Együtt

agyvázsonyért!
Fábry Szabolcs,
a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltjének
választási kiadványa
2010. szeptember
költségvetési küzdelmét, megoldási lehetőségeit, az együtt elért
eredményeket és azokat a feladatokat, amelyek még előttünk állnak.

Tisztelt
Nagyvázsonyi
Választópolgárok!
Az elmúlt időszakban igyekeztem több családhoz eljutni, illetve rendezvényeinken beszélgetni
községünk elmúlt négy évéről és az
elkövetkező időszak lehetőségeiről.
Az alábbi írásban összefoglalom
Nagyvázsony négy esztendejének

Az indulásról és két tévútról
Négy éve vettem át falunk vezetését. Tudtam, hogy nehéz feladat
vár rám, a fórumokon, az üléseken, személyes beszélgetéseken és a
Nagyvázsonyi Futárban is évről-évre rendszeresen beszámoltam arról,
hogy Nagyvázsony küzdelmes éveket él át. A kezdetektől nem titkoltam el, hogy nincs könnyű anyagi
helyzetben falunk. Még 2006 év
végén elém tette körjegyző asszony
a 2007-es számokat, de annak ellenére, hogy 2007-re a bevételek és
az alapkiadások között mintegy 30
millió forint különbözet mutatkozott, bíztam abban, hogy sok jóakaratú emberrel EGYÜTT ki tudjuk
mozdítani Nagyvázsonyt, előrébb
tudjuk vinni településünket. A külső körülmények nem könnyítették
meg a dolgunkat: az állami elvonások négy év alatt 38 millió forinttal
csökkentették községünk költségvetését.

Két utat rögtön kínáltak „jóakaróim” vagy ha úgy tetszik: politikai
ellenfeleim. Az egyik a nem kötelező feladatok megszüntetése (közművelődés, zeneiskola, bölcsőde
stb.) vagy/és állások, munkahelyek
megszüntetése. Másik „lehetőség”:
a maradék vagyon felélése, eladása.
Azt rögtön tudtam, hogy ezek
egyike sem járható út, ezek csak
tovább sorvasztanák Nagyvázsonyt, közösségromboló hatásuk
mellett tönkretennének nagyon
sok családot. Így könnyű ugyan
nullás költségvetést csinálni, de
ezek a „lehetőségek” csak ideigóráig oldják meg a problémákat –
viszont felélnénk velük falunk jövőjét. Ez nem megoldás, kell lennie
azonban harmadik útnak!
A harmadik út: borotvaélen
Bizonyára sokan emlékeznek
a 2006-os első Adventi Örömök
– Élő Betlehem eseményre. Több
testületi tag lebeszélése, számos
egyéb pesszimista felhang ellenére
néhányan hittük, hogy van értelme adventkor összejönni és együtt

készülni a Karácsony ünnepére.
Néhány önkéntessel, segítővel a
református parókia kapujában állítottuk fel az első betlehemet, benne az élő állatokat. És egy kisebb
csoda történt: nyugdíjas közösségek, óvodás és iskolás gyermekek
csoportjai vezetőikkel, családok és
tenni akaró emberek jöttek és szerepeltek, tettek valamit, azért hogy
megmozduljon valami bennünk és
körülöttünk.
Mindezt látva megerősödött bennem: falunknak van jövője, mert
falunkban nagyon sok olyan ember
van, aki nem azt nézi, mit miért
nem lehet megtenni, hanem azt,
mit hogyan lehet megvalósítani.
Kell, hogy legyen harmadik út, ami
kiemeli községünket és segíti megoldani azt a nehéz gazdasági helyzetet, amiben Nagyvázsony van.
A körjegyzőség munkatársaival
megvizsgáltunk egy harmadik,
nagyon keskeny ösvényt, amin
ügyesen, de végig lehet menni. Ez a
harmadik út nem más, mint amire
oly’ sok család is kényszerül mostanság.
(folytatás a 2. oldalon)

EGYÜTT mûködünk – EGYÜTTmûködünk!
„Aki az elmúlt
négy évben nyitott
szemmel figyeli a
falut, észrevehette,
hogy Fábry Szabolcs számos dolgot elért és megtapasztalt. Érdeme,
hogy hitt olyan
rendezvényekben,
amelyek mára a
településnek jó hírnevet és ezzel nagyon sok barátot szerzett. Ezek
az emberek szinte szövetségesek lettek, akiknek segítségével több célt meg is valósítottunk.
Ugyanakkor minden közélet iránt érdeklõdõ
tudta, hogy Nagyvázsony – sok magyarországi
településsel együtt – nagyon nehéz anyagi helyzetben volt. Fábry Szabolcs határozottan ellenállt néhány képviselõ olyan javaslatának, hogy
építsük le az óvodánkat, zárjuk be a mûvelõdési
házat és sorolhatnám. Hála Istennek a többség
támogatta az építõ elképzeléseket. Õ mindig az

egyhelyben taposó „megoldás” helyett más utat
választott: nehéz, de felelõs és sikeres döntései
voltak. Több pályázattal és ennek eredményeképpen felelõs hitelgazdálkodás mellett, idehozva pályázati a szakembereket, mára kiegyensúlyozottá tettük egyesek masszív ellenállása
ellenére is a költségvetésünket. Õ is azon az
elven van, mint én: nem azt keresi, hogy mit
hogyan nem lehet, hanem azt, hogy mit hogyan
lehet megcselekedni. Ezért javaslom Szabolcsot
Nagyvázsony polgármesterének!”
Csebi Pogány Péter
a nagyvázsonyi
képviselõ-testület rangidõse
***
„A Kinizsi Terv, amelyet polgármester úr vezetésével nagyvázsonyi vállalkozók, civilek és
Nagyvázsonyt szeretõ mûvészek, alkotók, közösségi vezetõk, építészek, mûemlékvédõk összállítottak
pontosan az kicsiben, amire nagyban az országnak szüksége van. A Nemzeti Felemelkedés

Kormánya az Új
Széchenyi Tervet
meghirdette és társadalmi párbeszédre bocsátotta. Fábry
Szabolcs és barátai
a Kinizsi tervvel
ebben a munkában vettek részt:
az elõkészítõ tevékenységben éppúgy,
mint az azóta zajló
folyamatokban. Nagyvázsonyban polgármester
úr munkájában Kinizsi-s elszántságot tapasztaltam - ez az elszántság szükséges ahhoz, hogy a
település elképzeléseit, pályázatait a jövõben sikerre vigye. Nagyvázsony polgármestere a nála
megismert elszánással kívánja folytatni a munkát, így ajánlom õt és egyben a Fidesz-KDNP
jelöltjét a választópolgárok figyelmébe.”
Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter,
a Kinizsi Kör tagja

Tisztelt
Nagyvázsonyi
Választópolgárok!
(folytatás az 1. oldalról)

A meglévő folyószámla-hitelkerettel kellett úgy sáfárkodni, hogy
amikor van bevétele községünknek, akkor feltölteni azt, amikor
pénzszűke van, akkor pedig sajnos
a hitelkeretből kellett finanszírozni
a működésünket. De okosan és felelősen bánva a vagyonnal lehetett ezt
úgy véghezvinni, hogy közben nem
kellett a maradék vagyont felélni
(kisiskola és KMB-iroda tulajdonrészének 60-60%-ai stb.), nem kellett
munkahelyet megszüntetni és nem
kellett a nem kötelező feladatok (bölcsőde, művészeti oktatás, közművelődés stb.) közül semmit megszüntetni, mert azok településünk jövőjét,
falunk megmaradását garantálják.
Természetesen ez önmagában nem
elég. Mindeközben kezelni kellett azt
a nehéz a gazdasági helyzetet, amelyet még fokozott a gazdasági válság
is. Kötelességünk volt takarékoskodni, átszervezni valahogy úgy a
működésünket, a településüzemeltetést, hogy az finanszírozhatóvá
váljon. Tudtam, hogy ez egyik napról
a másikra nem megy, de EGYÜTT
belső erőinkkel és külső segítséggel
néhány év alatt megvalósítható a
feladat. Évről évre csökkenthető a
költségvetési különbözet. Partnerre találtam ebben az önkormányzat
dolgozóinál és sikerült a feladatokhoz külső segítségeket is megnyerni.
Barátokat szerezni
Nagyvázsonynak
– felkészülni a jövőre
Ezen körülmények között is vallottam, hogy kapcsolatok felhasználásával, előrelátással és barátságok kialakításával nagyon sok eredményt meg
lehet valósítani Nagyvázsonyban.
Meggyőződéssel vallottam, hogy ha
sikerül önerőből, EGYÜTT eredeti és újszerű közösségi alkalmakat,

rendezvényeken szerveznünk, akkor azok több hasznot is jelentenek
falunknak:
• kialakítják a közösségibb gondolkodást, összetartóbb falut
kovácsolnak
• növelik Nagyvázsony ismertségét és elismertségét
• könnyebb jó hangulatú eseményekkel Nagyvázsonynak barátokat szereznünk
• idővel növelik a helyi idegenforgalmi bevételeket, megalapoznak egy új utat
• előbb-utóbb tisztes nyereséget is
termelnek falunknak
Nagyszerű munkatársak mellett
nagyszerű partnereket is találtunk
ezekhez az alkalmakhoz, amelyek
így a vártnál hamarabb lettek országosan is egyedülálló, ismert és

komoly érdeklődésre számot tartó
elő- és utószezoni, valamint főszezoni programok. És ami egy picivel
még fontosabb: jelentősen közelebb
hoztak nagyvázsonyit a nagyvázsonyival, fiatalt és időst, vállalkozót és
kétkezi munkást, különböző családokat. Röviden: minket, itt élőket.
A
marha(nagy)hajtások,
a
DumaVölgy-HumorVár, az adventi programok és a kisebb események (évközi diákszinpadi vendégek
Nagykőrösről, Abonyból, farsangi
alkalmak stb.) erőt adtak nekem is,
munkatársainknak is ahhoz, hogy
a kitűzött célt, a harmadik utat
EGYÜTT bejárjuk.
Évről évre csökkentettük az alapkiadás és alapbevétel 8-9 éve hordozott különbségeinek terhét, nem
adtunk el vagyont, nem szünettünk
meg munkahelyet és átszerveztük a
községgazdálkodást.
Ehhez kaptunk pályázati úton
szakember-segítséget is, a szervezetfejlesztő cég vezetőit, akik néhány politikai ellenfél hangos és
megalapozatlan vádaskodásainak
ellenére az intézményvezetők többségével, a pénzügyi szakemberekkel
összhangban eredményes munkát
végeztek. Elmondható, hogy az idei
esztendő mutatói már nullásak lesznek, vagy ahhoz nagyon közelítenek
és megtartottuk a falu jövőjét jelentő
intézményeket.
Erőfeszítéseinket látva falunkat
nagyon sokan felkarolták. Megalakult a Kinizsi Kör, köztük számos
helyi vállalkozó, művész, építész,
egyházi személy mellett olyan közéleti szereplők akik azóta választott
országgyűlési képviselők, minisztériumi vezetők, döntéshozók. A körrel létrejött munka egyúttal egyik
előkészítő eleme lett az Új Széchenyi
Tervnek is.
EGYÜTT elért sikerek
Mindeközben megkezdtük a maradék vagyon tulajdonhányadainak
rendezését is. A kisiskola és a KMBiroda papíron 100-100%-ban már
Nagyvázsony tulajdona. Megkezdődött a társközségek felé a résztulajdonok törlesztése is. Összesen mintegy 200 millió forint plusz forrás,
főként pályázati támogatás érkezett
Nagyvázsonyba (részletes a 4. oldalon). Ki kellett harcolni a mentőállomás parlamenti támogatását, megszerezni a megye nehézségei ellenére

a megyei támogatást, megújult az iskola (kívül tavasszal folytatódik a felújítás), az óvoda, a községháza és az
előtte lévő előtti park, a Milleniumi
park, jelentős beszerzések történtek
pályázati forrásból. Gyakori szembeszél ellenére előre vitorláztunk tehát
– igaz, a legtöbb plusz forrást meg
kell hitelezni, amíg a támogatás megérkezik rájuk. Időközben nyertünk
a művelődési ház felújítására is és
jó úton jár a kisiskola-felújítási és a
településközpont megújításának pá-

lyázata is. Ez utóbbi ha nyer, akkor a
beadott pályázatnak köszönhetően a
nemesleányfalui tervezett játszótér
és a milleniumi park is eszközökkel
gyarapodhat. Még nagyobb öröm,
hogy ezekhez a fejlesztésekhez jelentős társadalmi munkát tudtunk
szervezni, amely erősíti a falu közösségét.
Büszkék lehetünk az esti gimnáziumra, hiszen alighanem az első falu
vagyunk az országban, ahol ilyen
működik. Nem ők kerestek minket,
hanem mi vettük fel velük a kapcsolatot és készítettük elő két év alatt az
indulást. Új rendőrségi irodát alakítottunk ki és 2 rendőr letelepedését
is elértük - egyes képviselők ellenállását leküzdve.

Része lettünk a Művészetek Völgyének egy laza szövetséggel, völgypolgársággal, de megőriztük önálló
arculatunkat is. A programokat
EGYÜTT partnereinkkel (legfőképp a Dumaszínházzal) magunk
szervezzük, szponzori, támogatói és
pályázati segítséggel – az elmúlt két
évben már nyereséget termelve és
30-40 nagyvázsonyi fiatalnak nyári
munkát biztosítva. Jelentősen megnövekedtek a hivatalos vendégéjszakák községünkben.
Barátságosabb, ápoltabb lett falunk, szívesen frissítem a megújult
gazdag honlapunkat, turistáink
nagy örömmel veszik az egységes információs táblákat, az új szolgáltatásokat: lovas postakocsi-járat, fogatos
idegenvezetés kóstolókkal, kisfilmek
és számos jó hangulatú médiaanyag
népszerűsíti már Nagyvázsonyt.
Sajnos nem sikerült célegyenesbe
juttatni az Egészségház-fejlesztési
és a Kertalja utcai pályázatunkat és
még küzdeni kell egy kicsit a Kisiskoláért is. A felsorolt gazdasági
helyzet nem tette lehetővé, hogy
többet kátyúzzunk, pedig ráférne
útjainkra a felújítás. Az elmaradt
fejlesztési pályázatokat újra be kell
adni és fel kell készülni az Új Széchenyi Tervre is, amely januárban
indul.
Az eredményeket nem egyedül,
nem néhányan értük el, hanem
EGYÜTT sikerült előrébb vinni falunkat, Nagyvázsonyt.
Van még feladat
– EGYÜTT, Önökkel
Sok dolgunk lesz EGYÜTT: a
kis- és közepes vállalkozásokat, az
őstermelőket, a Hungaricumok előállítóit, a turisztikai vállalkozásokat
segíteni kell, hogy azok minél sikeresebben szerepeljenek az új kormány
lényegesen egyszerűbb és korrektebb
pályázati rendszerében, az Új Széchenyi Tervben. A vállalkozóknak a
kedvező területek biztosítása mellett
ez lehet a legnagyobb segítség a jövőben, amit önkormányzat és vezetése
biztosítani tud.
Számos vállalható jó ötlet érkezett
a családlátogatások keretében is:

• legyen közkonyhát segítő közcélú konyhakert,
• építsünk járdát társadalmi
munkában,
• csinosítsuk tovább a falut, alakítsunk ki közös buszparkolót,
erőnk mértékében javítsuk útjainkat,
• elevenítsük fel a régi búcsúk
hangulatát,
• rendezvényeink segítségével támogassuk a helyi sport- és futballéletet,
• Újre be kell adni az útfejlesztési
és az egészségház pályázatait,
• folytatni kell a végre tulajdonba került Kisiskola pályázati
munkáját és a településközpont
fejlesztését,
• valósítsunk meg minél több fejlesztést a Kinizsi Tervben megfogalmazott célok közül.
Januártól jelentősen megváltozik
a közigazgatási rendszer és hamarosan meg fog változni az iskolafenntartás, az intézményfenntartás rendszere is. Rá is fér falunkra,
hogy kevesebb teher legyen rajtunk,
ugyanakkor nő a felelősségünk is!
A hasonló jelentőségű települések
(Márkó, Nemesvámos, Szentgál,
Herend, Hajmáskér) Fidesz-szervezetei szintén jelölnek polgármestert,
hiszen tudjuk: az új közigazgatási
rendszer és településeinkre háruló
központi szerep megköveteli a felkészült vezetést, az egész embert a
település élén, a kipróbált kapcsolatrendszert, a széles ismeretséget
és a felgyorsult világgal történő lépéstartást.
Nagyvázsony nem egy falu a sok
közül, hanem a térség központja ezt az új, mikrotérségi vezető szerepet szolgálta a szervezetfejlesztés, a

középiskola beindítása és a Kinizsi
Kör munkája is. Meggyőződésem,
hogy ezt a feladatot nem lehet félvállról ellátni, nem lehet máshogy, csak
egész emberként felvállalni és szolgálni.
Nem egyedül vállalom a megmérettetést: mellettem tudom családomat, bízok a leendő testület együttműködésében, számítok a település
barátaira, rendezvényeink és programjaink partnereire, hiszek a szívós
és széles kapcsolati tőkére alapozó
munkában, de legelsősorban Önökben, Nagyvázsony polgáraiban, hogy
EGYÜTT NAGYVÁZSONY fejlődéséért sokat tehetünk.
Kérem, tiszteljenek meg október
3-án bizalmukkal, hogy megszolgálhassam azt.
Fábry Szabolcs János
a Fidesz-KDNP
polgármester-jelöltje

EGYÜTT mûködünk,
EGYÜTTmûködünk!
„Nagyon kevés
t el ep ül és vez etõ
tud ennyire rövid
idõ alatt ennyi
mindenkit községe mellé állítani.
Fábry Szabolcs a
helyi vállalkozók,
civilek mellett neves mûvészeket,
szakembereket és
a magyar közélet legjelesebb személyeit szólította meg és
gyûjtötte õket a Kinizsi Körbe illetve állította
a község programjai, rendezvényei, táborai
mellé. Meggyõzõdésem, hogy ez nagyon nagy
teljesítmény és ami még fontosabb: ezzel polgármester úr közösséget igyekezett teremteni
és erõsíteni Nagyvázsonyban. Az elsõ négy
év alapozó munkája tehát a következõ ciklusban érhet be. Mindezek tükrében jószívvel
ajánlom Szabolcsot minden nagyvázsonyi
választópolgár figyelmébe.”
Rákay Philip
médiaszakember,
országimázs-munkacsoport
***
Egy humorista
nem jó, ha politikusokat ajánlgat, hiszen az a
feladata,
hogy
mindenkitõl függetlenül a gúny
céltáblájára tûzze
õket,
mintegy
kontroll jelleggel.
Ezt a felkérést is
azért fogadtam el
csupán, mivel Fábry Szabolcsnak köszönhetõ,
hogy sikerült összehozni egy számunkra fontos együttmûködést Nagyvázsonnyal, aminek révén számos nagyszerû embert ismerhettünk meg a községben és egy mindkét fél
számára sikeres rendezvényt indíthattunk el.
Együttmûködésünk remek példa arra, hogy
csupán tenni akarásból és egy jó ötletbõl is
lehet valami nagyot és emlékezeteset alkotni.
Remélem, hogy ez a felfogás fog a jövõben is
folytatódni Nagyvázsonyban.
Litkai Gergely
Dumaszínház vezetõje

Hock Ferenc
Fábry Szabolcs
pezsgést hozott a
falu életébe. Fiatal, agilis vezető,
vannak jó ötletei, nem ismerek
nála alkalmasabb
polgármesterjelöltet. Mindamellett
nem
irigylem, mert
hálátlan feladatot vállal. Nagyon segítőkész, bátor, vállalkozó szellemű embernek ismerem.

„Nagyvázsonyban a község
kiemelkedõ
rendezvénye, a
Dumaszínház
fellépése nagyon
fontos funkciót
teljesít; eljuttat
bennünket a közösségiséghez, a
közösség összefogásához. Ha egy
közösség meg akarja mutatni, hogy milyen
kincsei, értékei vannak, akkor az azt jelenti, hogy az a közösség büszke magára.
Az a falu, amely büszke magára, fejlõdni
fog - azt a falut, közösséget már nem lehet
elpusztítani.”
Dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes

***
Nagyvázsony felelõs vezetõt kapott
Fábry Szabolcs személyében. Polgármester
úr és munkatársai kiharcolták a szervezetfejlesztési pályázatot, megnyerték azt és
közbeszerzéses úton szakértõkkel nézhettük
át a község gazdálkodását. A település vezetése a legnehezebb feladatot választotta.
Nem leépített, nem bezárt intézményeket,
munkahelyeket, hanem egy kis számú, de
ugyanakkor nagyon agresszív helyi ellenállás ellenére hitt az önkormányzat
átszervezhetõségében. Mindez idõ alatt
felelõsen kellett a hitelkerettel is gazdálkodnia valamint a község üzemeltetésének és gazdálkodásának újragondolását
levezényelni. Nagyvázsony gazdálkodása
a 2010-es, de legkésõbb 2011-es évet tekintve abszolút kiegyensúlyozottá vált. A
korábbi évek és a korábbi kormány „ajándékai” kezelhetõvé váltak valamint a település a szervezetfejlesztéssel felkészülhetett
arra, hogy valódi mikrotérségi központtá váljon. Köszönjük polgármester úr és
munkatársainak együttmûködését.
Lendvay Endre
ügyvezetõ igazgató
Vanin-Responsum Kft.

Izsó Kálmánné
Csak jót tudok mondani Fábry Szabolcsról. Szimpatikus fiatalember, jó szervező.
Völgykapu
rendezvények,
Dumaszínház, szüreti mulatság,
Ma r h a ( n a g y ) h aj t á s
eseményeinek
megszervezése az ő nevéhez fűződik. Minden
összevetve megállapíthatjuk, hogy fellendült
az idegenforgalom is a településünkön az
utóbbi négy évben.

Nézzük át EGYÜTT
az önkormányzatok
gazdasági helyzetét!
Az elmúlt nyolc év önkormányzat-nyomorító
politikája, faluellenessége nem tûnik el nyomtalanul. A 3200 önkormányzat háromnegyede
van súlyos helyzetben, Nagyvázsonyban is nagyon nehéz idõszak van a hátunk mögött. Falunkban igyekeztem minden ellenkezõ szirénhang és minden korábbi kormányintézkedés
ellenére megtartani a falu intézményeit és
közben fejleszteni a települést és a közösséget.
Az új kormány adóintézkedései, intézményfenntartói intézkedései, a bejelentett és bejelentésre kerülõ változások jelentõsen könnyítenek
a vidéken. Nem árt azonban felidézni, hogy a
kormányváltás elõtti idõszakról miként is nyilatkoznak az önkormányzati vezetõk.
2010 augusztusában Kósa Lajos polgármester
(Debrecen), a Fidesz ügyvezetõ alelnöke így vall
errõl:
„Az önkormányzatok eladósodottságáról szóló adatokat nagyon erõs fenntartásokkal kell kezelni (…).
Ilyesmikkel bûvészkedni teljesen értelmetlen. Az önkormányzatok eladósodottságának az az oka, hogy az
állam az önkormányzatokhoz delegálta a feladatait,
csak nem adott hozzá finanszírozást. Négy év alatt az
önkormányzatok durván kettõszázötven új feladatot
kaptak, de csak öthöz kaptak pénzt az államtól. Valamikor (2003 elõtt) a központi finanszírozás nyolcvan
százalékban fedezte az önkormányzatok feladatellátását. Ma ez ötven százalék. Ezért mondjuk azt, hogy
újra kell gondolni az önkormányzatok feladatvállalását, mert az most nem jól mûködik, ebben a formában
pedig finanszírozhatatlan”
(Magyar Nemzet,
2010. augusztus 28.)
2010 februárjában sokan kongatták a vészharangot, ídézzük fel a megyeszékhelyünk nyilatkozatát illetve az önkormányzati szövetség elnökének gondolatait:
„A szocialista kormányzat nem tekinti partnernek
az önkormányzatokat, tudatosan az ellehetetlenítésükre törekszik. Ami nem csak a pénzeszközök kivonását jelenti, mert sorozatosan hozzák a végrehajthatatlan jogszabályokat. Elõírnak olyan követelményeket,
amelyeknek nincs meg a pénzügyi vagy a technikai
feltétele. Miközben kivonják azokat a forrásokat,
amelyek helyben képzõdnek.”
(Debreczenyi János,
Veszprém polgármestere)
„Nem az önkormányzatok a felelõsek azért, hogy
az államadóság jelentõsen nõtt a jelenlegi (szocialista) kormányzati ciklusban. Ennek oka a regnáló
kormány, amely eladósította az országot, az önkormányzatokat. Az önkormányzatok azért kénytelenek
hiteleket felvenni és kötvényeket kibocsátani, mert a
kormány forrásokat von el az önkormányzatoktól.”
(Ódor Ferenc elnök,
Megyei Önkormányzatok Szövetsége)
Parragh Antalné
Amióta ő a polgármester, felpezsdült az élet a faluban. Épül,
szépül az iskolánk, óvodánk, művelődési házunk, a Völgypark és
a teniszpálya. Sikeresek a nyári
táborok, esti iskola indult községünkben. Szimpatikus számomra, hogy Szabolcs partner az új
ötletekhez, minden korosztállyal
szót ért. A fórumokon mindenki
elmondhatja gondolatait. Szeretnénk, ha a következő ciklusban Nemesleányfaluban
járda épülne.

Nézzük át EGYÜTT

Legfontosabb kérdések – legfontosabb válaszok
Nagyvázsony-káté a mûködésrõl, a gazdaságról
Mit mutattak a költségvetés számai ennek a ciklusnak
kezdetén, 2006 év végén a következő, 2007-es esztendőre?
Mintegy 30 milliós negatívumot.

A korábbi évek negatív költségvetései kezelhetőek
lettek-e?
Van még feladat velük, de igen, egyértelműen és megnyugtatóan.

Mivel tetézték a gazdasági megszorítások az önkormányzatunk helyzetét?
Négy év alatt további 38 millió forint állami normatíva
megvonásával.

Sikerült-e gyarapítani mindeközben Nagyvázsony vagyonát?
Igen, jelentős mértékben.

Mit szolgálnak ezen intézmények?
A falu jövőjét, a kisgyermekesek megtartását és a közösségteremtést, a falu jó hírnevét.
Megtérül a bölcsőde és nyereséges-e a programszervezés?
Igen, egyértelműen. Sőt, a programjaink költségvetései minden esetben nullszaldósak voltak, az utóbbi
két évben a nyári rendezvények pedig összesen több,
mint félmillió forint többletet mutattak.
Mekkora értékben valósította meg Nagyvázsonyban a
Dumaszínház rendezvényét?
Három alkalommal összesen mintegy 25 millió forintot költött a Dumaszínház a rendezvényre, melyet nagymértékben a három évben megforduló jegyet váltó kb. 30.000 fős
közönség és kisebb mértékben a szponzorok álltak
Hány fiatal dolgozhatott a rendezvényen?
Évente 30-40 fiatalnak tudtunk nyári munkát adni Nagyvázsonyban.
A falu mindeközben küzdött a már felvázolt körülményekkel. Mit lehetett tehát tenni, hogy átvészelje
Nagyvázsony az elmúlt gazdasági helyzetet?
3 alternatíva kínálkozott:
- megszüntetni a nem kötelező feladatokat (bölcsőde, közművelődés)
- eladni a maradék vagyont (kisiskola 60%-a, KMB-ház 60%)
- felelős gazdálkodást kezdeményezni
Mit képviselt Fábry Szabolcs polgármester?
A harmadik változatot: a jövőért és a közösségért felelős gazdálkodást, intézményeink, munkahelyek megtartását, közösségi élet újjászervezését
Mivel lehet ezt elérni?
A 32 milliós folyószámla-hitelkeret segítségével évről
évre küzdeni intézményeinkért, álláshelyek megmaradásáért, falunkért, túléléséért
Mire törekedett mindeközben?
Olyan megtakarításokra, átszervezésekre, amelyek nem
járnak intézménybezárással, közjóléti feladatok megszüntetésével, elbocsátásokkal
Kiket hívott ehhez segítségül?
Közbeszerzéses úton valódi szakértőket foglalkoztató,
átvilágító céget (Vanin-Responsum Kft.)
Miből finanszírozta a község az ő működésüket?
Pályázati forrásból
Mit sikerült így elérni?
Hosszú évek után a 2010-es esztendő költségvetése
kiegyensúlyozott. Megkezdődött az önkormányzat működésének átszervezése és a felkészülés a teljesen új
állami finanszírozásra, településbarát feladatellátásra és
egy mikrotérségi központi szerep betöltésére

Mely pályázatok készültek el, kerültek MÉG beadásra
2007-2010 között?
A Kertalja utca felújítása és az Egészségház-fejlesztés
pályázata.
Mivel ezeket elutasították 2008/2009-ben, mi a teendő?
Átdolgozva, de újra be kell adni őket.

Mely tényezők nehezítették még az önkormányzatok,
köztük Nagyvázsony működését?
„Négy év alatt az önkormányzatok durván 250 új feladatot
kaptak, de csak öthöz kaptak pénzt az államtól” (idézet
Kósa Lajos debreceni polgármestertől, Magyar Nemzet,
2010.08.28. – lsd. még az önkormányzati vezetők nyilatkozatairól szóló összeállítás).
A gazdasági és kulturális bizottság elnökei minden év
elején beterjesztették a költségvetés tervet.
Mit szorgalmazott a két elnök nyiltan vagy burkoltan?
A gazdasági helyzetre történő hivatkozással a nem kötelező (pl. bölcsőde, közművelődés, zeneiskola, stb.)
feladatok megszüntetését.

pályázat sikeres lesz, tovább gyarapodhat a Millenniumparki játszótér is és a nemesleányfalui játszótér (Pásztorház) is eszközöket kaphat.

Mivel gyarapodtunk négy év alatt?
– Mentőállomás a megyei vezetés és az országgyűlési
képviselő segítségével (40 millió forint támogatás)
– Iskola bővítése pályázatból (9,5 m Ft)
– Iskolafejlesztés pályázatból (26,2 m Ft.)
– Iskolaparkettázás (0,4 Ft)
– Óvodafejlesztés pályázatból (10 m Ft.)
– Játszópark-építés pályázatból (3,5 m Ft.)
– Községháza előtti park fejlesztése pályázatból (0,7 m Ft)
– Körjegyzőség fejlesztése pályázatból (szervezetfejlesztés 13 m. Ft)
– Körjegyzőség eszközfejlesztése pályázatból (3,8 m Ft)
– Új mikrobusz pályázatból (8,5 m Ft.)
– Virágosítás, ápolt környezet pályázatból és munkatársak támogatott foglalkoztatásából (9,5 m Ft)
– Településőr foglalkoztatásának támogatása (1,5 m Ft)
– Komposztáló eszközök, komposztáló program pályázatból (7 m Ft)
– Négy éve évente négy önköltségét kitermelő vagy
nyereséget hozó nagyrendezvény többezer turistával,
vendéggel (pályázati és szponzori források: 7 m Ft)
– A hivatalos vendégéjszakák számának megtízszerezése rendezvényeinkkel
– Együttműködés a Művészetek Völgyével és a Dumaszínházzal
– Közös könyv előkészítése, szerkesztése és kiadása
testvértelepüléseinkkel (2 m Ft)
– A kisiskola és a KMB iroda papíron 100%-os tulajdonunk lett (a társközségek felé megkezdődött a 40%
tulajdonrészük kiváltása)
– A patakparti földsáv községi tulajdonba helyezése
– A faluról többtucat televíziós kisfilm és többszáz
médiamegjelenés
– Kisiskola átalakítás terveinek elkészíttetése pályázatból (1,7 m Ft)
– Két kis utca felújítása pályázatból (4,5 m Ft)
– Tapolcai úton lassító sávok felfestetése, idegeilenes
sebességmérő kihelyeztetései (0,2 Ft)
– Rendezettebb viszony a kastéllyal, óvodások úszásoktatása a kastélyban (1 m Ft. támogatás oktatásra)
– Új telkek közvilágításának kábelezése (0,6 Ft)
Forrás: Körjegyzőség, Pénzügyi csoport
Mely fejlesztés indul meg heteken belül?
A Petőfi utcai Művelődési Ház fejlesztése 36 millió forint értékben, pályázatból.
Iskola külső fejlesztése (szigetelés, homlokzat stb) 13
millió forint értékben pályázatból.
Forrás: Körjegyzőség, Pénzügyi csoport
Összeadva számszerűsíthetőek-e ezek a fejlesztések?
Igen, összesen 199,6 millió forint fejlesztés érkezett Nagyvázsonyban 4 év alatt.
Mely fejlesztési elképzelések pályázati beadása történt MÉG meg az elmúlt 4 évben?
Kisiskola teljes átépítése és felújítása valamint a Pontes
Alapítvánnyal a Fő tér-fejlesztés I. ütemének pályázatai beadásra kerültek, várjuk elbírálásukat. Ha ez utóbbi

Milyen további, falu jövőjét szolgáló tevékenység zajlott még?
Részvétel az Új Széchenyi Terv előkészítésében.
A helyi Kinizsi Kör életrehívása és a Kinizsi Terv elkészítése és átadása Matolcsy Györgynek.
Felnőtt esti gimnázium beindítása Nagyvázsonyban.
A táblaprogram életre hívásával eddig mintegy 800.000
Ft támogatás megszervezése oktatási intézményeinknek
valamint gyermek- és ifjúsági művészeti csoportjainknak.
Közbiztonsági intézkedések: új KMB iroda, két helyben
élő rendőr letelepedésének támogatása, faluközpont közrendjének helyreállítása (nyitvatartás szabályozása).
Kik látogatták meg a falut, segítve, támogatva céljainkat?
Horváth Zsolt országgyűlési képviselő; Lasztovicza
Jenő megyei közgyűlés elnöke; Talabér Márta, a megyei
közgyűlés alelnöke; Balog Zoltán, államtitkár; Matolcsy
György, nemzetgazdasági miniszter; Navracsics Tibor,
miniszterelnök-helyettes; Wittner Mária, parlamenti képviselő, 56-os hős; Márfy Gyula, római katolikus érsek; Bátor
Botond OSPPE, Magyar Pálos Rend tartományfőnöke, a
Kinizsi Kör tagja; Varga István, nemzetgazdasági minisztérium szakértője, Kinizsi Kör tagja; Kahler Frigyes bírói
kollégium elnöke, 56-kutató.
Továbbá a kulturális élet, a műemlékvédelem, az építészet
jeles képviselői, a Kinizsi Kör tagjai.
Hogyan folytatható ez a munka?
EGYÜTT NAGYVÁZSONYÉRT!
- falunk polgáraival
- a térséggel
- Nagyvázsony barátaival
- rendezvényeink partnereivel
- a Kinizsi Kör tagjaival
- az Új Széchenyi Tervvel
- a nemzeti felemelkedés kormányával
TELEPÜLÉSÜNK FEJLŐDÉSÉÉRT!

Nagyvázsonyban négy év alatt számos kiállítást nyitottunk meg községünk alkotóival, közösségeivel.
Minden évben megrendeztük a vállalkozókkal a Gazdasági Párbeszéd esteket a helyi vállalkozókat segítendő. Itt pályázati tanácsadók, gazdasági szakemberek
mellett fogadtuk Matolcsy György gazdasági minisztert
is. Ugyancsak évente egy alkalommal átadtuk a Nagyvázsony Jó Hírnevéért díjakat olyanoknak, akik sokat
tetttek falunkért - akik közül többen már sajnos nincsenek közöttünk.
Idén Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes nyitotta
meg nagyrendezvényünket.
• Megtisztelték-e ezen alkalmakat jelenlétükkel mostani kihívóim alpolgármesterként, gazdasági bizottsági elnökként?
• NEM, sajnos nem értek rá.

