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

Ágasegyháza, Bócsa, Bugac, 
Bugacpusztaháza, Csólyospálos, 
Fülöpjakab, Fülöpszállás, Gátér, 
Izsák, Jakabszállás, Jászszentlászló, 
Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, 
Kömpöc, Kunszállás, Lakitelek, 
Móricgát, Nyárlőrinc, Orgovány, 
Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank, 
Tiszaalpár, Tiszaug 

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!
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Szavazósátrak a választó kerületben

Bács-Kiskun megye 4-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BÁCSKISKUN 

4ES 

választó - 

kerület

KISKUNFÉLEGYHÁZA
Fekete Pál sétány 1., 
szept. 18–26., 8.00–18.00

LAKITELEK
Piac, Széchenyi körút 1042/19., 
szept. 22., 8.00–12.00

IZSÁK
Piac, Szabadság tér 1., 
szept. 24., 8.00–12.00

KISKUNMAJSA
 ` Piac, Vágóhíd utca 15., 
szept. 19., 24., 8.00–12.00

 ` Művelődési Ház, Hősök tere 6., 
szept. 19., 24., 14.00–18.00

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a 
www.klubradio.hu/atallas ol-
dalon, illetve a Facebookon 
„Az internetes Klubrádió (iK-
lubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.

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

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: LMP, Jobbik, MSZP, 
Párbeszéd, Momentum, ÚVNP

54 éves agrármérnök, vidékfejlesz-
tési menedzser, biogazdálkodó vagyok. 
Két évtizedes kiskunfélegyházi és me-
gyei önkormányzati képviselői tapasz-
talattal rendelkezem. Egy környezetvé-
delmi alapítvány kuratóriumi elnökeként 
és az LMP Bács-Kiskun megyei elnöke-
ként dolgozom. A Veled a Városunkért 
Egyesület önkormányzati képviselője-
ként kerültem a képviselő-testületbe. 
Csaknem harminc éve vagyok egyéni 
vállalkozó, de kipróbáltam magam köz-
tisztviselőként és politikai szervezőként. 
Kistermelőként tagja vagyok a Kam-
ra-Túra Homokháti Gazdák Egyesületé-
nek.

Rendületlenül küzdök a helyi em-
berek életminőségének javításáért és 
a zöldügyekért. Többek között kezde-
ményeztem a helyi klímavédelmi ak-
cióterv kidolgozást, városfásítási és 
Babafa programot. Aláírást gyűjtöttem 
civilekkel Bankfalu orvosi rendelőjének 
megmentéséért, megakadályoztuk egy 
környezetszennyező rádiófrekvenciás 
adótorony létrehozását a lakóövezet és 
a helyi védelem alatt álló természeti 
terület határán. Ökogazdálkodóként ta-
pasztalataimnak a jövő szempontjából 
is nagy jelentősége van. Megoldandó 
feladatként és több évtizedes adósság-
ként tartom számon Kiskunfélegyháza 
és környéke úthálózatának fejlesztését.

Egy friss kormányhatározat a vidék-
fejlesztési forrásokat a korábbi európai 
uniós költségvetési ciklusban biztosított 

összeg három és félszeresére emelte. 
Ezt a pénzt a korábbi időszakhoz képest 
átgondoltabban és hatékonyabban kell 
elkölteni, elsősorban zöld gazdaság-
fejlesztésre: zöldfelületek növelésé-
re, fásítási programok támogatására, a 
megújuló energiaforrások és a körkörös 
gazdasági modellre épülő programok 
felhasználására.

A becsületes és műgonddal alkotó 
embert értékelem, megvetem a hatalmi 
helyzettel visszaélő, despotikus vezető-
ket, a képmutató, farizeus kiskirályokat. 
A tisztességes, munkával megélhetést 
kereső és jobb életet akaró emberek 
szószólója vagyok. Az intézményesített 
lopás, a korrupció, a hivatali hatalommal 
való visszaélés, a költségvetési csalás, a 
közvagyon fosztogatása számomra el-
fogadhatatlan és büntetendő.

Lezsák Sándor, a hatalom embere, 
aki saját egyéni céljai, lakiteleki magán-
birodalma, az elit és a nagyvállalatok ér-
dekében hűbérúrként építette ki a sze-
mélyi függés rendszerét a térségben. A 
közpénzek, a támogatások, a pozíciók 
elosztása feletti zsarnokság megköti a 
polgármesterek kezét és a település-
fejlesztés torzulásaihoz, térségen belüli 
aránytalanságaihoz vezetett.

A fideszeseket nem érdekli az ég-
hajlatváltozás, csak a földrablás, ezért 
én vagyok a “zöld” garancia arra, hogy a 
Kiskunság ne váljon félsivataggá.

Az LMP képviselőjelöltjeként, majd 
országgyűlési képviselőjeként nem a 
pártközpontok érdekeit fogom kiszol-
gálni, hanem a helyben élőket fogom 
szolgálni az Országgyűlésben.

Rendületlenül küzdök 
a zöldügyekért

KISSZENICZEY KÁLMÁN
Választott frakció: LMP

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


