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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

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

Alsónyék, Báta, 

Bátaszék, Bogyiszló, 

Decs, Fácánkert, 

Fadd, Medina, 

Őcsény, Pörböly, 

Sárpilis, Sióagárd, 

Szedres, Szekszárd, 

Tengelic, Tolna, 

Várdomb

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, 

TOLNA 1. sz. 

választó kerület

Tolna megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

SZEKSZÁRD    
 ` Piac, Vár köz, szept. 18., 22., 25., 8.00–11.00
 ` Auchan, Liszt Ferenc tér 2., szept. 18–26., 
8.00–18.00

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 szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg 
az előválasztási szavazatokat az 
ország 24 városában. Ide keresnek 
önkénteseket. De a 2022-es vá-
lasztáson is sok múlik azon, hogy 
valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlá-
lói. Itt lehet jelentkezni: 
szamoljukegyutt.hu 

TOLNA 
Penny Market, Arany János utca 
5., szept. 18–26., 9.00–17.00

BÁTASZÉK
Könyvtár, Hősök tere 1., szept. 
18–26., 9.00–17.00

SZEDRES 
Üzletház parkoló, Széchenyi 
utca 34., szept. 18., 13.00–16.00

FADD 
COOP, Etelköz utca 1., szept. 22., 
13.00–16.00

TENGELIC 
Központ, Gindli utca 1., szept. 25., 
13.00–16.00

ŐCSÉNY 
Templom, Fő utca 40., 
szept. 26., 8.00–11.00

DECS 
Faluház, Rákóczi utca 2–8., szept. 
26., 13.00–16.00
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Tegyünk együtt térségünk,  
Tolna megye fejlődéséért! 

 A jóvátétel programjával  
változást hozunk a térség életébe!

DR. BOZSOLIK RÓBERT
választott frakció: Jobbik

DR. HARANGOZÓ TAMÁS
választott frakció: MSZP

Jelölőszervezetek: Jobbik, DK, ÚVNP, ÚK, 
MMM

A természeti értékek, a kulturális sokszínű-
ség, a helyiek lokálpatrióta szemlélete te-
szi különlegessé a térségünket. Szülővá-
rosom, Bátaszék polgármestereként azt 
tapasztalom, hogy az emberek értékelik 
a tisztességes, becsületes, a közösségért 
végzett munkát.

Az ország fejlődéséhez elengedhe-
tetlennek tartom a vidék, az elmaradott 
dél-dunántúli régió és Tolna megye fel-
zárkóztatását. A közigazgatásban eltöltött 
25 év alatt jegyzőként és városvezető-
ként is testközelből tapasztaltam meg az 
önkormányzati és állami rendszer hibáit 

és hiányosságait. Vallom, hogy komplex 
vidékfejlesztési stratégiára van szükség: 
tisztességes béreket biztosító munkahe-
lyekre, az agrárium fejlesztésére, XXI. szá-
zadi szolgáltatást nyújtó településekre és 
összetartó közösségekre.

Hiszem, hogy a helyi közösségek, civil 
szervezetek bevonásával olyan együttmű-
ködéseket kell kialakítani, amelyekkel a 
települések egymást segítve, összefogva 
tudnak fejlődni, mert az összefogásban van 
az erő és a lehetőség. Így együttes erővel 
újraélesztjük a Sárköz hagyományait, meg-
védjük a Gemenc, a Duna-holtág és a Szek-
szárdi borvidék értékeit. Ezzel térségünket, 
Tolna megyét nemcsak a helyben élők, de 
az ide érkezők számára is vonzóvá tehetjük.

Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, 
LMP, Momentum

42 éves vagyok, országgyűlési képviselő, 
általános frakcióvezető-helyettes és az Or-
szággyűlés Honvédelmi és rendészeti bi-
zottságának a tagja. Szekszárdon nőttem 
fel, jogi és politológusi diplomámat a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán szereztem.

Szekszárdnak és a térségnek remek 
adottságai vannak, de valódi képviselet 
nélkül egyre csak csúszik lefelé.

Megválasztásom esetén erős képvi-
seletet fogok biztosítani a parlament ben 
Szek szárdnak és térségének. Ki emel ten 
fon tosnak tartom az M9-es gyorsforgalmi 
út megépítését Szek szárd–Bony hád–Dom-

bóvár-nyomvonalon. Elengedhetetlennek 
tartom a Balassa kórház megerősítését, 
adósságrendezését, az orvosok, ápolók 
visszacsábítását, a várólisták csökkenté-
sét, a szülészet felújítását. Az MSZP prog-
ramjának része az adómentes minimálbér 
bevezetése, és az azonnali bérnövekedés, 
továbbá a nyugdíjemelés, a „svájci indexá-
lás” visszaállítása, és az egyenlő összegű 
13. havi nyugdíj bevezetése. A családosok 
helyzetének javítása érdekében a csalá-
di pótlék megduplázása is céljaink között 
szerepel, a közmunkások bérét pedig a mi-
nimálbér összegére emeljük. Megerősítjük 
a közbiztonságot is városainkban és a kis-
településeken egyaránt. A NER kiskirályait 
pedig  elszámoltatjuk és visszaszerezzük az 
ellopott közvagyont.

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


