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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 13.

Bácsalmás, Bácsszőlős, Balotaszállás, 
Borota, Császártöltés, Csikéria, Hajós, 
Harkakötöny, Imrehegy, Jánoshalma, 
Kecel, Kelebia, Kéleshalom, 
Kiskunhalas, Kisszállás, Kunbaja, 
Kunfehértó, Mélykút, Pirtó, 
Tataháza, Tázlár, Tompa, Zsana 

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 lehet 
szavazni. A második fordulóban már csak 
a három legjobb eredményt elérő mi-
niszterelnök-jelölt mérkőzik egymással 
október 4. és 10. között. Szavazni sátrak-
ban vagy az 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

A Bács-Kiskun megye 5-ös választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BÁCSKISKUN 

5ÖS 

választó - 

kerületBALOTASZÁLLÁS
Közösségi Szintér, 
Balassi Bálint utca 10., 
szept. 24., 7.00–10.00

KISKUNHALAS
 ` Bethlen Gábor tér, szept. 18–26., 8.00–18.00
 ` Piactér, Május 1. tér 1., szept. 18., 22., 25., 7.00–10.00

KUNBAJA
A Közösségi Ház előtt, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 2., 
szept. 21., 7.00–10.00

HAJÓS
Piactér, Kossuth Lajos utca 2., szept. 21., 
7.00–10.00 és 24., 9.00–12.00

CSÁSZÁRTÖLTÉS
Teleház, Kossuth Lajos utca 167., 
szept. 23., 15.00–18.00

KECEL
Művelődési Ház előtere, Szabadság tér 17., 
szept. 19., 22., 25., 8.00–18.00

PIRTÓ
A Coop előtt, Dózsa György utca 20., 
szept. 20., 15.00–18.00

TÁZLÁR
Piactér, Templom köz 2., 
szept. 21., 7.00–10.00

JÁNOSHALMA
Piactér, Bernáth Zoltán utca 7., 
szept. 18., 20., 25., 8.00–18.00

MÉLYKÚT
Piactér, Arany János utca és 
Tópart utca sarka, 
szept. 23., 25., 7.00–10.00

TOMPA
Piactér, Táncsics utca 28., 
szept. 18., 7.00–10.00

KISSZÁLLÁS
A Posta előtti tér, 
Felszabadulás utca 18., 
szept. 24., 7.00–10.00

KELEBIA
A Művelődési Ház előtere, 
József Attila utca 91., 
szept. 22., 7.00–10.00

KUNFEHÉRTÓ
A Coop-pal szemben, 
Rákóczi utca 13., 
szept. 21., 15.00–18.00

TATAHÁZA 
Termelői piac, Majdán utca 1., 
szept. 20., 15.00–18.00

Ossza ön is az újságunkat!
A 2022-es választás a kistelepülé-
seken fog eldőlni. A Fidesz-kor-
mány tudatosan szigetelte el az 
itt élőket a valós információktól. 
Ha valóban változást akarunk, 
akkor minden héten el kell vinni a 
legapróbb faluba is azokat a híreket, 
amiket el akarnak titkolni előlük. Itt tud csatla-
kozni hozzánk: nyomtassteis.hu/jelentkezes

Egyéni 
képviselő - 
jelöltek vitája
Időpont: 
2021. 09. 20. 
(hétfő), 18:00
A vita élőben és később 
is megnézhető: facebook.com/
TabumentesOrszag/videos

BÁCSALMÁS
A Kulturális Központ előtt, 
Szent János utca 7., 
szept.19., 22., 24., 8.00–18.00



2 3

Jelölőszervezetek: 
DK, Liberálisok, MMM

Negyvenegy éves vagyok. Baján szület-
tem, jelenleg is itt élek feleségemmel 
és három kislányommal. Jól ismerem 
Bács-Kiskun megye és a kiskunhalasi 
térség problémáit és lehetőségeit.

Művelődésszervező és kommuni-
kációs egyetemi végzettségem van. Az 
elmúlt tizenöt évben terület-, térség- és 

turisztikai fejlesztéssel foglalkoztam. 
Tizenegy éven át Érsekhalma polgár-
mestere voltam. Így a város, a falu és a 
kistérségek lakosainak, vállalkozásainak 
napi gondjait is megismertem. Jelen-
leg az Összefogás Bács-Kiskun Megyé-
ért frakció vezetője vagyok. A LEADER 
Programban végzett munkám révén Ba-
ja-Bácsalmás–Jánoshalma–Kiskunhalas 
térségekben sikeres programok való-
sultak meg.

Jelölőszervezetek: 
Momentum, MSZP, Párbeszéd

Politológus vagyok, diplomámat a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen sze-
reztem. Szívügyem az Alföld. Hiszek 
a változásban, és mindent meg fogok 
tenni azért, hogy egy élhető és modern 
vidéket hozzunk létre. 2022 nem szól-
hat csak Orbán Viktor leváltásáról. Van 
egy fontosabb feladatunk is: építsünk 

fel egy új, 21. századi Magyarországot!  
Az új Magyarország felépítéséhez új ar-
cokra van szükség, olyanokra, akik nem 
a 2010 előtti világból jönnek, és akik ér-
tik, hogy rendszerszintű változás kell, 
mielőtt elveszítünk egy teljes generá-
ciót.

A Momentum nem ismer lehetetlent, 
és képes alapjaiban megváltoztatni Ma-
gyarországot – ezért indulok a közösség 
jelöltjeként az előválasztáson.

Gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan!

Szívügyem az Alföld.

HORVÁTH ROLAND KÁROLY
választott frakció: DK

PAPP DÉNES
választott frakció: Momentum

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, amelyben már csak a három 
legjobb eredményt elérő miniszterelnök-jelölt 
mérkőzik egymással, október 4. és 10. között.

Ki szavazhat?
Minden magyar állampolgár, aki 2004. ápri-
lis 1-én vagy előtte született, és van állandó 
magyarországi bejelentett lakcíme. Az elővá-
lasztás különlegessége, hogy azok a fiatalok 
is részt vehetnek rajta, akik 2022. április 1-ig 
betöltik a 18. életévüket. Ám esetükben akár 
hagyományosan, akár online szavaznak, szülői 
beleegyezésre van szükség. Az ehhez szüksé-
ges adatlapot a www.elovalasztas.hu oldalról 
lehet majd letölteni.

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelöltre 
és a 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 eszközön vagy hozzá kapcsolva. 
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

Jelölőszervezet: független

Ötvenhét éves latin–magyar szakos kö-
zépiskolai tanár vagyok, tősgyökeres kis-
kunhalasi. Azért indulok, mert aggaszt a 
társadalom megosztottsága, rossz han-
gulata. Legfőbb célom az esélyegyen-

lőség elérése, hogy ne legyen különb-
ség az országrészek, települések között, 
amikor oktatásról, munkalehetőségről, 
lakhatásról, boldogulásról van szó! Nép-
képviselőként kiállok azokért is, akik 
helyzetük, képességeik miatt nem tudják 
az érdekeiket érvényesíteni.

Van választás!
KOVÁCS ERIKA 
választott frakció: LMP


