
Tisztelt Szarvaskői Választópolgár!

Dr. Zsirai Sándor vagyok eredeti végzettségemet tekintve
építőmérnök és szakközgazdász, immár 20 éve a szarvaskői
székhelyű Öko-Park Hungary Kft ügyvezetője.
1990-ben doktoráltam a Budapesti Közgazdasági Egyetemen.  A
Magyar Szálloda Szövetség elnökségi tagja vagyok és több
évtizede a KIWANIS Egyesület titkáraként, hátrányos helyzetű
gyerekek megsegítésén dolgozom.

Feleségemmel, Katival 38 éve élünk boldog házasságban, aki immár 2 évtizede
vezeti szeretettel a szarvaskői Sziklakert éttermet. Gyermekeink már kirepültek a
családi fészekből. László fiunk azonban továbbra is rendszeresen rész vesz
vállalkozásunk életében és pályázat író tapasztalatával segíti vállalkozásunkat. Judit
lányunk szeretettel neveli 20 hónapos kisfiukat, aki családunk szeme fénye.

Közel 4 évtizedes kötődésünk van Szarvaskőhöz, korábban csak a hétvégéken majd
a Rózsa utcai házunk elkészülte után végleges otthonunkká vált ez a csodálatos
település.

14 éve családommal létrehoztuk az Öko-Park Panzió Kemping és Kalandparkot és
azóta minden évben Szarvaskő legtöbb adót befizető vállalkozásává váltunk, ez
idáig több mint 25 millió forinttal járultunk hozzá az Önkormányzat költségvetési
bevételeihez, továbbá a befizetett idegenforgalmi adó kétszeresének állami
támogatása is növelte azt. Ezen közel másfél évtized folyamatos marketing
tevékenységünknek köszönhetően nem csak az országban, hanem szerte a világban
megismerték Szarvaskő nevét. Többszörös zöld szálloda díjunk van, Észak-
magyarország regionális minőség díjat kaptunk és az Európai Uniótól elnyertük az
Európai Öko címke kitüntető címet is mellyel Magyarországon kategóriánkban
csupán két vállalkozás rendelkezik.



Megtiszteltetésnek érzem, hogy a közösség bizalma által az első önálló szarvaskői
képviselő testület tagjaként és a pénzügyi ellenőrzési bizottság vezetőjeként,
majd az azt követő 4 évben alpolgármesterként és az elmúlt ciklusban
képviselőként segíthettem a testület munkáját.

Tevékenyen részt vettem a Virágos Magyarország mozgalom, a várfelfutó verseny,
a Csipkebogyó fesztivál, az MTV –Főtér és a Tv2 Kalandjárat szarvaskőben történt
forgatásának előkészítésében, a falunapok megrendezésesben, az adventi
gyertyagyújtások megszervezésében és az országos Öko-Park teljesítmény túra
évenkénti lebonyolításában.

Miben hiszek?

Az összefogásban, a közösség erejében, a szavaknál többet érő tettekben, az
elkötelezettségben és a kitartásban.

Miben nem?

A széthúzásban, az értelmetlen szócséplésben, a rosszakaratban és a
rivalizálásban.

Ha településünk lakóinak támogatását képviselőként a következő 5 évben
is fogom élvezni, akkor lehetőségeinket, melyek jelentős része természeti
adottságainkhoz kapcsolódik és abból következik első sorban az alábbi
területeken fogom javasolni, jobban kihasználni:

- Szarvaskő fejlesztési és energiahatékonysági
stratégiájának kidolgozása, a lakosság igényeinek
figyelembe vételével, szem előtt tartva a 2020-ig terjedő
Európai Uniós pályázati lehetőségeket és a kormányzat
gazdaságpolitikai prioritásait.

- A teljes szennyvízhálózat kiépítése melynek
megvalósításához pályázati forrásokat kell találni

- Egyedi elbíráláshoz kormányzati támogatás szükséges



- Az elkészült Öko - turisztikai projekt újra beadása a jövőre
megjelenő EU-s pályázatra

- Az aktív és öko - turizmust elősegítő kínálatot erősítő
beruházások és programok lebonyolítása

- Konkrét együttműködések kialakítása a Szarvaskőben élő
és dolgozó vállalkozások között

- Új vállalkozások megalakításának és a meglévők
Szarvaskőbe településének önkormányzati és pályázati
eszközökkel történő támogatása adó bevételeink növelése
érdekében

- Önkormányzati megrendelésű munkáknál a helyi
vállalkozások előnyben részesítése

- A képviselő testület üléseit élő egyenes adásban
közvetítve lehetővé válna, hogy a település lakossága
otthonában közvetlenül értesüljön az elhangozottakról és
azokkal kapcsolatban elmondhassa véleményét, javaslatát

- Javaslom létrehozni az Önkormányzat által alapított
gazdasági társaságot, melyen keresztül végzett
beruházások jelenleg nem visszaigényelhető ÁFA tartalma
visszaigényelhető lenne, valamint a pályázati források
kezelését és a beruházások koordinálását és elszámolását is
végezné.

- Szarvaskőt Egerrel és Felsőtárkánnyal összekötő
kerékpárút megépítése a régi kisvasút nyomvonalán,
jelentősen növelhetné a vendég forgalmat mivel hazai és
külföldi kerékpárturizmus egyre inkább felértékelődik

- Szarvaskő külterületén lévő mezőgazdasági területek
hasznosítására részletes program kidolgozása „Zöld
gazdaság „ ( biogazdálkodás, növényházi kertészet,
gyógynövénytermelés, energetikai célú faültetvények és
energianövények telepítése stb… )



Biztos vagyok abban, hogy a közös gondolkodás által kérlelt értelmes célok mögé
minden jó szándékú, Szarvaskőért felelősséget érző, lakótársunk mellé áll és azok
konkrét gyakorlati megvalósításában – politikai nézeteitől és hitvallásától
függetlenül - tenni akar és tud is.

Kérem, hogy október 12-én minél többen jöjjenek el szavazni és adjanak bizalmat
azoknak, akik felkészültségük, elkötelezettségük, eddigi tevékenységük alapján az
új képviselő testületben csapatban is képesek együtt dolgozni annak érdekében,
hogy a közösség érdekeit szolgáló döntéseket tudjanak hozni. Ezt a felelősséget
csak egy olyan képviselő testület tudja felvállalni amelyben képviselve vannak a
fiatalok, a nyugdíjasok és a vállalkozók egyaránt.

Én az alábbi képviselő jelöltekre gondoltam:

Barta Győző Nahóczki László Barta László Pócsi Máté

„… egyetlen parancs van, a többi csak tanács, igyekezz úgy érezni,
gondolkodni és főleg cselekedni, hogy mindenki javra tégy” (Weöres
Sándor)

Dr. Zsirai Sándor
független képviselő jelölt

06-30-386-4245
zsirai.sandor@gmail.com

Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!
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