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

Adásztevel, Adorjánháza, Apácatorna, Bakonybél, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyoszlop, 
Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszentkirály, Bakonyszücs, Bakonytamási, 
Béb, Békás, Borszörcsök, Borzavár, Csesznek, Csót, Csögle, Dabrony, 
Dáka, Devecser, Doba, Döbrönte, Egeralja, Egyházaskesző, 
Farkasgyepű, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Iszkáz, Kamond, 
Karakószörcsök, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kerta, 
Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Kup, Külsővat, 
Lovászpatona, Magyargencs, Magyarpolány, Malomsok, 
Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, 
Nagyalásony, Nagydém, Nagyesztergár, Nagygyimót, Nagypirit, 
Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, 
Nóráp, Noszlop, Nyárád, Oroszi, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, 
Pápasalamon, Pápateszér, Pénzesgyőr, Porva, Somlójenő, 
Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Takácsi, Tüskevár, Ugod, 
Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vid, Vinár, Zirc,

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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ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

VESZPRÉM 4ES 

választó kerület

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

A 2022-es választás a kistelepü-
léseken fog eldőlni. A Fidesz-kor-
mány tudatosan szigetelte el az itt 
élőket a valós információktól. Ha 
valóban változást akarunk, akkor 
minden héten el kell vinni a leg-
apróbb faluba is azokat a híreket, 
amiket el akarnak titkolni előlük. Itt 
lehet csatlakozni hozzánk: nyom-
tassteis.hu/jelentkezes

Egyéni képviselőjelöltek vitája

A Pápán tartott vita utólag is megnéz-
hető: Facebook.com/TabumentesOr-
szag/videos

Szavazósátrak Szavazósátrak 
a választókerületbena választókerületben

Veszprém megye 4-es választókerületébe tartozó települések:

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a www.
klubradio.hu/atallas oldalon, il-
letve a Facebookon „Az internetes 
Klubrádió (iKlubrádió) elérését se-
gítő csoport”-ban.

PÁPA
Városi piac, pavilonsor, Ady sétány, 
szept. 18–26., 8.00–18.00

DEVECSER
Buszpályaudvar, Szabadság tér, 
szept. 23–25., 8.00–18.00

ZIRC
Buszpályaudvar, Rákóczi tér, 
szept. 18–20., 8.00–18.00

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 jelent-
kezhetsz: szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: Momentum

Jádi István vagyok, 1968-ban születtem. 
A Kassai Szlovák Nemzeti Felkelés Kato-
nai Főiskolán mérnök, repülőgépvezető, 
a Rendőrtiszti Főiskolán rendőrtiszt-szer-
vező, majd a Pécsi Tudományegyetemen 
jogász végzettséget szereztem.

Korábban dolgoztam többek kö-
zött a Magyar Honvédség Légierőnél 
mint repülésirányító, repülőgépvezető, 

a Gödöllői Rendőrfőkapitányságon bűn-
ügyi főtechnikusként. Alkalmazásban 
álltam az ORFK Köztársasági Őrezrednél, 
később voltam baleseti helyszínelő is a 
Kölekedésbiztonsági Szervezetnél. An-
golul és szlovákul beszélek.

Képviselőként elsődleges célom, 
hogy újra jogállam legyen Magyarorszá-
gon, és mindenkinek legyen esélye tu-
dása és szorgalma szerint érvényesülni 
hazánkban.

Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, DK

Grőber Attila vagyok, a pápai Türr Ist-
ván Gimnázium tanára több, mint 30 éve. 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem törté-
nelem-filozófia szakán végeztem..A tehet-
séggondozás területén végzett munkámat 
többször is szakmai díjakkal, kitüntetések-
kel ismerték el. A jövő generációinak okta-
tása mellett, immár 19 éve önkormányzati 

képviselőként is szolgálom városom kö-
zösségét. A 2019-es önkormányzati vá-
lasztáson már egyéni körzetben kiérde-
meltem a választók bizalmát. Pápaiként 
jól ismerem a régiót, a térségben élők 
problémáit, amelyek megoldásáért akarok 
dolgozni az új Országgyűlésben. Az MSZP 
Pápa és Környéke Szervezete elnöke és az 
MSZP Veszprém Megyei Területi Szövet-
ség elnökhelyettes vagyok.

Jelölőszervezetek: Jobbik, LMP

Süle Zsolt vagyok, nős, 49 éves, egy 
gyermek édesapja. Több mint 40 éve 
élek Pápán. Itt végeztem iskoláimat, 
ide kötnek az emlékek, a munkám, csa-
ládom. Több mint 20 évig dolgoztam 
alkalmazottként, de néhány éve már a 
saját vállalkozásomat vezetem. Így tisz-
tában vagyok a bérből és fizetésből élők 
gondjaival, ahogy a kisvállalkozások 

problémáival is. Több mint nyolc éve vál-
lalok közéleti szerepet önkormányzati 
képviselőként.

Képviselőjelöltként egyetlen célom 
van: egy igazságosabb és élhetőbb or-
szág megteremtése! A prioritások között 
elsősorban az egészségügy rendbeté-
tele, a kisnyugdíjasok helyzetének javí-
tása, a bérszínvonal jelentős emelése és 
a közlekedés, az úthálózat fejlesztése 
szerepel.

Legyen újra jogállam 
Magyarországon!

„Demokratikus, igazságos, környezet- 
és klímatudatos Magyarországot!”

Igazságosabb és 
élhetőbb országot!

DR. JÁDI ISTVÁN
Választott frakció: Momentum

GRŐBER ATTILA
Választott frakció: MSZP

NÉV: SÜLE ZSOLT
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


