. 23., 8.00–17.00
APOSTAG
Nagy Lajos tér 4., 
szept. 19., 14.00–18.00
GÉDERLAK
Művelődési Ház előtt, 
Dunaszentbenedeki út 95., 
szept. 22., 13.00–18.00

DUNASZENTBENEDEK
Faluházzal szemben, 
Kossuth utca 62., 
szept. 19., 14.00–18.00
SOLTSZENTIMRE
Hősök tere 1., 
szept. 18., 7.00–11.00
AKASZTÓ
Fő utca 63., 
szept. 25., 8.00–12.00
USZÓD
Árpád utca 9., 
szept. 26., 14.00–18.00
ORDAS
Dózsa György utca 6., 
szept. 21., 14.00–18.00
DUNAEGYHÁZA
ABC parkoló, Duna utca 
25., 
szept. 22., 14.00–18.00
CSENGŐD
Dózsa György utca 34., 
szept. 26., 14.00–18.00

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az előválasztási 
szavazatokat az ország 24 városában. Ide keresnek 
önkénteseket. De a 2022-es választáson is sok mú-
lik azon, hogy valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt lehet 
jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd

Németnyelv-tanárként, tanítóként több 
mint 22 évet dolgoztam általános isko-
lákban, először Kalocsán a Kertvárosi 
Általános Iskolában, később külföldön 
vállaltam munkát. 1998-ban, 2002-ben 
és 2014-ben önkormányzati képviselő-
vé választottak a városban. Az elmúlt 
években megismertem a külső bizott-
sági tagok feladatait, a nemzetiségi 

önkormányzat vezetését. Ez idő alatt 
költségvetéssel, oktatással, művelődés-
sel, sportegyesületekkel, közbeszerzési, 
jogi és gazdaságfejlesztési kérdésekkel 
foglalkoztam.

Pedagógusként és önkormányzati 
képviselőként bepillantást nyertem a 
tankerületek működésébe. Jogi tanul-
mányaimat az SZTE Állam- és Jogtu-
dományi karán folytattam. Szívügyem a 
környezetvédelem.

Jelölőszervezetek: 
DK, Momentum, Liberálisok, MMM

Szak0máron születtem 1962-ben, 
Kalocsán érettségiztem az I. István Gim-
náziumban. Szüleim mezőgazdasággal 
foglalkoztak. Mindig humán érdeklődésű 
voltam, elsősorban a helytörténet érde-
kelt. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
magyar-történelem szakán végeztem, 
majd könyvtárosként dolgoztam a helyi 

laktanyában, valamint a Belvárosi Általá-
nos Iskolában. Négyéves megszakítással 
középiskolában tanítottam, majd igazga-
tóhelyettes lettem. Másoddiplomáimat a 
BME-n közoktatás-vezető-, illetve a SZTE 
bölcsész szakon szereztem meg. Két cik-
lusban a Kalocsai Kulturális Központ és 
Könyvtár igazgatója voltam. Közművelő-
dési szakember és közösségfejlesztő is 
vagyok, Baján dolgozom művelődésszer-
vezőként.

Jelölőszervezet: Jobbik, LMP

A családom már évszázadok óta Kiskőrö-
sön él. Jómagam jogászként dolgozom. 
15 éve képviselem a sokszor kisemmizett 
embereket a hatóságok előtt, többnyire 
bankokkal és végrehajtókkal szemben. 
Korábban Kiskőrös önkormányzati kép-
viselője voltam, jelenleg szakszerve-
zetekben segítem a munkavállalókat, 

többnyire munkaügyi, devizahiteles és 
végrehajtási ügyekben. Célom, hogy egy 
olyan törvényhozó testület részese le-
gyek, amely a magyar emberekért hozza 
a jogszabályokat. A térségünkben több 
probléma van, amelyekre megoldást kell 
találni. Ilyen az 52-es út felújítása, a Kalo-
csai kórház várólistáinak csökkentése, a 
háziorvosi szolgálat erősítése, vagy a sző-
lősgazdák érdekeinek a védelme.

Szívügyem 
a környezetvédelem

Százezer szállal kötődöm 
Kalocsához és környékéhez!

„Itt születtem én 
ezen a tájon”

DR. ANGELI GABRIELLA
Választott frakció: MSZP

DR. MAGÓNÉ TÓTH GYÖNGYI
Választott frakció: DK

DR. KUDRON NÁNDOR
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


