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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.
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ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BARANYA 3. 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 Baranya megye 3-as 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 inter-

netes Klubrádió (iKlubrádió) 

elérését segítő csoport”-ban.

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

BÓLY 
Erzsébet Vigadó, Erzsébet tér 1., 
szept. 18–21., 8.00–18.00

PÉCSVÁRAD 
Művelődési ház előtt, Kossuth 
Lajos utca 31., szept. 18–21., 
8.00–18.00

VILLÁNY 
Rendezvénytér, Ady Endre fa-
sor 2., szept. 22–24., 8.00–18.00

MÁGOCS 
Templom előtt, Templom 
tér, szept. 22–24., 8.00–18.00

BEREMEND 
Szabadság tér, szept. 21., 
8.00–18.00 

SZÁSZVÁR 
Május 1. tér, szept. 22., 
8.00–18.00 

VÉMÉND 
Fő tér, szept. 23., 8.00–18.00

HIDAS 
Templom előtt, Fő tér, szept. 
24., 8.00–18.00 
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Jelölőszervezetek: Jobbik, MSZP,  
Párbeszéd, LMP, MMM

Baranya megyei önkormányzati képvise-
lő, és a brüsszeli Régiók Európai Bizott-
ságának tagja vagyok. Baranya megyei 
sváb családba születtem, ami nemcsak 
nyelvtudást és kultúrát, de valódi kö-
zösséget is nyújtott. Őseimet a hegyháti 
régióba telepítették, ahol több generá-
ción át bányászként dolgoztak. A családi 
sors engem is megtanított arra, hogy mit 
jelent a kemény, odaadó munka, a tisz-
telet és a szolidaritás. A keresztényi ér-
tékeken túl ezek mentén igyekszem élni 
az életem.

Nagyapám Dortmundban látta meg 
a napvilágot, dédszüleim megtehették 

volna, hogy ott élik le az életüket, mégis 
Magyarország mellett döntöttek. Német 
nyelvű tanulmányaim és egy rövid kül-
földi kitérő után ez ösztönzött engem is a 
hazatérésre. Látva, milyen óriási különb-
ség van Németország és Baranya, vagy 
akár csak Budapest és Baranya között, 
fellángolt bennem a kötelességtudat, 
hogy tennem kell a szülőföldemért.

Az elmúlt évtizedekben Baranya óriási 
lehetőségeket szalasztott el, és a felzár-
kózás helyett a leszakadás útjára lépett. 
Megyénk politikai elitje csődöt mondott, 
ideje a változásnak! Arra vállalkozom, 
hogy közösen érvényt szerezzünk a rend-
szerváltás beváltatlan ígéreteinek, és a 
baranyaiak számára is megteremtsük a 
jólétet és a szabadságot.

Kemény, odaadó munka, 
 tisztelet és szolidaritás

SCHWARCZKIEFER PATRIK  
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

Jelölőszervezetek: Momentum, DK, 
Liberálisok 

Mohácson születtem 1990-ben, ott és a 
környék városaiban, falvaiban töltöttem 
a gyerekkoromat. A Pécsi Tudomány-
egyetemen diplomáztam biológusként 
2014-ben, majd a fővárosban olyan ál-
lást vállaltam, ahol a kutatói és egész-
ségügyi szektoron belül a szolgáltatói 
oldalon dolgozom. Tavaly elvégeztem 
egy méhész képzést, szabadidőmben 
méhészkedek és több területen önkén-
teskedek, állatmentéssel is foglalkozom. 
Családommal, kutyáimmal és a méhek-
kel jelenleg Mohácson élek. Angolul 
tárgyalási, németül pedig alapfokon be-
szélek. Számomra a képviselőjelöltség 

egy szerre jelenti a közösség képviseletét 
és bizalmát. A képviselet mindenekelőtt 
alázatos munka, amit a közösség érdeké-
ben végzek. Ez a munka bizalom nélkül 
elképzelhetetlen. Az egyik legfontosabb 
feladat, hogy visszaépítsem ezt a bizal-
mat a legkisebb vidéki szomszédközös-
ségektől kezdve, egészen a régiós és or-
szágos képviseletig.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a 
vidéki Magyarország is szerves részévé 
váljon az ország működésének. Ehhez 
a kistelepüléseken is elegendő számú 
és megfelelő színvonalú munkahelynek, 
szolgáltatásnak, egészségügyi ellátásnak 
kell lennie. Programomban hangsúlyosan 
jelenik meg az állatvédelem, az agrár-
szektor fiatalítása, fenntarthatóvá tétele.

A képviselet alázatos munka  
a közösségért

FREY BENJÁMIN   
Választott frakció: Momentum


