
   1. függelék 
 

Kiszombor nagyközség fontosabb adatai: 

bemutatása röviden, területe, szavazókörei  

 
1. Kiszombor 

„Ékszer a Maros mentén.” 
 
Kiszombor nagyközség Csongrád megyében helyezkedik el. 
A nagyközség 2007. január 1-jei népességszáma: 4 325 fı. A település a Maros bal partján, 
Makóval szemben a Román határszélen, Csongrád megye déli, Magyarország délkeleti 
csücskében helyezkedik el. Közigazgatási területe 6 300 ha, a 350 ha belterületen kívül 
elsısorban mezıgazdasági tevékenységre alkalmas öntéstalaj található. 
A síkságból kissé kiemelkedı területet honfoglaló ıseink is lakták. A 2nagyközségtıl délre, 
1928-ban Móra Ferenc 426 sírt tárt fel. Ezek közül hét ıskori. A germán sírok fölött kora 
Árpád-kori sírok helyezkedtek el. 
Zombor elsı ismert írásos említését egy 1247-ben kelt oklevélbıl ismerjük. Zsigmond 
mezıvárosi rangot adományozott Zombornak, amelyet Oláh Miklós is megemlített 1536-ban. 
A települést 1609-ben Báthory Gábor puszta faluként adományozta a hadházi hajdúknak. A 
török hódoltság után a terület határırvidék lett. Így került 1781-ben Zombor Oexel Mátyás 
birtokába. A családba benısült Rónay Alajos, 1882-ben építette kriptáját. 
A család ágakra való szakadásával a birtok is osztódott. A folyamatot a templomtól északra és 
keletre az ez idıben épült romantikus Rónay-kastély és a magtárak is jelzik.  
Kiszombor a szegedi nagytáj mőemlék épületekben leggazdagabb faluja. A Szent István téren 
álló római katolikus templom leválasztott hajdani székhelye az Árpád-kori körtemplom, 
Csongrád megye egyik legjelentısebb román kori emléke. A XII-XIII. század fordulóján 
épülhetett, feltehetıen a johannita lovagrend közremőködésével. 
A román stílusú körtemplomhoz 1744-ben kápolnát építettek, amit a templom újabb, 1776. 
évi bıvítésekor hajóvá alakítottak át. A mai leválasztott, neoromán hajót és tornyot 1910-ben 
emelték, Csányi Károly tervei alapján.  
A téren a templom közelében szép díszkutat találunk, amelyre 1997-ben került a restaurált 
XVIII. századi Nepomuki Szent János-szobor. Vele szemben az elsı világháború 
katonafigurája látható, átellenben, pedig a második világháborús hısök emlékmőve (1994.).  
Szent István egész alakos szobra 1896-ból való, a millenniumi emlékmő a kovácsoltvas 
kereszttel és a keresztre feszített Krisztussal a paplak elıtt áll. 
A térbıl nyíló Makói utca sarkán áll a romantikus volt Rónay-kastély. A falu központjában  
található volt uradalmi épületek az alföldi klasszicizmus figyelemre méltó alkotásai. A 
Helytörténeti Győjtemény egy régi magtárépületben kapott helyet. 
Kiszombor a Makó-térségi vállalkozói övezeten belül található, az utóbbi másfél évtizedben 
jelentıs infrastruktúra-fejlıdés ment végbe a községben.  
Az utak 98%-a aszfaltozott, vezetékes gáz, telefon, egészséges ivóvízhálózat szolgálja a 
lakosságot, valamint az ide látogatókat.  
2000-ben átadásra került a Kiszombor - Csanád határátkelıhely, mely 2003-tól tért át a 24 
órás mőködésre. 
 

 
 
 
 
 



2. A település területe 

 
Területe:  (hektár)  6.584 
   belterület     367 
 
A nagyközség külterületi helyeinek neve: 
 
Csipkés    
Dénesmajor    
Metesz-Gózsem tanya  
Óbébai úti tanyák    
Pincedomb   
Prücskös    
Sándormajor    
Zugoly     
 

3. Kiszombor nagyközség szavazókörei 
 

1. számú szavazókör területe: 

 
  Ady E. u.   T* 
  Csatorna u.  T* 
  Kiss u.   T* 
  Kör u.   1-61 
  Kör u.   2-40 
  Kürt u.   T* 
  Ladányi u.   T* 
  Nagybokori u.  T* 
  Nagyszentmiklósi u. T* 
  Porgányi u.  T* 
  Sándormajori tanyák T* 
  Szabadság u.  T* 
  Szent István tér  T* 
  Torontáli u.  T* 
  Viola u.   T* 
 
*teljes 
 
1. számú szavazókör 
  címe: Nagyszentmiklósi u. 8. 
 A szavazókörben 

 - az 1. számú szavazókör területén állandó bejelentett lakcímmel és 
választójoggal rendelkezı állampolgárok 
- településszintő lakcímmel rendelkezı választópolgárok,  
- az igazolással rendelkezı választópolgárok szavazhatnak. 



2. számú szavazókör területe: 

 

 
  Arany J. u.   T* 
  Csipkés tanyák  T* 
  Jókai u.   T* 
  Károlyi u.   T* 
  Kisgazda u.  T* 
  Kossuth u.   T* 
  Kölcsey u.   T* 
  Makói u.   T* 
  Móricz Zs. u.  T* 
  Nagyatádi u.  T* 
  Ökrös J. u.   T* 
  Pincedombi tanyák T* 
  Prücskösi tanyák T* 
  Régi Makói u.  T* 
  Rozmaring u.  T* 
  Szántó K. J. u.  T* 
  Széchenyi u.  T* 
  Táncsics M. u.  T* 
  Tiborc u.   T* 
  Tisza u.   T* 
  Vasút u.   T* 
  Zrínyi u.   T* 
  Zugolyi tanyák  T* 
 
*teljes 
 
 
2. számú szavazókör 
  címe: Móricz Zsigmond u. 4. 
 A szavazókörben a 2. számú szavazókörben állandó bejelentett lakcímmel és 

választójoggal rendelkezı állampolgárok szavazhatnak. 



3. számú szavazókör területe: 

 
  Árpád u.   T* 
  Börcsök A. u.  T* 
  Dédényszegi u.  T* 
  Délvidéki u.  T* 
  Dózsa Gy. u.  T* 
  Hunyadi u.  T* 
  József A. u.  T* 
  Kör u.   63-97 
  Kör u.   42-90/A 
  Mezı u.   T* 
  Munkás u.   T* 
  Óbébai u.   T* 
  Óbébai úti tanyák T* 
  Szılı u.   T* 
  Tó u.    T* 
  Új u.    T* 
  Zöldfa u.   T* 
 
* teljes 
 
 
3. számú szavazókör 
  címe: József A. u. 19. 

A szavazókörben a 3. számú szavazókörben állandó bejelentett lakcímmel és 
választójoggal rendelkezı állampolgárok szavazhatnak. 

 



4. számú szavazókör területe: 

 
  Achim A. u.   T* 
  Deák F. u.    T* 
  Kiss M. u.    T* 
  Kör u.    99-tıl páratlan 
  Kör u.    92-tıl páros 
  Metesz-Gózsem tanyák  T* 
  Mérnök u.    T* 
  Petıfi u.    T* 
  Pollner K. u.   T* 
  Rákóczi u.    T* 
  Szegedi u.    T* 
 
* teljes 
 
 
4. számú szavazókör 
  címe: Szegedi u. 13. 
 A szavazókörben a 4. számú szavazókörben állandó bejelentett lakcímmel és 

választójoggal rendelkezı állampolgárok szavazhatnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


