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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

Alsószölnök, Alsóújlak, Andrásfa, Apátistvánfalva, Bajánsenye, Bejcgyertyános, Bérbaltavár, 
Boba, Borgáta, Bögöte, Csákánydoroszló, Csehi, Csehimindszent, Csempeszkopács, Csipkerek, 
Csörötnek, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Duka, Egervölgy, Egyházashetye, 
Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Felsőszölnök, Gasztony, Gérce, 
Gersekarát, Gyanógeregye, Győrvár, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, 
Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Hegyhátszentpéter, 
Hosszúpereszteg, Ikervár, Ispánk, Ivánc, Ják, Jánosháza, Káld, Kám, Karakó, Katafa, Keléd, 
Kemeneskápolna, Kemenespálfa, Kemestaródfa, Kenéz, Kercaszomor, Kerkáskápolna, 
Kétvölgy, Kisrákos, Kissomlyó, Kisunyom, Kondorfa, Köcsk, Körmend, Magyarlak, 
Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Magyarszombatfa, Megyehíd, Meggyeskovácsi, 
Mikosszéplak, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nagytilaj, 
Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Nemeskolta, Nemesmedves, Nemesrempehollós, 
Nyőgér, Olaszfa;, Orfalu, Oszkó, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Pácsony, Pankasz, 
Pecöl, Petőmihályfa, Pinkamindszent, Püspökmolnári, Rábagyarmat, Rábahidvég, 
Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rönök, Rum, Sárfimizdó, Sorkifalud, Sorkikápolna, 
Sorokpolány, Sótony, Szaknyér, Szakonyfalu, Szalafő, Szarvaskend, Szatta, 
Szemenye, Szentgotthárd, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd, Táplánszentkereszt, 
Telekes, Vasalja, Vásárosmiske, Vashosszúfalu, Vasvár, Vasszécseny, Vasszentmihály, 
Velemér, Viszák, Zsennye 

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. 

KÖRMEND KÖRMEND 
Olcsai-Kiss Zoltán tér Olcsai-Kiss Zoltán tér 
szept. 18–26., 8.00–17.00szept. 18–26., 8.00–17.00

SZENTGOTTHÁRD SZENTGOTTHÁRD 
Kis Édes cukrászda előtt, Széll Kis Édes cukrászda előtt, Széll 
Kálmán tér 20. Kálmán tér 20. 
szept. 18–26., 8.00–17.00szept. 18–26., 8.00–17.00

VASVÁRVASVÁR
Castello pizzéria előtt Castello pizzéria előtt 
Március 15. tér 1. Március 15. tér 1. 
szept. 25–26., 8.00–16.00szept. 25–26., 8.00–16.00

JÁNOSHÁZA JÁNOSHÁZA 
   Piac, Berzsenyi utca 22. Piac, Berzsenyi utca 22. 
szept. 18., 7.00–13.00 szept. 18., 7.00–13.00 

   BENU gyógyszertár mellett, BENU gyógyszertár mellett, 
Bajcsy–Zsilinszky utca 4. Bajcsy–Zsilinszky utca 4. 
szept. 19., 7.00–13.00szept. 19., 7.00–13.00

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!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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VÁLASZTÁSI 

különszám, 

VAS 3-A S 

választó kerület

Szavazósátrak  
a választókerületben

Vas megye 3-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 választókerület jelöltjeinek a Nyugat.hu 
szervezett vitát, amely utólag is meg-
nézhető 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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Támogatásokat ne politikai  
alapon kapjanak a települések!

BANA TIBOR
választott frakció: LMP

Jelölőszervezetek:  
MMM, Közösen Vas Megyéért

1985-ben születtem Körmenden, 
gyermekkoromtól Szentgotthárdon 
élek. Nős vagyok. Politológus-közgaz-
dász diplomámat a Budapesti Corvinus 
Egyetemen szereztem. A Pécsi Tudo-
mányegyetem negyedéves doktoran-
dusz hallgatója vagyok.

13 évig a Jobbik színeiben politizál-
tam, tíz évig Vas megyei elnöke, majd 

két évig országos alelnöke voltam. 2020. 
március 2-án kiléptem a pártból.

 2010 óta vagyok országgyűlési kép-
viselő, háromszor indultam a körmendi 
választókerületben, ahol választásról vá-
lasztásra jobb eredményeket értem el. 
Egyéni képviselővé választásom esetén 
a települések nem politikai alapon, ha-
nem adottságaik és szükségleteik alap-
ján részesülhetnek a támogatásokból.

Tegyük közösen  
élhetővé Vas megyét!

DR. PLEVA DÁNIEL
választott frakció: Momentum

Jelölőszervezetek:  
Momentum, DK, ÚVNP

Pleva Dániel vagyok, PhD egyetemi 
oktató, állatorvos, tudományos  és gom-
baszakellenőr. 1990-ben születtem. A vi-
lágban sokfelé, sok mindent tanultam és 
dolgoztam. Jó ideje terveztem, a szemem 
előtt lebegett a cél, hogy egyszer ezt a tu-
dást és tapasztalatot kamatoztathassam 
abban a térségben, ahol gyermekkorom 
óta otthon vagyok. 

Jó ideje látom, ahogy évtizedek óta 
folyamatosan gyűlnek a problémák a vá-
lasztókerületben − is −, amit az aktuális 
hatalom a szőnyeg alá söpör, nem enged 
kimondani sem, nemhogy megvitatni. 
Megoldani pedig végképp nem. 

Én ennek a megváltoztatásához, a 
megoldáshoz kérek most felhatalmazást. 
Tegyük közösen élhetővé Vas megyét! 
Együtt sikerülhet.

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

Hallgassuk interneten a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a klubradio.hu/atallas oldalon, 
illetve a Face bookon „Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) 
elérését segítő csoport”-ban.


