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

Siklósi István
független polgármester-jelölt
Felnőtt életem szinte teljes egészét a mezőberényi közösségekben végzett munkának
szenteltem; pedagógusként, edzőként,
iskolavezetőként, civil szervezetekben.
Vallom, hogy akik a helyi képviselő-testület
tagjaként kívánunk majd dolgozni, és itt
éltünk eddig, valamint a jövőnket is itt
képzeljük el, felelősséggel tartozunk nemcsak magunknak, de a szűkebb és bővebb környezetüknek,
Mezőberénynek!
Döntéshozóként figyelembe kell venni, hogy ma a városlakókat
elsősorban az utak, járdák, közvilágítás helyzete, a környezet rendje
foglalkoztatja és kevésbé az ipari terület, a szennyvíztisztító telep
megléte, állapota, mely egyébként hosszú távon jelent fejlődést a
városnak. Az embereket képviselve fontosak a kötelező feladatok, pl. a
bölcsőde, az óvodák fenntartása, fejlesztése, a lakosság által már
elvárt, de nem kötelező feladatok, mint pl. a labor, vagy az idősek
otthona működtetése. És persze vannak álmok, mint pl. a strand
téliesítése vagy kikötő a Körösnél. Ezekkel is foglalkozni kell, mert
ezek is magukban hordozzák a város fejlődését.
Ebben a ciklusban több mint 5,6 milliárd Ft forrást tudtunk a városba
hozni. Jó néhány pályázat megvalósítás alatt, előtt áll. A forrásszerzést,
annak hatékony felhasználását, a város fejlesztését szeretném folytatni,
Önökkel, a városlakókkal.
Amennyiben többet szeretne tudni elképzeléseimről, tisztelettel hívom
2019. október 10-én, csütörtökön 18 órára a Művelődési Központban
tartandó fórumra.

KÉPVISELŐJELÖLTEK
1. számú választókerület
Váradi Ferenc vagyok, születésem óta Mezőberényben élek.
Iskoláim elvégzése után Körösladányban találtam munkát. Jelenleg a Kolo-Tech Kft.-nél dolgozom. A jövőmet Mezőberényben
tudom elképzelni családom és
barátaim körében, akik támogatnak céljaim elérésében. Szeretek
itt élni és szeretném elérni, hogy az
itt lakók összefogással, haladó
gondolkodással megmutassák azt,
hogy ezt a városrészt együtt
fejleszthetjük, szebbé tehetjük.
Tisztelt Mezőberényiek! Az 1.
számú körzetben indulok képviselőjelöltként. Munkahelyem
révén jól ismerem a választókerület családjainak gondjait,
problémáit. Szeretném segíteni a
mezőberényi emberek életét.
Fontosnak tartom a csapat, a család, a baráti, közösség a kollégák
kapcsolatait a közéletben is.
Szeretném, ha több munkalehetőség lenne Mezőberényben, ha
visszajönnének fiataljaink. Ezért

Tisztelt Mezőberényiek!
Csollár Norbert vagyok. Ígérni csak annyit
ígérek, amit maradéktalanul teljesíteni is
tudok! Megpróbálom a lehetetlent! Felajánlom a szolgálatom a városnak, megpróbálom
maradéktalanul teljesíteni mind azt, amivel
megbíztok, megbíznak. Ez a feladat, a következő gondolatok mentén:
Nekünk, mezőberényieknek, az Európai
Unió polgáraiként, jogállami alkotmányra,
rendszerváltásra, átlátható politizálásra, nem
megvehető vezetőkre van szükségünk.
Magyarországon rendszerváltás kell a jövőnk
érdekében. Kezdjük Mezőberényben a változást!
A város vagyonával el kell számolnia a leköszönő polgármesternek és a
képviselő-testületnek. A helyi költségvetést sokkal hatékonyabban kell
felhasználni a városlakók javára, amihez szükség van a mezőberényi,
de a vidéken vagy külföldön dolgozó polgártársainkra, az egyesületeinkre, a különböző felekezetek aktív támogatására is.
Olyan városban akarjunk élni, ahol minden korosztály számít, van
jelen és jövőkép mindenki számára. A tudás és nem a politikai kapcsolatok határozzák meg a sikert. Azért lettem polgármester-jelölt,
mert sokan támogattak ebben. Polgármester azért akarok lenni, hogy
gyökeres változást hozzak a város életébe, hogy visszaadhassam a
lakosság önrendelkezési jogát. A város lakói irányíthassák a
városunkat, a városlakók elképzelése szerint. Szolgáljam a népet, és
kizárólag csak a népet.
Október 13-án szavazz rám! Szavazz a változásra!

Csollár Norbert

Szavazzon rám a FIDESZ - KDNP körzetemben, beszélgettem
jelöltjére. Tisztelettel: Kígyósi lakótársaimmal mivel tudnám a
Ferencné.
munkám során a fontos elképzelést megvalósítani! 1,Egészségügy, Orvosi ügyelet. 2, Járdák,
2. számú választókerület
utak! 3,Közterületek rendbentartása. 4,Munkahelyteremtés.
Gál Ferenc vagyok, 1968. 03. 11- 5,félévente,fórum
én, Gyulán születtem. Egyszerű,
tisztességes családból származom, Tóth Zoltánné, 49 éves pedagóházas, 2 gyermek édesapja gus vagyok, a helyi általános
vagyok. Jelenleg a Mezőberény iskolában tanítok.
Mécses Közhasznú Egyesületnél Marosvárárhelyen születtem, 30
dolgozom, ahol mentálisan sérült éve Mezőberényben élek férjemfiatalokkal foglalkozom. 1991 óta mel és két lányommal, ők mindélek a 2. számú választókörzetben, ketten az orvosi pályát válaszez idő alatt sok mindent megta- tották. Köszönöm, hogy ajánlápasztaltam a körzet fejlődéséről, sukkal megmérethettem magam
lakosságáról. Mezőberény nagyon az őszi választáson! Szavazataközel áll hozzám, ezért is dön- ikkal megerősítve, szeretném értöttem úgy, hogy indulok az ön- dekeiket, véleményüket képviselkormányzati választáson, mint ni! Tóth Zoltánné képviselőjelölt
független képviselő-jelölt.
Szokola János vagyok. ElmondOrvos Pál vagyok. 1959.- ben hatom, hogy ezer szállal kötődöm
születtem Mezőberényben. Jelen- Mezőberényhez. Hiszen itt szüleg az Agrár Zrt. Szárító telepén lettem, a választókerületemben
dolgozom. A város folyamatos nevelkedtem, itt és innen folyfejlődésében tevékenyen kívánok tattam tanulmányaimat, ide szürészt venni! Mindenki számára lettek gyermekeim, innen válaszvirágzó, fejlődő Városunk legyen! tottam feleséget, és jelenleg is itt
Remélem hozzá tudok járulni élek. Szinte mindig is itt dolgozehhez a fejlődéshez! A választó- tam. Eredetileg tanult szakmám-

független polgármester-jelölt
ban: víz-, gáz-, központi fűtés
szerelő mesterként tevékenykedek
a városban. Mivel a munkám és az
életem is a nyilvánosság előtt
zajlik, mindenki jól ismer.
Körösi Mihály. Maradt elkötelezettségem Mezőberényért, körzetemért. Nem hangzatos ígéretek,
lejáratási kampányok, hanem a
közért végzett következetes munka alapozza meg az Önök bizalmát. Tenni kell a következő ciklusban is. Történt előrelépés a
Hosszú-tó fásítása, rendszeres
kaszálása ügyében, a sporteszközök telepítése a jövő feladata.
Az utak karbantartása, táblázása
megtörtént, tovább kell folytatni a
közvilágítás korszerűsítésével
együtt. Soroljam? Az Önök támogatásával sikerülni fog!
3. számú választókerület
Hegedüs János. 1967-ben születtem Hajdúböszörményben. Több
mint 25 éve élek Mezőberényben.
Hajdúnak vallom magam, a
hajdúk konokságát, a becsületet, a
tisztességet, a munka szeretetét, a
gyengébbek segítését adták a
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gyökereim. Az építőiparban
vezetőként eltöltött 25 évvel fel
vagyok vértezve olyan tudással,
hogy bármilyen építőipari beruházásban, műszaki, pénzügyi,
szervezési oldalon hozzáértőként
tudok részt venni. A város előtt
álló beruházásokkal a város javát
szolgálva kívánok foglalkozni.
Harmati László. Születésem óta
Mezőberényben élek, így ismerem
az itt élő emberek gondjait, megélhetési nehézségeit, boldogságuk
forrását. 1990 óta vagyok egyéni
vállalkozó. Képviselőként, vállalkozóként és sportvezetőként is
adok a partnereim, barátaim, de
még az ellenfeleim véleményére
is. Az áskálódó hangokat azonban
igyekszem elengedni. Mindenkor
a legjobb tudásom szerint, korrekt,
Mezőberényt és az itt élőket szolgáló döntést igyekeztem hozni. A
döntéseim korrektsége miatt nyugodtan alszom.
Madarászné Bereczki Zsuzsanna vagyok, 49 éves. Mezőberény
3. számú választó kerületének független képviselő jelöltje. Végzettségeim: mérlegképes könyvelő,
pénzügyi-számviteli ügyintéző,
igazgatási-ügyviteli ügyintéző és
lovas túravezető. Elvégeztem a
„Pályázatírás és projektmenedzsment” és a „Lehetőségek a
falusi turizmusban” képzést. Jelenleg a Nyeregben Alapítvány lovas tanyáján szakmai vezetőként
dolgozom. Gyermekek lovagoltatásával, táboroztatásával, rendezvények szervezésével foglalkozom.
Papp Zoltán vagyok, 1967-ben
születtem Mezőberényben. Alapés középfokú tanulmányaimat követően, 1992-ben rajz-földrajz
szakos általános iskolai tanárként
diplomáztam. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Karának mesterképzési keretében szereztem középiskolai tanár diplomát 2012ben vizuális-és környezetkultúra
tanár szakon. 1988-tól a Mezőberényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
nevelőjeként dolgozom. Korábban többször voltam a helyi testület tagja.
4. számú választókerület
Zsibrita Pál vagyok, Mezőberényben születtem, a Szénáskert
utcában nőttem fel, a Kereki utcában élek. Általános iskolát Berényben végeztem, Békéscsabán a
Közgében érettségiztem, majd a
PSZF Békéscsabai karára jártam,
ma a családi méhészetben dolgo-

zom. Egy új képviselőtestületre
van szüksége a városnak, melynek
tagjai más szemlélettel, új ötletekkel és a minden lakost érintő
problémák megoldásával adnak
lendületet a város fejlődésének. Az
új seprű jól söpör-szól a mondás,
és a régi már elkopott.
Szilágyi Tibornak hívnak,
családommal 1992 óta élek Mezőberényben. Végzettségem matematika-fizika szakos tanár. Húsz
évig dolgoztam városunk gimnáziumában, melynek tizenöt évig az
igazgatója voltam. Jelenleg a
Békéscsabai Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium intézményvezetője vagyok. Tizenöt éve
lakom választókörzetemben, a
Kereki utcában. Szeretek itt élni,
szeretem városom és szeretnék
hozzájárulni önkormányzati képviselőként munkámmal, tapasztalatommal lakóhelyem további
fejlődéséhez.
Mezeiné Szegedi Erzsébet vagyok, a 4. vk. független képviselőjelöltje. Pedagógusként, mazsorett oktatóként, közéleti emberként segítem városunk kulturális,
művészeti és környezetvédelmi
életét, partnerkapcsolati tevékenységét. Fontosnak tartom a lakossággal való személyes kapcsolattartás előtérbe helyezését, a fiatalok közéletbe való aktív bevonását, a családok, idősek támogatását, a városban élő emberek
érdekeit képviselni, a problémák
megoldásában segíteni, a város
fejlődését támogatni.
Nagy Jenőnek hívnak, 1953.02.
18.-án születtem Püspökladányban. Hivatásos Tűzoltós voltam,
több mint 28 éves szolgálat után
egészségi állapotom miatt leszereltek. Jelenleg nyugdíjas vagyok ,
de a tűzoltósági tevékenységemet
a Önkéntes Tűzoltó Egyesületben
továbbra is aktívan folytatom.
Beszélgetések alapján előtérbe
helyezem a képviselői munkám
során: 1. Egészségügy, orvosi
ügyelet, 2. Utak, járdák helyzete,
3. Közterületek rendben tartása, 4.
Munkahelyteremtés, 5. Félévenkénti fórum.
Hőgye Szabolcs, mezőberényi lakos vagyok, növényvédelmi mérnökként dolgozok egy amerikai
mezőgazdasági nagyvállalatnál.
Munkám révén a Dél-Alföld
bejárásával szerteágazó kapcsolatokra tettem szert, és betekintést
kaptam más települések életébe.
Szeretném ezen kapcsolatokat és
tapasztalataimat Mezőberény
város fejlődéséért és a 4-es választási körzet jobbá tétele érdekében felhasználni. Független

képviselőjelöltként indulok a 6. számú választókerület
városunkban boldogulni szándéDunai Éva
kozókért!
Tisztelt 6. sz. választókerület!
Mezőberényiként általános és középiskolámat is itt végeztem. A
5. számú választókerület
Városi Bölcsődében dolgozom,
Tisztelt Lakótársam! Debreczeni mint kisgyermeknevelő. Itt szerGábor vagyok, tősgyökeres me- zett tapasztalatom a kisgyermekes
zőberényi. Az idei önkormányzati családok helyzetének ismeretét
választásokon lakossági felkérés segíti.
nyomán döntöttem úgy, hogy
Több éve civilszervezet tagjaként
vállalom a megmérettetést, mert
dolgozom és városi rendezvéelhivatottságot érzek a közösség
szolgálata iránt. Célom, a lakosság nyeken segítőként közreműköbevonásával felmérni a helyben döm. Közösségi emberként hitalálható problémákat, majd szem, hogy az Önök támogató semielőbbi megoldást találni azok- gítségével elérhetünk számunkra
ra! Szűkebb környezetem, az 5. sz. fontos eredményeket. Köszönöm
választókörzet független képvi- támogatásukat!
selő-jelöltjeként számítok meg- Dunai Éva független képvisetisztelő támogatására az október lőjelölt.
13-i választásokon!
Styaszniné Hoffmann Ilona vaSzombati Anikó vagyok, ön- gyok. 1988-ban születtem. Mezőkéntes tűzoltó, 1979-ben szület- berényben élek a Zöldfa utcában.
tem Békéscsabán. A Humán Szol- Van egy 3,5 éves kislányom. Megáltató Központnál vezetőként zőberényben idős emberekkel fogdolgozom, időseknek nyújtunk se- lalkozom, a Humán Szolgáltató
gítséget. Jelenleg is tagja vagyok a Központnál. Érdekelnek az emKépviselőtestületnek. Fontosnak berek problémái, fontos számomtartom, hogy Mezőberény, egy ra, hogy azokra segítő megoldást
fejlődő, város legyen. A lakosság találjak.
véleménye alapján képviselői Felkérésre úgy döntöttem, hogy
munkám során előtérbe kívánom indulok képviselőjelöltként a 6-os
helyezni: 1. Egészségügy: orvosi választó körzetben! Ha megtiszügyelet, 2. Utak, járdák, köztelnek a bizalmukkal és rám szavilágítás, 3. Közterületek rendben
vaznak, minden tőlem telhetőt
tartása, 4. Munkahelyteremtés, 5.
megteszek a városrészért és annak
Félévenkénti fórum.
lakóiért!
Számomra nagyon fontos és nem
mindegy, hogy a felnövekvő nem- Dr. Burján Katalin vagyok, a mezedék minek lesz örököse. Képvi- zőberényi Kulich-családból szárselőként arra fogok törekedni, mazom, 1990 óta élek és dolhogy legjobb tudásom szerint gozom a városban, két felnőtt
döntsek a város, a körzet, az itt é- gyermek édesanyja vagyok. A szelők számára. Ismerem a város mészeti szakellátás mellett házihelyzetét, a települési feladatokat. orvosként, a Városi Egészségügyi
Fejlődést összefogással, a Képvi- Központ igazgatójaként is dolselő-testületben együttgon- goztam. 2010-től a 6. számú vádolkodó, értékeket képviselőkkel lasztókerület egyéni képviselője
lehet elérni. Hiszem, a FIDESZ- vagyok az Önök támogatásával, az
KDNP képviselőjeként ez meg- idei évtől pedig a Mezőberényi
valósítható. Támogatásukat kö- Városszépítő és Városvédő Egyeszönöm! Kérem, október 13-án sület elnöki feladatait látom el.
szavazzanak rám!
Tisztelettel: Öreg István
Tisztelt Mezőberényi
Választópolgár!
Koncsag Ferenc vagyok, születé- Babinszki Szilárd, mint a FIsem óta Mezőberényben élek. A DESZ-KDNP Mezőberény 6. száhelyi gimnáziumban érettségizmú választókörzetének önkortem, majd Békéscsabán idegenformányzati képviselőjelöltjeként
galmi szakmenedzser képesítést
szereztem. 2015 óta a helyi sze- felhívom figyelmét, hogy a himészeti szakrendelőben vállaltam vatalban lévő kormányzat által tett
munkát édesanyám mellett. 2018- gazdasági - és családpolitikai
ban látszerész vizsgát tettem, intézkedései a fejlődés útjára
azóta is ebben a szakmában vezették országunkat. A városunk
dolgozom. Szeretek itt élni, ide köt mit érez ebből? Amennyiben a fela munkám, a családom és a zárkózás a cél, csakis megfelelő
barátaim is, ezért megválasztásom szakértelemmel rendelkező képviesetén arra fogok törekedni, hogy selők választásával biztosítható
fiatalos lendülettel képviseljem az városunk elfogadhatatlan álla5. körzet lakóinak érdekeit.
potából történő kimozdítása.
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7. számú választókerület

8. számú választókerület

Miklósik Ivett vagyok 40 éves,
Mezőberényben születtem, majd
szüleimmel Pusztaföldváron
éltünk, 16 éves korom óta élek
újból a városban. Két kisiskolás
gyermek büszke édesanyja vagyok. Végzettségem agrármérnök
és növényvédelmi szakmérnök,
egyéni vállalkozó vagyok, mezőgazdasági szaktanácsadóként
tevékenykedem. Szeretek Mezőberényben élni, mint képviselőjelölt minden tudásommal
igyekezni fogok hozzájárulni lakóhelyem, körzetem fejlődéséhez
a lakosok segítségével, összefogásával.

Dévényi Csilla: Mezőberényben
születtem 1973-ban. A 8. vk-ben a
Szarvasi úton 17 éve élek. 3 gyermek édesanyja vagyok. Mérlegképes könyvelői és mezőgazdasági végzettséggel rendelkezem.
Jelenleg családi gazdaságunk ügyviteli, számviteli feladatait látom
el. Gyermekeink, unokáink jövőjére tekintettel a környezetünkre
figyelő, tudatosság felé igyekvő és
békés egymás mellett élés híve
vagyok. A városvezetésben optimista szemlélettel a közösséget
szeretném legjobb tudásom szerint
aktívan szolgálni.

Borgula Györgyné. Megválasztásom esetén fontosnak tartom, a
városlakók érdekeit képviselve
megoldások szülessenek a problémákra vagy hangot kapjanak
azok a pozitív történések, amelyek
a kerületben és a városban eredményként jelentkeznek. Várom az
Önök észrevételeit, és vállalom,
hogy a mai hivatalos ügyintézés
szabályait betartva intézem a
feladatot. 25 éve vezetem a Városi
Nyugdíjas Klubot, 20 éve a
Mezőberényi Szlovákok elnöke
vagyok.
Kérem, ha megtisztel bizalmával,
támogasson szavazatával.

Dr. Onody Gyula vagyok, az ALFÖLDVÍZ Zrt. jogi osztályát
vezetem. Korábban a közigazgatásban dolgoztam, osztályvezetőtől a BM Kormányhivatal
igazgatói feladatáig. Feleségem
Csejtei Magdolna, 4 éves kisfiunkkal itt élünk. Családommal
sok időt töltök itt, látom, hogy a
város ezen területe az indokoltnál
kevesebb figyelmet kap. Amenynyiben megtisztelnek bizalmukkal, azért fogok dolgozni, hogy a
város egyenrangú polgáraiként ne
szenvedjenek hátrányt a központban élőkhöz képest.

Dr. Zuberecz Richárd vagyok,
35 éves. Iskoláimat Mezőberényben végeztem, ami után Szegeden
szereztem jogi diplomát. Budapesten, illetve Mezőberényben
dolgozok egyéni ügyvédként.
Családom itt él, édesanyám tanárnő, édesapám háziorvos. Vállalkozó fiatalemberként hiszem,
hogy a hosszú időtávon stabil kormányhatalom támogatását a
településeknek is a legjobban kell
kihasználni. A jövő fokozódó
kihívásainak megfelelés érdekében fiatalításra és a kompetenciák erősítésére van szükség.
Pozsár János vagyok. 1989-ben
Békéscsabán születtem. Születésem óta Mezőberényben élek, az
Áchim utcában nevelkedtem.
Fontosnak tartom, hogy Mezőberény, folyamatosan fejlődő,
élhető város legyen. Körzetemet
járva, a lakossággal történő személyes beszélgetések következményeként az alábbi szempontokat kívánom előtérbe helyezni a
képviselői munkám során: 1. Egészségügy: Orvosi ügyelet, 2.
Utak, járdák, közvilágítás, 3.
Közterületek rendben tartása, 4.
Munkahelyteremtés, 5. Félévenkénti fórum.

NEMZETISÉGI KÉPVISELŐJELÖLTEK
Német nemzetiség
Rau Mihály német nemzetiségi
képviselőjelölt vagyok. 1947-ben
születtem Mezőberényben, és itt
éltem eddigi életem. Az 1998. évi
kisebbségi, jelenlegi nevén
nemzetiségi választások óta, azaz
20 éve tagja vagyok a német nemzetiségi önkormányzatnak. Önkormányzati tagságommal és a
Német Hagyományápoló Egyesületi munkámmal szolgáltam nemzetiségemet. Jelenlegi indulásommal is ez a célom. Köszönöm a
szavazók eddigi bizalmát.
Frei Zita. Két nemzetiségű családba születve hamar megtapasztaltam a nemzetiségi hagyományok és értékek fontosságát. A német gimnáziumban eltöltött évek,
a nemzetiségi óvodapedagógusi
diploma megszerzése, a több
évtizedes munkám a német óvodában mind arra ösztönöznek,
hogy a bennem lévő tudást a
német kisebbség javára fordítsam.
Az ezen a téren megszerzett
tudással, tapasztalattal szeretném
a közösség érdekeit képviselni!
Számomra a hagyományok ápolása értékteremtés. Kérem, szavazzon rám!
Kovács Gabriella. 20 éve élek a
városban és tartom berényinek
magam. Hetente találkozom a
német evangélikus egyháznál
barátnőimmel, ők hívtak meg a
német kisebbség körébe. Megtetszett a precizitásuk, az igazi
„sváb” látásmód, ahogy érzékelik
a világot, és jobbá alakítják maguk
körül. Itt olyan emberek között
lehetek, akiknek a közösség
építése a céljuk, hogy a rohanó
világban legyen egy hely, ahol
jobban érezhetjük magunkat. Egy
mondatban a célom: Gondolkozz
globálisan, cselekedj lokálisan!

Vári Pálné, Vrbovszki Mária
vagyok. Mezőberényben élek. Békéscsabán a KÖZGÉ-ben végeztem. Közel 20 évet dolgoztam a
Polgármesteri Hivatalban. Jelenleg a Humán Szolgáltató Központnál dolgozom. Mindig emberekkel
foglalkoztam. Megígérem, ha
bekerülök a testületbe, az ÖNÖK
segítségével, hogy minden
tudásommal és igyekezetemmel
azon leszek, hogy az itt élő
emberek problémáira megoldást
találjunk. Mezőberény legyen egy
ÉLHETŐ város.
TÁJÉKOZTATÓ A NÉMET

NEMZETISÉGI SZAVAZÓKNAK

Bereczki László vagyok, 55 éves.
Mezőberényben születtem és élek
feleségemmel és két nagykorú
leányommal. Végzettségem villamosenergia-ipari technikus és
felsőfokú energetikus. Munkámat
tekintve tervező, szerkesztőként
dolgozom immár 20 éve, korábban
az áramszolgáltatónál, majd utóbb
egy mezőberényi székhelyű
villamosipari vállalkozásnál.
Gyermek- és felnőttkorom nagy
részét itt töltöttem, idős szüleim is
jelenleg itt élnek, és így van
rálátásom az itt élők problémáira.

2019. október 13-án választjuk
meg a települési, megyei, illetve
fővárosi német nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata képviselőtestületeit.
Az a választópolgár, aki már regisztrált, vagy aki legkésőbb
2019. szeptember 27-éig kéri felvételét a német nemzetiségi választói névjegyzékbe, a Mezőberényi nemzetiségi önkormányzat
esetében a szavazólapon lévő 7
jelöltből legfeljebb 5 jelöltre, a

megyei, esetében területi listára,
az országos önkormányzat kapcsán pedig országos német listára
szavazhat.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 47 tagját egységes lista
alapján választjuk meg.
A helyi és a nemzetiségi önkormányzati választásokra egyidejűleg kerül sor. A választópolgár valamennyi szavazatát ugyanazon
szavazóhelyiségben adhatja le.
A nemzetiségi választás szavazólapjai ZÖLD színűek. Fontos,
hogy a leadott szavazat csak
abban az esetben lesz érvényes, ha
a ZÖLD szavazólapokat a ZÖLD
borítékba tesszük, és azt gondosan
lezárjuk. Ennek elmulasztása esetén a voks érvénytelen.
Mezőberényi Német
Hagyományápoló Egyesület
TÁJÉKOZTATÓ A SZLOVÁK
NEMZETISÉGI SZAVAZÓKNAK
Mezőberényben a szlovák nemzetiségi önkormányzat képviselőjelöltjei, akik közül az Önök szavazata alapján kerül ki az 5 tagú
testület.
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzati képviselőjelöltek:
1.
Bartó Andrásné
2.
Cservenák János
3.
Vrbovszki Pál
4.
Fazekas Endréné
5.
Ollé Mária
6.
Drenyovszki Györgyné
7.
Borgula György
Aki nemzetiségi névjegyzékbe regisztrációval rendelkezik, szavazhat a nemzetiségi önkormányzati
választáson. Kérjük, szavazatával
támogassa, hogy Mezőberény
városában öt tagú Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alakuljon.
Kormányablakok,
okmányirodák rendkívüli
nyitvatartási rendje az
önkormányzati választások
hétvégéjén
A Békés Megyei Kormányhivatal illetékességi területén
működő kormányablakok a
2019. év október hó 13. napjára
tűzött helyi önkormányzati
választásokra tekintettel a
szavazás napján (vasárnap) és
az azt megelőző napon (szombaton) biztosítja az állampolgárok számára az okmányügyintézést.
A Mezőberényi Kormányablak
(56-os Emléktér 1.)
október 12-én (szombaton)
8-tól 19 óráig,
október 13-án (vasárnap)
7-től 19-ig tart nyitva.

