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Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.

Győr egy része
Kisbajcs
Nagybajcs
Vének

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. 

NAGYBAJCS
Faluház, Petőfi út 64., 
szept. 26., 8.00–18.00

KISBAJCS
Polgármesteri hivatal, Győri út 
– Kossuth utca sarka, szept. 26., 
8.00–18.00

VÉNEK
Buszmegálló, Petőfi út, 
szept. 26., 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!
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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

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. szeptember 23. (csütör-
tök), 19:00. Helyszín: Erdőspuszta Club 
Hotel, (Debrecen, Diószegi – Panoráma 
út kereszteződése). Moderátor: Gulyás 
Márton (Partizán). A viták visszanézhe-
tők: www.elovalasztas22.hu/elovitak

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják 
meg az előválasztási szava-
zatokat 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 

Szavazósátrak 
a választókerületben

Győr–Moson–Sopron 1-es választókerületébe tartozó települések:

BÁCSA
Park, Kinizsi Pál 
utca 27., szept. 20., 
9.00–18.00

GYŐR
 ` Vízügyi palota előtt, Megyeháza tér, szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` Vásárcsarnok, Herman Ottó utca 25. , szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` Marcal II., Déry Tibor utca 11/A., szept. 18., 9.00–18.00
 ` Adyváros, Földes Gábor út – Kodály Zoltán utca sarka, 
szept. 19., 9.00–18.00

 ` Dunakapu tér – Jedlik Ányos utca sarka, szept. 21., 22., 
25., 9.00–18.00

 ` Győr–Gyárváros, Nagy Sándor József út–Ipar út sarka, 
szept. 24., 9.00–18.00

 ` Győrszentiván Művelődési ház, Kossuth utca – Déryné 
utca sarka, szept. 23., 9.00–18.00
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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

Jelölőszervezetek: DK, Jobbik, Liberálisok

Jancsó Zita vagyok, 1975-ben születtem 
Győrben, itt élek azóta is. Egész életem 
a városról és környékéről, az itt lakó em-
berekről szól. Az általános és a középis-
kolát szülővárosomban végeztem, majd 
később a tatabányai Modern Üzleti Tudo-
mányok Főiskoláján szereztem diplomát. 
Bár dolgoztam Bécsben és Győrben is, 

hivatásomat családi vállalkozásunkban 
találtam meg, így büszkén szolgálhatom 
ezzel is a győrieket. Férjemmel két gyer-
meket nevelünk. 

A politika mindig is életem meghatá-
rozó része volt. Dolgoztam a város stra-
tégiai bizottságában, most pedig a DK je-
löltje vagyok az ellenzéki előválasztáson. 
Hiszem, hogy együtt jobbá tehetjük közös 
életünket!

  Itt születtem, itt alapítottam családot,  
ez a hazám

JANCSÓ ZITA  
Választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: Momentum, LMP

Rehó Tibor agrármérnök és közgazdász 
vagyok, 48 éves, családos, és bár Debre-
cenben születtem, de tizenhat éve Győr-
ben élek. Ez idő alatt megismertem, meg-
szerettem a várost és az itt élő embereket. 
Több mint húsz éve dolgozom különféle 
multinacionális cégeknél, legtöbbször 
ve zető beosztásban. Elkeserítő, hogy a 

Fidesz-kormány kitartó, szívós munkával 
és elköltött közpénzek tízmilliárdjaival elér-
te, hogy szinte már mindenhol ellenséget 
lássunk, hogy rokonok, barátok, kollégák 
forduljanak egymás ellen. Mindannyiunk 
érdeke, hogy ez véget érjen, s hogy felszá-
moljuk Orbán nemzetet lezüllesztő rend-
szerét. Egy békés, demokratikus Magyar-
országot kell felépítenünk. Győrt pedig 
tegyük közösen a zöldipar központjává!

 Építsünk egy békés, demokratikus 
Magyarországot!

REHÓ TIBOR   
Választott frakció: Momentum

Amit az ellenzéki együttműködők vállalnak

Az ellenzéki előválasztáson résztvevő va-
lamennyi jelölt elfogadta és aláírta azt a 
közös értéknyilatkozatot, amely megva-
lósítására minden jelölt kötelezettséget 
vállalt.

Ebben többek között rögzítik, hogy 
véget vetnek az oligarchák gátlástalan 
vagyonszerzésének, és megteremtik a 
feltételeit, hogy a NER korrupciós cse-
lekményeinek elkövetői a független 
igazságszolgáltatás előtt feleljenek a 
tetteikért. Visszaállítják az ügyészség és 

a bíróságok függetlenségét, csatlakoz-
nak az Európai Ügyészséghez, valamint 
átláthatóvá teszik a kormányzat közpénz-
felhasználását és a pártfinanszírozási 
rendszert.

Vállalásuk szerint helyreállítják a saj-
tószabadságot, a tekintélyelvű rezsimek-
ben tapasztalt hazug és gyűlöletkeltő 
pártpropagandát sugárzó közmédia he-
lyett kiegyensúlyozott, minőségi közszol-
gáltatást teremtenek.

Forrás: elovalasztas2021.hu


