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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 4. 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 4-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 inter-

netes Klubrádió (iKlubrádió) 

elérését segítő csoport”-ban.

PELLÉRD 
Posta, Vasút utca 29., szept. 
22–23., 8.00–18.00

HARKÁNY 
Templompark, Zsigmond sétány 
1., szept. 23–25., 8.00–18.00

SZENTLŐRINC 
Pécsi utca – Erzsébet 
utca sarka, szept. 18–22., 
9.00–15.00 

SELLYE 
Köztársaság tér, szept. 24–25., 
8.00–18.00

SZIGETVÁR  
Zrínyi tér, szept. 18–26., 
8.00–18.00 

SÁSD 
Ázsia Áruház, Rákóczi 
Ferenc út 27., szept. 25–26., 
8.00–18.00

SIKLÓS 
Sétálóutca, Mária utca 1., 
szept. 18–26., 8.00–18.00

GÖRCSÖNY
Tom Market, körforgalom, 
Hársfa utca 33., szept. 26., 
8.00–18.00

VAJSZLÓ 
Étterem előtt, Széchenyi 
utca 21., szept. 20–21., 
8.00–18.00 
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Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd

Pécsett születtem 1970-ben, két felnőtt-
korú gyermekem van.

A vidék és Szentlőrinc szeretetét szü-
leimtől kaptam, pedagógusok voltak a 
helyi iskolákban. A JPTE Tanárképző Ka-
rán végeztem, majd több diplomát sze-
reztem. A helyi közéletben 2002-től ön-
kormányzati képviselőként veszek részt, 
hét éve a szentlőrinciek polgármesternek 

választottak. Érzékenyen érint a hátrány-
ból indulók, különösen a gyerekek hely-
zete. 

Feladatomnak tartom a térségünkben 
élők körülményeinek javítását, a mun-
kahelyek számának növelését, a közle-
kedési nehézségek megszüntetését, a 
szociális hálózat megerősítését, a már 
meglévő kisvállalkozások fejlesztését, 
újak létesítésének elősegítését és az el-
vándorlás megállítását.

 Biztos megélhetést az itt élőknek, 
 jövőt a fiataljainknak!

KOLTAI PÉTER   
Választott frakció: MSZP

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: DK, Liberálisok 

Pécsett születtem 1964-ben. Édesanyám 
a kereskedelemben dolgozott, édesapám 
a BM kötelékében szolgált, a húgom cuk-
rászként dolgozik. A Nagy Lajos Gimná-
ziumban érettségiztem, itt ismerkedtem 
meg a férjemmel, akivel négy gyerme-
ket nevelünk, neveltünk fel. Legkisebb 
lányom születésekor éreztem azt, hogy 

tanulni szeretnék, szociálpedagógusként 
végeztem a NYME Apáczai Csere János 
Karán. A Siklós Kistérségi Szociális Szol-
gáltató Központban helyezkedtem el, ahol 
részt vettem a családi napközi hálózat 
felállításában. A Kistérségi Társulás fel-
bomlása után gyermekjóléti szakmai ve-
zetői lettem, 2018-tól esetmenedzserként 
dolgozom az Esztergár Lajos Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központban. 

 Szabad, európai  
Magyarországot!

SZARKÁNDI LAJOSNÉ   
Választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: Jobbik, MMM 

Pécsett születtem 1978-ban, közel húsz 
éve költöztem Drávaszerdahelyre. Kocs-
márosként kezdtem az itteni életem, de 
már akkor is hallattam a hangom helyi 
ügyekben. 2006 óta vagyok Drávaszer-
dahely polgármestere, a helyiek segít-
ségével mintafalut építettünk a telepü-
lésből. 

Polgármesterségem alatt szomorúan 

tapasztaltam, hogy a politika nem tör-
lesztette régi adósságát a térség felé. 
Országgyűlési képviselőink rendre nem 
a térségben élő emberek, hanem olyan 
politikusok voltak, akiket pártjuk ide he-
lyezett.

30 év után végre a politika is felis-
merte a civil tenni akarás erejét, közös 
akarattal mindazt, amit Drávaszerdahe-
lyen megalkottunk, képesek vagyunk az 
egész választókerületben is létrehozni!

A változáshoz közös akarat  
és erős tettvágy kell

ALPÁR GYÖRGY   
Választott frakció: Jobbik


