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K I S Z O M B O R  N A G Y K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  I N F O R M Á C I Ó S  L A P J A  

 

HIRDETMÉNY 
 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİK ÉS 

POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT 
2010. OKTÓBER 3-RA (VASÁRNAPRA) TŐZTE KI. 

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 
 

A 2010. évi helyi önkormányzati képviselık választásán 
Kiszombor nagyközségben megszerezhetı mandátumok száma: 6. 

 
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Kiszombor nagyközségben az alábbi szavazókörökben 
élhetnek szavazójogukkal a választópolgárok: 

 

001. szavazókör       002. szavazókör 
        Nagyszentmiklósi u. 8.      Móricz Zsigmond u. 4. 

 

003. szavazókör       004. szavazókör 
        József Attila u. 19.        Szegedi u. 13. 

 

Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén 
szavazhat. Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. 
október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzıtıl. 
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott 
település megnevezését tartalmazza, az alábbi szavazókörben szavazhatnak: 001. szavazókör – 
Nagyszentmiklósi u. 8. 

A szavazás módja 

- Szavazni csak személyesen lehet. 
- A szavazatszámláló bizottság elıször megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. 
A személyazonosság és a lakcím igazolására a következı, érvényes igazolványok alkalmasak: 

- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy 
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy  
- útlevél vagy  
- 2001. január 1-jét követıen kiállított vezetıi engedély (kártya formátumú) és  
- mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). 

- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A 
szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket. 
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt 
neve mellett, illetıleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes 
szavazatként nem vehetı figyelembe. 
- Polgármester választás esetén érvényesen szavazni csak EGY jelöltre lehet! 
- Helyi önkormányzati képviselık választása esetén érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre lehet! 
- Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elıtt az urnába kell 
dobnia. 
 

Helyi Választási Iroda 
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Jelöltek a 2010. október 3. napjára kitőzött 
helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásán 

Polgármesterjelöltek - Kiszombor 

Jelölt neve Jelölı szervezet 
Baranyi Csaba  Független  
Scherer Gábor Tamás  Független  
Szegvári Ernıné  Független  

Egyéni listás települési önkormányzati képviselıjelöltek - Kiszombor 

Jelölt neve Jelölı szervezet 
Bacsa György  Független  
Badicsné Szikszai Zsuzsanna  Független  
Balázs Zoltán  Független  
Baranyi Csaba  Független  
Baranyi Sándor  Független  
Börcsökné Balázs Márta  Független  
Gazsi Gábor  Független  
Gulácsiné Somogyi Ilona  Független  
Márton Miklós  Független  
Mészáros Sándorné  MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT   
Nagy Attila  Független  
Panyor István  Független  
Pécsi Csaba  Független  
Süliné Faragó Erzsébet  Független  
Süliné Rácz Emıke  Független  
Szabóné Vígh Erzsébet  Független  
Szekeres Krisztián  Független  
Szirbik Imre  Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ 

Kereszténydemokrata Néppárt   
Törökné Jani Edit  Független  
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HIRDETMÉNY 
 

Kiszombor Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 3/2010.(VII. 28.) HVB határozatával 
 

Kiszombor nagyközségben 
a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselık választását 

2010. október 3-ra (vasárnapra) tőzte ki. 
A szavazás 6 órától 19 óráig tart. 

 

A települési cigány kisebbségi önkormányzat választásán minden Kiszomboron lakóhellyel rendelkezı 
választópolgár részt vehet, aki 2010. július 15. napjáig felvételre került a kisebbségi választói jegyzékre. 
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, a kisebbségi szavazásra szolgáló külön 
szavazóhelyiségben lehet: 

800. számú szavazókör - Nagyszentmiklósi u. 8. 
 

A szavazás módja  
 

- Szavazni csak személyesen, az Ön lakóhelyén lehet, a kisebbségi szavazásra szolgáló külön 
szavazóhelyiségben. 
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- A szavazatszámláló bizottság elıször megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a 
kisebbségi választói jegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következı, érvényes 
igazolványok alkalmasak: 

- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy 
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy  
- útlevél vagy  
- 2001. január 1-jét követıen kiállított vezetıi engedély (kártya formátumú) és  
- mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). 

- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapot és a borítékot. A 
szavazólapot az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólap átvételekor Önnek alá kell írnia a kisebbségi 
választói jegyzéket. 
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapot. Érvényesen szavazni 1 
vagy több, de legfeljebb 4 jelöltre lehet, a jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb 
megjelölés érvényes szavazatként nem vehetı figyelembe. 
- Végezetül a szavazólapot a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elıtt az 
urnába kell dobnia. 

Helyi Választási Iroda 
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Jelöltek a 2010. október 3. napjára kitőzött 
települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselık választásán 

Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek - Kiszombor 

Jelölt neve Jelölı szervezet 
Andrási Attiláné  MCF  

a MAGYARORSZÁGI 
CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA  

Bakos Tamás  MCF  
a MAGYARORSZÁGI 
CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA  

Bakos Tamásné  MCF  
a MAGYARORSZÁGI 
CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA  

Kürti László Györgyné  MCF  
a MAGYARORSZÁGI 
CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA  

 
KK II SS ZZ OO MM BB OO RR II   HH ÍÍ RR AA DD ÓÓ  

 

M E G H Í V Ó  
 
A 2010. október 3. napjára kitőzött helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választásán 
induló polgármesterjelöltek, települési önkormányzati képviselıjelöltek, továbbá az ugyanezen a napon tartandó 
települési cigány kisebbségi önkormányzati választáson induló képviselıjelöltek  
 

2010. szeptember 28. napján (kedd) 18.00 órakor 
bemutatkoznak  

Kiszombor választópolgárai elıtt 
 

az Ady Endre Mővelıdési Házban ( 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.) 
 

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 
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POLGÁRMESTER JELÖLTEK ÁBÉCÉRENDBEN 
 

Baranyi Csaba független jelölt 

Van olyan változás is, ami jó! 
 

Kedves Kiszombori lakosok, tisztelt választó polgárok kérem, engedjék 
meg, hogy bemutatkozzam és megosszam Önökkel néhány gondolatomat. 

Születésemtıl 1986-ig Maroslelén éltem, majd Makóra kerültem azután 
a munkám hozott ki elıször Kiszomborra. Ladányban ismertem meg néhány 
falubelit és hamar megszerettem az itt lakó embereket. Dolgoztam a Tejipari 
vállalatnál alapanyag ellenırként, ezután a DÉMÁSZ sorait erısítettem elıször 
díjbeszedıként majd értékesítési csoportvezetı lettem. A vállalkozói 
igazolványomat 1991-ben váltottam ki és 1998 óta vagyok fıállású vállalkozó, 
dolgoztam a mezıgazdaságban, terménydarálóban végül a turizmusnál 
kötöttem ki, a családommal letelepedtünk Kiszomboron és megnyitottuk 
Lilaakác Panziónkat. A munkáim során mindig emberek között dolgoztam, 
nyitott voltam és vagyok az İket érintı problémákra és igyekszem feladatként 
kezelni. Vıfélyként is hasonló a feladatom, az egész lakodalmat egyben kell 
látni problémáival, ötleteivel. 

Az elmúlt évtizedekben kialakult generációs szakadék eltüntetése a múlt azon értékeinek újraélesztése és 
hétköznapjainkba való beillesztése a cél, ami nemcsak praktikus, egészséges és olcsó, hanem érzelmi töltéssel is 
bír. 

Sok olyan dolog van, amihez nem kellenek milliók, „csak” összefogás, tenni akarás és már mőködik is. 
Ezeknek olyan közösség formáló ereje van, ami itt tartja, vagy vissza hívja az ifjúságot, az elfásult középréteg 
felfigyel a dolgos hétköznapokból az İt körül vevı világra és az idısebbek tudnak örülni annak, amit elértek; 
nem kell félni a sötétben, mert vigyázunk egymásra, és tudjuk mi fog történni holnap. Egy ilyen faluban 
képzelem el a további életemet, amirıl azt gondolom, hogy mások számára is szimpatikus lehet. 

Meggyızıdésem, hogy egy falunak a gazdasági stabilitásán túl szüksége van olyan élet kialakítására, 
amelyben a legkevésbé függ másoktól, és akár szinte önfenntartó falu lehet. Egy 4-5 fıs családnál 1 felnıtt 
teljes munkaidejét kiadná az élelmiszer- és főtıanyag termelés (esetleg használati tárgyak, ruhanemő stb. 
elıállítása). Ez nyugalmat visz a hétköznapjainkba, mert egy esetleges gáz stop esetén nem lesz hideg az 
iskolában, az óvodában és a lakásokban sem. Ha az élelmiszert is meg tudjuk magunknak termelni az nagyon 
nagy lépés lesz az önfenntartó képesség felé. Nem beszélve a jelentıs pénzmegtakarításról. Ne az jelentsen 
létbiztonságot, hogy még nyitva van a TESCO, stb. 

Országgyőlési képviselınkkel, több alkalommal lehetıségem volt találkozni és egyeztetni a falut érintı 
terveimrıl, s mivel Neki is tetszettek az elképzeléseim pártja támogatásáról biztosított. 

Végül megköszönöm azt a sok ajánló szelvényt, amivel megtiszteltek, biztattak és erısítették bennem a 
hitet: elıre tovább a megtervezett úton. Kérek, mindenkit hangsúlyozom mindenkit, hogy október 3-án jöjjön el 
szavazni, és ha véleményünk akár több pontban is egyezik, jelezze a nevem mellé tett X-szel. 

 
  Baranyi Csaba 
Polgármester jelölt 
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Scherer Gábor Tamás független jelölt 
 

Tisztelt Kiszomboriak! 
 

Kiszombor fejlesztése az élhetı mindennapokért 
 

Program: 
(részletes program még a választások elıtt) 

 
•  A családok komplex támogatása 

 

•  Érdekeink hatékonyabb képviselete 
 

•  Munkahelyteremtés 
 

•  A meglévı és a megtelepedı vállalkozások 
kiemelt támogatása 

 

•  Széles körő és folyamatos együttmőködés 
a lakossággal, a gazdasági vezetıkkel, az egyházakkal 

és a civil szervezetekkel 

 
Ezúton szeretném megköszönni, 

hogy kopogtató cédulájával támogatott, 
egyúttal tisztelettel kérem és várom szavazatát: 

Scherer Gábor 
polgármester jelölt 
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Szegvári Ernıné független jelölt 
 

Együtt Kiszombor jövıjéért! 
 

Ismét szavazhat rám október 3-án az önkormányzati választáson. Eddigi 
tevékenységemet büszkén és nyugodtan vállalom, ezért is kérem, hogy biztosítsa 
szavazatával falunkért végzett munkám folytatását. Aki rám szavaz, az a 
községért végzett munkám folytatása mellett dönt, és így az önkormányzati 
munkában szerzett tapasztalataimat az itt élık érdekében továbbra is 
hasznosítani tudom. 
 

• Kiszombor önkormányzata az elmúlt négy évben is megırizte 
fizetıképességét, sıt megtakarításaink révén pályázataink önerejét a 
napi gazdálkodás veszélyeztetése nélkül tudtuk biztosítani. 

 

• A testületben és a községházán szakértı, gyakorlott, szakmájukhoz 
értı munkatársak dolgoznak. 

 

•   A mindannyiunk által vállalt erıfeszítések révén  
� új járdáknak, 
�    megszépült buszváróknak, 
�    újjászületett óvodának,  
�    felújított iskolának, 
�    modern orvosi rendelıknek örülhetünk községünkben.  

 

• A következı idıszakban: 
 

o A komfortos községért összefogva be kell fejezni a szennyvízcsatornázást. 
o Ezután nekifoghatunk útjaink rendbetételének, 
o megújítjuk bölcsıdénket, 
o rendbe tesszük a meglévı tervek alapján a belterületi esıvíz-elvezetı csatornáinkat, 
o megvalósítjuk a Vályogos-tó már megnyert pályázatát, 
o korszerősítjük a Sportcsarnok főtését, nyílászáróit,  
o befejezzük a Helytörténeti Győjtemény épületének és parkjának felújítását. 
o A munkahelyteremtés érdekében a falusi turizmustól a hagyományos mesterségek életben 

tartásán keresztül a közmunkaprogramokig minden pályázati lehetıséget kihasználunk és 
támogatunk.  

o A megyei múzeummal összefogva megújítjuk a kastélyt, gondolva a csodás park 
helyreállítására is. 

 

• Olyan községet tudunk így, közösen formálni, amely nyugodt, biztonságos otthont nyújt fiatalnak és 
idısnek egyaránt. Az ideérkezı vendégeknek pedig barátságos, vonzó arcát mutatja. A gondoskodás, 
az odafigyelés, a jó közösségi élet valamennyi elemét megırzöm, és a Kiszomboron élık érdekében 
továbbfejlesztem. 
 

Ehhez a közös munkához kérem az Ön támogatását azokkal a képviselı-jelöltekkel együtt, akik eddig is 
segítették munkámat, és egyetértenek terveimmel, programommal. Támogató képviselık: Bacsa György, 
Badicsné Szikszai Zsuzsanna, Balázs Zoltán, Börcsökné Balázs Márta, Gazsi Gábor, Márton Miklós, Szirbik 
Imre. 
 

Kérem, legyen támogatóm Kiszombor jövıjének alakításában. Ha terveimhez kérése, kérdése, javaslata van, 
ne habozzon, keressen meg, beszéljünk közös dolgainkról! 
 

Küzdjünk, tegyünk együtt „erınk szerint a legnemesbekért”: Falunkért! 
 

Szegvári Ernıné 
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KÉPVISELİ JELÖLTEK ÁBÉCÉRENDBEN 
 

Bacsa György független jelölt 
 

1954-ben születtem Békéscsabán, feleségem Endrész Erzsébet, magyar-történelem 
szakos tanár a helyi iskolában, két gyermekünk már felnıttként a saját életét éli. 
A makói József Attila Gimnáziumban érettségiztem, majd a hódmezıvásárhelyi 
Állattenyésztési Fıiskolán szereztem diplomát. Elsı munkahelyem a zombori Új Élet 
Termelıszövetkezetben volt, ahol állattenyésztıként dolgoztam, jelenleg a szegedi 
Gabonakutató Kft.- nél vagyok alkalmazásban kutató-fejlesztı mérnökként. 
1990 óta képviselı-testületi tagként tevékenykedem a község lakóinak érdekében, az 
utóbbi nyolc évben alpolgármesterként. 
E húsz év alatt igen nagy tapasztalatot, jártasságot szereztem az önkormányzati 
munkában. Nagy rálátásom van a község irányítási folyamataira. 
Ha Önök újra megtisztelnek bizalmukkal, támogatásukkal, legjobb tudásom szerint 

szolgálom a község, a közösség érdekeit. 
 
 

Badicsné Szikszai Zsuzsanna független jelölt 
 

Nem születtem kiszomborinak, de annak vallom magamat. 20 éve választottam 
otthonomnak ezt a települést.  
Végzettségem néptánctanár és néprajzkutató. 
Fıállásban tanítom a gyerekeket a magyar néptánc alaplépéseire, melyrıl hiszem, 
hogy anyanyelvünk és magyarságtudatunk fontos része. Alapító tagja vagyok a Kiss 
Mária Hortenzia Honismereti Körnek, aktívan közremőködök minden 
rendezvényünkben. Szabadidımben néprajzi győjtéseket végzek zombori vonatkozású 
témákban (útmenti keresztek, emberi életfordulókhoz kapcsolódó szokások). 
Egy éve lettem a képviselı testület tagja, ezen rövid idıben arra törekedtem, hogy 
döntéseimmel segítsem a falu fejlıdését. 
Büszke vagyok arra, hogy Kiszombor nem egy elnéptelenedı falu, hanem egy 

megújuló, fejlıdı település képét mutatja. 
Terveimben szerepel a közösségi kulturális életbe bevonni még több zomborit, a legfiatalabbtól a legidısebb 
nemzedékig. Összefogással, közös gondolkodással sokat tehetnénk szőkebb hazánkért Kiszomborért! 
 
 

Balázs Zoltán független jelölt 
 
Tisztelt kiszombori lakosok!! 
 

Elıször is köszönöm azt, hogy Önök négy évvel ezelıtt bizalmat szavaztak nekem! 
Igyekeztem ezt a bizalmat a legjobb tudásom szerint megszolgálni, és ha Önök erre 
méltónak találnak, folytatni is szeretném! Célom az, hogy közösen felépítsünk egy 
olyan jól mőködı faluközösséget, amelyben mindenki jól érzi magát, és mindenki 
megtalálja a számítását!  
 

Tisztelettel: Balázs Zoltán 
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Baranyi Csaba független jelölt 
 
Van olyan változás is, ami jó! 
 

Kedves választó polgárok nem kívánom a szót szaporítani, mivel „sok beszédnek sok 
az alja”, amennyiben polgármester jelöltként nem rám esne a választásuk, 
önkormányzati képviselıként is ugyan azokat a feladatokat tőztem a zászlómra és 
ugyan abban az eszmében kívánom szolgálni a falumat. 
Megköszönöm azt a sok ajánló szelvényt, amivel megtiszteltek, biztattak és 
erısítették bennem a hitet: elıre tovább a megtervezett úton. Kérek, mindenkit 
hangsúlyozom mindenkit, hogy október 3-án jöjjön el szavazni, és ha véleményünk 
akár több pontban is egyezik, jelezze a nevem mellé tett X-szel. 
 
 
 

 
 

Baranyi Sándor független jelölt 
 
1966. Október 3 –án születtem Makón.  
Az általános iskolába Kiszomboron jártam. Makón érettségiztem 1985 -ben 
mezıgazdasági gépszerelıként. Ott barátkoztam össze a mőszerészoktatókkal, akik 
hatására megszerettem az elektronikai mőszerész szakmát. Amit ki is tanultam. Majd 
másfél év katonaság.  Néhány évig az Agromarosnál dolgoztam, majd hang és 
fénytechnikát készítettem. 1993 –ban megházasodtam, született két lányom és egy 
fiam. 1997 óta a családi vállalkozásban dolgozom, mint traktoros, szerelı és már 
hetedik éve Internet hozzáférést létesítı. Az elmúlt években magánemberként 
próbáltam Kiszomborért tenni, de úgy gondolom, hogy képviselıként többet tehetek. 
 
 

 
 
 
 
 

Börcsökné Balázs Márta független jelölt 
 

48 éves vagyok, Kiszomboron a Zöldfa utcában élek családommal. Férjem Börcsök 
László mentıtiszt.  
Két gyermekünk van, Boglárka és Péter.  
 A helyi Karátson Emília Óvoda vezetıje vagyok, hivatásom révén jól ismerem az 
itt élı családok gondjait, életét, céljait. 16 éve tagja vagyok a Képviselı Testületnek 
és a Szociális Bizottságnak. Ez idı alatt megismertem az önkormányzat kötelezı és 
bizony mindennel összefüggı feladatait. A képviselıi munka nemcsak a testületi 
üléseken és a bizottságokban való részvételt jelenti, ennél sokkal összetettebb, 
felelısségteljesebb feladat. Igyekeztem résztvenni, jelen lenni, segíteni minden 
közösségi eseményt a településen. 
Munkámmal is - és ha továbbra is bizalmat kapok-, képviselıként is szeretnék tenni 

ezért a településért. 
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Gazsi Gábor független jelölt 
 

1950. 05. 03-án születtem Orosházán. Két felnıtt gyermekem van. 1977-óta 
magánkereskedıként dolgozom a faluban. Munkámból adódóan alkalmam nyílik, 
hogy sok a községünkben élı fiatallal, középkorúval és nyugdíjassal kommunikáljak. 
Minden korosztálynak megvan a problémája, ezt én megértem, hisz én is itt 
nevelkedtem föl, dolgozom és szeretném majd nyugdíjas éveim békében leélni. Ha a 
problémák nem is ugyanazok, csak együtt oldhatjuk meg ıket! A rendszerváltást 
követıen a képviselı-testület tagjaként minden tılem telhetıt megpróbáltam, hogy ne 
csak egy község legyünk, hanem egy közösség is. Ezt szeretném folytatni. 
 
 

 
 
 
 
 

Gulácsiné Somogyi Ilona független jelölt 
 

Gulácsiné Somogyi Ilona 32 év önkormányzati és közigazgatási gyakorlattal 
rendelkezı, de ma már r.nyugdíjas közigazgatási szakember vagyok. Tudásom, 
tapasztalatom hasznára lehetne a településnek. Nem könnyő eredményeket elérni, 
ehhez nyitottság, fejlıdni akarás, kockázatvállalás kell a Kiszomboron élı 
lakosság boldogulása, közérzetjavítása érdekében. Munkahelyeket kell teremteni 
mely nem csak az egészséges embereknek biztosít munkát, hanem a csökkent 
munkaképességőeknek is. Nagyobb együttmőködésre van szükség a helyi 
vállalkozókkal, lehetıséget kell adni a részükre az önkormányzati feladatok 
megoldásában. Az Önkormányzat nevében eljáró képviselıtestület a családok 
ügyeinek, gondjainak megoldását helyezze, mindenkor elıtérbe ugyanis a 
családok alkotják a falu közösségét és az İ gondjaikon köteles segíteni Elsı lakáshoz 

jutás elısegítése, bölcsıde bıvítése,fiataloknak hasznos szabadidı eltöltés szervezése, ifjúsági civil szervezet 
létrehozásának segítése, anyagi támogatása, korosztályi szórakozó helyek létrehozásának szorgalmazása,a 
nyugdíjasok anyagi és erkölcsi segítése,egészségmegırzés érdekében  térítésmentes  szőrı vizsgálatok, 
egészséges életmód szorgalmazása. A csatornázás, a csapadékvíz elvezetése, egészséges ivóvízzel való ellátás, 
környezetvédelem, mind olyan feladat mely azonnali teendı, megoldásuk részben már meg is kezdıdött. 
Nagyobb fejlıdés, és több lehetıség kell a település lakosságának! Támogasson szavazatával és én segítek! 
 

Márton Miklós független jelölt 
 

Tısgyökeres kiszombori vagyok, itt születtem 1953-ban. E faluhoz kötıdöm ıseim és 
családom által, és ami még fontos a föld szeretete által is. 
A szülıi örökségbıl kapott földterületen gazdálkodom 1986-tól. Munkám során 
mindig örömmel töltött el látni a földbıl kibúvó növényeket, gondoskodni, mővelni 
ıket, nyomon követni fejlıdésüket és látni munkám eredményét. 
 
Ugyanez az öröm tölt el községünk fejlıdése láttán is. Eddigi képviselıi 
tevékenységem során azon voltam, hogy véleményemmel, javaslataimmal községünk 
és az itt élı emberek érdekeit szolgáljam. 
Teendık, feladatok vannak, ezért tovább kell dolgozni, folytatni a megkezdett 
munkát, mind a magánéletben, mind Kiszombor közössége érdekében. 

 
Kérem megtisztelı támogatásukat a közösség érdekében végzendı munkám folytatásához. 
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Mészáros Sándorné Szabó Gabriella az MSZP jelöltje 
 

Mészáros Sándorné Szabó Gabriella vagyok. 52 éves. Két lányom van, egyedül 
neveltem fel ıket. 1977 óta a kereskedelemben dolgozom bolti eladóként. 
Kiszombor sorsát nagyon a szívemen viselem. Mivel Kiszomboron születtem, ezért 
szeretném a muzeális értékeket megırizni és felújítani. Az idıs elesetteket felkarolni, 
a közbiztonságot növelni. Újra szervezném a Polgárırséget. A rokkantnyugdíjasoknak 
és munkanélkülieknek szorgalmaznám a munkahelyteremtést. 
Az MSZP színeiben indulok, nem szabad mindenkit az utóbbi idıben történt 
incidensek alapján megítélni, a többség jót akar!!! 
 
 
 

 
 
 
 

Nagy Attila független jelölt 
 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” 
A legnagyobb magyarnak, Széchenyi Istvánnak gondolatával szólítom meg Önöket.  
Az ember alapvetı létérdeke, hogy otthon érezze magát ott, ahol él. Számíthasson 
azokra, akikkel a sorsa és a helyzete hasonló. Nagy Attila vagyok, nıs egy gyermek 
édesapja. Önkormányzati képviselıként kérem bizalmukat. 21 éve dolgozom út-, 
mélyépítés szakterületen, minıségellenırzéssel foglalkozom. A sok év alatt rengeteg 
tapasztalatot győjtöttem, és értékes kapcsolatokat építettem ki, melyet a kivitelezés 
megvalósulása során kamatoztatni tudok. Alapvetıen jobb oldali beállítottságú, ember 
vagyok, a jobboldali értékekért mindig kiálltam, ez ezután sem lesz másként, mégis 
függetlenként indulok, rajtam kívülálló okok miatt. A leendı képviselıi munkám 
irányvonalai a következık: minıségi oktatás bölcsödétıl az iskoláig, csapadékvíz 

csatornahálózatunk mőködıképes állapotba hozatala, minden utcában legyen szilárd útburkolat, idıskorúak 
életminıségének növelése, település üzemeltetési feladatok Kht-t formában történı üzemeltetése. 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Dr. Martonosi György által vezetett VÁROSÉPÍTİK TÁRSASÁGA 
megyei közgyőlés képviselıi listáján, negyedik helyen szerepelhetek. Kérem mindkét szavazólapon 
támogatásukat Kiszomborért, a térségi összefogásért, a megyéért. 
 

Panyor István (Göndör) független jelölt 
 

1960-ban születtem Tótkomlóson. Szakmaválasztás és érettségi után, 25 éve nısültem 
Kiszomborra, van egy 4 éves kisfiam /Zsombor/. 
Úgy érzem, hogy igyekeztem a falu dolgait, az itt élı embereket a legjobb tudásom és 
tehetségem szerint segíteni és igyekszem részt venni a falu közéletében. 
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Pécsi Csaba független jelölt 
 

Pécsi Csaba vagyok, 39 éves, nıs, egy gyermek édesapja. 
Eddigi munkahelyeimen is a falu és a lakosság érdekében tevékenykedtem. Például a 
belvizes szivattyútelepeken, a temetıben, valamint a hulladék udvarban. Ezekkel a 
tevékenységekkel kapcsolatban tudnám segíteni a falut megválasztásom esetén. 
Valamint azon dolgoznák, hogy ne csak a fıtéren legyen virágos kert, szépen nyírt 
pázsit, hanem az egész faluban. A temetıben a járdákat bıvíteném. Munkahely 
teremtı cégeket segíteni, megtelepedni a faluban. Valamint sok más tervem is lenne, 
de helyhiány miatt ezt nem taglalhatom. Szavazzanak rám, mert józan paraszti ésszel, 
fiatalos lendülettel sok minden megoldható.     
 
 

 
 
 

Süliné Faragó Erzsébet független jelölt 
 

Süliné Faragó Erzsébet vagyok. 1964-ben születtem Makón, és azóta Kiszomboron 
élek. Iskolai végzettségem agrármérnök, valamint tanári diplomát is szereztem. 1983-
ban a Gabonakutató vetımagüzemében kezdtem dolgozni, 1989 óta pedig a 
Dénesmajor a munkahelyem. Egy gyermekem van, ı a Szegedi Tudományegyetem 
harmadéves hallgatója.  
A mezıgazdaságban, ezen belül a növénytermesztésben tevékenységem, a 
munkahelyemen és otthon is. Ez mellett nyitott vagyok mindenre, ami hasznos és jó. 
Szívesen járok kulturális és a falubeli civilszervezetek által tartott rendezvényekre. 
Nem vagyok egy nagy utazó, a szabadidımet is szeretem a faluban tölteni. Erre a 
választásra is azért jelentkezem, mert itt szeretnék hasznos lenni, fıleg a 
szakterületemen, a mezıgazdaságban, ami még ma is a kiszomboriak fı megélhetési 

lehetısége. Nyílván nagyon fontosnak tartom e mellett az oktatást, az egészségügyet, a közbiztonságot, a 
munkahelyteremtést, a szociális helyzetet is, de ezek egy közösség szerves részei, melyeket kötelesek vagyunk 
legjobb tudásunk szerint segíteni. Köszönöm. 
 

Süliné Rácz Emıke független jelölt 
 

Tısgyökeres kiszombori vagyok. (1953 óta matematika-fizika szaktanár, 
múzeumpedagógus.) Édesapám - Rácz István Pál - elsık között kapott díszpolgárságot 
iskolateremtı, valamint kulturális munkájáért. Édesanyám Ráczné Erzsike, sok 
gyereket tanított a betővetésre. Férjem, a Délmagyarország nyugdíjas 
sportrovatvezetıje, aki kapcsolatai révén a faluba szervezte a 6-os lottó sorsolását, a 
Westel-torony felállítását, elısegítette a falu sajtóban való megjelenését. Fiaink – 
András, László – a Juhász Gyula Tanítóképzı Fıiskolán végeztek, gyakran részt 
vesznek a helyi kulturális életben. Arról írnék, amit az elmúlt 4 évben polgárként 
tettem a faluban. A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör egyik ötletgazdájaként, 
programjaink kivitelezésében segítı, a Rotundában hétvégenként érkezı látogatók 
kalauzolója, a Marosvidékben, Kiszombori Híradóban a faluról publikáló munkámmal 

is kötıdésem fejezem ki. A falumúzeum anyagát következetesen bıvítem, a Rónai szoba létrehozását 
elısegítettem. Legnagyobb örömömre Oláh Veronika tanítónı bizalmát élvezve, megteremtettem annak alapjait, 
hogy jelentıs megtakarítását a kiszombori tehetségek felkarolására fordítsa alapítványaként. Tudásommal, 
ízlésemmel, szeretetemmel képviselıként is ezt a munkát folytatnám, ügyelve arra, hogy önös érdektıl mentes 
legyen a képviselıtestület, a közösség érdekei érvényesüljenek, igénytelen megoldások ne terheljék 
környezetünket. 
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Szabóné Vígh Erzsébet független jelölt 
 

Nevem: Szabóné Vígh Erzsébet  
 48 éves vagyok  
 férjem: Szabó István  a Makói Vízmő Kft. vízügyi üzemmérnöke  
 három lányom:  Csilla (25 éves) vám és pénzügyır  
       Tünde (22 éves) orvostanhallgató  
       Nelli (19 éves) táncmővészeti mővészeti iskola tanulója  
 munkahely:  26 éve, elsı munkahelyemen a Dózsa György Általános Iskolában 
dolgozom; 
 2001-óta vagyok az iskola igazgatója  
Négy cikluson át igyekeztem segíteni a képviselı-testület munkáját, ugyanennyi ideje 
vagyok a Szociális Bizottság tagja.  

 
 
 

Szekeres Krisztián független jelölt 
 
Kedves Kiszombori Lakos, Tisztelt Választó Polgár! 
 

Ezúton is bemutatkozom: Szekeres Krisztián vagyok, 31 éves, tısgyökeres kiszombori 
lakos, kétgyermekes családapa. Fıként a kommunikáció és a közgazdaságtan területén 
szereztem végzettségeket tanulmányaim során, és olyan beosztásokban dolgoztam 
eddig, amelyekben mindkét irányvonalat hasznosítani tudtam, tudom. E két terület - 
megítélésem szerint - fontos alapját képezheti annak, hogy a falu életét irányító 
döntések meghozatala során képviseljem az átgondolt, törvényességnek megfelelı 
praktikumot, és folyamatos kontaktusban legyek a helyiekkel. Kiszomboron 
ereszkednek tovább gyökereim, itt alapítottam családot, a kistérségben dolgozom, 
ezáltal nagyon fontosnak tartom, hogy a település, ahol élek, melengetı szárnyakat 
biztosítson a felnövekvı generációknak, a falu apraja, nagyja elmondhassa, hogy nem 
csak valami fajta kényszer köti ide, hanem szívesen él itt, és családja jövıjét is a 

lehetı leghosszabb távon tervezi ide. E gondolatok jegyében kérek mindenkit, hogy október 3-án támogasson 
szavazatával a helyközi választáson! 
 

Szirbik Imre a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje 
 
Szirbik Imre vagyok.  
 

Kiszomboron születtem 1957. február 15.-én. Autószerelı végzettséget szereztem 
1974-ben, utána a kiszombori Új Élet Mgtsz-ben kezdtem dolgozni, a tanult 
szakmámban. 1983 óta fuvarozó vállalkozóként keresem családom és alkalmazottaim 
boldogulását. Napjainkban vállalkozásunk 38 család megélhetéséhez járul hozzá. 
Katalin lányommal irányítjuk a vállalkozást.  
2002 óta napjainkig önkormányzati képviselıként, a pénzügyi-, és a sport bizottság 
tagjaként próbálok tenni szeretett szülıfalumért. 
Amennyiben egy megfelelı összetételő képviselı testületbe a falu választópolgárai 
engem is beválasztanak, szívesen megteszek minden tılem telhetıt a település további 
elıre haladásának érdekében.  
Mint a pénzügyi bizottság tagja támogatnám a falu csapadékvíz elvezetésének 

mielıbbi megoldását, valamint a szennyvíz csatorna hálózat kiépítésének megvalósulását. 
A sportbizottság tagjaként továbbra is kiemelt célnak tartom a fiatalok egészséges életre és a sportra való 
nevelését, és ennek érdekében minél több helyi sportrendezvény megszervezését és támogatását. 
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Törökné Jani Edit független jelölt 
 

Törökné Jani Edit vagyok és független képviselı jelöltként indulok az októberi 
választáson. 
1971-ben születtem, apai ágon tısgyökeres kiszombori vagyok.  
Itt végeztem az általános iskolai tanulmányaimat. A gimnázium befejezése után 
munkába álltam. Többek közt dolgoztam a helyi óvodában is, ahol megismerve az 
ottani munkát, jelentkeztem a Szarvasi Fıiskolára, ahol óvónıként diplomáztam. 
Hivatásomból is kifolyólag nagyon sok embert, családot ismerek, rálátok 
mindennapjaikra, gondjaikra, problémáikra. 
Foglalkoztat, és a szívemen viselem falunk jövıjét és az itt élı emberek-fiatalok, 
idısek-sorsát. 
Lendület és elszántság van bennem. A lehetıségekhez mérten tenni szeretnék 

falunkért, a szebb és élhetıbb életért. 
 
 

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-JELÖLTEK 
 

MAGYARORZSÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA 

 

 
 

                   Andrási Attiláné             Bakos Tamás             Bakos Tamásné    Kürti László Györgyné 
 

Tisztelt Kiszombori Választópolgárok! 
 

Elıször is megköszönjük, hogy az elmúlt négy évben támogatták és segítették munkánkat. Köszönjük mindazok 
támogatását, akik megtiszteltek bizalmukkal. Köszönjük, hogy nyilatkozatukkal elısegítették településünkön a 
kisebbségi választást, hogy azon jelöltként elindulhassunk, hogy megalakulhasson a kisebbségi önkormányzat.  
 

A cigány kisebbséghez tartózónak valljuk magunkat, a választásokon az MCF a Magyarországi Cigányok 
Országos Fóruma szervezet jelöltjeként indulunk. A közösségi szerepvállalással célunk, hogy utat mutassunk a 
cigányságnak, hogy az élethelyzetébıl adódó hátrányok leküzdésével a társadalom teljes jogú, megbecsült 
tagjaivá lehessenek, hogy az emberi méltósághoz való jog természetes igény legyen és ennek érdekében 
tegyenek és munkálkodjanak. Megválasztásunk esetén szeretnénk bekapcsolódni olyan országos programokba, 
mint a családtámogatás, a foglalkoztatás. Helyi célkitőzéseink között szerepel a hagyományırzés, a cigány 
kultúra értékei, a hagyományok átadása az ifjabb generációnak, a hátrányos helyzetőek támogatása, a 
munkanélküliek bekapcsolása a foglalkoztatásba, a fiatalok tanulásra ösztönzése és továbbtanulásuk 
támogatása, a nehéz körülmények között élı családok és nyugdíjasok segítése. Programunkat a lakosság 
érdekeinek figyelembe vételével, pályázati források bevonásával kívánjuk megvalósítani, melyhez az Önök 
támogatása és összefogása is szükséges.  
Amennyiben céljainkkal egyetértenek, kérjük október 3-án szavazatukkal támogassák az MCF a Magyarországi 
Cigányok Országos Fóruma helyi cigány kisebbségi jelöltjeit, hogy mindazt, amit célként felvázoltunk, az Önök 
egyetértésével és segítségével megvalósíthassuk.  
 

Köszönettel, tisztelettel a Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
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A választás lebonyolításában résztvevık 
 
Helyi Választási Bizottság - Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.:62/525-090. 

Bíró Sámuelné     HVB elnök    
Urbán Józsefné     HVB elnökhelyettes   
Terhes Józsefné     HVB tag 
Naszradiné Sódar Judit  HVB póttag 
Vassné Nagy Éva    HVB póttag 

 
Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjai 

001. számú szavazókör   
Nagyszentmiklósi u. 8. 

Putnoki Jánosné   
Sárközi Istvánné   
Nagy Róbert   

Póttagok: Nagy-György Jánosné  
Putyora Imréné   

 
002. számú szavazókör   
Móricz Zsigmond u. 4. 

Duruczné Ocskó Edit  
Tiszaszegi Tiborné   
Csanádi Ferencné   

Póttagok: Zatykó Györgyné   
Vizhányó Mária      

003. számú szavazókör   
József Attila u. 19. 

Hódi Éva   
Toldiné Zubán Ágnes  
Süli Katalin    

Póttagok: Kovácsné Tóth Zsuzsanna  
Budai Mónika    

004. számú szavazókör:  
Szegedi u. 13. 

Hévízi Gézáné   
Kelemenné Goldis Julianna 
Kesjár Györgyné   

Póttagok: Fodor Györgyné   
Nacsa Erika    

800. számú (kisebbségi) szavazókör:  
Nagyszentmiklósi u. 8. 

Kajtiné Hajdú Katalin     
Matuszka Teréz      
Rutainé Matuszka Katalin    
Zombori Sándorné     
Fodor Lászlóné     

Póttagok: Vígh Krisztina     
Kiss Ferenc Jánosné     

 
Helyi Választási Iroda - Polgármesteri Hivatal Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090, E-mail: phkiszombor@vnet.hu 
 
Iroda tagjai:  
Dr. Kárpáti Tibor     HVI vezetı   
Dr. Suba Rita      HVI vezetı jogi helyettese 
Tenczerné Bajusz Ilona   HVI vezetı informatikai helyettese 
Dávid Gábor      HVI tag   
Süli János       HVI tag 
Jegyzıkönyvvezetık: 
001. sz. szavazókör Kovácsné Macskási Mónika  HVI tag 
002. sz. szavazókör Furujás Józsefné      HVI tag 
003. sz. szavazókör Baranyi Istvánné      HVI tag 
004. sz. szavazókör Repcsákné Frank Edit    HVI tag 
800. sz. szavazókör Kerekesné Mészáros Edit   HVI tag 
 
 

KISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓKISZOMBORI HÍRADÓ Szerkeszti a Szerkesztı Bizottság. Kiadja: Kiszombor Nagyközség Polgármesteri Hivatala Ady Endre 
Mővelıdési Ház. Szerkesztı: Nagy Lırinc. e-mail: aemh@vipmail.hu. Nyomdai elıkészítés: Kiszombor, Szegedi út 13. 


