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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 13.

Alsónána, Aparhant, Attala, Bátaapáti, Bonyhád, 
Bonyhádvarasd, Cikó, Csibrák, Csikóstőttős, 
Dalmand, Diósberény, Dombóvár, 
Döbrököz, Dúzs, Értény, Felsőnána, Grábóc, 
Györe, Gyulaj, Harc, Hőgyész, Izmény, Jágónak, 
Kakasd, Kalaznó, Kapospula, Kaposszekcső, Kéty, 
Kisdorog, Kismányok, Kistormás, Kisvejke, Kocsola, 
Koppányszántó, Kölesd, Kurd, Lápafő, Lengyel, Mórágy, 
Mőcsény, Mucsfa, Mucsi, Murga, Nagykónyi, Nagymányok, 
Nagyvejke, Nak, Szakadát, Szakály, Szakcs, Szálka, Tevel, 
Újireg, Váralja, Várong, Varsád,  Závod, Zomba

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. 

DOMBÓVÁRDOMBÓVÁR
A Napsugár áruház előtt, A Napsugár áruház előtt, 
Hunyadi tér 1. Hunyadi tér 1. 
szept. 18–26., 8.00–18.00szept. 18–26., 8.00–18.00

HŐGYÉSZHŐGYÉSZ
A Coop áruház előtt A Coop áruház előtt 
Kossuth tér 13.,  Kossuth tér 13.,  
szept. 21., 8.00–18.45szept. 21., 8.00–18.45

BONYHÁDBONYHÁD
A Művelődési Központ mö-A Művelődési Központ mö-
götti terület, Széchenyi tér 2. götti terület, Széchenyi tér 2. 
szept. 18–26., 8.00–18.00szept. 18–26., 8.00–18.00

NAGYMÁNYOKNAGYMÁNYOK
A Művelődési Ház melletti A Művelődési Ház melletti 
piacterület, Petőfi Sándor utca piacterület, Petőfi Sándor utca 
71., szept. 23., 8.00–18.0071., szept. 23., 8.00–18.00

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
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ELŐ- 

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

TOLNA 2-ES 

választó kerület

Szavazósátrak  
a választókerületben

A Tolna megye 2-es választókerületébe tartozó települések:

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 klub-
radio.hu/atallas oldalon, illetve a 
Face bookon „Az internetes Klubrá-
dió (iKlubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.

Jelentkezzen  
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják 
meg az előválasztási sza-

vazatokat az ország 24 
városában. Ide keresnek 
önkénteseket. De a 2022-
es választáson is sok múlik 

azon, hogy valameny-
nyi szavazókörben ott 
lesznek-e az ellenzék 
s z ava z at s z á m l á l ó i . 
Itt lehet jelentkezni:  

szamoljukegyutt.hu 
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Büszke vagyok erre a közösségre
SZABÓ LÓRÁND
választott frakció: DK

SZÁRAZ ZOLTÁN
választott frakció: Momentum

Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok, MMM
Ötvenkét éves, tanult szakmáját te-

kintve geográfus, ezenkívül labdarú-
góedzőként is tevékenykedik, a helyi ön-
kormányzatban pedig képviselő.

Családjával együtt Dombóváron él. 
A városban született, a katonaság és a 
főiskola elvégzése után is ide tért vissza. 
Tizenhat éven keresztül polgármester-
ként szolgálta a helyi közösséget.

Több társadalmi szervezetben is 
komoly munkát fejt ki. Egyebek között 
alapítója a Kapos-hegyháti Natúrpark-
nak, melynek már tizennégy település 
a tagja. Céljuk, hogy a natúrpark révén 
megélénküljön a térség turizmusa, a 
helyi termékek kínálatával és annak bő-
vítésével a gazdaságot is fel szeretnék 

lendíteni, a természet-, a környezetvé-
delem fontosságára pedig a natúrpark-
ba szervezett látogatásokkal kívánják 
felhívni a gyerekek figyelmét. Szabó Lo-
ránd a natúrpark természetvédelmi be-
mutatóhelyén havonta tart foglalkozást 
és előadásokat a fiatal korosztály képvi-
selőinek.

Jelenleg a Tolna megyei közgyűlés-
nek és Dombóvár képviselő-testületének 
tagja, valamint a Demokratikus Koalíció 
(DK) Dombóvár–Bonyhád választókerü-
letének elnöke.

Hisz a kitartó munkában, hogy az 
meghozza gyümölcsét. Mindig fontos 
volt számára a közösség, a problémák-
ra kihívásként tekint, amit közösen kell 
megoldani. Ez vezérli politikusként is.

Jelölőszervezetek: Momentum, Jobbik, 
MSZP, Párbeszéd, NORMA

A Völgység fővárosában, Bonyhádon 
születtem és nőttem fel.

Tizenhét éve vállalkozóként tevékeny-
kedem. Jelenleg a fővárosban és négy 
dunántúli megyeszékhelyen vannak sike-
res vállalkozásaim, de látom, hogy a vidéki 
kisvállalkozók mennyire nehéz helyzetben 
vannak. A gazdasági életben szerzett ta-
pasztalataimat képviselőként is fel szeret-
ném használni.

A húszas éveim elején kezdett érde-
kelni a politika, ebből fakadóan politológia 
szakon szereztem diplomát a Pécsi Tudo-
mányegyetemen.

A természet szeretete mindig megha-
tározó volt az életemben, 2015 óta a Völgy-

ségi Természetbarát és Vadász Egyesület  
bonyhádi szervezetének elnöke vagyok.

 Konzervatív, munkásosztálybeli ke-
resztény családban nőttem fel. Rendkí-
vül nagy hatással volt rám a Felvidéken 
maradt rokonság egyik ma is élő tagja, 
nagyapám, aki szülőfalujának sokáig a pol-
gármestere is volt. Tőle az emberek tiszte-
letét, a gondjaira bízott közösség önzetlen 
szolgálatát tanultam meg. 

Kevés szabadidőmet a természetben 
töltöm, a délnyugat-tolnai tájat és vidéket, 
annak problémáit töviről hegyire ismerem. 
Kiemelten foglalkozom a térség mezőgaz-
daságával, közlekedésével, egészségügyi 
intézményeinek és műemlékeinek rossz 
állapotával. Célom ezek fejlesztése, gon-
dozása, megreformálása.

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


