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Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Belecska, Bikács, Bölcske, 
Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, 
Felsőnyék, Fürged, Gerjen, 
Gyönk, Györköny, Iregszemcse, 
Kajdacs, Keszőhidegkút, Kisszékely, 
Madocsa, Magyarkeszi, Miszla, 
Nagydorog, Nagyszékely, Nagyszokoly, 
Németkér, Ozora, Paks, Pálfa, Pári, Pincehely, 
Pusztahencse, Regöly, Sárszentlőrinc, 
Simontornya, Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari 

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. 

DUNASZENTGYÖRGY DUNASZENTGYÖRGY 
A Tom Market előtt,  A Tom Market előtt,  
Várdomb utca 773/29. Várdomb utca 773/29. 
szept. 20., 14.00–17.00szept. 20., 14.00–17.00

NAGYDOROG NAGYDOROG 
Piac, Kossuth Lajos utca 25. Piac, Kossuth Lajos utca 25. 
szept. 22., 7.00–10.00szept. 22., 7.00–10.00

GYÖRKÖNY GYÖRKÖNY 
A Reál ABC előtt, Fő utca 487. A Reál ABC előtt, Fő utca 487. 
szept. 22., 10.30–13.30szept. 22., 10.30–13.30

SIMONTORNYA SIMONTORNYA 
Piac, Mátyás király utca Piac, Mátyás király utca 
szept. 24., 7.00–12.00szept. 24., 7.00–12.00

IREGSZEMCSE IREGSZEMCSE 
A Korona Kávézó előtt A Korona Kávézó előtt 
Kossuth Lajos tér 9. Kossuth Lajos tér 9. 
szept. 25., 8.00–12.00szept. 25., 8.00–12.00
PINCEHELY PINCEHELY 
A posta előtt, Kossuth Lajos A posta előtt, Kossuth Lajos 
utca 70., szept. 26., 8.00–12.00utca 70., szept. 26., 8.00–12.00

PAKSPAKS
   VMK parkoló, Gagarin utca VMK parkoló, Gagarin utca 
2., szept. 18., 9.00–12.00 és 2., szept. 18., 9.00–12.00 és 
szept. 23., 13.00–18.00szept. 23., 13.00–18.00

   MSZP-iroda,  MSZP-iroda,  
Újtemplom utca 24.,  Újtemplom utca 24.,  
szept. 19., 9.00–12.00szept. 19., 9.00–12.00

   Piac, Villany utca 2.,  Piac, Villany utca 2.,  
szept. 24., 7.00–11.00 és szept. 24., 7.00–11.00 és 
szept. 21., 7.00–10.00szept. 21., 7.00–10.00

DUNAFÖLDVÁR DUNAFÖLDVÁR 
   Piac, Vak Bottyán tér Piac, Vak Bottyán tér 
szept. 25., 7.00–10.00szept. 25., 7.00–10.00

   Központ, Béke tér,  Központ, Béke tér,  
szept. 25., 11.00–17.00 és szept. 25., 11.00–17.00 és 
szept. 26., 10.30–17.00szept. 26., 10.30–17.00

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!
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ELŐ- 

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

TOLNA 3-AS 

választó kerület

Szavazósátrak a választókerületben

A Tolna megye 3-as 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

Jelentkezzen
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az 
előválasztási szavazatokat az ország 
24 városában. Ide keresnek önkénte-
seket. De a 2022-es választáson is sok 
múlik azon, hogy valamennyi szavazó-
körben ott lesznek-e az ellenzék sza-
vazatszámlálói. Itt lehet jelentkezni:  
szamoljukegyutt.hu 

TAMÁSI TAMÁSI 
   József Attila-ltp. 5. József Attila-ltp. 5. 
szept. 22., 14.00–18.00szept. 22., 14.00–18.00

   Piac tér Piac tér 
szept. 23., 7.00–12.00 szept. 23., 7.00–12.00 

   SZTK-parkoló, Dózsa SZTK-parkoló, Dózsa 
György utca 18–22. György utca 18–22. 
szept. 23., 14.00–18.00szept. 23., 14.00–18.00
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Értetek – Veletek dolgozom!

Nekem Tolna megye
az otthonom, ezért dolgozom!

BENCZE JÁNOS
választott frakció: Jobbik

TÓTH ATTILA SZILVESZTER
választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: Jobbik, LMP, MSZP, 
Párbeszéd, Momentum, MMM

Pincehelyen születtem 1973-ban, a 
családommal születésem óta Simon-
tornyán élek. Műszaki informatikus 
végzettségem van, de évtizedek óta 
méhészkedéssel foglalkozom. Politikai 
pályafutásom 2008-ban kezdődött, azó-
ta a Jobbik aktív tagjaként veszek részt 
a közéletben. A Tolna Megyei Közgyűlés 
képviselőjeként a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program Bizottságá-
nak tagja vagyok.

Őstermelőként és vállalkozóként 
egyszerre tapasztalhattam meg a ma-
gyar mezőgazdaság és a vállalkozói lét 
minden nehézségét. A munkahelyte-
remtést tartom az egyik legfontosabb 

célkitűzésemnek, mindamellett kiállok 
a mezőgazdaságért, a helyi közössége-
kért és természetesen szűkebb hazá-
mért, Tolna megyéért.

A fideszes korrupció teljesen tönk-
retette ezt a választókerületet is. Me-
zőgazdasági munkahelyek helyett fide-
szes strómanok óriásbirtokai jöttek létre. 
A körzetben megvalósuló újabb paksi 
atomerőmű-beruházás a korrupció me-
legágya, az itt élőknek az ígéreteken túl 
nem jutott semmi, ami a megélhetésü-
kön javított volna.

Családapaként kötelességemnek 
érzem, hogy a következő generációnak 
egy jobb jövő lehetőségét hozzuk el. Hi-
szek a közvetlen párbeszédben, a közös 
gondolkodásban, a csapatmunkában.

Jelölőszervezet: DK
1974-ben születtem, Iregszemcsén. 

Alacsony egzisztenciájú, vidéki család-
ból származom. Édesapám buszsofőr 
volt, édesanyám pedig takarítónő. Házas 
vagyok, két gyermek – nem közjószág – 
büszke édesapja. Fiatalkoromban tehetsé-
gem mutatkozott a sporthoz: korosztályos 
válogatott atléta voltam. A sport végigkí-
sérte az életemet, és most is aktív része.

1995-ben a Könnyűipari Műszaki Főisko-
lán szereztem mérnöki oklevelet, ezt köve-
tően rendőrtiszti képzésen vettem részt és 
sportedzői képesítést is szereztem a Sem-
melweis Egyetem Testnevelési és Sporttu-
dományi Kar Továbbképző Intézetében.

2015-től tartok foglalkozásokat in-
gyen, társadalmi munkában a Tamási 

Fehérszarvas Sportegyesületnél, mozgás-
szervi, idegrendszeri rendellenességgel 
küzdő vagy műtéti rehabilitációra szoruló 
gyerekek, felnőttek részére.

A 2019-es önkormányzati választáson 
az ellenzék közös polgármesterjelöltje 
voltam Tamásiban.

Az elmúlt hat évben beleálltam a helyi 
pályázatokkal és közpénzekkel kapcsola-
tos ügyek feltárásába. Több esetben ren-
deltek el nyomozást az általam kezdemé-
nyezett ügyekben.

Amennyiben bekerülök a parlament-
be, szorgalmazni fogom a korkedvezmé-
nyes nyugdíjak újrarendezését, és egé-
szen biztos, hogy aktív résztvevője leszek 
az elszámoltatásoknak és a pályázati pén-
zek felkutatásának.

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


