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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Ha elolvastad, add tovább!
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Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.

Árpádhalom, Baks, Balástya, 
Csanytelek, Csengele, Csongrád, 
Derekegyház, Dóc, Eperjes, 
Fábiánsebestyén, Felgyő, 
Kistelek, Mindszent, Nagymágocs, 
Nagytőke, Ópusztaszer, 
Pusztaszer, Sándorfalva, 
Szatymaz, Szegvár, Szentes, 
Tömörkény, 

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. 

Balástya

Csanytelek

Szatymaz

NagymágocsSzegvár

MINDSZENT

SÁNDORFALVA

CSONGRÁD

KISTELEK

SZENTES

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.

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
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Szavazósátrak a választó kerületben

Csongrád megye 3-as választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

CSONGRÁD 

3AS 

választó - 

kerület

SZENTES
Főtér, Kossuth tér 1., szept. 18–26., 9.00–18.00
CSONGRÁD
Közösségi ház mellett, Szentháromság tér 8., 
szept. 18–19., 25–26., 9.00–18.00
CSANYTELEK
Kisbolt, Kossuth utca 36., szept. 20., 14.00–18.00
SZEGVÁR
Művelődési ház, Régiposta utca 1., 
szept. 21., 14.00–18.00
NAGYMÁGOCS
Művelődési ház, Szentesi út 40., 
szept. 22., 14.00–18.00
SZATYMAZ
Bolt, Kossuth utca 8., 
szept. 23., 14.00–18.00
BALÁSTYA
Piactér, Rákóczi utca 32., 
szept. 24., 14.00–18.00
MINDSZENT
Kultúrház mellett/előtt, Szabadság tér 37., 
szept. 19., 23., 24., 9.00–18.00
SÁNDORFALVA
Bolt mellett/előtt, Alkotmány krt. 14., 
szept. 18., 20., 21., 9.00–18.00
KISTELEK
Ipartestületi ház mellett/ előtt, Kossuth utca 18., 
szept. 22., 25., 26., 9.00–18.00

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

Jelentkezzen 
szavazat-

számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják 

meg az előválasztási szavaza-
tokat az ország 24 városában. 

Ide keresnek önkénteseket. De a 
2022-es választáson is sok múlik 

azon, hogy valamennyi szavazókör-
ben ott lesznek-e az ellenzék sza-

vazatszámlálói. Itt lehet jelentkezni: 
szamoljukegyutt.hu 

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a 
www.klubradio.hu/atallas ol-
dalon, illetve a Facebookon 
„Az internetes Klubrádió (iK-
lubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.
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BORSIK VIKTOR
Választott frakció: Momentum

SZŰCS ILDIKÓ
Választott frakció: Jobbik

MÉSZÁROS GÁBOR
Választott frakció: ÚVNP, LMP

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

Borsik Viktor vagyok, tősgyökeres kis-
teleki lokálpatrióta, joghallgató. Vidéki 
életmódban, munkában nevelkedtem, 
de dolgoztam szalag mellett és gyors-
étteremben is. Jelenleg a Momentum 
ifjúsági tagozatának alelnökeként és 
a Szegedi Vízmű igazgatósági tagja-
ként tevékenykedem. Azért indulok az 

előválasztáson, hogy a térségnek végre 
ne ura, hanem olyan valódi képviselő-
je legyen, aki önökért dolgozik. A térség 
egyik fő problémája az elvándorlás, e 
folyamatnak a megállításáért kezdtem 
politizálni.

De rendes utakra, minőségi oktatásra 
és színvonalas egészségügyre, valamint 
még több munkahelyre is szükségünk 
van. A közúti felüljáróért és a Sándorfalvi 
út megmentéséért is dolgozni fogok.

Jelölőszervezetek: Jobbik, DK, LMP, ÚK

Szűcs Ildikó vagyok, önkormányzati képvi-
selő, egykori könyvtáros és könyvtárigaz-
gató, könyvtárpedagógus. Már kisgyerek 
korom óta Szentesen élek, itt dolgozom, 
itt születtek a gyerekeim. Mindhárom dip-
lomám a könyvtáros szakmához kapcso-
lódik. Jelenleg önkormányzati képviselő, 
illetve a Művelődési, oktatási és kulturális 

bizottság elnöke vagyok Szentesen. Min-
dennap látom: egyre nehezebb a dolgozó 
családoknak és a nyugdíjasoknak kigaz-
dálkodni, hogy a pénz kitartson a hó végé-
ig, s ahol tanuló gyerek is van a családban, 
ott még szűkösebben élnek. A saját bőrö-
mön is tapasztalom a helyi fideszes po-
litikai vezetés szakmaiatlan döntéseinek 
hátrányait. Ezen együtt kell változtatnunk.

Jelölőszervezetek: ÚVNP, MMM

Mészáros Gábor vagyok, tanár, Csongrád 
megyében, Kisteleken születtem, itt élek a 
családommal. A Szegedi Tudományegye-
temen szereztem történész- és tanári 
diplomát. Civilként indulok a választáson. 
Az egyetem elvégzése után húsz éven 
keresztül vezettem Kistelek városfejlesz-
tő csapatát. Ekkoriban több milliárd forint 

értékű pályázatra nyertünk támogatást. 
Egy idő után azonban a fideszes veze-
tés gátolta a fejlesztést. Ilyen helyzetben 
indultam el 2019 októberében az ön-
kormányzati választáson polgármester-
jelöltként, s mindössze 1 szavazat különb-
séggel maradtam alul. Megválasztásom 
esetén tisztességgel, alázattal vállalnám 
a rám bízott települések képviseletét, az 
emberek életének jobbá tételét.


