
NYOMTASS TE IS!

4 1

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

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

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

Hallgassuk 
interneten 
a Klubrádiót!

Mindent 

megtudhat 

erről a klubra-

dio.hu/atallas 

oldalon, illetve 

a Face bookon 

„Az interne-

tes Klubrádió 

(iKlubrádió) 

elérését segítő 

csoport”-ban.

NYOMTASS TE IS!

4 1

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 12.

Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Alsópáhok, Alsórajk, Baktüttös, Balatongyörök, Balatonmagyaród, 
Batyk, Bezeréd, Bókaháza, Búcsúszentlászló, Cserszegtomaj, Dióskál, Döbröce, 
Dötk, Egeraracsa, Egervár, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Felsőrajk, Garabonc, 
Gelse, Gétye, Gősfa, Gyenesdiás, Gyűrűs, Hahót, Hévíz, Kallósd, Karmacs, 
Kehidakustány, Kemendollár, Kerecseny, Keszthely, Kilimán, Kisbucsa, Kisgörbő, 
Kisvásárhely, Lakhegy, Ligetfalva, Mihályfa, Misefa, Nagygörbő, Nagykapornak, 
Nagyrada, Nemesapáti, Nemesbük, Nemeshetés, Nemesrádó, 
Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Óhíd, Orbányosfa, Orosztony, Pacsa, 
Padár, Pakod, Pethőhenye, Pókaszepetk, Pölöske, Pölöskefő, Pötréte, Rezi, 
Sármellék, Sénye, Söjtör, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr, 
Tekenye, Tilaj, Türje, Vállus, Várvölgy, Vasboldogasszony, Vindornyafok, Vindornyalak, 
Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, Vöckönd, Zalaapáti, Zalabér, Zalacsány, Zalaigrice, 
Zalaistvánd, Zalakaros, Zalaköveskút, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, 
Zalaszentiván, Zalaszentlászló, Zalaszentlőrinc, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály, Zalavár, Zalavég,

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. 

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.
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ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

ZALA 2. sz. 

választó kerület

Zala megye 2-es választókerületébe tartozó települések:

Szavazósátrak
a választókerületben

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

GYENESDIÁS 
Liget Pláza parkoló, Kereskedők 
útja 4., szept. 18–26., 8.00–18.00

KESZTHELY 
DK Iroda, Fő tér 6-8., szept. 18., 
8.00–14.00 és 22., 8.00–18.00 és 
25., 8.00–13.00

CSERSZEGTOMAJ 
Bolt, Csókakői út 2., szept. 19., 
9.00–14.00

TÜRJE 
Szabadság tér 1., szept. 20., 
8.00–12.00

KEHIDAKUSTÁNY 
Bolt, Dózsa György utca 17., 
szept. 20., 13.30–18.00

ZALAKAROS 
Piac, Gyógyfürdő tér 1., szept. 21., 
8.00–12.00

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg 
az előválasztási szavazatokat az 
ország 24 városában. Ide keresnek 
önkénteseket. De a 2022-es vá-
lasztáson is sok múlik azon, hogy 
valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlá-
lói. Itt lehet jelentkezni: 
szamoljukegyutt.hu 

PACSA 
Busz pu., Deák utca 10., szept. 
21., 13.30–18.00

ZALASZENTGRÓT 
Piac, Templom tér 1., szept. 23., 
24., 8.00–18.00 

HÉVÍZ 
Parkoló, Széchenyi utca, szept. 
25., 14.30–18.00
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Szabadítsuk fel együtt a nyugat-balatoni 
térséget és a Zalai-dombságot!

MOLNÁR TIBOR
Választott frakció: ÚVNP / LMP

Jelölőszervezetek: MMM, ÚVNP

47 éves, kétgyermekes középiskolai ta-
nár vagyok, Keszthely vá ros önkormány-
zati képviselője, a Honfoglaló televíziós 
műveltségi vetélkedő kétszeres adás-
győztese.

Vallom, hogy nem a képviselőnek van 
választókerülete, hanem a választókerü
letnek képviselője. Nem a térség 

helytartója és hűbérura, hanem segítője, 
az itt élők szószólója kívánok lenni. Egész-
séges gazdaságot, tisztább közéletet, mű-
ködő Georgikont, élő Balatont, igazságos 
vidékfejlesztést és hatékony környezet-
védelmet! Ezek a www.molnartibor.online 
címen található programom főbb pontjai. 
Az ellenzéki pártok elkötelezett hívein túl 
a bizonytalanok és a Fi deszből kiábrán-
dultak megszólí tására is vállalkozom.
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Tegyük vonzóvá Zala megyét  
az itt élők számára

Élhetőbb Keszthelyért  
és vidékéért

Szívügyem minden zalai település  
gyarapodása és fejlődése

CZUTH ZOLTÁN LÁSZLÓ
választott frakció: MSZP

MOLNÁR TIBOR
választott frakció: ÚVNP, LMP

ELEKES ISTVÁN
választott frakció: Momentum

Jelölőszervezetek: DK, MSZP, Párbeszéd

Czuth Zoltán László vagyok, Keszthelyen 
születtem, mérnöki, jogi, közgazdasági és 
közigazgatási tanulmányokat folytattam. 
Keszthelyi önkormányzati képviselőként, a 
városstratégiai bizottság alelnökeként jól 
ismerem a térség problémáit, és tudom, 
tisztességes megélhetést biztosító mun-
kahelyekre van szükség Zala megyében is 

ahhoz, hogy az itt élőknek ne máshol kell-
jen keresniük a boldogulásukat. Célom a 
turizmus és a vendéglátás fejlesztése, a 
régióban régen virágzó könnyűipar visz-
szaállítása, az egyetemi tudásközpontok-
ra épülő szolgáltatóközpontok felállítása. 
Lokálpatriótaként és országgyűlésikép-
viselő-jelöltként azért dolgozom, hogy 
Zala megye legyen vonzó a jövőben az itt 
élőknek. 

Jelölőszervezetek: ÚVNP, LMP, MMM

Molnár Tibor politikus, tanár vagyok. Bár 
gyermekkoromat Budapesten töltöttem, 
de a hétvégéken és iskolai szünetekben 
sokat tartózkodtam a vidéki nagyszülők-
nél, sok szállal kötődtem már akkor is a vi-
dékhez. Keszthelyre 1996-ban költöztem. 
Történelem, földrajz és drámapedagó-
gia szakos tanári diplomákat szereztem. 

Korábban tanár voltam, jelenleg pedig 
egy részben családi tulajdonú vállalko-
zásban dolgozom. Két ikergyermek édes-
apja vagyok. A Kisvárosunkért Érdekvé-
delmi Egyesület  színeiben megválasztott 
képviselőként Keszthely élőbbé és élhe-
tőbbé tételéért, a nyugat-balatoni térség 
településeinek együttműködéséért dol-
gozom, részt vállalok a helyi közösséget 
érintő problémák megoldásában. 

Jelölőszervezetek: Momentum, Jobbik, 
LMP

Elekes István vagyok, Cserszegtomaj pol-
gármestere. Amikor 2019-ben az önkor-
mányzati választásokon indultam, az volt a 
határozott célom, hogy új politikai kultúrát 
hozzak a település életébe, a lakók igénye-
ire koncentrálva tegyem jobbá, élhetőbbé 
a lakóhelyünket. Ha bizalmat kapok, akkor 

azon is dolgozni fogok, hogy a családtá-
mogatási rendszer sokkal igazságosabb és 
hatékonyabb legyen. A másik fontos kér-
dés a munkahelyek megtartása. Ha bizal-
mat kapok a szavazóktól, sokkal nagyobb 
mozgástérrel és több teendővel is jár majd, 
ami azonban az egész zalai régióra is kiter-
jed. Nemcsak a lakóhelyem, hanem min-
den egyes zalai település gyarapodását és 
fejlődését szívügyemnek tekintem majd.

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
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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


