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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 10.

Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Belezna, Bocska, Borsfa, Börzönce, Bucsuta, 
Csapi, Csertalakos, Csömödér, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, 
Gelsesziget, Gutorfölde, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Iklódbördőce, 
Kacorlak, Kányavár, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Kiscsehi, Kisrécse, 
Kistolmács, Kissziget, Lasztonya, Letenye, Lispeszentadorján, Liszó, 
Lovászi, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Maróc, Miháld, Molnári, 
Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye, Nagybakónak, Nagykanizsa, 
Nagyrécse, Nemespátró, Oltárc, Ortaháza, Páka, Pat, Petrivente, 
Pördefölde, Pusztaederics, Pusztamagyaród, Pusztaszentlászló, 
Rigyác, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd, Szécsisziget, 
Szentkozmadombja, Szentliszló, Szentmargitfalva, Szentpéterfölde, 
Szepetnek, Tófej, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, 
Tótszerdahely, Újudvar, Valkonya, Várfölde, Zajk, Zalakomár, Zalasárszeg, 
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak, Zebecke, 

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. 

ZALASZENTBALÁZS
Termelői piac, 
Kossuth utca 254/4 hrsz., 
szept. 21., 8:00–18:00

NAGYKANIZSA
 ` Vásárcsarnok, Kalmár utca 6., 
szept. 18–19., 8:00–12:00 és 
szept. 25–26., 8:00–12:00

 ` Turul szobor, Deák tér 1., 
szept. 20–24., 8:00–18:00

 ` Szolgáltató Ház, Rózsa utca 14., 
szept. 24–26., 8:00–18:00

GUTORFÖLDE
Önkormányzat, Dózsa utca 1., 
szept. 18., 13:00–18:00

BÁZAKERETTYE
Önkormányzat, Fő utca 4., 
szept. 18., 8:00–12:00

TÓTSZENTMÁRTON
Önkormányzat, Rákóczi u. 3., 
szept. 19., 8:00–18:00

LOVÁSZI
Művelődési ház, 
Lakótelep utca 83., 
szept. 20., 8:00–18:00

LETENYE
Önkormányzat, Kossuth utca 10., 
szept. 20–21., 8:00–18:00

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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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

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. szeptember 7. (kedd), 
17:00. Helyszín: Erdőspuszta Club Ho-
tel, (Debrecen, Diószegi – Panoráma út 
kereszteződése). Moderátor: Gulyás 
Márton (Partizán). A viták visszanézhe-
tők: www.elovalasztas22.hu/elovitak

Jelentkezzen 
szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én 
szá molják meg az elővá-
lasztási szavazatokat az ország 
24 városában. Ide keresnek önkéntese-
ket. De a 2022-es választáson is sok múlik 
azon, hogy valamennyi szavazókörben ott 
lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Szavazósátrak 
a választókerületben

Zala megye 3-as választókerületébe tartozó települések:
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Jelölőszervezetek: 
Jobbik, LMP, Momentum, MMM, ÚVNP

Berta Krisztián vagyok, a Jobbik nagykani-
zsai önkormányzati képviselője. A közélet 
elég hamar, már általános iskola felső 
tagozatában foglalkoztatni kezdett. Isko-
láim elvégzése után az értékesítés vilá-
gában helyezkedtem el, bár végzettsége-
met a média területén szereztem. Miután 
diplomásként szakmámban nem tudtam 
elhelyezkedni, számomra is világossá 
vált, hogy milyen rendszer a NER valójá-
ban: a fideszeseknek mindent, másoknak 
semmit. Ez torz világot szül, s többek kö-
zött ezért is léptem aktív politikai pályára, 
hogy küzdjek az igazságtalanság ellen. 
Aktív politikusként 2014-től bizottsági 

tagként, majd 2019 októberétől önkor-
mányzati képviselőként, illetve a humán 
és civil ügyek tanácsnokaként dolgozom 
a városért.

Ugyanakkor a helyi Jobbik alelnöke-
ként és választókerületi elnökeként köte-
lességemnek érzem, hogy a dél-zalai pol-
gárokat is képviseljem, éljenek Dél-Zala 
bármely pontján. Eljuttatom hangjukat 
a Parlamentbe, ahol a választókerület 
problémáiról, azok megoldásáról sűrűn 
egyeztetek az Országgyűlés alelnökével.

Bízom benne, hogy az Önök meg-
tisztelő támogatásának köszönhetően 
2022-től országgyűlési képviselőként 
dolgozhatok Önökért és térségünkért, 
mely adottságainál fogva sokkal többre 
hivatott a jelenlegi helyzeténél.

Jelölőszervezetek: 
DK, MSZP, Párbeszéd, Liberálisok

Horváth Jácint vagyok, 45 éves, területfej-
lesztési szakember, tősgyökeres kanizsai. 
Itt születtem, itt jártam iskolába és itt ala-
pítottam családot is. Nős vagyok, két ka-
masz fiút nevelünk.

Környezetgazdálkodási agrármér-
nökként és mérnök-közgazdászként dip-
lomáztam. Az egyetem után területfej-
lesztési, vidékfejlesztési szakemberként 
dolgoztam, kezdetben a nagykanizsai 
központú kistérségi társulásnál, majd a 
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökségnél. Először területi tervező 
voltam, majd ügyvezető. 2011-től sa-
ját cégemben fejlesztési projektekkel, 

pályázatokkal foglalkozom. 2014 óta va-
gyok önkormányzati képviselő Nagyka-
nizsán. 2015-ben és 2020-ban is a Régiók 
Európai Bizottságának tagja lettem a De-
mokratikus Koalíció delegáltjaként.

Szívügyem a térség fejlesztése, az itt 
élők életminőségének javítása. Mióta dol-
gozom, csak ez a fontos számomra. Poli-
tikusként, területfejlesztési szakember-
ként elképzelhetetlennek tartom, hogy ne 
tegyek meg mindent Nagykanizsáért és 
térségéért. Van egy vízióm, egy csodála-
tos fellendülésről, egy régióközpontról, 
ahonnan nem elmenni, hanem ideköltözni 
akarnak az emberek. Elkötelezetten hi-
szek abban, hogy ezt meg tudom valósí-
tani mindannyiunkért, a térségért, gyere-
keinkért, a jövőnkért.

Jólétet és szabadságot minden 
dél-zalai polgárnak!

Soha nem hagynám 
cserben a térséget!

HORVÁTH JÁCINT 
Választott frakció: DK

BERTA KRISZTIÁN 
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


