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Ha elolvastad, add tovább!
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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. 

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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Jelentkez-
zen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják 
meg az előválasztási szavaza-
tokat az ország 24 városában. 
Ide keresnek önkénteseket. De a 
2022-es választáson is sok múlik 
azon, hogy valamennyi sza-
vazókörben ott lesznek-e az 
ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljuk-
egyutt.hu 

Győr–Moson–Sopron 4-es választókerületébe tartozó települések:

SOPRON
 ` Széchenyi tér, szept. 18–26., 8.00–18.00
 ` Piac, Csarnok utca 1., szept. 18–26., 8.00–18.00

ZSIRA
Coop és Tabak közötti közterület, Rákó-
czi utca 20., szept. 24–25., 13.00–18.00 és 
26., 8.00–12.00

FERTŐSZENTMIKLÓS
Polgármesteri hivatallal szemközti nagy 
parkoló, Szent István utca 53., szept. 18., 
24., 25., 13.00–18.00 és 19., 26., 8.00–12.00

SOPRONKÖVESD
Polgármesteri hivatal előtti közterület, 
Kossuth Lajos utca 77., szept. 18., 24., 25., 
13.00–18.00 és 19., 26., 8.00–12.00

Szavazósátrak 
a választókerületben

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

FERTŐD
CBA Príma áruház előtt, 
Gábor Áron utca 11., szept. 
25., 13.00–18.00
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Jelölőszervezetek: Párbeszéd, MSZP

Tősgyökeres soproniként elfogult vagyok 
a megyével, ezért is fáj, hogy a jelenlegi 
fideszes hatalomnak csak és kizárólag a 
látszat a fontos, nem pedig a helyiek. Nap 
mint nap tapasztalom azokat a problémá-
kat, amelyekkel a helyi Fidesz nem hajlan-
dó foglalkozni.

Állandó küzdelmet folytatok a hata-
lom embereivel Sopronban. Tavaly szep-
tember óta országos politikai feladatokat 
is vállalok a Párbeszéd elnökségének 
tagjaként. Számomra kiemelten fontos a 
vidék helyzete. Itt, a nyugati határ mellett 
minden nap látjuk a különbséget a határ 
túloldalához képest, és érezzük a keleti 

országrész problémáit is. Sosem riadok 
meg a munkától és a konfliktustól. Telepü-
lésmérnökként is jól tudom, milyen prob-
lémákat okoznak a Fidesz pénzszerző 
ingatlan beruházásai Sopronban és kör-
nyékén, és fellépek a brutális, a környeze-
tet is romboló hatalmi nyomulással szem-
ben. A leghatározottabban tiltakozom a 
Fertő-tó melletti Mészáros Lőrinc-beru-
házás visszásságai ellen. A látszatberu-
házások helyett a valódi fejlesztésekben 
hiszek. Kiemelten fontosnak tekintem a 
természetes környezetünket, mert nem 
elég mondani, hogy zöldek vagyunk, tet-
tekben kell megmutatni. Mindent meg-
teszek azért, hogy Magyarországon min-
denki meg tudjon élni a fizetéséből!

Mert nem elég csak mondani,  
hogy zöldek vagyunk...

JAKÁL ADRIENN 
Választott frakció: Párbeszéd

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: Jobbik, LMP, DK, 
Momentum, MMM, ÚVNP

Brenner Koloman vagyok, az Országgyű-
lés jobbikos alelnöke, nyelvész, politikus, 
habilitált egyetemi docens. 2014 és 2017 
között az ELTE Bölcsészettudományi Kar 
Germanisztikai Intézetének igazgatóhe-
lyettese, 2011–2015 között a Kar stratégiai 
dékánhelyettese voltam. 

Hálás vagyok, hogy immár közel há-
rom éve szolgálhatom a soproni régió 
polgárait a Parlamentben. Édesapám 
révén soproni poncichter családból szár-
mazom. Megtisztelő, hogy megméret-
hetem magam az előválasztáson, és 
azért dolgozhatok, hogy a Fertő-tó újra a 
miénk legyen, hogy a Soproni Egyetem 

visszakaphassa autonómiáját, és hogy a 
soproni választókerület polgárai jólétben 
és szabadságban éljenek. 

Aktív szereplője vagyok a magyaror-
szági német közéletnek. 2018-tól országy-
gyűlési képviselő és a külügyi bizottság 
tagja vagyok, a Jobbiknak pedig frakció-
vezető-helyettese is voltam. Tagja vagyok 
az Európa Tanács parlamenti közgyűlésé-
nek, emellett a kulturális, oktatási és mé-
dia bizottságnak. Az akadémiai szabadság 
és az egyetemi autonómia témájában je-
lentéstevő is voltam. 2020-tól az Országy-
gyűlés alelnöke vagyok. 

Kutatási területem a német nyelv fo-
netikája és fonológiája, német és összeha-
sonlító dialektológia, valamint a kisebbsé-
gi nyelvek és a többnyelvűség kérdésköre.

 Azért is dolgozok, hogy  
a Fertő-tó újra a miénk legyen

Dr. BRENNER KOLOMAN   
Választott frakció: Jobbik


