
3 polgármesteri székre 9 jelölt 

Az október 3-i önkormányzati választáson a 10 ezer lélekszámúnál nagyobb 3 
kisvárosunkban összesen 9 jelölt közül választhat a polgár. Csongrádon ketten, 
Makón hárman versenyeznek, Szentes 4 jelölttel a „leg". A „polgárok közt az elsı" 
címért versengık közül csak egy makói aspiráns „független". 

Mindhárom városban ringbe száll a vezetıi helyért a 
Fidesz–KDNP és az MSZP. A szocialisták egy helyen, 
Makón civilekkel szövetkeztek. Egyetlen jelöltet állít 
a Jobbik és a Pálmások Szövetsége – Szentesen. 
Egyébként Szentesen 10, Csongrádon és Makón 8-8 
egyéni választókerületbe tömörülnek a 
képviselıségre jelentkezık. Választókerületenként 
Csongrádon 3–4, Makón 6–8, Szentesen 4–7 jelölt is 
próbálkozik. Csongrádon a 31 pályázó pártszínekben 
verseng. Makón a 6, Szentesen a 7 független verseng 
a 45, illetve 39 olyan jelölttel, aki mögött párt vagy 
civilszervezet áll. A választók aktivitására utal, hogy 
4 éve az arra jogosultaknak Csongrádon 48, Makón 44, Szentesen szintén 44 százaléka 
mondott véleményt a voksával. 
 
Csongrád 
 
Bedı Tamás Albert (MSZP): „Nyolc éve vagyok Csongrád polgármestere. Az elsı négy 
év eredményei után az elmúlt ciklusban a fejlıdés üteme tovább gyorsult. A 
szakképzés megerısítésével, az ipari park továbbfejlesztésével, még több 
vendégcsalogató programmal adunk nagy lökést a munkahely-teremtésnek. Így hozzuk 
ki a legtöbbet a Mercedes gyár jelentette lehetıségekbıl, és így jut még több a 
családok, az idısek megsegítésére. Orvosi szőrıbuszokkal visszük házhoz a 
vizsgálatokat. Folytatjuk a térfigyelı kamerarendszer kiépítését. Végzünk az utak 
aszfaltozásával, a parkok, járdák és vízelvezetı árkok rendbetételével. Nagy a tét. 
Kiszámítható, biztos fejlıdés vagy bizonytalanság és megtorpanás? Ismernek: 
felkészült csapatommal az elsı naptól folytatni tudjuk a nyolc éve elkezdett munkát. 
Ehhez kérem a csongrádiak támogatását október 3-án."  
 
Kırösi Tibor (Fidesz–KDNP): „1965-ben születtem. Anyai ágon tısgyökeres csongrádi 
vagyok, a Nyéki családot sokan ismerik. 1990-ben kezdtem dolgozni a csongrádi 
Batsányi János Gimnáziumban történelem–földrajz szakos tanárként, eközben 
jogászvégzettséget szereztem 2000-ben. 2007 óta a csongrádi középiskolák igazgatója 
vagyok. Polgármesterként egyik kiemelt célom: diákjaink a Csongrádon megszerzett 
tudást késıbb itt is használják fel. Ne a támogatásokhoz keressük a feladatokat, mint 
eddig, hanem a feladatokhoz anyagi hátteret. Gazdasági szakemberként, 
menedzserszemlélető intézményvezetıként az elmúlt 3 évben közel 500 millió 
forintnyi többletforrás elıteremtésében mőködtem közre. A város elmúlt évtizede 
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bebizonyította számomra, hogy nagy és igazi változásokra van végre szükség. Valódi 
kormányzati támogatásra, az önös érdekek félreálIítására." 
 
Makó 
 
Buzás Péter (MSZP/Polgári Szövetség Makóért): „A makóiak többségének bizalmából 
16 éve vagyok a város polgármestere. Ez egyszerre jelent állandóságot és szüntelen 
megújulást, ami megóv a fásultságtól. Az elmúlt években értékeket teremtettünk. 
Tudom, sokan gondolják velem együtt: a megkezdett munkát folytatni kell. 
Belefogtunk a fürdı fejlesztésébe. Hamarosan autópályán érkezünk haza. Ipari 
parkunk ezen a sztrádán a befektetıket, így az új munkahelyeket hozza. Programom 
kiemelt része a fiatalok itthon tartása. Munkámat az értékek megtartása mellett a 
dinamikus megújuláshoz szükséges változásokkal együtt fogom végezni. Egy új 
polgármester a megtorpanást jelenti. Míg ı és csapata betanul, a lehetıségek 
elmennek mellettünk. A város fejlıdése közös ügyünk. Ezért fontos, mindenki menjen 
el szavazni, mert nincs idı az újrakezdésre."  
 
Mágori Józsefné (Fidesz–KDNP): „Ha én és képviselıjelölt- 
társaim elnyerjük a bizalmat, már a választás másnapján hozzálátunk a munkához: a 
megrekedt beruházásokat befejezzük. A távfőtést korszerősítjük. Futballakadémiát 
alapítunk. Munkahelyeket teremtünk. A kormány segítségével és garanciáival 10 
milliárdos vízelvezetési és turisztikai programot indítunk. Az üresen tátongó ipari 
parkba élelmiszer-ipari üzemeket telepítünk, a kertészeti kultúrát fejlesztjük. A 
gimnáziumnak tornatermet, a Maros táncegyüttesnek tánctermet biztosítunk. Minden 
leromlott játszóteret korszerősítünk. A szociális otthon bıvítjük. Az SZTK-t felújítjuk. 
A kórház mőködését biztosítjuk. Trianon-emlékmővet és országzászlót építünk. 
Nyugodt életet, biztonságot, tartalmas kikapcsolódási lehetıségeket biztosítunk Makó 
idıskorú lakóinak, nyugalmat, emberhez méltó légkört biztosítunk az önkormányzati 
munkahelyeken!" 
 
Márton Imre (független): „Új stílus, új lendület, új munkahelyek – ezen gondolatok 
mentén kovácsolódott az a program, amely a 'Makó hazavár' nevet viseli. Szakértı 
csapattal a hátam mögött, a civilek, makói lakosok véleményét szem elıtt tartva 
kezdünk hozzá Makó újjáélesztéséhez: vállalkozóbarát környezet, a barnamezıs 
területek újrahasznosítása, átfogó közmunkaprogram, szociális földprogram, fiatal 
családosok támogatása, szolgáltató önkormányzat, összefogás a kistérség ipari 
parkjaival, pártpolitikától mentes, eredményközpontú városvezetés. 
 
Kérem, október 3-án támogasson szavazatával engem és a Városépítık Társasága 
jelöltjeit, hogy Makó ne a botrányoktól, hanem a makóiak sikereitıl legyen újra 
hangos!" 
 
Szentes 
 
Farkas Sándor (Fidesz): „Tısgyökeres szentesiként szolgálom az embereket mint a 
Fidesz országgyőlési képviselıje, 12 éve. Úgy érzem, akkor tudok legtöbbet tenni a 
szentesiekért, ha felvállalom a polgármesterséget. Hiszen Szentes nem lehet 
ellenzékben a települések közti versenyben. Csak így lehet esélyünk forrásokhoz 
jutni, szorosan együttmőködve a kormánnyal. Élnünk kell a lehetıséggel, helyi 
szinten megvalósítani a kormány programját egy olyan csapatban, amely a 
legszélesebb összefogáson alapul. A munkahelyteremtés mindennél fontosabb. Az 
egészségügy területén komoly lemaradásokat kell behoznunk, és alapvetı szociális 
intézkedések is várattak eddig magukra.  
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Alapelvem: szolgálnia kell a városnak az itt élıket. Nem az emberek vannak a 
városért, hanem fordítva. Nem a járda a fontos, hanem aki rajta lépdel. Hajrá 
Magyarország, hajrá Szentes!" 
 
Karikó-Tóth Tibor (Pálmások Szövetsége): „Programom: az ipari, mezıgazdasági és 
logisztikai adottságokat kihasználó gazdaságfejlesztés. Megélénkülı idegenforgalom, 
színvonalas városmarketing. Termálvíz-hasznosítás, egészségturizmus. Középiskoláink 
visszaszerzése, helyi felsıoktatás megteremtése. Sokrétő kultúra és közmővelıdés. 
Élı Kurca. Igényes városkép és élhetı környezet megteremtése, zöldterületek 
növelése. Új építési telkek létesítése, a pályakezdıknek kedvezménnyel. Kórházunk 
hírnevének visszaszerzése, helyi nıvérképzés. A szociálisan leginkább 
kiszolgáltatottak segítése. A nemzeti sportváros címhez méltó sportpolitika. 
Partnerség az egyházakkal, civilszervezetekkel és a kisebbségekkel. Rugalmasabb, 
gyorsabb, hatékonyabb közigazgatás. Javuló közrend és közbiztonság. A város 
egyetemes érdekeit szolgáló testvérvárosi kapcsolatok." 
 
Molnár Attila (Jobbik): „1970-ben születtem Szentesen. Nıs vagyok, 2 gyermekem 
van. Fıiskolai végzettségem: mezıgazdasági mérnök, mérlegképes könyvelıként 
dolgozom. Korábban nem voltam tagja pártnak, de a politika foglalkoztatott. A 
Jobbik helyi szervezetéhez 2009-ben csatlakoztam. Ekkorra a saját bırömön is 
kezdtem érezni, hogy a vezetı politikusok által hangoztatott eredmények és a 
valóság között egyre mélyebb szakadék tátong. Szükséges, hogy erısítsük meg az 
emberekben a nemzettudatot és az összetartozás érzését. Anyagilag és szellemileg is 
erıs és öntudatos szentesi polgárokra van szükség ahhoz, hogy megfeleljünk az új 
kihívásoknak. Fontos, hogy a polgárokat olyan személyek képviseljék, akik közülük 
kerülnek ki. A helyi politikusok ne a mindenkori kormány szócsövei és végrehajtói 
legyenek, hanem a lakosság érdekében dolgozó vezetık.  
 
Szirbik Imre (MSZP): „Mindent megelızı legfontosabb feladatomnak a munkahelyek 
megırzését és az újak létrejöttét tekintem. Segély helyett fenntartjuk a közösségi 
foglalkoztatást.  
 
A teljes komfort kiépítése érdekében a következı lépésünk az árkok rendbe hozása és 
a járdahálózat felújítása, a kerékpárút-hálózat továbbépítése. A városközponttól 
távolabb esı városrészeket úgy fejlesztjük, hogy azok közben ne veszítsék el 
emberközpontú, családias jellegüket. Kiemelten odafigyelünk a kórház-rekonstrukció 
folytatására. Történelmi épületeinket és tereinket megújító programunk része a 
Petıfi Szálló rendbetétele. Kiépítettük az ország egyik legnagyobb, termálalapú 
főtési rendszerét, élıvé tettük a Kurcát, parkokat, fasorokat telepítettünk.  
Környezetbarát várost építünk. Ösztöndíjrendszerünk kiszélesítésével elısegítjük 
fiataljaink tehetségének kibontakozását."  
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