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

Algyő, Ambrózfalva, Apátfalva, 
Csanádalberti, Csanádpalota, 
Földeák, Hódmezővásárhely, 
Királyhegyes, Kiszombor, Kövegy, 
Magyarcsanád, Makó, Maroslele, 
Mártély, Nagyér, Nagylak, 
Óföldeák, Pitvaros, Székkutas 

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. 

Apátfalva

Földeák

Kiszombor

Maroslele

Székkutas

Algyő

CSANÁDPALOTA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MAKÓ

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

Csongrád megye 4-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

CSONGRÁD 

4ES 

választó - 

kerület

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Kossuth tér, szept. 18–26., 8.00–18.00
MAKÓ
Hagymavirág szökőkút mellett, Széchenyi tér, 
szept. 18–26., 8.00–18.00
CSANÁDPALOTA
Kelemen László tér, szept. 18., 9.00–18.00
APÁTFALVA
Széchenyi István utca – Hajnal utca sarka, 
szept. 19., 9.00–18.00
KISZOMBOR
Szent István tér, szept. 20., 9.00–18.00
MAROSLELE
Szabadság tér, szept. 21., 9.00–18.00
FÖLDEÁK
Szent László tér, szept. 22., 9.00–18.00
SZÉKKUTAS
Vásárhelyi út – Bem utca sarka, szept. 23., 9.00–18.00
ALGYŐ
Faluház parkoló, Búvár utca 5., 
szept. 24., 9.00–18.00 és szept. 25., 8.00–18.00

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 21. (kedd), 17:00
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)
A vita élőben és később is megnézhe-
tő: elovalasztas22.hu/elovitak

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
A 2022-es választás a kistelepüléseken 
fog eldőlni. A Fidesz-kormány tudatosan 
szigetelte el az itt élőket a valós infor-
mációktól. Ha valóban változást akarunk, 
akkor minden héten el kell vinni a legap-
róbb faluba is azokat a híreket, amiket el 
akarnak titkolni előlük. Itt tud csatlakozni 
hozzánk: nyomtassteis.hu/jelentkezes

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az elővá-
lasztási szavazatokat az ország 24 városában. 
Ide keresnek önkénteseket. De a 2022-es vá-
lasztáson is sok múlik azon, hogy valamennyi 
szavazókörben ott lesznek-e az ellenzék sza-
vazatszámlálói. Itt  lehet jelentkezni: szamol-
jukegyutt.hu 

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a www.
klubradio.hu/atallas oldalon, il-
letve a Facebookon „Az internetes 
Klubrádió (iKlubrádió) elérését se-
gítő csoport”-ban.



2 3

Itt születtem, itt alapítottam 
családot, ez a hazám!

MÁRKIZAY PÉTER
Választott frakció: ÚVNP/Párbeszéd

MUCSI TAMÁS
Választott frakció: DK

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: 
MMM, ÚVNP/Párbeszéd

Hódmezővásárhelyen született konzer-
vatív, vallásos családban, két testvére 
van. Közgazdász, villamosmérnöki, tör-
ténelemtanári és gazdaságtörténeti dip-
lomát szerzett, az utóbbit PhD fokozattal. 
Három nyelven beszél: angolul, németül 
és franciául. Ötévnyi külföldi tartózkodás 
után ─(Kanada, Egyesült Államok) 2009-
ben tért vissza Hódmezővásárhelyre ak-
kor már 7 gyermekével. Társadalmi sze-
repvállalása elsősorban lakóhelyei: Baja, 
Szentes, Toronto, Hódmezővásárhely ─ 
katolikus közösségeiben való aktív rész-
vételt jelentett. Szentesen és Hódme-
zővásárhelyen egyháztanácstag, majd 

2017-től a Szent István király plébánia 
megválasztott világi vezetője. Gyermekei 
iskolájában, a Bethlen Gábor Református 
Gimnáziumban a szülői munkaközösség 
tagja, majd 2010-től elnöke.

2018-ban függetlenként, valameny-
nyi ellenzéki párt támogatásával elin-
dult a hódmezővásárhelyi időközi pol-
gármester-választáson, amit 57,49%-os 
eredménnyel megnyert. A 2019-es 
önkormányzati választáson a hódme-
zővásárhelyi közgyűlésben kétharma-
dos többséget szerzett jelöltjeivel. A tíz 
kerületből 9 egyéni jelölt nyert, így a 15 
fős közgyűlésben 10 személy tartozik az 
MMM ─ Tiszta Vásárhelyért frakcióhoz..

Alapító elnöke a Mindenki Magyaror-
szága Mozgalomnak.

Jelölőszervezetek: DK, LIberálisok, VKKP

Mucsi Tamás vagyok, 38 éves, Makón 
születtem, és itt élek most is. Az alapí-
tástól kezdve a DK tagja, valamint Makó 
város önkormányzati képviselője és két 
kisgyermek büszke apukája vagyok.

Az én egész életem Makóról és környé-
kéről szól. Ezer szállal kötődöm a telepü-
léshez, édesapám évekig a Makói Ipartes-
tület vezetője volt. A szegedi Gábor Dénes 
Műszaki Szakközépiskolában érettségiz-
tem, majd diplomámat a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskolai Kar művelődésszer-
vező szakán szereztem. Már egyetemis-
taként is vonzott a közösségi élet, előbb 

újságot szerkesztettem, majd a diploma 
után a Vásárhely Televízió szerkesztő-ri-
portere és műsorvezetője lettem. 2011-
ben megkaptam Makó Város Közszolgálati 
Nívódíjának ezüst fokozatát. 2012-ben lét-
rehoztam a Fiatalokért Gyermek- és Ifjúsá-
gi Egyesületet (FIGYI), amelynek azóta is 
elnöke vagyok. 2014-ben a közreműködé-
semnek köszönhetően Makó megkapta az 
Év Új Nemzedék-települése címet.

A politika mindig is az életem megha-
tározó része volt, jelenleg is önkormány-
zati képviselőként dolgozom szülőváro-
somért. Már eddig is sokat kaptam ettől a 
közösségtől, szeretnék még többet tenni 
az itt lakókért. Ehhez kérem a támogatá-
sát. Együtt sikerülhet.


