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Ha elolvastad, add tovább!

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

Balogunyom, Bucsu, Dozmat, 
Felsőcsatár, Horvátlövő, 
Nárai, Narda, Pornóapáti, 
Sé, Szombathely, Torony, 
Vaskeresztes 

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. 

SÉ 
A polgármesteri hivatal előtti 
terület, Szabadság utca 29. 
szept. 18., 9.00–18.00

TORONY 
Felsőőri utca 47. 
szept. 19., 9.00–18.00

VASKERESZTES 
A polgármesteri hivatal előtt 
Fő utca 33. 
szept. 22., 15.00–18.00

NÁRAI 
A posta előtt, Petőfi Sándor 
utca 43., szept. 25., 15.00–18.00

BALOGUNYOM 
Az élelmiszerbolt előtti  
terület, Petőfi Sándor utca 1. 
szept. 26., 15.00–18.00

PORNÓAPÁTI 
Az élelmiszerbolt előtti  
terület, Fő utca 52. 
szept. 24., 15.00–18.00

SZOMBATHELY 
 ` Szentháromság-szobor, 
Fő tér., szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` Órásház, Rohonci út 54. 
szept. 18–20., 8.00–18.00

 ` Joskar–Ola lakótelep, Mary 
ABC, Pázmány körút 28/B. 
szept. 21–23., 8.00–18.00

 ` ABC szolgáltatóház 
Károly Róbert utca 14–16. 
szept. 24–26., 8.00–18.00

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, 

VAS 1-ES 

választó kerület

Szavazósátrak a választókerületben

A Vas megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

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

Egyéni képviselőjelöltek vitája

A választókerületben két vitát is szer-
veztek, amelyek utólag is megnézhe-
tők az elovalasztas22.hu/elovitak és a 
nyugat.hu oldalán.

Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az elővá-
lasztási szavazatokat az ország 24 városában. 
Ide keresnek önkénteseket. De a 2022-es vá-
lasztáson is sok múlik azon, hogy valameny-
nyi szavazókörben ott lesznek-e az ellen-
zék szavazatszámlálói. Itt lehet jelentkezni:  
szamoljukegyutt.hu 
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Szombathely szülöttje vagyok.
DR. CZEGLÉDY CSABA
választott frakció: DK
Jelölőszervezet: DK

Jogász, két gyermek édesapja vagyok, 
Szombathely és azon belül a Derkovits 
városrész szülöttje. Itt nőttem fel, a mai 
napig itt élek. Az éltet, hogy segíthetek 
másoknak.

Kisebb megszakítással 1998 óta a 
szombathelyi önkormányzat képviselője 
vagyok. 2006 és 2010 között a város al-
polgármestereként dolgoztam, jelenleg 

a város szociális és lakásbizottságát 
vezetem. 2020-ban megalapítottam az 
Emberek Szolgálatában Alapítványt, 
amelynek fő célja a szociális és lakhatási 
krízisben lévők támogatása. 

Mindig ez a közösség volt számomra 
a legfontosabb. A munkától és a kihívá-
soktól sohasem ijedtem meg. Amennyi-
ben még nagyobb feladatot kapok, sen-
kinek nem fogok csalódást okozni.

Légy boldog Magyarországon!
KOCZKA TIBOR
választott frakció: ÚVNP/DK
Jelölőszervezet: ÚVNP

59 éves újságíró, politikus vagyok. Három 
gyerekem és három csodálatos unokám 
van.

Szombathelyen, a Nagy Lajos Gimná-
ziumban érettségiztem, majd a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskolán testnevelő 
tanári, valamint népművelői diplomát 
szereztem, másoddiplomás képzésben 
pedig kulturális szakújságíró lettem.

Három évtizeden keresztül újság-
íróként dolgoztam. 2014-ben az ön-
kormányzati választáson Szombathely 
Herény-Kámon városrészében a Fidesz 
jelöltjeként lettem képviselő, majd al-
polgármester. Jelenleg a PRO SAVA-
RIA egyesület képviseletében vagyok 
a szombathelyi közgyűlés tagja. Három 
gyerekemből kettő külföldön él. Olyan 
Magyarországért harcolok, ahová gyer-
mekeinknek érdemes hazatérni.

Szombathely többet érdemel.
UNGÁR PÉTER
választott frakció: LMP
Jelölőszervezetek: LMP, Jobbik, MSZP, 
Párbeszéd, Momentum, ÚK

1991-ben születtem. Az Edinburgh-i 
Egyetemen tanultam, ezt követően a 
Közép-Európai Egyetemen végeztem 
földrajz, illetve környezettudomány és 
környezetpolitika szakon. Szakpolitikus-
ként a szociális ágazat rendbetételéért 
és a benne dolgozók életminőségének 
javításáért küzdök. Szombathely a má-
sodik otthonom, Vas megye érdekében 

számos jobbító javaslatom volt a parla-
mentben.

Fontosnak tartom, hogy az új kor-
mány a súlyának megfelelően kezelje a 
zöld érdekeket, és hogy valódi szociális 
államként működjön.

Szombathely nagyon kedves a lel-
kemnek, annak ellenére, hogy nem itt 
születtem. Olyan képviselőt érdemelnek 
az itt élők, aki nem hűbérbirtokaként te-
kint a városra és a térségre, hanem kép-
viseli őket.

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


