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

Ádánd, Andocs, Bábonymegyer, Balatonendréd, Balatonföldvár, 
Balatonőszöd, Balatonszabadi, Balatonszárszó, Balatonszemes, 
Balatonvilágos, Bálványos, Baté, Bedegkér, Bonnya, Büssü, 
Ecseny, Felsőmocsolád, Fiad, Fonó, Gadács, Gölle, Igal, 
Kánya, Kapoly, Kára, Karád, Kazsok, Kereki, Kisbárapáti, 
Kisgyalán, Kőröshegy, Kötcse, Lulla, Magyaratád, 
Mernye, Miklósi, Nágocs, Nagyberény, Nagycsepely, 
Nyim, Orci, Patalom, Pusztaszemes, Ráksi, Ságvár, 
Sérsekszőlős, Siófok, Siójut, Som, Somodor, Somogyacsa, 
Somogybabod, Somogydöröcske, Somogyegres, 
Somogymeggyes, Somogyszil, Szántód, Szentgáloskér, 
Szólád, Szorosad, Tab, Taszár, Teleki, Tengőd, Torvaj, 
Törökkoppány, Visz, Zala, Zamárdi, Zics, Zimány,

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!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

nyomtassteis

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

Egyéni képviselőjelöltek vitája

A vita utólag megnézhető a Faceboo-
kon: Facebook.com/TabumentesOr-
szag/videos

Szavazósátrak 
a választó
kerületben

Somogy megye 4-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

SOMOGY 4ES 

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

SIÓFOK
 ` Fő tér., szept. 18–26., 10.00–19.00
 ` Korányi Sándor utca 13-16; 
szept. 21-26., 10.00–19.00

BALATONSZÁRSZÓ
Művelődési Központ közelében, 
Szóládi utca 18., szept. 26., 13.00–19.00

ZAMÁRDI
Szabadság tér, 
szept. 25., 10.00–19.00

BALATONFÖLDVÁR
Kőröshegyi út 1., szept. 24., 13.00–19.00

BALATONSZABADI
Petőfi tér, 
szept. 23–24., 
13.00–19.00

TAB
Fő tér, 
szept. 21–22., 10.00–19.00

ANDOCS
Templom mellett, Rózsakert tér, 
szept. 20., 13.00–19.00

IGAL
Templom tér, 
szept. 19–20., 13.00–19.00

TASZÁR
Művelődési Központ közelében, 
Lakótelep utca 8., 
szept. 18–19., 10.00–19.00

SIÓFOKKILITI
Béke tér, szept. 25–26.,10.00–19.00Jelentkezzen szavazat-

számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg 
az előválasztási szavazatokat az 
ország 24 városában. Ide keresnek 
önkénteseket. De a 2022-es választá-
son is sok múlik azon, hogy valamennyi 
szavazókörben ott lesznek-e az ellenzék 
szavazatszámlálói. Itt jelentkezhetsz: 
szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok

Közgazdász, idegenforgalmi szakem-
ber, egyetemi oktató vagyok, két felnőtt 
lány édesapja. Székesfehérváron szület-
tem 1953-ban, de már Siófokon jártam 
óvodába, és azóta is itt, a Balatonnál élek. 
A Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen diplomáztam, szakterületem 
a piackutatás volt. Első munkahelyem a 
Balaton legnagyobb utazási szervezete, 
a SIOTOUR volt, ahol huszonhárom évig 
dolgoztam, és végigjártam a szamárlét-
rát. A fizetővendégek szobáiért felelős 
előadó pozíciójától a megtisztelő el-
nök-vezérigazgatói posztig jutottam.

2007-től turizmusért felelős szakál-
lamtitkárként dolgoztam a Gyurcsány- és 

Bajnai kormányban, 2019-től Siófok város 
önkormányzata Idegenforgalmi és ren-
dészeti bizottságának külső tagjaként 
újra módom van városom turizmusáért 
dolgozni. Angolból felsőfokú, németből 
és oroszból középfokú nyelvvizsgám van, 
de franciául és olaszul is tanultam.

Alapítója vagyok a siófoki MENTS-
VÁR Alapítványnak, amelyet azért hoz-
tunk létre, hogy a Siófok és kistérségé-
ben élő, mozgásukban és értelmileg 
akadályozott gyermekeket és fiatalokat 
támogassuk. Emellett kuratóriumi tagja 
vagyok a szegedi székhelyű Napos Ol-
dal a Sérült Emberekért Alapítványnak is, 
melynek küldetése, hogy teljesebbé te-
gye a sérült emberek életét.

Jelölő szervezetek: Jobbik, LMP, MSZP, 
Párbeszéd, ÚVNP, MMM

Siófokon születtem 1981-ben, férjem-
mel és két gyermekemmel jelenleg is 
itt élek. A főiskola elvégzése után egy 
könyvelőirodában helyezkedtem el.

A mérlegképes könyvelő és adó-
tanácsadó képzés elvégzése után egy 
siófoki nagyvállalatnál számvitel- és 
adószakértőként dolgoztam, köz-
beszerzésekben vettem részt. Politikai 
pályám 2014-ben kezdődött, amikor 
az a megtiszteltetés ért, hogy szakmai 
munkám alapján felkérést kaptam, le-
gyek Siófok város főállású alpolgármes-
tere. Négy éven keresztül a gazdasági 
döntések előkészítésében segítettem 

a képviselő-testület munkáját, majd a 
Jobbik országos listájáról országgyű-
lési képviselői mandátumot szereztem 
2018-ban.

A térségünkben élők problémáit, a 
vidék hangját akarom eljuttatni a Parla-
mentbe. Hat éve tagja vagyok a Nők a 
Balatonért Egyesületnek, egyik legfon-
tosabb célkitűzésem a Balaton védelme, 
mindemellett kiállok a vidék Magyaror-
szágáért és természetesen a szülőváro-
somért. Hét évig a Ságvárért Egyesület 
elnökségi tagjaként, öt évig a Magyar 
Vöröskereszt ságvári alapszervezete he-
lyi elnökeként tevékenykedtem. Hiszek 
a közvetlen párbeszédben, a közös gon-
dolkodásban, a csapatmunkában. Érte-
tek – Veletek dolgozom!

Szabad, európai Magyarországot!

A vidék hangját akarom 
eljuttatni a Parlamentbe!

DR. KOVÁCS MIKLÓS 
Választott frakció: DK

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA 
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


