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Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 12.

Pécs egy része, Berkesd, 

Bogád, Cserkút, 

Ellend, Hásságy, 

Komló, Kozármisleny, 

Kővágószőlős, Lothárd, 

Magyarsarlós, Mánfa, 

Nagykozár, Orfű, Pereked, 

Romonya, Szemely, 

Szilágy

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, 

BARANYA 2. 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. szeptember 24. (pén-
tek), 19.00.  Moderátor: Gulyás Márton 
(Partizán). A viták meg, illetve visz-
szanézhetők a www.elovalasztas22.
hu/elovitak weboldalon.

Baranya megye 2-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

PÉCS  
 ` Kossuth tér 1., szept. 18–26., 8.00–18.00
 ` Vásártér, Megyeri út – Móra Ferenc utca 
sarka, szept. 19., 26., 8.00–12.00

KOZÁRMISLENY 
Március 15. tér, szept. 18., 
9.00–13.00 és 25., 9.00–19.00 
és 26., 14.00–19.00

NAGYKOZÁR 
Buszforduló, Rákóczi utca – 
Kossuth utca sarka, szept. 18., 
14.00–19.00

KŐVÁGÓSZŐLŐS 
Hősök tere, szept. 19., 
14.00–19.00 

CSERKÚT 
Alkotmány utca – József 
Attila utca sarka, szept. 19., 
9.00–13.00

ORFŰ 
Széchenyi tér, szept. 20., 
9.00–19.00

ROMONYA 
Kultúrház, Béke utca 51., 
szept. 21., 9.00–13.00

BOGÁD
Buszmegálló, Kossuth 
utca 80., szept. 21., 
14.00–19.00

ELLEND 
Buszmegálló, Petőfi 
utca – Kossuth utca 
sarka, szept. 22., 
9.00–13.00

HÁSSÁGY 
Kultúrház, Kossuth 
Lajos utca 21., szept. 22., 
14.00–19.00

SZILÁGY 
Községháza buszmeg-
álló, Pécsváradi út 4., 
szept. 23., 9.00–13.00, 

BERKESD 
Kultúrház, Alkotmány 
utca 48., szept. 23., 
14.00–19.00

MAGYARSARLÓS 
Buszforduló, Petőfi 
Sándor utca 52., szept. 
24., 9.00–13.00 

LOTHÁRD 
Buszforduló, Petőfi 
Sándor utca 17., szept. 
24., 14.00–19.00

MÁNFA 
Fábián Béla utca – Ár-
pád út sarka, szept. 25., 
14.00–19.00
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Jelölőszervezetek: DK, Jobbik

Komlón élek, negyvenhat éves politikus, 
jogász vagyok, boldog apa és férj. A Janus 
Pannonius Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi karán végeztem 2000-ben. 
Baloldali politikusként 20 éve vagyok je-
len a baranyai közéletben. Ismerem közös 
mindennapjainkat, a települések életét, a 
lehetőségeket, terveket, elképzeléseket, 
alapítója vagyok a Komló Összeköt Egye-
sületnek valamint a Helyiérték Egyesület-
nek, ahol tehetséggondozással és szociá-
lis segítségnyújtással is foglalkozunk. Két 
cikluson keresztül voltam Komló alpol-
gármestere, és immár harmadik cikluso-
mat töltöm az Országgyűlésben. Mindez 

segített olyan politikai tapasztalatot és 
kapcsolatokat szerezni, amelyek elenged-
hetetlenek a hatékony képviselethez. 

Mindig is kiálltam a NER kárvallottjai-
ért az olyan igazságtalanságokkal szem-
ben, mint a Quaestor- vagy a hitelkáro-
sultak ügye. Ezután is küzdeni fogok a 
méltánytalanságok ellen, és azokért, akik 
nem elég erősek ahhoz, hogy kiálljanak 
magukért Orbánékkal szemben.

Büszke vagyok lakóhelyemre, de tu-
dom, mennyi munka, hány ember tehet-
sége és odaadása kell ahhoz, hogy ilyen 
legyen. Mindez nem mehet kárba azért, 
mert a jelenlegi kormánynak nem szív-
ügye Baranya. Én hiszek abban, hogy en-
nél többet el tudunk érni közösen!

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ  
Választott frakció: DK

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: LMP, MSZP, 
Párbeszéd, ÚK, ÚVNP 

Pécsett élek és dolgozom, 2018 óta 
országgyűlési képviselőként aktívan 
képviselem a térség érdekeit. A terület 
jelentős gazdasági problémákkal küzd, 
és sajnos komoly környezeti kihívások 
fenyegetik. Fontos, hogy határozot-
tan lépjünk fel ezek ellen, hogy a város 
és térségének gazdaságát új alapok-
ra helyezhessük. Védeni kell a mecse-
ki erdőket, és minden meg kell tenni a 
légszennyezettség ellen. Ennek egyik 
alapfeltétele, hogy a térségben integrált 
közösségi közlekedés működjön, ami 
összekapcsolja a várost a vonzáskörze-
tével. 

A gazdaság fejlesztése szem pont-
já ból óriási szerepe van a Pécsi Tudo-
mányegyetemnek. Jelentős problémákat 
okozott, hogy a működéséhez szükséges 
pénzből elvontak 2 milliárd forintot. Sok 
ezer aláírást gyűjtöttünk annak érdeké-
ben, hogy ezt az intézkedést visszavonják.

Magyarország zöld pártjának, az 
LMP-nek a  frakcióvezetője vagyok, de 
messzemenően elkötelezett a nemzeti 
érdekek képviselete mellett. Ezért hite-
lesen tudom képviselni a térségben élő 
konzervatív, nemzeti érzelmű polgárokat 
is. Mindenkivel hajlandó vagyok együtt-
működni a város és térsége, Pécs és Ba-
ranya fejlődésének érdekében. De min-
denki ellen fellépek, aki pártérdekeket 
akar érvényesíteni, az itt élők rovására.

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT  
Választott frakció: LMP


