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HIRDETMÉNY 
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS 
POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT 
2014. OKTÓBER 12-RE (VASÁRNAPRA) TŰZTE KI. 

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők választásán 
Kiszombor nagyközségben megszerezhető mandátumok száma: 6. 

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

001. szavazókör       002. szavazókör (akadálymentesített)
        Nagyszentmiklósi u. 8.      Móricz Zsigmond u. 4. 

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

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló 
kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve 
személyesen a helyi választási irodában. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 78. §-ában foglaltakra tekintettel Kiszombor 
nagyközségben a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásán azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a polgárok személyi és lakcím adatait 
tartalmazó nyilvántartás szerint a bejelentett település neve mellett a „lakcím nélküli” bejegyzést tartalmazza, az 
alábbi szavazókörben szavazhatnak: 001. szavazókör – Nagyszentmiklósi u. 8. 

A szavazás módja 

- Szavazni csak személyesen lehet. 
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és lakcímét/személyi 
azonosítóját, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. 
A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak: 

o lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi típusú, könyvecske formátumú) vagy 
o személyazonosító igazolvány (kártyaformátumú) vagy 
o ideiglenes személyazonosító igazolvány vagy 
o vezetői engedély (kártyaformátumú) vagy 
o útlevél és 
o mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (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 szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a 
jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés 
érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. 
- Polgármester választás esetén érvényesen szavazni csak EGY jelöltre lehet! 
- Helyi önkormányzati képviselők választása esetén érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre lehet! 
- Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az 
urnába kell dobnia. 

Helyi Választási Iroda 
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M E G H Í V Ó  
A 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán 
induló polgármesterjelöltek, települési önkormányzati képviselőjelöltek, továbbá az ugyanezen a napon tartandó 
nemzetiségi önkormányzati választáson induló képviselőjelöltek  

2014. október 7. napján (kedd) 17.00 órakor
bemutatkoznak  

Kiszombor választópolgárai előtt 
az Ady Endre Művelődési Házban ( 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.) 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM
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Jelöltek a 2014. október 12. napjára kitűzött 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

(a sorsolásnak megfelelően, a szavazólapon feltüntetett sorrend szerint) 

Polgármesterjelöltek - Kiszombor 

Jelölt neve Független/jelölő szervezet 
Szegvári Ernőné Független  
Jasztrab Antal Független  
Bacsa György Független  
Szekeres Krisztián Független 

Egyéni listás települési önkormányzati képviselőjelöltek - Kiszombor 

Jelölt neve Független/jelölő szervezet 
Szabó Istvánné Független 
Kövesdi Sándor JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 

MOZGALOM 
Balázs Zoltán Független 
Nagy Attila FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 

SZÖVETSÉG 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT 

Börcsökné Balázs Márta Független 
Szirbik Imre FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 

SZÖVETSÉG 
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT 

Kenyeres Lajos Független 
Tóth András Független 
Jasztrab Antal Független 
Gazsi Gábor Független 
Németh Csaba Független 
Kőszegi Csaba Független 
Szekeres Krisztián Független 
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HIRDETMÉNY 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását  
2014. október 12-re (vasárnapra) tűzte ki. 

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. 

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki 2014. szeptember 26-ig kérte nemzetiségi 
névjegyzékbe vételét. 
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, a nemzetiségi szavazásra szolgáló külön 
szavazóhelyiségben lehet: 

800. számú szavazókör – Móricz Zsigmond u. 4. 

A szavazás módja  

- Szavazni csak személyesen lehet. 
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és lakcímét/személyi 
azonosítóját, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. 
A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak: 

o lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi típusú, könyvecske formátumú) vagy 
o személyazonosító igazolvány (kártyaformátumú) vagy 
o ideiglenes személyazonosító igazolvány vagy 
o vezetői engedély (kártyaformátumú) vagy 
o útlevél és 
o mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (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 nemzetiségi 
szavazóköri névjegyzéket.  
- A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni 1 
vagy több, de legfeljebb 4 jelöltre lehet, a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal 
írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. 
- Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az 
urnába kell dobnia. 

Helyi Választási Iroda 

1

Jelöltek a 2014. október 12. napjára kitűzött 
nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán 

(a sorsolásnak megfelelően, a szavazólapon feltüntetett sorrend szerint)

kiszombori roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek  

Jelölt neve Jelölő szervezet 
Orsos László „LUNGO DROM” ORSZÁGOS 

CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS 
POLGÁRI SZÖVETSÉG 

Rádai Zoltán „LUNGO DROM” ORSZÁGOS 
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS 
POLGÁRI SZÖVETSÉG 

Bakos Tamás ROMA POLGÁRJOGI 
MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI 
SZERVEZETE 

Bakos Tamásné ROMA POLGÁRJOGI 
MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI 
SZERVEZETE 

Jóniné Ráday Orsolya „LUNGO DROM” ORSZÁGOS 
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS 
POLGÁRI SZÖVETSÉG 

Andrási Attiláné ROMA POLGÁRJOGI 
MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI 
SZERVEZETE 

Kürti Lászlóné ROMA POLGÁRJOGI 
MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI 
SZERVEZETE 
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Gondos gazdálkodás, megfontolt fejlődés Kiszomboron 
Olyan községben szeretünk élni, amely otthont ad. Ahogy a családban, 

úgy a nagyobb közösségben, Kiszomboron is együtt szépítjük 
lakóhelyünket. Együtt szeretünk kikapcsolódni, de ha gond van, azt is 
közösen oldjuk meg. Én évek óta ezzel a szemlélettel dolgozom együtt a 
képviselő-testülettel és hozzáértő munkatársaimmal a Községházán. 

Köszönettel tartozom a kiszomboriaknak, mert közösen ismét 
sikerült az elmúlt négy évben gazdagítani községünket. Köszönöm, 
hogy türelmesen viselték el az építkezések terheit. Külön köszönöm, hogy 
az önerő befizetésével hozzájárultak a csatornázás megvalósításához. 
Hálás vagyok, hogy az itt élők észrevételeikkel, a problémák 
felvetésével mindig segítették községépítő munkánkat. 

Kiszombor azon kevés magyar település közé tartozik, amely sem a 
válság előtt, sem utána nem adósodott el. Bennünket nem kellett 
konszolidálnia az államnak. Ez a gondos, megfontolt gazdálkodás tette 
lehetővé, hogy községünk jó ütemben fejlődik. 

o Idén befejeztük a szennyvízcsatornázást, majd rendbe tettük útjainkat.  
Többé nincs földes utca sehol Kiszomboron. 

o Megújítottuk a járdákat több utcában is. 

o Közmunkásaink jóvoltából több helyen is újjáépítettük,   
kitisztítottuk a belvízelvezető árkokat. 

o 27 új, kényelmes padot tettünk a forgalmasabb közterületekre. 

o Megújult a tornacsarnok homlokzata és a fűtési rendszere. 

o Kibővítettük a sportöltözőt a focicsapatnak. 

o Hőszigeteltük az óvoda keleti szárnyát is. 

o Gyermekeink új, modern eszközökkel tanulhatnak az iskolában. 

o Hamarosan teljesen megújulhat a Kiszombor–Makó kerékpárút is. 

Eredményekeink mellett fontos szóba hoznia terveket is: 

o Mezőgazdasági hagyományainkra alapozva fontos új munkahelyeket létesíteni 
Kiszomboron. A testülettel együtt ezt a folyamatot mindenben támogatni fogom. 

o Meg fogom őrizni az idős embereknek nyújtott szociális ellátások mostani magas 
színvonalát, és igyekszem bővíteni az ellátások számát.  

o A kiszombori civilek elképzeléseik megvalósításában továbbra is számíthatnak rám és az 
önkormányzat támogatására. 

o Folytatni fogjuk intézményeink fűtéskorszerűsítését, hőszigetelését, nyílászárócseréit. A 
magyar állam ebben az évben 112 millió forintos többletforrással ismerte el Kiszombor 
gazdálkodását, ezt az összeget is intézményeinkre tudjuk fordítani. Kiemelt célom a bölcsőde 
felújítása is. 

o Ahol belterületen még gond van, ott meg kell oldanunk a csapadékvíz elvezetését, ahogy a 
megkezdett járda-felújítási programnak is folytatódnia kell.  

o Adósságom a Rónay-kastély és kastélypark felújítása, új funkcióval való megtöltése. 
Pályázati forrásokkal – a térség országgyűlési képviselőjének támogatásával – most 
lehetőségünk lesz községünk ékévé tenni újra ezt az épületet. 

Sokan mondják, hogy egyetlen szavazat nem számít. Ez nem igaz, nagyon is számít. Fontos, hogy 
voksával kifejezze a véleményét Kiszombor fejlődéséről akkor is, ha egyetért azzal az céllal, amely 
felé az elmúlt esztendőkben közösen elindultunk. Arra kérem, ne bízza másra a döntést, vegyen részt 
október 12-én a választásokon. A szavazatával tudja a legjobban kifejezni, ha velem együtt azt 
gondolja, hogy Kiszombor jó úton halad, fejlődik. 

Szavazzon rám polgármesterként, és szavazzon azokra a képviselőjelöltekre is, akikben 
megbízik, akikről tudja, hogy munkájukkal segíteni fogják községünket.  

Szegvári Ernőné 

 

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM - POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Szegvári Ernőné független polgármesterjelölt
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 Koncentráljunk a megélhetésre!

Nekem megvannak a lehetőségeim, kapcsolataim, támogatóim, hogy változást, 

Számos műszaki

         Aki ismer,
ugyanakkor független. Tisztában vagyok a lakosok anyagi helyzetével, és

Számos szakmát kitanultam, tudom mi a munka fogalma.

Nem a közmunka program

Elsődleges célom hogy a dolgozni akarók, kortól függetlenül

         Hiába szépül a főtér, újulnak a járdák és az utak, k
A lakosok anyagi problémákkal küzdenek. Probléma a fűtés
gondot jelent.  Az elmúlt 4 év sem hozott e téren 
romlik, a fiatalság elköltözik a munka reményében Kiszomborról. 
alapja a biztos kereset!    

Ezért elsődleges teendők:  

• Helyi munkaerő feltérképezése
• Munkahelyek megalapozása
• Lehető legtöbb embernek munkahelyet 
• Adott lehetőségek maximális kihasználása a lakosok javára
• Munkahelyet teremtő befektetők előtt utat biztosítani
• Meglévő és megtelepedni szándékozó v

Nem ígérgetek, nem hitegetek, én cselekszem!

Fontos feladatnak tartom: 

• Fenntartani a tékozlás mentes faluvezetést
• Mezőgazdas
• Családok problémáira nagyobb odafigyelés
• Idősek nehézségeinek kezelése
• Töm
• Sportolás 
• Közérdeket szolgáló pályázati lehetőségek kihasználása
• Kiss Mária Hortenzia Honismereti Kör működésének támogatása
• A még félig kész projektek befejezése
• …….és még száz oldalon át

     Köszönöm mindazoknak, akik aláírásukkal támogat
bennem. Kérem, szavazzon rám!  Támogasson, mint polgármester jelöltet, és támogasson képviselő jelöltként is!          

Segítsen, hogy segíthessek!                         

Koncentráljunk a megélhetésre!
2014 október 12.-én szavazzon rám!

Nekem megvannak a lehetőségeim, kapcsolataim, támogatóim, hogy változást, 
fejlődést hozzak Kiszomborra!

Számos műszaki, kereskedelmi, agráripari, közgazdasági, illetve hivatali 
ügyekben jártas szakemberek támogatását élvezem! 

ismer, az tudja, hogy segítőkész ember vagyok. Jobboldali nézeteket vallok, de 
Tisztában vagyok a lakosok anyagi helyzetével, és tudatában vagyok annak, miként lehet ezen változtatni.

Számos szakmát kitanultam, tudom mi a munka fogalma.                                        A munka ellenértéke jelenti az ember 
megélhetését. 

em a közmunka program, és az alulfizetett napszám a megoldás

Elsődleges célom hogy a dolgozni akarók, kortól függetlenül munkát, munkahelyet találjanak!

Hiába szépül a főtér, újulnak a járdák és az utak, korszerűsödnek a középületek. Nem ezek a fő problémák
enek. Probléma a fűtés, a rezsi és a közterhek fizetése. Számos

Az elmúlt 4 év sem hozott e téren pozitív változást! A lakosok elszegényednek, a házak állapota évről évre 
öltözik a munka reményében Kiszomborról.  A falu vezetése ez ellen nem tudott mit tenni.

Helyi munkaerő feltérképezése 
Munkahelyek megalapozása 
Lehető legtöbb embernek munkahelyet biztosítani 
Adott lehetőségek maximális kihasználása a lakosok javára 
Munkahelyet teremtő befektetők előtt utat biztosítani 
Meglévő és megtelepedni szándékozó vállalkozásokkal hatékonyabb együttműködés

Nem ígérgetek, nem hitegetek, én cselekszem!

Fenntartani a tékozlás mentes faluvezetést 
Mezőgazdaságból élők problémáinak kezelését  
Családok problémáira nagyobb odafigyelés 
Idősek nehézségeinek kezelése  
Tömegközlekedés használók problémáinak felülvizsgálata  
Sportolás támogatását, fejlesztését 
Közérdeket szolgáló pályázati lehetőségek kihasználása 
Kiss Mária Hortenzia Honismereti Kör működésének támogatása
A még félig kész projektek befejezése 
…….és még száz oldalon át írhatnám! 

Köszönöm mindazoknak, akik aláírásukkal támogattak, és előre is köszönöm azon személyek szavazatát, akik hisznek 
bennem. Kérem, szavazzon rám!  Támogasson, mint polgármester jelöltet, és támogasson képviselő jelöltként is!          

                          Tisztelettel:    Jasztrab Antal

Koncentráljunk a megélhetésre! 
zavazzon rám! 

Nekem megvannak a lehetőségeim, kapcsolataim, támogatóim, hogy változást, 
fejlődést hozzak Kiszomborra! 

közgazdasági, illetve hivatali 
ügyekben jártas szakemberek támogatását élvezem!  

Jobboldali nézeteket vallok, de 
tudatában vagyok annak, miként lehet ezen változtatni.  

munka ellenértéke jelenti az ember 

megoldás! 

munkát, munkahelyet találjanak! 

ek a fő problémák Kiszomboron.              
a közterhek fizetése. Számos családnál az ennivaló is 

A lakosok elszegényednek, a házak állapota évről évre 
A falu vezetése ez ellen nem tudott mit tenni.   A megélhetés 

okkal hatékonyabb együttműködés 

Nem ígérgetek, nem hitegetek, én cselekszem!  

Kiss Mária Hortenzia Honismereti Kör működésének támogatása 

tak, és előre is köszönöm azon személyek szavazatát, akik hisznek 
bennem. Kérem, szavazzon rám!  Támogasson, mint polgármester jelöltet, és támogasson képviselő jelöltként is!           

Jasztrab Antal 

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM - POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Jasztrab Antal független polgármesterjelölt
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 Tisztelt Kiszomboriak, Választópolgárok!                                                    

Bacsa Györgyként az Önök egyik polgármesterjelöltje vagyok.  

Kérem, fontolják meg az alábbi gondolataimat, és döntsenek legjobb belátásuk 
szerint a 2014. október 12-ei választáson, hogy vezetésemmel dinamikus fejlődés 
valósuljon meg Kiszomboron.  

Jöjjön, döntsön és szavazzon! 

Ígéretek helyett irányvonalakat, törekvéseimet vázolom fel Önöknek.  

Községünket szeretném még élhetőbb településnek látni, a kiszomboriak életét még jobbá tenni a 
következő időszak alatt. Ehhez a munkához mindenkire, Kiszombor közösségére van szükség. Csak 
Önökkel, csak közös munka során tudunk új utakat keresni, új lehetőségeket teremteni. 

                 KISZOMBOR MINDANNYIUNKÉ, TEGYÜK OTTHONOSABBÁ!  

                            BÍZZON A KÖZÖSSÉGBEN, BÍZZON  ÖNMAGÁBAN! 

 A falu irányításában szerzett tapasztalataim alapot adnak ehhez a munkához. 

                                                           Irányelveim 

-A polgármester, a képviselő-testület tevékenysége SZOLGÁLAT, az Önök és a település szolgálata. 

-A lakosság széles körű bevonása a falu gondjainak megoldásába véleménycserékkel, helyi szakértői csoporttal. 

-Nyugodt élet biztosítása, aminek igazi alapja a helyi munkahelyek bővülése.  

    Szakmai-pályázati támogatást kell adni a helyi vállalkozások, gazdák, kismesterek helyzetbe hozásához, a 2014-    

   20-as uniós támogatásokban, pályázatokban való részvételükhöz. A helyi munkákra lehetőség szerint a zombori 

   mestereket, vállalkozókat kell felkérni. Tartalmas munkához, munkahelyhez jutás elősegítése.  

-Az ország kormányának felelős ígéretét, a nyújtott lehetőségeket a vidék fejlesztésére, a munkahelyteremtésre, a 
legmesszebbmenőkig itt helyben is ki kell használni, minden lehetőséget meg kell ragadni a fejlődésre.  

- A helyi kistermelők termékeinek biztonságosabb piaci lehetőségeit feltárni, és számukra teret biztosítani. 

-Munkacsoport létrehozása a kulturális élet, a turisztika fejlesztése, a civilek, az ifjúság és időskorúak, a családok 
sport, egészségmegőrzési, szórakozási terének bővítésére, szervezésére. A műemlékeink által kínált használati 
lehetőségeket fel kell tárni a nagyobb közösségi helyek létrehozásáért. Ebben számítok a lakosság önkéntes, 
támogató munkájára is. 

-Lényeges községünk főtere, de az egész falu gondozottságát, ellátottságát, nyugalmát biztosítani kell. 

-A belvízproblémánk leküzdésére, a járdák állapotának felülvizsgálatára, megoldására törekszem. 

-Az eddigi takarékos, felelős gazdálkodás folytatása, de az új lehetőségek, utak keresését is szorgalmazom. 

-Mindehhez a sokrétű, új utakat kereső munkához nyugodt, kiegyensúlyozott munkastílus a fő követelmény.  

EHHEZ KÉREM A TÁMOGATÁSUKAT.                   EGYÜTT - ÖNÖKKEL - KISZOMBORÉRT!! 

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM - POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Bacsa György független polgármesterjelölt
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Szekeres Krisztián vagyok, 35 éves, négy diplomás, tősgyökeres 
kiszombori lakos, két gyermek édesapja. A 2014. évi választások 
őszi fordulójában döntésem szerint Kiszombor nagyközség 
polgármesteri címéért szálltam ringbe három vetélytársammal. 
Mivel falunkban a kampány nem egymás hangos sárdobálásáról 
szól, így magamat ajánlva szeretném a tisztelt olvasó, a 
választópolgár figyelmét kérni. 
Megítélésem szerint az elmúlt négy, nyolc, tizenkét évben a 
településünk nem hanyatlott, hanem ütemezetten fejlődött. A falu 
választott első emberei nem herdálóan döntöttek a 
településgazdálkodási kérdésekben. Inkább óvatosan, megfontoltan, a vagyon 
megbecsülésével adták szavazataikat egy-egy kérdésben. Ennek eredményeképpen többek 
között megvalósult a település legnagyobb beruházása, a szennyvízelvezető csatornahálózat 
kiépítése. 
Az összekovácsolódott civil közösségek is igen nagy munkát fektettek a közös feladatok 
ellátásába, idejüket, energiáikat nem féltve. 
Elképzeléseim szerint településünk fejlesztése továbbra is nélkülözhetetlen, amely 
elgondoláshoz nem csak az Európai Unió valamint a Magyar Állam segítségeit lehet és kell 
igénybe venni, hanem a közösség köveket megmozgató erejét. Számos célt közösen tűzhetünk 
ki magunk elé, amely megvalósításához sokszor elég a jó szándék, az odaadás, az egymásba 
vetett hit, és a hála. Törődnünk, foglalkoznunk kell egymással, és a közösen megvalósítható 
feladatokkal. A polgármester szerepe kulcsfontosságú, gerincét kell alkotnia a közösségnek 
odafigyelve a jó kapcsolatok folyamatos ápolására. 
Folytatni szeretném a falu eddigi két „első emberének” tiszteletre méltó munkáját optimálisan 
ötvözve a humánumot és a szakmaiságot. 
A felelős gazdálkodást első sorban szem előtt tartva ösztönözni szeretném a kiegészítő
jövedelemszerzési lehetőségeket egy közösségi vágópont megalapításával, melyet a település 
lakosai, háztartási mini gazdaságai láthatnának el élő jószággal. Saját magunk termelnénk első
sorban falusi fogyasztásra. Alternatív művelődési központot szeretnék kialakítani a faluban 
élő, valamely művészeti ággal foglalkozó emberek, csoportok számára. Fontosnak tartom az 
összes civil- és társadalmi szervezet munkáját, működését. Az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten arányos támogatást biztosítanék számukra. Feltétlenül támogatom a turisztikai 
fejlesztéseket, amelyek a falu közösségének javát szolgálják. Egyik fő pontként a Vályogos tó 
fejlesztését szeretném megvalósítani. A sport- és hobbi horgász tevékenységnek továbbra is 
teret fogunk biztosítani, hiszen fontos a helyiek igényeinek folyamatos kiszolgálása. A főtéri 
játszóteret tovább szándékozom fejleszteni úgy, hogy ne csak és kizárólag a legkisebb 
korosztály találja meg a saját szórakozási lehetőségeit, hanem az idősebbek is, például 
felnőttjátszótéri elemek elhelyezésével, tengó- vagy mini focipálya kialakításával. E teret 
védve a faluképet szépítő elkerítését is el tudom képzelni nyitvatartási rendszer bevezetésével. 
A köztemetőt még szebbé szeretném tenni új padok és kandeláberek telepítésével, gyalogutak 
rendbetételével tekintettel arra, hogy sok  időskorú ember jár ki nap, mint nap. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy a rosszízű pletykák ellenére a falu vagyonát a lehető
legnagyobb odaadás mellett gyarapítani szándékozom!
E leírás nem teljes körű, terveimet, meglátásaimat kérem keresse, kövesse a facebook 
oldalalmon! Figyelmét tisztelettel megköszönöm! 

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM - POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Szekeres Krisztián független polgármesterjelölt

8



KISZOMBORI HÍRADÓ - XXIII.ÉVFOLYAM, 9.SZÁM

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM - KÉPVISELŐJELÖLTEK

Kiszomboron születtem 1939. április 6-án, és azóta itt is élek. Mindig is közösségi éle-
tet élő személy voltam, 50 évig a kiszombori Nőklub tagjaként tevékenykedtem, majd a 
Nyugdíjas Klub vezetői posztjára kerültem. Emellett a kiszombori egyház közösségében 
Karitász tagként közreműködöm.
Célom, hogy Kiszombor lakosait, érdekeit szem előtt tartva, minden tudásommal támo-
gassam.

Képviselőjelöltként megköszönöm tisztelettel azok bizalmát, akik aláírták az ajánlólapo-
mat. Támogatásukra továbbra is számítok. Kérem, hogy október 12-én (vasárnap) jöjje-
nek el szavazni, és ha támogatni szeretnének tegyenek egy x-et a nevem mellé.
Bizalmukat előre is köszönöm.

1958-ban születtem Pécsen. Közel harminc éve élek harmonikus házasságban, melyből 
két nagykorú fiam született.
1991-ben elvégeztem a Rendőr Tiszti Főiskolát. 2004- ben a nyugállományba helyezé-
semkor költöztünk Kiszomborra.
2009-ben közreműködésemmel egy Trianoni Kopjafát avattunk nagyközségünkben.
Mint a helyi JOBBIK alapszervezet titkára részt vettem a Rónay terv kidolgozásában, 
amely szerintünk egy magasabb fejlődési pályára állítaná nagyközségünket.
Megválasztásom esetén ennek a tervnek a megvalósítását szorgalmaznám. Kérem, a sza-
vazataikkal a Rónay terv megvalósítását segítsék.

Tisztelt Kiszomboriak!
Szeretném megköszönni, hogy négy évvel ezelőtt bizalmat szavaztak nekem és folytat-
hattam képviselői munkámat.
Remélem, hogy eddigi tevékenységem megelégedésükre szolgált mind a testületi ülé-
sek, mind pedig a helyi civil szervezetek, sport-, és ifjúsági rendezvények vonatkozásá-
ban. 
Számomra továbbra is nagyon fontos, hogy településünk egy élhető, erős, összetartó 
közösséggé váljon, amelyben jó élni, ahol jól érezzük magunkat és nem utolsó sorban: 
mások számára is vonzó és példa értékű legyen.
Kérem, amennyiben egyetértenek ezen célokkal, valamint az elmúlt 8 év alatt folytatott 
munkámmal, ismét tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy az Önök segítségével a jövőben 
is meghatározó része lehessek községünk életének.
    Tisztelettel és köszönettel: Balázs Zoltán

Szabó Istvánné független képviselőjelölt

Kövesdi Sándor a JOBBIK képviselőjelöltje

Balázs Zoltán független képviselőjelölt
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VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM - KÉPVISELŐJELÖLTEK

Nagy Attila, 43 éves kiszombori lakos vagyok. Nős, egy 20 éves fiúgyermek édesapja. 
Közel 25 éve Szegeden dolgozom a Magyar Közút Nonprofit Zrt., minőségvizsgálati la-
boratóriumában, minőségvizsgálati munkatársként. 
Kiszombor közösségi élete jelentős, ezeken a programokon szívesen veszek részt, szin-
te valamennyi jótékonysági bálon jelen voltam, az „Acélhang” férfikórus tagjaként több 
fellépésen vagyok túl.
A képviselő testületen múlik a lakóhelyünk jelene és a jövője is, ezért szeretnék a kultu-
rális, közösségi megjelenéseken túl, képviselőként a falu dolgos hétköznapjaiban is részt 
venni, döntéshozóként, döntés előkészítőként illetve ötletgazdaként. 

Leendő képviselőként az alábbiakat tartom kiemelten fontosnak:

• Az összes lakóutca legyen aszfalt burkolattal ellátva.
• A járda felújítási program folytatása.
• A falu csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása.
• Az idősek napközi otthonában a 24 órás bentlakásos ellátás újra bevezetése.
• A Rónay kastély felújításának, hasznosításának megoldása.

52 éves vagyok, Kiszomboron a Zöldfa utcában élek férjemmel Börcsök Lászlóval, aki 
mentőtiszt a Makói Mentőállomáson. 
Két gyermekünk van. Boglárka táncművészként dolgozik Európában. Péter - Nemzetközi 
igazgatás szakon végzett a Pázmány Péter Egyetemen.
1984 óta a helyi Karátson Emília óvodában óvodapedagógusként dolgozom, 1998 óta az 
intézmény vezetője vagyok. 2001-ben közoktatás vezetői diplomát szereztem, 2012-ben 
fejeztem be egyetemi tanulmányaimat és mesterszintű nyelv,- és beszédfejlesztő tanár 
végzettségem is lett.
Hivatásom révén jól ismerem az itt élő családok életét, céljait, gondjait. 
1994 óta folyamatosan az Önök jóvoltából önkormányzati képviselő lehettem, és a Szo-
ciális Bizottságban végeztem a munkámat. Ez idő alatt megismertem az önkormányzat 
feladatait, céljait, lehetőségeit. A képviselői munka nemcsak a testületi üléseken és a 
bizottságokban való részvételt jelenti, ennél sokkal összetettebb, felelősségteljesebb 
feladat. Igyekeztem résztvenni, jelen lenni, segíteni minden közösségi eseményt a tele-
pülésen. De hiszem, hogy igazi közösséget csak a lakosok közreműködésével lehet kiala-
kítani, fenntartani.
Munkámmal is, képviselőként is szeretnék tenni ezért a településért. Kérem, tiszteljenek 
meg bizalmukkal és támogassanak az önkormányzati választásokon.

Szirbik Imre vagyok, 57 éve itt születtem Kiszomboron. Fuvarozó vállalkozó vagyok már 
32 éve, 40 fő munkatárssal.
Három ciklusban 12 évet helyi önkormányzati képviselőként dolgozhattam a Szegvári 
Ernőné polgármester által kiválóan vezetett nagyközségben. A külső tényezők alakulása 
folytán úgy gondolom történelmi lehetőség előtt áll a település aminek megvalósítá-
sában szeretném kivenni a részemet. Amennyiben a választók érdemesnek találnak a 
hat képviselőhely egyikének betöltésére, úgy kérem október 12.-én szavazatukkal ezt 
erősítsék meg.

      Tisztelettel: Szirbik Imre

Nagy Attila a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje

Börcsökné Balázs Márta független képviselőjelölt

Szirbik Imre a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje
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Kezüket csókolom! Jó napot kívánok! Sziasztok!
Tóth András 45 éves kiszombori polgár vagyok. Két gyermek boldog tulajdonosa és fele-
ségem, Balázs Andrea vidám tulajdona.
A BM hivatásos állományában teljesítettem szolgálatot, jelenleg „háztartásbeli” vagyok, 
amelyet nagyon élvezek. Több kiszombori civil szervezet is kénytelen elviselni engem, 
hiszen a közelmúltig a méltán népszerű Dáridó műsorvezetője voltam, állandó tagja va-
gyok az Esőnap Álomszínház csapatának, alapító tagja a gyermekek íjásztatását felválla-
ló Puszta Tüze Hagyományőrző Egyesületnek, valamint „beugrósként” zavarom össze a 
szálakat a Kiszombori Természetbarát Egyesületnél is.
Ha hiszik, ha nem, még ezek után is van annyi szabadidőm, hogy önkormányzati képvi-
selőként jelöltessem magam, mert a lakosság bizalmát élvező döntéshozók között kell, 
legyen egy polgárokkal beszélgetni is ráérő személy. Szeretnék képviselőként őszinte és 
korrekt tájékoztatást adni minden Kiszomborinak az őket érintő kérdésekről. Nem tudok 
és nem is akarok világmegváltó ígéreteket tenni. Nem tudok munkahelyeket teremte-
ni. Nem fogok stadionokat építeni. Viszont erőmtől és tehetségemtől függően segíteni, 
ahol lehet, és részt venni a közösség életében, bármikor.
Ehhez kérem támogatásukat és szavazatukat, Tisztelt Kiszombori Polgártársaim! Köszö-
nöm szépen! Minden jót kívánok!

Nekem megvannak a lehetőségeim, kapcsolataim, támogatóim, hogy változást, fejlő-
dést hozzak Kiszomborra! Számos műszaki, kereskedelmi, agráripari, közgazdasági, illet-
ve hivatali ügyekben jártas szakemberek támogatását élvezem! Aki ismer, az tudja, hogy 
segítőkész ember vagyok. Segíteni akarok Kiszombor lakosainak minden tőlem telhető 
módon. A kereseti lehetőségeket előtérbe kell hozni az itt élőknek. Ezért szükségem van 
arra, hogy képviselő jelöltként is, és polgármester jelöltként is támogasson a lakosság. 
Számos szakmát kitanultam, tudom mi a munka fogalma! A munka ellenértéke jelenti 
az ember megélhetését. Elsődleges célom hogy a dolgozni akarók, kortól függetlenül 
munkát, munkahelyet találjanak! Hiába szépül a főtér, újulnak a járdák és az utak, korsze-
rűsödnek a középületek. Nem ezek a fő problémák Kiszomboron.  A lakosok anyagi prob-
lémákkal küzdenek. Probléma a fűtés, a rezsi és a közterhek fizetése. Számos családnál az 
ennivaló is gondot jelent.  Az elmúlt 4 év sem hozott e téren pozitív változást! A lakosok 
elszegényednek, a házak állapota évről évre romlik, a fiatalság elköltözik a munka remé-
nyében Kiszomborról.  A falu vezetése ez ellen nem tudott mit tenni. Nem ígérgetek, 
nem hitegetek, én cselekszem! Köszönöm mindazoknak, akik aláírásukkal támogattak, és 
előre is köszönöm azon személyek szavazatát, akik hisznek bennem. Kérem, szavazzon 
rám!  Támogasson, mint polgármester jelöltet, és támogasson képviselő jelöltként is! Se-
gítsen, hogy segíthessek!                   
       Tisztelettel: Jasztrab Antal                                           

Kenyeres Lajos vagyok,1952. 10. 18-án születtem Börvely(Románia).1988 június 28-án 
érkeztem Magyarországra, az állampolgárságot 1992-ben kaptam meg. Édesapám Ki-
szomboron született. Iskolai végzettségem technikum. Egy lányom van- Horváth Zol-
tánné, három lány unokával. Jelenleg a SZEFO Zrt. Makói telepén dolgozom. Szeretnék 
közelről, aktívan részt venni Kiszombor épülése-szépülésében. Aki úgy érzi ki szeretne 
próbálni ezen a téren, kérem október 12-én jelezze egy X-el szándékát. Független jelölt-
ként indulok a megpróbáltatáson. 

Kenyeres Lajos független képviselőjelölt

Tóth András független képviselőjelölt

Jasztrab Antal független képviselőjelölt
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Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik aláírásukkal vagy biztató szavaikkal 
támogattak abban, hogy az idei Önkormányzati választáson képviselő jelöltként indul-
hassak. Németh Csabának hívnak, 40 éves vagyok, 14 éve élek Kiszomboron a csalá-
dommal, két fiúgyermek boldog édesapjaként. Középiskolai tanulmányaimat a szegedi 
Fodor József Gimnáziumban végeztem, 2004-ben diplomáztam a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán, végzettségem szerint pedagógus vagyok. 2001-től 7 évig dolgoztam 
a Kiszombori Rendőrőrsön. Munkámat mindig határozottan és becsületesen végeztem. 
Jelenleg pénzügyi területen végzem a munkám, és igyekszem Kiszombor közösségi 
életének aktív tagja lenni. Alapító tagja vagyok a Puszta Tüzének Őrzői Kiszombori Ha-
gyományőrző Egyesületnek, ahol jelenleg is Gazdasági Vezető pozíciót töltök be. Véle-
ményem szerint Kiszombor község sok olyan „adottsággal” rendelkezik, amik nincsenek 
kellőképpen kihasználva, ésszerű tervezéssel és szervezéssel több lehetőség nyílna az 
emberek előtt.  Nem szeretem a megalkuvást, képviselőként a tenni akarás a célom és 
nem a „besimulás”. Elképzeléseimről később tájékoztatom Önöket!

Kőszegi Csaba vagyok. Makó 1989-ben születtem,Kiszomboron lakom és nagyon szere-
tek itt élni. Mit kívánok tenni Kiszomborért:

- A közbiztonság javítását, térfigyelő kamerák felállításával
- Utcák, járdák felújítását minőségi kivitelezéssel, garanciával, a csapadékvíz elvezetésé-
vel, kerékpárutak kialakítását   
-A helyi vállalkozók érdekeinek védelmét, munkához való jutását.
- Pályakezdők, munka nélküliek, kis mamák foglalkoztatása.                             
-Szeretném vissza hozni a régi szép időket pl.:Erzsébet , Katalin bál, Batyu bál, valamint 
a családosoknak is szeretnék kikapcsolódási lehetőséget biztosítani úgyanúgy mint a 
fiataloknak lehetőséget a kulturált szórakozáshoz.
-Fiatalok ösztönzése a tanulásra és a sportra ( ösztöndíjjakal ) .                         
 Hiszem és vallom, hogy becsületes, tisztességes hozzáállással és szakérte-
lemmel, a köz érdekében végzendő munkámmal hozzásegíthetem a kö-
zösségünket és körzetünket ahhoz, hogy az új kihívásokra reagálni képes, 
élhetőbb, mindannyiunk számára büszkén vállalható közösség polgárai lehes-
sünk.                                                                                                                                       
                                                  Tisztelettel: Kőszegi Csaba Független Jelölt                                       

1977. óta magánkereskedőként dolgozom a faluban. Munkámból adódóan alkalmam 
nyílik, hogy minden korosztállyal tudjak beszélni, ötleteket tovább vinni, illetve a legjobb 
tudásommal segíteni. A célom továbbra is kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodás, vala-
mint településünk – reális – fejlesztése. 

Gazsi Gábor független képviselőjelölt

Németh Csaba független képviselőjelölt

Kőszegi Csaba független képviselőjelölt
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Szekeres Krisztián vagyok, jelenleg is képviselőként dolgozó, tősgyökeres kiszombori 
lakos. Mivel szeretném tevékenységeimnek nagy részét Kiszomborért, a lakosságáért, 
közösségünkért áldozni, ajánlom magam továbbra is a képviselői feladatok ellátására. 
Az elmúlt négy évben is számos dolgot vitt véghez önkormányzatunk, azt hiszem, az 
egy célért való munka során a következő ciklusra is igaz lesz ez. Polgármesterjelöltként 
is megmérettetek, de kérem, hogy nevem mellé a képviselőjelölteket tartalmazó lapon 
is tegyen X-et a kedves választópolgár, mert szeretnék munkámmal továbbra is hozzá-
járulni településünk fejlesztéséhez. Szakértelmemmel, tapasztalataimmal tehát azon 
fogok  ezután is fáradozni, hogy Kiszombor továbbra is fejlődjön, szépüljön, épüljön, a 
korábbi évek fejlődési szakasza ne álljon meg! A legfontosabbnak a gondos gazdálkodás 
mellett a közösség erősítését tartom, mert együtt számos célt ki tudunk tűzni magunk 
elé, és azt vállvetve meg is tudjuk oldani! Ezért kérem még egyszer tehát, hogy október 
12-én ne csak a polgármesteri  jelöltek listáján tegyen X-et a nevem mellé, hanem a kép-
viselőjelöltekén is! Előre is köszönöm!

Szekeres Krisztián független képviselőjelölt
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         Andrási Attiláné        Bakos Tamás            Bakos Tamásné     Kürti Lászlóné 

Tisztelt Kiszombori Választópolgárok! 
Először is megköszönjük, hogy az elmúlt időszakban támogatták és segítették munkánkat. 
Köszönjük mindazok támogatását, akik megtiszteltek bizalmukkal. Köszönjük, hogy 
ajánlásukkal elősegítették, hogy roma települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselőelöltként elindulhassunk, hogy megalakulhasson a roma települési nemzetiségi 
önkormányzat.  

A választásokon ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE 
jelöltjeként indulunk. A közösségi szerepvállalással célunk, hogy utat mutassunk a 
cigányságnak, hogy az élethelyzetéből 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 
célkitűzéseink között szerepel a hagyományőrzés, a cigány kultúra értékei, a hagyományok 
átadása az ifjabb generációnak, a hátrányos helyzetűek támogatása, a munkanélküliek 
bekapcsolása a foglalkoztatásba, a fiatalok tanulásra ösztönzése és továbbtanulásuk 
támogatása, a nehéz körülmények között élő 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 12-én szavazatukkal támogassák a 
ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeit, hogy mindazt, amit célként felvázoltunk, az 
Önök egyetértésével és segítségével megvalósíthassuk.  

Köszönettel, tisztelettel a ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI 
SZERVEZETE jelöltjei

ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE

KISZOMBORI ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐJELÖLTEK
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Jóniné Ráday Orsolya
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A választás lebonyolításában résztvevők

Helyi Választási Bizottság - Nagyszentmiklósi u. 8. Tel.:62/525-090.
Biró Sámuelné     HVB elnök 
Urbán Józsefné     HVB elnökhelyettes 
Terhes Józsefné     HVB tag 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjai
001. számú szavazókör   
Nagyszentmiklósi u. 8.
Választott tagok: Budai Mónika 
         Nagy Róbert 

    Sárközi Istvánné 
Delegált tagok:   Flórián Józsefné 
      Gyüge Sándorné 

   Kolompár Lajos 
   Rónai Dániel 
   Zubán Zoltánné 

002. számú szavazókör   
Móricz Zsigmond u. 4. 
Választott tagok: Duruczné Ocskó Edit 

   Fodor Lászlóné 
   Jani Edit 

Delegált tagok: Abonyi Dezsőné 
      Jasztrab Jánosné 
      Mészáros Sándorné 
      Prónai Györgyné 

003. számú szavazókör   
József Attila u. 19. 
Választott tagok: Hódi Éva 

   Janiné Gere Éva 
Süli Katalin 

Delegált tagok: Bertókné Kovács Zsuzsanna 
      Gyüge Sándor 
      Rácz Miklós 
      Siskó Mária 
      Szabó Mária Magdolna 

004. számú szavazókör: 
Szegedi u. 13. 
Választott tagok: Hévízi Gézáné 

   Kelemenné Goldis Julianna 
   Kesjár Györgyné 

Delegált tagok: Farkas László 
   Hódi Zoltánné 
   Imre Zsuzsanna 
   Nagy Katalin 
   Nagy Jánosné 

800. számú (nemzetiségi) szavazókör:  
Móricz Zsigmond u. 4.

          Választott tagok: Kajtiné Hajdú Katalin 
   Kerekesné Mészáros Edit 
   Matuszka Teréz 
   Rutainé Matuszka Katalin 
   Zombori Sándorné 

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 vezető   
Tenczerné Bajusz Ilona   HVI vezető jogi helyettese 
Csanádi Ferencné    HVI tag 
Gyarmati-Molnár Nikoletta HVI tag 
Süli János       HVI tag 
Jegyzőkönyvvezetők: 
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 Bartáné Vékony Hajnalka   HVI tag 
800. sz. szavazókör Szabóné Tamás Julianna   HVI tag 

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM
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Felelős kiadó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Levelezési cím: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.     
Lapzárta: 2014. szeptember 29.     
Megjelenik: 1700 példányszámban     
Nyomda: S-Paw Bt. Üllés, Mező Imre utca 7.
Felelős vezető: Szabó Erik
Szerkesztőség: Hegedűs Sándor (főszerkesztő),  dr. Kárpáti Tibor (jegyző)
A jelöltek bemutatkozási lehetősége ingyenes és önkéntes, bemutatkozásuk szövegének tartal-
máért teljes mértékben a jelöltek tartoznak felelősséggel.

 IMPRESSZUM 
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