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2014. szeptember

TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos
tudnivalókról
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2014. október
12. vasárnap.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén
vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat.
Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
- Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás
kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2014. június 23-ig) létesített
tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart.
- Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem
visszavonásának a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző második
napon (október 10.) kell megérkeznie a helyi választási irodához.
- Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár
neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl
tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.
- A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye
szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti
szavazókör névjegyzékébe.
- A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha –
legkésőbb a szavazást megelőző második napon – tartózkodási helyét megszüntette.
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Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi
választási irodához.
Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
- A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában
egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
- A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár
neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl
tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna
kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
Határidő: a kérelemnek
- legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási
irodához
- 2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai
parlamenti választásoktól eltérően:
- csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
- az elfogadott átjelentkezési kérelem alapján a választópolgár tartózkodási helye
szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül felvételre. (Átjelentkezők számára nincs kijelölt
szavazókör)
- mozgóurna kérelem lakóhelyre, - átjelentkezést igénylő - tartózkodási helyre, illetve a
lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti szavazókör területéhez tartozó címre
igényelhető. (Egészségügyi intézményben történő szavazásra nincs lehetőség),
Szavazókörök: a településen 4 általános és 1 nemzetiségi szavazókör került kialakításra. Az
általános szavazókörök területi beosztása az országgyűlési képviselők és az Európai
Parlament tagjainak választásához képest nem változott.
Általános szavazókörök:
1. szavazókör: Parád, Kossuth Lajos u. 49.
2. szavazókör: Parád, Kossuth Lajos u. 123.
3. szavazókör: Parád, Kossuth Lajos u. 219.
4. szavazókör: Parád, Széchenyi u. 22.

(volt Napközi Otthon)
(Általános Iskola – közösségi Ház)
(Freskó Étterem)
(volt Általános Iskola Parádóhuta)

Nemzetiségi szavazókör:
800. szavazókör: Parád, Kossuth Lajos u. 123.

(Általános Iskola földszinti tanterem)

A szavazás menete az önkormányzati választáson
2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet szavazni a szavazóhelyiségben.
A szavazás előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét vagy
személyi azonosítóját.
A személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:
- a magyar hatóság vagy más uniós tagállam által kibocsátott személyazonosító
igazolvány;
- a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány;
- a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély;
- a magyar hatóság vagy más uniós tagállam által kiállított útlevél;
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- a magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél.
A lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
- lakcímkártya;
- lakcím bejelentéséről szóló átvételi elismervény;
- régi típusú (könyv alakú) személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a
lakcímet.
A személyi azonosító igazolására alkalmas dokumentumok:
- lakcímkártya;
- hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről.
A személyazonosság és a lakcím azonosítása után a választópolgár átveszi a lebélyegzett
szavazólapokat és aláírja a névjegyzéket, majd - saját döntése szerint - a szavazófülke
használatával szavaz.
Szavazás a polgármesterjelöltre:
Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet, a jelölt neve melletti körben elhelyezett egymást
metsző két vonallal (x vagy +).
Szavazás a képviselőjelöltre:
Érvényesen szavazni legfeljebb hat jelöltre lehet, a jelöltek neve melletti körben elhelyezett
egymást metsző két vonallal (x vagy +).
Szavazás a nemzetiségi képviselőjelöltre (kizárólag a nemzetiségi szavazókörben, iskolai
tanterem):
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgároknak legfeljebb négy jelöltre lehet
érvényesen szavazni, a jelöltek neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal
(x vagy +).
Szavazni lehet továbbá a területi és országos nemzetiségi listára. Egy-egy lista választásával.
Szavazás a megyei közgyűlés tagjaira:
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet, a lista felett lévő körben elhelyezett egymást
metsző két vonallal (x vagy +).
A szavazás után a választópolgár borítékba helyezi a szavazólapokat és bedobja a kihelyezett
urnába. A választópolgár a szavazókörben kizárólag a szavazás idejéig tartózkodhat.
Varró Gyula
Helyi Választási Iroda Vezetője

A továbbiakban az önkormányzati választásokban résztvevő jelöltek bemutatkozását
olvashatják.
A jelöltek által leadott bemutatkozó anyagokat sem tartalmi, sem stilisztikai
szempontból nem változtattuk meg. Csupán a szerkesztési munkákat végeztük el.
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POLGÁRMESTER JELÖLTEK

Tisztelt Választópolgár! Besenyei Tamás vagyok, a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltje.
Egerben,
az Eszterházy Károly Főiskolán
környezetkutatóként végeztem. Jelenleg vállalkozóként értékesítési,
logisztikai területen dolgozom. Több mint tíz éven keresztül, meghatározó
tagja voltam a helyi sportéletnek, ahol az elért sikerekkel öregbítettük
településünk hírnevét. A sport mai napig meghatározó része az életemnek,
rendszeres résztvevője vagyok országos rendezésű terepfutó, kerékpáros,
teljesítménytúrázó, versenyeknek. Tanulmányaim során, rendszeresen
foglalkoztam településfejlesztéssel, szülőfalum természeti, kultúrtörténeti adottságainak
felmérésével, ökoturisztikai és idegenforgalmi lehetőségeivel. Kapcsolataimat, megszerzett
tudásomat, szeretném a falu fejlődése érdekében kamatoztatni, ill. uniós és állami pályázatok
kihasználásával több lehetőséget hozni a településre.
Programom az alábbi stratégiai pontokra épül:
Munkahelyteremtés: Azon szeretnék dolgozni, hogy vállalkozókat, befektetőket,
munkalehetőségeket tudjunk hozni a településre. Támogatást, helyet kell biztosítani a kezdő
vállalkozások számára. A helyi vállalkozókat, a helyi munkaerő foglalkoztatását továbbra is
előtérbe kell helyezni a településen. Szociális szövetkezet beindítására is kínálkozna
lehetőség.
Turizmusfejlesztés: Minden erőmmel azon leszek, hogy a pályázati pénzek bevonásával,
olyan fejlesztések, értékteremtő beruházások valósuljanak meg, amelyek elősegítik az
idegenforgalom, fejlődését, ami új munkahelyeket jelent majd az itt élők számára. Szeretnék
arra törekedni, hogy településünket ismét be tudjuk vonni a termál-, gyógy-, és
ökoturizmusba. Erre kifejezetten a strandberuházás megvalósításával, az Ilona völgy
fejlesztésével, a Károlyi park rekonstrukciójával, és egy Mátra kapu projekt (látogató és
idegenforgalmi központ) megvalósításával lenne lehetőség. Hangsúlyt szeretnék fektetni a
meglévő értékek hasznosítására. (Ybl szálló, Károlyi kastély, Cifra istálló – utóbbi kapcsán a
lovasturizmus fejlesztése) Több kulturális és sportrendezvényt szeretnék hozni a településre.
Egy szakmai alapokon nyugvó, marketingterv elkészítését is szeretném szorgalmazni.
Településfejlesztés: Arra szeretnék törekedni, hogy a településünkön olyan beruházások
valósuljanak meg, amelyek élhetőbbé teszik a lakókörnyezetünket.
Országgyűlési
képviselőnknél (Horváth László, Fidesz) kezdeményezni fogom egy tanuszoda
megvalósítását, állami, vagy akár kistérségi pályázati lehetőséggel. Ezt a parádi gyermekek, a
környező település iskolái, ill. a parádi polgárok is ki tudnák használni. A parádi templom
felújítása halaszthatatlan, és a faluközpontban található modern piactér kivitelezése is régóta
várat magára. Az utak, járdák folyamatos felújítása elengedhetetlen. Parádóhután a
befejezetlen szennyvízhálózat megvalósítását, a belvíz elvezetését, a harangláb felújítását kell
elvégezni.
Közösségépítés: Az elkövetkezendő öt évnek a település fejlődéséről, az itt élő emberekről
kell szólnia. Ehhez közös összefogásra, párbeszédre, jól működő közösségre van szükség. Jó
példa erre a közelmúltban megalakult Parádi Kulturális Szervezet. A már működő helyi
közösségek anyagi és erkölcsi támogatása, megbecsülése, továbbra is elengedhetetlen. Ezek a
közösségek olyan értékeket jelentenek, amelyek nagyon fontosak a település jövője
szempontjából.
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Közbiztonság: A közbiztonságra továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Fontosnak tartom
egy térfigyelő kamerarendszer kiépítését, a főúton, a gyermekek védelme érdekében
forgalomlassító táblák kihelyezését, ill. bűnmegelőző előadások szervezését a lakosság
részére.
Célom, hogy a megjelölt feladatok mentén településünk elinduljon a fejlődés útján. Ehhez
kérem az Önök bizalmát.
Besenyei Tamás Polgármesterjelölt

Tisztelt Választópolgárok,
Kedves parádi, parádfürdői, parádóhutai lakosok!
Ismét eljött az önkormányzati választások ideje, október 12-én az
ország más településeihez hasonlóan mi is önkormányzati
képviselőket és polgármestert választunk. Az Önök támogatásával
indulok a polgármesteri megbízatás elnyeréséért.
Köszönöm a sok támogató aláírást, mellyel bizalmukat fejezték ki munkám iránt.
Azt gondolom, itt élő és itt dolgozó parádi lakosként, majd az elmúlt négy évben
polgármesterként szinte mindenki megismert. Ismerik a családomat, a személyes
tulajdonságaimat, a lendületes tenni akarásomat, a nyíltságomat, az őszinteségemet, a
segítőkészségemet. Ismernek, ezért úgy érzem, nem kell bemutatkoznom. Mégis el kell
mondanom, hogy az elmúlt ciklus az én életembe is hozott változásokat. Férjhez ment a
lányom, majd megszületett az unokám. Így most már egy teljes életutat bejárt ember szemével
látom a körülöttem lévő világot.
Számomra mindig fontos volt Parád település, valamint az itt élők segítése, támogatása. Ezért
választottam kampányom jelmondatául a „Mindenhol jó, de legjobb itthon” közmondást. Ez a
mondat jól rávilágít arra, hogy az én kampányom nem most kezdődött, talán nem is négy éve,
hanem sokkal régebben. Mégis a legbüszkébb az elmúlt négy évre vagyok. Arra az időszakra,
amit a képviselő-testület tagjaival és egy jó önkormányzati csapattal polgármesterként
elértem.
E bemutatkozás terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy mindenről számot adjak, s
részletesen szóljak minden olyan fejlesztésről, melyek az itt élők életkörülményeit javították
és hozzájárultak egy szebb, élhetőbb környezethez. Erre a kampánygyűlésemen lesz
lehetőség, melyre ezúton is tisztelettel hívok minden parádi lakost. Parádon október 7-én,
kedden a Közösségi Házban, Parádóhután október 8-án, szerdán a volt iskola épületében 17
órai kezdettel ismertetem eredményeimet és a következő ciklus programját.
Ám addig gondolatébresztőként pár tényt szeretnék megosztani Önökkel. A nehéz gazdasági
környezet ellenére is Parád tudott a térségben a legtöbbet fejlődni. Hozzánk érkezett a legtöbb
állami- és uniós forrás, melynek nagysága meghaladja az 1.6 milliárd forintot. Önkormányzati
pályázatokkal 501.1 millió forint támogatást sikerült lehívnunk. Az elmúlt időszakban
intézményeink a tőlük megszokott magas színvonalon működtek, az állagmegóvási és
karbantartási munkákat rendre elvégezzük. A munkanélküliek a közmunkaprogramban
dolgoznak, így gondoskodunk a Cifra istálló üzemeltetéséről, s eredményes a két éve
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elindított mezőgazdasági program is.
Hiszem, nem az a jó polgármester-jelölt, aki megvalósíthatatlan, mégis jól csengő terveket
ígér, hanem az, aki nyugalmat teremtve közösséget kovácsol, s a demokrácia elveit követve
dolgozik azért, hogy biztosítsa települése harmonikus fejlődését. Parád esetében ez az irány
nem lehet más, mint a turizmus, a gyógy-idegenforgalom, valamint az ehhez kapcsolódó
környezetkímélő ipari tevékenység. Szeretném, ha elkészülne a Sirokig tartó kerékpárút,
kitábláznák a hegyi kerékpárutakat. Fedetté tennénk a parádfürdői buszmegállót és
megszereznénk a régi volán buszmegálló tulajdonjogát is, valamint az általános iskola előtti
buszmegálló biztonságos kialakítása is a tervek között szerepel. Tovább fejleszteni a parádi
piacot. Szükséges térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Régi vágyam a parádóhutai volt
iskolaépületben egy művésztelep létrehozása. Szebbé, tájba illővé kell tenni a temető
ravatalozóját, meg kell oldani a Kékesi út vízelvezetését és az ottani járda kialakítását.
Időszerűvé vált a parádóhutai bekötőút felújítatása is. Horváth László országgyűlési
képviselőnkkel egyeztetett és támogatott elképzelés a Cifra Istálló fejlesztése, valamint a
Károlyi kastély hasznosítása. A Parádfürdői Erdészettel együtt dolgozunk az Ilona-völgy
fejlesztési koncepcióján, de nem feledkezünk meg a volt Gépállomás épületeinek
hasznosításáról sem. A már működő vállalkozások továbbfejlődéséhez ad segítséget az
előkészítés alatt álló Hotel és Klinika és nem mondunk le arról sem, hogy tőkeerős befektető
közreműködésével újra legyen strand Parádfürdőn.
Tisztelt Választópolgárok!
Ha támogatásukkal megtisztelnek, a megkezdett munkát szívesen folytatom. Alázattal
szolgálom majd az itt élő közösséget, hogy fejlődjön ez a páratlan szépségű település, amely a
mi otthonunk!
Az előző négy év remek együttműködése alapján megválasztásomat támogatják a
településünkön működő intézmények és azok vezetői:
─ a Fáy András Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Szalai
Gáborné asszony,
─ a Bendegúz Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezetője, Bükerné Huszár
Erzsébet asszony,
─ a Parádfürdői Állami Kórház igazgatója, Dr. Rabóczki Anita főigazgató, főorvos asszony,
─ a Parádi Szociális Otthon intézményvezetője, Tóth Teodóra igazgatóasszony,
─ a Parádfürdői Erdészet vezetője, Somai Gergő erdészetvezető.
Tiszteljen meg bizalmával 2014. október 12-én, hogy újabb öt éven át szolgálhassam e
közösség fejlődését!
Mudriczki József
polgármester-jelölt
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Kedves parádi, hutai és fürdői Polgárok!
Szeretettel köszönti Önt, Kedves Olvasó Szakács Zalán, mint
független polgármester- és képviselőjelölt.
Kampány időszakot élünk, özönlenek az impulzusok a választókra.
Nincs ez Parádon se másképp. Ki így, ki úgy próbál az Önök
kegyeibe férkőzni a szavazataikért. E cél érdekében vannak, akik
semmitől sem rettenek vissza. Olyan „történeteket” kívánok Önökkel
megosztani, amit egyébként nem tennék. Nem tettem eddig, de úgy
gondolom, hogy most a tényszerűség kedvéért meg kell tennem.
Egyesek már régóta azt sulykolják személyemmel kapcsolatban, mintha valami „szörny”
lennék. Olyan ember, akitől félni és rettegni kell, mert csak a „rontást” hoznám Parádra,
tönkretenném a falut. Ilyen ártó, rosszat cselekedő és akaró személyiség lennék? Nézzük
sorjában:
A településünk lakói közül bizonyára emlékeznek még „páran”, hogy számos alkalommal
magyarországi és külföldi kirándulásokat „szerveztem”, amelyek kellemes légkörben és jó
hangulatban teltek el. Ezeket a kirándulásokat nem csak „szerveztem”, hanem támogattam. A
résztvevők sosem a teljes bekerülési összeget fizették ebből kifolyólag, hanem mindig
nagyságrenddel kevesebbet. A rendszerváltást követően soha nem lehetett pl. Ausztriába
utazni 2 napra szállással és étkezéssel 3500 Ft-ért. Ugyan így említhetném az erdélyi utakat is.
A szociálisan rászoruló embertársainkat nem csak idehaza, hanem a határon túl is segítettem.
Az erdélyi utak résztvevői bizonyára emlékeznek még, hogy a buszunk mindig teli volt ilyen
jellegű csomagokkal.
Az idén télen határozottan fel kellett lépnem a rossz szociális helyzetű parádi emberek
védelmében a hivatalban, hogy a tűzifájukat maradéktalanul megkapják. Bizonyára
emlékeznek még rá az érintettek, hogy két alkalommal vittek fát nekik. Ez volt hát az oka. A
Kézdivásárhelyi Helytörténeti Múzeum az egyik nagy néprajzi gyűjteménnyel rendelkezik,
ami felvonultatja a Kárpát-medence színes népviseletét. Ezen múzeum részére édesanyámmal
karöltve megvarrattuk és elkészítettünk a parádi palóc viseletet bemutató „babát” és tettük
ismertté a 700 km-el keletebbi székely vidéken.
A parádi templom részére több ízben nyújtottam anyagi támogatást, de említhetem az
ünnepekre a „díszítést” is. A hutai templomot sem hagyhatom ki a sorból, hiszen az építéshez
anyagilag is hozzájárultam, „berendezése” hozzám kötődik. Kisharang öntetése, lobogók,
kegyszerek és egyebek is. A nevem nem szerepel sehová „felvésve”, mert nem dicsekvésnek
szántam, de ettől függetlenül ezek a makacs tények.
Az utcánkból két ember életét –a szó szoros értelmében- én mentettem meg (Jónás András
és Kurilla Sándor). Szokásom, hogy esténként végiglátogatom az egyedül élő, idős embereket
a közvetlen környezetemben. Így történt ez a 3 évvel ezelőtti estén is, Jónás András esetében.
Életét annak köszönheti, hogy azonnal észleltem az életveszélyes állapot tüneteit és mentőt
hívtam hozzá. Erélyesen kellett fellépnem a mentőssel a telefonon, mondván, hogy én nem
vagyok orvos, és nem tudhatom, hogy mi a baja. Hívjak előbb orvost, jött a válasz. Miután a
jogkövetkezményeket említettem a mentősnek, jöttek is. Az egészségkárosodás így is
maradandó lett, hátha még az orvos közbeiktatásával húztam volna az időt!
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Tisztelt Polgárok!
Parádon bűn tisztességesnek lenni, a jót akarni és tenni? A szebbért és jobbért küzdeni?
Nem gondolom, hogy a fent leírtak alapján én lennék a „patás ördög”, akitől rettegni kell!
Nem érzem magam semmivel sem kevesebbnek, mint azok, akik állandóan és fennhangon
hirdetik „dicső” tetteiket Parádért. Azt gondolom, hogy én sem vagyok kevesebb semmivel.
Természetes, hogy az utóbbi 4 évben kifejtett tevékenységem a Helyi Levéllel nem tetszett
azoknak, akik a „színdarabot” rendezték. Ez úgy gondolom, hogy természetes. Ezért vagyok
én ugyebár megosztó személyiség?
A részletes ismertetőm a külön megjelent formában olvasható, hiszen a most biztosított
mozaikos terjedelem ezt nem teszi lehetővé.
Végezetül, de nem utolsó sorban kitüntetett szeretettel köszöntöm községünk szépkorú
lakosságát. Erőt, egészségét és boldogságot kívánok!
Szeretettel köszöntöm, Szakács Zalán

Széll Péter
Polgármesterjelölt
Már az előző a 2010-esválasztáson is indultam polgármesterjelöltként, most az idei
választáson is leadtam a jelöléshez szükséges támogatói aláírásokat.
A 2010-es választást megelőzően már bejártam az önkormányzat testületi üléseire, hogy
megismerkedjem részletesen az ott folyó munkát. Hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy
valaki tudja mit is vállal!
Azon a választáson nem jártam sikerrel.
A testületi üléseken való részvételem a választást követően sem hagytam fel. Így az elmúlt
négyéves ciklusban is rendszeres jelenlévője voltam az üléseknek. Ezáltal betekintést
nyertem a falu sorsának ezen fórumon zajló folyamataiba mint szemlélő.
Megjegyzem, sok esetben volt véleményem ami néhány esetben megértésre is talált!
Természetesen, csak vélemény nyilvánítási lehetőségemmel élve próbáltam formálni a
döntéseket.
Az idei választáson a polgármesterként indulókat nézve, arra az elhatározásra jutottam,hogy
nem kívánok részt venni mint polgármesterjelölt, csak mint képviselőjelölt.
Azért döntöttem így, mert látva a falu lakosságának szándékát miszerint szeretnének érdemi
változást a falu vezetésében. Jól látják,hogy ennyi kihívója a jelenlegi polgármesternek, csak
„széthúzza” a szavazatokat. Esélytelenné téve ezzel egy komoly megméretés lehetőségét!
Belátva, hogy van olyan induló aki jóval többet és van aki kevesebbet vagy egyáltalán nem
vett részt a falu elmúlt négy évében a közéletben. Ennek megfelelően, csak középszerű
szavazatra számíthatok. Amely szavazatszámmal ismét nem kerülhetek a nyerés közelébe
sem.
Ezért inkább félreállok és hagyom, hogy a tőlem eleve több támogatással bíró jelöltek közül
választhassanak az egyébként rám szavazók.
Így maradok csak képviselőjelölt. A képviselőjelölti munkával kapcsolatos elképzeléseimről
a későbbi oldalakon olvashatnak.
Megértésüket megköszönve kérek minél több parádi szavazásra jogosultat, hogy vegyenek
részt a 2014.október 12 –én az önkormányzati választáson!
Széll Péter
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KÉPVISELŐ JELÖLTEK
Berkes Elemér vagyok 1957- ben születettem Parádon. 1994-2010 a
Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke voltam. 2002-2010 ig tagja voltam az Országos Roma Önkormányzatnak és a Heves
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is voltam. Parádon
szerepem volt, hogy a Záportározó megépüljön. Jelenleg is a MCF
Heves Megyei elnöke vagyok. Tősgyökeres Parádi vagyok, már a
nagyszüleim is itt éltek, zenész roma családból származom.
Édesapám zenészként Parádot szolgálta több mint 50 évig. Szüleim
ide vannak eltemetve, ezer szállal kötődök Parádhoz.
Célom, hogy itt Parádon soha ne legyen roma és nem roma ellentét. Sajnos 2011-ben magán
életemben volt egy törés, elítéltek 1 év 10 hónapot töltöttem magánlaksértés miatt. Az ítélet
túlzott szigora miatt a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósághoz jogorvoslati
lehetősséggel éltem, ami folyamatba van.
Parád sok településhez képes a béke szigete és ezt jó lenne megtartani.
Szeretném, ha Parád újra régi lenne: a strand ismét működjön, wellness, konferencia, falusi
turizmus fellendüljön.
Ezért kérem a bölcs parádiakat, hogy történelmet írjon Parád – és roma származású ember
bekerüljön a települési önkormányzatba.
Eredményes és tartalmas együttműködést szeretnék a települési vezetőkkel.
Berkes Elemér
független képviselő jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Besenyei István vagyok. Parádi vállalkozóként sok
településünkre
látogató
turistával,kirándulóval
beszélgetek,akik elmondják az ő általuk észlelt
hiányosságokat. Mivel Parád nem iparterület mindenképpen
az idegenforgalomra kell nagyobb hangsúlyt fektetni,rövid
illetve
hosszútávú
tervek
kidolgozásával,a
munkahelyteremtés lehetőségeit figyelembe véve.
A
kormány
az
iskolafejlesztést,”például
tanuszoda”,idegenforgalomturizmusfejlesztést,munkahelyteremtést kiemelten támogatja,amiket pályázatokon keresztül
mindenképpen meg kell ragadni.Ehhez viszont bízni kell a változásban,a fiatalok erejében és
tenniakarásában. Sok mukával és összefogással mindenképpen többre megyünk.Én bírom a
munkát!
Köszönöm a bizalmat!
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Tisztelt Választópolgárok! Kedves Parádiak!
Csortos György vagyok, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje.
Parádon élek, általános iskolai tanulmányaimat is a településen
végeztem, majd Egerben tanultam tovább. 1992-től dolgozom a
Parádi Vízműnél. 1996-ban vettem feleségül a páromat, Melindát,
egy 14 éves fiunk és egy két és fél éves kislányunk van.
Ismerőseim, barátaim, az itt élők sokasága biztatott arra, hogy
újra megmérettessem magam képviselőjelöltként - ezúton is
köszönöm bizalmukat és a támogatásukat. Határozottan állítom,
hogy a parádiakért és a faluért dolgozni megtiszteltetés és
felelősségteljes feladat egyben.
Képviselőként tevékenykedtem a pénzügyi, illetve a szociális bizottságban, valamint
támogattam az intézményeinket és a civil szervezeteinket, a közösségi ház befejezését, az
iskolai vizes blokk felújítását, az ablakcserét, a záportározót, a Kossuth úti árok felújítását, a
játszótér felépítését, a temetőben a ravatalozó előtető építését, a fogorvosi rendelő felújítását
és a főtér újjáépítését is. 2010-től a Parádi Önkéntes Tűzoltóság tagja, valamint a szülői
munkaközösség vezetője vagyok. Utóbbival több jótékonysági bált is szerveztünk már, a
bevételekből pedig gyereknapokat szerveztünk. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik támogatták ezeket a rendezvényeket, ezzel is hozzájárulva a falubéli gyermekek
öröméhez. Amennyiben ismét bizalmat szavaznak nekem, az alábbi célokat szeretném
megvalósítani:
- további vendégváró és jótékonysági programok szervezése
- Horváth László országgyűlési képviselő segítségével a Start munkaprogram mellett további
munkahelyek létrehozása
- pályázati forrás segítségével a Freskó felújítása, illetve hasznosítása (jótékonysági
rendezvények, Szilveszterek)
- csatornavezetékek kiépítése
- a strand megépítése, amely új turisztikai vonzerőt és újabb munkahelyeket teremtene
Kérem, ismét tiszteljenek meg bizalmukkal!
Csortos György
képviselőjelölt

Dr. Antal Árpád
Több, mint négy évtizede kapcsolódik családom élete Parádhoz, állandó lakosként, ill. itt
tartózkodóként. Szerettük és szeretjük Parádot, szerettük, mert jól élhető településként és a
Mátra egyik legszebb településének ismertük meg és szeretjük most is, amikor már nem, vagy
nehezen élhető, de még mindig a legszebb település nekünk, feleségemnek és nekem.
Feleségem majd másfél évtizedig tanította az itt élőket, az itt élők gyermekeit és tanítványai
most is Rózsika tanár néniként köszöntik és azt érzékeltetik, és azt érzékeljük, hogy
szeretettel.
A HELYI LEVÉLBŐL ismerik gondolataim, aggodalmaim és tenni akarásom Parádért. Én
már 2006-2007 években kértem és követeltem Parád akkori kiváló faluvezetésétől, hogy
pályázzanak, pályázzanak. Pályázni kell, hogy az Unióból érkező mérhetetlen mennyiségű
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pénzből Parád is részesüljön, Parád is „szakítson”. Javasoltam és kértem, hogy kérdezzék meg
a településen élőket, javaslatokat kérjenek tőlük a lehetséges fejlesztési elképzeléseikről.
Adjanak tájékoztatást a település lakóinak az Uniós fejlesztési lehetőségekről. Azt is
felajánlottam, hogy a „Parádi Mozaik”- ban írok és adok tájékoztatást, jogszabály ismertetést.
Kértem és követeltem, a törvénysértések megszüntetését, pl. a törvényben előírt gazdasági
program készítést, kértem és követeltem a képviselő testületi előterjesztések írásbeliségét és
annak megismerhetőségét. Javaslataim, véleményem és követeléseim sértették a kiváló
faluvezetést - aki egyesek szerint csak egy személy volt - és természetesen sértette a
kialakított és féltékenyen őrzött hatalmi viszonyokat. A rögzítetteken túl még dolgozniuk is
kellett volna javaslataim megvalósításán. Pályázatot kellett volna készíteni, a település lakóit
tájékoztatni és természetesen bevonni a döntések előkészítésébe. A rögzítetteken túl fennállt
annak lehetősége, hogy a féltve őrzött titkaik /vagyonfelélés/ esetlegesen megismerésre
kerülnek. Javaslataim természetesen ütköztek a falu irányítója és holdudvara érdekeivel, ezért
a pályázatkészítések, törvényes működés helyreállítása és „pénzszakítás” helyett személyemet
kísérelték meg lehetetleníteni. Nem sikerült. A Parádi Mozaikot hosszú ideig nem jelentették
meg, kiadását időlegesen megszüntették. Most már egyértelmű tény, hogy a településnek
beláthatatlanul súlyos károkat okozó tévedésük volt javaslataim elutasítása.
Parádon 2014. október 12. napján választani kell, el kell dönteni, hogy az eddigi zsákutcába
vezető és vagyonfelélő úton kíván-e Parád tovább haladni – és azokkal akik bebizonyították
alkalmatlanságukat - vagy a zsákutcából kivezető úton, növekedési pályára állva. Én azt
szeretném megvalósítani és képviselni, amit évekkel ezelőtt javasoltam, a település lakóival
közösen. Ebben a munkában szeretném még a Parádról elköltözni kényszerülteket is
megkeresni és bevonni, hogy közös munkánk eredményeként Parád ismét jól élhető település
legyen.

Dr. Nagy István
Régóta képviselő vagyok. És mert a választásokon a
jelöltek közül én kaptam a legtöbb szavazatot, minden
képviselői tevékenységemben arra törekedtem, hogy ennek
a bizalomnak megfeleljek.
Egyszer, 2000-ben lemondtam a képviselőségről. Ennek
elsősorban az volt az oka, hogy nem tudtam elérni, hogy a
gazdálkodásra vonatkozó kritikai észrevételeim alapján
módosítsunk a költségvetési rendeleten. Néhány év múlva azonban visszajöttem.
Tapasztalhattam, hogy aki kívül van, az mentesül ugyan az összetűzésektől, de használni nem
tud. Én pedig használni akartam.
„Mert kell egy csapat!” De önkormányzati is, mégpedig lehetőleg jó.
A lényeges képviselői erényekből -éberség, ötletesség, határozott kiállás, mérlegelő
képesség stb. -minden jelentkezőben van valamennyi. Ezekből kevéssel is el lehet
képviselősködni, de eredményesen dolgozni csak úgy lehet, ha bátran, magabiztosan
gyakorolja is az illető az említett erényeket, ám ugyanakkor érzékeli is a győzni akarás
határát. Hogy a személyekben létre jöjjön ez az egyensúly, ahhoz jó munkalégkör kell. Maga
a testület teremtheti meg ezt a légkört, amiben a saját igazának védelme és társáénak a
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figyelembe vétele egyszerre van jelen. Így kerülhető el mind a mindent elfogadó, mind a
magáért a szembenállásért ágáló hozzáállás. (Tapasztaltam már mindkettőt elégszer.)
A jó vezetés biztosításához az első lépés a kiválasztás. A választók majd kinyilvánítják, hogy
kikben bíznak leginkább. A második meg az, hogy a megválasztottak hatékony testületté
váljanak, olyanná, amelyben a tagok valóban a közösség javát szolgálják, tudnak együtt
dolgozni.
Mert az együtt dolgozást kimondani könnyű, de gyakorlattá tételéért újra és újra, alkalomról
alkalomra meg kell küzdeni. Ehhez tudok hozzájárulni.

Tisztelt Parádiak!
Gáspár Éva, vagyis ahogy édesapámat ismerték Bátykó István lánya
vagyok, törzsgyökeres parádi. Sajnos édesapám nem lehet közöttünk.
Általános iskolai tanulmányaimat a parádi Fáy András Általános és
Zeneiskolában végeztem. Érettségimet a Szent Lőrinc Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban tettem le, Ezt
követően felsőfokú Kereskedelmi szakmenedzser végzettséget
szereztem a Szolnoki Főiskola kihelyezett részén Egerben az Európai
Üzleti Ismeretek Szakközépiskolájában.
Majd tanulmányaimat
tovább folytatva megszereztem a felsőfokú Web-programozó szakot
Szolnokon. Ennek gyakorlatát Egerben a Megyeházán töltöttem.
Sokat segítettek az ott lévő vezetők és kollégák. Pályakezdőként szembesültem a
térségünkben jellemző munkanélküliséggel, ami ellen képviselőként szeretnék tenni. Jelenleg
iskolavégzés után hat hónapra sikerült elhelyezkednem. 2013. november 15-től Parádfürdői
Állami Kórház Gazdasági irodáján dolgozom. Remélem a gyakorlatom és a munkahelyen
szerzett tapasztalatok felhasználhatom majd Parád képviselő testületében. 2005-ben beléptem
a Fideszbe 2008 óta a parádi Fidelitas csoport elnökeként igyekszem tenni a helyi fiatalok
életkörülményeinek javításáért. 2009-ben megválasztottak a Fidelitas Heves megyei
alelnökének, amelyiktisztséget a mai napig betöltöm. Képviselő választásom esetén szeretnék
tenni az óvoda és iskola több támogatást kapjon, hiszen a jó közoktatás és nevelés a
családalapítás alapfelvétele. Meggyőződésem Parádnak szüksége van egy felújított fedett
piacra és az utak állapotának javítására Strandfürdő beruházására, a Parádfürdői Károlyi park
rekonstrukciójára a munkanélküliség megszüntetésére. Minden olyan elképzelést, amely
munkahelyet teremtene, támogatom, magam is azon leszek, felkutassam az ilyen
lehetőségeket Horváth László Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő segítségével. Minden
szép és jó lenne, ha ezeket mindet meglehetne valósítani, tudnék terveket még írni, de minden
a költségvetéstől és pályázatoktól függ. Fejlesztésekre akkor nyílik több lehetőség, ha Parád
képviselőtestületében a Fidesznek többsége lesz. Parád is elindulhat a változás útján, ahogy az
egész ország tette ezt tavasszal. Amennyivel egyetért céljaimmal és elképzeléseimmel kérem,
szavazatával támogasson Október 12-én.
Támogatásukat előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Gáspár Éva
Fidesz- KDNP képviselőjelöltje
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Tisztelt Választópolgárok!
Gáspárné Mészáros Erzsébet vagyok 1947-ben születtem Szentesen.
1985-ben költöztem Parádra. Parádra költözésemig, vagyis 1985-ig
a Szentes Városi Kórház Szülészeti osztályán dolgoztam, mint
nővér. Négy gyermekem volt. Férjemmel, Gáspár Istvánnal 29- évet
éltünk boldog házasságba ez év májusáig. Sajnos május 24-én
elhunyt. Négy nappal idősebbik fiamat is elveszítettem. Jelenleg
lányommal élek. Dolgozom fiam vállalkozásában, mint besegítő
családtag. 1993-ban beléptem a Fideszben. Jelenleg is tagja vagyok
és a helyi szervezetnek a csoport elnöke. A Fidesz színeibe jelölt a
csoport képviselőnek, mert szeretném ötleteimmel, kapcsolataimmal
a falu fejlődését elősegíteni. Azt szeretném, hogy képviselői
munkámmal hathatósan szolgálhassam a falu lakóinak érdekeit, hogy ezáltal Parádra azt
lehessen mondani, hogy nem vegetál, hanem fejlődik. Pár gondolatot az elképzeléseimről:
Szeretném, ha a Kékesi út felújítása megtörténne, ennek az útnak fedett árok megoldásával
gyalogos közlekedésre járda épüljön, a gyalogosok biztonsága érdekében. Hisz ez az út szinte
főútnak minősül Parád és Huta között legnagyobb forgalom itt zajlik, valamint az idősek
otthonát köti össze. Itt közlekedők nap, mint nap veszélynek vannak kitéve. Meg említeném
még a Kékesi út és a Kossuth útkereszteződésnél Parádóhutába utazók részére fedett
buszmegálló kialakítását. Hisz ők is szeretnének védett helyen várakozni az időjárás bármely
szakaszában. Szeretném, ha a strand beruházása minél előbb közös érdek lenne, hisz ez
növelné, a Turizmust munkahelyeket teremtene. Az adója pedig az Önkormányzatnak a
bevételét növelné. Befektetők ide csábításával munkahelyeket lehetne létrehozni a helyi
lakosok részére. Természetesen ezek csak mind gondolatok. Hisz megvalósításához testületi
csoportmunka szükséges. Másképp egyedül nem valósítható meg az elképzelés. Mindezek
tudomásul vételével kérem a Tisztelt Választó Polgárok megbízó támogatását.
Bizalmukat előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Gáspárné Mészáros Erzsébet
Fidesz- KDNP képviselőjelöltje

Üdvözlök Mindenkit!
Szeretnék bemutatkozni, Hajdú Mihály vagyok, Parádfürdőn élek.
Mucsiban születtem 1951. május 17.-én. Nőtlen vagyok,
édesanyámmal élek, aki szintén nagyon megbecsült dolgos családanya
még most is idős kora ellenére. Édesapám közkedvelt ember volt,
sajnos pár éve elhunyt. Általános iskolámat Mucsiban, és Parádon
végeztem. Később a Mátrafüreden lévő Erdészeti Szakiskolában
fejeztem be a tanulmányaimat. Munkába álltam, közben elvégeztem
pár tanfolyamot. Dolgoztam a Parádfürdői Erdészetnél nehézgép
kezelőként, a Gépállomáson, Budapesten és Parádsasváron a
13

Kastélyban vagyonőr voltam. Végül parádi Önkormányzatnál dolgoztam, mint sofőr,
karbantartó és kertészeti munkatárs. Hobbim a kertészkedés, rengeteg növénnyel veszem
magam körül. Sokan ismernek már, sok emberrel igen jó a kapcsolatom, de akadnak, akik
felteszik a kérdést, miért éppen őt válasszam önkormányzati képviselőnek!?
Úgy gondolom egy kis törődéssel odafigyeléssel, összefogással Parád-Parádfürdő egy kis
gyöngyszem lehetne az országban. Tehetünk azért, hogy ez így legyen. Amennyiben
bekerülnék, a testületbe minden erőmmel azon dolgoznék, hogy ez így legyen. Parádfürdőn a
mai napig megállítanak idegenek azzal, hogy hol van a strand, még mindig van híre, pedig jó
pár év eltelt az óta hogy tönkretették. Segíteni kell a helyi vállalkozókat, hogy fejlődhessenek,
ne más község iparűzési adóját növeljük azzal, hogy idegenek bízzunk meg helyi munkákkal,
találunk itt bőven jó szakembert, csak meg kell adni nekik a lehetőséget. Erős kiállás kell,
hogy ez a falu ahol felnőttem, és szinte minden gondját-baját ismerem, kihasználja azokat a
lehetőségeket, amelyek a helyi és természeti adottságai miatt előtte állnak. Célom hogy a
fiataloknak ne az legyen az első gondolata, hogy innen el, hanem hogy igenis lássanak
valamit a saját falujukban, amiért érdemes itt maradni, és szeretni ezt a kis falut. Kérem,
szavazatukkal támogassanak abban, hogy olyan ember kerülhessen be testületbe, akinek
tényleg fontos, hogy mi történik a lakóhelyén.
Tisztelettel: Hajdú Mihály

Tisztelt Választópolgárok!
Kérem, olvassák el bemutatkozó soraimat, mert a soron
következő helyhatósági választáson, mint önkormányzati
képviselő jelölt indulok.
HOLLÓ PÉTER IMRE 49 éves recski származású, immár
20 éve parádi lakos vagyok.
Feleségem Farkas Éva 20 évig a parádi óvodában, jelenleg a
recski
Csengővár
Óvodában
dolgozik,
mint
óvodapedagógus. Két felnőtt gyermekem Hadobás Holló
Brigitta és Holló Bence a településen élnek és dolgoznak.
Két diplomával rendelkezem, legmagasabb iskolai végzettségemet a Miskolci Egyetem
Bányamérnöki szakán szereztem 2001-ben. 25 éve a COLAS-ÉSZAKKŐ Bányászati Kft.
dolgozója vagyok. Jelenleg a Nógrádkövesdi Üzem üzemvezetője, felelős műszaki vezetője és
robbantás vezetője vagyok. Ezen felül a COLAS 12 üzemében munkavédelmi felelősként
dolgozom, Sárospataktól-Kesztölcig.
Műszaki végzettségű, gyakorlati beállítottságú emberként, Parád infrastrukturális és
idegenforgalmi fejlesztését tartom fontos célkitűzésnek. Meggyőződésem, hogy a fiatalokat
mozgósítva, az ő ötleteiket meghallgatva, mérlegelve, egymástól tanulva, sok új lehetőséget
meg tudunk valósítani ebben a szép természeti környezetben fekvő faluban.
Mottóm: „Egy mindenkiért, mindenki egyért”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Tisztelettel: Holló Péter
Önkormányzati képviselő jelölt
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Ivándy-Somogyi András (Bandi) vagyok aki 1974 májusában
költözött Parádfürdőre. Dolgoztam Sándorréti gépállomáson, az
Aknamélyítőnél, a recski érc bányánál, a parádi önkormányzatnál
nyugdíjazásomig ahol többek között az ovodás és iskolás gyermekek
szállítása volt feladatom. Nagy szeretettel gondolok rájuk. Iskolai
végzetségem felsőfokú.A múltnál tartva én még ettem a
turistában Jenő bácsi tepertös turóscsuszájából, táncoltam megyénk
legszebb éttermében a Freskóban, örömmel hallgattam a gyógyuló
gyermek zsivajt a kastélyban, a csodálatos parkból és fürödtem az
ország legszebb fekvésű de hideg vízű strandján.
Munkahely, építkezések mozi, étterem, cukrázda zenés szórakozóhely, munkahely, adott volt
településünkön. Ami a legfontosabb háromezer feletti lélekszámú lakosság.
A fentiek gyökeres megváltoztatása és az a tény, hogy Parádfürdő település résznek 1990
májusától nincs legitim képviselője sarkalt arra, hogy induljak a képviselői választáson.
Terveim természetesen nem az idő kerekének visszaforgatása és álmok kergetése hanem
tények. Befektetői lehetőségek tárházának megnyitása, gyógy és turisztiki idegenforgalom
növelése, a már meglévő programok (a sikeres paloc napok, szinházi esték, lovaglás,
lovasbemutatok, kerékpározás, kirándulás, KTM találkozó.stb) bővítésével.
Szerintem minden lehetőség adott lásd: Ybl szálló, Freskó, Tim só bánya, mezőgazdaság.
Strand!!! Minden elképzelésem településünk lélekszámának megtartását sőt növelését céloza.
Szeretném
gyermekeink helybeni
boldogulásának
feltételet
megteremteni munka
lehetóségekkel. Ehez viszont a település vezetésének teljes szemléletváltásra van szükség.
Parád. 2014 szeptember 19.
Megtísztelő bízalmukat előre is köszönöm.

Ivándy-Somogyi András.
Bandi.

Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót!
A nevem Juhász László, de legtöbben Pupi-nak ismernek.
Születésem óta Óhután lakom. Feleségemmel, Evelinnel 8 éve élünk
boldog házasságban és neveljük Balázs fiunkat.
Szüleim, nagyszüleim is mind Parádon éltek, élnek és itt is dolgoztak.
Parádon, a piactéren üzemeltetem büfékocsimat, ahol hétköznap
lángost, hétvégén gyrost árulok, ezáltal igen sok emberrel találkozom
nap mint nap. Sokukat ismerem, és úgy gondolom engem is sokan
megismertek.
Naponta hallom az emberek kéréseit, problémáit, és ha tudok, szerény
eszközeimmel segítek is. Nem teszek különbséget senki között, hiszen minden ember
egyenjogú.
Beválasztásom esetén elsősorban a biztonságra (utcai térfigyelő rendszer) és az
idegenforgalom megnövelésére, Parádóhuta, Sándorrét természeti környezetének bevonásával
törekednék. Nagy hangsúlyt fektetnék egy strandfürdő megvalósításának lehetőségére, illetve
a fiatalok itt tartására.
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Velem mindig találkozhatnak, ha bármilyen gondjuk lenne.
Foglalja el Parád az országban azt a helyet mint régen.
Én ezen dolgozom, ha Önök is szeretnék.
Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat.
Juhász László ( Pupi )

Kaszab Gergő vagyok. Szerintem Parádon és környékén nincs
olyan ember, aki nem ismer, vagy ne hallott volna rólam. A
végzettségem szakács, de szakmámban az iskola elvégzése után
nem tudtam elhelyezkedni. Az Eger erdő ZRT.-hez kerültem, ahol
közmunkásként dolgoztam. Az erdészet, mint saját gyerekeiket úgy
tanítottak, irányítottak bennünket. Emberséget és megbecsülést
kaptunk Tőlük. Ilyen és ehhez hasonló közmunkahelyek
létrehozásában szeretnék én is részt venni. Ezt követően sikerült
szakácsként elhelyezkednem a Parádi Idősek Otthonában.
Egy nagyon jó munkahely kollektívában dolgozom. Örömmel jövök mindennap a
munkahelyemre. Ilyen munkahelyből kell minél több Parádra! Egy nagycsalád tagjaként élek,
özvegy édesanyámmal, testvéreimmel, kis unokaöcsémmel, Zsomborral és sógornőmmel. Ide
születtünk, itt is akarunk meghalni, nem vándorló szerencselovagok vagyunk! Családomon
keresztül négy generáció problémáit, vágyait ismerem. Mint polgárőr a közbiztonság
megőrzésére és a vagyonvédelem érdekében is tevékenykedem. Parád jövőjét a megújulásban
a turizmus fellendítésében, természeti adottságaink minél jobb kihasználásban és értékteremtő
beruházások létrehozásában látom. Legyen növénytermesztés, állattartás Parádon. Parád régi
fényében tündököljön újra. Legyen timsós fürdő, strand újra! Fejlesszük Sándor rétet, Ilona
völgyet. Mikor megjön a turista először a strandot majd a vízesést keresi, találja is meg és jó
élménnyel térjen haza, vigye hírünket a nagyvilágban! Szűkebb hazám Parádóhuta a Clarissa
forrásáról ismert, évtizedekig a pálinkájáról volt híres. Még az is arról beszélt, aki soha meg
nem kóstolta. Legyen újra főzdénk! Minden ember ötletét, javaslatát, elképzelését szeretettel
várom, Parád újraépítése érdekében. Minden erőmmel, szívemmel, kitartó lelkesedéssel
Parádért akarok dolgozni. Fogjunk össze mindnyájan Parádért, Parádfürdőért, Sándorrét-ért és
Parádóhutáért! Aki elképzeléseimmel egyetért, kérem, szavazatával támogasson, amelyet
előre is megköszönök.
Szívélyes üdvözlettel: Kaszab Gergő
Tisztelt Választópolgár!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, bár Parádon nagyon sokan
ismernek. Azok kedvéért, akik nem, a nevem: Káló Jácint.
Kazincbarcikán születtem 1979. október 12-én. Anyai ágról őshonos
parádi vagyok, a Suha családból származom. 35 éve élek Parádon. 10
évet dolgoztam Parádsasváron az üveggyárban, 2 évet, mint kisegítő, 8
évet, mint üvegfúvó. 4 évet dolgoztam a parádi Erdészetnél, 2-3 évet a
parádi Önkormányzatnál közmunkán és jelenleg is ott dolgozom.
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Tagja vagyok az újonnan indult focicsapatnak. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a parádi
focicsapat megválasztott a csapat kapitányává. Ezen levél által játékostársaimnak köszönetet
mondanék, köszönöm fiúk!
Feleségemmel 2001-ben házasodtunk össze, akivel 3 kisgyermeket boldogságban nevelünk.
Tisztelettel:
Káló Jácint
Tisztelt Választópolgárok!
Lóczi Béla vagyok, 46 éves. Több, mint 30 éve élek Parádon
családommal. Feleségem, Anita a parádfürdői virágüzletet vezeti.
Három gyermekünk van, közülük kettő már egyetemre jár.
Építészmérnökként jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Heves Megyei Irodáját vezetem. A diplomám megszerzése óta
folytatok építésztervezői tevékenységet vállalkozóként is. Mind
Parádon, mind pedig a környező településeken több, általam
tervezett épület áll.
Munkám során számos települési önkormányzattal kerültem
kapcsolatba. Sok jó példát láttam az egyes települések fejlődésére,
olyanokat, amelyekkel egyrészt a falu, város vonzerejét növelték, másrészt pedig
munkahelyeket teremtetek. Az így megszerzett tapasztalatokkal, kapcsolatokkal és
tudásommal szeretném segíteni Parád régi hírnevének visszaszerzését.
A település számára létfontosságú, hogy az itt élőknek, és az ide látogatóknak is vonzó legyen
Parád és közvetlen környezete. Ehhez szükséges néhány nagyobb beruházás megvalósítása,
melyeket pályázati pénzek bevonásával lehet továbbra is realizálni. Mindemellett egy-egy
település életében nem csak a nagy, látványos fejlesztések hozhatnak előrelépést. Kisebb
dolgok - melyek sokszor nem is pénz, inkább csak jó ízlés, ötletek és szándék kérdése színesíthetik községünket. Segítheti az ideérkezők tájékoztatását, kiszolgálását, az itt töltött
idő emlékezetessé tételét.
Fontosnak tartom a közös gondolkodást és tervezést. Nem hiszem, hogy hat embernek kell
feltétlenül meghatározni egy település fejlődési irányát. Parádon sok intelligens, jó ötletekkel
rendelkező ember él, akiknek lehetőséget és teret kell adni véleményük kifejtésére, valamint
közreműködésük elfogadására.
Mindezek alapján kérem az Önök bizalmát és szavazatát.

Kedves Parádiak!
Parád iránti szeretetem 35 éve kezdődött és a mai napig szenvedélyesen tart. Hiszem, hogy
eme gyönyörű község többre méltatott s hivatott. Képviselői törekvésem célja, hogy
munkámmal hozzá járuljak ahhoz, hogy szeretett településünk elnyerje méltó fényét és ismét
kedvelt turisztikai attrakcióvá váljon. Parád jelene s jövője a turizmus! Ehhez minden feltétel
adott, csupán megfelelően kell, hogy értékeljük, működtessük és megőrizzük a benne rejlő
lehetőségeket, adottságokat. Hiszem, hogy kemény és kitartó munkával Parád és lakosai
együttműködve, mindezt elérheti. Számtalan lehetőség és eszköz áll rendelkezésünkre, hogy
ismét Parád legyen az a település, amit mindenkinek látni kell. Amit ígérhetek Önöknek, hogy
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képviselőként minden erőmmel Parádért és jövőjéért dolgozom. A turizmus lehet eszköze a
fenntartható és a perspektívát nyújtó jövőnek mindenki számára. Úgy érzem, hogy a fiatalok
lelkesedését és az idősebbek tapasztalatát ötvözve elérhetjük céljainkat.
Ha Ön is egyet ért gondolataimmal kérem, szavazzon Perce Lóránt képviselőjelöltre.

Tisztelt Választópolgárok!
Pintér Csaba független képviselőjelölt köszönti Önöket.
1968-ban születtem Parádfürdőn, azóta is itt élek megszakítás nélkül ezért büszkén vallom
magamat Parádfürdőinek. A Tisztelt Választók a Gyöngyös-budapesti autóbuszról is
ismerhetnek. Az eltelt 40 év alatt megélt események hatására döntöttem úgy hogy tenni
akarok a faluért, ahol élek, és ahol a továbbiakban is élni szeretnék a családommal.
Elmondhatom magamról, hogy én a parádfürdői strandon nőttem fel ahol reggeltől estig,
gyakorlatilag zárásig múlattuk az időt gyerekként rengeteg élményt adott. A fiamnak sajnos a
strandot már csak képeken tudom megmutatni és mesélni arról, hogy ez milyen fantasztikus
hely volt. Azt szeretném, ha gyermekeink a faluban találnák meg boldogulásukat, és ezáltal
megállítani azt a tendenciát, hogy a falu lakossága folyamatosan csökken. Nagyon fontos,
hogy a parádi munkáltatóknak a parádi munkavállalókat kell előnyben részesíteni.
Szerencsére Parádfürdőn a kórház jól működik Állami tulajdonú önálló intézményként és
munkalehetőséget biztosít sok parádi embernek. Minden településnek az adott lehetőségeket
kell a legjobban kihasználni ezért Parádnak is mindent meg kell tenni azért, hogy Parád ismét
kedvelt üdülőhellyé váljon. Minden testületi ülés alkalmával napirendi pontként kell
szerepelnie a munkahelyteremtésnek. Vitafórumok, egyeztetések és elképzelések
meghallgatását nagyon fontos feladatnak tartom. Mindenkinek ki kell lépni a négy fal közül,
és közösségeket kell alkotni ahol mindenki véleményére és tenni akaró javaslatára szükség
van. Az itt lakó embereknek szüksége van arra, hogy azt érezzék, hogy igenis számít a
véleményük, és az hogy jól érezzék magukat ebben a faluban.
Ezek szükségesek ahhoz, hogy Parád visszanyerje régi fényét, hogy jó legyen Parádon élni,
parádinak lenni!
Kérem szavazatával, támogasson!
Tisztelettel: Pintér Csaba
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Tisztelt Választópolgárok!
Pózmányné
Farkas
Enikő
vagyok,
a
Fidesz-KDNP
képviselőjelöltje. Születésem óta Parádon élek, férjemmel és két
gyermekemmel. A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetségénél dolgozom irodavezetőként. 2005-ben szereztem
diplomát a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai karán
Művelődésszervező szakon, Európai Unió szakirányon. Jelenleg a
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán, Szarvason óvodapedagógiai
tanulmányokat folytatok. A bodonyi Kenderszer néptáncegyüttes
aktív tagja voltam 12 évig, a gyermekeim születéséig, ahol
pályázatírásban és reklámtevékenységben is kivettem a részem. Úgy
érzem tennünk, kell a településünkért, hogy élhetőbb, és turisztikai
szempontból is vonzóbb legyen. A legfontosabb a munkalehetőségek megteremtése, hogy a
teljes foglalkoztatás megvalósuljon. A közétkeztetés minőségi javítása a központi konyha
részére a nyersanyag előállítása. Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek
állagmegőrzése, minél jobb és gazdaságosabb kihasználása. A közmunkaprogram fenntartása,
hasznosabbá tétele, bővítése. A jobb közbiztonság feltételeinek megteremtése a településen,
kamerarendszer kiépítése. Parád csak összefogással léphet a fejlődés útjára, és ehhez a
fejlődéshez szükség van a támogatásra, Európai Uniós és egyéb pályázati források
felhasználásával.
Október 12.-én 5 évre választjuk meg a településünk vezetését.
Kérem, tiszteljen meg bizalmával!

Sidló Attila (okl. villamos üzemmérnök)
Tisztelt Választópolgárok! Többek felkérésének eleget téve és a
településeink fejlődését fontosnak tartva elindultam a 2014. évi
képviselőválasztáson. Parádóhutai vagyok születésem óta és jelenleg
is itt lakom családommal. A főiskola után az Üveggyárban dolgoztam
14 évig, (informatikai vezető majd termelési igazgatóként), 9 éve a
mátraházai Honvéd Üdülő informatikusa vagyok.
Úgy gondolom a három település összefogással, közös célok
kitűzésével és közös megvalósítással, összefogással fejlődni képes.
Ahhoz, hogy előrehaladjunk szükségesnek tartom az alábbiakat:
- Az élhető környezet alapvető fontosságú a lakosság és az itt pihenni vágyók számára. A
rendezett, tiszta falukép több területen még nem valósult meg, a köztisztaságért, utak és
árkok állapotának javításáért többet kell tenni.
- Nagyon fontosnak tartom a közösségen belüli összetartást, ezt más települések mintájára
erősíteni kell.
- A közbiztonság kiemelt jelentőségű számomra, idős emberek biztonságát fokozott
odafigyeléssel kell biztosítani.
- A fiatalok megtartása hosszú- és rövidtávon is fontos. Közösségépítő törekvéseiket
támogatni kell.
- A három települést eltérő adottságai szerinti szükséges üzemeltetni, fejleszteni. Az
irányítást szervezettebbé kell tenni. A testületi munkába a felelősség vállalásnak meg kell
jelenni.
19

-

A helyi vállalkozásokat kiemelten kell foglalkoztatni a településen elvégzendő
munkálatokban, támogatni szükséges őket, munkahelyeket teremthetnek az itt élők
számára.
- A turisztikai fejlesztések előmozdításában lehetőségeket látok: Parádfürdő, Ilona-völgy,
Csevice források, túráztatás, falusi vendéglátás.
- Fontosnak tartom a megyei és a politikai kapcsolatok megerősítését. Lobbi, pályázatok.
- Több helyi, közösségi esemény szervezése szükséges, mely idecsalogatja az embereket.
Kritikus, de megoldásra törekvő szemléletem, az eddigi munkahelyeimen szerzett vezetési,
szervezési, irányítási tapasztalataim segíthetik munkámat.
Olyan szemléletet hozhatok a község vezetésébe, ahol a gyors döntések, hatékonyág és
gazdaságosság szabja meg fejlődés irányát.
Előre is köszönöm bizalmukat!

Sidló Attila

A nevem Szabó Zoltán. 1965.10.07-én születtem Pásztón.
Általános
iskolai
tanulmányaimat
Mezőnagymihályon
végeztem. Majd a Dobó István Gimnázium és Erdészeti
Szakközépiskola következett. Sorkatonai szolgálatomat
Nagyatádon töltöttem, közben megszereztem az Erdész
technikusi oklevelet is. 1984 Augusztus 6.-óta dolgozom a
Parádfürdői Erdészetnél. Végigjártam a ranglétrát, először
gyakornok, beosztott erdész, vágásvezető erdész majd
kerületvezető erdészként tevékenykedem.
Közben a Gyöngyösi Főiskolán Agrármérnöki képzésen vettem részt levelező tagozaton.
Sándorréten 1990-óta lakom. Nős és egy kislány édesapja vagyok. Fáy András Általános és
Alapfokú Művészetoktatási Iskola szülői munkaközösségében évek óta tevékenyen veszek
részt. Képviselőként szeretném a környék adottságainak jobb kihasználását. A nagyobb
biztonság érdekében térfigyelő kamerák beszerzését és működtetését javaslom. Az
önkormányzati konyha helyi alapanyagokkal való ellátását a közmunka keretében. A
megújuló energiaforrások kihasználásának bővítését. Kérem, szavazzanak rám! Köszönöm
megtisztelő bizalmukat.

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Parádiak!
Szakács Béla Géza vagyok, független képviselő jelöltként indulva számítok az Önök
szavazatára.
Ha megtisztelnek bizalmukkal, minden tudásommal azon leszek, hogy Parádnak ne csak
múltja, hanem jelene és jövője is legyen!
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Parádon végeztem az általános iskolát, majd Egerben az egészségügyi szakközépiskolai
tanulmányaimat. A Pécsi Tudomány Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán diplomáztam. A
mai napig is az egészségügy területén dolgozom.
Fiatal képviselőtestületi tagként támogatni szeretném mindazon döntéseket-saját
elképzeléseimmel, ötleteimmel gazdagítva -, amelyek a falu fejlődését szolgálják.
A közelebbi céljaimban szerepel:
• 2015-ben Szörényi László kanonok, fő esperes, plébános halálának 10.- ik
évfordulójára egy emléktábla állítása a templomkertben, adózva ezzel az 54 évet
eltöltött lelki pásztori szolgálatáért Parádon.
• Nagyon fontos probléma a munkalehetőségek teremtése.
• Kihasználatlanok községünk kiváló turisztikai adottságai, pl: Ilona-völgyi vízesés.
• Évek óta megoldatlan a Kékesi út és Dankó út közötti gyalogos közlekedés
megoldása.
• Szeretném támogatni az idősebb korosztályt a számukra szóló pályázatokkal.
A jó családi „hátterem”, a saját tapasztalataim, ismereteim alapján, úgy gondolom, hogy
megfelelően el tudnám látni képviselőtestületi feladataimat, elősegítve ezzel a lakosság és a
testület közötti lehetőleg kölcsönös előnyöket jelentő döntések meghozatalát, végrehajtását.
Ehhez kérem a választópolgárok szavazatokban kifejezhető segítségét, amelyet már ezúton is
tisztelettel megköszönök!

Tisztelt PARÁDIAK!
Megköszönöm mindazoknak az engem ajánlóknak és családomnak, hogy arra ösztönöztek
vállaljak, képviselőként munkát Parád Önkormányzatában.
Nagyon röviden igyekszem magamról néhány momentumot elmondani.
Szakács György vagyok 63 éves Kristály úti lakos, boldog házasságban élek feleségemmel,
aki a Parádfürdői Állami Kórház erőforrás gazdálkodója. Két gyönyörű felnőtt lányunk van.
Zsuzsanna mérnökközgazdász Egerben. Györgyi leányom tanító és angol tanár Egyeken.
Tiszafüreden él Csabi vejemmel, aki több diplomás vállalkozó és százszorszép unokámmal,
Ágostonnal.
Nagyon sokan ismernek a faluban, de azért előadom, hogy nyugdíjas vagyok, mellette
azonban okleveles ingatlanforgalmi szakértőkén és ingatlanközvetítőként dolgozom.
Tanulmányaimról: Közgazdasági Szakközépiskola
Jogtudományi tanulmányok ELTE
Budapest ,JATE Szeged jogtudományi kar, megszerzett végzettség: abszolutórium.
Államvizsga: állam- és jogelméleti, alkotmányjog államvizsga, munkajogi diplomadolgozat
védés.
Munkahelyeim: kereskedelmi osztályvezető Mátra vidéki Kőbánya Vállalat Recsk 1970-1986
Igazgatási és jogi osztályvezető Parádi Üveggyár 1986-1990
1990-től az első polgári kormány időszakában Bodony község jegyzője voltam. Ezen
tevékenység számomra lehetőség volt a megszerzett államigazgatási-, közigazgatási ismeretek
tényleges gyakorlati feladatainak ellátására. Az új társadalmi rend kialakulása miatt
végtelenül nehéz volt, de nagyon szerethető feladat egy településért dolgozni – szerettem a
bodornyi embereket és Ők is engem. Alázattal láttam el munkámat, éreztem Ő értük vagyok.
Társadalmi munkáimról Parádon: a közéleti munka számomra Parádon mindig is természetes
volt.
A 1980-as években a Népfront egyik vezetője voltam. Ezen időszakban az általános iskola
szülői munkaközösségének elnökeként dolgoztam 8 éven át. Népfrontosként építettük,
szerveztük a kristály úti teniszpálya és park építését. Hívó szavamra a társközségekkel együtt
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gyűjtést szerveztünk az erdélyi forradalmárok családjaiknak 1989-ben. Ekkor tájt került
szervezésünkben a II. világháborús hősi emlékmű felállításra.
Akik nem emlékeznek, elmondom éveken át részt vettem a 1848-as ünnepek szervezésében,
legtöbbször, mint felkért szónok. Tagja voltam a községben működő igen színvonalas
kórusnak is.
Hosszú évek társadalmi munkáit önzetlenül végeztük sokan. Jók és segítőkészek voltunk még
akkor mi parádiak. És most eltelt 25 év és minden megváltozott, úgy telt el két és fél évtized,
hogy településünk nem tudott élni azzal a természeti és épített kultúrával, amely ránk maradt.
Úgy érzem, el kell jönni annak az időnek MOST és nem később!, hogy olyan újítani akaró
emberek kerüljenek a falu élére, akik feltudják és felakarják ébreszteni az itt élők figyelmét,
hogy csak összefogással lehet leváltani és felcserélni azt a nehéz gondolkodásmódot, amely
gátjául szolgált a parádfürdői fürdőkultúra és gyógy turizmus létrejöttének. Olyan embereket
támogatnék megválasztásom esetén, akik értenek az állami és uniós és egyéb pályázati
források elég szövevényes rendszeréhez.
Megválasztásom esetén konkrétan a források felkutatására és a település fejlesztésére
szeretnék összpontosítani.
Csupán csak egy szeretnék lenni az elsők között, akik változást akarnak Parádon.
Tisztelettel : Szakács György jelölt

Szakács József független jelölt
Parádon lakunk feleségemmel együtt.
Pár éve nyugdíjas vagyok, két gyermekünk és három unokánk van.
Mint képviselőjelölt tudom, hogy a cél a község fejlődése, ennek
érdekében beruházásokra van szükség, ami munkahelyeket, bevételeket
jelent és ennek következtében növeli a község vonzerejét, értékesebbé
teszi az ingatlanokat is. (Sok eladó ház). A beruházások érdekében a
vezetésnek vonzóvá kell tenni a községet és megfelelő kapcsolatokat
kell kialakítani.
A fejlesztéseknél főleg idegenforgalommal kapcsolatos dolgokra gondolok. Például a
parádfürdői Erzsébet Hotel, több mint 50 főt foglalkoztat és a községnek több mint 50 millió
Ft/év bevételt jelent. Tehát ezen az úton kellene továbbhaladni.
Mint jelenlegi képviselő nem ígérek teljesíthetetlen programot, dolgokat. Az anyagi javak
szűkösek, a község pénzét, költségvetését nehéz úgy összeállítani, hogy mindenki elégedett
legyen. Ígérem, hogy igazságosan az egész község érdekében fogok mindig eljárni. Ha ebbe
beleszólásom lesz.
Fontos, hogy az itt élők ezzel kapcsolatban több információt kapjanak. Sokszor kis költséggel
lehet növelni a község vonzerejét, körülményeinket jobbá lehet tenni. Például árkok, átfolyók,
utak, járdák, lépcsők, buszmegállók. Fontosak a lakosságtól kapott információk és
természetesen a lehetőségeknek megfelelően ezek megvalósítása.
Parád, Parádfürdő neve az országon kívül is ismert. Ennek megfelelően a feladat, hogy Parád
egy szép, gondozott (üdülő) falu benyomását keltse, hiszen a jövőben elsődlegesen az
idegenforgalom az, ami pénzt, munkahelyeket, munkalehetőségeket teremt.
Én arra kérem a Tisztelt választópolgárokat, hogy mindenki belátása szerint a legmegfelelőbb
embereket válassza a község képviselő testületébe és polgármesteri székébe.
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Széll Péter
Képviselőjelölt
Egriként életvitelszerűen Parádon élek 18-ik éve. Parádon és a környező településeken
mezőgazdálkodóként dolgozom. A parádi „Kövespataka”-tanyát 2000-óta folyamatosan
építem, jelentős munka és anyagi ráfordítással. Voltam Parádon és a környező öt településen
2002-ig ,talán mindenki megelégedésére 3 évig falugazdász.
Az elmúlt négy évben folyamatosan eljártam az önkormányzati testületi ülésekre, így kellő
betekintést nyertem az ott folyó eseményekbe.
Szeretnék a következő önkormányzati ciklusban nem csak mint szemlélő-véleményt
hangoztató, hanem mint előterjesztési és szavazat joggal bíró képviselő részt venni.
Mint azt a 2010-es választáskor is hangoztattam, hogy a Parádnál hátrányosabb helyzetben
lévő települések az elmúlt évek során jobb helyzetbe kerültek, sok téren lekörözték falunkat.
Bizonyos vonatkozásban Parád nem használta ki az előnyeit, hagyta azokat elveszni. Sok
esetben pedig a felkínálkozó lehetőségeket nem használták ki vezetőink. Aminek az
eredménye falunk lassú középszerűségbe simulása a „régi” fényéhez képest!
Ezzel minden őszintén gondolkodó parádi lakos tisztában van!
Mint ahogyan azzal is, hogy mit szeretnénk másképpen csinálni a jövőben!
A napi önkormányzati munkák mellett legfontosabbnak tartom a strand mielőbbi létesítését.
Mint „húzó”,turisztikai fejlesztés
A megélhetést részben stabilizáló és új lehetőségeket teremtő „start” munkaprogram részbeni
átalakítását és jelentős bővítését szeretném elérni, hogy minél többen vehessenek részt egész
éven keresztül és teljes munkaidőben. Így sokak megélhetési helyzetén javítani. A
későbbiekben
ezen
fejlesztésekre
alapulva
teljes
értékű
munkahelyeket
kialakítani./kormányzati cél!/
Ez nem csoda, csak a felkínált lehetőségekkel bátrabban kell élnie az önkormányzatnak! /lásd
Mátraderecske, állattenyésztés/
Az idei 2014-es önkormányzati választáson a polgármester jelöltségből visszalépek.
Csak, mint képviselőjelölt kívánok a választásokon részt venni.
Ehhez kérem az önök támogatását!
köszönettel: Széll Péter

Tisztelt választó polgárok!
TÓTH JÓZSEF vagyok, Parádon születtem, képviselőként
indulok az önkormányzati választásokon a Fidesz – KDNP
támogatásával.
Tősgyökeres születésű vagyok, nagyapám nagyapjának a
nagyapja is itt éltek, mind anyai, mind apai ágon.
Édesanyám KOVÁCS MÁRIA hivatali segédként dolgozott a
hivatalban, édesapám TÓTH JÓZSEF kétkezi munkás volt.
Apai ágon nagyapám bátya TÓTH SÁNDOR lokálpatriótaként
sokáig tiszteletbeli tanácselnök helyettes volt.
Felsőfokú végzettségem ugyan nincs, de középfokú gimnáziumi iskolám van 2007-ben tettem
le.
Sokan ismernek és én is sokakat ismerek.
Kis emberek ügyes bajos dolgait átlátom, átérzem.
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Úgy érzem kis emberek dolgait méltó képpel tudom képviselni a képviselő testületben, a falu
érdekeit tartom elsőnek.
Ha megválasztanak szeretnék maradéktalanul eleget tenni az elvárásoknak.
Köszönöm szavazataikat!

NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK
Roma testvéreim!
Nem tudom, hogy mondhatom e így.
Hát el jutottunk ide, hogy már nem romák is romának vallják magukat. Nem tisztességes.
Magamról nem sokat mondok, hiszen ismertek. Csak néhány dolgod említsek, ami az én
nevemhez fűződik: Roma közösségi ház létrehozása. Dankó Pista út építése – nem a sárba,
szilárd burkolatú úton járunk, a gyerekeknek az a sok- sok táborozás, roma tánc beindítása.
Évtizedek óta a hátrányos emberek érdekvédelmével, érdekképviseletével foglalkozom. 19942010 a Parádi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke voltam. 2002-2010 –ig tagja voltam az
Országos Roma Önkormányzatnak és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke is voltam. Jelenleg is a MCF Heves megyei elnöke vagyok.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként célom, hogy a roma emberek számára
folyamatos munkát biztosítsak és ez által élhetőséget az emberek számára. Illetve, hogy olyan
programokhoz keresek támogatókat, együttműködőket, amelyek lehetővé teszik roma és a
nem roma származású emberek újbóli munkába állását. Olyan pályázatok létrehozását
szorgalmaznám, amely a közfoglalkoztatás elősegítését szolgálná, mellyel a hosszabb távú,
akár 3-4 év folyamatos munka valósulna meg. Úgy érzem, hogy a környezetem és a falu
roma lakossága igényli a törődést és a gondoskodást. Továbbá célom, a hagyományunk és
kultúránk ápolása, művészeti csoportok elősegítése. Célkitűzésem továbbá, a rászoruló
gyerekek nyári táboroztatása, illetve továbbtanulásuk, felzárkóztatásuk.
Ti döntésetek az, hogy beszavaztok a helyi roma nemzetiségi önkormányzatba. Még
többet tudjak tenni értetek.
Az MCF Heves Megyei listáján 1. helyen vagyok, az Országos Roma Önkormányzat
listáján 14- dik.
Eredményes és tartalmas együttműködést szeretnék a települési vezetőkkel.
Ezért kérlek benneteket, hogy szavazz az MCF listájára és jelöltjeire!
Berkes Elemér
MCF jelöltje
Parádi Mozaik
Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja
Felelős kiadó: Mudriczki József polgármester
Főszerkesztő: dr. Nagy István
Szerkesztők: Csortos Béláné és dr. Tarnóc András
Elérhetőség: paradimozaik@t-online.hu Tel.: 544 058

Készült: REGIOCON KFT. Nyomdaüzem Kompolt
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