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

NYOMTASS TE IS!
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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

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

Bakonygyirót, Bakonypéterd, 
Bakonyszentlászló, Bőny, Écs, Felpéc, 
Fenyőfő, Gyömöre, Gönyű, Győr egy része, 
Győrasszonyfa, Győrság, Győrújbarát, 
Kajárpéc, Lázi, Mezőörs, Nagyszentjános, 
Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, 
Pér, Ravazd, Rétalap, Románd, Sikátor, 
Sokorópátka, Táp, Tápszentmiklós, 
Tarjánpuszta, Tényő, Töltéstava, Szerecseny, 
Veszprémvarsány

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. 

PANNONHALMA
Parkoló, Mátyás király utca 2., 
szept. 19., 10.00–14.00

NYÚL
Parkoló, Jókai utca 3., 
szept. 20., 14.00–18.00

GÖNYŰ
Parkoló, Bajcsy–Zsilinszky 
utca 10., szept. 22.,  
14.00–18.00

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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ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

GYŐR 2. sz. 

választó kerület

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 szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják 
meg az előválasztási szavazato-
kat az ország 24 városában. Ide 
keresnek önkénteseket. De a 
2022-es választáson is sok múlik 
azon, hogy valamennyi szavazó-
körben ott lesznek-e az ellenzék 
szavazatszámlálói. Itt lehet je-
lentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Győr-Moson-Sopron 2-es választókerületébe tartozó települések:

ÉCS
Parkoló, Fő utca 35., 
szept. 21., 14.00–18.00

GYŐR
 ` Posta előtt, Földes Gábor utca 27., 
szept. 18–26., 8.00–18.00

 ` Parkoló, Lajta út 1., szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` Coop bolt előtt, Jereváni út 28., 
szept. 18–22., 8.00–18.00

PÉR
Parkoló, Szent Imre utca 7., 
szept. 23., 14.00–18.00

TÖLTÉSTAVA
Parkoló, Petőfi utca 123., 
szept. 24., 14.00–18.00

NAGYSZENTJÁNOS
Parkoló, Fő utca 16., 
szept. 25., 14.00–18.00

GYŐRÚJBARÁT
Parkoló, Liszt Ferenc utca 9., 
szept. 18., 10.00–14.00

Szavazósátrak 
a választó
kerületben
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Jelölőszervezetek: DK, LMP, Liberálisok

Dr. Gasztonyi László vagyok, 43 éves 
ügyvéd, a Demokratikus Koalíció képvi-
selőjelöltje. Csornán születtem, 2007 óta 
az általam alapított Gasztonyi Ügyvédi 
Iroda képviselője vagyok. Tudom, hogy 

az ország és szülőföldem óriási változá-
sok előtt áll, de azt is, hogy együtt jobb 
hellyé tudjuk tenni otthonunkat, jobbá 
közös életünket, és sikerre vinni az eu-
rópai Magyarország ügyét. Kész vagyok 
ezért dolgozni!

Elkötelezett  munkával  
az otthonunkért, a szülőföldünkért!

Dr. GASZTONYI LÁSZLÓ 
Választott frakció: DK

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

Jelölőszervezet: MMM

Balla Jenő vagyok, győri civil önkor-
mányzati képviselőként magamat jobb-
oldali, szabadelvű, demokrata, európai 
magyarként, míg a győri közgyűlésben 
gyakorló ellenzékiként határozom meg. 

Szeretném, ha kormányváltás történ-
ne, mert meggyőződésem, hogy nem jó 
irányba haladunk. A váltás azonban csak 
akkor lehet sikeres, ha azt a néhány dol-
got megőrizzük, ami jól működik, például 
az egykulcsos adót vagy a családi adó-
kedvezményeket.

  Európai magyar,  
gyakorló ellenzéki vagyok

BALLA JENŐ 
Választott frakció: Momentum

Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd

Győrben születtem. Öt éven át a Magyar 
Honvédség hivatásos tisztjeként dolgoz-
tam, majd az MSZP győri irodavezetője-
ként közösségszervező voltam Győrben és 

környékén. 2014–2019 között Győr önkor-
mányzati képviselőjeként dolgoztam. Jelen-
leg is két eljárás folyik kezdeményezésemre 
a város volt vezetői ellen. Meggyőződésem, 
hogy nemzeti örökségünkre építve segíte-
nünk kell az itt élők boldogulását. 

 Dolgozzunk együtt  
a jövőnkért!

JUHÁSZ ISTVÁN   
Választott frakció: MSZP

Jelölőszervezet: független

Testnevelő-gyógytestnevelő, úszóedző va-
gyok.  Győrben nőttem fel, rokonaim élnek 
itt.Tanítottam a fővárosban és faluban is, 
megtapasztalva ezzel a közalkalmazotti lét 

nehézségeit és előnyeit. Ellenzem azt a faj-
ta centralizációt, ami a mostani állami okta-
tást jellemzi. Szakmai egyeztetésen alapu-
ló reformokat szeretnék a közoktatásban.  
A politikusi pálya szolgálat, nem hatalom-
gyakorlás.

 Az ellenzék kétharmadáért  
dolgozom

NÉMETH ESZTER   
Választott frakció: Momentum


