Választási különszám

Tájékoztató a helyi önkormányzati választásról
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
választását. A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestert
öt évre választják meg a választópolgárok. Zákányszéken 1 fő polgármesterjelölt, valamint 12 fő képviselőjelölt kerül a szavazólapra.
A lakosságszám alapján a Képviselő-testületbe megválasztható képviselők száma 6 fő lehet. A szavazóhelyiségek (az értesítőben megjelölt
helyen) a Művelődési Házban és a Sportcsarnokban lesznek, a szavazás
6.00 órától 19.00 óráig tart. A választással kapcsolatban néhány általános és helyi tudnivalóra hívom fel a választók és a jelöltek figyelmét.
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi választásán
kerülnek megválasztásra Zákányszék
Község Önkormányzatának képviselői
és polgármestere, valamint a Csongrád
megyei közgyűlés tagjai.
A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre
szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Zákányszéken a képviselők száma 6
fő lehet. Az ún. egyéni listás (a képviselők) szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány
egyéni listás mandátum kiosztható.
Fontos, amennyiben a választó hatnál
több jelöltre szavaz, a szavazólapja érvénytelen lesz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapták.
Ugyanezen alkalommal kerül sor
a Csongrád megyei közgyűlés tagjainak megválasztására is. A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni
úgy, hogy a választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ.
Csongrád megyében a közgyűlés 20
főből áll.
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Zákányszéken 52 személy vallotta
magát román nemzetiséghez tartozónak, ezért a Nemzeti Választási Bi-

zottság Zákányszék községben 2019.
október 13-ra kitűzte a települési nemzetiségi önkormányzati választást.
A választás kitűzésekor a nemzetiségi
névjegyzékben nem szerepelt választópolgár, így települési nemzetiségi
választás Zákányszéken nem lesz.
Az egyéni listás (képviselő) jelöltet és
a polgármester jelöltet 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kellett bejelenteni.
A HVB ugyanezen a napon 16 óra után
kisorsolta a képviselőjelöltek sorrendjét.
A polgármesteri tisztségre egy jelölt indult, így polgármester jelöltekre vonatkozóan nem kellett a sorsolást elvégezni.
A szavazólapon az alábbi sorrendben szerepelnek a zákányszéki képviselőjelöltek:
1. Zombori István,
2. Papp László,
3. Adamik István,
4. Tanács Adrienn,
5. Nagy Lajos Ferenc,
6. Kazi Péter,
7. Palotás Attila,
8. Sas Györgyné,
9. Dani Kálmán Szabolcs,
10. Borbás Norbert,
11. Csóti József László,
12. Széll-Tanács Tünde.
Polgármesterjelölt:
Matuszka Antal István.

A választáson helyben az alábbi
választási bizottságok működnek:
– a két szavazókörben 1-1 Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB).
Az SZSZB-k tagjai az országgyűlési képviselő-választások előtt már megválasztásra kerültek.
– Helyi Választási Bizottság (HVB),
melynek három tagját és két póttagját
a Képviselő-testület a 2019. augusztus
27-i ülésén választotta meg. Tagok:
Dobó László, Veszelka Krisztina és Tanács Imre. Póttagok: Dani Anikó és Kaziné Olácsi Edit.
A HVB-nek – a választott tagokon
felüli – további egy-egy tagját (delegált tagok) az egyéni listás vagy egyéni
választókerületi jelöltet, illetve polgármester-jelöltet állító jelölő szervezet,
illetve ilyen jelöltként induló független
jelölt bízhatja meg. A HVB megbízott
tagja az lehet, aki az adott választáson
jelölt lehet, viszont a választott tagokkal ellentétben nem kell a településen
lakcímmel rendelkeznie!
Az SZSZB-be a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint
a független jelöltek legfeljebb két-két
tagot (delegált tagok) bízhatnak meg
(lehetséges egy fő megbízása is) bizottsági tagnak. Delegált az lehet, aki
az önkormányzati választáson jelöltként
indulhat, viszont a választott tagokkal
ellentétben nem kell a településen lakcímmel rendelkeznie!
Megbízott (delegált) tagot legkésőbb 2019. október 4-én 16.00
óráig lehet bejelenteni, HVB-be
a Helyi Választási Bizottság elnökénél, az SZSZB-be a Helyi Választási
Iroda vezetőjénél.

Folytatás a 2. oldalon!
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Folytatás az 1. oldalról!

A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát. A megbízott választási bizottsági
tag bejelentésére a független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet bíróság által
bejegyzett képviselője vagy az általuk
adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott személy jogosult,
de a meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
A választási kampányidőszak augusztus 24-től október 13-án 19.00
óráig tart. Kampányidőszakban a jelölő
szervezeteknek és a jelölteknek nem kell
engedélyt kérni, illetve bejelenteni, ha
választási plakátot szeretnének készíteni. A plakáton a kiadó nevét, székhelyét
és a kiadásért felelős személy nevét fel
kell tüntetni.
Plakátot elhelyezni
– magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
– állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog
gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
Néhány gyakorlati tudnivaló:
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) értesítő megküldésével tájékoztatta
a választópolgárokat a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről
azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe (pl. lakcímváltozás miatt).
Átjelentkezéssel az a választópolgár
szavazhat, aki magyarországi lakóhelye
mellett bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy tartózkodási helyét legkésőbb
2019. június 26-án létesítette, amely
az elbíráláskor is érvényes, és érvényessége legalább 2019. október 13-ig
tart. A választópolgár október 9-én 16
óráig kérhet átjelentkezést, illetve október 11-én 16 óráig kérheti visszavételét a lakóhelye szerinti szavazóköri
névjegyzékbe. Az átjelentkezés visszavonása iránti kérelmet október 9-én 16
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óráig lehet benyújtani levélben vagy
ügyfélkapus azonosítás nélkül a honlapon, október 11-én 16 óráig pedig személyesen vagy a honlapon ügyfélkapus
azonosítással.
A fentiek értelmében tehát csak
az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített
a fenti időbeli korlátok figyelembe
vételével. Szavazni csak a tartózkodási
helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül
az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező
polgár a bejelentett (hétköznapi használatban: állandó) lakóhelye szerinti
választókerületi képviselőjelöltre szavaz.
Mozgóurna igénylés:
Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni
a szavazóhelyiségbe, mert egészségi
állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési
kötelezettség teljesítése) alapján nincs
lehetőség mozgóurna igénylésére.
A mozgóurna iránti kérelem:
– a valasztas.hu honlapon ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én
16.00 óráig nyújtható be.
Ügyfélkapus azonosítással: október
13-án 12.00 óráig nyújtható be.
– személyesen október 11-én 16.00
óráig nyújtható be.
– postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb
személy) október 9-én 16.00 óráig
kell megérkeznie.
– írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés október 13-án, 12.00
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
– írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár,
hozzátartozó vagy egyéb személy)
október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános
felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos
személyszállítás nem végezhető.
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A szavazás napján szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság először megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy
szerepel-e a névjegyzékben.
A személyazonosság és a lakcím
igazolására a következő, érvényes
igazolványok alkalmasak:
- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
- személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú) vagy útlevél,
vagy 2001. január 1-jét követően
kiállított vezetői engedély (kártya
formátumú) és mindegyik felsorolt
igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Ha a szavazásnak nincs akadálya,
a választópolgár a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat
és a borítékot, a szavazólapokat a választópolgár jelenlétében lebélyegzik,
a szavazónak a szavazólapok átvételekor alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben a választópolgár 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. Végezetül a szavazólapokat
a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt
az urnába kell dobni. A választópolgár
a szavazólapot a szavazóhelyiségből
nem viheti ki, az ilyen cselekmény
a választási eljárási szabályok megsértésének minősül és választási bizottsági, adott esetben bírósági eljárást von
maga után.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ,
ezenkívül a polgármesteri hivatalban működő választási irodától
személyesen vagy a 62/590-490-es
telefonszámon kérhet részletes tájékoztatást.
• Gárgyán István
jegyző
Helyi Választási Iroda vezető
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Matuszka Antal István
polgármester-jelölt
FIDESZ-KDNP
Tisztelt Zákányszéki
Választópolgárok!
Matuszka Antal vagyok, a családom,
gyermekeim és két unokám mellett
a munkám teszi teljessé az életemet.
Tizenhárom évvel ezelőtt bizalmat kaptam Önöktől, melynek köszönhetően
2006-óta Zákányszék polgármestereként dolgozhatok Zákányszékért, a falu
valamennyi lakójáért. Az elmúlt években
hatalmas fejlesztési lehetőségeket kapott
a Homokhátság, melyeket kihasználva
komfortosabbá, biztonságosabbá, élhetőbbé tettük településünket. Olyan tervek váltak valóra, melyek egy évtizeddel
ezelőtt csak merész álmoknak tűntek.
A milliárdos nagyságrendű szennyvízcsatorna hálózat megvalósítása tör-
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ténelmi jelentőségű a falu életében,
a kerékpárút megvalósításával biztonságosabbá tehettük a közlekedést, valamennyi belterületi ingatlanban jó minőségű és tiszta ivóvíz folyik a csapból.
A környezetvédelem és környezettudatosság jegyében napelemes rendszerek
termelik az elektromos energiát intézményeinkben, felújítottuk oktatási intézményeinket, és az egészséges életmód
elősegítése érdekében megkezdtük egy
szabadidő és sportcentrum kialakítását.
A mindig is jól működő kapcsolatunkat
a plébániával és az egyházközség testületével sikerült még szorosabbá tenni,
bizonyítják ezt közös rendezvényeink.
A jó kapcsolat megerősítése, kiszélesítése meghatározó lesz a közeljövőben is.
Természetesen dolgozunk az elkövetkező időszak fejlesztésein is. Alapvető feladatomnak tekintem a településfejlesztéssel kapcsolatos teendők kiemelt kezelését,
ezen belül a pályázati források folyamatos
kihasználása az egyik fő feladat.
Megkezdett munkák és tervek címszavak nélkül:
Környezetünk védelme korunk fő feladata, kiemelt helyen kell lennie a leendő településvezetés programjában. Valamennyi intézményünkön napelemes
rendszert kell kiépíteni. Ilyen jellegű
beruházások megvalósítását a lakosság körében is segíteni kell. Törekedni
kell az intézményekben a gazdaságtalan
fűtőberendezések korszerűsítésére. Fejleszteni kell a szelektív hulladékgyűj-

Zombori István
független képviselőjelölt
Zombori István független képviselőjelölt vagyok, 1967-ben születtem, azóta
Zákányszéken élek és dolgozok.
Általános iskolai tanulmányaim elvégzése után Szegeden az akkori Kőrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi
Szakközépiskolában érettségiztem.
1986-tól a helyi szakszövetkezet állatfelvásárlási részlegében dolgoztam, a helyi
gazdákkal történő kapcsolattartás mindennapi munkám része volt. Az életem úgy alakult, hogy a családalapítás is a településhez
kötött, két felnőtt korú gyermekem van.
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tést. A település belterületén növelni
kell a zöld felületek nagyságát, érdekeltté kel tenni a lakosságot a fásításban,
melyhez akár önkormányzati forrást is
kell biztosítani. Kiemelt figyelmet kell
fordítani az utak állagának megóvására,
folyamatos karbantartására, javítására.
Kiemelten kell foglalkozni az ifjúság
helyzetével, segíteni kell az Ifjúsági Önkormányzat munkáját. Sportolási lehetőséget kell biztosítani valamennyi
korosztálynak, támogatni kell az önszerveződő tevékenységeket. Munkahelyteremtés miatt vállalkozásokat kell
hozni a településre, ipari parkos fejlesztés megvalósítása szükséges.
Segíteni kell az iskola működését kívülről indított tevékenységekkel, a meglévő
biokert mellé integrálni kell a közfoglalkoztatásban beindított fűszerkertet.
Biztosítanunk kell az óvoda pályázatának sikeres megvalósítását, korszerű
informatikai eszközök beszerzésével és
ehhez kapcsolódó képzéssel még inkább
a kor követelményeinek megfelelő intézményt kell kialakítanunk. A leköszönő
testület jó munkát végzett, hiszen öt év
alatt vezetésemmel megháromszorozta
az önkormányzat vagyonát. Bemutatkozásom kicsi váza annak, amely a leendő
képviselő-testület programja lesz, hiszen
a jövőt közös döntéseinkkel fogjuk alakítani. Ehhez kérem Önöket, hogy október
13-án tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy
a leendő képviselő-testülettel együtt, polgármesterként folytathassam munkámat.

Több mint 10 évig voltam vállalkozó,
majd mezőgazdasági őstermelő, ismerem az itt élő emberek gondjait. 35 éve
a község életében tevékenyen részt veszek, 2014 óta aktív tagja vagyok a Zákányszéki Egyházközségnek.
Jelenleg a Homokháti Szociális Központ alkalmazásában támogató sofőrként dolgozom.
A választók bizalmát előre is megköszönve hiszem, hogy hozzá tudok
járulni a település fejlődéséhez. Érzek
magamban ambíciót, hogy egy közös
csapat tagjaként dolgozzak az élhető
Zákányszékért.
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Papp László
független képviselőjelölt
Születésem óta Zákányszéken élek. Három diplomát szereztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, ezt követően
házasságot kötöttem és két leányom
született. Jelenleg szüleimmel közös
gazdaságban őszibarack termesztéssel
foglalkozunk, az agrárvállalkozások
mindennapi problémáit megismerve.
Fontos számomra Zákányszék önállóságának fenntartása, az oktatási in-

tézmények magas színvonalon történő
üzemeltetése, a fiatalok helyben tartása, további lakhatási lehetőség biztosítása fiatal családok számára letelepedés
céljából, valamint a mezőgazdasági vállalkozások érdekeinek képviselete.
Kérem, tiszteljen meg szavazatával
október 13-án!

Adamik István
független képviselőjelölt
Tisztelt Zákányszéki Lakosok,
Választópolgárok!
Adamik István zákányszéki lakos vagyok, önkormányzati képviselőjelölt.
Választásban, mint az egyik indulónak nagyobb bemutatkozásra nincs
szükség.
2002-től négy cikluson keresztül voltam önkormányzati képviselő. Szeretem
a közösségi kihívásokat, a településünket, a fejlődést, az egységet, a biztonságot, ezeket tartom elsődleges feladatoknak.

Tanács Adrienn
független képviselőjelölt
Tisztelt Zákányszéki
Választópolgárok!
Tanács Adrienn vagyok, 1993. november 12-én születtem Szegeden, mezőgazdasággal foglalkozó család második
gyermekeként. Édesanyám női szabó,
de jelenleg őstermelőként és családanyaként dolgozik, Édesapám pedig
egyéni vállalkozóként tartja fent a családunkat. Első szülött gyermekük, Szabolcs, Szegeden dolgozik, mint szakoktató, és ő is aktív résztvevője és bővítője
a családi gazdaságunknak. A mindennapi mezőgazdasági munkánkat így végezzük, apai nagymamámmal együtt.

A testületi munkát nem lehet, mint
egy OKJ-s tanfolyamot 3-6 hónap alatt
elsajátítani. Mindennap, hónapban
a ciklus utolsó napjáig folyamatosan
vizsgázni kell alkalmasságból, kitartásból, emberségből.
A mostani választásra barátok, ismerősök, bennem bízó lakosok felkérésére
jelöltetem magam, köszönöm a bizalmat
akkor is, ha nem jutok be a Testületbe,
semmiféle sértődöttség nélkül továbbra is szükség esetén a hozzám fordulók,
a település szolgálatára állok.

Zákányszéken nőttem fel, ide jártam
óvodába, és természetesen általános iskolába is. Tanulmányaimat Szegeden folytattam a Széchenyi István Gimnáziumban
pedagógia szakon, majd a Gábor Dénes
Szakközépiskolában szereztem meg a pedagógiai asszisztens végzettségemet.
A családi vállalkozás mellett dolgozom a Zákányszéki Manó-kert Óvoda
és Bölcsőde intézményében pedagógiai
asszisztensként, idestova hat éve. Pályafutásom alatt igyekeztem mindig tovább
képezni magam, ezért az elmúlt tanévekben a munkám mellett iskolába jártam
további gyerekneveléssel kapcsolatos
végzettségek megszerzése érdekében.
Folytatás az 5. oldalon!
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Folytatás a 4. oldalról!

kapcsolattartás biztosítható a fiatalokkal, és létrehozható egy még élhetőbb közösség. Szeretném a fiatalokat támogatni abban, hogy szívesen
telepedjenek le Zákányszéken, és itt
tervezzék a családalapítást. Célom továbbá az intézményeink még szimpatikusabbá tétele a mostani szülőgeneráció számára is.

Számomra nagyon fontos az oktatás,
és egy még jobb, összetartóbb fiatal
közösség létrejötte. Ennek érdekében
terveim között szerepel a Zákányszéki
Ifjúsági Önkormányzattal történő szoros együttműködés, ezáltal még jobb

5. oldal

Véleményem szerint még többet tudnék tenni ezek megvalósítása érdekében, ha nem csak egyszerű pedagógiai
asszisztens lennék a település életében, hanem oszlopos tagjává válhatnék
a képviselő-testületnek. Ehhez kérem,
hogy támogatássukkal, szavazatukkal
járuljanak hozzá!

Nagy Lajos Ferenc
független képviselőjelölt
Nagy Lajos Ferenc vagyok, 58 éves.
Élettársi kapcsolatban élek. Óvodát és
iskolát Forráskúton végeztem. Utána
a 600-as iskolába jártam. DÉLÉP-nél
és VOLÁN-nál dolgoztam. Itt a falu-

ban, a TSZ-ben állatgondozóként dolgoztam, majd a megszűnése után az önkormányzat dolgozója lettem.
Köszönöm, hogy időt szánt rám és elolvasta bemutatkozómat.

Palotás Attila
független képviselőjelölt
Palotás Attila a nevem, 27 éves tősgyökeres zákányszéki lakos vagyok. Villanyszerelőként végeztem 2012-ben és
helyi vállalkozóként ezzel foglalkozom
már több éve. Sok munkával és kitartó
szorgossággal műszaki területen váltam
sikeres szakemberré. A munkám során
több helyen megfordultam, miközben

Kazi Péter
független képviselőjelölt
Kedves Zákányszéki
Választópolgárok!
Negyedik alkalommal fogok tollat, hogy
megköszönjem a belém vetett bizalmukat, mellyel már egymást követő négy
választás alkalmával kitüntettek. Nagy
megtiszteltetés számomra, hogy töretlen
bizalommal vannak irányomban, ugyanakkor egyre nagyobb felelősséget jelent

megismertem a környezetemben élők
mindennapi nehézségeit. Büszke vagyok arra, hogy a problémákban a kihívásokat látom. Az önkormányzat
működését szeretném támogatni tudásommal és kitartásommal.

az, hogy minden egyes döntés alkalmával lelkiismeretemnek és az Önök elvárásainak is maradéktalanul meg tudjak
felelni. Mindannyiunk életében vannak
könnyebb és nehezebb időszakok, ettől
függetlenül elsődleges célként kell tekintenem arra, hogy Zákányszék Község 70
év után is fenntartható módon fejlődjön
tovább, illetve utódaink számára is élhető
és biztonságos település, egymást segítő,
összetartó közösség maradjon!
Folytatás a 6. oldalon!
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Folytatás az 5. oldalról!

Visszatekintve az eltelt közel 20
esztendőre számos területen sikerült fejlődést elérnünk. Elkészült
a szennyvíz-, illetve a belvízelvezető
csatornarendszer, megtisztult az ivóvíz, közoktatási és közművelődési intézményeink felújítása befejeződött,
valamint környezetbarát, megújuló
energiaforrásokkal lettek ellátva. Elkészült Mórahalom és Zákányszék között a kerékpárút, melyet - nagy örömömre - egyre többen vesznek igénybe
naponta. Méltó környezetbe került
a kegyeleti park – elődeink nyughelye,
illetve a helyi temető is a 21. század
elvárásainak megfelel. Lassan a sportpálya és annak környéke is megfelelő
lehetőséget biztosít a mozogni vágyók
számára, de számomra a legnagyobb
előrelépést az jelenti, hogy Zákányszék
gazdasága is az elvárásainknak megfelelő módon fejlődött. Az elmúlt 10 év
alatt a településen befizetett iparűzési

Sas Györgyné
független képviselőjelölt
Sas Györgyné vagyok. Dunántúlon,
Csurgón születtem. Felsőfokú tanulmányaimat Szegeden folytattam, így kerül-
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adó a háromszorosára emelkedett, ebben az évben megközelíti a 45 millió
Ft-ot.
Célom, hogy a meglévő helyi vállalkozások jövedelmezőségének javításával,
valamint további vállalkozások betelepítésével növeljük a település gazdasági
erejét és ez lehetőséget tud biztosítani
az oktatási intézményeink független és
innovatív üzemeltetésére. Ezek segítségével gyökeret fogunk teremteni gyermekeink számára, amely a településen
tartja majd Őket, mert olyan értéket
kapnak majd Tőlünk, szüleiktől, mint
amit a mi Szüleink hagytak ránk.
A település, valamint intézményeinek
függetlenségének hosszú távú fenntartása érdekében a lakosságszámot ismét
3000 fő fölé kell emelni, melyhez meglévő építési telkeinket értékesíteni kell,
lehetőség szerint fiatal, szakképzett
szakemberek, hagyományos értékrenddel rendelkező családok részére.
A közbiztonság szintjének növelése is
elengedhetetlen feladatunk, a központi

gyalogátkelőhely kialakítása, valamint
a település főutcáján áthaladó forgalom
lassítása, illetve a régóta megoldásra
váró, településen ideiglenesen letelepedett vendégmunkások szabályozott
keretek között történő szállásoltatása
és foglalkoztatása.
Végezetül, de nem utolsó sorban,
gondoznunk kell örökségünket, melyet
elődeink évszázadok alatt nagy gondossággal hagytak hátra számunkra, és nekünk ugyanilyen gondossággal kell átadnunk egy rohamos léptekkel fejlődő
nemzedék számára, hogy településünk
és nemzetünk megőrizze és megállja helyét az Európai Unióban.
Számos feladat vár ránk a fenti célok
megvalósítása érdekében. Kérem, tiszteljenek meg szavazatukkal a 2019. október 13. napján megrendezésre kerülő
önkormányzati képviselő-választáson
és biztosítsanak lehetőséget számomra,
hogy tapasztalataimmal és tudásommal
közvetlenül hozzá tudjak járulni Zákányszék Község fejlődéséhez!

tem 1981-ben Zákányszékre. Azóta itt
dolgozom, és családommal – férjemmel
és két fiammal – itt élek. A művelődési
ház igazgatójaként a közművelődési intézmény mellett 1995-ben – az akkori
önkormányzat beleegyező döntésének
köszönhetően – létrehozhattam településünkön a művészeti iskolát is.
Működése alatt sok-sok fiatalnak
biztosított lehetőséget a különböző
hangszereken történő tanulásra, néptánc, társastánc és moderntánc oktatásban való részvételre, de színjátszó és
képzőművészet tanszakra is járhattak
diákjaink. 2004-ben a művészeti iskola szervezetileg az általános iskolához
került, 2012 decemberéig igazgatóhelyettesként itt dolgoztam. Az igazgatónő – Deme Józsefné – nyugdíjba vonulása után 2013. augusztusig megbízott
igazgató lettem, majd az új pályázati
rendszerben elnyertem az iskola intézményvezetői megbízását.
Munkám mellett már több ciklusban
is a lakosság bizalmának köszönhetően
önkormányzati képviselőként is tevé-

kenykedhettem. Mindig igyekeztem
legjobb tudásom szerint a település és
az itt élők érdekeit képviselni. Ezúton
is szeretném megköszönni eddigi bizalmukat.
Amennyiben ismét megtisztelnek
szavazatukkal, abban az esetben vállalom, hogy továbbra is településünk és
a lakosság érdekeit tekintem elsődleges
és egyetlen szempontként döntéseim
meghozatalában.

Zákányszék
Önkormányzati
választások
2019. október 13.
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Dani Kálmán Szabolcs
független képviselőjelölt
Tisztelt Zákányszékiek!
Dani Kálmán Szabolcs vagyok 23 éves
tősgyökeres zákányszéki lakos. Az ál-

Borbás Norbert
független képviselőjelölt
Kedves Zákányszékiek!
A nevem Borbás Norbert, 40 éves vagyok. Feleségemmel, Czékus Kittivel és
fiammal, Zénóval Zákányszéken élünk.
Édesapám a helyi sportkör elnöke,
édesanyám az egyházközség oszlopos
tagja.
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talános iskola után, a szegedi Deák
Ferenc Gimnáziumban szereztem
érettségit, nemzetközi kapcsolatok
és gazdaság szakon. Az érettségit követően a Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Karára nyertem
felvételt, Kereskedelem és Marketing
szakos hallgatóként. Az egyetem mellett értékesítési asszisztensként dolgozom egy szegedi székhelyű csomagolástechnológiai cégnél, továbbá amikor
csak tehetem, segítek szüleimnek a mezőgazdasági munkában. Párommal, aki
a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és
Bölcsődében dolgozik óvodapedagógus, a településen szeretnénk családot
alapítani.
Mivel születésem óta Zákányszéken élek, így ismerem a lakosságot és
az igényeiket. Véleményem szerint nagyon fontos lenne a fiatalok ösztönzése arra, hogy részt vegyenek a közösségi életben, továbbá arra, hogy

itt telepedjenek le, és gyermekeik is
a helyi intézményekbe járjanak. Nagyon fontosnak tartom az oktatás fejlesztését, mind iskolai, mind óvódai
szinten, pályázati lehetőségek felhasználásával.
Hiszem, hogy fiatal, innovatív gondolkodásmódommal, a tapasztalt képviselőtársaimmal együttműködve, segíteni
tudnám a testület munkáját. Amennyiben megválasztanak, minden erőmmel
azon leszek, hogy támogassam azokat
a kezdeményezéseket, lehetőségeket,
amelyek a településünk érdekeit, fejlődését szolgálják.
Szavazatukat, és bizalmukat előre is
köszönöm!

Szociális munkásként diplomáztam,
15 éve Mórahalmon dolgozom. Jelenleg egy szociális szektort képviselő
önkormányzati cég ügyvezetője vagyok, továbbá a Homokháti Kistérség
meghatározó egészségügyi cégének
igazgatóhelyetteseként tevékenykedem. Az elmúlt évek alatt számtalan
pályázat előkészítésében, megírásában
és koordinációjában vettem részt, ezáltal nagy tapasztalatokra tettem szert
a fejlesztések terén. Önkormányzati
cégvezetőként a hivatali élet sem idegen tőlem, hozzászoktam az érdekek
egyeztetéséhez és vélemények konfrontációjához.
Elkötelezett híve vagyok a sportéletnek, a civil szervezetekkel való együtt-

működésnek, emellett nyíltan támogatok minden olyan a települést érintő
pályázati fejlesztést, amely élhetőbbé
teszi közvetlen környezetünket.
És hogy miért is jelentkeztem képviselőnek?
Abban biztos vagyok, hogy mindig
van hova tovább fejlődni és nem szabad megelégedni az elért eredményekkel. Törekedni kell arra, hogy a település
fejlődése ne rekedjen meg. Véleményem
szerint, időről-időre változtatni kell a települést irányító testület személyi ös�szetételén, hogy új látásmódok, új motivációk és fiatalos lendület vihesse előre
a falu érdekeit. Én magamat fiatalosnak
és lendületesnek tartom, ezért szeretném kérni szavazatukat!
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Csóti József László
független képviselőjelölt
Tisztelt Zákányszéki Lakosok!
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy
köszönetet mondjak eddigi támogatásukért, a bizalomért, amellyel meg-

Széll-Tanács Tünde
független képviselőjelölt
39 éve születtem Szegeden, azóta Zákányszéken élek. Általános iskolai tanul-
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tisztelnek a település érdekében végzett
munkám során.
Csóti József László vagyok, 1969-ben
születtem Szegeden. Zákányszéken,
mezőgazdasággal foglakozó családban
nőttem fel, és napjainkig is itt élek családommal.
Jelenleg, a 3A Takarékszövetkezet
Mórahalmi Kirendeltségének megbízott
vezetőjeként dolgozom.
Feleségem a Homokháti Szociális
Központ intézményvezetőjeként segíti
az itt élők mindennapjait. Boldog édesapja lehetek egy jogászhallgató és egy
gimnazista leánygyermeknek.
Mivel gyökereim ide kötnek, ezért
rendkívül fontos számomra, hogy a zákányszéki emberekért, jóllétükért dolgozzam, ahogyan azt már korábban is
tettem a Képviselő-testület tagjaként.
Minden korosztály támogatása, segítése fontos számomra, célom az emberközpontú településpolitika. Ezt

a szemléletet képviseltem korábban is,
és a jövőben is hasonló módon kívánok
tevékenykedni, javaslataimmal a helyi
lakosok érdekeit szolgálni.
Jövőbeni célkitűzéseink megvalósulása érdekében véleményemmel, javaslataimmal az alábbi célok megvalósítását
tartom elsődleges feladatomnak:
• Idősek bentlakásos és területi ellátásának fejlesztését,
• A fiatalok helyben maradását elősegítő fejlesztések támogatását,
• A csatorna pályázat lakossági önerő
visszafizetésének lehetőségét megvizsgálni, és visszafizetni belőle an�nyit, amennyire lehetőség lesz.
Kérem Önöket, hogy október 13-án
ismételten támogassanak szavazataikkal, adjanak lehetőséget arra, hogy továbbra is képviselőként dolgozhassam
Zákányszék fejlődéséért, értékeinek
megőrzéséért, gyarapításáért.

mányaimat a helyi iskolában végeztem,
középiskolai éveimet pedig a szegedi
Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola falai között töltöttem. Vállalkozó-menedzser mérnöki diplomámat
a Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karán szereztem. 8 évig
dolgoztam pénzügyi területen, majd kisfiam, Zalán születése óta férjemmel és
szüleimmel, a mezőgazdaság területén
tevékenykedünk családi gazdálkodásban.
Nyitott voltam mindig a hagyományőrzés, az értékeink feltárása, megbecsülése és új színekben való bemutatása
terén. Fontos számomra, hogy az oktatási intézmények keretein belül és azon
túl is, a gyermekek ismerjék, részesei
legyenek, és tovább vigyék kis falunk
értékeit, hagyományait.
2012 óta szappankészítéssel is foglalkozom, színesítve a helyi értéktárat.

5 évvel ezelőtt bizalmat kaptam, hogy
tagja lehessek Zákányszék Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, ezért köszönetet mondok! Az esetleges problémákat, az elért eredményeket más
szemszögből láthattam. Aktívan részt
vehettem ezek megoldásában, előre lendítésében felelősséggel, tisztességgel,
saját és szüleinktől kapott értékrendek,
tapasztalatok alapján.
Kis falunk életében igyekszem aktívan részt venni, nyitottan az elénk
gördülő kihívásokra, megoldandó feladatokra is.
Bízom benne, hogy a következő évek
során is lehetőségem lesz a községet,
a képviselő-testületet érintő döntésekben részt venni.
Ehhez kérem a továbbiakban is bizalmukat, támogatásukat!

Zákányszék

Önkormányzati választások
2019. október 13.

