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Kedves Mezőcsátiak! Tisztelt Választópolgárok!
Siposné Horváth Anita Ágnes vagyok, 48 éves, férjezett, két gyermek
édesanyja. Férjem a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti
Rendőrőrsének parancsnoka. Családunk gyökerei édesanyám révén, ehhez a
városhoz kötnek bennünket elszakíthatatlanul. Általános iskolába
Mezőcsátra jártam, középiskolai éveimet Debrecenben a Református
Kollégium Gimnáziumában töltöttem. Érettségi után keresvén az utamat
számos végzettséget szereztem. 2008 őszétől az ÁMK Kiss József Közösségi
Ház és Könyvtárban voltam művelődésszervező, főiskola végzettséget is ez
idő alatt szereztem Egerben az Eszterházy Károly Főiskola andragógia
szakán. 2013-tól megbízott intézményegység-vezető voltam. Mezőcsát
Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja 2006-tól voltam. A
Mezőcsáti Fidesz Alapszervezetében alelnöki tisztséget töltök be. Életpályám, eddigi helytállásom, Mezőcsát iránti töretlen hűségem, a helyi
lakosok városformáló erejébe vetett hitem, és a családom támogatása ad
továbbra is erőt ahhoz, hogy folytassam a megkezdett munkát.
2014 óta polgármesterként szolgálom városunkat. Az elmúlt öt évben sok
változáson ment keresztül városunk, közel 8 milliárd forint pályázati
forrásból újultak meg közintézményeink, útjaink, gépparkunk, eszközállományunk. Forrást biztosítottunk a városban működő intézmények
biztonságos működéséhez, civilszervezeteinket folyamatosan támogattuk. A
szociálisan rászorulókat segítettük, csakúgy, mint időseinket és gyermekeinket. 5 éve folyamatosan foglalkoztatunk 280-430 főt közfoglalkoztatásban.
Mára városunk Dél-Borsod egyik legdinamikusabban fejlődő települése, ahol a lakossági létszám két éve nem
csökkent. A házasságkötések száma az átlagos évi 18-ról 50-re növekedett, a gyermekek száma évről évre
növekszik. Olyan fejlesztéseket valósítottunk meg, melyet közösen álmodtunk mindazokkal, akiknek szívügye
Mezőcsát fejlődése.
Sok megkezdett projektünk várja még a megvalósítást, ehhez kérem városunk lakosságának támogatását, hogy a
következő öt évben annak az összehangolt és átfogó fejlesztési programnak, melyben több beruházás épül
egymásra, a befejezését elvégezhessük. Többek között ilyen a bölcsőde megépítése, szociális bérlakásaink
felújítása, építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, orvosi rendelő belső felújítása, gimnáziumunk udvarán
található bitumenes sportpálya teljes felújítása, az árucsarnok kivitelezésének befejezése. Mindemellett a
termálfürdő felújítása, új családi élménymedencével való bővítése. Kerékpárút és szabadidős park kialakítása a
KRESZ parknál, az általános iskola felújítása, energetikai korszerűsítése. Közbeszerzés alatt álló Ipari Parkot
szükséges népszerűsíteni a vállalkozók körében, hogy minél több munkahely jöhessen létre Mezőcsáton. 2019
őszéig számos pályázat megvalósult, közös munkánk eredményei már kézzel foghatóak, ám Mezőcsát fejlődése a
következő években fog kiteljesedni. Ehhez kérem az Önök támogatását!
Úgy, mint 5 évvel ezelőtt, most is vannak tervek, célkitűzések. A megvalósításokon és a beruházások befejezésén
kívül, rengeteg erőfeszítés és munka szükséges ahhoz, hogy elérjük azt a célt, melyet kitűztünk. A fent említetteken
kívül az elkövetkezendő években hangsúlyt fektetünk az utak, járdák, parkolók felújítására. A Kiss József úti
játszótér rendbetételére, új játékokkal való bővítésére és biztonsági kamerával való ellátására.
Fontosnak tartjuk, hogy idős korban is törődjünk embertársainkkal, melynek érdekében idősek bentlakásos
otthonát szükséges létre hoznunk. Szeretnénk üzletközpontot kialakítani, segítve ezzel a vállalkozások létrejöttét. A
jövőben fák ültetését, utcanévtáblák kihelyezését folytatjuk, valamint a szikkasztó árkok építését és a buszvárók
cseréjét is. Terveink szerint megújul a régi közösségi ház belseje és új funkciót kap. A jövőben az illegális
hulladéklerakók felszámolása prioritást fog élvezni. A Kölcsey-úti rendezvénytér parkosítását tervezzük.
Turisztikai attrakcióként több napos fesztivál megrendezését szeretnénk megvalósítani. Az önkormányzat
tulajdonában lévő ifjúsági faház felújítása, berendezése is céljaink között szerepel. Továbbra is támogatjuk
szépkorúinkat, gyermekeinket, szociálisan rászoruló lakosainkat. Fiataljaink számára letelepedési támogatást
fogunk adni, hogy Mezőcsáton találjanak otthonra. 75 év feletti lakosainknak a hulladékszállítás költségét
önkormányzatunk vállalja át.
Kérem, támogassanak októbert 13-án, hogy mindezt együtt valósíthassuk meg itt, Mezőcsáton!
Tisztelettel és szeretettel: Siposné Horváth Anita Ágnes
Az Ön polgármester jelöltje

edves

ezőcsátiak!

Kápolnai László vagyok, 42 éves. Feleségemmel és 6
éves kislányommal Mezőcsáton élünk. A Miskolci SZC
Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola intézményvezető helyetteseként dolgozom.
A város vezetésében immáron 12 éve veszek részt az
Önök megtisztelő bizalmából. Az utóbbi öt évben
alpolgármesterként szolgáltam városunkat! Intézményvezető-helyettesként és alpolgármesterként sok
emberrel találkozom, így ismerem az itt élő emberek
igényét, elvárását, problémáját. Az előttünk álló
önkormányzati ciklusban szeretném tovább folytatni
képviselői munkámat.
Megválasztásom esetén célként tűztem ki, hogy
munkámat azért végezzem, hogy biztonság-, illetve
komfortérzetünk tovább javuljon Mezőcsáton, új
munkahelyeket tudjunk teremteni, meglévő értékeinket
fenn tudjuk tartani és meg tudjuk őrizni gyermekeink
számára.
Tisztelettel:
Kápolnai László
önkormányzati képviselőjelölt

isztelt

ezőcsáti akosok!

Vaskó Ferenc vagyok, a Fidesz-KDNP Mezőcsáti képviselőjelöltje. 5 évvel ezelőtt egyszer már bizalmat szavaztak nekem.
Megválasztásom óta pedig fáradhatatlanul ennek meghálálásán
dolgozom. Születésem óta Mezőcsáton élek, Mezőcsáthoz köt
sok emlék, és továbbra is itt képzelem el jövőmet. Végzettséget a
Miskolci Egyetem Politológia szakán szereztem 2014-ben.
Jelenlegi, első önkormányzati ciklusomban a Fidesz-KDNP
városi alapszervezetének alelnöki tisztségét töltöm be, emellett a
város pénzügyi bizottságának elnökeként szolgálom Mezőcsát
lakosságát. Irányításom alatt - mely az egyik legnehezebb
ugyanakkor a legmegtisztelőbb feladat számomra - szigorúan és
következetesen felügyeltem a város vagyonát. Bátran
kijelenthetem, pénzügyi helyzetünk stabil, a források elosztása
kiválóan működik. Az 5 évvel ezelőtt megkezdett munka
meghozta gyümölcsét. Városunk dinamikusan fejlődött az
elmúlt öt évben. Azonban nem dőlhetünk hátra! Célom a Modern
Polgárbarát Önkormányzat megvalósítása, mely a valódi
együttműködésen, az egymás iránti bizalmon és őszinteségen
alapul. Ehhez az Ön szavazata is szükséges! Képviselőként mindig alázattal és becsülettel szolgáltam a helyi
polgárokat, a legifjabbaktól az örök ﬁatalokig. Mert Mezőcsát a mi legnagyobb értékünk, melyet kötelességünk
megőrizni az utókor számára.
Óvjuk meg együtt, hogy szépségeit, helyi értékeit a jövő generációi is megtapasztalhassák!
Újraválasztásom esetén továbbra is ugyanazzal a szenvedéllyel és elhivatottsággal fogom képviselni a város
teljes lakosságát! Ezért kérem tisztelettel, 2019. október 13-án az önkormányzati képviselő választáson
szavazatával engem támogasson! Nekem Mezőcsát az első!
Helyi érték, helyi jövő!
Tisztelettel: Vaskó Ferenc
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edves

ezőcsátiak!

Dr. Pallay Gergely vagyok, Mezőcsáton élek feleségemmel és 2 kislányommal.
Itt végeztem el az általános iskolát és középiskolát, ezt követően tanulmányaimat
a Miskolci Egyetemen folytattam. Jelenleg ügyvédként dolgozom Mezőcsáton és
Tiszaújvárosban. Ismerem az itt élő emberek mindennapi problémáit. Itt
képzelem el családom jövőjét, feladatomban tekintem, hogy tegyek Mezőcsát
fejlődéséért és azért, hogy az itt élő emberek könnyebben boldoguljanak,
boldogabbak legyenek.
Az elmúlt időszakban lehetőségem volt tevékenyen részt venni a képviselő
testület munkájában, ami meghatározó részévé vált az életemnek. Nagy
örömömre szolgál, hogy elindult városunk a fejlődés útján, számos beruházás, sok
fejlesztés valósult meg, azonban még sok a megoldásra váró feladat.
Munkahelyek teremtésében előrelépést fog jelenteni az ipari park kialakítása, a
megvalósítás azonban még gyerekcipőben jár. A termálfürdő fejlesztésére illetve
üzemeltetésére fokozott ﬁgyelmet kell fordítanunk, hiszen szeretett városunk
jövőjét most van lehetőségünk megalapozni az utókor számára.
Fontosnak tartom, hogy a gyalogos átkelőhelyek megfelelően legyenek
kiemelve a forgalom egyhangúságából. Több helyen is kifejezetten veszélyesek ezek a helyek, legfőképp az
iskolák és óvodák környékén. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy gyermekeink, szeretteink
biztonságban és nyugodt környezetben élhessenek. Továbbra is támogatnunk kell időseinket, a szociálisan
rászorulókat, a civil szervezeteket, a polgárőrséget és az önkéntes tűzoltóságot.
Megválasztásom esetén továbbra is felelőséggel és tisztességgel fogok dolgozni azért, hogy Mezőcsát sikeres,
rendezett, vonzó város lehessen, az itt élő emberek pedig elégedettek legyenek környezetükkel.
Tisztelettel:
Dr. Pallay Gergely
független képviselőjelölt
A ﬁataloknak kulturált szórakozási és sportolási lehetőséget kell biztosítani!

Kormos Anna vagyok,
1965-ben születtem Mezőcsáton.
Az MSZP vk. elnöke, és megyei alelnöke vagyok.
Az MSZP polgármester és képviselő jelöltjeként indulok,
a PM, a DK, a Momentum, a Jobbik, és a MMM támogatásával.

Karácsonyra minden háztartás vagy család kapjon hozzájárulást! Az időseknek,
a családoknak, különösen a gyerekeseknek minden támogatást meg kell adni!
Tüzelő, élelmiszer adomány juttatása állami, karitatív vagy egyházi
szervezetektől! Jó kapcsolatokat kell fenntartani az intézményeinkkel és az
egyházakkal!
Idős otthonra van szükségünk, az önkormányzat vagy az egyház pályázatból
megvalósíthassa azt meg.
Az egészségügyben meg kell szüntetni a hosszú várólistát, és jobban kell
támogatni az alapellátást! Vissza kell venni az ügyeletet önkormányzati
kezelésbe!
Az elhagyott porták tulajdonosait, örököseit fel kell szólítani, tegyék rendbe!
A szúnyoggyérítést minél többször el kell végezni, földi és légi módon is!

Meg kell szüntetni a széthúzást, az emberek szemben állítását! Vissza kell
adnunk az ünnepek közös megünneplését, a koszorúzásokat, a majálist,
gyereknapot, búcsút!
Az új művelődési házba színvonalas műsorok kellenek! A Mezőcsáti
Színtársulatot is láthassuk végre itt!
Polgárőrség tapasztalt tagjait meg kellett volna becsülni. Az új vezetőségnek és
tagjainak minden támogatást meg kell adni! Közterület-felügyelőséget kell
kialakítani! A kamerarendszert bővíteni, karbantartani szükséges, és élő erő
ﬁgyelje azt.
Fel kell számolni az illegális szemétlerakókat! Ki kell jelölni egy zárt
szemétlerakót, ide minimális díj ellenében a lakosság lerakodhatna! Ezt a
hulladékot pedig időnként el kell szállítani! Minden háznál legyen
hulladékgyűjtő edény! Lomtalanítási akciókat kell tartani! A város összes
közterületén a szemetelést meg kell szüntetni!
A közmunka-program hatékonyságát meg kell növelni! A dolgozóknak
megfelelő munkaeszközöket, védőfelszerelést és védőitalt kell biztosítani! A
kiskert-programnak el kell látnia zöldségfélével az élelmezési központot, a
tartósítást is meg kell szervezni! Virágot minden közterületre, és gondozni kell!
A nád brikettálónak annyi brikettet kell gyártania, hogy a rászorulóknak bőven
jusson! A térkőgyártást növelni kell, több járdát kell készíteni! A temetőt
folyamatosan rendbe kell tartani! A munkájukat jól végző közmunkásokat év
végén jutalomban kell részesíteni!
Városi szinten is el kell ismerni a pedagógusok, óvónők, dajkák, egészségügyi
dolgozók, köztisztviselők, közalkalmazottak munkáját. A jól tanuló gyerekeket a
tanév végén városi elismerésben is kell részesíteni!

A kutyákat ingyenes akciók keretében azonosítóval kell ellátni és ivartalanítani
szükséges. Szigorúan ellenőrizni kell, hogy minden kutya be legyen oltva és
azonosítható legyen! A kóbor ebek elszállítását olyannal kell elvégeztetni,
akinek van állatvédő telepe, és gazdásít.
Fel kell újítani a bérházakat és meg kell oldani a részleges akadálymentesítését!
Üresen álló ingatlanokat kell vásárolni, felújítani és ﬁatal családoknak odaadni!
A csapadékvíz elvezető rendszert az egész városban ki kell takarítani! A
buszvárókat fel kell újítani és több biciklitárolót kell kihelyezni! A Zsinagóga
hibáit ki kell javítani! Be kell fejezni a piac megépítését! El kell kezdeni a
bölcsőde építését! Az ifjúsági faházat rendbe kell tenni! Úgy kell fejleszteni a
strandot, ahol mindenki megtalálja a saját igényét! Az ipari parkba tőkeerős
vállalkozásokat kell szervezni! Munkahelyeket kell idehozni, amelyek
összeszereléssel vagy feldolgozással foglalkoznak.
A Mezőcsát-Gelej-Mezőkeresztes autópálya felhajtó és a Mezőcsát-Hejőkürt
közötti utakat fel kell újítani!
Támogatni kell minden civil szervezetet, alapítványt. Az Önkéntes Tűzoltóságot
továbbra is kiemelten kell segíteni!
Élőben közvetíteni kell a Testületi üléseket! Naprakésznek kell lennie a város
honlapjának!
A programról bővebben a facebook oldalamon olvashat.
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isztelt álasztópolgárok!
Kallóné Szilvási Zita vagyok, 47 éves. Mezőcsáton születtem, általános iskolai tanulmányaimat itt végeztem.
Középiskolai képesítésemet a miskolci Korányi Sándor
Egészségügyi Szakközépiskolában szereztem. Ezt
követően három évet a Miskolci Semmelweis Kórház
Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának szülőszobájában
töltöttem. Több mint ötszáz gyermek születésénél volt
lehetőségem segédkezni. Majd hazajöttem szülővárosomba, hogy a megszerzett tudásomat városom lakói
érdekében kamatoztassam. Mezőcsáton kötöttem házasságot, egy gyermekem született. Szülővárosomhoz mindeddig hű maradtam. Harminc éve dolgozom a szociális
területen, munkálkodtam az ellátórendszer kialakításán.
Diplomámat az Egri Eszterházy Károly Egyetemen
szereztem, mint szakvizsgázott szociálpedagógus. Jelenleg
a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
vezetőjeként nyolc településen hat szolgáltatást irányítok,
szociális és gyermekvédelmi alapellátás területén.
Célom a jövőben városunk további fejlődésének
elősegítése, a lakosság számára minden életüket megkönnyítő szolgáltatás elérhetővé tétele.
Tisztelettel: Kallóné Szilvási Zita

edves mezőcsáti lakosok, tisztelt álasztópolgárok!
Kecskésné Fehér Zsuzsánna független képviselőjelölt vagyok.
Több mint negyven éve élek és dolgozok Mezőcsáton. Felajánlom a
munkámat, a több évtizedes közigazgatásban szerzett tapasztalatomat a város
és lakosai szolgálatára. Szeretnék az év minden napján az Önök képviselője
lenni, nemcsak a kampány idején éreztetni, hogy fontosak nekem.
Amennyiben megbíznak bennem, úgy kérem, október 13-án tiszteljenek meg
szavazatukkal.
A szavazólapon a 23-as sorszám mellett található a nevem.
Tisztelettel: Kecskésné Fehér Zsuzsánna

isztelt mezőcsáti álasztópolgárok!
Önkormányzati képviselő jelöltként szeretnék Önöknek bemutatkozni,
néhány mondatban. Érsok Gábor vagyok, 37 éves, nős, három kislány büszke
édesapja. Egy tiszaújvárosi nagyvállalat logisztikai igazgató helyetteseként
dolgozom. Feleségem, Érsok-Kuli Anita a helyi gimnázium angol szakos
tanára, jelenleg GYES - en van. A családi kötődésekre való tekintettel
Mezőcsátot választottuk otthonunknak.
Családapaként fontosnak tartom, hogy városunkat gyermekeink, a jövő
generációja számára is még élhetőbbé és vonzóbbá tegyük.
Az önök támogatásával és segítségével szeretnèk Mezőcsát fejlődéséért
dolgozni.
Tisztelettel: Érsok Gábor
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isztelt

ezőcsátiak!

Lakatos Krisztián vagyok, 38 éves. Középiskolai tanulmányaimat a miskolci
Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolában folytattam, majd mérlegképes
könyvelő képesítést szereztem.
Közgazdászként diplomáztam a Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi
karán.
Szakmai múltam Mezőcsáthoz köt. A Deák Kereskedőház üzletvezetőjeként
dolgozom több mint 15 éve. Emellett 2017-től a Termálfürdő-Mezőcsát Kft.
ügyvezetője vagyok.
Fontosnak tartom az átlátható gazdálkodás és a pénzügyi stabilitás
biztosítását. Meggyőződésem, hogy csak jól képzett szakemberekkel érhetünk
el célokat a képviselő testületben.
A képviselői munka során a város fejlődését szeretném segíteni és
hozzájárulni ahhoz, hogy Mezőcsát az itt élők és az ide látogatók számára is
élhető, biztonságos, barátságos várost jelentsen.
Lakatos Krisztián
Önkormányzati képviselőjelölt

isztelt ezőcsátiak!
isztelt álasztópolgárok!
Barkó Istvánné, leánykori nevemen Kondrák Magdolna (Manyi) vagyok. 1956ban születtem és születésem óta Mezőcsáton élek. 2 felnőtt gyermekem van, akik
sajnálatomra elhagyták a várost, de férjemmel és édesanyámmal már több, mint 60
éve továbbra is ezen a településen éljük mindennapjainkat. Általános és
középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem.
Szeretem Mezőcsátot!
Ebben közrejátszott az is, hogy közel 40 évig a közigazgatásban dolgoztam és
szolgáltam a város érdekeit. Ez idő alatt igyekeztem a munkámat a legjobb tudásom
szerint végezni, ami abban is megnyilvánult, hogy a mezőcsáti lakosok bármikor
bizalommal fordulhattak hozzám ügyes-bajos dolgaikkal.
Nyugdíjba vonulásom óta eltelt 4 év és úgy érzem, szívesen vállalnék újra szerepet
közvetlenül az emberek mindennapjaiban. Talán ez úgy valósulhatna meg leginkább, ha képviselőként vehetnék
részt a város életében.
Szavak helyett azt gondolom, tettekkel tudnám igazán bizonyítani, hogy mire lennék képes városunkért, a
mezőcsáti közösségért.
Kérem Önöket, ha egyetértenek a leírtakkal, tiszteljenek meg a bizalmukkal és október 13-án szavazzanak rám.
Barkó Istvánné
független képviselőjelölt

Tisztelt Lakosság!
Rémiás Anita vagyok 1979 –ben születtem. Tanulmányaimat a Debreceni
Egyetem Egészségügyi Karán végeztem, mint Okleveles Ápoló, majd
tapasztalatot szereztem a külföldön működő egészségügyi és szociális ellátó
rendszer területén. Jelenleg a Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ főnővéreként
dolgozom. Mezőcsáttal egy évtizede van kapcsolatom párom révén, aki
mezőcsáti születésű. Iker kislányok édesanyja vagyok. Nagyon megszerettem ezt
a várost, tisztelem és becsülöm az itt élő lakosokat. Fontosnak tartom, hogy a
ﬁatalok megtalálják jövőjüket Mezőcsáton, az idősek pedig biztonságban,
nyugodt környezetben élhessenek. Egészségügyi szakemberként a mezőcsáti
egészségügy még megvalósítható ellátásainak létrehozásán fogok dolgozni.
Továbbra is szeretném segíteni, támogatni a betegek ellátását, a rászorulók
gondozását és törekszem arra, hogy városunk javát és gyarapodását szolgáljam.
Rémiás Anita
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edves

ezőcsátiak!

Megköszönöm minden aláírónak, hogy ajánlásával segített és
aki nem tudta aláírni, mert nem jutottam el hozzá, annak is
köszönöm az irántam érzett bizalmat. Mindenki szavazatát várom
október 13-án, hogy együtt tudjunk egy új jövőt teremteni
Mezőcsáton! Szórólap lesz, amelyet személyesen viszek
mindenkihez. Programomról csak polgármesteri megválasztásom
után beszélek egy közös lakossági fórumon, ahol mindenki
véleményét, gondolatát várom és fogadom.
Sok dolgunk lesz!
Köszönöm.
Ambrusné Salap Szilvia

isztelt

álasztópolgárok!

Képviselőként az alábbi főbb célok eléréséért fogok
dolgozni:
- Munkahelyteremtés
- Bentlakásos idősek otthona építés
- Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
- Lebbencs- és kuhinfőző fesztivál szervezése
Kérem, támogasson szavazatával!
Halász Károly

isztelt álasztópolgárok!
Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna vagyok, 1968-ban születtem Mezőcsáton,
azóta is itt élek családommal. Két leánygyermekem a Debreceni Egyetem
hallgatója. Az érettségit követően a mérlegképes szakvizsgák (vállalkozási,
államháztartási) elvégzése után Közgazdász diplomámat 2001-ben szereztem
meg Székesfehérváron. 1998. januártól dolgozom az államháztartásban, főleg a
gazdálkodás területén. A gazdaságvezetői teendők mellett pályázatok pénzügyi
lebonyolításában is részt vállaltam. 2013 – 2017 között a FIDESZ Mezőcsáti
alapszervezetének alelnöki tisztségét töltöttem be. 2018. február 1-től az
Élelmezési Központ intézményvezetője-ként látom el a vezetői feladatokat. A
szociális asszisztensi végzettségemet 2019-ben szereztem meg, melyet a jelenlegi munkavégzésemhez is alkalmazok.
Tisztelettel: Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna
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isztelt álasztópolgárok!
Taskó József vagyok 1954-ben születettem Mezőcsáton. Szüleim földműveléssel
foglalkoztak. 1986-ban növénytermesztő gépész, majd az ezredfordulón Ezüst és
Arany kalászos gazda képesítést szereztem. 1990-ben, a Termelő Szövetkezetek
felszámolása idején, váltam egyéni vállalkozóvá. Feleségem a kezdetektől
támogatta elképzeléseimet és azok megvalósítását. A növénytermesztés és
mezőgazdasági szolgáltatásnyújtás 2003-ban kibővült az állattartással is.
Feleségem 1990-től, lányom és ﬁam 2008-tól dolgozik a vállalkozásunkban.
2002-ben a Borsodi-Mezőség Gazdakör elnökének választottak. 2010-től kétszer
is megválasztottak a BAZ-megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezet elnökének,
2013-ban és 2017-ben pedig a Nemzeti Agrárgazdaság Kamara BAZ-megyei
elnökének. Városunk önkormányzatánál jogi és településfejlesztési bizottságban
segítem a munkát tudásommal és tapasztalatommal.
Taskó József

edves

ezőcsáti álasztópolgárok!

Kovács Árpád Ferenc vagyok. Mezőcsáton lakom 41 éve, születésem óta. Itt
végeztem az általános iskolát, ezt követően tanulmányaimat Miskolcon folytattam.
Jelenleg a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperesi titkáraként dolgozom,
immár 15 éve. Emellett a Szent Dömötör Juhtenyésztő és Értékesítő Szövetkezet
adminisztrátoraként is tevékenykedem. Nős vagyok, egy 10 éves lányom van.
Az elmúlt öt évben az Önkormányzat Képviselő Testületének felhatal-mazása
alapján a Pénzügyi Bizottság tagjaként dolgoztam. Bizottsági munkám során
igyekeztem a legjobb tudásom szerint a döntések előkészítésében részt venni. A
Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának tagjaként számos rendezvény
(menyegző, kavalkád, lovasnap) szervezésében, megvalósításában veszek részt. A
Mezőcsáti Református Egyházközség presbitere vagyok 2018-tól. A Mezőcsáti
Színjátszó Egyesületnek megalakulása óta tagja, tisztségviselője vagyok, egyúttal az
előadások állandó segítője. Támogatásommal, segítségemmel valósul meg fenti
szervezetek internetes megjelenési felületeinek biztosítása, állandó frissítése,
naprakész információkkal való feltöltése.
Főbb céljaim: civil szervezetek támogatása, önkormányzati támogatásának bővítése; turizmus- és
idegenforgalom fejlesztés, bővítés a termálfürdő bevonásával; városon belüli közlekedési kultúra javítása.
Céljaink eléréséhez a legfontosabb tényező, melyben előrelépést szeretnék elérni a városon belül: az összefogás.
Megválasztásom esetén ígérem, hogy a képviselői tiszteletdíjam nettó összegének felét jótékony célokra ajánlom
fel, ahogyan ezt a bizottsági tagságért járó tiszteletdíjam teljes összegével is tettem az elmúlt öt évben. Köszönöm
eddigi bizalmukat, hogy aláírásukkal támogattak. Kérem, hogy a választáson is támogassanak szavazatukkal.
Kovács Árpád Ferenc, független képviselőjelölt

isztelt akosság!
Kiss Szilvia vagyok, 1971-ben születtem Mezőcsáton, azóta itt élek és dolgozom.
Független képviselőjelöltként indulok a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő
választáson. Településünk fejlődéséért, gyarapodásáért szeretnék dolgozni.
Egyik fő célom a munkahelyteremtés Mezőcsáton, azért, hogy megállítsuk a ﬁatalok
elvándorlását, a munkanélküliség emelkedését. Céljaim között szerepel a
közmunkaprogram hatékonyságának növelése, a dolgozók megfelelő munka- és
védőeszközökkel való ellátása. A megfelelő anyagi lehetőségeket fokozottan a családok
jólétére, segítésére fordítani! A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének
biztosítása, erősítése. A ﬁataloknak kulturált szórakozási és sportolási lehetőségeket kell
biztosítani! Meg kell oldani településünkön a kóbor kutyák helyzetét. Felül kell vizsgálni
a város utcáinak, tereinek közvilágítását, csapadékvíz elvezetését és köztisztaságát!
Kérem bizalmukat és szavazataikat, hogy egy szebb és boldogabb településen élhessünk!
Kiss Szilvia
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edves ámogatók,
smerősök!

arátok!

isztelt

Köszönettel fogadtam, hogy a jelölésemhez szükséges
támogatói aláírások nagyon gyorsan összegyűltek.
Vállalom a megmérettetést, hogy a következő ciklusban
tudásommal, munkámmal erősítsem Mezőcsát fejlődését.
Családom 1981-ben költözött a településre, azóta
édesapám háziorvosként áll a mezőcsáti lakosok
szolgálatában. Feleségemmel és gyermekemmel én is
Mezőcsáton alapoztam meg a jövőnket. Itt jártam
iskolába, a helyi középiskolában érettségiztem majd
kereskedelmi boltvezető valamint vendéglátó üzletvezetőként évtizedekig volt rálátásom a vállalkozói szférára.
2010-től az Országos Mentőszolgálatnál dolgozom gépkocsivezetőként, s közben a mentő ápolói, majd az erre
épülő emelt szintű mentő ápolói képzést is sikeresen elvégeztem. Hivatásomból adódóan sem közömbös
számomra a körülöttem élők sorsa. Emberszerető lelkiismeretes személyiségem sok barátot adott eddigi életem
során.
Támogatom Mezőcsát fejlesztését, különös tekintettel a település megújulását szolgáló beruházásokat,
felújításokat.
Szorgalmazom az üdülőrész és a város összekötését kerékpárúttal, hogy a településen élők és gyermekeik is
biztonságosan megközelíthessék az újonnan épített tanuszodát és strandot.
A családoknak új játszóterek kialakítását javaslom, mely nem csak a mozgásigényét elégíti ki a gyermekeknek,
hanem interaktív játékokat is tartalmaz.
Meg kell erősíteni az orvosi ügyeletet és a mentőszolgálat ellátását.
A családok számára biztonságos, élhető Mezőcsátot szeretnék, ahol a generációk egymás mellett, egymást
segítve élik napjaikat. Ezért szeretnék Mezőcsátért dolgozni.

Tisztelt Lakosság!
Kürthy Mihály Lajos vagyok, 33 éves.
Feleségemmel és 5 éves kislányommal élünk itt,
Mezőcsáton. Munka mellett folytattam tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Műszaki karán,
Építészmérnöki szakon, levelező tagozaton,
melyet idén fejezek be. Jelenleg az államvizsgára
és a nyelvvizsgára készülök.
5 éve dolgozom Mezőcsát Város Önkormányzatánál. Az évek alatt megismertem a város
gondjait, nehézségeit. Kollégáimat úgy irányítom,
hogy ezeket a problémákat elhárítsuk, kijavítsuk.
Évről évre csökken a közfoglalkoztatottak száma,
ezért javaslattal szoktam élni a városvezetés felé.
Az emberi erőforrás folyamatos csökkenése miatt próbálok minél korszerűbb technikai eszközöket beszerezni,
hogy a mindennapos feladatokat hatékonyabban tudjuk elvégezni. Önkormányzati képviselőként a lakosságot
nem csak a végrehajtásban, hanem a döntéshozatalban is tudnám képviselni. Szeretném a képviselő testületet is
tájékoztatni arról, hogy mennyi feladatot látunk el napi szinten kollégáimmal, ami bizony nagy odaﬁgyelést és
türelmet igényel részemről a mindennapokban.
Kérem, hogy szavazatukkal támogassanak október 13-án, az önkormányzati választáson.
Tisztelettel:
Kürthy Mihály Lajos
önkormányzati képviselőjelölt
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isztelt

ezőcsáti álasztópolgárok!

Köszönöm, hogy képviselői tisztségre történő indulásomat
ajánlásaikkal biztosították!
Emődi János, független képviselő jelölt vagyok. Mezőcsáton
születtem, itt élek, és itt szeretnék élni egész életemben.
Szeretem Mezőcsátot! Ismerem a múltját, tapasztalom a jelenét, és
tenni akarok a jövőjéért!
Azért jelentkeztem képviselő jelöltnek, mert egyre inkább érzem,
hogy a városnak változásra, fejlődésre van szüksége.
Olyan várost szeretnék:
• Ahol az idősek békében, tisztességes megbecsülésben élhetik az
életüket.
• Ahol a dolgozók kiszámítható munkahelyet, és biztos megélhetést
kapnak.
• Ahol az ifjaknak megéri Mezőcsáton maradni, és nem vágynak el
más élhetőbb városba.
• Ahol a gyermekek olyan nevelést és fejlesztést kapnak, amely
biztosítja számukra a jövő sikereit!
Programomat ezen célok megvalósítására építem.
Bízok szavazataikban, és önök is bízhatnak bennem!
Tisztelettel: Emődi János
Független képviselőjelölt

isztelt

ezőcsátiak!

Tóth László vagyok, mezőcsáti lakos. A Nyírfa-Ker Kft. ügyvezető
igazgatója, a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány alapítója és tagja, a Mezőcsáti
Motoros és Veterán Club vezetője, a Mezőcsáti Egyházközség presbitere
vagyok. Először is szeretném megköszönni a sok aláírást, amivel
megtiszteltek. Bizalmat adtak, hogy képviselőként tudjam végezni azt a
munkát, amivel a város tovább tud fejlődni. 12 évig dolgoztam
önkormányzati képviselőként. Képviselőként szeretném támogatni az itt
működő civil szervezeteket abban, hogy közös összefogással színesítsék
Mezőcsát életét. Ehhez kérném az Önök támogatását 2019. október 13-án, a
választáskor, hogy meg tudjuk oldani ezeket a feladatokat.
Tóth László

edves

ezőcsátiak!

Szabó László vagyok. Mezőcsát születésű vagyok, 4 gyermekem
van, és itt is élek. Azért szeretnék bekerülni, hogy a többi képviselő
társal és a polgármesterrel együtt, egy élhetőbb, és jobb várost
alakítsunk ki lehetőségeinkhez mérten. Szeretnék segíteni a
rászoruló családoknak, nyugdíjasoknak.
Nem akarok sok felesleges ígéretet tenni, de az biztos, hogyha
bekerülök, azon leszek hogy a várost és a lakosságot képviseljem
lehetőségeimhez mérten.
Tisztelettel: Szabó László
független képviselőjelölt
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edves ezőcsáti lakosok
arátaim, smerőseim!
Vincze Marianna vagyok. 1977.01.01-én, Mezőcsáton születtem.
Két ﬁúgyermek édesanyja. Független jelöltként indulok az
önkormányzati választáson, mert én nem pártokat, hanem
Mezőcsát városát, közösségét és az itt élő emberek érdekeit
szeretném képviselni, segítséget nyújtani számukra. Jómagam is
közfoglalkoztatásban dolgozom, mint munkavezető. Munkavégzésem folyamán nap, mint nap szembesülök megoldandó
problémákkal, kérésekkel, amelyekre megoldást szeretnék találni.
Céljaim között szerepelnek:
-A közfoglalkoztatási rendszer modernizálása, újítása.
- Szociális szövetkezetek létrehozása.
-A családi közösségben élő emberek támogatása.
-A ﬁatalok szórakozási, sportolási lehetőségeinek biztosítása
kulturált körülmények között.
- Közterület felügyelet hatékonyabbá tétele.
- Hatékonyabb intézkedés, bánásmód a kóbor állatok és a
közösség védelmében.
- Illegális szemétlerakó helyek megszüntetése.
- Szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése a város megfelelő pontjain.
- Közutak, járdák járhatóvá tétele, kialakítása.
- Külterületi utak karbantartása és az ott lerakott illegális hulladék felszámolása.
- Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, árkok, átereszek karbantartása.
Együtt sikerülhet!
Tisztelettel: Vincze Marianna
független képviselőjelölt

zilágyi ajos
üggetlen önkormányzati képviselőjelölt
Mezőcsáton születtem és itt is élek a családommal. 52 éves
vagyok, 30 éve nős, 3 gyermek édesapja. Általános iskolai
tanulmányaimat is itt végeztem Mezőcsáton, majd Miskolcon
jártam ki a középiskolát, szakmám kőműves. Katonai szolgálatomat
is Mezőcsáton teljesítettem. Jelenleg Miskolcon dolgozom az
ÉMKK-nál, mint autóbuszvezető, Mezőcsát-Miskolc vonalon,
immáron 20 éve.
Számomra is ismertek az itt élő emberek problémái, gondjai,
hiszen minden nap szembesülök vele. Célom, a lakosság
problémáinak megoldása közös erővel, a várossal, a városért, a
lakók érdekében. Működjünk együtt városunk szebbé és jobbá
tételéért! A képviselő munkámat az önök segítségével, önökért
szeretném, a lehetőségekhez mérten segíteni. Együtt és egységben
tudunk előre lépni, hiszen a város és vezetősége sorsa össze van
kötve.
Köszönöm, hogy megtiszteltek ajánlásaikkal.
Kérem önöket, az önkormányzati választáson 2019.10.13-án
szavazatukkal is támogassanak, nevem mellé tegyenek egy (x)-et!
Tisztelettel:
Szilágyi Lajos
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épek az elmúlt 5 évből

