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Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke az önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12-re tűzte ki. Ugyanezen a napon kerül
sor a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is. Az Alaptörvény
35. cikke szerint a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a
sarkalatos törvényben meghatározottak szerint öt évre választják.
A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. OKTÓBER 12.
Szavazni 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00
óráig lehet személyesen, a választási értesítőben
megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben, vagy
mozgóurnával.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
A nemzetiségi képviselők választására a 2011.
évi népszámlálás adatai alapján településünkön
roma nemzetiség tekintetében kerül sor.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán az a választópolgár szavazhat, aki
nemzetiségi névjegyzékbe vételét kérte.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A szavazás feltétele, hogy a választópolgár
személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával

Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtása
2014. október 10-én 16.00 óráig a helyi választási bizottsághoz személyesen, levélben, a választás.hu honlapon, illetve ügyfélkapun keresztül
(magyarország.hu)lehetséges.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtása 2014.
október 12-én 15.00 óráig a szavazókörben működő szavazatszámláló bizottsághoz írásban,
meghatalmazott útján is teljesíthető.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet a helyi választási irodához 2014. október 10-én 16.00 óráig az
a választópolgár nyújthat be, akinek a választás
kitűzését megelőzően legalább harminc nappal
(2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
Átjelentkező választópolgár visszavonhatja
az átjelentkezési kérelmét 2014. október 10-én
16.00 óráig.

A. lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély

HELYI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG TAGJAI

vagy

Elnök:
Kovács Mihály, Mezőcsát, Hősök tere 33.

B. a lakcímet és személyi azonosítót tartalmazó személy-azonosító igazolvány
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésének okát a törvény korlátozza:
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.

Tagok:
Erőssné Király Ildikó, Mezőcsát, Kiss J. u. 52/B.
Roszkos Lajos Mezőcsát, Szent I. 35.
Póttagok:
Bulik Mihályné Mezőcsát, Kiss J. u. 6.
Pap Tiborné Mezőcsát, Jókai u. 3/a.
Sipeki Istvánné Mezőcsát, Pozsonyi u. 8.
Smura Mikós Mezőcsát, Kinizsi u. 2.
Rákosi Ildikó
jegyző

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

CSÁTI ÚJSÁG
SZAVAZÓKÖRÖK

1. sz. SZAVAZÓKÖR
Címe: Egressy Béni
Általános Iskola
Szent I. u. 35

2. sz. SZAVAZÓKÖR
Címe: Idősek Nappali
Ellátó Intézménye
Bacsó B. u. 10.

3. sz. SZAVAZÓKÖR
Címe:
Városgondnokság
Széchenyi u. 50.

Alkotmány,
Arad,
Attila,
Csillag,
Dimitrov,
Korona,
Köztársaság,
Mátyás,
Munkácsy,
Petőfi,
Pozsonyi,
Szabadság,
Szent I.,
Táncsics,
Tisza,
Rét

Arany János,
Bacsó Béla,
Bem József,
Bajcsy-Zs.,
Bocskai,
Deák F.,
Dobó,
Gárdonyi,
Hősök-tere,
Jókai,
Mohácsi,
Muhi,
Szemere,
Szondi

Berzsenyi,
Bethlen,
Csokonai,
Damjanich,
Dózsa Gy.,
Gyóni G.,
Hunyadi,
Kazinczy,
Kisfaludy,
Kolozsvári,
Nagyváradi,
Rákóczi,
Sas,
Sándor,
Széchenyi,
Temesvári,
Thököly,
Wesselényi,

Kisebbségi Szavazókör
Címe: Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
Szent I. u. 21.

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

4. sz. SZAVAZÓKÖR
Címe: Gimnázium
Kossuth u. 2.

Vasút,
Ady, 				
Vágóhíd,
Báthori,				
Csemetekert,		 Vörösmarty,
Erdőszög-tanya,
Egressy,		
Erkel,			 Igó-tanya,
Fecske,			 Jánosér-tanya,
Füzes,			 Kiss-tanya,
Kiszely-tanya,
Galamb,		
Gerle,			 Moór-tanya,
Gólya,			 Pataki-tanya,
Szabó-tanya,
Gyümölcsöskert,
Varga-tanya,
Hejőmenti ÁG,
Zombori-tanya,
Keselyűhalom,
Dóra,
Kossuth,
Medve,			 Elvira,
Mikes,			 Flóra,
Hajnalka,
Munkás,		
Katalin,
Pacsirta,		
Márta,
Tompa,		
Orsolya
Török B.,
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5. sz. SZAVAZÓKÖR				
Címe: Árpád úti Óvoda
Árpád u. 6.			

Akác,
Árpád,					
Fenyő,					
Gyöngyvirág,				
Hársfa,					
Ibolya,					
József A.,					
Kinizsi,					
Kiss József,					
Kossuth,
Kölcsey,
Móricz Zs.,					
Mikszáth K.,				
Nefelejcs,					
Nyárfa,					
Orgona,					
Pálóczy,
Zöldfa,
Zrínyi

VÁLASZTÁS 2014.

Polgármesterjelöltek

Rákosi Ildikó
jegyző
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Képviselőjelöltek – érvényesen szavazni 8 jelöltre lehet

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek – érvényesen szavazni 3 jelöltre lehet

Rákosi Ildikó jegyző

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

CSÁTI ÚJSÁG

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

Nyíregyházán születtem 1976-ban. Tanulmányaimat Debrecenben fejeztem be vegyésztechnikusként. Tiszaújvárosban a TVK
Nyrt.-nél sikerült elhelyezkednem, jelenleg a Műszaki Felügyeleti
részlegnél tevékenykedek. Városunkkal két évtizede van kapcsolatom férjemen keresztül, aki mezőcsáti születésű. Végleg 2004ben költöztünk haza. Szeretek itt lakni, tisztelem és becsülöm az
itt lakó embereket. Egy gyermek édesanyja vagyok, nekik, a fiatal
nemzedéknek szeretnék egy lakhatóbb, egy biztonságosabb, egy
rendezettebb várost örökségül hagyni. Nagyon fontosnak tartom
egy olyan várossá fejleszteni Mezőcsátot, ahol a fiatalok megtalálják jövőképüket és otthonukat, hogy újra egy lendületes fiatal város lehessünk. Hiszem, hogy egy városnak és a nemzedékeknek is
nagyon fontos a fiatalok elvándorlásának megszüntetése. A Jobbik
Mezőcsáti Szervezetének aktív tagja vagyok. Építsünk fel együtt
egy eredményesebb, fejlődő Mezőcsátot!
Kérem, szavazzon rám, a bizalmát munkámmal meghálálom: Bátyi Lívia
Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármester- és képviselőjelöltje

„Ahhoz, hogy nagy dolgokat hajtsunk végre, úgy kell élnünk, mintha sohasem kellene meghalnunk.”
(Vauvenargues)
Tisztelt Olvasók!
Köszönöm, hogy a polgármesteri tisztségre történő újraindulásomat ajánlásaikkal biztosították, egyben bocsánatukat kérem azoknak, akikhez személyesen nem jutottam el. Az
érdemi döntést úgyis október 12-én hozzák, és akkor még inkább számítok Önökre.
Polgármesterként eltöltött két önkormányzati ciklus után a Lakosság részéről a harmadikra történő biztatás megtisztelő. A képviselőtársaim és a köztisztviselő, valamint
közalkalmazott kollégák négy éves munkáját ezúton és ismételten is köszönöm, mert
nélkülük nem sikerült volna az Önkormányzat működőképességét megőrizni, szolgáltatásainak színvonalát fenntartani, illetve javítani, a kormányzati döntésekből fakadó
átalakításokat végrehajtani.
A folyamatban lévő fejlesztések (Főút felújítása, Művelődési Ház és Könyvtár felújítása, Régi Orvosi Rendelő belső felújítása, ivóvízvezetékek cseréje) továbbvitelén
túl, mindkét óvodaépület felújítására, a csapadékvíz-elvezetési problémák további orvoslására, oktatási és kulturális
centrum kialakítására, ifjúsági szálláshelyek létrehozására, a buszvárók felújítására, és a leromlott városi területek
rehabilitációjára is szeretnék többek között újabb felhatalmazást kérni.
A megújulás jegyében, közéleti munkámban elsősorban a családbarát munkahelyek és a versenyképes tudás megszerzéséhez, a sikeres kisgazdaságok kialakításához, továbbá a megújuló energiák közvetlen eléréséhez szeretném
lakostársaimat hozzásegíteni.
Bízok Önökben, mert Önök is bízhatnak bennem!
dr. Domján László
független polgármester(jelölt) és képviselőjelölt
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Tisztelt Mezőcsáti Választópolgár!
45 éves, mezőcsáti vállalkozó vagyok. Gyermekkorom óta lakom Mezőcsáton. 25 éve boldog házasságban
élek. Két leány büszke édesapja, Alexandra 24, Stella 20 éves.
24 éve vállalkozó vagyok. Jelenleg építőiparral és kereskedelemmel foglalkozunk testvéremmel, feleségemmel és gyermekeimmel. Szabadidőmben a mezőcsáti labdarúgást segítem és támogatom lehetőségem szerint. A 24 év során megszerzett tapasztalataimat szeretném felhasználni Mezőcsát fejlődésében,
hogy méltó legyen a városi címre. Ezért döntöttem úgy, hogy indulok a 2014-es választáson.

Tisztelt Mezőcsáti Választópolgárok!
Az Önök bizalmából ismét polgármester- és képviselőjelöltként szólok Önökhöz!
A mögöttem lévő négy ciklusban – amit helyi és megyei önkormányzati képviselőként töltöttem – szerzett valamennyi tapasztalatomat és ismeretemet ajánlom
most fel a város jövőjének érdekében. Látva és megélve ennek az időszaknak az eredményeit és hiányosságait, tanulva a hibákból, fogalmaztam meg erre az önkormányzati választásra a programomat. Valamennyi társadalmi rétegre és csoportra, korosztályra gondolva szedtem pontokba a szórólapon felsorolt terveimet.
Fontos az itt élők számára létük biztonsága, amelynek feltétele megfelelő jövedelemforrás biztosítása, ami jelent munkahelyet, közmunkaprogramot, mezőgazdasági
mintaprogramot, Szociális és Szolgáltató Szövetkezetet. Ezek megvalósításai programom szerves részét képezik.
Városunk megfelelő menedzselésével és kulturális programokkal, a fürdő fejlesztésével a turisták számára is vonzóvá tehetjük településünket. Köztereink és utcáink tisztán és rendezetten tartásával olyan városképet alakíthatunk ki, amire nemcsak büszkék lehetünk, de komfortérzetünk is javulhat általa. Ilyen környezetben minden
generáció tagja – a legkisebbektől a legidősebbekig – szívesen maradna Mezőcsát lakója. Azokat pedig, akik
önhibájukon kívül segítségre szorulnak, segíteni kell!
Nagyon fontos, hogy a már meglévő értékeinket óvjuk, vigyázzunk rájuk és újak teremtéséhez pályázatok
útján nyerjünk anyagi támogatást!
Mindenkinek joga van tudni, hogy azok, akiknek a város lakosai bizalmat szavaztak, hogyan végzik önként
vállalt munkájukat! Ezért visszaállítanám a testületi ülések közvetítését.
Rövid ízelítőt adtam abból, hogy én milyennek látom a jövőbeli Mezőcsátot. Kérem Önöket, segítsenek, hogy
megvalósuljanak a felvázolt tervek, és az elkövetkező években egy fejlődő, életképes város lakói lehessünk! Ezért
október 12-én szavazzanak rám! Számítok mindkét szavazatukra, ezért a polgármesteri listán a 4., a képviselői
listán a 31. helyen keressék a nevemet!
Bizalmukat köszönöm!
Tisztelettel: Halász Károly
polgármester- és képviselőjelölt

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

CSÁTI ÚJSÁG

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

Tisztelt Választópolgárok!
Most, hogy lezárult a jelöltállítás lehetősége a regisztrált polgármesterjelöltek száma alapján kimondhatjuk, a városban polgármesterváltó hangulat alakult ki, hiszen 8 jelölt még a településen sohasem indult városvezetőnek.
Engedjék meg, hogy független polgármesterjelöltként bemutatkozzam.
Dr. Kállai Tibor vagyok, 47 éves és 7 éve praktizáló ügyvédként dolgozom. Jogi diplomámat 2002-ben szereztem meg„cum laude”minősítéssel a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Jogi szakvizsgámat 2008-ban az akkori Legfelsőbb Bíróságon (ma Kúria) tettem le. Feleségemmel lassan negyed
százada boldog, kiegyensúlyozott házasságban élek, és neveljük közösen két leány gyermekünket. Úgy gondolom, hogy iskolai végzettségem és szakmai
tapasztalatom alapján alkalmas vagyok arra, hogy a város polgárait képviselhessem és szolgálhassam polgármesterként.
Polgármesterjelöltként elsősorban szeretném leszögezni, hogy felelőtlen és előre láthatóan megvalósíthatatlan ígéreteket nem teszek, nem ezzel kívánok Mezőcsát első
számú vezetőjévé válni. Számomra a hitelesség, átláthatóság és kiszámíthatóság, a számonkérhetősség fontosabb, mint ígérni és nem teljesíteni, amire az elmúlt két
évtizedben bőven akadt példa.
Ezért is választottam az „Egyenes út” szlogent, mert ezt szeretném követni polgármesterként is.
Alapvetően arra törekszem, hogy városunk javát és egyértelmű gyarapodását szolgáljam. Szeretném a lakosságot minél szélesebb körben bevonni saját életük megszervezésébe, jobbá tételébe. Fontosnak tartom a nyilvánosság biztosítását az önkormányzati működésbe.
A legfontosabb feladat a város működőképességének fenntartása, és a lehetőségek szerinti fejlesztése. Szeretném elérni azt, hogy a mezőcsátiak elégedetten, biztonságban éljenek lakóhelyükön, a település élhetősége, az élet minősége, a környezeti értékek megóvása mindenki számára váljon fontossá. Jó érzés legyen Mezőcsáton élni, és
büszkének lenni a megtermelt közös javakra.
Polgármesterré történő megválasztásom esetén egy szemléletben és stílusban megújult, a település embereivel szoros kapcsolatot tartó polgármesterjelöltre adják szavazatukat.
Programom és elképzeléseim nem csak címszavakban léteznek, hanem a megoldást is közvetíteni szeretném a választópolgárok felé, azt tartalommal is kitöltve.
A részletes elképzeléseimet jelen újságcikk megjelenését megelőzően eljuttattam a választópolgárok részére, ezért itt nem szeretném megismételni.
Megragadom az alkalmat, és megköszönöm mindenkinek, aki aláírásával jelöltségemhez lehetőséget nyújtott.
Kérek minden választópolgárt, aki változást, fejlődést és élhetőbb várost szeretne látni, valamint egymásra is odafigyelő embertársaik között élni, szavazatával polgármesterré történő megválasztásomhoz nyújtson segítséget 2014. október 12-én!
Fontos döntés van a választópolgárok kezében, hiszen most először nem csak új polgármestert választanak, hanem először 5 évre szavaznak bizalmat. Ez a bizalom a
képviselőre is vonatkozik, mely hosszú idő a bizalom kérdésében.
Tisztelettel várok minden választásra jogosult mezőcsáti lakost, hogy a bizalmat és a lehetőséget adja meg számomra, hogy jó polgármestere
lehessek a városnak, és minél többen jöjjenek el szavazni!
Tisztelettel:
Dr. Kállai Tibor
polgármester- és képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Eddigi támogatásukat is megköszönve szeretném röviden összefoglalni: miért kérem, hogy
továbbra is bizalmat szavazzanak nekem!
Siposné Horváth Anita vagyok, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata
Néppárt polgármesterjelöltje. Az Önök bizalmából második ciklusban dolgozhatom önkormányzati képviselőként. A FIDESZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Női tagozatának országos küldöttjeként is vállaltam feladatokat.
Önkormányzati munkámban eddig a karitatív szolgálat megerősítésén dolgoztam, a 2010-es kampányban kitűzött céljaim
maradéktalanul megvalósultak. Ebben az időszakban a fogyatékkal élő emberek napközijének létrehozását, az idősek nappali
ellátását, valamint a tanoda elindítását tűztem ki célul és valósítottam meg képviselőtársaimmal.
Gyerekkoromtól Mezőcsáton élek, rengeteg szép élményem van a városról és lakóiról, azonban a saját és családom élete során nap mint nap találkozom a mindannyiunkat érintő problémákkal, szembesülök a városvezetés számos feladatával. Legfontosabb célom a Mezőcsáti Termálfürdő sorsának
megoldása, valamint a Tanuszoda megvalósítása és a mezőcsáti futball- és sportélet százéves múltjának megfelelő, méltó rangra emelése.
Aggasztó számomra a lakosság lélekszámának csökkenése, ezért minden lehetőséget kihasználva szeretném elérni, hogy munkahelyteremtéssel megállíthassuk ezt a folyamatot. Fontos, hogy a közfoglalkoztatást minél hatékonyabban alkalmazzuk, de a teljesen az államtól függő közfoglalkoztatásból lépjünk is
egy lépcsőfokot az önfenntartás felé; ezt szociális szövetkezet létrehozásával oldhatjuk meg.
A turisztika jelentheti a mezőgazdaság mellett a második kitörési pontot városunkban, ehhez azonban szükséges a városkép rehabilitációja, a régi
kulturális örökségek felelevenítése, új tartalommal való megtöltése. Mezőcsáton nagyon nagy erőt képvisel a polgárok kezdeményezése, alkotó energiája,
a hagyományok tisztelete és a hozzájuk való ragaszkodás. Ezek a tevékenységek, gondolatok szándékaim szerint még inkább megkapják majd a városvezetés támogatását, hiszen egy település nemcsak falakból, kövekből épül, hanem a benne lakók jószándékából, mindennapos munkálkodásából is.
Tisztelt Választópolgárok!
A feladatunk nem lesz kevés, de mindannyiunkat boldoggá tesz, ha jó célokért küzdhetünk egy felkészült apparátussal, kreatív képviselő-testülettel és a
városi gondolkodást támogató, a megvalósításban együttműködő mezőcsáti polgárokkal.
Minden tudásommal, jó szándékkal és szeretettel dolgozom ezután is városunk, Mezőcsát újjászületéséért!
Siposné Horváth Anita Ágnes
FIDESZ-KDNP polgármester- és önkormányzati képviselőjelölt
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Kedves Mezőcsáti lakosok!
Tóth László független polgármester- és képviselőjelölt vagyok.
Először is szeretném megköszönni azt a sok aláírást az ajánlóívemen, amivel megtiszteltek, bizalmat adtak nekem.
Bizalmat adtak ahhoz, hogy itt, Mezőcsáton gyökeres változtatások kellenek az Önkormányzat működésében, négy év kihagyás
után megvalósíthassam a következőket:
– A lakosságot be kell vonni a város életéhez kapcsolódó eseményekhez, javaslataikat figyelembe kell venni, a fejlesztéseknél
és a várost érintő dolgokról.
– A volt Városgondnoksági épületekből és telephelyekből olyan üzem elindítása, ahol a közmunkások nemcsak takarító, hanem értékteremtő feladatokat is kapnak a város és saját maguk boldogulására.
Ez az üzem koordinálhatja a városban folyó építési és karbantartási munkálatokat.
Kiszolgálva az Élelmezési központot és az újonnan létrehozandó Szociális boltot.
– Képviselő-testületi határozatok határidőnek betartás és ellenőrzése.
– Testületi ülések élő közvetítésének visszaállítása.
A hetven év feletti idős emberek hulladék elszállítási díjának támogatásának visszaállítása. Szerethetőbb, szebb városképet kell kialakítanunk. Növelni kell az
emberek biztonságérzetét (rendőrség, Polgárőrség és a Tűzoltó Egyesület támogatását). Közterület-felügyelet létrehozása a Polgárőrséggel közösen. A sport, a
kultúra és a különböző civil szervezetek városhoz illő támogatása (pályáztatás útján). A négy év elhalasztott beruházásait, amit a környező települések kihasználtak, meg kell valósítani. E négy év elmulasztott dolgairól a mostani polgármester és a képviselő-testület egyformán felelősek. Kormányzati támogatásokat nem
kihasználni VÉTEK. Amit visszaadtak pályázatokat és amit nem valósítottak meg a teljesség igénye nélkül.
Például:
– Ifjúsági szálláshely létrehozása a Strand mellet kb. 26 millió
– Ravatalozó felújítása kb. 26 millió
– 2013 december óta húzódó Kossuth, Szent István út felújítása kb. 130 millió
– Művelődési ház felújítás kb. 180 millió
– Régi Orvosi rendelő felújítása kb. 80 millió
– Ami még el lett halasztva vagy nem lett megpályázva az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítása.
Szégyen, hogy egy lakodalmas rendezvényt a szomszédos településen kell megtartani. Szerethetőbb, szebb városképet kell kialakítani. A hátrányt le kell dolgozni.
Ehhez kérném az Önök támogatását, 2014. október 12-én szavazzanak rám és oldjuk meg együtt a Város problémáit.
„Az emberekért, a mi Városunkért.”
Tóth László
Polgármester- és képviselőjelölt
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Tisztelt
Választó Polgárok!
Balogh Istvánné, Farkas Mária
vagyok, mezőcsáti lakos. 1974.
10. 27-én születtem Mezőcsáton.
Mivel én is szegény családban
élek, nem kell bemutatni, milyen
a nincstelenség.
Számomra a remény, és a bizalom
a legfontosabb ahhoz, hogy helyem legyen a testületben. Egy kis összefogással pedig munkát tudnánk teremteni a szegény embereknek.
Nagyon szeretnék egy húsfeldolgozó ipart, ahol a
rászorult emberek tudnának dolgozni. A fizetésükben
a minimálbér összegét kapnák ki. Ezenkívül szeretnék egy állatmenhelyet, mivel már nem bírom tétlenül
nézni, hogy autók gázolják el a kóbor kutyákat.
Együtt bármire képesek vagyunk. Teremtsünk
munkát a szegény embereknek! Hiszen bármit el lehet
érni, csak akarni kell!
Balogh Istvánné
Önkormányzati képviselőjelölt
(független)
Kérem, hogy szavazatával támogasson!
2014. október 12-én.

Tisztelt Mezőcsáti Választópolgárok!
Bartók József nyugállományú rendőr alezredes vagyok. Mezőcsáton születtem, itt élek 48 éve. Nős vagyok, feleségem pedagógus, két lányom van, Vanda
18 éves, Petra 14.
Az elmúlt 4 évben a regnáló Képviselő-testület bizalma alapján az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjaként dolgoztam. A bizottsági
munkám során igyekeztem legjobb tudásom
szerint a döntések előkészítésében részt venni,
amely törvényes, szakmailag megalapozott, a lakosság érdekeit szolgáló képviselő-testületi döntéseket eredményezett.
Nagyon fontosnak tartom a közrend – közbiztonság kérdését a városban élő
polgáraink szubjektív biztonságérzetének megőrzése érdekében, melynek fontos
szegmense a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, az idősek áldozattá válásának
megakadályozása, a tulajdon elleni jogsértések minimalizálása.
A térfigyelő rendszer az idén pályázati forrásból kiépítésre kerül városunkban!
Úgy érzem, a 4 éves bizottsági munkám sikeres volt, ezen megkezdett utat
szeretném folytatni, összekötve új célok kijelölésével.
Fontos célom, hogy a lakosság érdekeit szem előtt tartva, Önökkel együtt szeretném jobbá tenni Mezőcsát város életkörülményeit.
Úgy gondolom, hogy a korábbi rendvédelmi szervnél végzett munkám során
szerzett személyes tapasztalatokkal gazdagodva, illetve a korombeliek nehézségeit
is ismerve, a helyi közösség tagjaként mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály
érdekeit méltón tudnám városunkban élő lakosaink érdekeit már nem csak bizottsági
tagként, hanem képviselőként is képviselni. Nem hiszek a képviselők csalhatatlanságában, de hiszek, és biztos vagyok abban, hogy közösen munkálkodva, Önökkel
együtt, összefogva, minden ellenségeskedést félretolva, előrébb léphetünk!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, amennyiben alkalmasnak találnak a
feladatra, szavazataikkal támogassanak a 2014. október 12-ei választás alkalmával.

Nyíregyházán
születtem
1976-ban.
Tanulmányaimat
Debrecenben
fejeztem
be
vegyésztechnikusként. Tiszaújvárosban a TVK Nyrt.-nél sikerült elhelyezkednem, jelenleg a
Műszaki Felügyeleti részlegnél
tevékenykedek. Városunkkal két
évtizede van kapcsolatom férjemen keresztül, aki mezőcsáti
születésű. Végleg 2004-ben költöztünk haza. Szeretek itt lakni, tisztelem és becsülöm az itt lakó embereket. Egy gyermek édesanyja vagyok, nekik, a
fiatal nemzedéknek szeretnék egy lakhatóbb, egy
biztonságosabb, egy rendezettebb várost örökségül
hagyni. Nagyon fontosnak tartom egy olyan várossá
fejleszteni Mezőcsátot, ahol a fiatalok megtalálják
jövőképüket és otthonukat, hogy újra egy lendületes
fiatal város lehessünk. Hiszem, hogy egy városnak
és a nemzedékeknek is nagyon fontos a fiatalok elvándorlásának megszüntetése. A Jobbik Mezőcsáti
Szervezetének aktív tagja vagyok. Építsünk fel együtt
egy eredményesebb, fejlődő Mezőcsátot!
Kérem, szavazzon rám,
a bizalmát munkámmal meghálálom: Bátyi Lívia
Jobbik Magyarországért Mozgalom
polgármester- és képviselőjelöltje
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1973. január 8-án születtem.
Gyermekkorom óta Mezőcsáton
lakom.
Tanulmányaimat
Tiszaújvárosban végeztem. 1994
óta a TVK Nyrt.-nél dolgozom.
Egy gyermek édesapja vagyok.
Alapító tagja vagyok a Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
Mezőcsáti Szervezetének, amit
2009 évben hoztunk létre. A Jobbik nézeteit teljes mértékben fel tudom vállalni, mert
egybeesik személyes gondolkodásommal. Szervezeti
erőből adománygyűjtést rendeztünk a felsőzsolcai árvízkárosultaknak, edelényi gyerekeknek tábort szerveztünk felajánlások segítségével. Tevékenyen részt
vállaltam a Bors Vezér és a Hazai Pálya újságainak
terjesztésében. Több bűnözés elleni demonstráción
részt vettem. Programunkban kiemelt szerepet szánok a közbiztonság javítására történő intézkedések
meghozatalára és betartatására.
Tiszteljenek meg bizalmukkal és megszolgálom:
Berecz Zoltán Károly
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltje

Tisztelt Választópolgárok!
Tapasztalataim és tudásom felajánlásával
szeretném elősegíteni, hogy Mezőcsát
gyorsabban fejlődhessen! Szakszerű előkészítéssel, tisztességes munkával, ésszerű
gazdálkodással, az összefogás erejével előrehaladást érhetünk el.
•
•
•
•

Elő kell készíteni az önkormányzat tulajdonában lévő termálkút
fűtési vagy egyéb célú felhasználását.
Aktívan segíteni kell a munkahelyteremtést, akár ingyenes önkormányzati terület felajánlásával, adókedvezménnyel, ügyfélbarát
ügyintézéssel.
A ravatalozót, valamint az intézményeket és a polgármesteri hivatalt fel kell újítani.
A civil szervezetek és egyesületek támogatására forrást kell biztosítani.

Minden előremutató ötletet támogatok és tiszteletdíj nélkül is vállalom
Mezőcsátért, Önökkel és Önökért ezt a kihívást.
Köszönöm eddigi támogatásukat, kérem, tiszteljenek meg szavazataikkal!
Tisztelettel:

Csorba Sándor
Független képviselőjelölt

KÉPVISELŐJELÖLTEK

Bertók Lajos független önkormányzati
képviselőjelölt, Mezőcsát 2014.
1981. április 5-én születtem Miskolcon. Mezőcsáton
nőttem fel, a szakközépiskolai tanulmányaimat Mezőkövesden végeztem, ahol az érettségit követően
dolgozni is kezdtem. A sorköteles katonai szolgálat után
2003-ban tértem vissza szülővárosomba, ekkor a helyi
kavicsbányában helyezkedtem el. Az itt eltöltött kilenc
év után Tiszaújvárosban találtam munkát. Idén júliustól
a Bükki Nemzeti Park alkalmazásában állok.
2012-ben megnősültem, feleségem Bertókné Nemes Erzsébet, a Mezőcsáti Református
Gimnázium pedagógusa, aki jelenleg GYED-en van 6 hónapos kislányunkkal.
Alapító tagja vagyok a Mezőcsát Népművészeti Egyesületnek. Több mint 20 éve
aktív tagja vagyok a Mezőcsát Népi Együttesnek, valamint a néhány éve feloszlott Mezőcsáti Citerazenekarnak. Számomra gyermekkorom óta fontos hagyományaink megőrzése, továbbadása. A népzene és a néptánc révén rengeteg
hazai és jó néhány külföldi kulturális rendezvényen volt alkalmam részt venni,
és társaimmal együtt városunk hírnevét öregbíteni.
A szülővárosomhoz, családomhoz, gyökereimhez, kultúránkhoz való kötődés egyértelművé tette számomra, hogy Mezőcsáton szeretném leélni az
életem, itt szeretném felnevelni gyermekeimet. Egy fenntartható fejlődésű,
élhetőbb, szerethetőbb Mezőcsáton.
Ezen célom megvalósítása sarkallt arra a döntésre, hogy jelöltessem magam
az idei önkormányzati választáson független képviselőként. Ezúton is szeretném
megköszönni mindazok bizalmát, akik ajánlásukkal lehetővé tették a jelölésem.
Véleményem szerint városunk jövője nemcsak a megfelelő polgármesteren
múlik, hanem a képviselő-testületen is. Hisz bárki legyen is a polgármester, egyedül
hiába húzza a település szekerét, a képviselők dolga hátulról tolni azt. Hiszem és vallom, hogy kemény, becsületes munkával, szaktudással, a polgárok érdekeit szem előtt
tartva lehetséges Mezőcsátot egy fejlődő, élhető, szerethető várossá tenni.
„Becsület, minden szennytől tiszta kéz,
Hű szorgalom, munkában éber ész,
Ész és erény lát víg s bő szüretet.”
(Vörösmarty Mihály)

„Nem sok nagy dolgot cselekszünk tanácsra.”
(Vauvenargues)
Tisztelt Olvasók!
Köszönöm, hogy képviselőjelöltségemet aláírásukkal biztosították, egyben bocsánatukat kérem
azoknak, akikhez személyesen
nem jutottam el. Az érdemi döntést október 12-én hozzák és akkor is számítok Önökre.
Képviselőnek
hagyománytiszteletből indulok és a Városunk iránti alázatom is
erre sarkall, mert a folyamatban lévő ügyek folytatásához ismereteimre, valamint emlékező tehetségemre szükség lehet.
Érdekképviseleti munkában elsősorban a családbarát munkahelyek és a versenyképes tudás megszerzéséhez, a sikeres kisgazdaságok kialakításához, továbbá
a megújuló energiák közvetlen eléréséhez szeretném
lakostársaimat hozzásegíteni.
Bízok Önökben,
mert Önök is bízhatnak bennem!
dr. Domján László
független polgármester(jelölt) és képviselőjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!
Meglátják, mennyi ígérgetésekkel
fognak találkozni az igen tisztelt
képviselőjelöltek részéről. Tévedés ne essék, nem
kritizálni akarom jelölttársaimat. Természetesen
nekem is van számtalan gondolatom, javaslatom,
de elsősorban az Önök javaslatait, ötleteit szeretném
képviselői munkám során elsődlegesen figyelembe
venni. Tapasztalatom alapján városunkban fontos a munkahelyteremtés, a
szociális és egészségügyi hálózat további fenntartása, a közrend és közbiztonság növelése, az oktatási feladatok eredményessége. Igen fontosnak tartom a
fiatalok számára a szórakozás, a kultúra, a sport lehetőségek megteremtését,
illetve szinten tartását. Az idősebbek számára a nyugdíjas klub maximális működtetése fontos feladat. Városunkban a járdahálózat elavult, ezért a felújítás
nem tűr halasztást. Nagyon fontosnak tartom, mivel FIDESZ-KDNP kormányunk van, az új felállású Képviselői-testület is FIDESZ-es legyen. A képviselői
szó csodálatos, az egyik legszebb kifejezés. Szerintem azt jelenti, a mások iránti
beleérző képességemmel nemcsak látom, de akarok is segíteni városunkban
élő valamennyi lakosnak. Szeretnék segíteni, segítsenek abban, hogy városunk képviselője legyek. A ciklusban Önökkel szeretnék közösen dolgozni, ezért
tiszteljenek meg szavazataikkal, hogy a jó gondolatok találkozhassanak egy
nemes szándék érdekében.
Eddigi és további támogatásukat hálás szívvel megköszönöm.
Tisztelettel:
Dósa András
FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselőjelölt

Tisztelt Mezőcsáti
Választópolgárok!
Farkas István vagyok, itt élek születésem óta.
Feleségem könyvtáros, három fiunk van,
Tamás 27, Zoltán 22, István 20 éves.
A szülővárosomhoz köt minden: családom,
munkám, közéleti tevékenységem.
23 évvel ezelőtt alapító tagja voltam és azóta
is tagja vagyok a Mezőcsáti Polgárőr Egyesületnek. A kampány során sok jelölt megfogalmazta,
hogy támogatni, erősíteni kell a polgárőrséget, javítani a közbiztonságon, de
sorainkba eddig nem jelentkeztek, és anyagilag, egyéb módon sem járultak
hozzá jelentős mértékben az egyesület munkájához.
Legutóbb kezdeményezésünkre térfigyelő rendszerre beadott pályázaton nyert
az önkormányzat, újabb pályázatokkal lehetne tovább bővíteni a kamerák számát.
Az önkormányzat kintlévőségeit, ami jelentős nagyságú, sokkal felelősségteljesebben kellene kezelni.
Fontosnak tartom a helyi civil szervezetek támogatását és elismerését,
mert a településért dolgoznak.
Köztereink szépítését, a felújítási munkákat a közmunkaprogram keretében, de
a jelenleginél hatékonyabban és szigorúbb ellenőrzés mellett kell elvégezni.
Nem ígérgetni szeretnék, hanem egy olyan képviselő-testület tagjaként dolgozni, akik egységes összefogással a város előrehaladását, fejlődését segítik elő.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem azokat a választópolgárokat is, akik eddig nem szavaztak, hogy 2014. október 12-én szavazataikkal támogassanak.
Farkas István
független képviselőjelölt

Tisztelt Mezőcsáti Választópolgárok!
2014-ben már harmadik alkalommal van lehetőségünk
arra, hogy szavazatainkkal akaratunkat és meggyőződésünket kinyilvánítsuk. Szavazhattunk szeretett magyar
hazánk közösségéért, és nemzetünket is magába foglaló
európai uniós közösségünkért.
Most szűkebb pátriánk, Mezőcsát városa felé fordul
sokszor aggódó figyelmünk és féltő, felelős szeretetünk.
1990-től fogva hat négyéves ciklus tapasztalatait vehetjük számba, láthatjuk hiányait, és tekinthetjük végig eredményeit. Okulni kell a megtett út törvényszerűségeiből
és igazságaiból. Tudatában kell lennünk Mezőcsát város jellemzőivel, lehetőségeivel,
határaival és korlátaival, hogy reális jövőképet tudjunk magunk elé tervezni.
27 éve élek és szolgálok a város közösségében, mint megválasztott református
lelkipásztor, és több cikluson át lehettem képviselő-testületi tag, egy ízben alpolgármester, több ízben bizottsági elnök is, a helybeli választók megtisztelő bizalmából.
Legutóbb a kettős tisztségem eredményeként is, annak lehetőségét jól felhasználva
tudott a Mezőcsáti Gimnázium egyrészt megmaradni, másrészt pályázatokból teljesen felújulni, EU-s normáknak megfelelni.
A Bölcsőde új szolgáltatása nagyon fontos szerepet tölt be a kisgyermekes
családok életében. A kívül-belül megújult templomaink élő és élni akaró küldetéssel bíró gyülekezetekről szólnak.
Dolgozni fogok azon, hogy megvalósuljon korábban megfogalmazott,
dédelgetett álmunk: az óvoda és bölcsőde mögötti fél hektáros kert területén
az Idősek Otthona, biztonságot és nyugalmat nyújtva időseinknek, támogatva
ezáltal fiaikat és leányaikat.
Kérem tisztelettel a Város választóinak megtisztelő, delegáló bizalmát, az
újabb önkormányzati képviselő-testületi munkához.
Mottóként ajánlom: - A jót még jobban, célegyenest előre teljes odaadással. Gazda István
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Tisztelt Mezőcsáti Választópolgárok!
Az Önök bizalmából ismét polgármester- és képviselőjelöltként szólok Önökhöz!
A mögöttem lévő négy ciklusban – amit helyi és megyei
önkormányzati képviselőként töltöttem – szerzett valamen�nyi tapasztalatomat és ismeretemet ajánlom most fel a város
jövőjének érdekében. Látva és megélve ennek az időszaknak az eredményeit és hiányosságait, tanulva a hibákból, fogalmaztam meg erre az önkormányzati választásra
a programomat. Valamennyi társadalmi rétegre és csoportra, korosztályra gondolva
szedtem pontokba a szórólapon felsorolt terveimet.
Fontos az itt élők számára létük biztonsága, amelynek feltétele megfelelő jövedelemforrás biztosítása, ami jelent munkahelyet, közmunkaprogramot, mezőgazdasági mintaprogramot, Szociális és Szolgáltató Szövetkezetet. Ezek megvalósításai
programom szerves részét képezik.
Városunk megfelelő menedzselésével és kulturális programokkal, a fürdő fejlesztésével a turisták számára is vonzóvá tehetjük településünket. Köztereink és utcáink tisztán és rendezetten tartásával olyan városképet alakíthatunk ki, amire nemcsak
büszkék lehetünk, de komfortérzetünk is javulhat általa. Ilyen környezetben minden
generáció tagja – a legkisebbektől a legidősebbekig – szívesen maradna Mezőcsát
lakója. Azokat pedig, akik önhibájukon kívül segítségre szorulnak, segíteni kell!
Nagyon fontos, hogy a már meglévő értékeinket óvjuk, vigyázzunk rájuk és újak
teremtéséhez pályázatok útján nyerjünk anyagi támogatást! Mindenkinek joga van
tudni, hogy azok, akiknek a város lakosai bizalmat szavaztak, hogyan végzik önként
vállalt munkájukat! Ezért visszaállítanám a testületi ülések közvetítését.
Rövid ízelítőt adtam abból, hogy én milyennek látom a jövőbeli Mezőcsátot.
Kérem Önöket, segítsenek, hogy megvalósuljanak a felvázolt tervek, és az elkövetkező években egy fejlődő, életképes város lakói lehessünk! Ezért október
12-én szavazzanak rám! Számítok mindkét szavazatukra, ezért a polgármesteri
listán a 4., a képviselői listán a 31. helyen keressék a nevemet!
Bizalmukat köszönöm!
Tisztelettel: Halász Károly
polgármester- és képviselőjelölt

Kampánybeszéd
Nevem Horváth Lajos, tősgyökeres mezőcsáti vagyok, jól ismerem a városunk elmúlt fél évszázadát,
akárcsak a jelenét. Engem is sokan ismerhetnek, mint
a Pöttyös kocsma vezetőjét.
Képviselőként is erre szeretnék alapozni: a helyiekkel való mindennapos jó kapcsolatomra, arra, hogy tudom, mik a település megoldandó ügyes-bajos gondjai, és arra, hogy aki ezekre megoldást keres vagy kínál,
könnyen megtalálhat engem, hogy közösen tehessünk
Mezőcsát további szépüléséért, fejlődéséért.
Már most tudom, hogy különös figyelmet igyekszem szentelni a városi kertészet gazdagításának,
mind a munkahelybővítés, mind az élelmezési központ változatos, sokrétű alapanyaggal történő ellátása
érdekében. Foglalkoztat az utak, járdák szépítéséneképítésének feladata, a hőforrások közcélú hasznosítása, a temető rendbetétele.
Kérem, tiszteljenek meg szavazataikkal!
Horváth Lajos
Önkormányzati képviselőjelölt

KÉPVISELŐJELÖLTEK

Tisztelt Mezőcsáti Választópolgárok!
Az Önök segítségével egy olyan ideológiai
kötődéstől mentes szemléletváltást kívánok
meghonosítani a mezőcsáti Önkormányzaton
belül, amelynek legfontosabb eleme a társadalom felé történő nyitás.
Független képviselőként nem egy zárt
közösség tagjaként szeretném a saját elképzeléseimet megvalósítani, hanem az olykor ellentétes nézeteket valló társadalmi csoportok által kialakított véleményeket
kívánom olyan szellemi műhelyekben egyeztetni, melynek a testület által
felkért szaktudással rendelkező külsős tagjai egymás érveit meghallgatva
dolgozhatják ki a közösen képviselhető alternatíváikat.
Ezáltal az itt élők számára – társadalmi rétegtől függetlenül – kívánom biztosítani azt, hogy elvárásaik a testületen belül napi szinten képviseltetve legyenek.
Független képviselőként legfontosabb elérendő célomként azt jelölöm
meg, hogy a jövőben az önkormányzati munka valóban az ÖNKORMÁNYZÁST
tegye lehetővé.
Munkámban nem a lakosság jogos elvárásainak meglátását tekintem elsődleges kihívásnak. Azok képviselete és támogatása minden megválasztott
képviselő számára kötelesség.
Számomra, a helyi lakosság csoportjain keresztül megfogalmazódott
problémákra adott válaszok és lehetőségek kidolgozása a kihívás.
Célom azt elérni, hogy – a közösségünk által elismert szaktudással rendelkező személyeken keresztül – helyet biztosítsak a városunkat érintő kérdések
felvetésére és azok megvitatására; állampolgári, gazdasági, vagy akár a szociális
érdekeink képviseletétől a helyi kulturális értékeink védelméig.
Tisztelettel: Hojdák Zoltán

Tisztelt Választópolgárok!
Most, hogy lezárult a jelöltállítás lehetősége a regisztrált
polgármesterjelöltek száma alapján kimondhatjuk, a városban polgármesterváltó hangulat alakult ki, hiszen 8
jelölt még a településen sohasem indult városvezetőnek.
Engedjék meg, hogy független polgármesterjelöltként bemutatkozzam.
Dr. Kállai Tibor vagyok, 47 éves és 7 éve praktizáló ügyvédként
dolgozom. Jogi diplomámat 2002-ben szereztem meg „cum laude” minősítéssel a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Jogi szakvizsgámat 2008-ban az akkori
Legfelsőbb Bíróságon (ma Kúria) tettem le. Feleségemmel lassan negyed százada boldog, kiegyensúlyozott házasságban élek, és neveljük közösen két leány gyermekünket.
Úgy gondolom, hogy iskolai végzettségem és szakmai tapasztalatom alapján alkalmas
vagyok arra, hogy a város polgárait képviselhessem és szolgálhassam polgármesterként.
Programom és elképzeléseim nem csak címszavakban léteznek, hanem a megoldást is
közvetíteni szeretném a választópolgárok felé, azt tartalommal is kitöltve.
A részletes elképzeléseimet jelen újságcikk megjelenését megelőzően eljuttattam
a választópolgárok részére, ezért itt nem szeretném megismételni.
Megragadom az alkalmat, és megköszönöm mindenkinek, aki aláírásával jelöltségemhez lehetőséget nyújtott.
Kérek minden választópolgárt, aki változást, fejlődést és élhetőbb várost szeretne
látni, valamint egymásra is odafigyelő embertársaik között élni, szavazatával polgármesterré történő megválasztásomhoz nyújtson segítséget 2014. október 12-én!
Fontos döntés van a választópolgárok kezében, hiszen most először nem csak új
polgármestert választanak, hanem először 5 évre szavaznak bizalmat. Ez a bizalom a képviselőre is vonatkozik, mely hosszú idő a bizalom kérdésében.
Tisztelettel várok minden választásra jogosult mezőcsáti lakost, hogy a bizalmat
és a lehetőséget adja meg számomra, hogy jó polgármestere lehessek a városnak, és minél többen jöjjenek el szavazni!
Tisztelettel:
Dr. Kállai Tibor
polgármester- és képviselőjelölt
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Tisztelt Mezőcsáti Lakosok!
Engedjék meg, hogy pár sorban bemutatkozzam Önöknek. Kápolnai László vagyok,
37 éves. Feleségemmel és 17 hónapos kislányunkkal itt élünk Mezőcsáton. 15. éve dolgozom a Mezőcsáti Református Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola német nyelvtanáraként. Diplomáimat a Miskolci, a Debreceni és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szereztem. 2007 óta
vagyok tagja az Önök megtisztelő bizalmából
Városunk Képviselő-testületének. A feladatot mindig is szolgálatnak tekintettem. Fontosnak ítélem a helyi lakosság nyugalmát, biztonságát és komfortérzetét szolgáló döntéseket. Megválasztásom esetén törekedni fogok,
a munkanélküliség csökkentése céljából, elsősorban a mezőgazdaságra
épülő munkahelyek létrehozására, cégek, vállalkozások idetelepülésének
elősegítésére.
Gondolkodjunk, gondoskodjunk közösen a jövőnkről!
Támogatásukban bízva,
tisztelettel:

Kormos Anna vagyok, az MSZP önkormányzati
képviselőjelöltje.
A baloldali és a szociáldemokrata értékeket vallom.
Köszönöm, hogy aláírásukkal támogattak és kérem
szavazzanak rám!
TISZTESSÉG, EMBERSÉG, SZOLIDARITÁS!

Kápolnai László
FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselőjelölt

Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsannanak hívnak, Mezőcsáton születtem
1968-ban. Az érettségit Mezőkövesden az I. László Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskolában szereztem meg,
képesített könyvelő és pénzügyi ügyintéző szakon.
Munkaviszonyomat a Dél-borsodi ÁFÉSZ pénzügyi
osztályán kezdtem 1986-ban, mely idő alatt a mérlegképes könyvelői képesítést is megszereztem. 1992-ben
Miskolcon az Adó-Soft Kft.-ben a vállalkozások könyvelésével ismerkedhettem meg.
1998-ban kerültem vissza Mezőcsátra és az Élelmezési Központ gazdaságvezetőjeként
dolgoztam, majd házasságot kötöttem Lőrincz Andrással. 1999-ben iker lányoknak
adtam életet, akik most kezdik tanulmányaikat Miskolcon a Lévay József Református
Gimnáziumban. A közgazdász diplomámat munka mellett sikerült megszereznem a
Kodolányi János Főiskola gazdálkodás szakán 2001-ben. A GYES után a Napközi Otthonos Óvoda gazdaságvezetőjeként helyezkedtem el, majd a mezőcsáti Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán pénzügyi előadóként vállaltam munkát.
Jelenleg a Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulása intézményének a Dél-Borsodi
Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda gazdaságvezetőjeként dolgozom, ahol a
gazdaságvezetői teendők mellett pályázatok pénzügyi lebonyolításában is részt vállalok.
15 éve dolgozom az államháztartásban, ahol többféle területen vállaltam
feladatokat, lehetőségem nyílt pályázatok lebonyolításában részt vállalni. Örömmel tölt el, hogy a településünkön a kistérségben egyre több pályázat valósul meg,
melyhez magam is hozzájárulhattam.
2013 óta a FIDESZ Mezőcsáti alapszervezetének alelnökeként végzem a
rám bízott feladatokat, továbbá képviselőként is szívesen dolgoznék, gyarapítva
Mezőcsát város vagyonát. Ehhez kérem a támogatásukat!
Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna
FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselőjelölt

Tisztelt
Választópolgárok!
Lőrincz Norbert 34 éves nőtlen
fiatalember vagyok, általános
iskolába Mezőcsátra jártam,
középiskolai tanulmányaimat
helyben a Kiss József Gimnázium és Szakközépiskolában végeztem, majd a gödöllői Szent
István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási
karán államvizsgáztam 2010-ben mint növénytermesztési agrármérnök. Szakmai tapasztalatot a
sikeres mezőcsáti Kiskert programban szereztem,
ahol munkavezetőként láttam el a feladatot.
Célomnak tekintem a program folytatását és
fejlesztését, valamint egy szociális bolt létrehozását, amely kedvezményes vásárlást biztosít a
lakosság számára. Elképzeléseim között szerepel
még számos feladat megoldása mellett, Mezőcsát
virágosítása és városképének átalakítása. Köszönöm, hogy aláírásaikkal támogatták jelöltségemet, kérem október 12-én is szavazzanak bizalmat nekem!
Lőrincz Norbert
Független képviselőjelölt
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Kedves Mezőcsáti
választópolgárok!
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Pap Katalin

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki aláírásával vagy
egyéb módon támogatott abban,
hogy az önkormányzati választásokon elindulhassak független
képviselőjelöltként.
Remélem, mindenkihez eljutott az a szórólap, amelyben kifejtettem elképzeléseimet városunk jövőbeni fejlődésével kapcsolatosan.
Szórólapom megtalálható a facebook-on is.
Bízom abban, hogy Önök is egyetértenek céljaimmal és városépítő terveimmel, ezért kérem, hogy
szavazataikkal is támogassanak a 2014. október 12-i
választás során!

Mezőcsáton születtem és
tanulmányaimat is helyben
végeztem. 2001-től, mint főállású vállalkozó könyvelőként dolgozom és segítem
megbízóimat. Célom a helyi
vállalkozások érdekeinek képviselete a városfejlesztési beruházások tekintetében, valamint a turisztikai és mezőgazdasági
fejlesztések kiaknázása, városhoz méltó termelői piac kialakítása.

Tisztelettel:

Köszönöm, hogy ajánlásaikkal lehetővé tették indulásomat az önkormányzati választáson!

Dr. Pallay Gergely
független képviselőjelölt

Siposné Horváth Anita Ágnes vagyok, 43
éves, férjezett, két gyermek édesanyja.
Férjem, Sipos József a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrs parancsnoka. Családunk gyökerei édesanyám, Horváth Sándorné
Fónagy Ágnes révén – akinek elődei tősgyökeres mezőcsáti
iparosok és kereskedők voltak – ehhez a városhoz kötnek
bennünket elszakíthatatlanul. Mezőcsáton jártam általános
iskolába, majd középiskolai tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végeztem. Ezt követően szereztem meg a felsőfokú külkereskedelmi és áruforgalmi ügyintézői bizonyítványomat, valamint a valutapénztáros és ügyintézői végzettségemet, miközben a vállalkozói szférában dolgoztam,
kereskedéssel foglalkozva. 2008 őszétől dolgozom az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtárban művelődésszervezőként, 2013 nyarától megbízott intézményegység-vezetőként. Szakmai törekvéseim közül legfontosabbnak tartom a kulturális, művészeti
és tudományos értékek megőrzését, nyilvánosságra hozatalát és hasznosítását a város
életében. Munkám mellett végzett tanulmányaim lezárásaként 2012-ben államvizsgáztam az egri Eszterházy Károly Főiskolán, ahol fő szakterületem az andragógia tudományán belül a felnőttképzés, közösségfejlesztés, rendezvényszervezés volt. Mezőcsát
Város Önkormányzata képviselő-testületének 2006-tól vagyok tagja. A FIDESZ Megyei
Női Tagozatában dolgozom, 2009-től alelnökként, 2011-től pedig az Országos Tanács
küldötteként. Elkötelezettségem és a városom iránti hűségem indított arra, hogy
polgármesterjelöltként induljak az előttünk álló választáson. Életpályám, eddigi helytállásom, a Mezőcsát iránti töretlen hűségem és a helyi lakosok városformáló erejébe
vetett hitem, és természetesen a családom támogatása ad erőt ahhoz, hogy Mezőcsát
következő öt évének sorsformáló időszakában erre a feladatra vállalkozzam.
Kedves Mezőcsátiak! Induljunk el együtt, és gyarapítsuk, szépítsük, építsük tovább elődeink nyomdokain szülővárosunkat!
Siposné Horváth Anita Ágnes
FIDESZ-KDNP polgármester- és képviselőjelölt
Eddigi és további támogatásukat hálás szívvel megköszönöm.

„A bölcsesség a léleknek az,
ami a testnek az egészség.”
(La Rochefoucauld)
Tisztelt Olvasók!
Köszönöm, hogy képviselőjelöltségemet aláírásaikkal biztosították, egyben kérem támogatásukat
a szavazófülkékben is 2014. október 12-én!
A hajdan önkormányzati képviselőként, majd tanácsnokként és legutóbb alpolgármesterként eltöltött három önkormányzati ciklus munkálkodása után a Lakosság részéről a negyedik megmérettetésre történő
biztatás megtisztelő.
Az érdekképviseleti munkámban a folyamatban lévő fejlesztések (Főút
felújítása, Művelődési Ház és Könyvtár felújítása, Régi Orvosi Rendelő belső felújítása, ivóvízvezetékek cseréje) továbbvitelét, azokon túl az új fejlesztések közül a mindkét óvodaépület felújítását, az oktatási és kulturális
centrum kialakítását, az ifjúsági szálláshelyek létrehozását és a buszvárók
felújítását szeretném támogatni.
Természetesen a tőlem megszokott módon kívánom továbbra is képviselni az egészségügyi és szociális dolgozók szakmai szempontjait, továbbá
a betegek és az egészséggel élők érdekeit.
Bízom Önökben, Önök is bízhatnak Bennem!
Dr. Siska András
független képviselőjelölt
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TiszteltVálasztópolgárok!
Ezúton köszönöm meg, hogy aláírásukkal támogatták az önkormányzati választáson való indulásomat,
s október 12-én is számítok a szavazataikra.

Szopkó Tibor

az Ön képviselőjelöltje

A további céljaimat és a részletes programomat a folyamatosan
frissülő internetes blogomon (szopkotibor.blog.hu), valamint a
közösségi oldalamon (facebook.com/tibor.szopko) olvashatják.
Tisztelt Választópolgárok!
Tóth László, 59 éves vállalkozó vagyok, mezőcsáti családból származom. Miként édesapám, én is saját házamnál hoztam létre a
család megélhetésének alapját képező vállalkozást 1989-ben.
Feleségemmel, Tóthné Lőrincz Máriával a lakásunk garázsában
indulásként egy presszót nyitottunk, és azóta folyamatosan fejlődve 1994-ben megalapítottam a Nyírfa-Ker. Kft-t. Jelenlegi
fő tevékenységünk az élelmiszer vegyiáru-kereskedés.
Az Önök által először 1998-ban nekem szavazott bizalom is hozzásegített ahhoz,
hogy önkormányzati képviselő lehessek és ez új lendületet adott közéleti munkámnak.
Közreműködésemmel megalakult az Autóssport szakosztály, (1999-2006.)
melynek vezetője voltam megszűnéséig. A régi gépjárművek szeretőiből 2014. év
májusában megalakítottuk a Mezőcsáti Motoros és Veterán Klubbot.
Kezdeményezésemre indult el a ma is hagyományteremtően minden évben
megrendezésre kerülő Mini-Expo (2000-től Város nap), ahol a helyi kereskedők,
vállalkozók megmutatták a tágabb érdeklődői körnek, hogy mivel foglalkoznak.
Fontosnak tartom a társadalmi szolidaritást, ezért 2000-ben megalapítottam a
Mezőcsát Kultúrájáért Alapítványt. Alapítványunk az itt lakó fiatal művészek bemutatásán kívül külföldi táncosok és együttesek műsorát is megszervezte az érdeklődőknek, valamint öt éve hagyományőrzés céljából rendezzük a „Csáti menyegzőt” és harmadik alkalommal rendeztük meg a„Csáti kavalkádot” (Kuli Sándor Kettes fogathajtó
Emlékverseny). A város fejlődéséért érzett felelősségemet tükrözi az is, hogy minden
jó cél érdekében hajlandó vagyok nem csak szponzorként közreműködni, hanem saját
munkámmal tevékenyen is segíteni a különböző rendezvényeket.
A következő négy évben is szeretném azt az építő tevékenységet folytatni,
amit 1998-as megválasztásom óta elkezdtem.
Szeretném, ha közreműködésemmel Mezőcsát városa az ismert nehézségek
ellenére még jobban fejlődne, mint az elmúlt négy évben.
Köszönöm, hogy ajánlásukkal és aláírásukkal megtisztelnek. A közelgő önkormányzati választások alkalmával most is szeretném a segítségüket és a támogatásukat
kérni ahhoz, hogy a következő időszakban is képviselhessem az önök és a város értékeit.
Tóth László
Polgármester- és önkormányzati képviselőjelölt

Főbb céljaim:
– Mezőcsát élhetőbbé tétele az itt lakók és
vonzóvá tétele az itt letelepedni akaró dolgozó,
adófizető családok, cégek számára. Ennek egyik
legfontosabb eleme a közbiztonság javítása.
Mivel több éve aktív polgárőrként tevékenykedek városunkban, úgy érzem, ez
ügyben van mit javítani a jelenlegi helyzeten.
– Kóbor kutyák problémájának konkrét megoldása. (Az én fiamat nem egyszer
kergették már meg gazdátlan kutyák az utcán) Évek óta változatlan a helyzet.
– Városunk központjának, bevezető útjainak, üdülő területének rendezettebbé, virágosabbá tétele, valamint folyamatos karbantartása.
– Ipari, beruházási terület kijelölése.
– Helyi adók megreformálása, vonzóvá tétele vállalkozások számára. Új,
beruházóbarát, európai szemléletű, lendületes, hatékony önkormányzati hozzáállás támogatása. Konstruktív párbeszéd a piaci szereplőkkel.
– A gyógyturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása.
Megválasztásom esetén, független önkormányzati képviselőként, kizárólag
Mezőcsát érdekeit szem előtt tartva végzem majd munkámat. Képviselőtársaimat is arra ösztönözném, hogy ne párt- és emberi szimpátia szerint foglaljanak
állást a Városházán, hanem kizárólag a város fejlődése legyen a cél.
Véleményem szerint csak egységes véleményt formálva, összetartó képviselői
csapattal lehet sikeres városunk.
Tompa László
Önkormányzati képviselőjelölt
Tisztelt Mezőcsátiak!
Vaskó Ferenc vagyok, 1987-ben születtem
tősgyökeres mezőcsáti család gyermekeként, azóta is itt élek, s a jövőmet is Mezőcsáton képzelem el. Középiskolás éveim alatt fordult érdeklődésem
a közügyek irányába. Későbbi pályaválasztásomat már ez
határozta meg, törekvéseim eredményeként 2011-ben
felvételt nyertem a Miskolci Egyetem Politológia szakára. Itt a legjobb oktatóktól
sajátíthattam el a politikatudományt. Idén májusban sikeres államvizsgát tettem,
jelenleg nyelvvizsgára készülök.
Tudom jól, hogy az iskolapadban megszerzett elméleti tudás nem minden, még ha
nagyobb rálátást is ad. Az emberek négyszemközt elmondott őszinte véleménye a legeslegfontosabb információ kell, hogy legyen mindenki számára, aki a közért tenni szeretne,
s arra vállalkozik, hogy felelős döntések meghozatalával másokat is képviseljen.
Az Önök bizalmából válhattam most önkormányzati képviselőjelöltté, s
ezúton is szeretném megköszönni a nagyszámú támogató aláírást és a jó szándékú, biztató szavakat!
A helyi ügyek iránt elkötelezett fiatalként igen fontosnak tartom városunk,
Mezőcsát élhetőbbé tételét. Ennek eszköze véleményem szerint a közösségi normák betartásának és betartatásának előmozdítása, továbbá olyan fejlesztések
megvalósítása, melyek a meglévő adottságokra alapoznak, helyben teremtenek
munkát és megélhetést az embereknek. A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek
felzárkóztatását különösen fontosnak tartom.
Az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy több környező, kisebb település
is látványosabban, dinamikusabban tudott fejlődni, mint történelmi településünk, Mezőcsát. Részben emiatt is úgy látom, hogy most igazán nagy kihívások
előtt állunk. Véleményem szerint a mindannyiunk által nap mint nap megélt
problémákat csakis egymás felé fordulással, valódi összefogással oldhatjuk meg,
szerves fejlődést csak így indíthatunk el.
Teremtsük meg együtt a felemelkedés esélyét! Hajrá, Mezőcsát!
Kérem, hogy szavazatával támogasson 2014. október 12-én!
Vaskó Ferenc
önkormányzati képviselőjelölt
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Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm mindazok bizalmát, akik aláírásukkal támogatták önkormányzati képviselői jelölésem.
Több, mint 40 éve élek Mezőcsáton, itt laknak a
gyermekeim, unokáim.
Kezdettől fogva Mezőcsáton dolgoztam a járási,
majd nagyközségi, városi közigazgatásban, 30 évet
töltöttem gyámügyi szakterületen.
Hat éve vagyok a kistérségi, jelenleg pedig a DélBorsodi Idős-ügyi Tanács elnöke, kilenc település nyugdíjas klubjait fogom össze.
A BAZ. Megyei Nyugdíjas Szervezet tevékenységem elismerte, továbbá 2013ban Mezőcsát Város Önkormányzat képviselő-testülete javaslatára Mezőcsát
Város közösségért végzett munkámért kitüntetésben részesültem.
Úgy gondolom, hogy a városvezetés munkáját szociális érzékenységemmel, szaktudásommal és jó szervező képességemmel a lakosság érdekeit szem
előtt tartva tudom hatékonyan segíteni.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal az önkormányzati választás napján leadott szavazatukkal, a következő években az alábbi feladatok megvalósítását fogom elősegíteni:
Közmunkaprogram körültekintőbb összehangolása, ivóvíz- és a szennyvíz-szolgáltatás költségeinek csökkentése, utak karbantartása, nem önkormányzati utak felújításának kikényszerítése, a kiírt pályázatokban rejlő
lehetőségek hatékony kihasználása. Több kulturális program szervezése
mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály részére, a kulturált szórakozási
lehetőségének megteremtése, ezzel kapcsolatos feladatok kidolgozása a lakosság bevonásával. A rászoruló családokra körültekintőbben odafigyelés.
Szeretném, ha a Mezőcsátiak büszkén hangoztatnák, hogy szeretem a városom,
mert itt születtem, itt van a családom és az otthonom, jó élni egy szép, tiszta és
békés városban, ahol a közbiztonság is kiváló.
Vida Lászlóné

Zarándiné Keresztúri Ilona
OKJ Ápoló, Szülésznő,
Pszichológiai asszisztens
Tisztelt mezőcsáti választópolgárok!
Egy pár sor magamról:
Mezőcsáton élek születésem óta. Férjnél vagyok és
egy fiúgyermekünk van.
Az általános iskola elvégzése után az emberek
segítését tűztem ki fő célomul és kerestem, hol tudom ezt a legjobban
teljesíteni. Már akkor tapasztaltam, hogy a beteg ember minden téren a
legkiszolgáltatottabb, így az egészségügyi pályát választottam. Úgy gondoltam és gondolom most is fontos, hogy az ember fizikai és lelki állapota
rendben legyen. Ezért tanultam ki először az általános ápolói szakot, majd
a szülésznőit, az OKJ ápolóit, majd a tanulmányaimat folytatva most végeztem el a pszichológiai asszisztensi szakot is. A megszerzett tudásom
maximális kihasználásával próbálok az embereknek segíteni az egészségük helyreállításában.
A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központban dolgoztam több
éven keresztül, mely során az új egészségügyi központ beindításában
is több kolléganőmmel együtt nagymértékben részt vettem. Az orvosi
ügyeleten dolgoztam, de e mellett számos szakrendelésen (Labor, Belgyógyászat, Tüdőgondozó) segítettem a betegek ellátását. Napi szinten
kapcsolatban vagyok a mezőcsáti lakossággal és rájöttem, hogy hatalmas igény van az emberek összefogására és az ő véleményük figyelembe
vételével egy élhetőbb Mezőcsát létrehozására. Igyekszem megtalálni
azokat a helyzeteket és lehetőségeket, amikkel ez megvalósítható lehet.
Meg szeretném köszönni, hogy aláírásaikkal hozzásegítettek a jelöltségemhez a FIDESZ-KDNP színeiben. Úgy gondolom, hogy kitartó, becsületes
munkával javíthatunk városunk helyzetén, ehhez kérem támogatásukat!

KÉPVISELŐJELÖLTEK

Vincze Gyula vagyok, mezőcsáti születésű lakatos
mester. Azért bátorkodom jelöltetni magam a
képviselő-testületbe, mert úgy érzem, hogy kellő
tapasztalattal rendelkezem ehhez a munkához.
Ezt a tapasztalatot az 1990-2002 év között eltelt
testületi tagságom alatt szereztem. 1990-1994 között külsős bizottsági tagként, néhai Bánfalvi Béla
barátommal megszerveztük az azóta is jól működő
Polgárőrséget (melynek 10 évig a vezetője voltam)
és az Önkéntes Tűzoltóságot is újjáélesztettük.
1994-től 2002-ig mint testületi tag lebonyolítottam és felügyeltem a volt Munkásőrség épületének átalakítását a Rendőrörs
számára, a helyi kisiparosok és polgárőrök társadalmi munkáját irányítva.
Részt vettem az immár 20. éve megrendezésre kerülő Borverseny megszervezésében és azóta is aktív tagja vagyok a lebonyolítást végző csapatnak.
Ez csak néhány dolog, ami már a múlté, de sajnos már a múlté az a néhány jól működő egyesület is, ami Mezőcsát nevét elvitte az országhatáron
túl is. Gondolok itt a mazsorett csoportokra, a néptánc együttesekre, a citera
zenekarra. A sport egyesület is csak néhány megszállott, jóérzésű, sportszerető magánember önzetlen, áldozatos munkájának köszönheti a működését.
Megválasztásom esetén azon leszek, hogy ezek az együttesek, egyesületek megfelelő támogatást kapjanak.
Azért fogok dolgozni, hogy Mezőcsát visszaszerezze rangját a Kistérségben, hogy a városunk élhető legyen, hogy a fiatalok iskolájuk elvégzése
után ne máshol keressék a megélhetésüket. El szeretném érni, hogy a közmunkának becsülete legyen, látszatja legyen, ne csak céltalanul sétálgató,
árokparton makukázó emberek gyülekezete.
Az a célom, hogy morálisan is helyreálljon a rend Mezőcsáton, hogy
az emberek párthovatartozástól függetlenül, barátságosan, békében élhessék az életüket.
Ha egyetért velem, szavazzon rám is.
Tisztelettel: Vincze Gyula
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Jobbik Magyarországért Mozgalom Mezőcsáti Szervezetének választási programja
Rend – Élhető város – Mezőcsát

Település vezetőinek legnagyobb erőfeszítéseket mindenek előtt a rend kialakítása, fenntartása és megszilárdítása. A
rend az a szilárd és nélkülözhetetlen alap, melyen múlik minden egyéb fejlesztés hatékonysága és sikere a közösség és
az egyén boldogulása szempontjából egyaránt.
1. Helyi vállalkozások támogatása, összefogása
Fejlődésük, terjeszkedésük támogatása. Csak a rendre, mint szilárd alapra lehet építeni a munkahelyteremtő beruházásokat és településfejlesztéseket. Mezőcsát gazdasági fejlődésének elindításához szükséges az elszigeteltség megszüntetése, és egy olyan vonzó gazdasági környezet megteremtése, amely a nem túl kedvező adottságaink figyelembevételével megteremthető és elérhető és elérhető követelménye az iskolázott és szakképzett lakosság megtartása,
azok megtelepedésének a támogatása. Az ipari szerepkör hiányát ellensúlyozhatná városunk elhelyezkedéséből adódó
természeti adottságunk, amit ez idáig nem sikerült felfejleszteni.
2. Szociális támogatások felülvizsgálata
Segélyt és támogatást feltételhez szabottan csak az kaphat, aki építő, tisztességes tagja a helyi közösségnek. A közmunkaprogram szélesebb körű kihasználása, ami ténylegesen a közösség hasznára válik és építő jelleggel bír városunkra nézve is. Hiszen azon emberek, akik e programba bekerülnek, azoknak is érezniük kell, hogy megbecsült tagjai
a magyar társadalomnak. Viszont „ellenszegülés” esetén szankciók alkalmazása.
3. Oktatás, egészségügy
Tantestületekkel és pedagógusainkkal való együttműködés és erkölcsi támogatás biztosítása, a munkájuk megbecsülése. Minden gyermek már az óvodában gyakorlatias természeti és erkölcsi oktatásban részesüljön. A közművelődési
intézmények értelmes és hasznos programjaikkal jelentsenek alternatívát a szórakoztatóipar veszélyeket rejtő gyakorlatával szemben. Kiterjesztjük az ingyenes szűrővizsgálatok körét, igénybevételének lehetőségét.
4. Sport
A városi sportegyesületek és az oktatási intézmények között szükség van az önkormányzat aktív feladatvállaló szerepére. A sport támogatása a közösségi élet alapja. Helyi sportegyesületek támogatása, megismertetése a fiatalsággal
akár iskolai keretek között is.
5. Kultúra
Fő feladata a magyar nemzettudat megerősítése. A fiatalokkal a városunk történelmét megismertetni, helyi szokásaink újjáéleszteni és átadni az ifjabb generációnak. Támogatni a helyi közélet megerősödését az emberek közösségépítő
szándékait. Rendszeresen biztosítunk mindenki számára elérhető, színvonalas kulturális programokat.
6. Közbiztonság
Bűnmegelőzési és közbiztonsági célra megfelelő anyagi eszközök juttatásának biztosítása elsődleges feladatának kell
tekinteni az önkormányzatnak. A közterületekkel kapcsolatos helyi rendeletek betartatására törekvést előtérbe kell
helyezni. Vissza kell szorítani a közterületen történő rendzavaró magatartás, a közvagyon, az utcabútorok rongálását,
a szemetelést. A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását mindenkitől megköveteljük. A Polgárőrség
fenntartása és működésének biztosítása, de emellett létre kell hozni a közterület-felügyeletet.
7. Közösségbarát városvezetés
A jelentős döntések előtt kikérjük a helyi lakosság és a társadalmi szervezetek véleményét. Településünk jövőjét alapvetően meghatározó fejlesztési programok kidolgozásakor kiemelt terepet biztosítunk a közösségi tervezésnek. Értékvédelmi rendeletet alkotunk és létrehozzuk a helyi értéktárat. Az értékeink számbavétele kapcsán meghatározzuk
a közkincs fogalmát, amelynek része a (települési) tájban lévő potenciál megállapítása.
Hittel, szívvel, becsülettel városunkért és a magyar nemzetért!
Jobbik Mezőcsáti Szervezetének jelöltjei:
Berecz Zoltán Károly

Bátyi Lívia

Féderer Zénó
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PÁRTOK, SZERVEZETEK

A „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
roma nemzetiségi képviselő jelöltek:

Dósa András

Barna György

Lakatos Zoltán

Kozma Zoltán
Andrásné

Rostás Csaba

A „LUNGO DROM” az egyedüli szervezet, amely a kormányzattal közösen dolgozik a cigányság
felzárkóztatását segítő programokban. Amennyiben a munkát, biztonságos megélhetést, és ha a
gyermekeinknek jövőt akar, szavazatával kérem támogassa képviselőjelöltjeinket!

A FIDESZ-KDNP kormánnyal közösen:
Szavazzon a „LUNGO DROM” jelöltekre!
Bizalmukat tisztelettel előre megköszönjük!
Szavazata a jövő garanciája!
								
Dósa András
Városi FIDESZ által támogatott Területi
roma nemzetiségi és városi roma nemzetiségi
képviselőjelölt
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Csáti Újság

Mezőcsát város havi lapjának választási különszáma
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