Szavazósátrak
a választókerületben

Nyomtasd, másold, terjeszd!

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

CSORNA
Mártírok tere 1.,
szept. 18–26., 8.00–18.00
KAPUVÁR
Esterházy Pál sétány – Szent
István király út sarka, szept.
18–22., 8.00–18.00

Szavazzon ön is az ellenzéki
előválasztáson!

BELED
A Coop előtt, Rákóczi utca 171.,
szept. 25., 8.00–18.00

Jelentkezzen
szavazatszámlálónak!

Szeptember 27-én számolják meg az előválasztási
szavazatokat az ország 24 városában. Ide keresnek
önkénteseket. De a 2022-es választáson is sok
múlik azon, hogy valamennyi szavazókörben ott
lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt lehet
jelentkezni: szamoljukegyutt.hu

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

Hallgassuk interneten
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a klubradio.hu/atallas oldalon, illetve a
Facebookon „Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő csoport”-ban.

A 2022-es választás a kistelepüléseken fog eldőlni. A Fidesz-kormány
tudatosan szigetelte el az itt élőket a
valós információktól. Ha valóban változást 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

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
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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KÓNY
A posta előtt, Rákóczi utca 11.,
szept. 24., 8.00–18.00

nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

TÉT
1956-os emlékpark, Gyömörei
út 3., szept. 23., 8.00–18.00

RÁBAPATONA
A kocsma előtti közterület,
Kossuth Lajos utca – Győri utca
sarka, szept. 26., 8.00–18.00

(V. évfolyam – előválasztás) | 2021. szeptember 10.

Innen töltheti le a lapszámokat
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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.
Az előválasztás egy politikai újítás, amit
most először használnak Magyarországon országos méretekben. Mára minden ellenzéki párt belátta, hogy Orbán
Viktort és a Fideszt csak úgy lehet legyőzni, ha mind a 106 választókerületben egyetlen ellenzéki jelölt indul a
kormánypárti jelölttel szemben. A szövetségre lépett ellenzéki pártok úgy
döntöttek, hogy a miniszterelnök-jelöltjük 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 képviselőjelöltekre és a miniszterelnök-jelöltekre lehet szavazni. A második fordulóban már
csak a három legjobb eredményt elérő
miniszterelnök-jelölt mérkőzik egymással október 4. és 10. között. Szavazni sátrakban vagy interneten keresztül lehet.

Győr-Moson-Sopron megye 3-as választókerületébe tartozó települések:
Acsalag, Agyagosszergény, Árpás, Babót, Bágyogszovát,
Barbacs, Beled, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák,
Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Csikvánd, Csorna, Dénesfa, Dör,
Edve, Egyed, Enese, Farád, Fehértó, Fertőendréd, Gyarmat,
Gyóró, Győrsövényház, Győrszemere, Himod, Hövej, Ikrény, Iván,
Jobaháza, Kapuvár, Kisbabot, Kisfalud, Koroncó, Kóny, Maglóca,
Magyarkeresztúr, Markotabödöge, Mérges, Mihályi, Mórichida,
Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Pusztacsalád, Rábacsanak,
Rábacsécsény, Rábakecöl, Rábapatona, Rábapordány,
Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábaszentmihály,
Rábaszentmiklós, Rábatamási, Répceszemere, Sobor,
Sopronnémeti, Szany, Szárföld, Szil, Szilsárkány, Tárnokréti,
Tét, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza
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Amit a szavazásról tudni kell
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 állandó magyarországi bejelentett lakcímmel.
Az előválasztás különlegessége, hogy azok a
fiatalok is részt vehetnek rajta, akik 2022. április 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 szavazni személyesen, az egyes választókerületek kijelölt szavazósátraiban, továbbá az interneten is. A voksoláshoz egy lakcímkártyára
és egy érvényes fényképes igazolványra lesz
szükség (személyi vagy útlevél vagy jogosítvány).
Hogyan lehet online szavazni?
Asztali számítógépen és mobiltelefonnal is
lehet majd szavazni. A lényeg, hogy legyen
kamera az eszközökön vagy hozzá kapcsolva. A voksolás előtt videoazonosítás történik,
a személyi okmányok bemutatásával. Akik
online szeretnének szavazni, azok már most
előre regisztrálhatnak a www.elovalasztas.hu
oldalon.

Miniszterelnök-jelöltek
Az előválasztáson az alábbi öt jelöltnek sikerült összegyűjtenie a szükséges
20 ezer támogatói aláírást:

DOBREV KLÁRA (DK):

KARÁCSONY GERGELY

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szavazataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rendszerét.”

(Pártja a Párbeszéd, de az MSZP és az
LMP támogatását is élvezi):

FEKETE-GYŐR ANDRÁS
(Momentum):
„A lehetetlen a mi szótárunkban nem létezik. Úgyhogy most is azt mondom: vágjunk bele.”

JAKAB PÉTER (Jobbik):
„Négyévente, amikor jön a választás, munkalehetőség és program híján jön a zsák krumpli is. Ideje
ebből a mókuskerékből kiszállni. Jólétet minden
magyarnak!”

MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK
A TELEVÍZIÓKBAN
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„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.”

2021. szeptember 12. – ATV
2021. szeptember 24. – RTL Klub
2021. október 4–10. között – RTL Klub

KOVÁCSNÉ VARGA ILDIKÓ
Választott frakció: MSZP

Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, DK
2002–2006 között már voltam önkormányzati képviselő, 2019-től újraválasztottak. Első önkormányzati képviselői ciklusom alatt eredményesen dolgoztam a
rászorulók lakhatási gondjainak megoldásán, így közel ötven család költözhetett összkomfortos szociális bérlakásba. Közreműködtem abban, hogy Magyarkeresztúron
idősek részére fenntartott bentlakásos átmeneti otthon jöhessen létre. A régióban
több vidéki település munkáját segítettem
szociális terület szakértőjeként. A csornai
önkormányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottságának korábbi elnökeként tudom,

ORBÁN KRISZTIÁN

hogy milyen társadalmi nehézségekkel kell
szembenézniük a helyieknek. Teljes mértékben elkötelezetten segítem a helyiek
életét, így az Országgyűlésben hitelesen
tudnám képviselni a csornaiak és a környező településeken élők érdekét. Korszakváltás kell, mert az önkényuralom felszámolásán túl létre kell hoznunk egy demokratikus,
igazságos, szociális, környezet- és klímatudatos, összetartó Magyarországot. 2006-tól
vagyok az MSZP Győr-Sopron megyei szervezetének tagja, 2019-től pedig már megyei
alelnöke, Rábaközi szervezetének elnöke.
Az MSZP-ben és a Párbeszédben, a DK-ban
hiszünk abban, hogy 2022-ben kormányváltásnál többre lesz szükség!

Választott frakció: Momentum
Jelölőszervezet: Momentum
Csornán születtem, tanultam, éltem. A
Rábaközhöz köt számtalan emlék. Láttam
jó néhány térségben a fejlődés lehetőségét, ami sajnos csak lehetőség maradt. A
civil életben létesítmény-gazdálkodással
foglalkozom, az országos politikában, a
Momentumban a belső kommunikációs
csapat tagjaként tevékenykedem.
Rám adott szavazatukkal támogatják
a falusi életforma vonzóvá tételét, a lakóhely közelében való munkahely teremtését, a vállalkozásösztönzést, az állami
beruházások széleskörű elérhetőségét,
a tehetséges vállalkozók érvényesülését,
az államilag támogatott egészségügyi
ellátás fejlesztését, a csornai szülészet

Elkötelezetten segítem
a helyiek életét.

A fejlődés nem lehet kiváltság.

újraindítását, valamint rám adott szavazatukkal határozottan elutasítják a korrupciót!
Ahhoz, hogy egy modern, nyugati Magyarországot teremtsünk, mindenekelőtt
olyan új arcokra van szükség országosan
és a helyi politikában is, akik számára fontos és elengedhetetlen, hogy az országot
ne lophassa szét még egyszer senki.
Ha megválasztanak, képviselőként
minden igyekezetemmel azon fogok dolgozni, hogy a Rábaközben élők vagy az
ide vágyók, itt letelepedők számára a falusi életforma vonzó legyen, de az is munkát
találjon a lakóhelye közelében, aki nem a
mezőgazdaságból szeretne megélni.
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