
BBÁÁNN HH OO RR VVÁÁTT II   
KK II SS BB ÍÍRRÓÓ   

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Kedves Bánhorvátiak! 
 

Köszönet és hála! 
 

1994-ben, amikor bizalmat kaptam és bekerül-

tem a képviselőtestületbe, megismerkedtem a 

település valódi helyzetével, azokkal a nehézsé-

gekkel, amelyekkel nap mint nap meg kellett 

küzdeni az életben maradásért. Évtizedes gyü-

lekezetépítő munkával a hátam mögött, a kö-

zösség dolgaiért érzett felelősségem nyomán, 

1998-ban sokak biztatására indultam el az ön-

kormányzati választásokon polgármester jelölt-

ként. Abban az örömben volt részem, hogy 

megtiszteltek bizalmukkal, és ezt 2002-ben, 

2006-ban, majd 2010-ben ismét megerősítetté-

tek.  

 

Az ember életében mindig vannak fordulópont-

ok. Úgy gondolom, most az én életemben sincs 

ez másképpen, és ha szabad így fogalmazni, 

akkor a falu életében sem. 16 évvel ezelőtt, 

amikor, a település lakói megtiszteltek bizal-

mukkal, és megválasztottak polgármesternek, 

legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna 

azt, hogy ezt a szolgálatot – amely a polgármes-

terséggel jár – ilyen sokáig elláthatom az itt 

élők érdekében. Ezért pedig, nagy hálával és 

köszönettel tartozom a településnek, minden 

itt élőnek. Azoknak, akik ezen időszak minden 

pillanatában támogattak, akik mindig mellettem 

voltak és sosem hátráltak ki mögülem, akik 

mindig megtiszteltek szavazatukkal, valamint 

azoknak is – református lelkészként gyakorolva 

a felebaráti szeretetet – akik nem mindig támo-

gatásukról biztosítva fordultak felém. Hiszen, 

véleményem szerint, egy ilyen szolgálatkészsé-

get igénylő feladat, mint amilyen a polgármes-

teri munka, egyaránt táplálkozik és merít erőt a 

pozitív és negatív élményekből, kritikákból.  

 

Büszke vagyok arra, hogy immár 28 éve egy 

közösséget szolgálok, előbb lelkészként, majd 

munkám elismerése nyomán 16 évig polgár-

mesterként is, most pedig, immáron több mint 4 

éve országgyűlési képviselőként. Hűséges va-

gyok a településhez, ahhoz, amelyhez szolgála-

tom, pályám kezdete óta kötődök, ahol friss 

diplomásként otthonra találtam. Büszke vagyok 

arra, hogy a kistelepülési lelkészi szolgálattól 

elindulva, meglátták bennem az emberek, hogy 

értük dolgozom, és eljutottam addig, hogy 

2010-ben és 2014-ben országgyűlési képviselő-

nek választottak, és a polgármesteri mandátu-

mom lejárta után ebben a tisztségemben járulha-

tok majd hozzá a település fejlődéséhez.  

 

Végezetül pedig, bízom abban, hogy az október 

12-én esedékes önkormányzati választáson a 

falu lakói, olyan településvezetőt, és olyan kép-

viselőtestületet választanak, amely folytatja az 

általam megkezdett utat és a továbbiakban is 

bölcsességgel és szolgálatkészen fogja tudni 

irányítani a települést, és az itt élők érdekeit 

szem előtt tartva végzi majd a munkáját. 

Demeter Zoltán 

polgármester 

XI. évfolyam 4. szám 2014. október 



Csíziné Klabó Tímea képviselő jelölt 
 

Nevem Csíziné Klabó Tímea, születésem óta 

Bánhorvátiban élek. Itt jártam óvodába, és  általá-

nos iskolába is. Közgazdasági szakközépiskolát 

végeztem. Vámügyintézőként dolgozom a Bor-

sodChem Zrt.-ben. Célom mindenekelőtt a 

bánfalvai lakosok érdekeinek képviselete, hiszen 

itt élek a családommal, és tisztában vagyok az itt 

élők gondjaival. 

Szorgalmazni szeretném útjaink, járdáink építését, 

javítását, a csapadékvíz elvezető csatornák meg-

építését. Szüleim-nagyszüleim több nemzedéke 

ebben a faluban élt, ezért is tartom fontosnak a 

hagyományaink ápolását. Fiam ez évben kezdte 

meg az ötödik osztályt az iskolában, és meggyő-

ződésem, hogy az iskolai közösségépítő rendez-

vényekkel sokat tehetünk azért, hogy gyermeke-

ink megfelelően fejlődhessenek. Számítok a kö-

zség lakosainak bizalmára, hogy minél többet 

tehessek szülőfalum sikeres jövőjéért. 

 

 

Deák-Szinyéri József képviselő jelölt 
 

Szolgálni 

 Deák-Szinyéri József vagyok, az önök Művelő-

dési Házának vezetője. Nem könnyű feladat ez 

manapság, de nem vagyok egyedül. A Jó Isten 

megsegít, a családom és a barátaim mellettem 

állnak, a hagyományok pedig mindennél világo-

sabban mutatják az utat, melyen járnom kell. 

Olyan erőt adnak, mely nélkül nem tudnék teljes 

életet élni. 

 Én ezekben az erdőkben, ezeken a mezőkön, 

ebben a patakban játszottam, ide „nőtt” a lelkem. 

Itt ültettem fákat, itt művelem a földet. A fiamat 

pedig, aki itt született, igyekszem úgy nevelni, 

hogy majd a közösség hasznos tagja legyen!  

 Ennek az országnak, ennek a falunak már annyi 

mindent ígértek, én nem ígérek. Egymagában egy 

képviselő nem sokat tehet, azonban két dolog 

kötelessége: szolgálni a közösséget és szeretni a 

faluját! Édesanyám egész felnőtt életében önöket 

szolgálta, segítette, most rajtam a sor! 

 

 

Dienes Mária Zsuzsanna képviselő jelölt 
 

Amióta megszülettem Bánhorvátiban élek, bár 

sokan személyesen is ismernek, azért röviden 

bemutatkozom. Az egri tanárképző főiskolát tör-

ténelem-népművelő szakon végeztem, majd Ka-

zincbarcikán az Egressy Béni Művelődési Köz-

pontban dolgoztam 20 éven át. Ezt követően a 

Kazincbarcika és Térsége Közművelődési Társu-

lás alkalmazásában álltam, majd a Szikra Alapít-

ványnál dolgoztam. A munkám során rengeteg 

tapasztalatot szereztem. Szívesen segítek máso-

kon, jó empátiás készséggel rendelkezem. Hosszú 

évek óta én vagyok a Kazincbarcikai Egyesületek 

Fórumának az elnöke, civil szervezeti vezetőként 

feladatom a kulturális események, programok 

szervezése, az együttműködő partnerek koordiná-

lása, pályázati projektek tervezése, kidolgozása és 

megvalósítása. A Nemzeti Civil Alap Észak-

Magyarországi Regionális kollégiumának tagja-

ként egyaránt részt vettem pályázatok előkészíté-

sében és szakmai bírálatában. 2001-től-2007-ig a 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 

megbízásából közművelődési szakértőként tevé-

kenykedtem. Mit tudok tenni a faluért? Célom, 

hogy a megszerzett képességeim birtokában a 

helyi közösség szolgálatába szegődjek, továbbá 

javasolni szeretném egy falufejlesztési bizottság 

létrehozását. 

 

 

Földvári István független polgármester jelölt 
 

Tisztelt Választópolgár! 

Kérem Önt, hogy a 2014.október 12.-ei  

Önkormányzati választásokon szavazatával támo-

gassa a polgármesterré történő választásomat. 

Megválasztásom esetén a munkámat főállásban 

kívánom ellátni. 

Az elmúlt 4 önkormányzati ciklus alatt összegyűj-

tött tapasztalataim segítségével szeretném szülőfa-

lumat széppé, élhetővé tenni. 

Szeretném elérni, hogy minél többen magukénak 

érezzék ezt a kis falut és büszkék legyenek arra, 

hogy itt élnek. 

Bízom benne, hogy az újonnan megválasztásra 

kerülő képviselő testülettel, a korábbi testületek 

szellemiségében, községünk lakosságának meg-

elégedésére tudunk munkálkodni.  

 

2014. október 5-én (vasárnap) 17:00 órai kezdet-

tel a Művelődési Házban választási fórumot tar-

tunk. 

 

 

Gyöngyösi János polgármester és képviselő jelölt 
 

Gyöngyösi János vagyok, mint polgármester és 

képviselő jelölt. 1959.04.19. születtem Bánhorvá-

tiban, itt jártam óvodába és általános iskolába. 

Szakmai végzettségem élelmiszeripari szakmun-

kás, most közmunkásként dolgozom 14 éve. Két 

gyermekem van és 5 unokám. Szeretném szebbé 

és élhetőbbé tenni a falunkat és mindenki jól érez-

ze falunkban magát. 

 

Tisztelettel: 

Gyöngyösi János független jelölt 



Joó József képviselő jelölt 

 

Joó József vagyok, 31 éve itt élek a településen 

feleségemmel és két gyermekemmel. A közélet-

ben, mint helyi önkormányzati képviselő 1998-tól 

veszek részt. A bánfalvai gyülekezet presbitere-

ként, majd később gondnokaként építettem és 

építem az egyházközség előrehaladását. Szolgá-

latként végzem munkámat, támogatva a közösségi 

élet erősítését. Szellemi és erkölcsi értékeket fel-

mutatva támogattam az oktatás helyben való meg-

erősítését, a kultúra hagyományainak ápolását, s 

minden olyan tevékenységet, ami környezetünket 

szebbé tette, az emberekben a felebaráti szeretetet 

és bizalmat erősítette. Ezen bizalmat szeretném 

kérni Önöktől október 12-én, hogy képviselői 

munkámat tovább tudjam folytatni az itt élő em-

berekért és Bánhorváti fejlődéséért. 

 

 

Kocsis Gábor képviselő jelölt 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Kocsis Gábor vagyok,38 éves. 

Születésemtől kezdve Bánhorvátiban lakom, szü-

leimmel és testvéremmel. 

Idén júliustól pedig menyasszonyommal, Szajkó 

Renátával élek. 

Itt jártam általános iskolába, majd középiskolai 

tanulmányaimat Kazincbarcikán folytattam. 

Érettségi után, ahol autószerelőként végeztem, 

szakács és vegyianyag-gyártó szakmát szereztem. 

1998-tól a BorsodChem ZRt-nél dolgozom, mint 

rendszerkezelő. 

Gyermekkorom óta a helyi sportegyesület igazolt 

játékosa voltam, 

2004-től pedig a labdarúgócsapatunk vezetőjeként 

segítem a falu sportéletét népszerűsíteni. 

Közösségi emberként ismerem az itt élő emberek 

problémáját, és azon leszek, hogy segítsem a le-

endő polgármester és képviselő testület munkáját. 

Köszönöm, hogy elolvasták ezt a pár sort. Ha 

elnyertem az Önök bizalmát, akkor szavazatukkal 

támogassák jelölésemet. 

 

 

Kriston Sándor képviselő jelölt 

 

Tisztelt Lakosok! 

Kriston Sándor 40 éves bánhorváti lakos vagyok. 

Az elmúlt 4 évben is a község önkormányzati 

képviselője voltam és ezt a megtisztelő feladatot 

szeretném a további 4 évben is folytatni. A koráb-

bi képviselőtársaimmal együtt elkezdett munkákat 

szeretném folytatni jó hangulatban, jó légkörben a 

község fejlődése érdekében a legjobb tudomásom 

szerint.  

Úgy érzem, hogy az elmúlt 4 év során a község-

ben jelentős fejlesztések történtek és a jövőben is 

ezen az úton szeretnénk tovább haladni.  

Ezúton is szeretném megköszönni minden bizal-

mat szavazó polgár irántam nyújtott támogatását. 

 

Kriston Sándor 

 

 

Lőrinczné Román Tünde polgármester jelölt 

 

Lőrinczné Román Tünde vagyok, 1968. április 

23-án születtem. Kilenc éves koromtól mondha-

tom magam bánhorvátinak.  Itt fejeztem be általá-

nos iskolai tanulmányaimat, az érettségi vizsgát, a 

kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnáziumban 

szereztem meg. Első diplomámat a Comenius 

Tanítóképző Főiskolán állították ki Sárospatakon, 

a másodikat és a harmadikat az Eszterházy Károly 

Főiskolán, Egerben. Ez a harmadik, egyetemi 

végzettséget biztosító oklevél jogosít fel arra, 

hogy a kazincbarcikai Deák Ferenc Szakképző és 

Művészeti Szakközépiskolában taníthassak, im-

máron ötödik éve.  Férjemmel, Lőrincz Andrással, 

26 éve élünk boldog házasságban. Két gyerme-

künk született, Eszter és András. Ők mindketten 

egyetemi hallgatók. 

 

Megválasztásom esetén az alábbi terveket szeret-

ném megvalósítani: 

- Falubusz vásárlás pályázat segítségével 

- Átmeneti lakás biztosítása, elemi kár, háztar-

tási baleset vagy krízishelyzet esetén 

- Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 

- Utak minőségének javítása, vízlevezető ár-

kok karbantartása 

- A közcélú foglalkoztatás fenntartása, tovább-

fejlesztése 

- Olyan rendezett falukép kialakítása, mely jó 

érzéssel tölti el az itt lakó, átutazó vagy ven-

dégeskedő embereket egyaránt (parkosítás, 

fásítás) 

 

 

Nagyné Komjáthy Éva képviselő jelölt 

 

Kisebb megszakítással 40 éve élek Bánhorváti-

ban, 26 évig dolgoztam óvónőként, 18 évig a he-

lyi óvoda vezetőjeként. Évekig voltam munkanél-

küli, közben 2002-ben, mentálhigiénés szakember 

végzettséget szereztem a Miskolci Egyetemen.  

2006-tól a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 

Központban. Szeretek az embereken segíteni, így 

szabadidőmben is szívesen végzek szociális mun-

kát. Jól ismerem gondjaikat, és úgy érzem, a la-

kosság nagy többségének élvezem a bizalmát, 



hiszen sokan biztattak, hogy induljak a választá-

sokon, mint képviselő jelölt.  

Panni lányom 28 éves. Közgazdász, Angliában 

dolgozik 5 éve. 91 éves édesapámmal élek.  

 

Képviselőként, az alábbi ötletek megvalósítását 

fogom szorgalmazni: 

- Új autóbuszjáratok indítása: Mályinka-Miskolc; 

Eger, ahová 16 óra után is el lehessen jutni. 

Csatlakozások Ózd felé, hétvégi és ünnepi me-

netrend megreformálása. Uniós jegy és bérlet 

áráért, ne legyen balkáni szolgáltatás! 

- Feltételes megálló, az Arany János és a Radnóti 

útnál; Horváti és Lázbérci buszmegállók kialakí-

tása 

- Javító és tisztító szolgáltatás újraindítása 

- A különféle segélyszervezetekkel való kapcso-

latfelvétel (élelmiszer, ruha, bútor stb.) 

- A képviselők legyenek beosztva utcák szerint, 

elérhetőek legyenek, ha az embereknek szüksé-

gük van segítségre 

- Civil szerveződések létrejöttének segítése, a jól 

működő Nyugdíjas Klubhoz hasonlóan  

Hiszek abban, hogy: „Minden magyar felelős 

minden magyarért!” (Szabó Dezső) 

 

 

Ombódi Zsolt képviselő jelölt 

 

Tisztelt Bánhorváti lakosok! 

Ombódi Zsolt vagyok, a Szabadság út 26 szám 

alatt lakom. 

2002 őszén költöztünk Bánhorvátiba feleségem-

mel és lányommal, azóta aktívan veszek, veszünk 

részt a közösségi életbe. Előző ciklusban indultam 

első alkalommal képviselőnek, s most megragad-

nám az alkalmat és szeretném megköszönni min-

denkinek a bizalmát, aki négy éve rám szavazott. 

Az önkormányzati képviselőválasztáson való in-

dulásom motivációja összetett. A környezetem 

problémáinak megoldásában mindig tevékenyen 

részt vettem és mivel terveim szerint hosszútávon 

itt kívánunk élni, fontosnak tartom, hogy a helyi 

munkából is kivegyem a részem, ezért idén újra 

indulok az önkormányzati választáson, mint füg-

getlen képviselő jelölt. 

Kívánom a községünknek, hogy olyan képviselő-

testületet, polgármestert válasszon magának, ame-

lyik tovább, húzza a megkezdett irányba a falu 

szekerét. 

 

Mindenkinek sok sikert kívánok! 

Ombódi Zsolt 

 

 

 

 

Szabon Gábor polgármester és képviselő jelölt 
 

Tisztelettel köszöntök minden Bánhorvátit! 

Szabon Gábor 44 éves Bánhorváti lakos vagyok, 

pici korom óta Bánhorvátiban nevelkedtem. Nős 

vagyok, feleségem Nagy Anikó, két fiúgyermek 

édesapja vagyok Gábor Áron 17 éves, Dávid 3 

hónapos.  Itt jártam óvodába, iskolába, Bánhorváti 

az Otthonom. Gimnáziumot Kazincbarcikán vé-

geztem, számítástechnikai végzettséget szerezve 

1989-ben, amit 9 éven át a BorsodChem Rt–nél 

gyakoroltam. 

1997-től követően vállalkozóként tevékenyked-

tem, mint telefon és kábel TV hálózatok építése. 

Közben jött 5 év Kamionozás, amikor bejártam 

egész Európát. Aztán ismét Bánhorvátiban, ideha-

za próbálom a szerencse kerekét kovácsolgatni.  

2010–től önkormányzati képviselőként beleláttam 

és aktívan részt vettem Bánhorváti hétköznapjai-

nak az életében, amely idő alatt kialakult bennem 

az akarat és a késztetés, hogy a megkezdett utat 

tovább folytassuk, településünket még jobban, 

élhetőbbé tegyük és egy LÜKTETŐ 

KÖZÖSSÉGET kovácsoljunk az ÖNÖK segítsé-

gével.  

Ezért is döntöttem úgy, hogy szeretném a megüre-

sedő Polgármesteri pozíciót megcélozni, és méltó 

módon fiatalos lendülettel tenni a Szeretett, Meg-

becsült BÁNHORVÁTI Községért, és Tisztelt 

Lakosaiért. 
 
 

Ujlaki István képviselő jelölt 
 

Tisztelt Választópolgárok! 

Ujlaki István vagyok, Bánhorváti Község függet-

len önkormányzati képviselőjelöltje. 

1967. május 31-én születtem, azóta Bánhorvátiban 

élek. A közösség érdekében 1977 óta tevékenyke-

dek: tagja voltam ifjúsági szervezeteknek, a sport-

egyesületnek, a település polgárőrségének munká-

jában már több éve részt veszek.  

Az Önök szavazatai tették lehetővé, hogy az el-

múlt 8 évben önkormányzati képviselőként szol-

gáltam Bánhorváti lakosságát. Úgy érzem jó 

irányba haladunk, de a bizonyítványt Önök állít-

ják ki.  

Amennyiben eddigi munkámmal, munkánkkal 

meg voltak elégedve kérem, most is támogassa-

nak, menjenek el október 12-én minél többen 

szavazni, hogy a megkezdett munkát tovább tud-

juk folytatni.  

Szavazatukat előre is köszönöm! 

Jelmondatom: „Csak az nem hibázik, aki nem 

dolgozik.” 
 

Tisztelettel:  

Ujlaki István független önkormányzati képviselő 

jelölt 


