
Kedves Tagok, Támogatók és segíteni kész Barátaink! 

 
A Demokratikus Koalíció február 17-ei kongresszusával megkezdődik 
az országgyűlési választási kampány aktív szakasza.  

Mint már korábbi levelünkben jeleztük, különböző kampányfelada-
tokra várunk jelentkezőket. 

Konkrétan: 

 Segítőket a kitelepülésekhez. Olyan személyek jelentkezését vár-
juk, akik a DK-s pult mellett egy-két óra hosszan aláírást gyűjtenek, 
szórólapot, DK-s újságot osztogatnak és elbeszélgetnek az érdek-
lődőkkel. 

 Irodai ügyeletre azok jelentkezzenek, akik néhány órában az iro-
dánkban (Márvány utca 38.) elbeszélgetnek az érdeklődőkkel, és 
telefonhívásokat bonyolítanak le. Nagyon fontos, hogy a jelölttá-
mogató aláírások gyűjtésének időszakában más irodai helyiségek-
ben is ügyeljenek egy-két órát. 

 Február 15-19. között mintegy 10 000 szórólapot szeretnénk eljut-
tatni a választókhoz. Ehhez keresünk olyan személyeket, akik vál-
lalják, hogy az átvett szórólapokat a környezetükben bedobják a 
postaládákba. 

 Igen fontos feladat a választókerületünkben lakók köréből a terve-
zett 1000 támogató aláírás összegyűjtése jelöltünk (Bauer Tamás) 
részére. Viszonylag rövid időszak áll rendelkezésünkre február 19. 
és március 2. között. 

A megvalósítást három formában tervezzük:  

o 1. kitelepüléseken; 

o 2. irodai gyűjtő helyeken;  

o 3. átvett gyűjtőlapon, a megadott címeken, vagy a családban és 
lakókörnyezetünkben gyűjtjük be az aláírásokat. Nagyon fontos, 
hogy az adatoknak tartalmilag és formailag is meg kell felelni a 



lakcímkártyán szereplőkkel. Az aláíróíveket szigorú elszámolási 
kötelezettséggel tudjuk felvenni és átadni. Amennyiben azokat 
a meghatározott időre nem adjuk le, 10 000 Ft büntetést kell fi-
zetni minden lap után. 

 Tervünk szerint mintegy 1000 plakátot helyezünk ki. Olyan szemé-
lyek jelentkezését várjuk, akik tudnak segíteni a plakátragasztás-
ban, vagy plakátok figyelésében. Ha valamelyiket megrongálják, 
azt azonnal tudjuk cserélni. 

 Amit mindenkitől kérünk: a környezetében mindenkit kérjen meg, 
hogy menjen el választani és természetesen a jelöltünkre és a DK 
listára szavazzon. 

 Ismerve a mostani rezsim gátlástalanságát, igen fontos, hogy mind 
a 74 szavazókörben legyen a szavazatszámlálók között képviselőnk. 
Várunk olyan jelentkezőket, akik az adott napra (2018.04.08) sza-
baddá tudják tenni magukat és vállalják ezt a felelősségteljes fel-
adatot. 

Kérjük, hogy mailben, vagy telefonon jelezzenek vissza, hogy milyen 
feladatot tudnak vállalni, vagy jöjjenek el egy személyes találkozóra 
február 15-án, csütörtökön, 16-18 óra között a Márvány utca 38-ba. 
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