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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Ábrahámhegy, Ajka, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, 
Balatonrendes, Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, 
Gyulakeszi, Halimba, Hegyesd, Hegymagas, Hetyefő, Hosztót, 
Kapolcs, Káptalanfa, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, 
Kővágóörs, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, 
Megyer, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nagyvázsony, 
Nemesgulács, Nemeshany, Nemesvita, Nyirád, 
Öcs, Pula, Pusztamiske, Raposka, Révfülöp, Rigács, 
Salföld, Sáska, Sümeg, Sümegprága, Szentbékkálla, 
Szentimrefalva, Szigliget, Szőc, Taliándörögd, Tapolca, 
Ukk, Uzsa, Veszprémgalsa, Vigántpetend, Zalaerdőd, 
Zalagyömörő, Zalahaláp, Zalameggyes, Zalaszegvár,

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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VESZPRÉM 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

Szavazósátrak a választókerületben

Veszprém megye 3-as választókerületébe tartozó települések:

TAPOLCA
 ` Fő tér 4., szept. 21., 24., 8.30–11.30
 ` MSZP iroda, Berzsenyi utca 13., 
szept. 18., 8.30–11.30 és 22., 14.00–17.00

NYIRÁD
Spar, Dózsa György utca 2., szept. 24., 
14.00–17.00 és 25., 14.00–18.00

CSABRENDEK
Gyógyszertár, Árpád utca 2., 
szept. 20., 14.00–17.00 
és 21., 13.00–18.00

BADACSONYTOMAJ
Fő tér, szept. 18., 8.30–18.00

AJKA
 ` Sétáló utca és Zenit abc sarka, 
Szabadság tér, 
szept. 18., 19., 25., 8.30–11.30

 ` MSZP iroda, Petőfi utca 33., 
szept. 20., 22., 14.00–17.00

SÜMEG
Autóbusz. áll., Flórián tér 14., 
szept. 21., 8.30–11.30 és 24., 14.00–17.00

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat er-
ről a www.klubradio.hu/
atallas oldalon, illetve a 
Facebookon „Az interne-
tes Klubrádió (iKlubrá-
dió) elérését segítő cso-
port”-ban.

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 lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. 
Itt tud jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: 
Jobbik, DK, LMP, MMM, ÚVNP

Rig Lajos vagyok, 1974-ben születtem Ta-
polcán, ahol ma is élek. Egészségügyi, 
szakápolói, aneszteziológiai szakasszisz-
tensi képzettségem van, a politikus pályát 
megelőzően ezen a területen dolgoztam a 
Tapolcai Kórházban, illetve a Tapolcai Men-
tőállomáson mentőápolóként, majd mű-
tő-aneszteziológiai szakasszisztensként, 
vezető asszisztensként. 2009-ben a kórház 
szakszervezetének elnökévé választottak.

Országgyűlési képviselőként büsz-
ke vagyok arra, hogy bizalmuknak kö-
szönhetően 2015 és 2018 között a térség 
megválasztott országgyűlési képviselője 
lehettem, amiért nem tudok elég hálás 
lenni. Számomra az itt élő emberek bi-
zalma, szeretete mindennél többet je-
lent. Az Országgyűlésben a Tapolcán és 
környékén élő emberek érdekvédelmén 
kívül elsősorban az egészségügyi és szo-
ciális dolgozók, illetve a körzetemben 
élők hangját tolmácsolom a Parlament-
ben. Képviselői munkám mellett, amikor 
szükség van rám, havi több alkalommal 
önkéntes szolgálatot vállalok a mentőknél 
mentőápolóként, COVID-kocsin, esetko-
csin. Svájci és németországi kapcsolatok 
révén rendszeres adományokat juttatok 
a körzet kórházainak, iskoláinak, szociális 

intézményeinek. Társadalmi munkákban 
aktívan részt veszek Tapolcán, pl. iskolai 
tanteremfestésben. Egy olyan élhető és 
szabad országért szeretnék dolgozni, ahol 
elindul végre ennek a modernkori hűbéri 
rendszernek a lebontása, és nem a fé-
lelem, illetve az egymástól való függés 
határozza meg a mindennapjainkat. Egy 
olyan országban, ahol településeinken 
szabadon dolgozhatnak, élhetnek és nem 
utolsósorban szavazhatnak az emberek: 
a közmunkások, a vállalkozók, a közalkal-
mazottak. Nem függ a voksuktól a mun-
kájuk, a megélhetésük. A polgármesterek 
sem rettegnek többé a helyi „kiskirálytól”, 
hogy nem kap pályázati forrást a települé-
sük, ha nem fogadnak neki hűséget.

2022-ben olyan kormányt fogunk ala-
kítani, amely számára a tehetség és a 
munka lesz a mérvadó, nem pedig politikai 
szempontok. Hiszek benne, hogy az ellen-
zéki pártok együtt legyőzik a Fidesz zsar-
noki hatalmát és közösen képesek leszünk 
végre felépíteni egy jóléti Magyarországot!

Azért szeretnék az Önök képviselője 
lenni, hogy az ellenzéki koalíció tagjaként 
a körzet még több támogatást kapjon, a 
falvaink ne néptelenedjenek el, a pályázati 
pénzek ne csak egy szűk kör zsebébe ván-
doroljanak, és végre megteremthessük a 
jólétet az itt élő emberek számára. Jólétet 
és szabadságot minden magyarnak!

Közösen képesek leszünk felépíteni 
egy jóléti Magyarországot!

RIG LAJOS
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

Az ellenzéki előválasztáson résztvevő va-
lamennyi jelölt elfogadta és aláírta azt a 
közös értéknyilatkozatot, amelyben töb-
bek között vállalják: véget vetnek az oligar-
chák gátlástalan vagyonszerzésének, és 

megteremtik a feltételeit, hogy a korrupciós 
ügyek elkövetői a független igazságszol-
gáltatás előtt feleljenek. Visszaállítják az 
ügyészség és a bíróságok függetlenségét 
és csatlakoznak az Európai Ügyészséghez.

Amit az ellenzéki együttműködők vállalnak


