Szavazósátrak
a választókerületben

Nyomtasd, másold, terjeszd!

VÁRPALOTA
Faller Szakképzőnél,
Szent István út 1.,
szept. 18–26., 8.00–18.00

Jelentkezzen
szavazatszámlálónak!

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
BALATONALMÁDI
Piacnál, Baross Gábor út 60/A.,
szavazatszámlálói.
szept. 18., 7.00–13.00
Itt tud jelentkezni:
szamoljukegyutt.hu

ZÁNKA
Szt. Benedek gyógyszertár előtt,
Rákóczi út 34.,
szept. 24., 12.00–17.00

BALATONFŰZFŐ
Buszpályaudvar, Nike körút,
szept. 23., 12.00–17.00

BALATONKENESE
Coop ABC mellett, Fő utca 8.,
szept. 20., 12.00–17.00

A Balatonalmádiban tartott vita utólag
is megnézhető: Facebook.com/TabumentesOrszag/videos

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
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Szavazzon ön is az ellenzéki
előválasztáson!
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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.

BALATONFÜRED
Vásárcsarnok mellett,
Kossuth utca 3.,
szept. 18–26., 8.00–18.00

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

nyomtassteis.hu

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

BERHIDA
Veszprémi út 5.,
szept. 21., 12.00–17.00

(V. évfolyam – előválasztás) | 2021. szeptember 10.

nyomtassteis
nyomtassteis
nyomtassteis

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.

Veszprém megye 2-es választókerületébe tartozó települések:
Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonakarattya, Balatonalmádi,
Balatoncsicsó, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonfűzfő,
Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonszepezd,
Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag,
Berhida, Csajág, Csopak, Dörgicse, Felsőörs,
Hidegkút, Köveskál, Küngös, Litér, Lovas,
Mencshely, Monoszló, Óbudavár, Örvényes,
Ősi, Paloznak, Papkeszi, Pécsely, Pétfürdő,
Szentantalfa, Szentjakabfa, Szentkirályszabadja,
Tagyon, Tihany, Tótvázsony, Várpalota, Vászoly,
Veszprémfajsz, Vöröstó, Zánka
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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

BENEDEK SZILVESZTER
Választott frakció: DK
Jelölő szervezetek:
DK, MSZP, Párbeszéd, LMP
Benedek Szilveszter vagyok, 34 éves,
mezőgazdasági mérnök. A Balaton-felvidék a szűkebb otthonom, de sok szál köt
egész Veszprém megyéhez. Bár tanultam
külföldön is, a szívem visszahúzott. Az
egyetem elvégzése után visszaköltöztem.
Szőlőtermesztéssel, borászattal és
szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozom. Munkámban is fontos az emberekért érzett felelősségvállalás és a helyi
közösségek gyarapítása. Alapítója vagyok
a Káli-medence Legszebb Falujának
Jövőjéért Alapítványnak. Célunk a helyi
természeti és épített örökség védelme,

SZECSŐDI ANDREA

a helyi közösségek segítése. Ha tehetem,
minden szabadidőmet a természetben
töltöm.
A szakma iránti rajongásom vitt a politikai pályára. Ismerem a problémákat és
úgy éreztem, akkor tehetek legtöbbet az
emberekért, ha aktív politikai szerepet
vállalok. A DK agrárpolitikusaként a szakma hangja kívánok lenni. 2019 óta tagja
vagyok a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének. Képviselőként különös figyelmet fordítok a területfejlesztésre, de a politizálás számomra nem merül
ki a közgyűlési munkában. Segítek, ahol
tudok. Csak így lehet. Ha segítjük egymást, ha nemcsak hiszünk valamiben,
de teszünk is a változásért.

Választott frakció: Momentum
Jelölőszervezetek:
Momentum, Jobbik, MMM
Szecsődi Andrea vagyok, foglalkozásomat
tekintve statikus mérnök. Gépészmérnöki,
építőmérnöki és építési igazságügyi szakértői szakmérnöki végzettséget szereztem. Angolul és franciául beszélek. Három
gyermek édesanyja vagyok.
A Balaton mellett születtem, itt nőttem fel és 1999 óta a térségben dolgozom. Mindig követtem a térség infrastrukturális fejlődését és beruházásait.
Hosszú évek óta figyelemmel kísérem a
városom önkormányzati képviselő-testületi munkáját, és indultam a 2018-as
helyhatósági választásokon is. Városomban alapító tagja voltam egy civil

Ez a hazám,
itt vagyok otthon!

Hozzunk új arcokat
a politikába!

egyesületnek, amely nagy súlyt fektetett
az önkormányzati választásokon a különböző ellenzéki politikai csoportosulások
integrálására. A Balatonalmádiban működő Városunkért Közösen Civil Egyesületnek voltam elnöke, jelenleg alelnöke
vagyok. A várossal összefüggő civil tevékenységeket végeztünk, és hónapokon
keresztül kiadtunk egy havilapot, ami a
városi beruházásokkal, eseményekkel
foglalkozott. A covid járvány alatt a balatonalmádi Családsegítő Központ önkénteseként több idős embernek segítettem.
Célom többek között a Balaton-felvidék kulturális és infrastrukturális fejlődésének elősegítése és a várpalotai ipari
körzet zöldítése és modernizálásának támogatása!
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