SZOKOLYA POLGÁRAINAK LAPJA

Választási különszám 2019.

Bemutatkoznak a jelöltek

A Szokolyai Híradó minden önkormányzati választás elõtt lehetõséget biztosít azoknak a
jelölteknek a bemutatkozásra, akik elegendõ számú ajánlást gyûjtöttek és a nyilvántartásba vételük jogerõsen megtörtént. Szokolyán az október 13-i helyhatósági választáson egy
polgármesterjelölt és tíz képviselõjelölt közül választhatják majd ki azt a hat képviselõt,
akik az elkövetkezõ években településünket irányíthatják. A bemutatkozásokat a
képviselõjelöltek rövid ismertetõi nyitják, majd a polgármesterjelölt gondolatai következnek. A képviselõjelöltek a szavazólapon való szereplésük sor rendjében jelennek meg a
kiadványban.
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Lucza Gergely képviselõjelölt

Lisoczkiné Kata Mónika képviselõjelölt

Lucza Gergely vagyok, 43 éves
mérlegképes
könyvelõ.
Feleségemmel, Mónival és két
gyermekünkkel, Bettivel és
Gergõvel immár 15 éve élünk
Szokolyán a Hunyadi utcában.
Több mint 10 éve veszek részt az
önkormányzat elõtt álló feladatok
megoldásában. Az elmúlt ciklusban alpolgármesterként segítettem Némethné Pintér Csilla polgármester és a képviselõ-testület
munkáját. Öt évvel ezelõtt alapítója lehettem annak a szövetségnek,
amely az önök jóvoltából bebizonyíthatta, hogy képesek vagyunk a
szokolyai emberek érdekeit
elõtérbe helyezve irányítani településünket. Minden döntésünkkel azon
dolgoztunk, hogy az itt élõ emberek mindennapjait szebbé, élhetõbbé
tegyük. Szebb utcákat, járhatóbb utakat, munkahelyeket, színvonalas orvosi rendelõt, értékes programokat és folyamatos tájékoztatást ígértünk,
mára már önök is láthatják, hogy ezek nem választási ígéretek voltak.
Rengeteg megkezdett projekt és sok feladat van még elõttünk, melybõl a
legfontosabb az óvoda és a bölcsõde fejlesztése. A következõ idõszakban
azon fogunk dolgozni, hogy forrást találjunk terveink megvalósításához,
melyek között az utak javítása, a közvilágítás korszerûsítése, munkahelyteremtés és a közösség összekovácsolása is szerepel. Hiszem, hogy a további
fejlõdéshez Szokolya teljes közösségére szükségünk lesz. Ezt a települést
együtt lakjuk, hát védjük és építsük továbbra is együtt.
Tisztelettel:
Lucza Gergely

Lisoczkiné Kata Mónika vagyok,46
éves, két gyermek édesanyja.
Születésem óta Szokolyán élek és
családommal együtt jelenleg is a
falu aktív közösségéhez tartozom.
Végzettségem
mérlegképes
könyvelõ, és immár 16 éve dolgozom az Ipoly Erdõ Zrt. Királyréti
Erdészetének
vezetõ
könyvelõjeként.
Öt évvel ezelõtt a Szokolyáért
Szövetség tagjaként mérettettem
meg elõször, és találtak önök
alkalmasnak arra, hogy hogy
képviselõként dolgozzam, egy
emberbarát, élhetõ, biztonságos
település, és egy összetartó, egymás érdekeit elõtérbe helyezõ közösség létrehozásáért, megtartásáért.
Az elmúlt 5 évben a Szociális Bizottság elnökeként, a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság, valamint a Településfejlesztési Bizottság tagjakén végzett munkám során számtalan terv, elképzelés, ötlet valósult meg, középületek,
utak, járdák kerültek felújításra, közösségi kezdeményezések találtak
támogatásra, új és színvonalas programok tették színesebbé az itt élõ
emberek életét, mindennapjait.
Amennyiben újra bizalmat szavaznak nekünk, társaimmal továbbra is azon
szeretnénk dolgozni, hogy az út, amin Szokolya elindult, töretlenül folytatódjon. Terveinket, mint például az óvoda és bölcsõde fejlesztése, felújítása, az elképzett faluközpont, szebb utcák, járható utak és járdák kialakítása, mindannyiunk örömére szeretnénk megvalósítani. Ehhez kérjük a
további támogatásukat.
Tisztelettel:
Lisoczkiné Kata Mónika

Barányi Zoltán István képviselõjelölt

Szabó Zsófia képviselõjelölt

Október 13-án olyan választás
elõtt állunk, amelyben nem viszszafelé
tekintünk,
hanem
Szokolya fejlõdésének, arculatának és lakosságot megtartó képességének fejlesztésérõl kell döntenünk.
A leköszönõ vezetés által
elõkészített tervek, pályázatok,
fejlesztési irányok kiváló alapot
biztosítanak ehhez.
Eddigi beruházói, és pénzügyi
gyakorlatom
alapján
meggyõzõdésem, hogy tevékenyen
és mindenki számára hasznosan
tudok majd együtt dolgozni az új
képviselõ-testületben, az önök
bizalmából.A következõ évek induló beruházásai hatalmas kihívásokat
támasztanak a választott tisztségviselõk elé is.

Amit ígérni tudok önöknek, az elhivatott szakmai munka:
• hogy közösségünk további segítséget kapjon pályázatok felkutatásában, megírásában és azok megvalósításában.
• hogy fõépítész úrnak legyen mûszaki területen olyan támogatója, aki
szívén viseli Szokolya jelenét, jövõjét.
• hogy a pénzügyi területen meg tudjuk teremteni terveink anyagi hátterét.
• önöknek pedig azt, hogy mindig nyitva áll az ajtóm azok elõtt, akik
beavatnak problémáikba, és mindig lesz idõm tudásomhoz,
lehetõségeimhez mérten tanácsot és segítséget nyújtsak.
Tisztelettel:
Barányi Zoltán István

1978-ban születtem Vácon.
Felsõfokú tanulmányaimat közgazdászként végeztem a Budapesti
Gazdasági Föiskolán, idegenforgalmi és szálloda szakon. Ezt
követõen 17 évig egy amerikai
nagyvállalatnál
dolgoztam
beszerzõként. Jelenleg itthon
vagyok GYED-en a kisfiammal.
Férjem szokolyai, én 2006-ban
költöztem ide és azóta három
gyermekünkkel lakunk itt. A két
nagyobb gyerkõc ide jár iskolába/óvodába, ez nagyban segíti a
faluhoz való kötõdésünket, hiszen
ezek az intézmények aktívan
résztvesznek a település életében,
ezáltal, mi szülõk is. Úgy gondolom, hogy Szokolya óriási fejlõdésen ment
keresztül az elmúlt években, önkormányzati képviselõként ezt az irányt
szeretném támogatni a jövõben is. Célom, hogy a település egy élhetõ falu
legyen, minél több lehetõséggel a lakók számára, mind a munka, a szociális körülmények vagy a kikapcsolódás terén. Kiemelten fontosnak tartom
az idegenforgalom fejlesztését, az átmenõ forgalom megállítását helyi rendezvényekkel, programokkal, turisztikai elemekkel. Ezzel a helyi
munkalehetõségeket is lehetne fejleszteni.Szerencsére a falu létszáma
növekszik, sokan költöznek ide. Kisgyermekes szülõként látom az óvoda,
bölcsöde mielõbbi bõvitésének szükségességét. Az erre irányuló törekvések
már megkezdõdtek, a megvalósulást feltétlenül támogatni fogom. Végül és
nem utolsósorban, szeretem a szép dolgokat, szívesen csinosítom a környezetemet. Fontosnak tartom a falu összképének rendezettségét, hogy az
a helyi lakosok örömét szolgálja illetve az ide érkezõ látogatók számára is
vonzerõt jelentsen.
Tisztelettel: Szabó Zsófia
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Szárazné Pauliscsák Anett képviselõjelölt

Szokolyán születtem és nõttem
fel. Jelenleg is itt élek férjemmel
és két fiunkkal. A Börzsöny
Gyöngye Óvoda és Bölcsõde
vezetõje vagyok 2 éve.
Ismerem a falut, az itt élõ embereket, a szokásokat. Ugyanakkor
nyitott vagyok az új ismeretségekre, lehetõségekre. Az elmúlt
három évben a képviselõ-testület
Szociális Bizottságának külsõs
tagjaként igyekeztem segítséget
nyújtani a hozzánk forduló családoknak. Férjemmel és gyermekeinkkel eddig is aktív részesei voltunk a
település mindennapjainak, eseményeinek. Képviselõként még többet
tehetnék a családokért, a faluért. Ezúton is szeretnék hozzájárulni
Szokolya további fejlõdéséhez.
Tisztelettel: Szárazné Pauliscsák Anett

Révész Milán képviselõjelölt

Tisztelt szokolyai választópolgárok!

Révész Milán vagyok, 37 éves.
Gyerekkorom óta Szokolyán élek.
Feleségemmel és három gyermekünkkel 2 éve a Fõ utcán építkeztünk, és itt raktuk le helyben a
sátorfánkat. Polgári foglalkozásomat tekintve, a családi vállalkozásunkban dolgozom Vácott.
Fontos számomra az Istenbe
vetett hit, és a keresztény értékrend. A helyi baptista közösségbe járunk, ahol a „kántori” szolgálatot is
végzem. Szeretünk Szokolyán élni. Szeretjük a falut, benne az embereket,
és a minket körülvevõ gyönyörû környezetet.
Örömmel látom, hogy a mi kis falunk az elmúlt években szemmel láthatóan egy felfelé ívelõ pályára állt. Úgy fejlesztésekben, falu szépítésben, mint
a lakosság számának növekedésében is. Nagy szerepet vállalt ebben a munkában polgármester asszonyunk és a most leköszönõ képviselõ-testület is.
Szeretném jómagam ezt a pozitív szemléletet és irányvonalat tovább
erõsíteni, és támogatni.
Külön öröm számomra a gyerekes családok kiköltözése Szokolyára, akikre
a jövõben is nagy szüksége lesz községünknek.
Megválasztásomhoz kérem az önök támogatását.
Tisztelettel:
Révész Milán

Kovács Zoltán képviselõjelölt
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Kovács Zoltán vagyok, 55 éves. 17
éve költöztem Budapestrõl
Szokolyára. Két gyermekem van,
egy 27 éves lány és egy 15 éves fiú.
Saját vállalkozásomban dolgozom, mely Szokolyán található.
Cégünk cipzárgyártással foglalkozik.
Immár hatodik éve a Szokolya
Sportkör elnöki tisztségét töltöm
be. Ezzel a munkámmal próbálom segíteni a sportolni vágyó fiatalokat.
Független képviselõként szeretném elõsegíteni a falu szépülését,
fejlõdését.
Bizalmukat megköszönve várom
támogatásukat.
Tisztelettel: Kovács Zoltán

Balázs Richard képviselõjelölt

Balázs Richard vagyok, 37 éves,
feleségemmel és kislányommal
Szokolya törökpataki részen
élünk, immáron hetedik éve. Egy
rendszergazdai szolgáltatásokkal
foglalkozó vállalkozást vezetek,
ahol kiemelten foglalkozunk az
elektronikus
ügyintézéssel,
önkormányzatokat támogatva.
Köszönöm szépen támogató aláírásaikat!
Az elmúlt 5 évben tagja voltam a
pénzügyi és ügyrendi bizottságnak. Boldog vagyok, hogy részese
lehettem és hozzá tudtam tenni
az elmúlt ciklus fantasztikus
fejlõdéséhez, hogy a fejlõdést
kiváltó s tenni akaró egység részét
képezhettem.
Továbbra is azon embereket szeretném képviselni a településen, akik
ebben a községben szeretnének élni, és olyan körülményeket szeretnének,
amelyek megõrzik a hagyományainkat, ötvözve azt a XXI. század követelményeivel, szimbiózisban az erdeinkkel, s a természeti kincseinkkel.

Rendes Veronika képviselõjelölt

Tisztelettel:
Balázs Richard

Mint szerencsés gyüttment, azaz nyolc éve meg-gyütt, képviselõként és településfejlesztési bizottsági elnökként
is aktív részese voltam a csapatmunkának, melyben pártpolitikától és saját egyéni érdekektõl függetlenül a faluközösség szolgálata volt elsõdleges.
Öt éve az oktatási intézmények megmaradásáért küzdöttünk, hogy a jövõ a gyermekek által biztosított legyen. Az
iskolában zajló pozitív folyamatokat SZM elnökként azóta is segítem. S ezen a "falumentésen" dolgoztam a
mûvelõdési ház vezetõjeként, negyedik gyermekem születéséig.
A megvalósult településfejlesztési törekvéseink a falu népességmegtartó képességét szolgálták, ennek eredményességét mutatja a lélekszám növekedése.
A következõ idõszakban az egyensúly elérése és fenntartása felett kell õrködni. A túltolt fejlesztés, lakóterületbõvítés azzal a nemkívánt következménnyel járna, hogy Szokolya elvárosiasodva bekebelezné az õt körbeölelõ és
megtartó, páratlan szépségû tájat.
Rendkívül fontos, hogy Szokolya élhetõ, jól mûködõ, harmonikus, egészséges és otthonos élettér legyen.
Folytatódnia kell annak az értékõrzõ ÉPítõ, szÉPítõ nonprofit szolgálatnak, mellyel szeretetünket és tiszteletüket
fejezzük ki a nekünk otthont nyújtó közösség, falu és táj iránt.
Kérem, hogy szavazzatok rám, hogy ebbõl a lélekemelõ csapatmunkából továbbra is kivehessem a részem, s tájépítészmérnöki szaktudásommal is segíthessem Szokolya virágzását.
Tisztelettel: Rendes Veronika
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Némethné Pintér Csilla polgármesterjelölt

Tisztelt lakosság!

Némethné Pintér Csilla vagyok, 2014 óta polgármesterként dolgozom
Szokolyán. Ezt megelõzõen 2002-2010 között két cikluson keresztül
képviselõként vettem részt az önkormányzat munkájában.
Kommunikációs szakos bölcsész-közgazdász végzettségem van. Születésem
óta, azaz lassan 49 éve élek családommal Szokolyán.

2014 óta sok változás történt településünkön, köszönhetõ ez a jelenlegi
képviselõ testületnek és annak, hogy minden pályázatot igyekszünk beadni
és a nehézségek ellenére, támogatás esetén megvalósítani. Az elmúlt öt év
alatt többszáz millió forint fejlesztés érkezett Szokolyára, ami mögött
nagyon sok munka van.

Öt éve minden évben pályázunk a szociális tûzifa támogatásra, mely során
sok családnak tudtunk segítséget nyújtani az elmúlt években. Mûködtetjük
a népkonyhát, ahol a rászorulók térítésmentes étkezését biztosítjuk és
bevezettük a házi segítségnyújtást. Minden gyermek születésekor a családok, 50 ezer forint újszülött támogatást kapnak az önkormányzattól és
minden gyermek örömére életfát ültetünk közösen a szülõkkel. Igyekszünk
színvonalas programokat szervezni és minél több sportolási lehetõséget
biztosítani az itt élõk számára. Ezeket mind a település lakosságszámának
megtartása és növekedése érdekében tesszük. Az elmúlt négy évben közel
250 fõvel növekedett lakosságszámunk, így néhány hete már átléptük a
2000 fõt.

Az elmúlt öt évben minden erõmmel azon dolgoztam, hogy Szokolya fejlõdése látványos és mindenki számára élhetõ legyen. Sok szép dolgot sikerült ez
idõ alatt elérnünk, megújult az Egészségházunk, az Iskola és a tornaterem valamint az önkormányzat épülete. Négy épületre kerültek napelemek, számos
utca burkolata került felújításra, két utcában járdát is sikerült felújítanunk és több igényes közterület kialakítását valósítottuk meg. Sokak örömére megépült a tankert, mely egy újabb lehetõség az iskolás gyermekeink életében. Az Iskola belsõ felújítása kapcsán is sok fejlõdés történt, melyhez az önkormányzat és a helyi civil szervezetek is segítséget nyújtottak.

Fontos a civilszervezetekkel, intézményekkel, felekezetekkel való jó együttmûködés, hisz mind egy célért Szokolyáért dolgozunk. Nagyon fontos a közösség építés is, de azt úgy gondolom nem egyszemélyben a polgármesternek kell építeni. A közösséget a település lakóinak kell építeni, én csupán a példamutatásommal tudom ezt segíteni, erõsíteni. Egy jó közösségre az itt élõknek kell, hogy legyen igényük. Aki szeretne tenni a településért, megtalálja
a megfelelõ közösségben a helyét ehhez. Én igyekszem szinte minden közösségünk életét jól ismerni, azt a lehetõségeimhez mérten segíteni.
Jelenleg a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartoznak a szokolyai hivatal dolgozói, azt gondolom, hogy ez a felállás számunkra is kedvezõ, hisz
igen nagy terhet ró a dolgozókra a különféle rendszerek, nyilvántartások, elektronikus felületek használata, naprakész ismerete.

Sok feladatunk van még, melyek közül a legfontosabb a bölcsõde és az óvoda fejlesztése, bõvítése. A sportöltözõ bõvítése, felújítása valamint környezetének fejlesztése. Új ravatalozó építése, a fogorvosi rendelés elindítása, további út és járda felújítások, a játszótér bõvítése és fontosak lennének idegenforgalmi fejlesztések is. Sok beadott és megvalósítás alatt lévõ pályázatunk van. Mindezek értelmében mégis a legfontosabb, hogy ezeket ütemezve, az
önkormányzat pénzügyi stablitása mellett tudjuk megvalósítani.

Középületeink felújítása során is példamutatással kívánunk élni a lakosság felé, hogy igényesen, az építészeti érétkek megõrzése mellett haladva is lehet
szépet létrehozni. Erre minden évben saját erõs homlokzatfelújítási pályázatot hirdetünk, amelynek vannak kimagasló eredményei is. 2018-ban megkaptuk Pest Megye Kulturált Települési Környezet Díját, úgy gondolom, ez az elismerés bennünket igazol.

Még sok szép dolgot szeretnék megvalósítani Szokolyán, így a következõ ciklusban is indulok polgármesterként. Örömmel viszem tovább a fejlõdési
elképzeléseinket, persze mindehhez elengedhetetlen egy jó csapat, hisz együtt minden könnyebb. Mindezért köszönöm a jelenlegi testület három tagjának Lisoczkiné Kata Mónikának, Rendes Veronikának és Lucza Gergelynek, hogy ismét megmérettetik magukat és továbbra is szeretnének részt venni az
önkormányzati munkában, segítve munkámat és Szokolya fejlõdését. Kérem, hogy az önkormányzati választáson voksukat, szavazatukat tegyék le melléjük is. Fontos, hogy a megkezdett munka továbbra is folytatódjék, ehhez elengedhetetlen az a szakmai tudás, amivel õk rendelkeznek. Az új testület
további összetételénél is fontos, hogy olyan jelöltek kapják meg a támogatásukat, akik már eddig is megmutatták a település iránti elkötelezettségüket.
Tettek és tesznek a közösségekért, hasznos tagjai lehetnek a testületnek, és nem csak a választások idején gondolják így.
Köszönöm eddigi bizalmukat. Szeretem Szokolyát! Ez és az a sok kedves, biztatás, amit az elmúlt hetekben kaptam, ad erõt a további munkához!

Tisztelettel:
Némethné Pintér Csilla

Felelõs kiadó: Szokolya Község Önkormányzata, 2624 Szokolya, Fõ utca 83. Telefon: 27/581-130
Fõszerkesztõ: Révuti Norbert, telefon: 0670/427-63-68
A szerkesztõség tagjai: Bella László, Gyurik Gyula, Homoki-Nagy István, Lisoczkiné Kata Mónika, Lucza Gergely,
Némethné Pintér Csilla, Tóth Zsanett.
A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk, kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.
A cikkleadás határideje: minden páros hónap 20. napja. E-mail: szokolyaihir@gmail.com
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