Szavazósátrak
a választókerületben
Hallgassuk
interneten
a Klubrádiót!

ZALALÖVŐ
Polgármesteri Hivatal előtt,
Szabadság tér 1., szept. 22.,
9.00–18.00

Mindent
megtudhat
erről a klubradio.hu/atallas

CSESZTREG
Községháza előtt, Dózsa György
utca 2., szept. 21., 13.00–18.00

oldalon, illetve
a Facebookon

Nyomtasd, másold, terjeszd!

ZALAEGERSZEG
`` Nagytemplom előtti tér, Mindszenty tér,
szept. 18., 25., 9.00–13.00 és 21., 9.00–12.00
`` Európa tér, a Dísz tér felől, szept. 19.,
9.00–13.00 és 21., 13.00–18.00 és 22., 24.,
9.00–18.00 és 26., 9.00–16.00
`` Kovács Károly tér – Berzsenyi utca sarkán,
Kovács Károly tér, szept. 20., 23., 9.00–18.00
`` Coop (volt Match) előtt, Köztársaság útja
83., szept. 20.,21., 24., 13.00–18.00
`` Spar előtt Göcseji út 35., szept. 22.,
9.00–18.00 és 25., 9.00–13.00
`` Volt Ruhagyári ABC előtt, Landorhegyi út 2.,
szept. 23., 13.00–18.00

GELLÉNHÁZA
Polgármesteri Hivatal mellett, Kossuth utca
2., szept. 23., 9.00–18.00

„Az interneBAK
Kultúrház mellett, Rákóczi utca –
József Attila utca sarka, szept. 24.,
13.00–18.00

tes Klubrádió
(iKlubrádió)
elérését segítő
csoport”-ban.

LENTI
Művelődési Központ előtti
tér, Templom tér 5., szept. 18.,
9.00–13.00 és 20., 9.00–18.00
és 25. 9.00–13.00

Jelentkezzen szavazatszámlálónak!

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 tud 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

nyomtassteis
nyomtassteis
nyomtassteis

(V. évfolyam – előválasztás) | 2021. szeptember 12.

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!
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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.
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.

Zala megye 1-es választókerületébe tartozó települések:
Alsószenterzsébet, Babosdöbréte, Baglad, Bagod, Bak, Barlahida, Becsvölgye, Belsősárd,
Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Bödeháza, Csatár, Csesztreg, Csonkahegyhát, Csöde,
Dobronhegy, Felsőszenterzsébet, Gáborjánháza, Gellénháza,
Gombosszeg, Gosztola, Hagyárosbörönd, Hernyék, Hottó,
Iborfia, Kálócfa, Kávás, Keménfa, Kerkabarabás, Kerkafalva,
Kerkakutas, Kiskutas, Kispáli, Kozmadombja, Kustánszeg,
Külsősárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lenti, Lickóvadamos,
Magyarföld, Márokföld, Mikekarácsonyfa, Milejszeg,
Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesnép, Németfalu,
Nova, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Petrikeresztúr,
Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Salomvár,
Sárhida, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Teskánd,
Vaspör, Zalabaksa, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg,
Zalaháshágy, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszombatfa, Zalatárnok
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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.”

DR. PAKSY ZOLTÁN
Zöld színekben a korrupció ellen!

Választott frakció: LMP
Jelölőszervezetek: LMP, ÚK
Dr. Paksy Zoltán vagyok, a Zala Megyei
Levéltár tudományos munkatársa, bölcsészdoktor, történész, főlevéltáros, két
fiú édesapja. Nagy szerepem volt az
Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz
köthető Elios cég korrupciós ügyeinek
feltárásában. Több könyvet és félszáz
tudományos publikációt írtam már.

DR. CSIDEI IRÉN
Orvosként, politikusként is az emberekért!

Választott frakció: DK
Jelölőszervezet: DK
Dr. Csidei Irén, fül-orr-gégész szakorvos vagyok. Már több mint 40 éve Zalaegerszegen élek. Ez a város az igazi
otthonom. Úgy érzem, most jött el az
idő, hogy immár nemcsak orvosként,
hanem politikusként is többet tegyek a
közösségért, hogy végre valóban olyan
országban éljünk, amire mindig is vágytunk!

FÖŐR GÁBOR
Nem várhat tovább a kis- és középvállalkozások
állami támogatása

Választott frakció: Jobbik
Jelölőszervezet: MMM

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

Föőr Gábor vagyok, vállalkozó, rendezvényszervező, zalaegerszegi. Fontosnak tartom a civilek összefogását, a

helyi közösségek aktivitását, a hátrányos
helyzetű családok és gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, de megoldást csak az a szociális környezet adhat,
amely biztosítja a felzárkózásukat.
Rendkívül fontos számomra a korrupció elleni hatékony fellépés, az ország kifosztásának megállítása.

BENKE RICHÁRD
A vidéki élet gyönyörű, tele van lehetőségekkel

Választott frakció: Jobbik
Jelölőszervezet: Jobbik
Benke Richárd vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Zala megyei
területi igazgatója, Zalaegerszeg önkormányzati képviselője. Saját bőrömön érzem generációnk problémáját: jövőkép,
hosszú távú stratégia hiányában nem
érdemes itt élni. Jó lenne, ha az utcán
egyre több fiatal köszönhetne újra egymásra.

PLESZ DÓRA
Hiszek a személyes találkozásokban.

Választott frakció:
Momentum
Jelölőszervezetek: Momentum, MSZP,
Párbeszéd
Plesz Dóra vagyok, 31 éves diplomás
nyelvtanár (német). Zalaegerszegen szü
lettem, Zalaegerszegen és Lentiben
nőttem fel, ezer szálon kötődöm ehhez
a vidékhez. Politikusként rendszeresen
az emberek között járok, személyesen
hallgatom meg, mire van szükségük a választóknak. Én ebben a munkában hiszek.
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