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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Alsóbogát, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, 
Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, 
Balatonújlak, Bodrog, Böhönye, Buzsák, Csákány, Csombárd, 
Csömend, Edde, Fonyód, Főnyed, Gadány, Gamás, 
Gyugy, Hács, Hetes, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, 
Kisberény, Látrány, Lengyeltóti, Libickozma, Magyaregres, 
Marcali, Mesztegnyő, Mezőcsokonya, Nagybajom, 
Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, 
Nikla, Ordacsehi, Osztopán, Öreglak, Pálmajor, Pamuk, 
Polány, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyaszaló, Somogyfajsz, 
Somogygeszti, Somogyjád, Somogysámson, Somogysárd, 
Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogytúr, Somogyvámos, 
Somogyvár, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, 
Szőlősgyörök, Tapsony, Táska, Tikos, Újvárfalva, Varászló, Várda, Vörs, 

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

Somogy megye 3-as választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

SOMOGY 3AS 

választó - 

kerület

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

FONYÓD
Parkoló, Fő utca 18., 
szept. 25–26., 10.00–17.00

BALATON SZENTGYÖRGY
Csillagvár utca 2., szept. 24., 10.00–17.00

SOMOGYSZENTPÁL
Kossuth Lajos tér 1., 
szept. 23., 14.00–17.00

BALATONKERESZTÚR
Önkorm. mellett, Iskola utca – Kossuth Lajos 
utca sarok, szept. 22., 10.00–17.00

NAGYBAJOM
Fő utca 40., 
szept. 21., 10.00–17.00

BÖHÖNYE
Fő utca 26., 
szept. 20., 10.00–17.00

KÉTHELY
Arany János utca 4., 
szept. 19., 10.00–17.00

ÖREGLAK
Parkoló, Fő utca 15., 
szept. 18., 10.00–17.00

SOMOGYJÁD
Parkoló, Fő utca 11., 
szept. 26., 10.00–17.00

LENGYELTÓTI
Parkoló, Rákóczi Ferenc út 1., 
szept. 24–25., 10.00–17.00

BALATONLELLE
Park, Kossuth Lajos utca 2., 
szept. 21–23., 10.00–17.00

BALATONBOGLÁR
Parkoló, 
Vörösmarty Mihály tér 4., 
szept. 18–20., 10.00–17.00

MARCALI
Civil Szerv. Háza, Orgona utca 2., 
szept. 18–26., 9.00–17.00

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
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 szavazatszámlálói. 
Itt tud jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: 
Jobbik, LMP, MSZP, Párbeszéd, MMM

Büszke vagyok arra, hogy 2018 óta leg-
jobb tudásommal képviselem az Önök 
érdekeit az Országgyűlésben, és rend-
szeresen számonkérem a térségnek 
tett, de be nem tartott kormányzati ígé-
reteket is. A Jobbik listájáról bekerült or-
szággyűlési képviselőként elsősorban 
Somogyország, és a körzetemben élő 
somogyi emberek hangját tolmácsolom 
a Parlamentben. Tagja voltam a Par-
lament Törvényalkotási Bizottságának 
2018 októbere és 2019 márciusa között, 
illetve jelenleg is tagja vagyok a Mező-
gazdasági Bizottságnak. Olimpiai bajnok 
lévén sportügyekben is rendszeresen 
felszólalok.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának jogász, 
valamint a Semmelweis Egyetem sport-
menedzser szakán szereztem diplomát.

A járványhelyzet mielőbbi megszűné-
se mellett legfőképp egy szabad, jóléti 
Magyarország megszületésében, egy 

erős, fejlődő vidék megteremtésében 
bízom, és minden erőmmel ezért dolgo-
zom!

Meghallva az emberek szavát, idén 
tartanak először országunkban elővá-
lasztást. Önök dönthetik el, hogy ki le-
gyen az a személy, aki 2022-ben egy 
az egy ellen fog indulni a kormánypárti 
jelölttel szemben. Hiszem, hogy a legal-
kalmasabb képviselőjelölt kiválasztásá-
val komoly lépést teszünk a kormány-
váltás felé, mert együtt erősek vagyunk!

Azért indulok az előválasztáson, 
hogy 2022-ben is az Önök bizalmát él-
vezve szolgálhassam a somogyi embe-
rek érdekeit. Hiszem, hogy a somogyi 
polgárok többet érdemelnek beváltat-
lan ígéreteknél és pökhendi válaszok-
nál. Önöknek, Nektek, azaz egész So-
mogyországnak sokkal több jár, mint 
amennyit most kap! Több figyelem, több 
energia és erősebb képviselet illeti meg 
a térséget. Én ehhez a képviselethez ké-
rem a bizalmukat idén, és remélhetőleg 
2022-ben is! Jólétet és szabadságot Ma-
gyarországnak!

Együtt erősek vagyunk!DR. STEINMETZ ÁDÁM 
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

Ebben többek között rögzítik, hogy véget 
vetnek az oligarchák gátlástalan vagyon-
szerzésének, és megteremtik a feltételeit, 
hogy a NER korrupciós cselekményeinek 
elkövetői a független igazságszolgáltatás 
előtt feleljenek a tetteikért. Visszaállítják az 

ügyészség és a bíróságok függetlenségét, 
csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, 
valamint átláthatóvá teszik a kormányzat 
közpénzfelhasználását és a pártfinanszíro-
zási rendszert.

Forrás: elovalasztas2021.hu

Amit az ellenzéki együttműködők vállalnak

Az ellenzéki előválasztáson résztvevő valamennyi jelölt elfogadta és aláírta azt 
a közös értéknyilatkozatot, amely megvalósítására kötelezettséget vállalnak.


