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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 12.

Abda, Ásványráró, Bezenye, Börcs, Cakóháza, Darnózseli, 
Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, 
Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, 
Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, 
Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, 
Kimle, Kisbodak, Kunsziget, Lébény, 
Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, 
Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós, 
Mosonszolnok, Mosonudvar, Öttevény, 
Püski, Rábcakapi, Rajka, Újrónafő, 
Vámosszabadi, Várbalog

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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Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az előválasz-
tási szavazatokat az ország 24 városában. Ide ke-
resnek önkénteseket. De a 2022-es választáson is 
sok múlik azon, hogy valamennyi szavazókörben 
ott lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Győr–Moson–Sopron 5-ös választókerületébe tartozó települések:

MOSONMAGYARÓVÁR
 ` Erkel utca – Flesch Károly utca sarka, szept. 
18–26., 8.00–18.00

 ` Mosoni téri piac, Kápolna tér, szept. 18., 23., 25., 
8.00–12.00

 ` Kis Duna Kávéháznál, Kálnoki utca – Tündérfá-
tyol utca sarka, szept. 18., 23., 25., 13.00–18.00

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

DUNAKILITI 
Rajkai út – Kossuth utca sarka, szept. 19., 
8.00–18.00

JÁNOSSOMORJA 
Szabadság utca 2., szept. 20–21., 8.00–18.00

ÖTTEVÉNY 
1. számú út – Petőfi utca sarka, szept. 22., 
8.00–18.00

LÉBÉNY 
Dózsa György út – Iskola utca sarka, szept. 24–26., 
8.00–18.00

DARNÓZSELI 
Buszforduló, Ady Endre utca – Béke utca sarka, 
szept. 20., 8.00–18.00

HALÁSZI 
Posta előtt, Kossuth Lajos utca 96., szept. 21., 
8.00–18.00 

GYŐRÚJFALU 
Mártírok út – Rákóczi Ferenc utca sarka, szept. 
22–23., 8.00–18.00

ABDA 
Posta előtt 1. számú út – Kossuth utca sarka,  
szept. 24., 8.00–18.00

GYŐRZÁMOLY 
Erdősor út – Rákóczi út sarka, szept. 25–26., 
8.00–18.00

MOSONSZENTMIKLÓS 
Kossuth utca – Zrínyi utca sarka, szept. 18., 
8.00–11.00

KUNSZIGET 
Fő út – Ady Endre út sarka, szept. 18., 12.00–15.00

ÁSVÁNYRÁRÓ 
Győri út 30., szept. 18., 15.00–18.00

DUNASZIGET 
Sziget-Köz-Ház parkolója, Park utca 23., szept. 19., 
8.00–11.00

RAJKA 
Park, Kossuth Lajos utca – Szent István út sarka, 
szept. 19., 12.00–15.00

MOSONSZOLNOK 
Polgármesteri Hivatal melletti park, Fő út 51., 
szept. 19., 15.00–18.00
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Jelölőszervezet: Momentum

Balázs Endre vagyok, 30 éves okleveles 
közgazdász. Dolgoztam multinacionális 
vállalatoknál és magyar vállalkozásoknál 
egyaránt. Évekig gyűjtöttem a tapasztala-
tot, hogy ma már a saját vállalkozásomat 
építhessem, amelynek célja a környék-
beli magyar vállalkozások fejlesztésének 
előmozdítása.

Konkrét, tapasztalatokon alapuló el-
képzeléseim vannak arról, hogyan tudna 
a kormány hozzájárulni a magyar vállalko-
zások, és ily módon a munkavállalók hely-
zetének javulásához. Sajnos a vírushelyzet 
rámutatott, hogy a magyar vállalkozások 
nem számíthatnak segítségre a kormány-
tól, vészhelyzetben magukra maradtak.

Az egészségügy szintén súlyos hely-
zetbe került. Az elmúlt fél évben több-
ször az összeomlás szélére sodródott 
a mosonmagyaróvári és a győri kórház. 
Minden magyarnak joga van ahhoz, hogy 
európai körülmények között gyógyul-
hasson. De csak úgy lehet európai szintű 
egészségügyünk, ha megbecsüljük az 
egészségügyben dolgozókat. 

A kormány magára hagyta a nyug-
díjasokat is, a nyugdíjminimum összege 
havi 28 ezer 500 forint, ezen is változtatni 
kell!

Azért indulok az előválasztáson, mert 
nemcsak kormányváltásra, hanem po-
litikai kultúraváltásra is szükség van. Hi-
szem, hogy a mi generációnknak is köte-
lessége, hogy vállalkozzon a változásra!  

 Kormányváltásra és politikai  
kultúraváltásra is szükség van

BALÁZS ENDRE 
Választott frakció: Momentum

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, 
MSZP, Párbeszéd

Magyar Zoltán vagyok, országgyűlési kép-
viselő, a Jobbik frakcióvezető-helyettese, 
a Mezőgazdasági Bizottság alelnöke és a 
Hungarikum Bizottság tagja. Mosonma-
gyaróváron születtem, itt élek, diplomámat 
is a város egyetemén szereztem. 2010-től 
nyolc éven át Győr-Moson-Sopron megye 
egyetlen ellenzéki képviselőjeként alázat-
tal, a térség érdekeiért dolgoztam a Parla-
mentben. Jelenleg agrármérnökként sokat 
foglalkozom a mezőgazdaságot, vidékfej-
lesztést és az élelmiszeripart érintő prob-
lémákkal. Hitem szerint Magyarország 
egyik igazi kitörési pontja lehet a magas 

feldolgozottságú, GMO-mentes minősé-
gi élelmiszer. Ehhez azonban a jelenlegi 
nagybirtok-párti politikán változtatni kell. 
Lesújtó, ahogy a jelenlegi kormány letért 
az Ángyán József által meghirdetett útról, 

Elfogadhatatlan, hogy nem használják 
ki kellően megyénk előnyös földrajzi el-
helyezkedését, és az itt élők szorgalmát. 
Ahelyett, hogy számukra nyugati béreket 
biztosítanának, keleti munkásokat hoznak. 
Itt az ideje, hogy a jólét és a szabadság 
bárki számára elérhetővé váljon, és ne a 
pártpolitikai hovatartozás döntsön. Hama-
rosan a város is dönthet arról, hogy kit állít 
az elnyomó hatalom jelöltjével szemben. 
Amennyiben megkapom, megszolgálom 
az Önök bizalmát. 

  Ne a pártpolitikai hovatartozás 
 döntsön

MAGYAR ZOLTÁN   
Választott frakció: Jobbik


