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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.

Annavölgy, Bajna, Bajót, Csolnok, Dág, Dorog, Dömös, Epöl, 
Esztergom, Gyermely, Héreg, Kesztölc, Lábatlan, 
Leányvár, Máriahalom, Mogyorósbánya, 
Nagysáp, Nyergesújfalu, Piliscsév, Pilismarót, 
Sárisáp, Süttő, Szomor, Tardos, Tarján, Tát, 
Tokod, Tokodaltáró, Úny, Vértestolna,

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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Szavazósátrak a választókerületben

Komárom megye 2-es választókerületébe tartozó települések:

DOROG
Jobbik iroda, 
Széchenyi ltp. 3/B., 
szept. 18-26., 8.00-18.00

KESZTÖLC
Szabadság tér,  
szept. 24., 8.00–18.00

CSOLNOK
Rákóczi tér, 
szept. 24.,  
8.00–18.00

SÁRISÁP
Malom utca 3., 
szept. 23., 8.00-18.00

LÁBATLAN
Emlékház előtti tér, 
József Attila út 62., 
szept. 21., 8.00-18.00

TOKODALTÁRÓ
Tokodi piac, József Attila utca 2., 
szept. 19., 26., 8.00-13.00

NYERGESÚJFALU
Nyergesi János tér, 
szept. 18., 8.00-18.00

ESZTERGOM
Jobbik iroda, Kossuth Lajos utca 8. 
 szept. 18-26., 8.00-18.00

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 lehet csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

TOKOD
Köztársaság utca 6., 
szept. 22., 8.00-18.00

TÁT
ALDI áruház mögött, 
Bécsi út 35-36., 
szept. 20., 8.00-18.00

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják 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 
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Jelölőszervezetek: 
Jobbik, DK, LMP, MMM

Nunkovics Tibor vagyok, 2019. július 
8-án lettem országgyűlési képviselő, 
azóta több mint 150 indítványt nyúj-
tottam be, és több mint ötvenszer 
szólaltam fel a parlamenti ülésterem-
ben. Képviselővé választásom előtt is 
igyekeztem a lehetőségeimhez mér-
ten mindent megtenni a térségünkért 
és az itt élőkért. Ha nem is sokkal, de 
ezek a lehetőségek a képviselőség-
gel bővültek. Sajnos azért nem sokkal, 
mert hiába a tenni akarás, a kormány-
párti többség a mai napig egyetlenegy 
javaslatomat sem fogadta el. Ameny-
nyiben 2022-ben én leszek az ellenzéki 
képviselőjelölt, és az Önök támogatá-
sával sikerül győznünk, úgy reális esély 
lesz arra, hogy ezek a javaslatok meg-
valósuljanak.

Melyek ezek az indítványok? A tel-
jesség igénye nélkül: bérfejlesztés-
ről, extra szabadságokról (a járvány 
helyzetre való tekintettel), település-
fejlesztési támogatásokról, a magyar 
munkahelyek védelméről a keleti ven-
dégmunkásokkal szemben, a dolgozók 
egészségének védelméről, a bánya-
nyitások helyi népszavazáshoz köté-
séről, a külföldről érkező hulladékle-
rakás megfékezéséről, a napelemeket 
terhelő díjak enyhítéséről, a rabszolga 
törvény hatályon kívül helyezéséről, az 
öntözéses gazdálkodás elősegítéséről, 
az egyszer használatos műanyagok be-
tiltásáról, a kaszinók online pénztárgé-
pek használatára kötelezéséről, a 10-es 

út tehermentesítéséről és mellékútja-
ink felújításáról szólnak.

Egyetlen egy olyan javaslatot sem 
nyújtottam be, amely politikai vagy 
gazdasági csoportok érdekeit szolgálta 
volna, kizárólag az vezérelt, hogy az itt 
élőket képviseljem, szolgáljam. Célom, 
hogy olyan beruházások valósuljanak 
meg, amelyek segítik a térség fejlődé-
sét, így akik itt élnek, jobb szolgáltatás-
hoz juthatnak, biztonságosabb munka-
helyen dolgozhatnak, többet vihetnek 
haza, igazságosabb országban élhet-
nek, ahol mindenkinek egyenlő esé-
lye van a boldogulásra és a kitörésre. 
A magyar polgárokat jelenleg ezektől 
fosztják meg, és ezekért küzd a vég-
sőkig a néppárti Jobbik és jómagam. 
Jólétet kell biztosítani minden tisztes-
séges magyarnak!

Ahhoz, hogy térségünket ne a szak-
emberek és a fiatalok elvándorlása jel-
lemezze, elengedhetetlen a bérfelzár-
kóztatás elindítása. Mindannyiunknak 
van olyan rokona, ismerőse, barátja, aki 
egy jobb élet reményében hagyta el az 
országot és indult el Nyugat-Európába. 
Ezeket a honfitársainkat akkor tudjuk 
hazacsábítani, ha olyan élet- és mun-
kakörülményeket biztosítunk, amelyek 
felzárkózást mutatnak az uniós átlag 
felé, nem pedig leszakadást. Ezért is 
fontos a vállalkozások és munkavál-
lalók számára az optimalizált adó- és 
járulékpolitika reformja, amelyben az 
állam képes lemondani a közvetlen 
befizetések egy részéről, hogy az az 
adófizetőknél maradjon, és fogyasztás 
által generáljon állami bevételt.

Fontos az adó- és 
a járulékpolitika reformja

NUNKOVICS TIBOR 
Választott frakció: Jobbik

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


