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A választásnak vége, egyik képviselőtársamat idézve: „a mérkőzésnek vége van”.

Nekünk,  a  megválasztott  képviselő-testületnek  ezentúl  Nagyréde  érdekeit  szolgálva  kell
együttműködnünk.

Együtt  kell  működnünk  még  akkor  is,  ha  a  kampány  során  igaztalan  és  igazságtalan
kijelentésekre és tettekre ragadtatták magukat némelyek.

Együtt kell működnünk még akkor is, ha egy olyan kampányon vagyunk is túl, ami Nagyréde
történetében eddig példátlan módon épített a gyűlölködés szítására.

Az elmúlt hetek tanulságait mindenkinek le kell vonnia. 

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  értelmében  az  önkormányzati
képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. 

A  törvény  értelmében  a  képviselő  a  testületi  munkában  való  részvételéhez  szükséges
időtartam alatt a munkahelyén felmentést  élvez a munkavégzés alól és  köteles a testületi
ülésen megjelenni, a képviselő testület munkájában és a döntéshozatali eljárásban részt
venni. Ez nem új szabály és kötelezés, ez az elmúlt ciklusban és azelőtt is így volt.

Azt is fontosnak tartom elmondani és felhívni képviselőtársaim és a választók figyelmét arra,
hogy  az  önkormányzati  képviselő  nem  folytathat  olyan  tevékenységet,  amely  a
feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja. 

Képviselőnek lenni felelősség és szolgálat!

A  képviselő  nem  hallgathat  akkor,  ha  egyesek  alaptalanul  és  igazgatalanul  támadják  a
képviselő-testület  által  meghozott  döntés  jogszerűségét.  Nem  hallgathat,  ha  a  támadás
hazugságra,  ferdített  információra  épül.  A  képviselő  nem hallgathat,  ha  tudja,  hogy  amit
egyesek félinformációk alapján, vagy egyszerűen gonoszságból,  álhírterjesztés szándékával
terjesztenek,  az  nem  igaz.  Azért  nem  hallgathat,  mert  ott  ül  a  testületben  a  döntések
meghozatalakor, mert joga van szólni, mert joga van ellene szavazni a döntésnek és joga és
egyúttal kötelessége is a valós tények megismertetése a választópolgárokkal. 

A képviselő ugyan élhet azzal a jogával, hogy egy-egy döntés meghozatalakor tartózkodik, de
ezzel sem marad ki a döntés felelősségéből. Hiszen a tartózkodás is egyfajta  állásfoglalás,
olyan  pedig  nincs,  hogy egy  embernek  adott  ügyről  nincs  véleménye.  Azért  bíznak  meg
bennünket a választópolgárok a képviseletükkel, hogy döntéseket hozzunk és képviseljük a
település érdekeit és ezeket a döntéseket felvállaljuk. A képviselő nem hazudhat – még egyéni
érdekei  miatt  sem  –  mert  méltatlanná  válik  megbízatására  abban  a  pillanatban  amikor



hazudott, vagy csak eltűrte, hogy más hazudjon vagy hazugságot terjesszen. Ha engedi, vagy
tűri  a hazugságot – akár szándékosságból,  akár tudatlanságból fakad – a képviselő a saját
képviselői munkáját önti le sárral, hiszen tudjuk: Bűnösök közt cinkos, aki néma.

A  tiszta  közélet  és  közbeszéd  megóvása  természetesen  nem  csak  a  képviselő-testület,  a
választott  tisztségviselők  felelőssége,  hanem  mindenkié.  A  választók  felelőssége  is.  A
Tízparancsolat szabályrendszere hívő és nem hívő ember számára is örökérvényű alaptörvény,
azt gondolom minden ember számára követendő értékrend.

A nyolcadik parancs szerint: Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy!

Becsülete szerint tartson önvizsgálatot mindenki, aki megszólítva érzi magát, gondolja
végig szándékait és tetteit.

Mindezen  gondolatok  jegyében  ajánlok  együttműködést  minden  megválasztott
képviselőtársamnak,  demokratikus  politikai  pártnak,  civilszervezetnek.  Együttműködést
ajánlok, hogy maradéktalanul elvégezhessük legfőbb feladatunkat: Nagyréde szolgálatát. És
ez  minden  nagyrédei  szolgálatát  jelenti.  Le  kell  szögezni:  minden  híreszteléssel,
hangulatkeltéssel és megosztó szándékkal ellentétben a valóság az, hogy nincs két Nagyréde.
Egy Nagyréde van, és ennek az egy Nagyrédének a teljes közösségét kell képviselnie minden
választott tisztségviselőnek. Mert erre, és nem másra kapott megbízást a választóktól. 

Ugyanúgy, mint az elmúlt 5 évben, a  munkámat a helyi érdekek mentén fogom végezni és a
falu fejlődéséért fogok dönteni.

Polgármesteri hitvallásom továbbra is a szakszerűség, hatékonyság és a szakmaiság.

Véleményem szerint, ha azon az úton haladunk tovább, mint amin az előző 5 évben jártunk,
akkor Nagyréde sikerre van ítélve. 

Ha  új  képviselőtársaink  ígéretüknek  megfelelően  Nagyréde  érdekében  fogják  meglévő  és
sokat  emlegetett  kapcsolatrendszerüket  használni,  akkor  még  eredményesebb  5  év
következhet  Nagyréde  életében.  Én  minden  tőlem  telhető  segítséget  meg  fogok  adni
képviselői munkájukhoz, polgármesterként támogatni fogom – ugyanúgy, mint eddig – előre
vivő elképzeléseiket.

Fontos eredménye az elmúlt 5 évnek, hogy saját kezünkbe vettük sorsunkat, továbbra sem
tartom elfogadhatónak, hogy esetleg a „gondoskodó állam” mögé bújjunk és kívülről várjunk
a  csodára,  ahelyett,  hogy  gazdálkodnánk,  ahelyett,  hogy  dolgoznánk.  Nem lehet  csak  az
államtól várni a segítséget.

Felelősen  kell  továbbra  is  gazdálkodnunk,  mert  az  elmúlt  5  évben  bebizonyítottuk,  hogy
ennek, és csak ennek van pozitív eredménye. 

Bízom benne, hogy a most  megalakult  képviselő-testület  ebben a munkában segítségemre
lesz, támogatni fogja teljes mellszélességgel fejlesztési elképzeléseimet, előre mozdítója lesz
a további fejlődésnek.

A  választás  óta  sokszor  kérdezték  tőlem:  hogy  fogok  kisebbségben  polgármesterként
dolgozni. Nos, a helyzet az, hogy számomra nem értelmezhető ebben a formában a kérdés. A
képviselő-testületbe egy kivétellel  mindenki  függetlenként  került  be.  Mindenki a település
szolgálatára  szegődött.  Nem  feltételezhetem  senkiről,  hogy  döntéseiben  nem  a  falu
közösségének érdekeit fogja szem előtt tartani. Nem feltételezem senkiről, hogy személyes



indíttatásból  nemet  mondana  jó  ügyekre,  csak  azért,  hogy  azok  a  jó  ügyek  ne  kapjanak
többséget a képviselő-testületben. 

Nem feltételezem senkiről,  hogy a  békés  építkezés és  az  előrehaladás  ellen  akarna  tenni.
Biztosan  lesznek  majd  viták  közöttünk,  de  a  viszálynak  nincs  tovább  helye  Nagyréde
közéletében!

Tisztelt Nagyrédeiek!

Az intézményeink működtetését és fenntartását az elmúlt 5 évben elért szakmai színvonalon
kell tartani!

Egy település magas sínvonalon történő üzemeltetéséhez megfelelő képesítésű és emberileg
alkalmas  intézményvezetők  kellenek.  Nagyrédén  az  a  magasan  kvalifikált  humánerőforrás
rendelkezésre áll. Intézményvezetőink magasan képzettek és alkalmasak feladataik ellátására. 

Személyzeti politikánkban nem kívánok változtatni!

Fontosnak tartom, hogy meglévő munkatársainkat megtartsuk. Ez nem könnyű feladat, hiszen
a közszférában köztudottan alacsonyak  a bérek  és  éppen ezért  mindent  el  kell  követnünk
azért,  hogy kollégáink ne akarjanak pályaelhagyóvá válni.   Véleményem szerint  meg kell
őriznünk  azokat  a  plusz  juttatásokat,  melyeket  eddig  megkaptak  dolgozóink.  Remélem a
képviselő-testület ebben a kérdésben is támogatni fog. 

Vagyongazdálkodás  területén  is  az  5  évvel  ezelőtt  megkezdett  utat  kívánom  folytatni.
Legfontosabb  az  önkormányzati  vagyon  megóvása,  gyarapítása.  El  kell  kerülni  a
vagyoncsökkenést.  Semmilyen  formában  nem  asszisztálok  az  önkormányzati  vagyon
elherdálásához, feléléséhez. Nem támogatok továbbra sem vagyonértékesítést, csakis ingatlan
vásárlásban, az önkormányzati vagyon gyarapításában vagyok hajlandó részt venni.

A vagyongazdálkodáshoz  hozzá  tartozik  az  a  szigorú,  hatékony pénzügyi  gazdálkodás  is,
melyet az előző 5 évben meghonosítottunk.  Ezt is folytatni kell!

Hiszek Nagyréde fejlődésében!

Az előttünk álló 5 évben jelentős változás fog bekövetkezni Nagyréde életében.

Nagyrédén  telepszik  meg  egy  magán  szemklinika,  ezzel  megjelenik  nálunk  az
egészségturizmus.

Megtelepül nálunk egy gurmié étterem, mely a gasztroturizmust hozhatja el Nagyrédére. 

Folyamatosan  erősödik  a  mátrai  borvidék,  ebben a fejlődésben erősödhet  a  nagyrédei  bor
hírneve és erősödhet a falusi turizmus is. 

Ebben az 5 évben a Mátra, mint turisztikai attrakció tovább fog fejlődni. Ennek a folyamatnak
és fejlődésnek Nagyréde zászlóshajója lehet.

Minden  tőlünk  telhetőt  meg  kell  tennünk,  hogy  Nagyréde  ebből  a  fejlődésből,  melyet  a
magántőke valósít meg nálunk, jól profitáljon.



Polgármesteri  programom  második  része  a  választási  kampányunkban  megfogalmazottak
végrehajtásának elkötelezett szándéka.

Hiszem, hogy a megválasztott képviselők a választási programjaikban megálmodott pozitív
ígéreteiket együtt  fogják megvalósítani, együtt fognak dolgozni az ígéreteik megvalósításán
Nagyréde fejlődéséért.

Hiszem, hogy a jó és előre vivő programokat- függetlenül attól, hogy ki álmodta meg azokat –
közös akarattal és hittel képviselni fogjuk.

Az előttünk álló ciklusban polgármesterként az alábbiak megvalósítását szorgalmazom:

- az  utcabizalmi  rendszer  kialakítását,  mely  a  lakossággal  történő  folyamatos
kapcsolattartást tudja erősíteni

- az útfelújítási programunk folytatását

- járdafelújítási program elindítását

- az intézményeink további felújítását. Főleg itt számítok Balázs József önkormányzati
képviselő úr meglévő kapcsolatrendszerére, hiszem, hogy Nagyréde érdekében sokat
fog  tenni  a  beadott,  illetve  a  beadandó  pályázataink  pozitív  elbírálása  érdekében.
Örülök,  hogy  a  meglévő  kapcsolatrendszerünk  tovább  erősödik  Képviselő  úr
közismert lobbierejével. 

- Szorgalmazom  a  közvilágítás  korszerűsítésének  folytatását,  hiszen  közterületi
lámpáink öregek,  fényerejük nem kifogástalan és vannak a faluban olyan területek,
ahol a közvilágítás kérdése megoldatlan.

- Szorgalmazom egy új játszótér kialakítását, a már meglévő játszóterek bekerítését.

- Bevezetésre  javaslom  az  alanyi  jogon  járó  életkezdési  támogatást,  a  kegyeleti
támogatást és fiatal házasok támogatását.

- Polgármesteri  programomnak  megfelelően  együttműködést  várok  a  képviselő-
testülettől  a  civil  szervezeteink  működésének  további  –  anyagi  és  erkölcsi  -
támogatásához, a civil élet színesítésének elősegítéséhez, az önkormányzat által eddig
is támogatott gyermek és ifjúsági csoportok további segítéséhez, a nagyrédei fiatalok
ösztöndíjprogramjainak  folytatásához.  Hiszen  a  fiatalok  helyben  tartása  Nagyréde
jövőjét jelenti.

Tisztelt Nagyrédeiek!

Kívánok magunknak eredményes 5 évet,  kívánom, hogy minden nagyrédei  polgár a maga
helyén,  a  maga  életében:  tetteivel,  kimondott  szavaival,  leírt  gondolataival  legyen  méltó
Nagyrédéhez!

Kívánom,  hogy  minden  nagyrédei  polgár  a  következő  5  évben  a  közösségért  tegyen,  a
közösségért gondolkodjon, vegyen részt Nagyréde fejlődésében!

Kívánok Nagyrédének szorgos munkát, békét és összetartást!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


