
1. Olyan mértékben romlott le az elmúlt 
négy évben az egészségügyi ellátó-
rendszer, hogy sorra halnak meg az 
emberek a sürgősségin várakozva.

2. A magán nyugdíjpénztá rak ból 3000 
milliárd forintot tüntettek el azt ha-
zudva, hogy ezt majd egy számlán 
jóváírják mindenkinek.

3. Évtizedekre eladósítottak minket 
Oroszországnak a Paksi Atomerőmű 
bővítése érdekében ahelyett, hogy 
környezetbarát energiaforrásokat tá-
mogatnának.

4. Fiatalok százezrei menekültek el az 
országból Nyugat-Európába dolgozni.

5. Magyarországon 
van az EU legma-
gasabb általános 
for    galmi adója (áfa).

6. Ipari méretűvé fejlesztették a kor-
rupciót, Orbán Viktor kegyeltjei né-
hány év alatt multimilliárdosokká 
váltak.

7. Az adófizetők pénzéből százmilliár-
dokat költöttek gyűlöletkeltésre, az 
Európai Unió elleni uszításra és úgy-
nevezett nemzeti konzultációkra, 
miközben 20 ezer gazdasági beván-
dorlót fogadtak be pénzért, amit ké-
sőbb ráadásul vissza kell fizetnünk.
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Szeretné, ha még a választások előtt 
másokhoz is eljutna ez a kis újság? 

Segítsen benne! 
Írjon nekünk!

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület 
Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com 
Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
A lapszámok letölthetők: www.nyomtassteis.hu

Nyolc éven át nem találták meg a pártok 
a Fidesz által ördögien megalkotott vá-
lasztási rendszer ellenszerét, mert ahhoz, 
hogy leválthassák a kormányt, meg kel-
lett volna egyezniük egymással. Ez pe-
dig, látjuk, nem megy könnyen.  Azoknak 
azonban, akiknek elegük van az Orbán-
kormányból, már nincsen idejük. Most 
akarnak megszabadulni attól a politikai 
elittől, amelyik nagyipari mértek-
ben lop, urizál, pökhendi-
en viselkedik, érzé-
ketlen a szegények 
problémái iránt, és 
le is nézi őket. Egyre 
többen érzik úgy, hogy 
most kell eldönteni ezt 
a kérdést, mert lehet, 
hogy négy év múlva már 
késő lesz. A Fidesz hód-
mezővásárhelyi súlyos vá-
lasztási veresége óta min-

denki tudja, hogy kisebbségben vannak 
az országban. A maradék szavazótábo-
rukat is csak döbbenetes hazugságokkal, 
félelem- és gyűlöletkeltéssel képesek 
egyben tartani. Ha mi, a többség, oko-
san szavazunk, akkor április 
8-án elzavarhatjuk 
őket. 

NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd!                          37. szám (II. évfolyam/14.)  |  2018. április 2.

A szavazófülkében egyedül lesz:
most elzavarhatja Orbán Viktort

A kormányváltás receptje már megvan: többen kell szavaznunk, mint 
négy évvel ezelőtt. Az egyéniben a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, a lis-
tán pedig arra a pártra, amelyik szimpatikus, és várhatóan elér legalább 
5 százalékot. A győzelemre esélyes ellenzéki jelöltek megtalálhatóak a 
4. oldalon, illetve a www.orbannakmenniekell.hu webcímen.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Az orbannakmenniekell.hu közös ajánlása 
Fejér megyében

FEJÉR MEGYE 1. vk.: 
Ráczné Földi Judit – Demokratikus Koalíció (DK) 

FEJÉR MEGYE 4. vk.: 
Pintér Tamás – Jobbik 

Az Orbán-kormány 7 fő bűne
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Kamupártoknak nevezzük azokat a po-
litikai szervezeteket, amelyek korábban 
nem működtek, nem végeztek semmifé-
le tevékenységet, senki nem hallott ró-
luk. Csak azért indulnak a választásokon, 
hogy összezavarják az ellenzéki szava-
zókat. Ezeknek a pártoknak csak az a 
céljuk, hogy megszerezzék az állami tá-
mogatást, illetve segítsenek a Fidesznek 
hatalmon maradni. 

Idén is két szavazólapot kapunk. Az 
egyiken egyéni jelöltekre, a másikon 
pártokra szavazhatunk. A pártszavazó-

lapon április 8-án 23 név fog szerepelni. 
Ezek között kell majd megtalálnia azt a 
pártot, amelyik közel áll önhöz, és ame-
lyikről feltételezni lehet, hogy legalább 5 
százalékot elér. Ha 5 százalék alatti párt-
ra adja a szavazatát, az elvész.

A közvélemény-kutatások szerint 
az MSZP–Párbeszéd, a DK, az LMP és a 
Jobbik állnak most 5 százalék fölött. De a 
Momentum, az Együtt és a Kétfarkú Ku-
tyák is olyan pártok, amelyek nagyon ak-
tívan tevékenykedtek az elmúlt években, 
és nekik is lehet esélyük a bejutásra.

Óvakodjon a kamupártoktól!
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Hogyan szavazzunk okosan?
Április 8-án menj el szavazni!
Ma már tudjuk, hogy az alacsony részvétel a Fidesznek, 

a magas részvétel az ellenzéknek kedvez.

Ne feledd: két szavazatod van!
A pártlistára és az egyéni jelöltekre nem kell egyformán 

szavazni: szavazatunkat meg lehet, sőt helyenként 

meg is kell osztani különböző pártok között.

Listán szavazz a kedvenc pártodra!
Érdemes azokra a pártokra szavazni, amelyek várhatóan 

elérik a parlamentbe jutáshoz szükséges küszöböt.

Egyéniben szavazz a legesélyesebb 
ellenzéki jelöltre!
Így nem aprózódnak el az ellenzéki szavazatok, 

és helyben legyőzhető a Fidesz jelöltje.

1. Ellenőrizze, hogy szerepel-e a névjegy-
zékben! Ha kapott erről értesítőt, akkor ez 
rendben van. Ha nem kapott, az illetékes 
jegyzőtől új értesítőt igényelhet.

2. Ellenőrizze, hogy érvényes-e legalább 
az egyik személyi okmánya (szemé-
lyi igazolvány vagy jogosítvány 
vagy útlevél). Emellett szük-
ség van a lakcímkártyájára 
is, kivéve, ha régi típusú 
személyigazolványa van. 
Ha mégis lejárt az okmá-
nya, a kormányablakok és 
okmányirodák április 6-a 
és 8-a között reggel 7-től 
este 7-ig nyitva lesznek!

3. Ne felejtse el: a szavazás 
napja 2018. április 8-a vasárnap, a 
szavazóhelyiségeket este 7 óráig keresheti 
fel.

4. Szóljon minden ismerősének, hogy men-
jen el szavazni!

5. Két szavazata van! Egyikkel szavazhat 
egy párt listájára. Olyan pártra érdemes 
voksolni, amelyik várhatóan eléri az 5 szá-
zalékot, mert csak ezek a pártok jutnak be 
a parlamentbe. 

A másik szavazatát egy egyéni jelölt-
re adhatja le: itt nagyon fontos, hogy arra 
szavazzon, akinek a legnagyobb esélye 
van a Fidesszel szemben a győzelemre, 
különben elvész a szavazata. Az Ön me-
gyéjében esélyesek listája lapunk 4. ol-
dalán található, valamint megnézheti az  
www.orbannakmenniekell.hu honlapon is.

6. A szavazólapot saját tollával töltse ki (fel-
merült, hogy kiradírozható tollakat adhat-
nak a szavazókörökben).

7. Ha valaki – törvénytelenül – zsarolja önt, 
előre kitöltött szavazólapot ad önnek vagy 

azt kéri, hogy fényképezze le a szava-
zólapját, akkor érvénytelenítse a 

lapot azzal, hogy több jelöltet 
ikszel be. Ez még mindig 

jobb, mint ha azokra sza-
vaz, akik ilyen módsze-
rekkel élnek. Ha nem fél, 
hogy megtudják, akkor 
az el rontott szavazólapra 
hivatkozva újat is kérhet a 

választási bizottságtól.

8. Itt nézheti meg, hogy lakcíme 
alapján hol adhatja le szavazatát: 

www.valasztas.hu/szavazohelyiseg-kereso

9. Ha nem lesz a lakhelyén a szavazás nap-
ján, április 6-áig kérheti, hogy lakhelyétől tá-
vol szavazzon: valasztas.hu/ugyintezes

10. Ha nem tud elmenni a szavazóhelyi-
ségbe, még a választás napján is, 15 órá-
ig igényelhet mozgóurnát, kérelmét be-
küldve a választási bizottsághoz, vagy 
online itt: kerelem.valasztas.hu/vareg/
MozgournaIrantiKerelem.xhtml

11. A pártok programjairól itt tájékozódhat: 
szavazz.info.hu vagy itt: www.cka.hu/sza-
vazz

12. Ha kérdése, gondja van, a választás 
napján is hívja:   06 30 722 3356

Erre figyeljen a választásokon!


