Jámbor Nándor
1971-ben született. Házastársa Jámbor Éva Ágnes. Két gyermekük született: Nándor és
Ármin.
1991-ig Németországban dolgozott, majd hazaköltözött Békés megyébe, és különböző
cégeknél vállalt állást, mígnem magánvállalkozásba fogott. 2003-ban alapította meg a
tartályok, majd 2005 óta konténerek gyártásával is foglalkozó társaságot Orosházán, a NafMetál Bt.-t (ma: NAF-Metal Kft.). Közben 2007-ben leérettségizett a tótkomlósi Jankó János
Általános Iskola és Gimnáziumban. A Mercator Duó Bt. cégvezetője.
Vállalkozóként különösen az ezredforduló után kezdte fokozódó aggodalommal követni a
gazdasági és politikai folyamatokat, melyek alakulása sarkallta végül közéleti aktivitásra.
Még 2003-ban, egykori diáktársa hívására csatlakozott a Jobbik Magyarországért Mozgalom
újonnan alakult orosházi szervezetéhez. Helyi pártalelnöknek választották, majd 2009-ben a
nemzeti radikális párt Békés megyei alelnöke lett. Jelenleg tagja a közlekedési és az
energetikai kabinetnek.
A Jobbik színeiben a 2006. őszi önkormányzati választásokon indult először. Az orosházi
3. számú választókerületben (1,2%) ért el. A Jobbik és Független Kisgazdapárt közös megyei
közgyűlési listájának 7. helyén indították.
A 2010 áprilisában sorra kerülő országgyűlési választáson az Békésmegye 6-os
választókörzet egyéni mandátumért is jelölték. A verseny már az első fordulóban eldőlt a
konzervatív Dancsó József javára, azonban csak néhány szavazattal szorult a baloldali jelölt
mögé, a harmadik (19,5%) helyre. A területi lista negyedik helyén szerepelt, míg az országos
listán a nyolcvanötödik helyen indították.
Az október 3-ai helyi választáson az üveg- és konzerviparáról egyaránt ismert dél-békési
város polgármesteri székéért is elindult, s a voksok 10,5 százalékát szerezte meg. Egyéni (10.
sz.) választókerületben a négy évvel korábbihoz képest jelentősen javult támogatottsága
(12,5%). Pártja listás önkormányzati mandátumot szerzett, hiszen listavezetőként a képviselőtestületbe, a pártlajstrom harmadik helyéről pedig a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésébe is bekerült. Utóbbiban a pénzügyi bizottság alelnökeként, valamint a
közbeszerzési bizottság tagjaként kezdett dolgozni.
2011. május 11-én a mandátumáról lemondott Samu Tamás Gergő helyére jelölte pártja
az Országgyűlésbe, mandátumát június 2-án, Békéscsabán vette át, képviselői esküjét június
6-án tett le. Közben május 20-án orosházi, valamint május 31-ei hatállyal megyegyűlési
mandátumáról önként lemondott. A Jobbik frakció a külügyi bizottságba delegálta. 2011.
június 20-én elhangzott első parlamenti felszólalásában a nemzeti erőforrás minisztériumi
államtitkárának feltett kérdésében a korkedvezményes, illetve rokkantnyugdíjak
felülvizsgálata által mozgósítandó munkaerő elhelyezésével kapcsolatban adott hangot
kétségeinek. Parlamenti munkája során elsősorban Orosháza és a térség fejlődéséért kíván
dolgozni, melynek érdekében együttműködésre törekszik a térség többi országgyűlési
képviselőjével is.
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