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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 12.

Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, 
Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, 
Kunszentmárton, Martfű, 
Mesterszállás, Mezőhék, 
Mezőtúr, Nagyrév, Öcsöd, 
Örményes, Szajol, 
Szelevény, Tiszaföldvár, 
Tiszainoka, Tiszakürt, 
Tiszapüspöki, Tiszasas, 
Tiszatenyő, Törökszentmiklós

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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Jász–Nagykun–Szolnok 4-es választókerületébe tartozó települések:

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a klub-
radio.hu/atallas oldalon, illetve a 
Face bookon „Az internetes Klubrá-
dió (iKlubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.

Szavazósátrak 
a választókerületben

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 tud csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

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 múlik 
azon, hogy valamennyi szavazókörben 
ott lesznek-e az ellenzék szavazat-
számlálói. Itt lehet jelentkezni: 
szamoljukegyutt.hu 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS  
Kossuth tér, szept. 18–26., 
8.00–18.00

MARTFŰ  
 ` Coop parkoló, Szolnoki út 
114., szept. 18., 16.00–20.00

 ` Szent István tér 1., szept. 25., 
16.00–20.00 MEZŐTÚR   

Altek irodaház parkolója, Földvári út 6., 
szept. 18–26., 8.00–18.00

TISZAFÖLDVÁR    
Fő tér, szept. 18., 8.00–15.00 és 20., 13.00–17.00 
és 23–24., 13.00–16.00 

KUNSZENTMÁRTON     
Piac, Köztársaság tér 1., szept. 21–22., 
13.00–17.00 és 26., 8.00–15.00
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Jelölőszervezet: Jobbik, DK, LMP,  
Momentum, MMM

1975. december 1-én születtem Mező-
túron. Nős vagyok, feleségem Kozma 
Katalin, három fiam van: Csányi Kende 
Tamás 14, Csányi Zétény Atilla 11, Csányi 
Hunor Levente 8 éves. Iskoláimat Mező-
túron kezdtem, egészen a középiskolá-
ig tartott meg a város. A Teleki Blanka 
Gimnázium elvégzése után a nyíregy-
házi Bessenyei György Tanárképző Főis-
kolára nyertem felvételt, ahol 1999-ben 
végeztem magyar-könyvtár szakos ta-
nárként, Ezután 2003-ban elvégeztem a 
Szegedi Tudományegyetem kiegészítő 
magyar szakát.

Törökszentmiklóson 1999-ben kezd-
tem tanári pályafutásomat, a Székács 
Elemér Szakközépiskolában magyar ta-
nárként. Itt szép és felejthetetlen 10 évet 
töltöttem, a város azóta is közel áll a szí-
vemhez. Mezőtúron 2009-ben kaptam 
lehetőséget, az akkor még Szegedi Kis 
István Református Gimnáziumban, hogy 
szülővárosomban taníthassak magyart. 
Örömmel tértem haza és odaadással 
végeztem oktató-nevelő munkámat. 
Hitvallásom az eltelt 20 év alatt válto-
zatlan: „Adj magyarságot a magyarnak”. 
A büszke magyarságtudatot tartom a 
legfontosabb alappillérnek az életben.

A közélettel 2008-ban kezdtem el 
foglalkozni a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom tagjaként. 2010-2014 között 
mezőtúri városi képviselőként több ja-
vaslattal is éltem, amelyek közül volt, 
ami megvalósult, volt több olyan, ami 
nem és volt olyan is, amelyet csak 
utóbb valósított meg a városvezetés 

(pl.: a második világháborús emlékmű 
felújítása). 2014-től a 2019. január 31-ig a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyű-
lés tagja voltam, a Jobbik frakciót vezet-
tem. Rendre szót emeltem a térségünk 
úthálózatának felújítása, valamint a köz-
biztonság megerősítése mellett. 

Felelősen gondolkodó értelmiségi 
vagyok, úgy érzem, hogy kötelességem 
foglalkozni a közélettel. Konzervatív ér-
tékrendű, keresztény emberként annak 
idején egy olyan párthoz szerettem vol-
na csatlakozni, amelyik el tudott sza-
kadni az előző politikai kultúrától, és új-
szerűségével, valamint tabudöntögető 
üzeneteivel sokakat maga mellé tudott 
állítani. Úgy látom, ez azóta is a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom.

Ismerem a települések minden-
napjait, személyes kapcsolatban állok 
a polgármesterekkel, vállalkozókkal, 
az itt élő emberekkel. Ellenzéki kép-
viselőként is számtalan módosító in-
dítványt, törvénymódosítást adtam be 
a helyiek érdekében. Hiszem, hogy a 
Fidesz leváltása után a problémák va-
lódi megoldására fordíthatjuk az ener-
giáinkat, és végre mindannyian felléle-
gezhetünk. A megosztottság, a hatalmi 
kiszolgáltatottság, a létbizonytalanság, 
a mindennapi életünket átható uram-
bátyám viszony, a csúcsra járatott kor-
rupció mind-mind az Orbán-kormány 
felelőssége. Ezen kell változtatnunk 
nekünk, ellenzékieknek, méghozzá ösz-
szefogással. Az már a megoldás része. A 
sokszínűségben akkora erő van, amely 
képes a fideszes diktatúrával szemben 
jólétet teremteni minden magyar család 
számára.

Az összefogás már a megoldás részeCSÁNYI TAMÁS      
Választott frakció: Jobbik

DOBREV KLÁRA (DK):

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szava-
zataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rend-
szerét.”

Miniszterelnökjelöltek
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


