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Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.

Szeged egy része, 
Ásotthalom, Bordány, 
Domaszék, Forráskút, 
Mórahalom, Öttömös, 
Pusztamérges, 
Röszke, Ruzsa, Üllés, 
Zákányszék, Zsombó 

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. 

Öttömös
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Domaszék
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Zákányszék

Zsombó

SZEGED

MÓRAHALOM

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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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

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 20. (hétfő), 19:00
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)
A vita élőben és később is megnéz-
hető: elovalasztas22.hu/elovitak

BORDÁNY
COOP ABC előtt, Honvéd utca 1., 
szept. 18., 8.00–11.00
ÜLLÉS
COOP ABC előtt, Piac utca 2., szept. 18., 8.00–11.00
MÓRAHALOM
Vásár főbejárata, Vásár tér, szept. 19., 8.00–11.00
DOMASZÉK
COOP ABC előtt, Köztársaság tér 5., 
szept. 20., 15.00–18.00
ZÁKÁNYSZÉK
COOP ABC előtt, Lengyel tér 3., 
szept. 20., 15.00–18.00
ÖTTÖMÖS
COOP ABC előtt, Ruzsai út 1., szept. 21., 15.00–18.00
PUSZTAMÉRGES
COOP ABC előtt, Szent István utca 19., 
szept. 21., 15.00–18.00
FORRÁSKÚT
COOP ABC előtt, Felszabadulás utca 74., 
szept. 22., 15.00–18.00
ÁSOTTHALOM
COOP ABC előtt, Arany János utca 1., 
szept. 23., 15.00–18.00
RÖSZKE
COOP ABC előtt, Felszabadulás utca 96., 
szept. 24., 15.00–18.00
ZSOMBÓ
COOP ABC előtt, Rákosi Jenő utca 2., 
szept. 25., 8.00–11.00
RUZSA
Ruzsai vásár főbejárata előtt, Vásár tér, 
szept. 26., 8.00–11.00 

SZEGED
 ` Széchenyi tér – Kárász utca sarka, Kárász utca 2., 
szept. 18., 20–24., 10.00–19.00 és szept. 19., 09.26., 
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

 ` Csanádi utcai SPAR ABC előtt, Csanádi utca 7., 
szept. 18–20., 8.00–20.00

 ` Kiskundorozsmai Művelődési Ház előtt, 
Negyvennyolcas utca 12., 
szept. 21–26., 8.00–20.00

 ` Hargitai utcai COOP ABC előtt, Hargitai utca 60., 
szept. 18., 8.00–11.00 és szept. 24., 10.00–19.00

 ` Jégpálya parkolója, Szabadkai út, 
szept. 20., 10.00–19.00

 ` Régiposta utca – Napos út sarka, 
szept. 21., 10.00–19.00

 ` Mátyás téri játszótér mellett, Mátyás tér, 
szept. 22., 10.00–19.00

 ` Kálvária tér – Katona József utca sarkával szem-
ben, Kálvária tér, szept. 23., 10.00–19.00
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MIHÁLIK EDVIN
Választott frakció: Momentum

TÓTH PÉTER
Választott frakció: Jobbik

TÓTH SZABOLCS
Választott frakció: Momentum

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: 
Momentum, MSZP, Párbeszéd

Mihálik Edvin vagyok, a Momentum alapí-
tó tagja, szegedi elnöke, frakcióvezetője, 
országgyűlési képviselő-jelöltje, Újsze-
ged ─ Odessza önkormányzati képviselője, 
A Zöld Város programért felelős tanács-
nok. Városunk fenntartható fejlesztéséért 

dolgozom, azért, hogy Szegedet felkészít-
hessük a klímaváltozás kihívásaira. A jövő-
ben az egész térség fejlődéséért akarok 
dolgozni, ehhez kérem az itt élők bizal-
mát. Legyen végre valódi képviseletünk a 
döntéshozásban, azért, hogy közös erővel 
megvalósíthassuk az évtizedes ígérete-
ket. Együtt sikerülhet. Csak rajtunk múlik. 
Lendületben a jövőért!

Jelölőszervezetek: Jobbik, LMP, DK

Tóth Péter, Szeged városközi kapcsolata-
iért felelős tanácsadója vagyok, Szeged 
és a Homokhátság az otthonom. Tele-
pülés- és területfejlesztő geográfusként 
végeztem a Szegedi Tudományegyete-
men, 2006 óta politizálok, megyei ön-
kormányzati képviselő voltam, majd a 
szegedi közgyűlés tagjaként szolgáltam 

a térség lakóit. Azért mérettetem meg 
magam, hogy valódi képviseletet bizto-
síthassak az itt lakók számára. Régiónk 
gazdaságfejlesztési zónájának vezetését 
Orbán Viktor strómanjára bízták, aki csak 
a saját milliárdos beruházásait intézi, mi-
közben vendégmunkások ezreivel tölti 
fel városainkat, falvainkat. Összefogással 
megváltoztathatjuk a sorsunkat, kiszaba-
dulhatunk az oligarchák fogságából.

Jelölőszervezetek: Momentum, MMM

Tóth Szabolcs vagyok, 18 éves koromig 
Kisteleken laktam, 1994 óta Szeged Ró-
kuson élek.

Pártoktól függetlenként indulok. 
Nem szeretem a gyűlöletkeltést, elíté-
lem a korrupciót. Programozó matema-
tikus, igazságügyi szakértő, szerkezet-
építő mérnök és építészmérnök-tanár 
végzettségem van. A Csongrád Megyei 

Főügyészségen informatikai és statisz-
tikai csoportvezető voltam, most okta-
tóként tanítok építőipari technikumban. 
Nem vallom magam politikusnak, szá-
momra az emberek képviselete a leg-
fontosabb. Kisteleken 2019 óta önkor-
mányzati képviselő vagyok, a pénzügyi 
és gazdasági bizottság elnöke.

A közösségért végzett munkám során 
fel tudom használni a sokoldalú szaktu-
dásomat és munkatapasztalataimat.


