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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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VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BARANYA 1. sz. 

választó kerület

Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az előválasz-
tási szavazatokat az ország 24 városában. Ide ke-
resnek önkénteseket. De a 2022-es választáson is 
sok múlik azon, hogy valamennyi szavazókörben 
ott lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 24 (péntek), 17.00. 
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán).  
A vita élőben és később is megnézhe-
tő a www.elovalasztas22.hu/elovitak 
weboldalon.

Baranya megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

Szavazósátrak 
a választókerületben

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

Hallgassuk 
interneten 
a Klubrádiót!

Mindent megtudhat erről 

a klubradio.hu/atallas 

oldalon, illetve a Face-

bookon „Az internetes 

Klubrádió (iKlubrádió) 

elérését segítő cso-

port”-ban.

PÉCS  
 ` Spar, Csontváry utca 2., szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` Széchenyi tér 1., szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` Bajcsy–Zsilinszky út 25., szept. 17–18., 
25–26., 8.00–12.00

 ` Vásártér, Megyeri út – Móra Ferenc 
utca sarka, szept. 19., 26., 8.00–12.00

KESZÜ  
Buszforduló, Petőfi Sándor utca 
69., szept. 21., 15.00–18.00

GYÓD  
Községháza, Fő utca 122., 
szept. 20., 15.00–18.00

PÉCSUDVARD   
Vasúti kocsma, Széchenyi utca 
59., szept. 22., 15.00–18.00

KÖKÉNY   
Buszforduló, Kossuth utca – 
Petőfi utca sarka, szept. 23., 
15.00–18.00

POGÁNY   
Iskola, Széchenyi utca 11., 
szept. 24., 15.00–18.00 
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Jelölőszervezetek: Párbeszéd, MSZP, 
Jobbik, LMP, MMM

Közgazdász, egyetemi tanár vagyok, a 
Központi Statisztikai Hivatal elnöke vol-
tam. 

A Janus Pannonius Tudományegyete-
men diplomáztam, majd az egyetem Köz-
gazdaságtudományi Karán helyezkedtem 
el oktatóként, doktori és kandidátusi címet 
is szereztem. 1988-ban meghívást kaptam 
a Princetoni Egyetemre, ahol vendégku-
tatóként dolgoztam. 2006-tól vagyok az 
MTA doktora. Tudományos munkásságom 
mellett közéleti tevékenységet is folytat-
tam, 1989-ben tagja lettem az MDF-nek. 
A 2018-as parlamenti választásokon füg-
getlen jelöltként, de több ellenzéki párt 

támogatásával indultam, azóta vagyok a 
Mindenki Pécsért Egyesület elnöke.

Most Baranya megye 1-es számú vá-
lasztókerületének képviselőjeként kérem 
a bizalmukat, hogy közös ellenzéki jelölt-
ként ismét legyőzhessem a Fidesz jelölt-
jét, és képviselhessem az itt élők érdekeit. 
Megkérdeztem az emberek véleményét 
a pécsi labdarúgó-stadion ügyében, ki-
kértem a helyi közvilágítás-korszerűsítés 
dokumentumait, hogy megtudjuk, hogyan 
nyerte el a közel milliárdos megbízást a 
hírhedt Elios, majd feljelentést is tettem az 
ügyben. Egyetemi tanárként, a KSH elnö-
keként megtanultam, hogy a valódi ered-
ményekhez az elszántság mellett tudás 
és tapasztalat is kell. Mindezzel szeretném 
szolgálni a kormányváltást.

Az eredményekhez elszántság,  
tudás, tapasztalat kell!

MELLÁR TAMÁS  
Választott frakció: Párbeszéd

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

Jelölőszervezetek: Momentum, DK, 
Liberálisok, ÚVNP 

Értelmiségi és bányász hátterű családból 
származom, szüleim vállalkozóként ala-
pozták meg a családi egzisztenciát. Ebből 
eredően becsülöm a vállalkozó szellemet, 
a tisztességes versenyt és az innovációt. 

Az egyetemen az intézmények mű-
ködése felé fordult az érdeklődésem, így 
kerültem kapcsolatba az államtudomá-
nyokkal közgazdászként. A két szakma 
vegyítésével és korábbi tapasztalataim 
beépítésével jött létre a mai világszemlé-
letem, amit modern nemzeti liberálisként 
határozok meg.

Célom, hogy szülővárosom talpra áll-
jon, erős gazdasággal, stabil pénzügyi 

háttérrel és gyarapodó polgársággal néz-
zen szembe a jövő kihívásaival.

Pécset régóta sújtja az elvándorlási 
spirál: az elmúlt tíz évben a PTE létszáma 
tízezer hallgatóval csökkent, a város össz-
lakossága pedig 156.000-ről 140.000-re. 
Meglátásom szerint ez a forrása a legtöbb 
problémának, amelynek megoldása több 
érintett szereplő hosszútávú együttműkö-
dését kívánja meg.

Baranya központja felvirágoztatásához 
hatékony érdekképviseleti munkára van 
szükség az Országgyűlésben, erre vállal-
kozom. A Momentum Mozgalom alapító 
tagja vagyok, korábban a pécsi alapszer-
vezet elnöke voltam. A 2019-es európai 
parlamenti választáson a párt EP-listájá-
nak harmadik helyén indultam. 

A hosszútávú együttműködésben  
bízom!

NEMES BALÁZS   
Választott frakció: Momentum


