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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. 
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Deszk
SZEGED

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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Szavazósátrak a választó kerületben
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OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
A 2022-es választás a kistelepüléseken 
fog eldőlni. A Fidesz-kormány tudatosan 
szigetelte el az itt élőket a valós informáci-
óktól. Ha valóban változást akarunk, akkor 
minden héten el kell vinni a legapróbb fa-
luba is azokat a híreket, amiket el akarnak 
titkolni előlük. Itt lehet csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az elő-
választási szavazatokat az ország 24 vá-
rosában. Ide keresnek önkénteseket. De 
a 2022-es választáson is sok múlik azon, 
hogy valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 20. (hétfő), 17:00
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán) 
A vita élőben és később is megnézhető: 
elovalasztas22.hu/elovitak

SZEGED
 ` Széchenyi tér – Kárász utca sarka, Kárász utca 2., 
szept. 18., 20–24., 10.00–19.00 és szept. 19., 26., 14.00–19.00 
és szept. 25., 8.00–11.00

 ` Mars téri piac főbejárata előtt, Mars tér, 
szept. 18–19., 25–26., 8.00–11.00 és szept. 20–24., 10.00–19.00

 ` Csillag téri SPAR ABC előtt, Csillag tér 6., 
szept. 18–19., 25–26., 8.00–11.00 és szept. 20–24., 10.00–19.00

 ` Kodály téri SPAR ABC előtt, Sárosi utca 4., szept. 18., 8.00–11.00
 ` Makkosházi COOP ABC előtt, Makkosházi körút 27., 
szept. 20., 10.00–19.00

 ` Petőfitelepi CBA előtt, Csap utca 35., szept. 21., 10.00–14.00
 ` Tápé, COOP ABC előtt, Budai Nagy Antal utca 87., 
szept. 21., 15.00–19.00

 ` Budapesti krt. – József Attila sgt. sarka, Budapesti körút 37., 
szept. 22., 10.00–19.00

 ` Rókusi krt. – Csáky utca sarka, Rókusi körút 19., 
szept. 23., 10.00–19.00

 ` Szilléri sgt.-i SPAR ABC előtt, Szilléri sugárút 26–30., 
szept. 24., 10.00–19.00

 ` Szőregi COOP ABC előtt, Hősök tere, szept. 25., 8.00–11.00

DESZK
Művelődési ház előtt, Tempfli tér 8., 
szept. 18., 8.00–11.00
ÚJSZENTIVÁN
COOP ABC előtt Rákóczi utca 16., 
szept. 20., 15.00–18.00
KÜBEKHÁZA
COOP ABC előtt, Petőfi tér, 
szept. 21., 15.00–18.00
FERENCSZÁLLÁS
Községháza mellett, Iskola utca 1., 
szept. 22., 15.00–18.00
KLÁRAFALVA
Faluház előtt, Felszabadulás utca 28., 
szept. 23., 15.00–18.00
TISZASZIGET
Faluház előtt, Szabadság utca 8., 
szept. 24., 15.00–18.00
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Szeged az én igazi otthonomDR. BINSZKI JÓZSEF 
Választott frakció: DK

SZABÓ SÁNDOR 
Választott frakció: MSZP

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

Jelölőszervezetek: DK, Jobbik

Dr. Binszki József vagyok, 58 éves, bűn-
ügyi szakjogász, politikus. Szegeden 
születtem és most itt is élek. Jelenleg 
a város önkormányzati képviselője va-
gyok, frakcióvezető és a jogi bizottság 
elnöke. Pályám elején dolgoztam bűn-
ügyi vizsgálóként és pénzügyőrként. 
1989-ben végeztem el a Rendőrtiszti 
Főiskola bűnügyi szakát. Jogi diplomá-
mat 2007-ben szereztem a Szegedi Tu-
dományegyetemen.

A politika mindig életem meghatáro-
zó része volt. 2011 óta vagyok a Demokra-
tikus Koalíció tagja. A DK választókerületi 
elnökeként szervezői feladatot látok el. 

2014 óta vagyok önkormányzati képvi-
selő. Ügyvédként, politikusként mindig a 
tisztességes, kemény munkában hittem, 
és abban, hogy ez mindig kifizetődik. 
Nem az az ember vagyok, akit könnyen 
el lehet tántorítani a céljaitól. Végigdol-
goztam az életem, de még mindig ér-
zem magamban az erőt, hogy segítsek 
az embereknek. Kész vagyok áldozatot 
hozni azért a közösségért, ahol otthon ér-
zem magam. Tudom, hogy egyre többen 
akarjuk a változást és egyre többen va-
gyunk készek tenni is érte. Biztos vagyok 
benne, hogy erőfeszítéseink nem lesznek 
hiábavalók. Együtt sikerülni fog felépíte-
ni egy kiszámítható, biztonságos világot, 
ahol mindenki otthonra talál.

Jelölőszervezetek: 

43 éves, 1999 óta az MSZP tagja, 18 éve-
sen kezdett politizálni. Ő a Csongrád me-
gyei MSZP második embere. Nős, egy 11 
éves kislány apukája. A Szegedi Tudo-
mányegyetemen diplomázott 2000-ben.

2014 óta országgyűlési képviselő, a 
baloldal csongrádi sikereinek fontos sze-
replője, aki a megye 1-es választókerüle-
tében készül most az újrázásra. Támoga-
tottságát jelzi, hogy a DK már az MSZP-vel 
való megegyezés előtt bejelentette, 
nem indít ellenjelöltet a körzetben, és az 
Együtt politikusa is visszalépett a javára. 
A Botka László vezette önkormányzattal 
közösen sikerült elérniük, hogy az előző 

uniós ciklusban a főváros után ide érkez-
zen a legtöbb európai forrás. Szeged az 
élő példája annak, hogy ellenzékben is 
sikeres lehet egy város, és ebben fontos 
szerep jutott Szabó Sándornak is. Tíz évig 
Botka László kabinetfőnöke volt, ezalatt 
komoly tapasztalatokat gyűjtött arról, 
mivel lehet elnyerni és megőrizni az em-
berek bizalmát. Szabó közvetlenségét és 
nyitottságát nagyra értékelik választói. 
Ő az a politikus, aki mindig teljes erőbe-
dobással dolgozik a választókerülete si-
kerekért. Kampányában a békés fejlődés 
fontosságát hirdeti, és szeretné elérni, 
hogy a következő ciklusban a környező 
települések is jobban részesüljenek a 
megyeszékhely sikereiből. 


