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Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 13.

Acsád, Bozzai, Bozsok, Bő, Bögöt, Bük, Cák, Celldömölk, 
Chernelházadamonya, Csánig, Csénye, Csepreg, Csönge, Gencsapáti, Gór, 
Gyöngyösfalu, Hegyfalu, Horvátzsidány, Iklanberény, Jákfa, Kemenesmagasi, 
Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, 
Kenyeri, Kiszsidány, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, 
Kőszegszerdahely, Lócs, Lukácsháza, Mersevát, Mesterháza, 
Mesteri, Meszlen, Nagygeresd, Nagysimonyi, Nemesbőd, 
Nemescsó, Nemesládony, Nick, Ólmod, Ostffyasszonyfa, 
Ölbő, Pápoc, Perenye, Peresznye, Porpác, Pósfa, Pusztacsó, 
Rábapaty, Répcelak, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Salköveskút, 
Sárvár, Simaság, Sitke, Söpte, Szeleste, Szergény, 
Tokorcs, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd, Uraiújfalu, 
Vámoscsalád, Vasasszonyfa, Vasegerszeg, Vassurány, 
Vasszilvágy, Vát, Velem, Vép, Vönöck 

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. 

KŐSZEG KŐSZEG 
Tejivó, Fő tér 6. Tejivó, Fő tér 6. 
szept. 18–20., 8.00–18.00szept. 18–20., 8.00–18.00

CELLDÖMÖLK CELLDÖMÖLK 
Lottózó, Dr. Géfin tér 11. Lottózó, Dr. Géfin tér 11. 
szept. 21–23., 8.00–18.00szept. 21–23., 8.00–18.00

RÉPCELAK RÉPCELAK 
Petőfi üzletsor, Petőfi utca 69. Petőfi üzletsor, Petőfi utca 69. 
szept. 24., 8.00–12.00szept. 24., 8.00–12.00

CSEPREG CSEPREG 
Autóbusz-pályaudvar Autóbusz-pályaudvar 
szept. 22., 8.00–18.00szept. 22., 8.00–18.00

BÜK BÜK 
Coop, Kossuth utca 125. Coop, Kossuth utca 125. 
szept. 21., 8.00–11.00szept. 21., 8.00–11.00

VÉP VÉP 
Coop-piac, Szent Imre utca 1. Coop-piac, Szent Imre utca 1. 
szept. 23., 8.00–11.00szept. 23., 8.00–11.00

IKERVÁR IKERVÁR 
Coop, József Attila utca Coop, József Attila utca 
szept. 25., 8.00–11.00szept. 25., 8.00–11.00

HEGYFALU HEGYFALU 
Autóbusz-forduló, Hősök Autóbusz-forduló, Hősök 
emlékműve emlékműve 
szept. 20., 13.00–16.00szept. 20., 13.00–16.00

SÁRVÁR SÁRVÁR 
   Posta tér Posta tér 
szept. 24–26., 8.00–18.00szept. 24–26., 8.00–18.00

   Piac, Nádasdy F. utca Piac, Nádasdy F. utca 
szept. 19., 26., 8.00–12.00szept. 19., 26., 8.00–12.00

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 2-ES 

választó kerület

Szavazósátrak  
a választókerületben

Vas megye 2-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

Időpont: szeptember 16., csütörtök, 18.00
A választókerület jelöltjeinek a Nyu-
gat.hu szervezett vitát podcast stúdi-
ójában, amely utólag is megnézhető 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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Védjük meg együtt  
közös értékeinket az  

Írott-kőtől a Ság hegyig!

BÁNYAI-NÉMETH GÁBOR
választott frakció: Momentum

Jelölőszervezet: Momentum
Nős vagyok, két gyerek apja, 1979-ben 

születtem Kőszegen, jelenleg a Momen-
tum kőszegi helyi szervezetének elnöke. 
Célom, hogy a helyiekkel együtt meg-
szüntessük a Fidesz hűbéri rendszerét, s 
hogy egyetlen település vezetőjének se 
kelljen feladnia a függetlenségét azért, 
hogy fejlesztési pénzekhez, pályázati tá-
mogatásokhoz jussanak. Az új parlament 

és az újonnan felálló kormány egyik leg-
első intézkedése lesz az önkormányzati 
autonómia visszaállítása.

Átláthatóságért, fenntarthatóságért, 
egyenjogúságért fogok harcolni. A tele-
pülésekre érkező támogatásokat pedig 
szakmai szempontok alapján fogjuk el-
osztani, és oda juttatjuk, ahol a legna-
gyobb szükség van rájuk.

HENCZ KORNÉL
választott frakció: MSZP
Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd, LMP

Vállalkozó vagyok, 1971-ben születtem, 
a Cselekvő Összefogással Celldömölkért 
Egyesület és több Vas megyei sportszö-
vetség elnökségi tagja.  

Szilárdan hiszem, hogy helyben is mi-
előbb véget kell vetni annak a fideszes 
rendszernek, amelyben a bajba kerültek 
bértámogatást és segélyt csak a bürokra-
tikus akadályok leküzdése után kaphatnak. 

Azért fogok harcolni, hogy megszűnjön az 
a gyakorlat, amelyben a fideszes poten-
tátoknak semmit sem kell tennünk azért, 
hogy milliárdok hulljanak az ölükbe, mi-
közben a kisebb cégeknek és az állásu-
kat elvesztőknek elképesztő kálváriát kell 
járniuk azért, hogy megkaphassák az ala-
mizsnának tekinthető bértámogatást vagy 
álláskeresési járadékot.

Itt nőttem fel, soha nem  
akarom elhagyni az otthonom!

SZILÁGYI TAMÁS
választott frakció: DK

Jelölőszervezet: DK
Hegyfalun élek, itt vagyok önkormány-

zati képviselő.
Jelenleg a Soproni Egyetemen tanu-

lok. Templomba járó keresztény ember 
vagyok. Szabadidőmben néptáncolok, 
fontosak számomra a hagyományok.

A politika iránti érdeklődésem a kö-
zépiskolában kezdődött, ekkor a diákön-
kormányzat elnöke voltam. Belekóstol-
tam, milyen kiállni másokért. Ott voltam a  

2018-as nagy diáktüntetésen, mi voltunk 
az egyetlen vidéki diákönkormányzat, 
amely nyíltan ki mert állni a tüntetők mel-
lett. 

2020 nyarán megalapítottuk a De-
mokratikus Koalíció ifjúsági szervezetét, 
a Demokratikus Lendületet, amelynek 
elnökségi tagja lettem. Képviselőként el-
sősorban a körzetemben élők gondjaira 
szeretnék megoldást találni.

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


