
OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
A 2022-es választás a kistelepüléseken fog eldőlni. A Fidesz-kormány tudatosan szige-
telte 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 csatlakozni hozzánk: nyomtassteis.hu/jelentkezes
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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.

Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Baja, 
Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, 
Dávod, Dunafalva, Dusnok, 
Érsekcsanád, Érsekhalma, Fajsz, 
Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, 
Katymár, Madaras, Mátételke, 
Nagybaracska, Nemesnádudvar, 
Rém, Sükösd, Szeremle, Vaskút 

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.
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Szavazósátrak a választó kerületben

A Bács-Kiskun megye 6-os választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BÁCSKISKUN 

6OS 

választó - 

kerület

MADARAS
Szent István utca 2., 
szept. 20., 9.00–12.00

BAJA
 ` MSZP iroda, Szenes utca 10., 
szept. 18–26., 8.00–18.00

 ` Piac, Alföldi tér, szept. 18–19, 
szept. 25–26., 7.00–12.00

 ` Buszpályaudvar, 
Csermák Mihály tér 14., 
szept. 20–24., 14.00–17.00

SÜKÖSD
Dózsa György utca 168., 
szept. 24., 14.00–17.00

BÁCSBOKOD
Hunyadi János utca 25., 
szept. 25., 9.00–12.00 

DUSNOK
Köztársaság utca 10., 
szept. 24., 9.00–12.00

GARA
Kossuth utca 83., 
szept. 23., 14.00–17.00

VASKÚT
Petőfi Sándor utca 90., 
szept. 23., 9.00–12.00

HERCEGSZÁNTÓ
Dózsa György utca 8., 
szept. 22., 14.00–17.00

CSÁTALJA
Dózsa György utca 2., 
szept. 22., 9.00–12.00

RÉM
Petőfi Sándor utca 32., 
szept. 21., 14.00–17.00

FELSŐSZENTIVÁN
Szent István utca 24., 
szept. 21., 9.00–12.00

KATYMÁR
Szent István utca 22., 
szept. 20., 14.00–17.00
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Jelölőszervezetek: Momentum, MSZP, 
Párbeszéd

Életem jelentős részét Rémen töltöttem, 
jelenleg már Baján élek. Tanulmányai-
mat Gödöllőn fejeztem be a Szent István 
Egyetemen, gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnökként. 2008-tól mezőgazda-
sági vállalkozóként dolgozom. 2014 és 
2019 között önkormányzati képviselő 
voltam Rémen, ahol a fiatalokat képvisel-
tem. Ahhoz, hogy a vidékén újra érdemes 
legyen élni, rendszerszintű változásokra 
van szükség!

Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok

43 éves vagyok, Baján élek a párom-
mal és három gyermekemmel. Ta-
nító és gyógy pedagógiai tanár vég-
zettséggel jelenleg a Bajavíz Kft.-nél 
dolgozom. Baja önkormányzatának 

kép viselőjeként, a Szo ciális, Egészség-
ügyi és Sportbizottság tagjaként úgy 
vélem, hogy folyamatos társadalmi 
párbeszéd nélkül nem lehet fejlődést 
elérni. Világra nyitottan kell élnünk, 
hogy hitelesen közvetíthessük a gon-
dolataikat. 

Rendszerszintű változásokra  
van szükség!

Millió szállal kötődöm 
Bajához és a Dunához.

KISS LÁSZLÓ
választott frakció: Momentum

LÁSZLÓ KÁROLY
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. 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-jelölt-
re és a lakóhelye szerinti választókörzet 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

Jelölőszervezetek: ÚVNP

1995-ben születtem, a Budapesti Corvi-
nus Egyetemen végeztem Nemzetközi 
Gazdálkodás és Regionális és Környe-
zetgazdaságtan szakon. Voltam üzleti 

tanácsadó, stratégiai és üzletfejlesztési 
gyakornok, részt vettem vezetőképző 
programban. Angolul és franciául tudok.
Az Amigos a Gyerekekért Alapítvány ön-
kénteseként kórházi ápolásra szoruló 
gyerekekkel foglalkoztam.

Kormányváltást és politikai  
irányváltást akarunk!

VASS ANTAL
választott frakció: ÚVNP/LMP 

Jelölőszervezetek: Jobbik, LMP

Erdélyben születtem, de már évtize-
dek óta Baján élek. Felsőfokú labo-
ratóriumi asszisztens végzettségem 
van; angolul, románul és franciául be-
szélek. Férjemmel az agrárszektorban 

találtuk meg a számításainkat, mező-
gazdasági vállalkozóként több csa-
ládnak is biztosítunk munkahelyet. 
2019-ben Baja önkormányzati képvi-
selője lettem. Hiszek a közvetlen pár-
beszédben, a közös gondolkodásban, 
a csapatmunkában. 

Az agrárium fejlesztését tartom  
az egyik legfontosabbnak

PREININGER ROZÁLIA 
választott frakció: Jobbik


