Összefogás Nagyvázsonyért
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Évértékelő különszám – 2012 nyara
Hírpartnerünk a www.nagyvazsonyma.hu hírportál szerkesztősége, Nagyvázsony független hírportáljának csapata

Köszöntő, évértékelő
Tisztelt Nagyvázsonyi Polgárok!
Eltelt egy év az időközi választások óta. Mindenki meghúzza a mérleget, mit vesztett falunk és mivel gyarapodott községünk. Mi is ezt tettük. Mint nagyvázsonyi polgár, mint a rendezvény fővédnöke, Vendégház tulajdonos, mint egyszerű néző-rajongó szomorúan tapasztaltam, hogy a Dumaszínház
úgy döntött, Füreden folytatja a négy-öt év alatt felépített humorfesztivál megrendezését. Írhatnám, amit mindenki tud:
veszteség ez a falu hírneve, a falu vendéglátó- és idegenforgalmi bevételei szempontjából, veszteség a szállásadóknak, gazdáknak, kóstoltatóknak és a minőségi programok szerelmeseinek egyaránt. Ahogy a Dumaszínház távozásával elszámolható veszteség, úgy a többi „kidobott millió”, a veszteséget
„termelő” vár sem pusztán a felsoroltak miatt jelent fájdalmat
mindazoknak, akik fejlődő pályán szeretnénk látni Nagyvázsonyt. A megvalósítható álmok azok, amelyek az igazán nagy
veszteségeink: az országosan is egyedülálló fesztivál a Kinizsi
Kör munkájával, a Kinizsi Terv elképzeléseivel együtt olyan jövőképet jelentett falunknak, amelyben nem csak 10 napig tartott volna Nagyvázsonyban a szellemi, kulturális, lelki és gazdasági pezsgés, hanem egész esztendőn át. Sokunk lelki szemei előtt a rendezvénnyel együtt megelevenedő várnegyed, a
művészekkel, alkotókkal együtt (a Káli-medencéhez hasonlóan) jelentős ingatlan-felújítások, megtelepedések, szépülő házak és élénk kulturális-gazdasági élet jelentették volna az igazán komoly áttörést, kiemelkedési lehetőséget. Ez most veszni látszik.
Van azonban kiút. Nagyvázsony sokszínű, sokoldalú település, amelyet sokféle ember lakja. Szorgos gazdák, tisztes iparosok leszármazottai, utódai, falusi polgárok, akik értéket
akarnak teremteni. Közös összefogásunk eredménye a Várpanoráma Klub, a Néprajzi Múzeum megmentése és a www.
nagyvazsonyma.hu hírportál megteremtése is. Vannak kicsi
részsikerek is, például: ez utóbbi hírportál segítségével is sikerült elérni, hogy végül csak felvettek nagyvázsonyi fiatalokat is a Kinizsi Várhoz, hogy folytathassák éveken át megszokott színvonalas bemutatójukat. Sikerült egy új játszóteret átadni, tavaszra megszervezni az őszi nehézségek dacára egy jelentős lovas találkozót és megújítottuk a faluközpontot is. A
Pontes Alapítvánnyal és a református egyházzal karöltve elértük, hogy ma 7 házi segítségnyújtó több, mint 50 nagyvázsonyi nyugdíjas vagy beteg ember számára biztosít szolgáltatást, ellátást házisegítség-nyújtás keretében. Látva a civilként
elért eredményeket, a helyi Várpanoráma Klub és az országos
Kinizsi Kör továbbra is azon dolgozik, hogy minél több elképzelésünk megvalósulhasson a jövőben. Nem magunkért – a
történelmi vár környezet megújulásáért, a falu fejlődéséért,
a munkahely-teremtésért, Nagyvázsony gyarapodásáért. Hiszünk a falu, hiszünk Nagyvázsony jövőjében. Tisztelettel köszöntöm,
Fábry Szabolcs

 Miért költözött Füredre a Dumaszínház?
 Hogyan lehet egy év alatt veszteséges a Kinizsi Vár?
 Mekkorára duzzadt a falu forráshiánya?
 Beszélhetünk-e kidobott tízmilliókról?
 Minderről összefoglalót olvashat Veszteség-kalkulátor
címmel lapunkban.

Összeállításunkból megtudhatják, miért is
mondott le Csurgó Béla és mit neheztelt a távozó
képviselő Magasi József képviselővel együtt a falu idei
költségvetésében illetve az iskola korábbi vezetésének
milliós tételeiben. Kettejük nyílt levele nehezen
megtalálható a község hivatalos honlapján, azonban
itt most megismerheti írásukat ön is.


Szilléry Éva cikkéből (amit aztán az MTI, az
Index Veszprém és több más hírportál is átvett)
megtudhatjuk, miként kezelték a néhány éve elhunyt,
az ország legjelentősebb műemlék-építészének
örökségét illetve a falu páratlan iparos emlékeinek
otthonát, a Shcumacher-házat (néprajzi múzeum).

Veszteség-kalkulátor
 www.nagyvazsonyma.hu - összeállítás

Összegyűjtöttük az elmúlt egy esztendő veszteségeit, negatív mérlegét. Mindazt, ami az önkormányzati hírlevélből kimaradt.
Szabálytalanul elköltött
százezrek
A Dumaszínház 2011. évi
nagyvázsonyi rendezvénye
több, mint 4 millió forint bevételt hozott a községnek
(parkoló, helyi jegyek, Dumaszínház hozzájárulás, idegenforgalmi adó többlet, vásárosok hozzájárulása stb.). A
rendezvény kiadásaiból több,
mint 20 nagyvázsonyi fiatal
részesült alkalmi munkában
a programok alatt. Mint ké-

sőbb kiderült, a rendezvény
lebonyolításához a közel egy
milliós elektromos költségek
számlái közül egy több, mint
300.000 Ft-os számlát VíghKrupla Orsolya az idevonatkozó szabályok megszegésével
írt alá. A fesztivál bevétele így
alig 80ezer forintra apadt. Az
ügy láncreakciót indított el,
melynek következménye januárban a Dumaszínház távozása lett. De erről később.
(folytatás a 2. oldalon)

2 Nagyvázsonyi Futár
(folytatás az 1. oldalról)
Kidobott milliók 1.: A legjobbnak értékelt nagyvázsonyi pályázó helyett egy nem
nagyvázsonyi lett a vár vezető
Még tavasszal megürült
a várat üzemeltető Kinizsi
non-profit kft. ügyvezető
igazgatói széke. A 2010-ben
megválasztott testület pályázatot írt ki a cégvezetői
állásra, melyre 14 pályamunka érkezett. Fábry Szabolcs
volt polgármester a vártulajdonos államot képviselő MNV Zrt-nek és a szakmai
felügyeletet jelentő Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak (KÖH) is elvitte a pályázatokat, hogy ne pusztán a
helyi politikai csatározások,
hanem szakmai szempontok is szerepeljenek az elbírálásnál. A KÖH szakértői a
nagyvázsonyi, több nyelvet
beszélő, történelem szakos
Sándor Zsuzsa pályázatát tartotta a legjobbnak. Az időközben megválasztott új,
hét fős testület először 3:2:2
arányban őt is választotta
meg vezetőnek. Ekkor rövid
szünetet követően új szavazás történt, ahol 4:3 arányban a nem Nagyvázsonyban
élő Barabás Borbálát választották meg a vár élére. Sándor Zsuzsával szemben VighKrupla Orsolya azt az aggodalmát fejezte ki, hogy két
gyermeke mellett hogyan
fogja vezetni a várat és a
non-profit kft-t.
A vártól 300 méterre lakó
Sándor Zsuzsanna bruttó
200.000 Ft-ért vállalta volna a vár vezetését szemben Barabás Borbálával, aki
a Balatonról feljárva bruttó
300.000 Ft fizetése mellé további 50.000 Ft. költségtérítést, 18.000 Ft. cafetériát és
szolgálati telefont kap.
Leeresztett horgásztó
Tulajdonosváltás történt a
volt nagyvázsonyi horgásztónál. A horgásztó vizét a
korábbi tulajdonos engedély
nélkül eresztette le. Hutter
Sándor vízi közmű vezető
szerint ehhez körjegyzői engedélyre lett volna szüksége, hiszen a víz a falu tulajdonát képező patakon keresztül távozott. Intézkedés
információink szerint az ügyben nem történt.
Elmaradt
az
őszi
marha(nagy)hajtás,
Elmaradt
az
őszi

marha(nagy)hajtás, helyette
lett Szt. Mihály-napi Szüreti
mulatság. Az most nem érdekes, hogy Szt. Mihálynak
semmi köze a szürethez, de
az annál inkább figyelemre
méltó, hogy a csorda behajtás köré immár hatodik éve
szervezett ünnepséget külön buszos csoportok látogatták. Nem beszélve a több
száz főt helyben, környéken
megmozgató lovas programról. A hiányt pótló helyi
civil szervezetek pedig sajátos bejelentéseket követően kénytelenek voltak elhalasztani a nagyszabású októberi lovas programot – hivatalosan a pálya állapotára hivatkozva.
Kolontári Kálmánnét bűnösnek mondja ki a bíróság
A Dumaszínház megnyitóját hangos bekiabálással
és sértegetésekkel megzavaró Kolontári Kálmánnét a
Veszprém Városi Bíróság bűnösnek mondja ki rágalmazás vétsége miatt. Kolontári
Kálmánnéval szemben Csebi
Pogány Péter, a Német
Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke indított eljárást
Kolontáriné valótlan állításai miatt. A bíróság az ítélet kihirdetésekor felhívta a figyelmet arra, hogy az
az idős asszony csak korára
való tekintettel nem kap szigorú, akár két évig terjedő
felfüggesztett vagy letöltendő börtönbüntetést.
Tárgyalások a Kastély kft-vel
A faluban felröppent a hír,
az önkormányzat vezetői telekcseréről és a 2008-ban az
államtól ingyen megszerzett
patakról tárgyaltak az Ibusz
Kastélyszálló kft-vel. Ágoston Balázs újságíró megkeresésére Vigh-Krupla Orsolya
úgy nyilatkozott, hogy pusztán kapcsolatfelvétel miatt
tárgyalt a Kastélyszálló kft.
vezetőivel.
Kidobott milliók 2.: Duplájára ugrott forráshiány
Az alig 11 milliós forráshiány (ez a költségvetés 3%-a)
közel duplájára ugrik 2011.
év végére derül ki a Magyar
Demokrata írásából. A 21 és
fél milliós hiány oka VíghKrupla Orsolya polgármester szerint, hogy a költségvetés (még alpolgármestersége idején) alul lett tervezve. Lendvay Endre szakértő,
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lut érintő növekvő ingatlanértékekkel.

„Mai napig nem értem, hogyan írhattam alá szabálytalanul a számlákat”

az önkormányzat átvilágítását is végző szervezetfejlesztő cég vezetője szerint
inkább az elmaradt intézkedéseknek (ésszerűsítések,
takarékossági lépések), a váratlan költségeknek (pl. évközi választás) és elmaradt
bevételeknek (pl. nyári fesztivál egymillióra ugrott villanyköltsége) köszönhető a
fél év alatt megduplázódott
forráshiány.
Kidobott milliók 3.: A Dumaszínház bejelenti távozását
December közepén VighKrupla Orsolya találkozik
Litkai Gergővel, a Dumaszínház vezetőjével. Ezt követően, január elején Litkai Gergő bejelenti, hogy a Dumaszínház távozik a községből.
A Dumaszínház azt tervezte,
hogy a rendezvény bevételeiből a Pontes Alapítvány útján támogatja a nagyvázsonyi civil, ifjúsági és sport közösségeket. A bevételek szabálytalan és a korábbi évekhez képest többszörösének elköltése ezt a támogatói szándékot meghiúsította. Vigh-Krupla Orsolya úgy
nyilatkozott, hogy mai napig
nem érti, hogyan kerülte el
figyelmét az, amikor szabálytalanul aláírt egy 300.000 Ft
feletti számlát. A Dumaszínház távozásával nem csak
egy több év alatt felépített,
nagy jövő előtt álló rendezvény szűnt meg, hanem annak a Nagyvázsonyban jelentkező többmilliós közvetlen (ld. első hírünk) és közvetett bevétele (kereskedők,
szálláskiadók stb.); valamint
a Kinizsi Körben megfogalmazott azon jövőkép, hogy a
vár környezete egy megelevenedő, megújuló negyed lehessen szépülő épületekkel,
környezettel és az egész fa-

Sokadszorra fogadják el a
költségvetést, lemond Csurgó Béla, nyílt levél
A nagyvázsonyi önkormányzati intézmények dolgozóitól elveszik a cafetéria
költséget (a Kinizsi non-profit kft. vezetőjénél megmarad, ld. korábbi hírünk), de
ezzel együtt is csak az utolsó pillanatokban, többszöri tárgyalás után fogadja el
a testület a község költségvetését. A polgármester as�szony által közel 14 milliós hiány-tervvel előterjesztett költségvetés módosítását majd többszöri tárgyalását követő elfogadás után lemond Csurgó Béla, aki Magasi Józseffel közösen nyílt levelet fogalmaz meg (melyet
külön közlünk).
Kidobott milliók 4.: megdöbbentő számok az iskolánál
A nyílt levél a falu honlapján csak nehezen megtalálható helyen jelenik meg, de
abban a két képviselő döbbenten írja le, hogy a nagyvázsonyi iskola költségvetése két év alatt több, mint 18
millió forinttal volt csökkenthető (ellentétben az óvoda alig fél millió forintjával).
A képviselők felteszik a kérdést, hogy éveken át „csak
nem volt jelentősen túltervezve az iskola költségvetése”? Csurgó Béla és Magasi
József rögtön le is írják, hogy
„nyilván nem, hiszen az intézményt vezető Felföldi
Zoltán 2002 óta folyamatosan képviselő és 2006-2010
között a költségvetéseket
előkészítő bizottság elnöke
is volt”. Felettébb érdekes
tény, hogy a 2008-ban az önkormányzat és intézményeinek átvilágítását (pályázati
forrásból) is elvégző szervezetfejlesztő cég munkája miatt az akkori polgármestert
és a céget leginkább Felföldi
Zoltán képviselő, bizottsági
elnök és Nyuzó László képviselő támadta, kritizálta.
Kidobott milliók 5.: Tényfeltáró írás a Demokratában,
milliós jutalmak az iskola korábbi vezetése alatt
A Demokrata országos hetilap tényfeltáró írást közöl,
amely megjelenik a lapban
és az internet is Hova folytak
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a százezrek címmel. A lap újságírója utánajár az önkormányzat és a Kastélyszálló
közötti pataktémának, a Dumaszínház által termelt jelentős bevételek elköltésének, a humorfesztivál jövőjének és kiderül az is, hogy az
iskolába Felföldi Zoltán igazgató vezetése alatt több millió forint jutalom kifizetésére került sor „munkáltatói
döntés” alapján, a fenntartó takarékossági intézkedéseinek dacára. A Demokrata cikkre Vigh-Krupla Orsolya
hosszú levelet ír a szerkesztőknek (elolvasható a www.
nagyvazsonyma.hu oldalon).
A hetilap minderre érdemben nem reagál, pusztán egy
pontosítást közöl, miszerint
a rendőrség az iskolai kifizetések kapcsán nem Felföldi
Zoltánnal szemben, hanem
ismeretlen tettes ellen indított nyomozást.
Stefanovitsné Sipos Mária az
új képviselő
Hosszú hetekig csend van
Csurgó Béla lemondása körül, majd az IKSZT vezetője, a
várat üzemeltető non-profit
kft. volt megbízott vezetője,
Stefanovitsné Sipos Mária lesz
a megüresedett képviselő
szék betöltője. Ezzel tovább
bonyolódik a nagyvázsonyi
sajátosság, a „beosztott beosztottjának főnöke is” helyzet, hiszen Vigh-Krupla Orsolya tanárnőként beosztottja a vezetése által fenntartott iskola igazgatójának;
Stefanovitsné pedig alkalmazottja annak az önkormányzatnak, amelynek egyúttal
vezetőtestületi tagja is lett.
Barabás Borbála milliós koncepciói
A Kinizsi Non-profit kft.
megválasztott vezetője beadja a várra és a cégre vonatkozó koncepcióját. A dokumentumból kiderül, hogy a várvezető az ingyen-reklám humorfesztivál távozása után több,
mint 3 millió forintot tervez
marketingre; mintegy 5 millió
forintot kiállításokra és ugyancsak 3 millió forint feletti ös�szeget programokra. Ez utóbbi érdekében le is szerződik a
szentgáli Megyer Sarja hagyományőrzőivel. Mint kiderül a
korábban éveken át szereplő
és alig 1 millió forintba „kerülő” fiatalokat (őket Kőrösi Csaba színművész, Nagyvázsony
Jó Hírnevéért-díjazott vezet-

Nagyvázsonyi Futár

te) nem kereste meg az ügyvezető, ahogy a helyi lovasok,
lovas kaszkadőröktől sem
kért program- vagy árajánlatot a vár.

ják a kihelyezett (és pályázatban kötelezően kitett) táblákat, de egyik alkalommal még
a virágokat, bokrokat, gyógynövényeket is.

Füreden folytatja a Dumaszínház
Balatonfüreden folytatódik az ország legnagyobb humorfesztiválja – jelenti be a
Dumaszínház. A Dumafüred
rendezvény három színpadon, zenés és kabaréprodukciókkal illetve új műsorelemekkel (Laár pour L’art; Sándor György) gazdagodva várhatóan 15.000 – 18.000 nézőt
vonz az idén a nézőtérre, sátrakba.

Kidobott milliók 6.: 1,8 millió
került a sikertelen Kertalja-utcai pályázat
1,8 millió forintba kerültek a
Kertalja utca felújítását megcélzó pályázat műszaki dokumentációi. A pályázatnál kiderült, hogy a két-három évvel ezelőtti felújítási pályázat
47 milliós összköltségéhez képest a 2011-es pályázat már
130 milliós kivitelezési tervekkel számolt. Napvilágra került
az is, hogy a tervdokumentációkat prezentáló Henn Zsolt
műszaki vezető attól a két
cégtől kért elvileg egymással
versenyző műszaki tervdokumentációs árajánlatot (ez került 1,8 millió forintba), amelynek egyik vezető tervezője a
másik cég ügyvezetője. A közel két millió forintot a falu ki is
fizette a két ajánlatot adó cég
egyikének. A pályázat végül
elbukott. A szöveges indoklásból kiderül, hogy az elszámolható aszfalt-négyzetméter költségeket a pályázat túllépte, így itt is (többek között)
vesztett pontokat az elbírálásnál a sikertelen pályázat.

Elmarad a marha(nagy)hajtás
Elmarad a Szt. György-napi Marha(nagy)hajtás és
az azt kísérő vásári forgatag, programsorozat. A hatodik éve bejáratott rendezvény helyett szezonnyitó ünnepséget tartanak a várnál.
Vígh-Krupla Orsolya megnyitó beszédében hangsúlyozza, hogy 30 éve itt született
Nagyvázsonyban, ősei is itt
éltek és gyermek korában
szeretett játszani a várfalaknál.
Játszótér-átadás: nagyszabású lovas és civil rendezvény,
polgármesteri megsértődésszerű hozzáállás, összetört
táblák
A nagyvázsonyi Pontes Alapítvány pálos misét, jószágáldást és lovas rendezvényt
szervezve, mintegy 600 nagyvázsonyi jelenlétében, V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi gondolatainak kíséretében
átadja a Nemesleányfaluban
épített új játszóteret. Nem
volt azonban mindenki felhőtlenül boldog. Egy őszi ülésen Husvéth László képviselő
lakossági hozzászólásra reagálva jelentette ki, „vigyétek
Vöröstóra a játszótereteket”.
Ezek után annyira nem csodálkoztak az építők, hogy a kivitelezéskor Vigh-Krupla Orsolya írásban kéri az alapítványt,
hogy a faluszépítő projekt
nyilvánosan elhelyezett molinóit vegye le. A polgármester
asszony egy testületi ülésen
nehezményezi, hogy az átadó
ünnepségen őt külön nem köszöntötték. Az alapítvány ezt
cáfolja, közben több alkalommal ismeretlenek megrongál-

Semmibe vett örökség 1:
Sedlmayr-kiállítás „levételre
került”
A Magyar Hírlap címoldalán
közli (amit aztán az MTI is átvesz), hogy a KÖH még 2008ban Nagyvázsonyba hozta az

Sedlmayr János - az új vezetés
nem sokra becsülte örökségét

1959 és 2004 között (haláláig)
alkotó Sedlmayr János életmunkásságát bemutató kiállítást, hiszen a műemlék-építésznek első jelentős munkája a Kinizsi Vár feltárási és rekonstrukciós munkáinak építészeti irányítása volt. A ran-

3

gos szakmai anyag bemutatja a nemzetközi hírű építész
nagyvázsonyi, soproni, nyírbátori, budai stb. munkáit. A
várkápolnába tervezett és a
KÖH szakemberei által ingyen
megépített kiállítást a hozzátartozók és az özvegy jelenlétében, az azóta megszűnt
VölgyTornác-rendezvény keretében adja át Fábry Szabolcs volt polgármester a közönségnek. Szilléry Éva oknyomozó riportjában (Magyar Hírlap napilap) az a zavaros állítás is elhangzik, hogy a
vár új koncepciójában a kiállítás szerepel „méltó helyen”,
holott az éveken át látható kiállítás, a Kinizsi várat üzemeltető önkormányzati cég vezetőjének, Barabás Borbálának
új koncepciója szerint „levételre kerül”. Az életmű a szakértők, a hozzátartozók legnagyobb megdöbbenésére
egyik napról a másikra valóban lebontják.
Megtaposott demokrácia: a
hiábavaló kérdőív
A vár körüli szűk utcák forgalomkorlátozásának (behajtás
helyieknek illetve engedéllyel)
felül bírálatát kéri Ányos Tibor,
a Várcsárda tulajdonosa. Annak ellenére, hogy több tucat
lakó aláírásával kéri a korlátozott forgalmi rend fennmaradását (vállalkozások hivatkozva növekvő bevételekre, kisgyermekesek a biztonságra,
nyugdíjasok a nyugalomra), a
polgármester asszony kérdőívet küld ki az érintett lakóknak. A megkérdezett ingatlanoknak mintegy fele vissza
is küldi a kérdőíveket és döntő többségük (több, mint kétszeresük) a kialakult korlátozott behajtás mellett voksol.
Mindezek dacára a képviselő
testület többsége Vigh-Krupla
Orsolya polgármester as�szonnyal az élen megszünteti a korlátozott forgalmi rendet. Ugyanekkor Mekler Norbert lakossági kérésének eleget téve, a lakók többségére
hivatkozva egy másik utcát, a
Dobány utcát zsákutcának minősíti a testület.
A nyár derekára beigazolódni látszik az a másutt (Szentendre, Kőszeg, Vác stb.) megtapasztalt tény, hogy a forgalomtól elzárt, csak gyalogos forgalommal bíró utcákban nőnek a helyi vállalkozások bevételei. Nálunk, Nagyvázsonyban ezzel szemben a
tavalyi év hasonló időszakával
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összehasonlítva visszaesett a
forgalom mind a kereskedőknél, mind a vendéglátóknál
(parkoló, kis utcák) és a múzeumban is. A szakemberek szerint ennek egyik oka az autók
beengedése, hiszen a turista
kilépve a várból autójába botlik és késztetést is érez a beszállásra (klíma stb.), mintsem, hogy autójához tovább
sétálva beüljön valahova fogyasztani vagy megtekintse a
kiállításokat.
Átadásra kerül a faluközpont,
előtte azonban kilopkodnak
néhány növényt
Csizmadia László, a volt Nemzeti Civil Alap (új nevén: NEA)
és a Civil Összefogás Mozgalom elnöke, Sárvári Csaba megyei képviselő és Fábry Szabolcs, a Pontes alapítója átadják az ez utóbbi szervezet által
megújított faluközpont-megújítás első ütemét. Az ünnepélyes rendezvény előestéjén
a faluközpontban ismeretlen
tettesek kilopkodják az elültetett növények egy részét és
összetörik a projekt által érintett Millenniumi játszóparkban (ide egy új játsztótéri játék került) elhelyezett táblát.
Semmibe vett örökség 2: a
zárva maradt múzeumot civilek mentik meg – azonban hiányzik ez-az
A különleges iparos emlékeket bemutató Schumacherház (Néprajzi múzeum) gaz-

dátlanuk, elhanyagoltan, udvarán méteres gazokkal árválkodik a várhoz vezető utca
mentén. Az 1825-ben épült, állami tulajdonban lévő épület
2008-ban került a község kezelésébe, azt az ugyancsak
állami tulajdonban lévő várat üzemeltető non-profit kft.
üzemeltette. Egészen ez év
elejéig. Barabás Borbála ügyvezető információink szerint
az állami vagyonokat felügyelő MNV Zrt-nél Veszprémben
nem igényelte az épületet
(„nem hoz hasznot”), így az
zárva maradt. A Magyar Hírlap napilapnak Barabás nem
hajlandó nyilatkozni, pedig az
újságírót érdekelte volna, miként lehet, hogy az iparos felmenőkkel büszkélkedő faluvezető és a kulturális örökségek
fenntartásáért az önkormányzattól több, mint 3 millió forintot kapó non-profit kft. hogyan tudta a különleges múzeum állapotát elnézni.
A helyi lokálpatrióták végül
nem bírják elnézni a múzeum
állapotát és a Pontes Alapítvány vezetésével kicsinosítják
és kinyitják a látogatók előtt
a nagyvázsonyi örökséget bemutató házat, hogy az több,
mint 4 évized után se maradjon zárva.
A múzeum újranyitásánál
derült ki, hogy hiányzik az
egyik legértékesebb tárgy,
egy XVII. sz. végi nagyvázsonyi pecsétnyomó illetve néhány kisebb, de szintén érté-
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kes múzeumi tárgy is. A rendőrség nyomoz, bár eredményben kevesen bíznak. A múzeumot kinyitó munkatársak viszont találtak megkezdett
non-profit kft-s számlatömböket és nem kevés koszt, rendetlenséget.
Ombudsman-hatósági figyelmeztetés a körjegyzőnek
Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság elnöke figyelmeztetésben
részesítette
Henn Ferencné körjegyzőt.
A többször is jogi kérdésekben jelentősen hibázó körjegyző asszony a hatósági figyelmeztetést a vár körüli utcák kapcsán kiküldött, Vigh
Krupla Orsolya polgármester asszony által aláírt kérdőívek kapcsán kapta. A kérdőív több pontban sértette Magyarország hatályos adatkezelési jogszabályát (2011. évi
CXII. törvény).
Kidobott milliók 7.: 2011: először több milliós veszteséget
termelt a vár
Ahogy az Barabás Borbála
beszámolójából kiderül, a várat üzemeltető Nagyvázsonyi
Kinizsi Non-profit Kft. 2011-ben
több, mint 4 millió forint veszteséget termelt. A szöveges
beszámoló szerint a veszteség jelentős részét a közhasznú tevékenység, míg a táblázatos beszámoló szerint az
üzleti tevékenység termelte a

veszteséget. Ez végül is mindegy a közel négy és fél milliós,
korábban soha nem tapasztalt
negatív mérleget látva. A Kinizsi non-profit kft-t 2011-ben körülbelül félidőig Stefanovitsné
Sipos Mária képviselő majd
Barabás Borbála vezette. Az
önkormányzat kulturális örökség fenntartására több, mint
3 millió (további) forintot fizetett 2011-ben a non-profit
kft-nek.
Megszűnik a német
nemzetiségi önkormányzat
Fábryné dr. Takács Tímea
német képviselő – élve jogával – részt vett a Kinizsi vár
működését elemző testületi ülésen és feltette kérdéseit a 4 és fél milliós veszteséggel, az ellentmondásos
mérleggel és a jelentős késéssel leadott dokumentumokkal kapcsolatban. Hogyhogy nem, rövid időn belül
Henn Ferencné jelezte, hogy
Fábryné nemzetiségi képviselősége és állami állása ös�szeférhetetlen. A vecsési
sváb családból származó
képviselő jelölése közel két
évvel ezelőtt történt, a megválasztása pedig több, mint
másfél éve. A nagyvázsonyi
körjegyzőnek most jutott
eszébe az összeférhetetlenség, amit ha már a jelöléskor
jelez, nem szűnne meg augusztus elejével a faluba évi
mintegy 2 milliót hozó nemzetiségi önkormányzat.

Veszteségeink számokban

Mínusz 29 millió forint kontra 3,15 millió forintos juttatás
A felsoroltak alapján készítettünk egy táblázatos veszteség-kalkulátort:
Forráshiány-növekedés (forrás körjegyzői beszámoló, Demokrata cikk):
Várvezető választásnál a drágább és nem nagyvázsonyi pályázó kinevezése
Dumaszínház távozása (alaphangon)
Nagyvázsonyi – nem nagyvázsonyi vár produkció különbözete
Kertalja utcai pályázat
Vár kft-nek kifizetett „örökségvédelemre” átadott összeg
Vár kft. 2011-ben termelt vesztesége
Összesen, számításaink szerint a faluból feleslegesen elvándorolt összeg:

10,5 millió forint
2,5 millió forint
4 millió forint
2,5 millió forint
1,8 millió forint
3,2 millió forint
4,5 millió forint
29 millió forint

Nem számoltunk az iskolai „gyanús” költségekkel. Számoljuk ki viszont, hogy mindez mennyibe kerül a falunak a polgármester
falu által kapott juttatásait összeadva:
Polgármesteri tiszteletdíj
2,086 millió forint
Polgármesteri költségek után fizetendő járulékok (kb)
0,66 millió forint
Polgármesteri költség-térítés
0,4 millió forint
Tanári fizetés kb. (melyet szintén a falu fizet, besorolás szerint bér 75%-a)
1,5 millió forint
Összesen a bérköltségek:
4,646 millió forint
Ha a fenti összegekből a tanári fizetést nem számoljuk, hanem pusztán a polgármesteri tevékenységekhez kapcsolodó
összegeket számoljuk, akkor megállapítható, hogy Nagyvázsony község társadalmi megbízatású polgármestere 3,15 millió
forintjába kerül a falunak évente.
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Bezárt kiállítás, becsukott céhládák
Kérdések. Remény van arra,
hogy a tájházat újra átveszi a Pontes Alapítvány, így
legalább az látogatható lesz
Nagyvázsonyban. Indokolás
nélkül zárta be a nagyvázsonyi Kinizsi-várba szervezett,
Sedlmayr János építész munkásságát bemutató kiállítást
a várat üzemeltető cég.Érdeklődésünkre nem kaptunk választ arra, miért nem látható a továbbiakban a kiállítás,
mint ahogy arra sem, miért
hanyagolták el bő fél évig a település tájházmúzeumát. A
szervezők és az utódok is értetlenül állnak a döntés előtt,
amely szerint a Sedlmayr János építész munkáját bemutató tárlatot bezárták a Kinizsi-várban. A képviselő-testület még februárban értesült az önkormányzat 97 százalékos tulajdonában lévő Kinizsi Nonprofit Kft. döntését tartalmazó határozatáról. A nyolc esztendeje meghalt Sedlmayr János neve fogalom az építészetben. Az alkotó egész életében a műemlékek védelméért dolgozott,
egyebek mellett nevéhez fűződik az ország több épített
örökségének és műemlékének felújítása. Nagyvázsonyban ő vezette és tervezte a vár
rekonstrukciós munkálatait,

és neki köszönhető, hogy Kinizsi vára az ötvenes évek végére látogathatóvá vált.
A kiállítást, amelyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(KÖH) pályázati forrásból készíttetett el, már láthattak az
érdeklődők: elsőként az egyik
legrangosabb európai szakmai programon a budai várban. A község korábbi polgármestere, Fábry Szabolcs érdeme, hogy a rangos gyűjtemény később Nagyvázsonyba
kerülhetett. A kiállítást az azóta Balatonfüredre költözött
DumaVölgy-HumorVár rendezvényen nyitották meg két
éve. Ezen mások mellett megjelentek a KÖH vezető szakemberei, valamint a Sedlmayr
család tagjai is. A KÖH elnöke
meleg hangú levélben köszönte meg az együttműködést
a község volt polgármesterének a tárlat megnyitójára írt
levelében. Fábry Szabolcs volt
polgármester lapunknak arról
beszélt, az építész családtagjai megdöbbenve értesültek a
kiállítás idei bezárásáról. „Egy
építész-jogász hölgy szerint az
apósa munkásságának emléket állító kiállítást az ország
számos helyén örömmel fogadták volna, hiszen a soproni
Fabricius-háztól Kőszegen, Budapesten át Egerig lehetne so-

rolni a középkori műemlékeket, ahol a bencéseknél érettségizett, a műegyetemen diplomát szerzett Sedlmayr János vezette a munkálatokat”
– idézte fel az alkotó hozzátartozójának szavait Fábry.

amely páratlan értékű rézműves- és iparművészeti gyűjtemény otthona. Utóbbi helyzet
megoldódni látszik, hiszen remény van arra, hogy az épületet a Pontes Alapítvány „kezelésbe veheti”, tagjai azon dol-

A zárva hagyott múzeumot végül sikerült erre a szezonra is kinyitni a
Pontes Alapítványnak

Szerettük volna megtudni, mi
indokolja, hogy a község életében és a hazai építészetben
is meghatározó jelentőségű
építész munkáit nem mutatják be az arra leginkább méltó helyen, de lapunk megkeresésére nem kívánt nyilatkozni Barabás Borbála, a Kinizsi
Nonprofit Kft. vezetője. Barabás arra sem felelt, miért hanyagolták el és tartották zárva a látogatók előtt a nagyvázsonyi műemléki tájházat,

goznak, hogy a hónapok óta
zárva tartó épület megnyíljon,
és gondos gazdára leljen. Így –
többek között – az 1693-as pecsétnyomót, háromszáz éves
céhládákat bemutató, az ország egyetlen rézműves műhelye is megnyílik hamarosan a látogatók előtt. Megtudtuk azt
is, hogy a tárlat mellett egyedi programok, különleges események befogadó helyeként is
működne a jövőben a tájház.
Szilléry Éva

Sedlmayr-kiállítás kálváriája 2.
Szomorúan vette tudomásul Sedlmayr János Ybl Miklós-díjas építész családja a
nagyvázsonyi Kinizsi-várban
berendezett tárlat bezárását,
amelyről a Magyar Hírlap tegnapi számában adot hírt. Jelenleg az új helyszín kijelölését
várják az alkotó hozzátartozói. Sedlmayr neve fogalom az
építészetben, a kiállítás megszervezését ezért is támogatta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH). Az alkotó
egész életében a műemlékek
védelméért dolgozott, az ország több műemlék-felújítását

végezte, mások mellett Nagyvázsonyban ő tervezte meg
és vezette a vár rekonstrukciós munkálatait. Az építész fia,
Sedlmayr János, a Hírlap cikke kapcsán a távirati irodának elmondta, a család megkérdezése nélkül, a hivatalos
indoklás szerint a tárlat „levételre került”. Közlése szerint azért adták át a kiállítás
anyagát, mert az önkormányzat a KÖH-hel állandó tárlat
megrendezésére szerződött.
Az egyeztetések miatt májusban megkeresték a KÖH
munkatársát, mivel az anyag a

hivatal tulajdonát képezi. Tájékoztatása szerint a hivatalos
levelezésnek köszönhetően
Nagyvázsonyba érkezik Máté
Zsuzsanna, a KÖH munkatársa Sedlmayr János özvegyével
együtt, hogy a kiállítási anyagot új helyre vigyék.
Sedlmayr János Ybl-díjas
építész, műemlékvédő szakember 1955-ben a Budapesti
Műszaki Egyetem építészmérnöki karán kapott diplomát.
Műemlékvédelemmel foglalkozott, elsősorban helyreállítások tervezésével. Körülbelül nyolcvan műemlék-hely-

reállítást, néhány új épületet tervezett, számos elméleti rekonstrukciót készített elpusztult műemlékekről. Főbb
helyreállításai közé tartozik
a kőszegi Jurisics-vár, a nagyvázsonyi Kinizsi-vár, a soproni Fabricius- és Tábornok-ház,
a visegrádi lakótorony, a hidegségi rotunda, a budapesti Hilton Szálló műemléki területe, a tari római katolikus
templom, a hédervári kastély,
az erdőtarcsai kastély, az ozorai vár.
www.hirado.hu
www.mti.hu
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A Pontes Alapítvány
rövidített közhasznúsági jelentése
Az itteni összefoglalóban beszámolunk önöknek
alapítványunk közhasznú tevékenységeiről. Szervezetünk országos programjai mellett támogatóink, partnereink segítségével az elmúlt időszakban
is igyekezett Nagyvázsony gyarapításán tevékenykedni.
Családos hétvége
Őszi családos hétvégét szerveztünk Pálosszentkúton, a
Magyar Pálos Rend Bács-Kiskun megyei bázisán, zarándokházában. A programot
a Német Kisebbségi Önkormányzattal elnyert tábortámogatás tette lehetővé.
Munkahelyteremtések, szociális tevékenység
A Pontes az elmúlt esztendőben 10 nagyvázsonyi munkahelyet teremtett illetve járult hozzá a munkahely létrejöttéhez. A háziállat-simogató fenntartásához a TÁMOPprogram keretében nyertünk 1 főnek munkalehetőséget. A református egyházzal közösen elindított házisegítség-nyújtó programunk
keretében további 7 fő foglalkoztatását tudtuk megoldani illetve mintegy 50 nagyvázsonyi idősebb ember számára biztosítani a házi segítségnyújtás szolgáltatásait. A
Néprajzi Múzeumban egyenlőre 2 főt tudunk foglalkoztatni szezonális időszakra. Terveink és céljaink szerint ezek a
tevékenységek idővel kibővülve további munkahelyeket teremtenek vagy stabilizálnak
Nagyvázsonyban és térségében.
Elmaradt lóverseny
– elindított klub
Sajátos pálya körülmények
miatt kénytelenek voltunk lefújni a helyi civilekkel, lovas
egyesülettel és gazdákkal
közösen szervezett októbe-

ri lovas-, fogatos seregszemlét. Illetve tavaszra halasztottuk azt. Viszont a szervezés lendületével ugyanakkor
elindult Nagyvázsonyban a
Várpanoráma Klub. A közéleti körnek vendégei voltak Bátor Botond tartományfőnök
(pálosok), Dr. Korzenszky Richárd perjel (tihanyi bencések), Bencsik András, Huth
Gergely főszerkesztők (Demokrata, M. Hírlap), Gulyás
Gergely szakpolitikus. A klub
havonta ülésezik, tart programokat, melyhez információs hátteret az alapítvány biztosít.
Nagyvazsonyma.hu
Ugyancsak az alapítvány
önkénteseinek ötletei, elképzelései alapján indulhatott útjára Nagyvázsony első hírportálja, a www.nagyvazsonyma.
hu oldal. A színes hírek, érdekességek mellett helyi hírekkel, tényfeltáró írásokkal folyamatosan frissülő oldal látogatottsága nagy népszerűségnek örvend.
Játszótér-építés,
faluközpont-fejlesztés
Kétségtelen, hogy legnagyobb szabású vállalkozásunk
az elmúlt egy évben a faluközpont-megújítás I. ütemének
és egy új, nemesleányfalui játszótérnek megépítése volt,
amihez kapcsolódott a Millenniumi Játszóparkban is egy játékelem-telepítés. A programhoz olyan generálkivitelezőt
kerestünk, amelyik képes a
hatályos nemzetközi szabvá-

nyoknak megfelelő játszótérkivitelezésre és ugyanakkor
együttműködik helyi vállalkozásokkal. A projekt előkészítését a veszprémi Royalkert végezte el (teljes körű műszaki
tervek, dokumentációk); közreműködött abban Bleha Annamária (adategyeztetések),
Fábry Szabolcs (településismertetés, környezetbemutatása) és az önkormányzat
(forrásmegelőlegezés kamatfinanszírozása, műszaki as�szisztencia) valamint a Kinizsi
Bank (elnyert forrás megelőlegezése). Végül a kivitelezést
a kapolcsi Ilona Malom végezte el, akik minden lehetséges
területen együtt működtek
helyi vállalkozókkal, alvállalkozókkal. A nemesleányfalui
terület kitisztítását, előkészítését a Nemesleányfalu Jövője Alapítvány önkéntesei végezték el.
Szt. György-napi pásztorünnep pálos misével, díjátadásokkal
Az őszi elmaradt rendezvényt is mintegy „pótlandó”,
megrendeztük a tavaszi Szt.
György-napi Pásztorünnepet.
Az eseményt a pálos romoknál megrendezett szent misével vette kezdetét, melynek végén a Anton atya és
Zsebe Attila felszentelt diakónus a felsorakozott fogatokat, lovakat szentelték fel
ősi Szt. György-rítus szerint.
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőjében kiemelte alapítványunk munkáját és Horváth
Zsolt országgyűlési képviselővel, Fábry Szabolccsal közösen átadták a Nagyvázsony Jó
Hírnevéért díjakat. Idén Hock
Ferenc, Mesterházi József és a
Nemesleányfalu Jövője Alapítvány vehette át az elismerést.
A rendezvényen vidám és
hangulatos műsorral közreműködtek a nagyvázsonyi fel-

nőtt néptáncosok és az iskolások. A közel 600 nézőt vonzó
programot a mintegy 60 lóval
megrendezett fogatos verseny zárta, amelynek szakmai
vezetését a Nemesleányfalui
Lovas Egyesület végezte.
Főtér-átadás
A településközpont ünnepélyes átadására már nyár
elején került sor. Az eseményen részt vett Csizmadia
László, a Nemzeti Együttműködési Alap elnöke valamint
Sárvári Csaba megyei képviselő. A programon az óvodások
és a modern táncosok szórakoztatták látványos műsorukkal a megjelent mintegy 300
nagyvázsonyi
érdeklődőt,
résztvevőt.
Szakmai fórumok
Alapítványunk meghívást
kap és Fábry Szabolcs részt
is vesz a Leányfaluban, a Civil Összefogás Fórum tanácskozásán. A Pest megyei községben megrendezésre kerülő szerveződés jelenleg Közép-Európa legnagyobb civil
szerveződése, ahol alapítványunk a Magyar Vándor illetve a Falvak-tehetségek Falusi
Civil Mozgalom megszervezésére kap megbízást.
Alapítványunk alapítóját és
kuratóriumi tagjait fogadják a
Közigazgatási és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ifjúságpolitikáért felelős
vezetői, szakemberei. A megbeszélésen a falusi fiatalok jö-
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Évértékelő különszám – 2012 nyara
vőbeni lehetőségeiről történnek egyeztetések és döntés
születik arról is, hogy a falusi
fiatalok érdekében egyeztetésre fog sor kerülni érdekelt
minisztériumok, szakmai, civil
és társadalmi szervezetek bevonásával.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
Szt. Iván-éj, Péntek13-est
Cigány zenés esttel nyitottuk meg a tavaly a korábbi négy évtizedhez képest augusztus végén bezárt
majd meglepő módon még

tavasz végén is zárva lévő
Schumacher-házat. A helyi
lokálpatriótákból és az alapítvány önkénteseiből álló
kis csoport nem tudta elnézni a ház állapotát, elhanyagoltságát. Végül sikerült a
múzeumot az államtól erre
a nyárra megkapni és a lehetőségekhez képest kicsinosítva, új kiállítással is gazdagítva megnyitni. A megnyitó
estéjén Horváth Richárd és cigányzenekara szolgáltatott
igényes és kellemes nyári muzsikát, Kiss Gábor színművész

Kétségtelen, hogy legnagyobb szabású vállalkozásunk az elmúlt egy évben a faluközpont-megújítás I. ütemének és egy új, nemesleányfalui játszótérnek megépítése volt

(Karinthy Színház) rövid kis
műsort, de Szt. Iván-éj okán
volt vicces tűzugrás is. A pálos (eredeti paulaner) sörtől
vagy/és környékbeli boroktól jó hangulatba került publikum lovas fogattal mehetett haza. Július 13-án, pénteken székely színjátszók éjjeli estjével folytatódott a helyi termékek büféjével is ellátott múzeumi esték sorozat.
Összegzés
Elmondható, hogy alapítványunk országos illetve Kárpát-
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medencei programjai mellett
igyekszik az helyi értékteremtésben, a munkahelyteremtésben, a közösségteremtésben és
a helyi értékek megbecsülésében, megőrzésében továbbra is
tüsténkedni. Ebben számíthat a
nagyvázsonyi jóakaratú emberekre, a helyi lovas és jószágtartó emberekre, közösségi szervezetekre, civil szervezetekre.
És számítani szeretne a jövőben
is, hiszen jelmondatunk kötelez:
Életöröm és munkakedv: a kettő voltaképpen egy (Ibsen).
Pontes Alapítvány

Hét házi-segítségnyújtóval igyekszünk segítséget adni

Idézetek a polgármester asszonytól
(az Őszinte Mosoly Klub gyűjteménye):
•

•

•

•

„nem tartozom beszámolóval, kivel tárgyalok” – Demokrata cikk
(jegyzőkönyv alapján)

•

„mai napig nem értem, hogy kerülte el figyelmemet” – tudniillik a
szabálytalanul aláírt villanyszámla,
Demokratának írt levél, 2012 tele

•

„apukám szereti, ha a turisták kerítésénél parkolnak” – a vár körüli kis utcák lezárást tárgyaló testületi üléseken
„Hogyan tudja ellátni vezetői tevékenységét két gyermek mellett?”
- a várvezető választásnál az elutasított nagyvázsonyi jelöltnek címezve

•

•

„itt születtem harminc éve, itt
éltek szüleim, nagyszüleim is” –
úton-úton hangoztatott gondolat

•

„megtartom a bevált, sikeres
rendezvényeket” – választási
ígéret (2011 nyara) a Dumaszínházra vonatkozóan

•

„már kis koromban szerettem
játszani a várfalaknál” – tavaszi marha(nagy)hajtás elmaradását követő vármegnyitó rendezvényen

„Édesapám (…) munkáiról minden esetben kiállítja a számlát,
amit a faluban rengeteg vállalkozó és cég nem tesz meg.” 2011 májusában a vállalkozókról

•

„Van nálunk körjegyzőség öt faluval közösen (...), általános iskola és óvoda” – 2012 júliusa. Televíziós kérdés: miért érdemes a
turistának a Balatonról feljönnie
Nagyvázsonyba (a riporter programokra, eseményekre lett volna
kíváncsi)

„Soha egy munkahelyemen sem
találkoztam még ilyen szintű rugalmatlansággal, ezért kérlek,
hogy a jövőben a kora délutáni összejöveteleket próbáld meg
hétfő-kedd-re szervezni.” – az is-

koláról 2011 áprilisa, hivatalos
levél
„A tanárok és dolgozók hozzáállásán kellene változtatni.” – az iskoláról, 2011 április, hivatalos levél
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Miért is nem kívántunk szavazni
az intézmények költségvetéséről?

Két képviselő tavasszal megjelent nyílt levele (melyet elég nehéz megtalálni a falu honlapján...)

Nagyvázsony önkormányzat költségvetését a polgármester asszony, Vígh-Krupla Orsolya először 13,962 millió forintos hiánnyal terjesztette be a képviselőtestület elé, kérve a
hiány eltüntetésére vonatkozó javaslatokat. Megítélésünk
szerint felelősen egy ilyen javaslatot csak megfelelő módon alátámasztott számításokat követően lehet megtenni. Ezért kerestük meg Henn Ferencné körjegyző asszonyt,
hogy vizsgálják meg a körjegyzőség létszámának csökkentési lehetőségét a szervezeten belüli feladatátcsoportosításokkal, valamint az óvodai csoportok számának csökkentésével elérhető költségmegtakarítást. Ezek alternatívát jelenthettek volna a költségvetési hiány lefaragására. A többi képviselő hasonló célzatú, azonos vagy más területet
érintő javaslataival együtt ez alapján elkészíthető lett volna egy új költségvetés.
Ezeknek a javaslatoknak a vizsgálata nem történt meg, legalább is mi nem kaptunk információt róla. Így azt sem tudhattuk meg, hogy reális volt-e az elképzelésünk, vagy más módon kell a hiánycsökkentést elérni.
Ilyen, és ehhez hasonló költségcsökkentési javaslatok kidolgozása nélkül csak olyan, a megvalósíthatóságot egyáltalán
nem vizsgáló javaslatot lehet tenni, mint ami meg is történt a
2012. február 7-i együttes ülésen. Vagyis az intézmények költségvetésének „fűnyíró” elven történő – egységesen 7%-os –
csökkentése.
Természetesen a döntéshozók szempontjából ez a legegyszerűbb, legkevesebb munkát igénylő megoldás. Hiszen a
költségvetési hiány és az intézmények költségvetésének hányadosa megadja a szükséges csökkentés mértékét. Hogy ez
végrehajtható-e, az már legyen az intézményvezetők dolga!!!
Adódik a kérdés: éveken át túltervezett iskolai költségvetés?
Ezt a döntést valószínűleg végre tudja hajtani az az intézmény,

amelyik az elmúlt években megfelelő „tartalékot épített be” a
költségvetésébe. Ahol viszont – igazodva az önkormányzatok
pénzügyi lehetőségeihez – folyamatosan csökkentették a költségvetést, ott ez a törvényi előírásokat betartva már nem hajtható végre. (Erre az iskola igazgatójának a fenntartó önkormányzatok polgármestereihez címzett levél is felhívja a figyelmet.)
Érdemes megnézni az intézmények 2010 ill. 2012 évi költségvetését:
2010 év tény
2012 év terv változás
Körjegyzőség 42.284 e.Ft
38.023 e.Ft
-4.261 e Ft
Iskola
99.756 e Ft
81.105 e.Ft
-18.651 e.Ft
Óvoda
44.329 e.Ft 	 43.739 e.Ft
- 590 e Ft
Ebből a néhány adatból kitűnik, melyik intézmény milyen
mértékben próbálta költségvetésének összeállításánál a
fenntartó önkormányzatok szűkös anyagi lehetőségeit figyelembe venni.
Adódhat a kérdés, vajon az iskola 2010 évi költségvetése
volt talán túlzottan magas, túltervezett? Ez bizonyára nem
így történt, hiszen az intézmény akkori vezetője, Felföldi Zoltán a képviselőtestület tagja volt 2010-ben (és a falu költségvetését előkészítő gazdasági bizottság elnöke – a szerk) és ma
is tagja a testületnek. Egy felelősen gondolkodó, az önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi lehetőségeit részleteiben
ismerő képviselő ilyet biztosan nem tett.
Fentiek miatt ítéltük úgy, hogy nem kívánjuk nevünket adni
egy ilyen módon „összeállított” intézményi költségvetéshez.
Természetesen továbbra is készek vagyunk minden kompromisszumos megoldásról tárgyalni.
Csurgó Béla, Magasi József

SZEMBESÍTÉS
Ígéret Vígh-Krupla Orsolya szórólapjáról
(pontos idézetek)
„békét tudok teremteni”
„személyem a biztosíték arra, hogy a község
újra egységes legyen”
„megrendeléseket, kiadásokat kizárólag a
testület hozzájárulásával szeretném aláírni”
„csökkenthető lesz a hiány”
„távol áll tőlem minden etikátlan döntés”

Külön utakat jár a Kinizsi vár
Ezzel szemben…

Vár körüli kis utcák ügye (a többség
semmibevétele), két képviselő nyílt levele,
egy képviselő távozása
Nagyrendezvény
szabálytalanul
aláírt
számlái
megnövekedett hiány
(forrás: körjegyzői beszámoló)
Nyuzó L. telkeinek átminősítése az első
ülésen, apu cégének előterjesztése
kivitelezési munkára

„a vár működéséből származó nyereséget veszteséget termelő Kinizsi Vár
szeretném annak fejlesztésére fordítani”
milliós dokumentációk a falu pénzéből
„ha nem segítenek a pályázati lehetőségek, 1,8
sikertelen útpályázatra, melynek
akkor apró lépésenként, saját erőből egy
kivitelezési költségei két év alatt
valósíthatjuk meg” (a járda- és útépítésről) tervezett
valahogy 47 millióról 130 millióra ugrottak
nagyvázsonyi
várvezető„fiataloknak otthonteremtési lehetőséget elutasított
pályázó,
a
fiataloknak
megszűnt
nyári
tudjunk biztosítani”
rendezvénymunka
„a meglévő rendezvények természetesen Dumaszínház Füreden, Marha(nagy)hajtás
ugyanúgy működnének tovább, hiszen a falu megszűnt
jellegzetességeivé váltak”

Annak ellenére, hogy néhány évvel ezelőtt
a helyi kisebb turisztikai szolgáltatók, panziók, vendégházak, mesterek a Kinizsi várral
közös turisztikai szervezetet hoztak létre,
a vár időközben megválasztott új vezetője,
Barabás Borbála külön megállapodást kötött
a Dél-Bakony térséget összefogó veszprémi
TDM-szervezettel. Az országban szinte kivétel nélkül mindenütt a helyi nagy és kicsi látnivalók, szállásadók, műemlékek együtt, a
közösen létrehozott szervezettel lépnek be
egy-egy régiós vagy térségi TDM-hez. Ez a
belépés azért fontos, mert a legtöbb turisztikai pályázatnál csak azok indulhatnak, akik
rendelkeznek TDM-együttműködéssel. A Kinizsi Vár különutas akciójának köszönhetően
több nagyvázsonyi kis szolgáltató elesett volna a támogatási lehetőségektől, ha nem nyújt
együttműködő kezet az utolsó pillanatban a
balatonfüredi TDM - derül ki a nagyvázsonyi
turisztikai tanácskozás jegyzőkönyvéből.

Híreinkről bővebben:
WWW.NAGYVAZSONYMA.HU
- ahol törököt foghat -

