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VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM
2016. június

TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évi időközi önkormányzati képviselők és polgármester választással kapcsolatos
tudnivalókról
A Parád Nagyközségben megtartásra kerülő időközi önkormányzati képviselő és polgármester
választásának időpontja: 2016. július 03. vasárnap.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán az a személy
rendelkezik szavazati joggal, aki az érintett választókerületben (Parádon) lakóhellyel vagy
érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, és a 2014. évi általános önkormányzati választáson
- Parád település valamelyik szavazókörének a névjegyzékén szerepelt, vagy
- máshol szerepelt ugyan a névjegyzékben, abban a választókerületben (településen) már
nincs sem lakóhelye, sem tartózkodási helye, vagy
- sehol sem szerepelt a névjegyzékben.
Mozgóurna iránti 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 címét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.
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- Határidő: a kérelemnek
- legkésőbb 2016. július 1-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához
- 2016. július október 3-án 15.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz.
Szavazókörök: a településen 4 szavazókör került kialakításra. A szavazókörök területi
beosztása a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek 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)

A szavazás menete az időközi önkormányzati választáson
2016. július 03-án 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;
- 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 +).
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Választás eredményének a megállapítása
A választás eredményét a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak összesítése után a Helyi
Választási Bizottság állapítja meg.
Az a jelölt lesz a polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség
esetén újabb időközi választást kell tartani.
Azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a megválasztható képviselők száma (6) szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani,
hogy ki jut mandátumhoz.

POLGÁRMESTER JELÖLTEK
Nagy Attila Tibor

Magyar Munkáspárt

Salgótarján, Fáy András körút 106.

Nagy Gergő Adrián

független

Parád, Kossuth Lajos út 209.

Kompos Tamás

független

Parádsasvár Kossuth u. 30.

Papp Zoltán

független

Parád, Hársfa u. 50.

Mudriczki József

független

Parád, Kossuth Lajos út 153.

Szakács Zalán

független

Parád, Hársfa u. 21.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ JELÖLTEK
Nagy Gergő Adrián

független

Parád, Kossuth Lajos út 209.

Szakács Béláné

független

Parád, II. Rákóczi F. u. 41.

Tőzsér Tibor

Magyar Munkáspárt

Salgótarján, Március 15. út 12.

Papp Zoltán

független

Parád, Hársfa u. 50.

Farkas Gitta Ágota

független

Parád, Béke u. 11.

Tapolczainé Csortos Anett független

Parád, Ifjúság u. 9.

Széll Péter András

Eger, Radnóti u. 26.

független

Bükerné Huszár Erzsébet független

Parád, Kristály u. 56.
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Szakács József

független

Parád, Kossuth Lajos út 342.

Nagy Attila Tibor

Magyar Munkáspárt

Salgótarján, Fáy András körút 106.

Béres Magdolna

független

Parád, Kékesi út 37.

Malicsek József

független

Parád, Sziget utca 42.

Tóth István

független

Parád, Szabadság u. 26.

Csortos András

független

Parád, Kossuth Lajos u. 254.

Pócs István

független

Parád, Bányalaposi u. 1.

Dr. Antal Árpád

független

Gyöngyös, Pesti u. 17. II/12.

Perce Lóránt

független

Parád, Kossuth Lajos u. 212.

Telek László

Magyar Munkáspárt

Salgótarján, Furák Teréz köz 3.

Csortos György

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Parád, Béke u. 17.

Boros Tamásné

független

Parád, Dobra u. 5.

Felföldi István

Magyar Munkáspárt

Salgótarján, Petőfi u. 111.

Dr. Nagy István

független

Parád, Kristály u. 83.

Szakács Zalán

független

Parád, Hársfa u. 21.

Csortos Gábor

független

Parád, Kossuth Lajos u. 236.

Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Érdeklődők!
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.

Varró Gyula
Helyi Választási Iroda Vezetője

4

FEJLŐDÉS – BIZTONSÁG - NYUGALOM
Tisztelt Választópolgárok!
Szeretettel köszöntöm Önöket, ezúton is szeretnék bemutatkozni, mint
független polgármester-és képviselő jelölt. Nagy Gergő Adrián vagyok,
37 éves parádi lakos. Több mint 10 éve töltöm időm nagy részét a
településen és családommal tavaly úgy döntöttünk, hogy végleg
ideköltözünk a Mátra – véleményünk szerint – legszebb tájegységére.
Pár gondolat a családomról és magamról
Boldog házasságban neveljük feleségemmel Levente fiúnkat, és
izgatottan várjuk a napokon belül megérkező testvérét. Feleségem,
Viktória agrármérnök, erdészeti szakirányon és pénzügyi-számviteli
képesítéssel is rendelkezik. Jómagam gimnazista korom óta tanulok,
azonosulva az élethossziglan tartó tanulás elvével. Három diplomát
szereztem (történelem - angol nyelv és irodalom-középiskolai tanár,
történelem bölcsész, közoktatás-vezető) és mellette rendelkezem idegenvezetői és pályázatírói
projektmenedzser képesítéssel. Jelenleg minősített pedagógusként (13 éve) dolgozom egy
ferencvárosi gimnáziumban tagozatvezetőként (6 éve vezetői beosztásban) és végzős hallgató
vagyok az ELTE jogi karán.
Parádi életünk
Tíz éve üzemeltetjük nonprofit jelleggel a parádi ifjúsági tábort és oktatóközpontot, ahol
összhangban a mindenkori nemzeti alaptantervvel szervezünk tanulmányi kirándulásokat,
erdei iskolákat és nyári táborokat reformpedagógiai módszereket alkalmazva. Támogatjuk a
rászoruló csoportokat, elsősorban gyermekotthonokat, sérült gyermekeket, nagycsaládos
egyesületeket, anyaotthonokat. Harmadik éve üzemeltetem a kecskeméti önkormányzat
táborának főzőkonyháját vállalkozás keretében, munkahelyet teremtve a helyi lakosság
körében. Gimnazista korom óta foglakozom vendéglátással és konyhai takarítással kezdtem.
Hiszünk település potenciális erejében, éppen ezért vettük meg a sok üres ház egyikét,
amelyet helyi vállalkozók bevonásával újítunk fel. Ide hoztam vállalkozásaim székhelyeit,
munkahelyet teremtve.
Számos európai uniós és hazai megvalósított pályázat van mögöttem. Összefonódás
mentesen, tiszta lappal indulva szeretném bizonyítani, hogy a falu megfelelő szaktudású és
szociális érzékenységű irányítás mellett, kitartó munkával újra a Mátra ékköve lehet.
Átfogó fejlesztési stratégiám1 (részletek: 2016. június 27. 17.00. óra - Közösségi Ház)
1. A természeti értékeket óvó és hasznosító közösségek fejlesztése – cél: minőségi
együttélés
2. Térségi összefogás – a leszakadás megállítása és visszafordítása
Szükséges fejlesztési irányok:
1. Fenntartható gazdasági fejlesztések elősegítése, önkormányzati szerepvállalás,
közvetítés mellett:
a. Erdőgazdálkodás piaci alapú fejlesztése
b. Az alternatív energiaforrások kistérségi szintű hasznosítása – biomassza
c. Szolgáltató, kereskedelmi-és vendéglátó ipari kínálat bővítése
2. Komplex turisztikai fejlesztések pótlása – LEADER programok
1

Összhangban a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Vidékstratégia 2012 –2020 programmal
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a. A helyi természeti adottságok turisztikai vonzerővé fejlesztése
b. A település egészség-és wellness turisztikai fejlesztések megvalósítása
c. Falusi turizmus szálláshelyeinek korszerűsítése, bővítése
3. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási színvonalának növelése
a. Szakképesítés, és számítógép és internet ismeretek ingyenes képzése
b. Szenvedélybetegségek kezelése - Egészségfejlesztési Iroda (EFI) és lakosság
összehozása
c. Tehetséggondozó programok jógyakorlata – térségi oktatási központ kialakítása
4. A lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások növelése és bővítése
a. A térség időskorú lakosainak aránya kiemelkedően magas és növekszik- ÖNO
többfunkciós kapacitásbővítése válik szükségessé, hiszen az idős helyi lakosok
gyermekei nagyrészt elvándoroltak
b. Kulturális-és szabadidős tevékenységek rendszeres biztosítása, tájékoztatás, az
idősek miatt szükséges a hangosbemondós-és írásos információ-közlés is
c. Egészségfejlesztési Iroda (EFI) programjainak kihasználására és bővítésére való
ösztönzés, ingyenes lakossági szűrések rendszeressége
d. Az életmód, továbbá diszkrimináció - ellenes programok befogadása
e. Önkormányzati mozgó élelmiszerbolt kialakítása és üzemeltetése
A tartós gazdasági fejlődéshez vezető utat a turizmus adhatja
A térségünkben meglévő sokoldalú természeti környezet ellenére, a térség turizmusa messze
elmarad a lehetőségektől, melynek okai:
1. A turisztikai vonzerők elhanyagoltsága (Freskó étterem, Erzsébet park, Ilona – völgy)
2. A látványos bemutatási elemeket nélkülöző szolgáltatások, a jó minőségű szolgáltatást
nyújtó szálláshelyek viszonylag alacsony száma
3. A tematikus Palóc Út Programok térségi összekapcsolásának hiánya
Ez összességében eredményezi a turisztikai vonzerők alacsony kihasználtságát, így a
lehetőségekhez képest sokkal alacsonyabb látogatószámot, pedig a gazdasági fejlődés a
többéjszakás itt tartózkodás után válna érezhetővé.
Tisztelt Választópolgárok! Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Válasszák a szakértelmet és a valós
gyakorlati tapasztalatot, politikai pártállástól garantáltan függetlenül. Kérem, hogy július 3-án
adjanak esélyt a fiatal családoknak, hogy a falu újra benépesüljön, hogy az ingatlanok
értékállóbbak legyenek, az idősek és rászorulók arányosan nagyobb támogatásban
részesülhessenek. Tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazatukkal, hogy az értelmetlen
lejárató kampányok helyett egy éles váltással, építő munka kezdődhessen meg.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket: Nagy Gergő Adrián
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EGYSÉG. VÁLTOZÁS. LENDÜLET
Tisztelt parádi lakosok!
A változás kapujában áll szeretett településünk. Rajtunk múlik, hogy új fejezetet nyitunk
Parád életében, vagy hagyunk mindent a régiben. Hiszem, hogy összefogással előttünk is
megnyílik a tisztesség és fejlődés útja, ahogyan ezt már számos jobbikos település lakója
tapasztalhatja is!
Fontos számunkra, hogy mindenhol egységes közösséget építsünk, hiszen az erőnk ebben az
összefogásban rejlik! Azért járom Parádot s hallgatom meg az itt élőket, hogy észrevételeiket,
javaslataikat beépítve, közösen alkossuk meg Parád programját. Célom, hogy az itt élők
elvárásait szem előtt tartva, az Önök érdekei mentén fejlődhessen majd településünk. Hogy jó
legyen itt lakni, hogy senki ne vágyódjon vagy kényszerüljön el innen, hogy jó legyen
hozzánk ellátogatni vagy nálunk letelepedni… Remélem, minél többen megosztják velem
gondolataikat, s hamarosan személyesen is elvihetem Önöknek Parád új programját.
Kompos Tamásnak hívnak. Talán nem is kell bemutatkoznom, hiszem gyermekkorom és
családom, minden, ami fontos ide köt. Sokan emlékezhetnek közszeretetnek örvendő
nagyszüleimre, édesapámra, Kompos Ferencre, a dobozüzem egykori vezetőjére vagy
édesanyámra, Vencel Évára, aki raktárosként dolgozott. Középiskolai tanulmányaimat
befejezve szakácsként dolgoztam a környék több, ismert szállodájában, s ma is büszkeséggel
tölt el, hogy Parád hírnevét, a palóc tájegység ételeivel a Hannoveri Világkiállításon is
öregbíthettem. Kilenc éve a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben dolgozom, egy
gyönyörű 15 éves nagylány édesapja vagyok.
Fontos számomra Parád és a környező települések életében való részvétel, a fejlődés
elindítása, akár apró lépésekkel is, ennek érdekében aktív közösségi munkát vállalok.
Településünk a Mátra kapujában, csodálatos környezetben fekszik, mégis mostohagyerekként
kezelik. A gazdaság fellendítését, a helyi vállalkozások helyzetbe hozását, a túrizmus
fejlesztésében látom.
Az előttünk álló kihívások, nehéz, de szép feladatok elvégzése nem képzelhető el az itt élő
emberek szorgalma, kitartása, támogatása nélkül. Csak akkor maradhatunk talpon, lehetünk
eredményesek, ha együtt megyünk előre. A sikerhez, egységes közösségre van szükség. Én az
összefogásban, az együtt gondolkodásban, az együtt cselekvésben hiszek.
Kompos Tamás, polgármester-jelölt
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Találkozzunk személyesen is! Ezúton is szeretettel meghívom Önöket
Vona Gábor utca fórumjára, június 30-án, 12-16 óra között.
Keresse tájékoztató plakátjainkat!
Kedves parádiak!
Ezer szállal kötődöm a Mátrához, hiszen én is egy itteni kisvárosban születtem, végeztem el a
gimnáziumot, itt élnek szüleim, sok barátom, akiket rendszeresen látogatok. Sőt a
választókerületem is itt van. Elfogultan vállalom, hogy ez Magyarország legszebb vidéke, a
lehetőségek tárháza!
Épp ezért fáj, hogy nem látom azt a fejlődést, amit Parádnak, mint az öreg hegy egyik
ékkövének már régen fel kellett volna mutatnia. Látom a rossz utakat, a jobb sorsra érdemes,
hanyatló, egykor pedig gyönyörű épületeket, a kihasználatlan turisztikai lehetőségeket. Sokan
hiányolják a pezsgő kulturális életet, ami valódi közösséggé kovácsolhatná az itt élőket. De
legtöbben a helyi-, illetve uniós forrásokból megvalósítható fejlesztéseket, munkahelyteremtő
beruházásokat várják, jogosan.
A Jobbik elnökeként büszke vagyok településeinkre, ahol -Ózdtól Recskig, Tiszavasváritól
Ásotthalomig- elindult a szebb jövő. Polgármestereink munkahelyteremtő- és komfortérzet
javító beruházásokat folytatnak, tisztességes és értékteremtő közmunkaprogramot vezetnek,
de nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítő rendezvényekre, az oktatás, egészségügy,
sportélet színvonalának emelésére. Jó látni, hogy odafigyelnek a pihenni vágyó szépkorúakra,
a gyermeket nevelő családokra, a diákokra, pályájuk elején álló fiatalokra vagy éppen a
településükön működő egyesületekre és civil csoportokra.
Hiszem, hogy Parád előtt is nyitva áll ez az út, s én, mint a Jobbik Elnöke minden
lehetőségemmel segíteni fogom a munkát. Parád azonban nem csak a második legnagyobb
párt segítségére és frakciónk parlamenti képviseletére számíthat majd, de szakértőinkre,
magasan kvalifikált gyakorlati munkát végző szakembereinkre is!
Tamás személyében olyan céltudatos, becsületes, aktív és kreatív embert ismertem meg, aki
mögé mi mindannyian örömmel sorakozunk fel! Tudom, hogy ha elnyeri bizalmukat, akkor
azt meg fogja hálálni, ahogy ezt teszi többi polgármesterünk is az ország különböző pontjain.
Kérem, támogassa szavazatával Kompos Tamást, hogy Önökkel s velünk, Parád
elindulhasson a szebb jövő felé!
Vona Gábor
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Elnöke

8

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Parádiak!
2008 óta élek Parádon, a Magyar Posta
kézbesítője vagyok Parád 3. járásában. Feleségem
Egerben dolgozik, kislányaink, Julcsi és Sári, a
Fáy András Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói.
1966-ban születtem Ózdon. Az általános
iskolát ott végeztem. 1985-ben érettségiztem
Egerben, majd Szolnokon, a Killián György
Repülő-műszaki
Főiskolán
folytattam
tanulmányaimat. 1988-2007 között Szolnokon
szolgáltam hivatásos katonaként. Beosztásaim
változatosak voltak: MI-8, MI-2 helikopterek
üzemeltetése, Repülést kiszolgáló gépjármű
század
parancsnok,
Vegyivédelmi
tiszt,
Aerológus, Őr század parancsnok helyettes,
Művelettámogató zászlóalj személyügyi tiszt.
Fontosabb végzettségeim:
1985
1988
2000
2001

Képesített könyvelő és pénzügyi ügyintéző
Repülőgép műszer- és szabályozástechnikai mérnök
Középfokú, „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga angol nyelvből
Számítástechnikai szoftver-üzemeltető

2007-ben a Magyar Honvédség sokadik átszervezése engem is elért. Beosztásom
megszűnt, századosi rendfokozattal szolgálati nyugállományba helyeztek. Feleségemmel
végleges letelepedés helyéül Parádot választottuk.
Miért indulok a választáson?
Már a 2014-es önkormányzati választáskor volt aki megkérdezte, miért nem indulok.
Úgy éreztem, hogy a „jöttmenteknek” itt nem terem babér.
Elérkezett az idei év. A testület önfeloszlatása. Gondolom, az okokat ismerik. Úgy
érzem, hogy az elkövetkező évek komoly kihívást jelentenek mind a polgármesternek, mind a
képviselő-testületnek.
A jelenlegi kampány nem a településről, hanem a polgármesteri poszt következő
tulajdonosáról szól. Nem szándékozom ebbe belefolyni, nem kívánom jelölttársaimat
kritizálni. Parádnak nem ez az érdeke.
Nem akarok visszamutogatni sem. Nem ez a lényeg! Igaz, az előző ciklusok hibái még
egy ideig érződni fognak, de a káros hatásokat meg lehet és meg is kell szüntetni. Előre kell
tekinteni és tenni a jövőért!
Célom egy jókedvű, mosolygós emberekkel teli falu létrehozása. Ez viszont nem megy
egyedül. Minden parádira és magát parádinak vallóra szükség lesz. Amennyiben Önök
hajlandóak az együttműködésre, ezen töredék ciklus végére el lehet indulni a fejlődés útján.
Addig viszont nagyon sokat kell dolgozni. Nem csak a polgármesternek, nem csak a
képviselőknek, de Parád teljes lakosságának is.
Azt hogy a jövő érdekében kire van szükségük, Önök döntik el.
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Elképzeléseim:
Mit kell tenni?

Hogyan?
A testület működése terén:

Tartalékot kell képezni a
költségvetésben
a
későbbi
fejlesztések finanszírozására!





Meg kell szüntetni
marcangolását!

egymás

Figyelembe kell venni
lakosság véleményét!

a





A polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban
kívánom ellátni, valamint lemondok a tiszteletdíjról.
Ezzel évi kb. 8 millió forintot takarítok meg a
településnek. Erre fogom kérni a képviselőket is.
Törekedni fogok a település költségeinek minimálisra
csökkentésére.
Növelni kell az adó bevételeket. (Meg kell szüntetni
pl. az IFA elkerüléseket.)
Parancsnoki tapasztalataimat kamatoztatva, a
képviselő-testületi ülések nem hosszú veszekedések,
hanem rövid, lényegretörő összejövetelek lesznek.
(2-3 perces napirend előtti és max. 5 perces napirendi
hozzászólások). Természetesen a napirend anyagát
mindenki időben megkapja.
Parád honlapján regisztrációhoz kötött „Fórum” kerül
kialakításra, amelyen a felvetett kérdésekre, ötletekre
a képviselők személyesen kötelesek reagálni,
valamint bevezetésre kerül a testületi ülések online
adása.

Parád fejlesztése terén:
Túrizmus



Munkahelyek



Napi élet



Kultúra



WIFI pontok létrehozása, gyors, korrekt tájékoztatás.
Tájékoztató táblák (nem csak Fürdőben).
Az előző testület „vizi-projektjének” folytatása, az
erre létrehozott kft. működési területének kibővítése
Ivóvíz és közút problémák megoldásának
előkészítése
Erősíteni kell a palóc hagyományokat. A
hagyományőrzés mai formáját meg kell reformálni.
Jelenleg arról szól, hogy annyira őrizzük, hogy nem
adjuk oda másnak… Be kell vonni a fiatalokat is,
tovább kell adni az ismereteket.

Köszönöm figyelmüket! Találkozzunk 2016. június 23-án 17:00-kor a Közösségi Házban!
Amennyiben kérdéssel fordulnának hozzám az alábbi elérhetőségeim bármelyikén
megtehetik:
e-mail: peapepe@citromail.hu
facebook:

Peapepe

Web: http://pappzoltan.uw.hu
Tisztelettel:
Papp Zoltán
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Tisztelt parádi, parádóhutai és parádfürdői lakosok!
Nem várt, sőt, Parád megítélésére nézve
kedvezőtlen esemény következett be: időközi
választást kényszeríttet ki néhány, régóta hatalomra
vágyó képviselő. Nincs mit titkolni, sok kára van
ennek az acsarkodásnak és tudatosan gerjesztett
békétlenségnek. Öt évre, nagy többséggel
megválasztott polgármesterként kellett a munkát
félbeszakítani, a településnek pedig nem kevés pénzt
és időt elvesztegetni. Mindannyian időt vesztünk
most, amikor Parád versenyben áll a pályázati
lehetőségekért, a fejlesztési forrásokért.
Arra a kérdésre, hogy most vajon más lesz-e a
ciklusprogramom, adhatnék egyszerű választ: részben igen, részben pedig nem. Azokat a
fejlesztéseket, folyamatban lévő pályázatokat, melyeket az elmúlt másfél évben
benyújtottunk, mindenképp folytatni, kedvező elbírálás esetén pedig meg kell valósítani.
Tehát a folyamatosság nem szakadhat meg. Továbbra is törekszem arra, hogy jó kapcsolatot
ápoljak a civil szervezetekkel, az egyházzal, a nyugdíjasokkal és az intézményeinkkel, legyen
szó szociális gondoskodásról, oktatásról vagy idegenforgalomról: ez természetes számomra.
Az elmúlt másfél év eseményei azonban engem is elgondolkodtattak és bizonyos mértékig
változásra sarkalltak. Megválasztásom esetén az első és legfontosabb teendőm a falu
békéjének helyreállítása lesz. Nem élhetünk, dolgozhatunk olyan közegben, ahol az
ellenségeskedés, a megfigyelés, a besúgás, az ármánykodás, az állandó kerékkötés bénítja
meg napjainkat s vonja el figyelmünket a fontos munkától. Nem engedhető meg egy ilyen kis
közösségben, hogy családi kapcsolatok, jó szomszédi viszonyok, barátságok szakadjanak meg
a politikai hovatartozás vagy véleménynyilvánítás miatt. Nézeteltérések, ellentétes
vélemények mindig is voltak, de ezeket tudni kell kezelni, kompromisszumra jutni. Mi
kétezren élünk e településen, közös a múltunk, de a hétköznapok gondjai, örömei is
összekötnek minket. Úgy hiszem, közös érdek az, hogy Parád békés és nyugodt jövője
biztosított legyen. Minden szavazópolgárt arra biztatok, hogy olyan polgármester- és
képviselőjelölt neve mellé tegye az X-et, akikről tudja, hogy a békesség megteremtésére
törekszik.
Rövid ismertetőm elején említettem, hogy az elmúlt időszak történései engem is a közös
terveink újragondolására késztettek. Mit lehet másként, mit lehet jobban csinálni? Elegendő-e,
ha folyton csak azon az úton haladunk, melyet a rendszerváltást követő évtizedek kijelöltek
számunkra? Lehetne-e sokkal inkább hasznos, előremutató, modern tervet kitalálni és meg is
valósítani? Mi olyat tehetünk meg ma, aminek a gyermekeink és unokáink fogják a hasznát
élvezni? Ezek a kérdések, de vannak válaszaim is. Olyan tervek formájában, amellyel
településünk újra büszkén járhatja saját útját.
Parád, Parádfürdő és Parádóhuta minden olyan intézménnyel, civil szervezettel és
infrastruktúrával rendelkezik, mely bizony egy városnak is büszkeségre adhatna okot. A
környezetünk és a lehetőségeink tehát már adottak ahhoz, hogy elkezdhessük értékes szellemi,
közösségi tartalommal is gyarapítani településünket. Alábbi, azonnal megvalósítandó terveim
középpontjában tehát az ember és a tudás áll.
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Egybehangzó szakmai álláspontok szerint a Mátra északi völgye kiváló környezetet
biztosíthat egy meteorológiai, éghajlat- és klímakutató állomás létesítésére. Az itt megforduló
tudósok, dolgozók új lehetőségeket nyithatnának kapcsolataik, szellemi tudásuk, kreativitásuk
révén a településünknek. A természetkörnyezeti adottságainkon túl, azonnal el kell kezdeni
egy gazdasági értelemben is vonzó kínálati és fejlesztési szakmai anyag összeállítását, mellyel
elkezdhetjük a tárgyalásokat.
Gyógyintézményeink felszereltsége, az itt dolgozók felkészültsége, szálláshelyeink száma
lehetővé tenné, hogy Parádfürdő egészségügyi oktató-, képző-, vagy felsőfokú tanulmányokat
végzők gyakorló állomása legyen. Így fiatalok, szakképzett egészségügyi dolgozók
érkeznének a faluba, s telepednének itt meg, akár tartósan is. Terveim szerint a teljes hazai és
nemzetközi egészségügyi oktatási rendszerben működő intézményekkel felvenném a
kapcsolatot és a szakmai igényekhez igazítva, vonzóvá tenni, bemutatni lehetőségeinket.
Azt se feledjük el, hogy rendelkezünk egy szép környezetben lévő hajdanán jól működő
szálloda épületével, az Ybl-el is. A választásokat követően azonnal fel fogom venni a
kapcsolatot több országos képző-, és alkotóművészeti intézménnyel, s felajánlom számukra az
Ybl kínálta lehetőségeket. Terveim szerint számunkra eszmei és gazdasági értelemben is
nyereségesen működhetne kihelyezett oktatási, művészeti és alkotóbázisként. Ezzel
biztosítani tudnánk az épület működtetését, s egyben olyan alkotó közösséget vonzanánk
magunkhoz, mely tudásával, képességeivel Parád kulturális életét is fellendítheti.
Ezek a tervek tudást hoznak hozzánk, a tudás pedig új munkahelyet, bevételt és fejlesztést is
jelent. De mindehhez – és persze a megkezdett fejlesztések folytatásához - béke és nyugalom
kell. Ha van összefogás, képesek leszünk Parádot új értékekkel, közösségünket új hatásokkal
felfrissíteni. Ha nincs béke, akkor bizony ülhetünk majd vállvetve a régi dicsőség babérjain és
demagóg szólamokat hangoztatva, siránkozhatunk. Tudom, ebben a választási időszakban is
lesznek olyanok, akik a település régi dicsőségét tűzik zászlajukra, s azzal kampányolnak.
Azt is tudom, e választási kampányszám két oldalán a legtöbben nagy fejlesztéseket, nagy
változásokat ígérnek majd. Higgyék el, óriási szavak jönnek, óriási ötletekkel. A korábbi
acsarkodók, az önfeloszlatók most azt mondják, az Ön szavazatáért cserébe minden
megoldódik. De ne feledjék, ahogyan a közmondás is tartja: kutyából nem lesz szalonna. Aki
a probléma oka, az soha nem lehet a probléma megoldása. Én azt mondom, az önkormányzati
választás legfontosabb célja most olyan tisztségviselők felhatalmazása, akik személyiségüknél
fogva alkalmasak lesznek újra békességet teremteni. Ha pedig újra lesz Parádon békesség,
akkor közösen azonnal elkezdhetünk dolgozni terveink megvalósításáért, a közös jövőnkért, a
saját utunkért.
Ehhez kívánok jó egészséget minden parádi, hutai és fürdői lakosnak!
Tisztelettel:
Mudriczki József
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Tisztelt Választópolgárok! Szakács Zalán p.mester- és képviselő-jelölt köszönti Önöket.
Azok, akik csak valamennyire is érdeklődnek a helyi politikai élet iránt, ismerhetnek, nekik
nemigen mondhatok sok újat magamról. Ám azok számára, akiknek ismeretlen vagyok,
néhány lényeges tényt közölnék. Váci születésű vagyok, de parádinak vallom magam. Életem
nagyobbik része Parádhoz köt, Dédapám, nagyapám, nagymamám a falu népét szolgálta
közmegelégedésre. A több generációs családi házam alapjait a dédszülők tették le, amely
jelenleg (is) felújítás alatt áll. Ez azt jelenti, hogy eszem ágában sincs máshol új életet
kezdeni. A családommal, a szüleimmel Gyöngyösön van módom együtt lenni. Szeretem
Parádot szépségével, gondjával-bajával együtt. Minden igyekezetemmel segítem a hozzám
fordulókat, erre számos példát tudnék hozni. Képviselővé történő megválasztásommal ezek az
eszközök bővültek, amik a polgármesterségben teljesedhetnek ki. Az önkormányzati
munkához jól illeszkedő felsőfokú végzettségem gazdasági-pénzügyi mérnöki és mérlegképes
könyvelői. 2014-ben Mudriczki József polgármester vetélytársa voltam, akkor ő 647
szavazatot kapott, az én 436-om ellenében. Képviselőként viszont a legtöbb szavazatot én
kaptam. Ennek a nagyarányú bizalomnak igyekeztem olyan áron is megfelelni, hogy a
választóim érdekében megalkuvás nélkül vállaltam a konfrontációt, ha kellett. Most arra
törekszem, hogy végleg sikerüljön lezárni a múltat és új fejezetet tudjunk nyitni Parád
életében.
I. Az én alapvető viszonyulásom a polgármesterséghez
Most a kampányidőszakban gyakran hallani, hogy Mudriczki József polgármesterben
csalódtak, nincsenek vele megelégedve, de mégis inkább őrá szavaznak, mert én megosztó
személyiség vagyok. Ez az érem egyik oldala, ezért részben el is tudom fogadni ezt a
vélekedést. De gondolják el, hogyan legyen mindenben megértő az, aki tudatosan vállalt
ellenzéki szerepet, és eltitkolt ügyek feltárására vállalkozik? Az ilyen ember megoszt, mert az
emberek egy része mellé áll, a másik része ellene. Aki semmit nem csinál, az biztosan nem
lehet megosztó. (Csak az államkincstárnak visszafizetett 41 millió + 16 milliós büntetéséről
több mint fél évet hallgatott a falu első embere és hallgatna ma is, ha nem állt volna fel 2014ben új testület.) De nyilvánvaló, hogy polgármesterként ezzel az alapállással nem lehetek
eredményes. Ha polgármesternek választanak, csak megértő alapállásból politizálhatok,
minden parádi emberre és természetesen az ellenzékre vonatkoztatva is. Sokan idegenkednek
a nem parádi polgármester-jelöltektől, mivel úgy vélik, nem kellően ismerik a helyi
sajátosságokat és az önkormányzatunk életét. Ebben nincs kivetnivaló, hiszen a tisztség a
helyi és az önkormányzati élet jó ismerőinek is nehéz feladat, azonban véleményem szerint
nem az a jó polgármester, akit mindenki szeret, hanem az, akit a falu többsége tisztel. A
tiszteletet pedig csak és kizárólagosan az elvégzett munkával lehet kivívni. Én erre
vállalkozom, ehhez kérem az Önök támogatását.
Programomat itt címszerű rövidséggel ismertetem, mert ezen újság terjedelmi korlátai
többet nem engednek. A pontokat jobban kifejtő változatot majd kiadvány formájában
juttatom el Önökhöz.
II. Program
1. A polgármester munkastílusa: Az egyik legfontosabb a polgármester kellően átgondolt
szerepe és munkastílusa. Alább az írás végén csak négy, engem támogató más személyt
ajánlok megválasztásra, a többi helyen legyen jóhiszemű ellenzéki képviselő.
13

2.

3.

4.

5.

Polgármesterként csak jó csapatmunkában lehet dolgozni. A csapat a testület, a testületet
csapattá nekem kell formálnom. Bízom a sikerben.
Gazdasági program: Megszűnnek az EU-s pályázatok, erre fel kell készülni és ki kell
alakítani a megfelelő gazdasági stratégiát! A jelenlegi testület többsége ebbe az irányba
indult el az elmúlt másfél évben, én is ezt kívánom folytatni. A parádinak erős lábakon
álló, versenyképes, vállalkozói mentalítással működő önkormányzatnak kell lennie,
kitörve a hátrányos helyzetű települések sorából. Szinte biztosan meg fog szűnni a mai
formájú közmunka lehetőség. Az embereknek kenyérkereső munkahelyre lesz szükségük,
amelyhez az önkormányzatnak aktívan kell működnie. Ennek segítésére fel kell állítani
egy önkormányzati nonprofit szervezetet, akár szociális szövetkezetet, amire a
megyénkben van jó példa. Az összes önkormányzati intézményt, a közcélúakat és a
termelőket is gazdaságosan lehet és kell működtetni.
A turizmus: 25 éve mondjuk, hogy kitörési pont, de nem csináljuk elég jól, sőt... (lásd a
Palócnapok elmaradása)
3.1. Irányítás: Kerüljön egy kézbe, a személy lehetőleg parádi legyen.
3.2. Fejlesztés: Teljes vagy csökkentett funkciójú strandot tervezünk a régi helyén,
lehetőség szerint önkormányzati fenntartásban, egyébként vélhetőleg gazdaságtalan.
3.3. Programok: Látogatók részére vonzó programokat kell biztosítani. Ebben kiemelten
még színvonalasabbá kell tenni a Palóc napokat. Ehhez bázis megteremtése szükséges
a környező palóc falvak szövetkezésével.
3.4. A táj varázsa (szemelvényekben):
3.4.1. A jelenlegi Településfejlesztési Bizottság bőséges terveiből fogunk
pénzünkhöz mérten folytonos gyarapításba.(Pl. az őspark rekonstrukciója,
ingatlan vásárlás).
3.4.2. A Freskót régi-új funkcióval működtetni kell. A Cifrát működtetnünk kell, a
fedett lovardát pályázattal meg kell építeni. Az Ybl szálló és a Károlyi kastély
életre keltéséhez felsőbb szinteken történő lobbizás szükséges.
3.4.3. Kiállító helyeinket működtetjük, a volt tűzoltó szertár kiállítótermében és a
Freskó kistermében rendszeresen tárlatokat kell szerveznie a közművelődési
előadónak.
3.4.4. A parádfürdői parkolót átalakítjuk, impozáns térré, ahol szabadtéri élőzenét
tervezünk.
Fiatalok helyben tartása:
4.1. Ha a turizmusfejlesztésben sikert érünk el, azzal munkahelyek jönnek létre. Az
önkormányzat munkahelyet ilyen közvetett módon (is) tud teremteni. Ugyanakkor
bizottság feladata lesz a környék munkaerőigényének figyelése és kapcsolat ápolása
az iskolával.
4.2. Teret adunk a fiatalok mindenfajta, az életminőséget javító kezdeményezésének.
Szándékunk, hogy konzultatív szerepben bevonjuk őket az önkormányzati munkába,
ezért létrehozzuk a fiatalok „tanácsát” és havi rendszerességgel áttekintjük a
feladatokat.
Civil szervezetek:
5.1. Közösségteremtő szerepüket minden eszközzel támogatjuk.
5.2. Az IKSZT megszűntével annak tapasztalatait és jó programjait a parádi
közművelődésbe beépíttetjük.

(A folytatás hátrábbi oldalon, a képviselő-jelölti blokkban olvasható tovább.)
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Tisztelt Választópolgárok!
Szeretettel köszöntök minden parádi, óhutai és fürdői lakost. Szakács
Béláné vagyok, a parádiak Zsókának hívnak. Független képviselőként
szeretném a községünk fejlődését elősegíteni. Az itt élő emberek
érdekeit, mindennapi problémáit, felmerülő kérdéseit megoldani és
védeni.
Tarnamérán születtem, Egerben a Gárdonyi Géza Gimnáziumban
érettségiztem, majd a sors által Parádra kerültem, és itt kezdtem el a
vendéglátásban dolgozni. E szép faluban találtam rá férjemre, majd két
év elteltével megszületett egyetlen fiúgyermekünk. Az évek alatt
elvégeztem a Vendéglátó– és Kereskedelmi Ipari Üzletvezetői iskolát,
majd húsz év elteltével a parádi Központi Konyhára kerültem, mint
konyhavezető. Nehéz évek következtek, hiszen négy település gyermekeinek biztosítottunk
egész napos étkezési ellátást és e mellett a felnőttek déli étkeztetését is megoldottuk. Az évek
teltével megszereztem az élelmezésvezetői képesítést. Mivel a rend és a fegyelem a
„névjegyem”, ezért a Minőségbiztosítási Felülvizsgáló- és Tanúsító vizsgát sem hagytam ki.
Szakmai tudásomat gyarapítva az Élelmezési menager szakot felsőfokon sajátítottam el.
Tizenhat éven keresztül vezettem sikeresen a helyi Vöröskeresztet, mint önkéntes titkár.
Évente három alkalommal szerveztem véradásokat és tíz éve Parád a kiváló véradó mozgalom
kitüntetést nyerte el. Az emberekért végzett önzetlen tevékenységemet mind az Országos-,
mind a Megyei Véradó Szervezet többszörösen dicséretben részesítette.
Több, mint negyven éves munkaviszony után megismerhettem a nyugdíjas évek
szépségeit és árnyait. Nyolc éve vezetem a helyi Nyugdíjas Klubbot, ahol sok szép élményben
volt már részem. Ide sorolnám a megye minden nyugdíjas rendezvényén a sikeres
fellépéseinket és a sok csodálatos kiránduláson szerzett emlékeket. Aktív nyugdíjasként nagy
rálátásom van a település mindennapjaira. Férjem Szakács Béla, aki negyvenhat éves
szolgálat után a parádi Önkormányzattól került nyugdíjba.
Szeretném szolgálni községünk lakosait. Szeretném, hogy Parád visszanyerje régi
hírnevét. Fontosnak tartom, hogy munkahelyek létesüljenek, a fiatalok helyben maradjanak.
Szükséges a patakon átvezető hidak felújítása, a közterületek igényesebb rendbetétele, a
faluközpontban lévő piacok mai kornak megfelelő átalakítása. A leszálló ágú idegenforgalmat
szükséges fellendíteni, hiszen a mai idegenforgalmi életet össze sem lehet vetni azzal, mint
amikor Parádra kerültem. El kell érni, hogy kis településünkből újra virágzó üdülőfalu váljék.
Éppen ezért ránk hagyott örökségeket hatékonyabban kell bemutatni. Igazi elszántsággal és
töretlen kitartással mindenre van megoldás. Tanuljunk a múlt hibáiból és nézzünk előre!
Kérem, hogy július 3-án szavazataikkal is támogassák a személyemet!
Köszönettel és tisztelettel: Szakács Béláné
képviselő-jelölt
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Tisztelt parádiak!
A legtöbben jól ismernek személyesen, de biztosan vannak,
akiknek a nevem nem cseng ismerősen. Ezért engedjék meg,
hogy néhány szóban bemutatkozzam.
Farkas Gitta Ágotának hívnak – 1988-ban születtem, s azóta
Parádon élek. Szüleim, nagyszüleim szintén parádiak.
Édesapám (Farkas Ernő †) buszsofőrként járta a település és a
Mátra útjait, édesanyám (Farkas Ernőné) Parádon tölti
nyugdíjas éveit. Testvérem (Farkas Viktor) Egerben él és
dolgozik, de gyakran hazahúzza a szíve a szülőfalujába.
Középiskolás éveimet az egri Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskolában töltöttem. Érettségit követő tanulmányaim
között pénzügyi szakügyintéző, idegenforgalmi szakmenedzser és környezetgazdálkodási
agrármérnök végzettség is szerepel. Az utóbbit településgazdálkodási szakirányon
végeztem. Jelenleg (munka mellett) levelező tagozaton bővítem ismereteimet vidékfejlesztési
agrármérnök mesterképzésen.
Úgy gondolom az évek során megszerzett tudásom a település hasznára válhat, s a
tanulmányokba fektetett energia akkor térül meg igazán, ha ezt saját otthonom: Parád javára
tudom fordítani. A kérdésekre, hogy „hol lakom?”, mindig büszkén mondtam ki a ’Parád'
szót! Szeretem ezt a települést, a környéket! Boldogan nőttem itt fel, szerettem, s szeretek is
itt élni, jövőmet is itt képzelem el.
Most, képviselőként, úgy gondolom sokat tehetnék a faluért.
Biztos vagyok benne, hogy az elsajátított településfejlesztési-, menedzsment-, regionális- és
térségi ismereteim, valamint vidékfejlesztési programok tervezéséhez, -lebonyolításához
szükséges szakismereteim birtokában sikeres pályázatokat nyujthatnák be a közösség
szolgálatára, közösen egy megtartó erővel rendelkező települést hozhatunk létre, ahol a
fiatalok el tudják képzelni jövőjüket. Munkalehetőségeken túlmenően, a település fejlődése,
az igényekhez igazodó szórakozási lehetőségek, nyugodt élhető légkör megteremtése, a
település és a parádi lakosság érdeke is.
Július 3.
Kiemelten fontos szerep és felelősség Önöknek a választás lehetősége, hiszen a lakosság
személyesen dönti el, hogy kik az alkalmas személyek e feladatra, gyarapítsák, irányítsák
településünket, megfelelő hűséggel és rátermettséggel, szem előtt tartva az Önök érdekeit. A
felelősség minden parádi lakos számára nagy, ezért is fontos, hogy a polgármester olyan
képviselő-testülettel irányítsa a települést, akik Parádért és a parádi lakosságért dolgoznak,
és együtt közös munkával tegyenek a településért. Csak akkor lehet sikeres a település, ha
annak vezetése és lakossága is egységesen arra törekszik, hogy egyetértésben emberhez
méltóan, személyeskedéstől mentesen az építő kritikákat elfogadva tudjunk jövőt
kovácsolni magunknak.
Amennyiben voksukkal támogatnak abban, hogy képviselhessem Önöket, azt teljes szívvel és
lelkiismeretes munkával fogom tenni.
Tisztelettel Önökért:
Farkas Gitta Ágota
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Kedves Parádiak!
Engedjék meg, hogy parádiként köszöntsem a fürdői és a hutai lakosságot is, hiszen egy
települést alkot a három rész.
Tapolczainé Csortos Anett (Szusza Bandi lánya) független képviselő-jelölt köszönti Önöket.
1979-ben születtem, parádi lakos és két gyermek édesanyja vagyok. Fiatalként kipróbáltam a
külföldi életet, de máshol nem tudom elképzeli az életemet, csak Parádon. Tapasztalat
szerzésnek nagyon hasznos volt az a pár távol töltött év. Ez alatt az idő alatt lehetőségem volt
megismerkedni más emberekkel, más kultúrával és megtapasztalni, hogy valamennyien
emberek vagyunk minden tulajdonságainkkal együtt. Szeretem az embereket, igyekszem
rajtuk segíteni minden tudásommal és erőmmel. Ezért választottam hivatásul az ápolónői
munkát. 15 éve dolgozom Mátraházán, az egészségügyben segítem a rászorulókat. Büszke
vagyok arra, hogy abból a parádi iskolából indultam, ahol Dr. Nagy István igazgató úr
vezetésével emberségre, az emberek szeretetére, mások tiszteletben tartására neveltek. Ez az
iskolai nevelés is hatott abban, hogy olyan hivatást válasszak magamnak, amiben az
emberekért sokat lehetek. Az utóbbi hónapok eseményei megerősítettek abban a hitemben,
hogy tennem kell azért a faluért, ahol élek, és ahol a továbbiakban is élni szeretnék a
családommal.
Én még azon szerencsések közé tartozom, akiknek gyerekként rengeteg élményt adott a
parádfürdői strand. A gyermekeimnek sajnos már csak képeken tudom megmutatni és mesélni
arról, hogy ez milyen fantasztikus hely volt! Tenni szeretnék azért, hogy újra legyen strand
Parádfürdőn, hiszen ez lehet az idegenforgalom motorja. Amíg a strand működött, addig volt
élet a faluban. Esténként, mikor a munkából hazaérek embert nem látni már kint az utcákon.
Szeretném, hogy a falu újra élettel teljen meg, de ezért meg kell dolgozni. Magától nem fog
menni ez a történet. A Freskó Étterem pannóit ne csak kívülről az ablakokon bekukucskálva
lehessen szemlélni, hanem az eredeti rendeltetését is visszakapja, hiszen ezzel munkahelyek
jönnek létre a parádiaknak. Azt szeretném, ha gyermekeink a faluban találnák meg
boldogulásukat, és ezáltal megállítani azt a tendenciát, hogy a falu lakossága folyamatosan
elöregedik és csökken. Fontosnak tarom az idős korosztályra történő nagyobb odafigyelést és
törődést, hogy hétvégén is legyen, aki a segítségükre lehet. Minden településnek a saját
lehetőségeit kell a legjobban kihasználni, ezért Parádnak is mindent meg kell tenni azért, hogy
ismét kedvelt üdülőhellyé váljon! El kell érni, hogy az emberek lépjenek ki a négy fal közül,
és alkossanak közösségeket, mert mindenki véleményére és tenni akaró javaslatára szükség
van. Az itt lakó emberek jogos igénye, 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! Nagyon szeretném ezt
a közösséget tovább építeni, a fiatalokat "megtartani" segíteni őket az idősebb korosztály
segítségével, tapasztalataival.
Tisztelettel: Tapolczainé Csortos Anett.
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Széll Péter képviselő jelölt
Nem vagyok parádi, de 19 éve itt élek. Egerben születtem, 1988-ban Kaposváron szereztem
agrár-üzemmérnöki diplomát. Utána szakmámban 7 évet külföldön dolgoztam, majd haza
kerülve 1997-től 3 évig Parádon a Cifraistállóban voltam "kiképzésvezető". Majd két és fél
évig falugazdász voltam 6 faluban, így Parádon is. (1997-től főállású vállalkozó vagyok.)
2002-óta a vállalkozásom fejlesztésével beruházásokat valósítottam meg (Parád-Kövespataka
tanya).
19 év alatt kellőképp megismertem a falut, így a Parád név "szépen csengése" mellett a napi
és általános problémákat is. A mindennapi élet parádi küzdelmeiből látva, hogy a helyi
tősgyökeres parádi emberek is elégedetlenek az elmúlt évtizedek teremtette körülményekkel
(ezen időben rosszabb helyzetből induló települések is jobb, összetartóbb közösségi életet
tartottak meg vagy alakítottak ki). A parádi emberek ma nem büszkék a falujukra, vagy
legalábbis közel sem annyira, mint amit Parád neve még a mai napig is jelent bármerre az
országban járva. Ezt a régi fényt szeretném visszahozni, hogy ne csak a régi híre, hanem a
jelene is ilyen jól csengő legyen parádinak és vendégnek egyaránt.

Parádon jó élni! Parádinak jó lenni!
Természetesen itt a közigazgatási társulásra gondolok, így a Parád alatt Parádfürdő és
Parádóhuta is értendő. Egymás alá és fölé helyezése nélkül.
Nem kívánok különféle ígérgetésekkel, "ötletelésekkel" kampányolni. Mindannyian látjuk a
Parádban rejlő lehetőségeket, amelyhez az egyébként rendelkezésre álló pénzeszközök
megszerzése közös célunk a kapcsolati tőkénk felhasználásával és jelentős szemléletváltással.
A testületi üléseken való részvételem a választást követően sem hagytam fel. Így az elmúlt hat
évben 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 véleménynyilvánítási lehetőségemmel élve próbáltam formálni a
döntéseket.
Szeretnék a következő önkormányzati ciklusban nem csak mint szemlélő-véleményt
hangoztató, hanem mint előterjesztési és szavazat joggal bíró képviselő részt venni.
Ehhez kérem az önök támogatását közös jövőnk érdekében!
Köszönettel:
Széll Péter
képviselő jelölt
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A nevem Bükerné Huszár Erzsébet.
A Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény
vezetője vagyok. 31 éve élek Parádon a családommal. 31 éve
dolgozom itt. Szeretem Parádot, kezdettől fogva az otthonomnak
tekintem. Azt hiszem mindenki ismer, hiszen azok a gyermekek akik
az óvodásaim voltak, ma már a gyermekeiket hozzák az óvodába. Az
intézmény vezetéséhez rendelkezem a megfelelő képesítésekkel,
2015 januárjától Mesterpedagógus vagyok. Ezzel a minősítéssel
szakértői feladatokat is ellátok az Oktatási Hivatal megbízásából.
Részt veszek a pedagógusok minősítésében elnök vagy szakos
szakértőként és
tanfelügyeleti ellenőrzéseket is végzek, az ország bármely intézményében ahová az Oktatási
Hivatal a megbízást adja.
Mindig is részt vettem a község közéletében. A rendszerváltozás óta minden
képviselőtestülettel együtt dolgoztam, van rálátásom az önkormányzati munkára, és azokra a
feladatokra, amik az önkormányzatisághoz tartoznak. A munkám során széleskörű, kiterjedt
jó munkakapcsolatot építettem ki szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel, akikkel
együtt dolgoztam. Az egész életemet arra tettem fel, hogy azok a kisgyerekeknek, akik a
Parádi óvodába jártak, járnak, az óvodás élményeik meghatározóak legyenek egész életükben.
Ehhez biztosítottam a megfelelő személyi és tárgyi környezetet. Azt a háttérmunkát, ami ezt
lehetővé teszi nincs módomban itt kifejteni, de a gyermekek, szülők, nagyszülők
elégedettsége talán elég bizonyíték erre.
Szeretném megindokolni, hogy mi késztetett arra, hogy képviselőnek induljak. Mint már
említettem minden képviselőtestülettel együtt dolgoztam, de soha nem tapasztaltam azt a
stílust, ami az utolsó testületet jellemezte. Csak egy- két példa arra, hogy a „korrekt”
tájékoztatás hogyan működött: Sajnálatos, hogy a cafetéria miatt a falu lakosságát szembe
állították a közalkalmazottakkal. A tájékoztatásból kimaradt, hogy 25 éve egyetlen forintot
sem vettünk fel helyettesítésre, pedig nálunk is van betegség, szabadság, továbbképzés. Ez
pedig jóval több lett volna, mint a cafetéria összege. De ezen túlléptünk.
A konyha működése majdnem lehetetlenné vált, csak a Recski önkormányzatnak köszönhető,
hogy május 1.- től ehettek a gyerekek, idősek, és mindenki, aki addig is igénybe vette. Az
utasítás úgy szólt, mert a testület úgy döntött, hogy csak és kizárólag közmunkással lehet
betölteni a szakács állást. Ehhez nem fűzök kommentárt. Sorolhatnám még azokat a testületi
döntéseket, amikben túlterjeszkedtek, ehhez párosult az állandó számonkérés, a hangnem, a
szereptévesztések, amivel beleavatkoztak az intézmény önállóságába, vagy tudunk más
területekről is példát hozni erre.
Meggyőződésem, hogy mindenkinek alapvető joga, hogy a munkája után tiszteletet és
megbecsülést kapjon. Fontos hogy azokat az értékeket, amiket sikerült kialakítanunk,
megvalósítanunk azok meg is maradjanak, hogy csapatmunkában, ki mihez ért, a többiek
pedig felsorakoznak mögé, azokat vigyük tovább, és ez nem csak a mi intézményünkre,
hanem az egész településre is értendő. Így működött ez egészen idáig.
A munkámmal, tudásommal, tapasztalatommal, emberi magatartásommal ezeket az értékeket
szeretném képviselni, törekedve arra, hogy minél előbb helyre álljon a megbékélés, a
nyugalom, hogy mindenki jól érezhesse magát ebben a gyönyörű, nagy múlttal rendelkező
faluban.
Köszönöm a figyelmet! Bükerné Huszár Erzsébet
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Tisztelt Választópolgárok!
Szakács József vagyok.
Parádon lakunk a feleségemmel együtt.
Pár éve nyugdíjas vagyok, két gyermekünk és három unokánk van.
Mint képviselőjelölt tudom, hogy a cél a község fejlődése; a gyógy – és idegenforgalmi
turizmus az, ami a község és Parádfürdő számára jelentheti újra a „régi” hírnevet.
Ez az, ami munkahelyet, vállalkozásokat hozhat létre, növelheti a község vonzerejét,
értékesebbé teszi az ingatlanokat (sok az eladó ház).
A fejlesztéseknél főleg idegenforgalommal kapcsolatos dolgokra gondolok. Például a
parádfürdői Erzsébet Hotel, ami több mint 50 főt foglalkoztat és a községnek több mint 30
millió Ft / év bevételt jelent. Tehát ezen az úton kellene továbbhaladni.
Mint képviselőjelölt 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
is 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.
Köszönettel:
Szakács József
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kedves Parádiak!
Béres Magdi vagyok, 1960-ban születtem Bodonyban.
Legmagasabb iskolai végzettségem az egri Eszterházy Károly
Főiskolán,
idegenforgalom-turisztika
szakon
szerzett
művelődésszervező diploma.
Több területen is tevékenykedtem életem során, legtöbbet
gazdasági területen. Parádon 25 évet dolgoztam, ebből 20 évet a
parádi iskolában. Ezen időszak alatt sok gyerekkel és szülővel
kerültem kapcsolatba, így a település lakóinak nagy része jól
ismer.
16 évig vettem részt a közművelődés szervezésében Bodonyban
és Parádon. Ugyanennyi időt töltöttem a civilszférában a két
településen kívül a kistérségben, a megyében egyaránt.
4 évig éltem külföldön, ahol behatóan tanulmányoztam egy üdülő sziget kulturális és
idegenforgalmi életét.
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Amióta ismét Magyarországon, Parádon élek (2012. október), az idegenforgalomban
tevékenykedem.
Megjelent 6 könyvem a szociográfiától a regényig, és még két könyvem vár kiadásra. A
könyvírás mellett volt idő, amikor rendszeresen jelentek meg publikációim a megyei lapon
kívül más újságokban és az interneten is.
Közel száz közösséget (kb. 50 civilszervezet, valamint klubok, csoportok, fórumok), hoztam
létre életem során, vagy segítettem a megalakulásukban, és még mindig nagyon fontos
számomra a közösségszervezés, közösségfejlesztés, amit most a legfontosabbnak látok Parád
településen. Ahhoz, hogy a településen zajló jelenlegi hangulat, megosztottság megszűnjön,
az emberek összefogására, szemléletváltására van szükség.
A civil szervezetekben dolgozók képzését, összefogását, érdekérvényesítését a helyi
döntésekben, szintén fontos feladatnak tartom, amiben aktívan szeretnék részt venni.
Fontos számomra az idegenforgalom fejlesztése. Ezen a területen erőmhöz, tudásomhoz
mérten dolgoztam és dolgozom ma is. Három éve kalauzolom a turistákat Parádon,
Parádfürdőn és a környék falvaiban.
Látom esélyét annak, hogy a kulturális turizmus területén a település ki tud törni, hiszen a
lehetőségek (négy kiállítóhely) adottak hozzá. Ha kislépésekben elindul a tervszerű fejlődés,
utána tovább lehet lépni más turisztikai fejlesztések irányába.
A falu jövője elsődlegesen az idegenforgalom növekedésével tudna változni, s Parád hírneve
is kötelez bennünket, hogy erre valóban nagy hangsúlyt fektessünk.
Nem szeretnék megvalósíthatatlan ígéreteket tenni, viszont az előzőekben felsorolt három
területen igyekszem megfelelni az elvárásoknak.
Köszönöm megtisztelő bizalmukat, szavazatukat.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tisztelt parádiak!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam.
A nevem: Tóth István / Tökös nővér /, 1955.11.22-én születtem Balmazújvároson. 1973ban
szakmunkásvizsgát tettem. 1979 tavaszán az egészségügyben helyezkedtem el és az óta
ápolóként, dolgozom, jelenleg a parádfürdői Állami Kórházban. Munkamellet végeztem el a
budapesti Kállai Éva Egészségügyi Szakközép Iskolát, ahol 1985ben érettségi vizsgát tettem.
1987óta lakom Parádon,"gyütt-mentként".
Büszkén szeretném elmondani, hogy soha semmilyen pártnak nem voltam, nem vagyok és
nem leszek a tagja,
Soha nem gondoltam arra, hogy Én valaha is bármilyen társadalmi pozíciót elvállalni
akarjak. De az utóbbi idők eseményei ismeretében arra gondoltam, hogy talán nem volna
hátrány, ha a parádi önkormányzati képviselői testületben lennének olyan emberek, akiknek
nem csak iskolai végzettségük miatt kellene a testületben lenniük, hanem, akarnak is tenni a
falu érdekében valamit, és nem csak azzal foglalkoznának, hogy mi volt, pl. mondjuk kb. 15
évvel ezelőtt. Szerintem az sem volna hátrány / főleg a Polgármester, de a képviselőknél sem
/, ha már nem Parádon születettek, de legalább itt éljenek, és a döntéseiknek következményeit
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ők is érezzék meg, és vállalják fel. Úgy mit Szakács Zalán és dr. Antal Árpád, akik nem is
Parádon élnek, de beleszólni és döntéseket hozni a falu lakossága feje felett azt akarnak.
Nem ígérgetek, hogy mit tennék, ha beszavaznának a képviselői testületbe, de azt most
kijelenthetem, hogy megpróbálnék a parádi lakosság érdekében dolgozni, a józan paraszti
eszemet használva.
Köszönöm, hogy elolvasta e pár sort, amivel szerettem volna magamat bemutatni.
Köszönettel és tisztelettel: Tóth István / Tökös nővér /.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tisztelt Parádi lakosok!
Csortos Andrásnak hívnak, 27 éves parádi lakos vagyok. Ide jártam
óvodába, általános iskolába, majd Egerben az Andrássy György
Közgazdasági Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat. Érettségi
után a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi szakügyintéző szakát
végeztem el majd pénzügy és számvitel szakon tanultam Salgótarjánban
és Budapesten. Tanulmányaim alatt és után dolgoztam az AXA Bank és
Biztosítónál, HE-DO Kft-nél, Sziget kulturális és menedzsment irodánál
valamint az OTP Pénzügyi Pontnál. Jelenleg április elejétől az OTP Bank lakossági mobil
bankáraként dolgozom. Itt élnek a szüleim, a testvérem, a barátaim, itt éltek nagyszüleim,
dédszüleim és még mehetnék vissza a családfában több generációt, itt élek párommal és itt
tervezünk élni, tehát ezer szállal kötődök Parádhoz. Ha valaki nem ismerne, azoknak
segítségként elmondom Csortos Imre és Pályi Anikó első szülött gyermeke vagyok, de sokan
ismerhetnek a méltán híres Palóc napokról is ahol táncosként, a Tobolyka helyi
néptáncegyüttest képviseltem több éven át, valamint egri Egres néptáncegyüttessel bejárva az
országot képviseltem ott táncoló társaimmal Parádot.
Miért indulok önkormányzati képviselőnek? Azon megtiszteltetést ért, hogy Parád jelenlegi
polgármestere, Mudriczki József felkért, hogy legyek része annak a csapatnak, akikben Parád
fejlődését elősegítő lehetőségeket látja.
Korábban sosem politizáltam, de amióta szavazati joggal rendelkezem mindig éltem ezen
alkotmányos jogommal. Sajnos manapság az embereknek csak egy töredéke teszi ugyanezt.
Sok fiatal, középkorú és idős közömbös a közélet iránt, ezen szeretnék változtatni, hogy
igenis mindenki éljen szavazati jogával, mutasson érdeklődést a közélet iránt, mert az Ő, az
Önök szavazata is számít.
Egy olyan Parádot szeretnék, ahonnan a fiatalok nem kényszerülnek elhagyni a falut. Egy
olyan Parádot szeretnék, ahol ne a pénz, a protekció, hanem a tehetség és a szorgalom döntse
el az előrejutást. Egy olyan Parádot, ahol a Parádiak mindig büszkék legyenek arra, hogy itt
élnek, hogy lehetőségeket teremtenek maguk és gyermekeik számára. Egy Parádi - éljen
bárhol a világban - mindig Parádinak vallja magát, mindig érezze, tudja, hogy ebben a faluban
otthon van, hogy kötelékei sosem szakadnak el, ide mindig visszatérhet.
Az elmúlt évek kudarcokkal teli önkormányzati vezetése sem tudta elvenni ezt az érzést, nem
tudta kiölni a parádiakból a falu szeretetét, legfeljebb a siker hiányát érzik egyre többen és
többen, és ezért ma már csak legyintenek arra, ami itt történik. Mi, parádiak keressük a
sikerhez vezető utat, s mivel az önkormányzatban nem találnak partnert, sokan elhagyják a
falut.
Egy olyan Parádot szeretnék, ahol az együttműködésről nem csak beszélnek, hanem tesznek is
érte nap, mint nap. Itt élek születésemtől fogva és tudom jól, hogy a parádi emberek többsége
szorgos, munkájukat tisztességgel elvégző emberek, a családjukat eltartani – néha erején felüli
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teljesítésekkel - képes emberek, kétkezi és értelmiségi munkát végző emberek, iparosok,
kereskedők, vendéglátósok, és az életüket tisztességesen végig dolgozó nyugdíjasok.
Összefogásra, és egymás iránti szolidaritásra van szükségünk, nem széthúzásra, egymásra
mutogatásra és nem emberhez méltó szidalmazásra! Eljött az idő, hogy végre megfelelően
legyen képviselve a parádi emberek érdeke.
Nem egyszerűen képviselő akarok lenni, hanem az itt élő emberek hangja szeretnék lenni a
testületben, akiknek egy lakosság közelibb képviselő-testületre van szüksége. Félre kell tenni
minden önző, egyéni érdeket, önmegvalósítási szándékot, és szolgáltató Önkormányzatra van
szükség, ami Önökért, Értetek van, és nem fordítva. Figyelek a civilek véleményére, ezért
tekintem elsőrendűnek azt, hogy mit mondanak Ők, mit mondotok Ti.
Kedves Parádiak! A képviselő jelöltek közül az egyik legfiatalabb vagyok, és én úgy érzem
felnőttem a feladathoz, hogy felelős önkormányzati képviselőként a falu érdekeit az Önök
elvárásai szerint képviselni tudjam. Kérem Önöket, hogy amennyiben egyetértenek velem, és
a bizalmukra méltónak találnak, szavazzanak rám! Ebben a bemutatkozó levélben még nem
szeretnék hangzatos programokat, munkaterveket ismertetni Önökkel, Veletek, nem mintha
nem rendelkeznék határozott elképzelésekkel, tervekkel, a település jövőjét illetően, ám
hiszek abban, hogy egy település életében csak akkor hozhatunk jelentős pozitív irányú
változást, ha az ehhez szükséges előkészítő munkákat közösen, valódi közösségként végezzük
el.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tisztelt Parádi Választópolgárok!
Nevem Pócs István, a 2016. július 03-i helyhatósági választáson független képviselő
jelöltként kívánok indulni. Állandó lakosként Parádfürdőn élek 1974. október 24-től
kezdődően.
Közéleti emberként kísértem figyelemmel a település önkormányzatának munkáját,
képviselő-testületének tevékenységét, melyre gyakran a település érdekeinek figyelmen kívül
hagyása, az egyéni érdekek, sérelmek túlhangsúlyozása, széthúzás volt jellemző.
Képviselőként történő megválasztásom esetén – az államigazgatásban szerzett tapasztalataim
felhasználásával – keresni fogom azon lehetőségeket, közös célokat, melyek lehetővé teszik
az összefogás, a lakosság érdekeinek messzemenő figyelembe vételével.
Tisztelettel:
Pócs István
független képviselő jelölt
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Antal Árpád (a parádi Mozaikban az alábbiakat kérem megjelenteni)
Elsődlegesen megköszönöm azoknak a bizalmát, akik a 2014.10.12. napján tartott választáson
– a második legtöbb szavazattal- képviselővé választottak, személyemnek bizalmat szavaztak.
Megköszönöm azoknak is, akik nem rám szavaztak, bízva abban, hogy a 2014. novembertől
2016. júniusig terjedő képviselői tevékenységem bizalmat teremtett. Tevékenységem része
volt, és része annak a folyamatnak, amit én megtisztulásnak, a demokratikus értékrend
helyreállításának, a törvényesség helyreállításának nevezek, amely szükséges a megújuláshoz,
a falu fejlődési pályára állításához. Tudom azt is, hogy a Varró – Mudriczki érdekcsoporthoz
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tartozókat nem tudom meggyőzni, de ők csak Parád lakosságának mintegy 3-4%-a, és akik az
elmúlt évtized kedvezményezett érdekcsoportjához tartoztak és részesei voltak a több száz
millió forint tartalékvagyon „elfogyasztásának” és akikből jelenleg is vannak
kedvezményezettek az évi 19-20 millió forint - települési vagyont csökkentő - kiosztásának.
Parád lakossága azonban 2000-et meghaladó, amelyből mintegy 2000 nem volt részese, nem
volt kedvezményezettje az elfogyasztásnak. Az elmúlt hetekben egy példátlan csak durvának
minősíthető választási kampány kezdődött és folyik, amely keretében én is célkeresztbe
kerültem, amely miatt azt közöltem és jelenleg is közlöm, hogy akkor érezném magam
nagyon rosszul, ha attól az un. kedvezményezetti körtől dicséretet kapnék, ha dicsérnének.
Hiszem és vallom, hogy a jelen és a múlt ismerete szükséges a jövő formálásához, amely
miatt a múltat le kell zárni, a jelent a demokratikus értékrend és a törvényesség mentén
rendezni. Tiszta lap szükséges a település fejlődésének megindításához, és azt gondolom,
hogy azok, akiknek tevékenysége nem volt „áldás” Parádra, azok a továbbiakban ne
döntsenek.
Tisztelettel kérem, szíveskedjenek az önkormányzat honlapján a testületről felvett videó
felvételeket megtekintetni, a jegyzőkönyveket elolvasni, vagy beleolvasni – még akkor is, ha
száraznak és unalmasnak tűnnek -, amelyek tanúbizonyságát adják annak, hogy Parádért, a
településért szóltam, vagy ha szükséges volt, nyomatékosabban, hangsúlyosabban szólaltam
meg. Ha ismételten bizalmat kapok, célom és elképzelésem változatlan: tiszta lappal
megindítani a település fejlődését. Kérem a választásnál befolyásmentes – szabad akaratuknak
megfelelő - döntésüket.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tisztelt Parádiak! Tisztelt Választók!
Perce Lóránt vagyok. A munkámból adódóan sok helyen megfordulok, országszerte,
számtalan településen átutazom, de azt gondolom, kevés olyan gyönyörű hely van hazánkban,
mint ahol élünk itt mindannyian. Bár évekkel ezelőtt egy szomszédos településre költöztünk a
családommal, de gyakorlatilag itt Parádon töltjük a mindennapjaink jelentős részét. Itt
dolgozunk, a gyermekeink ide járnak iskolába, itt élnek a szüleim és a barátaim. Szeretem
Parádot. Szóval nem szakadtunk el Parádtól és úgy gondolom nem is tudnánk igazán soha.
Vállalkozóként számtalan ötlet és gondolat fordult meg a fejemben, amelyek egy részét
sikerült is megvalósítanom (pl.: Mátrai turisztikai- és ingatlaniroda, programszervezés,
vendégház), de sok olyan lehetőséget látok még, amelyeket nem egyéni feladatként, hanem
közös önkormányzati munkával tudnánk településünk értékeként megvalósítani. Mint minden
képviselőjelölt én is elsősorban a turizmus fejlesztésében látom Parád jövőjét. Vitathatatlan,
hogy Parádfürdő és Parádóhuta az a két településrész, amelyek adottságaival, értékeivel a
parádi turizmus mozgató motorja. Ezért különösen fontosnak tartom, hogy az említtet
térségek minél rendezettebb, és szebb állapotban kerülve fogadhassák az ide látogatókat.
A turizmus fejlesztése és fenntartása nélkülözhetetlen mivel jól tudjuk, hogy ez képezi és
képezheti Parád bevételeinek fő részét. Ha szeretnénk, hogy a településünk tovább
szépülhessen és még gazdagabb, élhetőbb legyen akkor meg kell tartanuk értékeit és
növelnünk bevételeit, fejlesztenünk kell a turisztikai értékeit. Ha ezeket a lépéseket jól
kidolgozva elindítjuk, rövid időn belül Parád a befektetők látókörébe kerülhet.
Nem szabad elfelejteni, hogy Parádfürdő és Parádóhuta ismertségének és sikerének
legnagyobb nyertese Parád és az itt élő emberek.
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Amit ígérhetek, hogy legjobb tudásom és szándékom szerint képviselem Parádot és mindent
megteszek, hogy visszanyerje régi fényének egy részét és ismét egy békés, nyugodt, de
fejlődő és a korral lépést tartó településsé váljon.
Köszönöm, hogy végigolvasta ezt a néhány sort, és ha egyetért velem, kérem, szavazzon rám!

Tisztelettel
Perce Lóránt
képviselőjelölt
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kedves Parádiak! Tisztelt Választópolgárok!
Csortos
György
vagyok,
Parád
önkormányzati
képviselőjelöltje, a Fidesz színeiben indulok a választásokon.
Parádon élek, általános iskolai tanulmányaimat is a településen
végeztem, majd Egerben tanultam tovább. A folytonosság híve
vagyok, 24 éve dolgozom a Parádi Vízműnél. Húsz esztendeje
házasodtam, ekkor vettem feleségül a páromat, Melindát.
Büszke apaként 15 éves fiunkat és 4 éves kislányunk neveljük,
tanítjuk. Rendszeresen támogatom az intézményeinket és civil
szervezeteinket. 2010 óta az önkéntes tűzoltóság tagja vagyok.
Ismerőseim, barátaim, az itt élők sokasága biztatott arra, hogy újra mérettessem meg magam
képviselőjelöltként. Ezúton is köszönöm bizalmukat és a támogatásukat!
Határozottan állítom, hogy a Parádiakért és a faluért dolgozni egyszerre megtiszteltetés és
felelősségteljes feladat. A testületben a megyei koordinációért felelős alpolgármesterként
tevénykedtem. Előterjesztője vagyok a központi iskola kialakításának, hogy intézményünk
tovább fejlődhessen, többek között például tanuszodával. Képviselőként támogattam a
gyógyhelyfejlesztési pályázatot és a régi napköziotthon felújítási pályázatát. Döntéseimmel
mindig a település és lakóinak érdekeit képviseltem. Ellenálltam az acsarkodásnak,
igyekeztem a békét képviselni akkor is, amikor többen tudatosan, hatalmovágyból szították az
indulatokat.
Arról is szólni kívánok, mi az amit nem támogattam: nem támogattam az örökös
visszamutogatást, a sokak számára fájó cafeteria elvonást, és a képviselőtestület feloszlatását
sem. Úgy hiszem, hogy én arra tettem esküt, hogy a faluért dolgozzak, míg a feloszlatás nem
a fejlődést segíti, hanem káoszt, zűrzavart, idő- és pénzpocséklást jelent. Sajnos e tudatosan
gerjesztett helyzet áldozatává vált az idei Palócnap is: nem lehetett felelős és alapos döntést
hozni. Parád önös érdekek miatt lépéshátrányba került, időt veszített. Egy békés közösség
mindennapjait forgatták fel hatalomvágyó szándékok, olyan emberek munkálkodtak ezen,
akik éket vernek a parádiak közé.
Tudom, hogy a Parádiak megfontolt döntést hoznak majd az időközi önkormányzati
választásokon, hiszen mindenki pontosan tudja kik azok, akik a békétlenséget szítják és kik
azok, akik valóban dolgozni kívánnak településükért. Hiszen ne feledjük, még számos teendő
áll előttünk. Amennyiben ismét bizalmat szavaznak nekem, az alábbi célokat szeretném
megvalósítani: vonzó, országos hírnevű vendégváró és jótékonysági és gyermekprogramok
szervezése, Horváth László országgyűlési képviselő segítségével a Start munkaprogram
mellett további munkahelyek létrehozása, pályázati forrás segítségével a Freskó fejújítása,
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illetve hasznosítása, az elmaradt csatornavezeték kiépítése, gyógyhelyfejlesztési forrásból
turisztikai központ megvalósítása, vízelvezető árkok, járdák felújítása, illetve a hiányzók
megépítése a Parádóhutába vezető út felújításának szorgalmazása KPM-nél.
Kérem, ismét tiszteljenek meg bizalmukkal!
Szavazzanak a békés munkára!
Csortos György
képviselőjelölt
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tisztelt Választópolgárok!
Boros Tamásné vagyok, de legtöbben a leánykori nevemen ismernek mint Bozsik Éva.
Születésem óta Parádon ill. Óhután élek. Parádon végeztem az általános iskolát, majd
Kazincbarcikán a szakközépiskolai tanulmányomat az Irinyi János vegyipari
szakközépiskolában ahol érettségiztem és szakképesítést szereztem: vegyipari gépész
vagyok. Mivel a szakmámban nem tudtam elhelyezkedni a Parádi ABC –ben dolgoztam 3
évig, majd az üveggyárban kezdtem dolgozni mint laboráns és a szamárlétrát végig járva
lettem a Termelési osztály vezetője a gyár bezárásáig. Közben elvégeztem a Károly Róbert
Kereskedelmi Vendéglátóipari és idegenforgalmi Szakképző iskolát ahol kereskedő
vállalkozói szakképesítést kaptam. Jelenleg a piac téren lévő Seray büfében dolgozom.
Velem mindig találkozhatnak ha bármilyen gondjuk ,problémájuk lenne. Ha megtisztelnek
bizalmukkal a legjobb tudásommal és erőmmel képviselem önöket.
Tisztelettel: Boros Tamásné Bozsik Éva
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Dr.Nagy István
Tisztelt Választópolgárok!
A tévé sportműsoraiban gyakori reklámszöveg: „A gyűlölet nem pálya!”
Lehet, hogy a sport világában, meg talán a politikai életben is van valamennyi hatása ennek a
jó szándékú győzködésnek, ám Parádon a jelenlegi
kampányidőszakban vajmi kevés jelét látni. De azért vannak ilyen
jelek. Én nem ismerem Renner Lajost (bizonyára nem valóságos
parádi személy, hanem egy választott álnév), de mondhatom, hogy
vállalt ellenfeleivel szemben nem szokott válogatni az eszközökben.
Engem magánlevelekben is megpróbált rávenni, hogy ne ide, hanem
amoda álljak, mert különben… Nos, ez a Renner, ha nem harcol,
okos, így ír (bocsánat az indiszkrécióért): „Ehhez képest Ön 7 perc
alatt „sokat mondott”.(Az utolsó ülésen a napirend előtti
felszólalásomról – N.I.) A baj csak az, hogy mint azt Ön előre látja,
a középúttal sok esélye nincs bárki lesz is a polgármester. Ez
Magyarország! Mi még éretlenek vagyunk a harmadik utas
irányzatra.” Lehet, de csak ezt érdemes megpróbálni. És hasonlóképpen fogalmazott Lóczi
Béla is az utolsó testületi beszélgetésen. Azt próbálták Holló Péterrel, mondja, hogy velem
egy érzékenyen és őszintén reagáló közepet alkossanak. Remélem hát, hogy nem lesz olyan
nehéz csak magát a dolgot nézve tárgyalni az új parádi képviselő-testületben. A képviselő
mondja azt magában bármely előterjesztésre:”Rendben, akkor most vizsgáljuk meg!”
Programja a polgármesternek legyen, mégpedig jó. Ami egy képviselőtől ötletadás, az a
polgármestertől már célkitűzés. .A képviselő jó konzultáns, ötleterősítő vagy korrigálásra
késztető legyen. Az alpolgármester ugyanígy, de magasabb szinten, a polgármester első
számú munkatársaként.
Azért hadd említsek néhányat az általam fontosnak tartott ügyekből, amelyekkel szerintem
előbb-utóbb foglalkoznia kell a megválasztott testületnek.
Fejlesztések. A Lóczi-féle Településfejlesztési Bizottság nagy gyűjteményt hozott
össze (kb. 20 évre valót), ezeket össze kell vetni az anyagi lehetőségeinkkel és aszerint
valósítani meg belőlük.
- Túrizmus. Fejleszteni kell önkormányzati eszközökkel, különösen kulturális és más
jellegű programfejlesztésekkel. A Freskó ma pénzt visz, pénzhozóvá kell változtatni.
- Tavas projekt. A fejlesztések közül kiemelendő. Ha megépíthetjük a tavakat és a
létesítményt velük, akkor jön a neheze: meg kell találni a gazdaságos üzemeltetés
módját.
- Meg kellene találni azokat az eszközöket, módokat, amikkel a lakosság létszámát nem
esetlegesen (mint most 30 fővel) növelhetjük. És ezzel az ingatlanforgalmat
felpezsdítjük.
- Munkahelyteremtés. Ma nem igazán gond ( a recski bútorgyár pl. 60 munkahelyre
keres embert). De az lesz, ha a közmunkaprogram befejeződik.
- Két intézményt működtetünk. Kevés, sok? Jól kell működniük.
- Az önkormányzatnak meg kell találnia azt a formát, amiben jól tudja ellenőrizni a
Polgármesteri Hivatal munkáját, anélkül, hogy túlzott szigorával bénítaná azt.
Sikeres választást kívánok.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Szakács Zalán (Folytatás elölről, a polgármester-jelölti blokkból)
6. Rend, közbiztonság:
6.1. Az együttélés szabályait mindenkivel betartatjuk. A Polgárőrség munkáját
figyelemmel kísérjük és anyagilag is segítjük.
6.2. A jelenleg is jó roma- nem roma együttélést szervezeti eszközökkel is megtartjuk.
7. Demokrácia: A polgároknak nagyobb beleszólása legyen a közügyekbe. A
közmeghallgatásokat általánossá tesszük, helyi népszavazás lesz a legfontosabb ügyekben.
A fejlesztésre betervezett költségvetési összeg 10%-áról döntsenek a választók.
8. Intézményeink
8.1. Polgármesteri Hivatal: Belülről kiderítem, hogy a súlyos vádak (pl. 330 MFt
elgazdálkodása) valóban helytállóak-e. Fontos kérdés, mert a csecsemőtől az
aggastyánig minden parádi polgárnak ez 160.000 Ft-ot jelent, amiből nem
részesültek! Ha a jegyző felelőssége megállapítható, állásából azonnal felmentem.
Ellenkező esetben Önök dönthetik el, hogy igénylik-e a további szolgálatait!
8.2. A hivatali munkatársak képesek a jó és pontos munkára: Ezt meg is fogom követelni.
Az óvoda és kapcsolt egységeiben biztosítani kell, hogy ugyanilyen minőségű munka
folyjon a jövőben is.
III. Akikkel a munkámat elképzelem


Általános alpolgármester: Dr. Nagy István - bemutatni nem szükséges, generációkat
tanított a helyi iskolában. Köztiszteletnek örvend, nagyon tisztességes, bölcs és okos
ember, aki a kompromisszumok keresésében a végletekig elmegy.



Külsős alpolgármester: (A testületnek szavazati joggal nem bíró tagja, a polgármester
nevezi ki.) Juhász László - mert agilis, sokat tapasztalt, sikeres és kedvelt személyiségű
hutai fiatalember. Parádóhutának szüksége van ilyen szintű helyi képviseletre, aki
alpolgármesterként többet tud tenni a földrajzilag különálló településrészért és az ott
lakókért.



Képviselő: Tapolczainé Csortos Anett - szintén agilis fiatal, aki kellően elhivatott minden
korosztály felé, miközben a fiatalokra úgy kíván nagy figyelmet fordítani, hogy az
idősebbeket sem szeretné mellőzni.



Képviselő: Dr Antal Árpád - mert nagyon ért az önkormányzati munka szabályozásához
és követelményeihez. Rátermettségét, elhivatottságát, tisztességét, mint képviselő már
bizonyította. Minden korosztály az ő számára is egyformán fontos.



Képviselő: Szakács Béláné - nem lenne hasztalan, ha az idősek képviseletében
tevékenykedhetne, mert számtalanszor volt alkalma munkája és feladatai során
bizonyítania elhivatottságát.



És Szakács Zalán a fent már leírtak miatt, ha más polgármester-jelölt nyerné el a
tisztséget.
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Bizottsági külsős tagként számítok az előző testület tagjaira, és P.fürdőből koordinátorra.
Azért nem hatos ez a lista, mert jelezni kívánom vele, hogy polgármesterként szívesen látnék
más, nekem alapból „ellenzéki beállítottságú” képviselőket is, akinek a bírálataival még
eredményesebben tudunk tenni Önökért! Kérem, hogy július 3-án a személyemet és az
általam javasoltakat szavazatukkal is támogassák! Mivel én mind polgármester-, mind
képviselő-jelöltként indulok a választásokon, ezért az én nevem mind a két szavazólapon
megtalálható lesz.
Köszönettel mindannyiuk nevében: Szakács Zalán polgármester- és képviselőjelölt.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tisztelt Választópolgárok!
Többek felkérésének eleget téve Parád, Parádfürdő, Parádóhuta településrészek fejlődését
fontosnak tartva indulok a 2016.évi időközi választáson.
Csortos Gábor a nevem, 41 éves. Parádon a nagyszüleim háza az otthonunk, itt neveljük két
kiskorú gyermekemet a párommal.
Több mint 15 éve dolgozom a kereskedelemben, életem egy szakaszát Budapesten töltöttem.
Jelenleg Magyarország egyik piacvezető autóalkatrész forgalmazó cég északkeleti régiójának
értékesítési igazgatója vagyok.
Családunkban a közért való tenni akarás a mindennapok része volt.
Példaértékűnek tartom és megbecsüléssel fogom követni azt a
munkát, amelyet édesanyám végzett Parád kulturális értékének,
hagyományainak ápolásában, településünk idegenforgalmának
ismertebbé tételében.
A Parádon és településrészein élőknek, és az ide érkezőknek
létfontosságú egy rendezett, élhető, vonzó programokkal bíró
település. Parád jövőjét a négy évszakos turizmus fogja jelenteni.
Ehhez befektetőket és tőkeerős vállalkozásokat kell keresni!
Számítok képviselő társaim és a parádiak segítő együttműködésére,
ebben
a
munkában.
Az itt élők számos alkalommal bizonyították képesek tenni és munkálkodni, ha életüket
pozitívan befolyásoló feladatokról van szó!
Hangzatos ígérgetéseknek, bántó szavaknak nincs már itt az ideje! Szükséges, hogy
felülkerekedjék a tenni akarás, a közös nekifeszülés a célokért, a kisebbekért és a
merészebbekért is lépésről- lépésre!
Otthonunk legyen!- ne csak lakóhelyünk ez a sok értékkel bíró település.
Ebben a munkában szeretnék részt vállalni, de csak az Önök közös tenni akarásával!
Ehhez ajánlom kitartó munkavégzésemet, terhelhetőségemet, toleráns, szókimondó
személyiségemet.
Mindezek alapján kérem bizalmukat és szavazataikat.
Tisztlettel: Csortos Gábor

Parádi Mozaik
Parád Nagyközség Önkormányzatának Információs lapja

Készült: REGIOCON KFT. Nyomdaüzem Kompolt
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