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Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.

Babócsa, Bakháza, Barcs, Bárdudvarnok, Bélavár, Beleg, Berzence, 
Bolhás, Bolhó, Csokonyavisonta, Csököly, Csurgó, Csurgónagymarton, 
Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Gige, Görgeteg, Gyékényes, 
Háromfa, Hedrehely, Hencse, Heresznye, Homokszentgyörgy, 
Iharos, Iharosberény, Inke, Istvándi, Jákó, Kadarkút, 
Kálmáncsa, Kaposfő, Kastélyosdombó, Kaszó, Kisasszond, 
Kisbajom, Kiskorpád, Komlósd, Kőkút, Kutas, Lábod, 
Lad, Lakócsa, Mike, Nagyatád, Nagykorpád, Őrtilos, 
Ötvöskónyi, Patosfa, Péterhida, Pogányszentpéter, Porrog, 
Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Potony, Rinyabesenyő, 
Rinyakovácsi, Rinyaszentkirály, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Segesd, 
Somogyaracs, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyszob, 
Somogyudvarhely, Szabás, Szenta, Szentborbás, Szulok, Tarany, 
Tótújfalu, Vése, Visnye, Vízvár, Zákány, Zákányfalu.

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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Egyéni képviselőjelöltek vitája

A vita utólag megnézhető a Faceboo-
kon:  Facebook.com/TabumentesOr-
szag/videos

Szavazósátrak Szavazósátrak 
a választó kerületbena választó kerületben

Somogy megye 2-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

SOMOGY 2ES 

választó - 

kerület

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 lehet csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

NAGYATÁD
MSZP iroda előtt, Piactér, 
szept. 18–26., 8.00–18.00

SEGESD
Teleki utca 1., 
szept. 21., 8.00–18.00

KADARKÚT
Árpád utca 3., 
szept. 18–19., 8.00–18.00

CSURGÓ
Művelődési Központ előtt, 
Széchenyi tér 1., 
szept. 18–19., 8.00–18.00

BARCS
Jobbik iroda előtt, Köztársaság utca 1., 
szept. 18–26., 8.00–18.00

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az 
előválasztási szavazatokat az ország 24 
városában. Ide keresnek önkénteseket. 
De a 2022-es választáson is sok múlik azon, 
hogy valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. 
Itt tud jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: DK, MSZP, Párbeszéd

Budapesten születtem 1964-ben, csalá-
dommal 1993 óta Barcson élek, három 
fiunk van. A zene mindig fontos része volt 
az életemnek, középiskolásként a zuglói 
Szent István Gimnázium énekkarában 
kezdtem énekelni. Meghatározó élményt 
jelentettek a rendszeres zeneakadémiai 
fellépések, valamint a svájci, finnországi 
koncert körutak. Az egyetemet Szegeden 
végeztem kémia-fizika szakon, először 
Kisbéren, majd Szigetszentmiklóson taní-
tottam gimnáziumban, és közel harminc 
éve a barcsi Dráva Völgye Középiskola 
tanára vagyok. Szeretem az állatokat, van 
kutyánk és macskánk is, szabadidőmben 

szívesen fotózok a természetben. Dél-So-
mogy a hosszú évek alatt igazi otthonom 
lett, ezer szállal kötődöm ide. Nemcsak 
azért, mert a gyermekeim itt nőttek fel, 
hanem mert az itt élők nagyszerű közös-
séget alkotnak.

2005-től kezdtem aktívan politizálni. 
A  DK-nak 2012 óta vagyok a tagja, hét 
évvel ezelőtt a demokratikus pártok tá-
mogatásával lettem barcsi önkormány-
zati képviselő, a testületnek jelenleg is 
tagja vagyok. Semmilyen munkától nem 
riadok vissza, szívügyem az itt élők min-
dennapjait segíteni. Hiszek a közösség 
erejében, és abban, hogy kemény mun-
kával, egymással összefogva, egymást 
segítve elérhetjük a céljainkat.

Jelölőszervezetek: 
Jobbik, LMP, Momentum, MMM

Háromgyermekes édesapa vagyok. 
Tősgyökeres somogyiként 2010-től a 
Somogy Megyei Önkormányzat tagja-
ként, 2014 óta pedig a térség ellenzéki 
országgyűlési képviselőjeként küzdök 
Somogyország polgárainak érdekeiért. 
Három éve a térség választóinak több 
mint 38 százaléka tisztelt meg a bizal-
mával, Nagyatádon és Barcson legyőz-
tem a kormánypárti képviselőt. Jobb 
és baloldaliak egyaránt szavaztak rám, 
mert amikor az itt élőkért harcolok, nem 
nézem, ki milyen párt szimpatizánsa. Az 
én mezemet Somogyország címere dí-
szíti, az pedig minden becsületes em-
bert szimbolizál.

1976-ban születtem Nagyatádon, 
ahol édesapám katonatisztként szol-
gált. A laktanya bezárása után költöz-
tünk Barcsra, családommal azóta is itt 
élek. Korábban középiskolai történelem 
tanárként dolgoztam, ahol megtapasz-
talhattam, mit jelent a családok elsze-
gényedése, a térség lecsúszása. A par-
lamentben amellett, hogy az elárvult 
Dél-Somogy ellenzéki szószólójaként 
tevékenykedem, feladataim közé tarto-
zik a közoktatás, az integrációs ügyek, 
valamint a munkavállalói érdekvédelem 
kérdése. Igyekszem folyamatosan ké-
pezni magam, ezért a közoktatási veze-
tőszak elvégzése után egyetemi tanul-
mányokba kezdtem. Hiszek abban, hogy 
együtt felépíthetjük a jóléti Magyaror-
szágot.

Szívügyem az itt élők 
mindennapjait segíteni!

Az én mezemet Somogyország 
címere díszíti!

REMES GÁBOR 
Választott frakció: DK

ANDER BALÁZS 
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


