Szavazósátrak
a választó
kerületben

Nyomtasd, másold, terjeszd!

KOMÁROM
1956-os emlékműnél,
Klapka György utca – Igmándi út sarka,
szept. 18-26., 8.00-18.00
ALMÁSFÜZITŐ
Petőfi tér,
szept. 26., 8.00-18.00

ÁCS
Piactér, Komáromi utca –
Zúgó utca sarka,
szept. 18., 8.00-18.00

NASZÁLY
Boglárka virágbolt előtt,
Alkotmány utca 55.,
szept. 25., 8.00-18.00

OROSZLÁNY
` Rákóczi utca – Táncsics utca sarka,
szept. 18., 25., 8.00-12.00
` Fanni fagyizó mellett, Rákóczi utca 48.,
szept. 19-24., 26., 8.00-18.00

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

Szeptember 27-én számolják 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

A 2022-es választás a kistelepüléseken fog eldőlni. A Fidesz-kormány
tudatosan szigetelte el az itt élőket a
valós információktól. Ha valóban változást 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

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
nyomtassteis.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Szavazzon ön is az ellenzéki
előválasztáson!

KÖRNYE
Művelődési Ház előtt,
Alkotmány utca 1.,
szept. 19., 8.00-18.00

Jelentkezzen szavazatszámlálónak!

NYOMTASS TE IS!

SZOMÓD
Fő utca 15.,
szept. 24., 8.00-18.00

BÁBOLNA
Árkádok, Mészáros utca,
szept. 23., 8.00-18.00

KISBÉR
` Piactér, Kossuth utca 68.,
szept. 23., 8.00-12.00
` Kossuth utca 1.,
szept. 24-25., 8.00-18.00

(V. évfolyam – előválasztás) | 2021. szeptember 10.
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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.
Az előválasztás egy politikai újítás, amit
most először használnak Magyarországon országos méretekben. Mára minden ellenzéki párt belátta, hogy Orbán
Viktort és a Fideszt csak úgy lehet legyőzni, ha mind a 106 választókerületben egyetlen ellenzéki jelölt indul a
kormánypárti jelölttel szemben. A szövetségre lépett ellenzéki pártok úgy
döntöttek, hogy a miniszterelnök-jelöltjük 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 képviselőjelöltekre és a miniszterelnök-jelöltekre lehet szavazni. A második fordulóban már
csak a három legjobb eredményt elérő
miniszterelnök-jelölt mérkőzik egymással október 4. és 10. között. Szavazni sátrakban vagy interneten keresztül lehet.

Komárom megye 3-as választókerületébe tartozó települések:
Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna,
Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely,
Bana, Bársonyos, Bokod, Császár,
Csatka, Csém, Csép, Dad, Dunaalmás,
Dunaszentmiklós, Ete, Kecskéd, Kerékteleki,
Kisbér, Kisigmánd, Kocs, Komárom,
Kömlőd, Környe, Mocsa, Nagyigmánd,
Naszály, Neszmély, Oroszlány, Réde, Súr,
Szákszend, Szomód, Tárkány, Várgesztes,
Vérteskethely, Vértessomló,
1

Amit a szavazásról tudni kell
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 állandó magyarországi bejelentett lakcímmel.
Az előválasztás különlegessége, hogy azok a
fiatalok is részt vehetnek rajta, akik 2022. április 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 szavazni személyesen, az egyes választókerületek kijelölt szavazósátraiban, továbbá az interneten is. A voksoláshoz egy lakcímkártyára
és egy érvényes fényképes igazolványra lesz
szükség (személyi vagy útlevél vagy jogosítvány).
Hogyan lehet online szavazni?
Asztali számítógépen és mobiltelefonnal is
lehet majd szavazni. A lényeg, hogy legyen
kamera az eszközökön vagy hozzá kapcsolva. A voksolás előtt videoazonosítás történik,
a személyi okmányok bemutatásával. Akik
online szeretnének szavazni, azok már most
előre regisztrálhatnak a www.elovalasztas.hu
oldalon.

Miniszterelnök-jelöltek
Az előválasztáson az alábbi öt jelöltnek sikerült összegyűjtenie a szükséges
20 ezer támogatói aláírást:

DOBREV KLÁRA (DK):

KARÁCSONY GERGELY

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szavazataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rendszerét.”

(Pártja a Párbeszéd, de az MSZP és az
LMP támogatását is élvezi):

FEKETE-GYŐR ANDRÁS
(Momentum):
„A lehetetlen a mi szótárunkban nem létezik. Úgyhogy most is azt mondom: vágjunk bele.”

JAKAB PÉTER (Jobbik):
„Négyévente, amikor jön a választás, munkalehetőség és program híján jön a zsák krumpli is. Ideje
ebből a mókuskerékből kiszállni. Jólétet minden
magyarnak!”

MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK
A TELEVÍZIÓKBAN
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„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.”

2021. szeptember 12. – ATV
2021. szeptember 24. – RTL Klub
2021. október 4–10. között – RTL Klub

DR. NEMES ANDREA
Választott frakció: MSZP

Jelölőszervezetek:
MSZP, Párbeszéd, Momentum, MMM
Dr. Nemes Andrea vagyok, édesanya, ügyvéd, önkormányzati képviselő Komáromban. Tizennyolc éves koromban az első
munkahelyem a Parlamentben, a Miniszterelnöki Hivatalban volt, ahol titkárnőként
dolgoztam. Munka mellett előbb államigazgatási főiskolát, majd jogi egyetemet
végeztem. 2007-ben indítottam Komáromban saját ügyvédi irodámat, ahol a mai
napig dolgozom.
2014 óta önkormányzati képviselőként
képviselem a Komáromban élők érdekeit. Nem vagyok egyetlen párt tagja sem,
de a demokratikus ellenzék pártjai részei
voltak az életemnek. Az MSZP komáromi

SZANYI GÁBOR

Választott frakció: Jobbik
Jelölőszervezetek:
Jobbik, DK, LMP, ÚVNP, OLPK
Szanyi Gábor vagyok, 47 éves kétgyermekes családapa, hároméves koromtól
Oroszlányban élek, minden ideköt. Önkormányzati képviselőként szolgálom a
választókat 2019 óta, amikor is ellenzéki
összefogással legyőztük a kormánypárti
koalíció helyi jelöltjeit. Jelenleg a Jobbik
Magyarországért Mozgalom parlamenti
frakciója mellett dolgozom szakértőként.
Az Eötvös Loránd Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában végeztem
gépszerelő és karbantartó szakon, és
dolgoztam fizikai munkásként gyárban,
művezetőként az építőiparban, majd adminisztratív feladatokat láttam el, mint

Tisztában vagyok a problémákkal,
és a megoldásokon akarok dolgozni!
irodájában közel 10 évig tartottam ingyenes jogsegélyszolgálatot, 2014-ben a DK
is támogatott, így lettem önkormányzati
képviselő. Öt év múlva polgármesterjelöltként a teljes demokratikus ellenzék támogatását tudtam magam mögött.
Ügyvédként, önkormányzati képviselőként, anyaként és nyitott szemmel
járó nőként rengeteg gonddal találkozom,
így tisztában vagyok azokkal az élethelyzetekkel, amelyek a környéken élőket
nap mint nap sújtják. Angolul tárgyalási,
németül, franciául és olaszul pedig társalgási szinten beszélek. Nyelvtudásomnak
és külföldi ismerőseimnek köszönhetően
más országok társadalmak működésére
is alapos rálátásom van, munkám során
ezeket hasznosítani tudom.
Egy vagyok közületek!
vámügyintéző és logisztikus. Egész életemben hittem abban, hogy mindenkinek egyformán jár a mindenkit megillető
igazság, esély, és az, hogy a tehetség, a
képességek, szorgalom, kitartás, és az
elvégzett munka alapján jusson előre
az életben. A jelenlegi rendszer legnagyobb problémájának a politikai kontraszelekciót tartom, mert ebből ered a
NER-rendszer összes bűne, hiányossága, többek között az országot tönkretevő hazugság és korrupció.
Komárom-Esztergom megye az otthonom, itt élek, dolgozom, itt van a családom, itt élnek a rokonaim, barátaim. Ismerem a problémákat és az örömöket, és
engem itt mindig meg lehet találni, mert
egy vagyok közületek!
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