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VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM
VÁLASZTÁS 2014 - MEZŐBERÉNY
TÁJÉKOZTATÓ
Mezőberény Város Helyi Választási Bizottsága által nyilvántartásba vett jelöltekről
(a sorsolás által megállapított sorrendben), kompenzációs listákról
POLGÁRMESTER JELÖLTEK
Öreg István - Független
Siklósi István - Független

KÉPVISELŐJELÖLTEK
01. számú választókerület
Barna Márton - Független
Stibán Izabella Zsuzsanna Független
Berta Géza - Jobbik
Mezei Tibor - Független
Csirmaz Sándor - FIDESZ-KDNP
Maléthné Lestyán Ágnes Katalin Mb-városvédők
02. számú választókerület
Szokola János - Mb-Városvédők
Pázmándi Hajnalka - Jobbik
Tóth Zoltánné - FIDESZ-KDNP
Körösi Mihály - Független
03.számú választókerület
Papp Zoltán - Mb-Városvédők
Mülek Mónika - Jobbik
Harmati László - FIDESZ-KDNP
Czerovszki Zsolt - Független
Szekeres Józsefné - Független
04.számú választókerület
Tóth János - FIDESZ-KDNP
Mezeiné Szegedi Erzsébet Független
Nagy Sándor - Jobbik
Szilágyi Tibor - Mb-Városvédők
05.számú választókerület
Debreczeni Gábor - Független
Wagner József Balázs - MbVárosvédők
Kovács Edina - Független
Hegedűs János - Jobbik
Kiss János - FIDESZ-KDNP

06.számú választókerület
Kóta László Ferenc - Független
Bracsok Gábor - Jobbik
Ladó Balázs - FIDESZ-KDNP
Dr. Burján Katalin - MbVárosvédők
07.számú választókerület
Pardi Tamás - FIDESZ-KDNP
Öreg István - Mb-Városvédők
Hajós-Bodó Ferenc - Jobbik
Borgula Györgyné - Független
08.számú választókerület
Halász Ferenc - FIDESZ-KDNP
Vári Pál Mihályné -Független
Molnár Péter - MBVÁROSVÉDŐK
Szombati Anikó - JOBBIK
Vargáné Liska Ágnes - Független
TELEPÜLÉSI KOMPENZÁCIÓS
LISTÁK
Mezőberényi Városszépítő és
Városvédő Egyesület
1. Öreg István
2. Valentinyi Károly Róbert
3. Kovács Lászlóné
4. Szilágyi Tibor
5. Dr. Burján Katalin
6. Molnár Péter
7. Wagner József Balázs
8. Papp Zoltán
9. Szokola János
FIDESZ-KDNP
1. Harmati László
2. Tóth Zoltánné
3. Halász Ferenc
4. Csirmaz Sándor
5. Kiss János
6. Pardi Tamás
7. Tóth János
8. Ladó Balázs
9. Erdei-Kiss Éva

Jobbik Magyarországért Mozgalom
1. Nagy Sándor
2. Hajós-Bodó Ferenc
3. Szombati Anikó
4. Bracsok Gábor
5. Mülek Mónika
6. Hegedűs János
7. Pázmándi Hajnalka
8. Berta Géza

NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐJELÖLTEK
Német nemzetiség
1. Wagner Márton
2. Rau Mihály
3. Vida Ferenc
4. Hoffmann Szilvia
5. Frey Mihályné
6. Kreisz Tibor Ferenc
7. Schőn András
Roma nemzetiség
1. Dézsán Imre
2. Karácson Ádám
3. ifj. Mezei Tibor
4. id. Mezei Tibor
5. Burai Éva
6. Király Károly
7. Szászné Karácson Olga
8. Lakatos Sándor
9. Pándiné Dézsán Éva
10. Csőke István
Szlovák nemzetiség
1. Károlyi Györgyné
2. Drenyovszki Györgyné
3. Borgula György
4. Bartó Andrásné
5. Cservenák János
6. Ollé Mária

Mezőberényi Hírmondó
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Tisztelt Olvasók! Önök a következő oldalakon választási reklámot olvasnak.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felhívásunkra a jelöltek lapzártáig beérkezett bemutatkozó anyagát közöljük.

FOLYTASSUK!
Polgármesterként 4 éve
dolgozom a békességért, a
nyugodt és tisztességes körülmények megteremtéséért,
mert hiszem, jobb így élni. Az
Önök felhatalmazásával
folytathatom tovább tevékenységemet, építve az elért
eredményekre, elkezdett és
befejezésre váró munkákra.
Hogy mit folytassunk?
- Lassítani, megállítani a lakosságszám csökkenést (a
Kistérségben a ciklusban nálunk volt a
legalacsonyabb az arány, -1,72%, Békésen 2,75%)
- Növekedjen tovább a vállalkozások bevétele,
munkahelyek jöjjenek létre, (2010-13 között 37%al nőtt nettó árbevételük)

- Város ingatlanjainak felújítását (óvodák, iskolák, Kastély, stb.)
- Energia-önellátás kiépítését (minden intézményt bekapcsolni
a geotermikus fűtésbe, kertészet, napelemes rendszerek
telepítése további intézményeken)
- Ipari területek kialakítását, hogy befektetők érkezhessenek
hozzánk (rakodó vágány mellett, valamint a felüljáró és
a régi 47-es út közötti területen)
- Civilekkel való jó kapcsolatot
- Nyitott maradni az emberek felé
- Beadott pályázataink megvalósítását
- Folyamatos megújulást (pl. Közvilágítás teljes felújítása, bővítése, járda felújítási terv felülvizsgálata, Strand
gyógyászati fejlesztése, komplex akadálymentesítés a
középületekben, utak javítása, kerékpárutak felújítása,
bővítése, a Liget növényzetének és szolgáltatásainak
fejlesztése)
- Törvényességet (Korrupciókutató Központ szerint
Mezőberény első a legtörvénytisztelőbb
önkormányzatok között)
SIKLÓSI ISTVÁN független polgármester-jelölt
megujulomezobereny.hu

KÉPVISELŐJELÖLTEK
01. számú választókerület
STIBÁN IZABELLA Az 1. sz. választókerület egyéni
független képviselőjelöltje szeretném elnyerni a
választópolgárok bizalmát! Ebben a körzetben éltem a
gyermekkoromat, majd később a kislány koromat, és
felnőttként is ide húz a szívem, hiszen a családom itt éli
mindennapjait. Segít az önkormányzati tapasztalat, a
szociális érzékenység, a nemzetiségek iránti empátia és a
tisztelet. PÁRTSZIMPÁTIA NÉLKÜL, A JÖVŐÉRT, A
POLGÁROKÉRT, A VÁROSÉRT SZAVAZZANAK!
Kinizsi úti óvoda, október 12.
Születési nevem Berta Géza, de sokan „Tepsi” becenéven
ismernek. 50 éves vagyok, két gyermek édesapja. Párommal
a Laposi kertben élek és tevékenykedek. Fontosnak tartom a
közbiztonság kérdését, illetve a lakosság önellátásának
segítését.
Csirmaz Sándor vagyok, 24 éve lakom Mezőberényben. A
helyi gimnáziumban történelemtanárként és kollégiumi
nevelőként dolgozok. 28 éve nős vagyok, három gyermek
édesapja. Az ökológiai szemlélet elkötelezettjeként arra
törekszem, hogy csökkenjen városunk kiszolgáltatottsága,
bővüljön a helyben termelt élelmiszerek felhasználása.
Hiszek a helyi közösség öntevékenységének fontosságában. Keresztény értékeket vallok, a Mezőberényi I.
Kerületi Evangélikus Egyházközség tagja és tisztségviselője
vagyok.

02. számú választókerület
Pázmándi Hajnalka vagyok, 1991-ben születtem, azóta
Mezőberényben élek családommal. Békéscsabán szereztem
érettségit és vendéglátóipari képzésben technikusi
végzettséget. Jelenleg eladóként dolgozok egy helyi
vállalkozásnál alkalmazottként, ezért ismerem a bérből és
fizetésből élő emberek mindennapi problémáit. Fontosnak
tartom a fiatalok közéletbe való aktív bevonását, szüleink,
nagyszüleink létbiztonságának kivívását.

02. számú választókerület
Körösi Mihály vagyok, mezőberényi. Ebben a közösségben
éltem, ezért a közösségért dolgoztam évtizedeken keresztül
tanárként, igazgatóként, nyugdíjasként. Munkámban és
közszereplőként is mindenkor városom és az itt élők előbbre
jutásáért dolgoztam. Írásaimban, a különböző médiákban
(pl. m1, ATV) városunkat, elődeinket, az itt élő, dolgozó
embert példaként mutattam be. Kapcsolataimmal,
képviselői tevékenységemmel is a fenti célokat szolgáltam.
Munkám alapján kérem a Tisztelt Választók bizalmát.
03. számú választókerület
Mülek Mónika vagyok, 38 éves és 9 éves kisfiú édesanyja.
Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat itt
végeztem Mezőberényben. Egy családi tragédia kapcsán
kerültem kapcsolatba az ápolói hivatás minden szépségével
és nehézségével. 17 éve dolgozom az egészségügyben.
Jelenleg a békéscsabai kórház kardiológiai osztályán
dolgozom.
Harmati László A Képviselő-testületnek 1998 óta vagyok a
tagja. Négy évig – Cservenák Pál Miklós – mellett a város
alpolgármestere voltam, két cikluson keresztül – jelenleg is –
a Pénzügyi Bizottságot vezettem. A mérsékelt, párbeszéden
alapuló politizálás híve vagyok. Döntéseimnél mindig szem
előtt tartom a város fejlődését, az itt élők sorsának jobbítását
és a lakosság komfortérzetének javítását.
Tisztelt Választópolgárok! Czerovszki Zsolt vagyok, a 3.
választó kerületben független jelöltként indulok az
Önkormányzati választáson. Születésem óta itt lakok
Mezőberényben (1973), 1993 óta dolgozom vízi közmű
szolgáltató cégnél. Nős vagyok, két gyermek édesapja.
Mezőberény és még négy település vízhálózatáért vagyok
felelős. Bízom benne, hogy a szakmai tapasztalatommal,
tudásommal, a munkám során megszerzett kapcsolatokkal
az Önök segítségével közösen javítani tudjuk Mezőberény
élhetőségét.

Mezőberényi Hírmondó
03. számú választókerület
Szekeres Józsefné 3. vk. Születésemtől kezdve ebben a vkben élek. Az OTP-nél önkormányzati számla kezelőként
részt vettem a városi beruházások pénzügyi
lebonyolításában. Munkámból adódóan érdekelt a
képviselői szolgálat. 1998-ban megmérettettem a
választásokon és azóta a kerület választott képviselője
vagyok. Igyekszem az itt élő emberek érdekeit képviselni, a
problémák megoldásában segíteni, a város fejlődését
elősegítő döntéseket függetlenként támogatni.
04. számú választókerület
Mezeiné Szegedi Erzsébet 4. vk. független képviselőjelölt
A Mezőberényi Általános Iskola főigazgató-helyettese
vagyok. Pedagógusként, mazsorett oktatóként mindig a
közösségért dolgoztam. Munkám során öregbítettem
Mezőberény jó hírnevét országon belül, országon kívül. Az
évek során szerzett tapasztalataimat, kapcsolataimat az
elmúlt években kamatoztattam a város kulturális életében.
Problémáikkal megkereső lakosok ügyeiben igyekeztem a
lehetőségekhez mérten eljárni.
Nagy Sándor vagyok. Születésem óta Mezőberényben élek.
Debrecen szereztem gépészmérnöki diplomát, majd
Gödöllőn településüzemeltető szakmérnöki diplomát. 2010től önkormányzati képviselőként, a Pénzügyi –és Gazdasági
Bizottság tagjaként, 2012-től a Városi Közszolgáltató
Intézmény vezetőjeként igyekszem elősegíteni a város
fejlődését.
Szilágyi Tibor vagyok, a Városszépítő és Városvédő
Egyesület képviselő jelöltje a 4-es számú választási
körzetben. Önkormányzati képviselőként támogatni
szándékozom minden olyan döntésnek a megszületését,
amely városunk érdekeit, fejlődést, jövőjét szolgálja.
Körzetemben kiemelten kívánok foglalkozni a belvízcsapadékvíz elvezetési program folytatásával, a közvilágítás
modernizációjával, az út és járda felújítással.
Kérem támogasson szavazatával!

05. számú választókerület
Mivel a városi önkormányzatok fennhatósága alá tartozó
feladatokkal párhuzamosan a központi költségvetés
számunkra juttatott összege is egyre csökken, nem mindegy,
hogy közösségünk milyen döntésekre ad felhatalmazást. Ha
a fegyelmezett, hozzáértő, alapos háttérmunkát előbbre tatja
a mindennapos aktuálpolitikai acsarkodásnál, ha nyugodt
közéletet szeretne, kérem, támogasson szavazatával! Rám
számíthat!
Tisztelettel: Debreczeni Gábor
Kovács Edina vagyok. Az 5. sz. választókerületben élők
megtisztelő bizalmának köszönhetően az előző választási
ciklusban, városunk önkormányzatában képviselőként, a
gazdasági bizottság tagjaként dolgozhattam. 20 éve vagyok
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója.
Célom továbbra is, hogy városunk Mezőberény, az
időseknek, a felnőtteknek, és a fiataloknak is minél inkább
otthona – ne csak lakóhelye – legyen. Képviselőként mindez
könnyebben elősegíthető. Köszönöm támogatásukat!
Hegedűs János vagyok, 1967-ben születtem. Nős vagyok,
négy gyermek édesapja. 10 évig saját vállalkozásomat
irányítottam, majd 5 évig egy generál kivitelező cég
építésvezetője voltam. Jelenlegi munkahelyemen több

3.
alvállalkozóm munkáját koordinálom, fejlesztési és
felújítási munkáit irányítom. Fontosnak tartom az
önkormányzati beruházások szigorúbb ellenőrzését, a
minőségi munka megkövetelését.
Kiss János 5. vk. Mezőberény, Gyomai út 8. lakos,
meggyőződéses rendpárti. Gépészmérnök, energia
szakmérnök, igazgatás szervező. Aktív nyugdíjas, a megyei
Békéltetőtestület tagja, 15 évig megyei Fogyasztóvédelmi
igazgató. Aki létrehozta 1989-ben Mezőberényben a megye
egyik legjobb rendszerváltó pártját. Aki személyesen
ismerte Antall Józsefet, és még ma is tudna anyagi forrást
Mezőberénybe hozni. Évekig a kábeltévé szövetkezet
elnökhelyettese. Aki Laposi kertjében előállította a „berényi
bikavért”!

06. számú választókerület
Mezőberény 06-os számú választókerület független
képviselőjelöltje Kóta László. 1954-ben születtem
Mezőberényben. A technikum elvégzése után itthon
helyezkedtem el, majd 27 évig magánkereskedő voltam.
Jelenleg a Linamar Békéscsabai Gyárában dolgozom. Több
mint 50 éve élek Mezőberényben, ebben a választó
kerületben. Célom, hogy munkám eredményeként városunk
és szűkebb környezetem minden lakója jól érezze magát, és
megtalálja számítását.
Bracsok Gábor vagyok. 1984-ben születtem. Békéscsabán
szereztem érettségit és két kereskedelmi szakmát is. Jelenleg
egy német tulajdonú nagyvállalatnál dogozok technikusként. Fontosnak tartom a fiatalok lakáshoz jutásának
segítését Mezőberényben. Illetve törekedni kell arra, hogy a
szakképzett pályakezdők helyben történő elhelyezkedése
minél szélesebb körben biztosítva legyen, ezzel elkerülve a
nagy mértékű elvándorlást,
és csökkentve a város
lélekszámának fogyását.
Dr. Burján Katalin vagyok. 1958. november 25-én
születtem Békéscsabán, itt érettségiztem a Rózsa Ferenc
Gimnáziumban. 1985-ben Szegeden orvosdoktori diplomát
szereztem, 1989-ben szemészetből szakvizsgáztam. 1990
óta dolgozok és élek családommal Mezőberényben.
Képviselőként, egészségügyi és szociális területeken tudok
a legtöbbet tenni a városért. Ismételt megválasztásom esetén
a lakossággal szorosabb együttműködést szeretnék
kialakítani a problémák hatékonyabb megoldása érdekében.

07. számú választókerület
Hajós-Bodó Ferenc vagyok, nős. Közel 6 éve vagyok a
Jobbik tagja, 5 éve a helyi szervezet vezetője. Fontosnak
tartok olyan lehetőségek megteremtését mellyel a
körzetekben fellépő sürgős problémákat gyorsan és
hatékonyan orvosolni lehet.
A 7. sz. választókerület képviselőjelöltje Borgula
Györgyné. 32 éve élek Mezőberényben családommal.
Munkahelyem a Családsegítő Szolgálat, ahol a munkám
során nap, mint nap találkozok nehéz sorsú emberekkel.
Minden igyekezetem arra irányul, hogy képviselői munkám
során a városlakók problémáját meghallgatva, legjobb
tudásom szerint képviseljem ügyüket. 20 éve vezetem a
Városi Nyugdíjas Klubot, 15 éve a Mezőberényi Szlovákok
elnöke vagyok. Kérem, ha megtisztel bizalmával,
támogasson szavazatával!

Mezőberényi Hírmondó

4.
08. számú választókerület

Német nemzetiségi képviselőjelöltek

Halász Ferenc, a FIDESZ 8. számú választókörzet
képviselője vagyok. Bemutatkoznom szinte felesleges
hiszen a 2. választási cikluson leszünk túl októberben.
Amennyiben az eddigi munkámmal meg voltak elégedve,
kérem, hogy az októberi önkormányzati választáson
támogassanak megtisztelő szavazatukkal. Elérhetőségi
címem: Mezőberény, Mátyás kir. u. 61/A. Telefon: +36
20/485-48-15
Tisztelettel: Halász Ferenc egyéni képviselőjelölt

Vida Ferenc vagyok, Mezőberényi lakos. Általános iskolát
itt végeztem, majd Békéscsabán tanultam a Gépészeti és
Számítástechnikai Szakközép iskolában, ahol technikumot
végeztem. Szakmában rövid ideig dolgoztam, majd
testvérem vállalkozásában kezdtem el dolgozni, jelenleg is
ott dolgozok. Fontosnak és jelentősnek tartom a
hagyományok ápolását, a múlt történéseit melyek
meghatározzák a jelenünket, és a jelenünktől függ a jövőnk.
Szintén fontosnak tartom az emberi értékeket és az
összefogás erejét.

Szombati Anikó vagyok. Férjezett, egy csodálatos 3 éves
gyermek édesanyja. Munkahelyemen a Békéscsabai
Humánszolgáltató Központ mezőberényi csapatának
vagyok a koordinátora. Idős betegek házi gondozásával
foglalkozunk. A munkám miatt is fontosnak tartom az idős,
egyedül élő és beteg illetve a nyugdíjasok megfelelő
ellátását.
Vargáné Liska Ágnes független képviselő-jelölt
Férjezett, 38 éves, egy gyermekes anyuka vagyok. Szüleim a
becsületes életre, az emberek iránti tiszteletre, szeretetre
tanítottak. A Szántó Kovács János utcában lakom 14 éve. A
helyi Mozgáskorlátozott Egyesületnél titkár voltam,
önkéntesként 4 évig. Politikai pártoknak nem voltam tagja. A
2013-as évben nagy szerepem volt abban, hogy a
szúnyoggyérítés a Mátyás király utcától kifele részben
megoldódjon. Nyitott vagyok a személyes találkozásokra.
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Kedves Berényi Németek! A Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Hagyományápoló Egyesület tagjaként
évek óta aktívan igyekszem meghálálni eddigi bizalmukat.
Ahogy Önöknek, úgy nekem – és egész családomnak – is
fontos, hogy a német szokásokat és értékeket megőrizzük, és
továbbadjuk a következő generációnak. Szeretném a berényi
németek érdekeit ezután is képviselőként szolgálni, ezért
kérem,október 12én a ligeti Madarak Házában szavazzanak
rám!
Tisztelettel: Schőn András
Kedves Barátaim! Ismét bizalmat szavazhattok, hogy a
megalakuló Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületének tagja legyek! Számomra továbbra is fontos a
német nemzetiség hagyományainak ápolása, értékeink
megőrzése, gyarapítása. Szívesen egyengetem
táncegyütteseink munkáját, a nemzetiségi első osztályosok
iskolakezdő táborát, Hagyományápoló Egyesületünk
megjelenését a nemzeti és városi ünnepeken,
rendezvényeken. Számítok szavazataitokra!
Üdvözlettel, Frey Mihályné Kaiser Gizella

Tisztelt Olvasók! Önök az előző oldalakon választási reklámot olvastak.
Szervezetfejlesztés Mezőberény Város
Önkormányzatánál
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039

Az „ÁROP 1.A.5 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő
önkormányzatok számára” projekt megvalósításának keretében
Mezőberény Város Önkormányzata „A Mezőberényi Önkormányzat
szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása
érdekében” címmel pályázatot nyújtott be és támogatásban részesült. A
program célja, hogy Mezőberény Város Önkormányzata a Mötv. és a
Járási tv. következtében megváltozott feladatkörökhöz szükséges
változásokat megtervezze, megvalósítsa, és az eredményeket
visszacsatolja, valamint támogassa az önkormányzat költség-csökkentését és hatékonyságnövelését, hogy ésszerűen és
fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal rendelkezzen. A pályázati program az önkormányzati feladatok
költségvetési intézményi formában való ellátásának szempontjai alapján a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, a
Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Városi Közszolgáltató Intézmény, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ munkáját elemzi. A pályázat az érintett intézmények vezetői, képviselői,
munkatársai számára a megrendezett projektindító keretében került bemutatásra, ahol Siklósi István polgármester és Dr.
Földesi Szabolcs jegyző is részt vett. A projekttől az ügyfélbarát ügyintézés javulását és a munkatársak egyenletesebb
leterhelését várják a partnerek.
A workshop keretében a területek, intézményegységek tevékenysége, illetve munkakörök is elemzésre kerültek, és
szervezetfejlesztés eszközeinek segítségével rövid és hosszabb távú intézkedések is megfogalmazódtak, mely alapja a
program végén elkészült tanulmánynak.
A program időtartama: 2013. 11.30.-2014. 09. 30.
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KÖZLEMÉNY

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT.
TÁJÉKOZTATÓJA
IVÓVÍZHÁLÓZATMOSATÁSRÓL

MEZŐBERÉNYBEN
2014. SZEPTEMBER 29 - OKTÓBER 3.
KÖZÖTT
AZ ALFÖLDVÍZ ZRT.
AZ IVÓVÍZHÁLÓZAT-MOSATÁSÁT VÉGZI.
EBBEN AZ IDŐSZAKBAN A TELEPÜLÉS EGYES
RÉSZEIN NYOMÁSCSÖKKENÉS ÉS
IDŐSZAKOS, 1-2 ÓRÁS VÍZHIÁNY IS
ELŐFORDULHAT.
A MOSATÁS IDŐSZAKÁBA
N FELMERÜLŐ
KELLEMETLENSÉGEKÉRT
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.
Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.
www.alfoldviz.hu
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