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Kecskemét egy része, Felsőlajos, 
Fülöpháza, Kerekegyháza, 
Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, Ladánybene, 
Lajosmizse, Szabadszállás, 
Szalkszentmárton, Tass

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 lehet 
szavazni. A második fordulóban már csak 
a három legjobb eredményt elérő mi-
niszterelnök-jelölt mérkőzik egymással 
október 4. és 10. között. Szavazni sátrak-
ban vagy az interneten keresztül lehet. 
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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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Szavazósátrak a választó kerületben

A Bács-Kiskun megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BÁCSKISKUN 

1ES 

választó - 

kerület

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
A 2022-es választás a kistelepüléseken 
fog eldőlni. A Fidesz-kormány tudatosan 
szigetelte el az itt élőket a valós informáci-
óktól. Ha valóban változást akarunk, akkor 
minden héten el kell vinni a legapróbb fa-
luba is azokat a híreket, amiket el akarnak 
titkolni előlük. Itt lehet csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az 
előválasztási szavazatokat az ország 
24 városában. Ide keresnek önkén-
teseket. De a 2022-es választáson 
is sok múlik azon, hogy valamennyi 
szavazókörben ott lesznek-e az el-
lenzék szavazatszámlálói. Itt lehet 
jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

KECSKEMÉT
 ` Kossuth Lajos tér, 
szept. 18–26., 7.00–19.00

 ` Piac, Budai utca 2., 
szept. 18–19. és 24–26., 
6.00–12.00

 ` A Kecskerékpár mellett, 
Kodály Zoltán tér 6., 
szept. 20–24., 14.00–18.00

 ` Kispiac, Aradi vértanúk tere, 
szept. 18–26., 7.00–19.00

 ` A Spar-ral szemben, 
Klauzál Gábor tér, 
szept. 18–26., 7.00–19.00

KECSKEMÉTHETÉNYEGYHÁZA
Kossuth Lajos utca 81-83., 
szept. 25., 6.30–13.00 és 21-22., 
15.00–19.00
KUNSZENTMIKLÓS
Piac, Szent István tér, szept. 23., 
8.00–18.00 és 24-25., 7.00–13.00
LAJOSMIZSE
Piac, Szent Imre tér, szept. 22., 
8.00–18.00 és 23., 6.30–12.00
SZABADSZÁLLÁS
Kossuth Lajos utca 7., szept. 22–23., 
7.00–18.00

KEREKEGYHÁZA
Fő utca 64., szept. 20., és 22., 
15.00–19.00
LADÁNYBENE
Piactér, Fő utca – Rákóczi utca 
sarka, szept. 20., 15.00–19.00
FÜLÖPHÁZA
Kossuth Lajos utca 2., szept. 21., 
15.00–19.00
KUNADACS
Piac, Rákóczi utca 2., szept. 22., 
15.00–19.00
KUNBARACS
Kölcsey utca 1., szept. 23., 
15.00–19.00
SZALKSZENTMÁRTON
Damjanich utca – Fő utca sarka, 
szept. 24., 15.00–19.00
TASS
Dózsa György utca – Rácz László 
utca sarka, 
szept. 25., 15.00–19.00
KUNPESZÉR
Béke utca 2., 
szept. 25., 15.00–19.00

Az Egyéni képviselő jelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 12. (vasárnap), 
15:00 A vita élőben és később is 
megnézhető: facebook.com/Tabu-
mentesOrszag/videos
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Székesfehérvár egy része, 
Bakonycsernye, Bakonykúti, Balinka, 
Bodajk, Csákberény, Csókakő, Csór, 
Fehérvárcsurgó, Füle, Iszkaszentgyörgy, 
Isztimér, Jenő, Kincsesbánya, 
Kőszárhegy, Magyaralmás, Moha, Mór, 
Nádasdladány, Nagyveleg, Polgárdi, 
Pusztavám, Sárkeresztes, Sárkeszi, 
Sárszentmihály, Söréd, Szabadbattyán, 
Úrhida, Zámoly

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!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

nyomtassteis

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

FEJÉR 2. sz. 

választó kerület

Fejér megye 2-es választókerületébe tartozó települések:

ZÁMOLY 
Szépilonka Faluház, Kossuth 
utca 68., szept. 24., 15.00–
18.00

BODAJK 
Művelődési Ház, Petőfi 
Sándor utca 39., szept. 25., 
13.00–16.00

JENŐ 
Buszmegálló közelében, Fő 
utca 73.,szept. 26., 13.00–16.00

MOHA 
Közösségi Ház/Pavilon, Fő út 
60., szept. 18., 15.00–18.00

FEHÉRVÁRCSURGÓ 
Zámbó Cukrászda/Coop, 
Dózsa György út 35., szept. 19., 
13.00–16.00

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

Jelentkezzen 
szavazatszámláló
nak!

Szeptember 27-én szá molják meg az elő-
választási szavazatokat az ország 24 vá-
rosában. Ide keresnek önkénteseket. De 
a 2022-es választáson is sok múlik azon, 
hogy valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

SZÉKESFEHÉRVÁR  
 ` Pláza, Liszt Ferenc utca 11., szept. 20., 14.00–19.00
 ` Gárdonyi Művelődési Ház, Sóstói ltp. 1., szept. 21., 15.00–19.00
 ` Coop, Tóvárosi lakónegyed 68., szept. 21., 23., 15.00–19.00
 ` Piactér, Palotai út 1., szept. 25., 18., 8.00–11.00 és 19., 9.00–12.00
 ` Jancsár Piac, Balatoni út 10., szept. 25., 7.30–11.00
 ` Maroshegy, Szilvamag tér, szept. 26., 9.00–12.00
 ` Parkoló, Farkasvermi utca 1., szept. 19., 9.00–12.00

NÁDASDLADÁNY 
Coop, Fő út 52., szept. 19., 
15.00–18.00

ISZKASZENTGYÖRGY 
Közösségi Ház, Rákóczi út 2., szept. 
20., 15.00–19.00

SÁRSZENTMIHÁLY 
Közösségi Ház, Fő út 59., szept. 22., 
15.00–19.00

BAKONYCSERNYE 
Művelődési Ház, Rákóczi út 78., 
szept. 22., 15.00–19.00

POLGÁRDI 
OTP, Deák Ferenc utca 23., szept. 
23., 15.00–19.00

PUSZTAVÁM 
Coop, Petőfi Sándor utca 4., szept. 
24., 12.30–16.30

MÓR 
 ` MSZP Iroda, Vénhegyi utca 
1., szept. 20–24., 8.00–18.00

 ` Piac, Városház köz 6.,szept. 
24., 8.00–11.00
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Jelölőszervezet:
ÚVNP, Momentum

But Sándor vagyok, 1954-ben születtem. 
Műszer és szabályozástechnikai mérnök 
végzettségemet a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskolán szereztem meg, majd 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára kerül-
tem, ahol „Magasabb katonai vezető, csa-
pat légvédelem” képzést kaptam.

1972 és 2001 között a Magyar Honvéd-
ségnél dolgoztam, ahol az ezredesi rangig 

jutottam. Nyugállományba vonulásomat 
követően több, főleg a honvédelem ügye 
iránt elkötelezett civil szervezet tagja, ve-
zetője lettem.

2003 és 2010 között a Magyar Demok-
rata Fórum (MDF), 2012 és 2018 között 
pedig az Együtt tagja voltam. 2014-től öt 
éven keresztül Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város önkormányzati képviselője 
voltam.

Jelenleg a Normális Magyarországért 
Mozgalom vezetőjeként tevékenykedem.

Jelölőszervezetek: 
DK, Momentum, Liberálisok

Jászberényben születtem 1963-ban, 
majd innen Egerbe költöztünk. Itt végez-
tem el a zenei általános iskolát, majd az 
egri Gárdonyi Géza Gimnázium matema-
tika tagozatán érettségiztem. 1983-ban 
kötöttem házasságot, két fiam már fel-
nőtt, saját családjukkal élnek. 1984-ben 
szereztem diplomát Szolnokon, a Keres-
kedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskolán, 
majd Kiskunhalason dolgoztam a helyi 
állami gazdaságban áruforgalmi előadó-
ként. huszonnyolc éve élek szeretett 
városomban, Kecskeméten. A DK helyi 
elnökeként számos városi megmozdulás 
szervezésében vettem részt. Ellenzéki 

képviselőként pedig 2014 óta dolgozom 
egy szebb és élhetőbb Kecskemétért.

Országgyűlési képviselőként a korrup-
ció teljes kiirtásáért, a társadalmi egyen-
lőtlenségek megszüntetéséért fogok 
dolgozni. Számomra fontos, hogy ne csak 
a kiváltságosok éljenek jól. Tagja vagyok 
számos civil szervezetnek, a pandémiás 
helyzetben képviselőtársaimmal támo-
gattam az Országos Mentőszolgálatot.

Kiemelten foglalkozom a halmozot-
tan hátrányos helyzetűek és a megválto-
zott munkaképességűek problémájával. 
A Kék Vonal önkénteseként a krízishely-
zetbe került fiataloknak cseten és telefo-
non nyújtottam segítséget a helyi iroda 
megszűnéséig. Rendszeresen részt ve-
szek faültetéseken a zöld Kecskemétért.

A közösség szolgálata nem a hatalom, 
hanem a választók szolgálata!

Szívügyem lakóhelyem, 
a hírös város, Kecskemét!

BUT SÁNDOR
Választott frakció: Párbeszéd

SZŐKÉNÉ KOPPING RITA 
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, amelyben már csak a három 
legjobb eredményt elérő miniszterelnök-jelölt 
mérkőzik egymással, október 4. és 10. között.

Ki szavazhat?
Minden magyar állampolgár, aki 2004. ápri-
lis 1-én vagy előtte született, és van állandó 
magyarországi bejelentett lakcíme. Az elővá-
lasztás különlegessége, hogy azok a fiatalok 
is részt vehetnek rajta, akik 2022. április 1-ig 
betöltik a 18. életévüket. Ám esetükben akár 
hagyományosan, akár online szavaznak, szülői 
beleegyezésre van szükség. Az ehhez szüksé-
ges adatlapot a www.elovalasztas.hu oldalról 
lehet majd letölteni.

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelölt-
re és a lakóhelye szerinti választókörzet 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 eszközön vagy hozzá kapcsolva. 
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
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Jelölőszervezet: JÚVNP, Párbeszéd, 
Momentum

But Sándor vagyok, 1954-ben születtem.
Műszer és szabályozástechnikai mérnök 
végzettségemet a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskolán szereztem meg, majd 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára kerül-
tem, ahol „Magasabb katonai vezető, csa-
pat légvédelem” képzést kaptam.

1972 és 2001 között a Magyar Honvéd-
ségnél dolgoztam, ahol az ezredesi rangig 

jutottam. Nyugállományba vonulásomat 
követően több, főleg a honvédelem ügye 
iránt elkötelezett civil szervezet tagja, ve-
zetője lettem.

2003 és 2010 között a Magyar Demok-
rata Fórum (MDF), 2012 és 2018 között 
pedig az Együtt tagja voltam. 2014-től öt 
éven keresztül Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város önkormányzati képviselője 
voltam.

Jelenleg a Normális Magyarországért 
Mozgalom vezetőjeként tevékenykedem.

A közösség szolgálata nem a hatalom,  
hanem a választók szolgálata!

BUT SÁNDOR      
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

Jelölőszervezet: Jobbik, DK, LMP, MSZP, 
Párbeszéd, MMM

Fazakas Attila vagyok, 1974-ben szület-
tem. Számítástechnikai mérnök vég-
zettségemet a Kolozsvári Műszaki Egye-
temen szereztem meg 1998-ban. Húsz 
éve költöztem Székesfehérvárra, ahol 
számítástechnikai kisvállalkozást mű-
ködtetek. 

2010 és 2018 között Székesfehér-
vár önkormányzatának Humán, majd 

a Gazdasági, illetve a Stratégiai Ügyek 
Szakbizottságának tagja voltam. 2019-
ben önkormányzati képviselőnek vá-
lasztottak. Jelenleg a Jobbik székesfe-
hérvári választókerületi elnöke vagyok.

Egy szabadabb Magyarország eljö-
vetelében bízom, ahol nem „kiskirályok” 
döntenek a lakosság sorsáról, a telepü-
lések nem hűbéreskü fejében jutnak tá-
mogatáshoz, hanem politikai hovatarto-
zástól függetlenül. Ahol a rátermettség, 
a tudás és a szakmaiság számít.

Egy szabadabb Magyarország eljövetelében 
bízom, ahol nem kiskirályok döntenek

FAZAKAS ATTILA      
Választott frakció: Jobbik

Amit az ellenzéki együttműködők vállalnak
Az ellenzéki előválasztáson résztvevő 
valamennyi jelölt elfogadta és aláírta azt 
a közös értéknyilatkozatot, amely meg-
valósítására kötelezettséget vállalnak.

Ebben többek között rögzítik, hogy 
véget vetnek az oligarchák gátlástalan 
vagyonszerzésének, és megteremtik 
a feltételeit, hogy a korrupciós ügyek 

elkövetői a független igazságszolgál-
tatás előtt feleljenek. Visszaállítják az 
ügyészség és a bíróságok független-
ségét, csatlakoznak az Európai Ügyész-
séghez, valamint átláthatóvá teszik a 
kormányzat közpénzfelhasználását és a 
pártfinanszírozási rendszert.

Forrás: elovalasztas2021.hu
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Jelölőszervezet: JÚVNP, Párbeszéd, 
Momentum

But Sándor vagyok, 1954-ben születtem.
Műszer és szabályozástechnikai mérnök 
végzettségemet a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskolán szereztem meg, majd 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára kerül-
tem, ahol „Magasabb katonai vezető, csa-
pat légvédelem” képzést kaptam.

1972 és 2001 között a Magyar Honvéd-
ségnél dolgoztam, ahol az ezredesi rangig 

jutottam. Nyugállományba vonulásomat 
követően több, főleg a honvédelem ügye 
iránt elkötelezett civil szervezet tagja, ve-
zetője lettem.

2003 és 2010 között a Magyar Demok-
rata Fórum (MDF), 2012 és 2018 között 
pedig az Együtt tagja voltam. 2014-től öt 
éven keresztül Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város önkormányzati képviselője 
voltam.

Jelenleg a Normális Magyarországért 
Mozgalom vezetőjeként tevékenykedem.

A közösség szolgálata nem a hatalom,  
hanem a választók szolgálata!

BUT SÁNDOR      
Választott frakció: Párbeszéd
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Az előválasztás különlegessége, hogy azok a 
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