Tisztelt Abaligeti Lakos!
Ivády Gábor vagyok 34 éves, agrármérnök. Több mint 20 éves
kötődésem van a Mecsek legszebb pontján elhelyezkedő faluhoz,
Abaligethez. Itt élek a családommal: feleségemmel Virággal és 5 éves
kisfiammal Áronnal.
Szeretném, hogy Abaliget nekünk és a következő generációinknak egy
szebb és élhetőbb település legyen, ezért többszöri felkérésre elindulok
az önkormányzati választáson polgármester jelöltként, hogy szolgálni
tudjam a helyi közösség javát.
Jelenleg Nemzeti Agrárkamara falugazdásza és szaktanácsadójaként dolgozom a Szentlőrinci járásban,
előtte a Pécsi Tudományegyetem Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóságán ügyvivő-szakértőként.
Részt vettem több projekt megvalósításában, emellett a Miniszterelnökségen projektértékelő státuszt is
betöltöttem.
Megvannak azok a kapcsolataim és rendelkezem azzal a tapasztalattal, amelyet a település szolgálatába
állítva az itt élőkkel együttműködve látványos fejlődést teremthetnénk, hogy Abaliget ismét méltó legyen
régi hírnevéhez.
Szükségesek a változások, hiszen Abaliget földrajzi-természeti elhelyezkedése révén sokkal többre lenne
hivatott, mint amit jelenleg tapasztalhatunk.
Legfontosabbnak tartom, egy a lakosság felmért valós igényeit szolgáló Önkormányzat kialakítást, hogy a
helyi fiatalok elvándorlási rátáját csökkentsük és támogassuk a falu lélekszámának növekedését, stabil
munkahelyeket teremtsünk és megújítsuk a faluképet, hogy Abaliget egy élő és élhető falu legyen.
Rendelkezésünkre állnak azok a javak és megszerezhető források, amelyekkel ezen célok közös erővel
elérhetőek, csak megfelelően kellene kihasználni ezeket.
A következő oldalon ismertetem röviden vázpontba szedve, általam fontosnak tartott irányvonalakat a település
fejlesztésre, amelyeket lehetőség szerint Önnel meg szeretnék beszélni és igényeihez igazítani.
Október 13-án lesznek az önkormányzati választások, előtte a település minél több lakosát megpróbálom
személyesen felkeresni egy személyes bemutatkozás és a falu jövőjét megvitató beszélgetés erejéig, hiszen
csak közösen érhetünk el sikereket!
Kérem, ha Ön szeretné kezdeményezni a megbeszélés időpontját, vagy fel szeretné venni velem a
kapcsolatot, akkor keressen bátran a 06-20-490-94-09 telefonszámon.
Tisztelettel: Ivády Gábor Vilmos

„Vannak nagy dolgok amelyeket közvetlenül nem befolyásolhatunk, és ezekről inkább panaszkodunk, de vannak még
nagyobb dolgok, amelyeket panaszkodás helyett mi magunk is véghez vihetünk, azzal, hogy kiaknázzuk a saját energiáinkat,
alkotókedvünket egy gyarapodó, szépülő Abaliget érdekében, ahol jó élni, amelyre jó büszkének lenni.„

Programterv
Tervezni lehet, de felelősséggel csak a polgármesteri munka fő irányvonalait lehet kijelölni. Az alábbiakban a számomra legfontosabb
irányvonalakat és törekvéseket ismertetném, amelyeket Önnel konzultálva szeretnék megvalósítani:

1. Átlátható és szolgáltató önkormányzat:
- település költségvetéséről és pénzügyi helyzetéről a lakosság rendszeres tájékoztatása,
- pályázati források felhasználásának nyilvánossá tétele,
- folyamatos konzultáció a lakossággal, konzultációk eredményét felhasználva a döntésekhez,
- fórumok tartása, amelyeken közösen gondolkodhatunk és tervezhetjük Abaliget jövőjét
- önkormányzati ügyfélfogadás a lakosság igényei szerint,
- lakosság részére ingyenes jogi és vállalkozási tanácsadás.
2. Falukép megújítása:
- faluközpont kialakítása közösségi terekkel,
- Vasútállomás, Petőfi és Bem utca célzott fejlesztése,
- település zöldítése, virágosítása és rendezett tiszta állapotban való tartása,
- temető közvilágításának kialakítása és infrastruktúrájának a fejlesztése,
- közvilágítás fejlesztése, járdák és kapubeállók fejlesztése és korlátokkal történő ellátása, ahol ez
indokolt
- segítségnyújtás az elhanyagolt porták rendbetételében,
- Önkormányzati Nonprofit Kft. alapítása (eredmény = lakossági célra piaci ár alatti zöldterület
karbantartás, és homlokzat felújítás, helyi munkahelyteremtés)
- közösségi igényeknek megfelelő közösségi terek kialakítása,
- kivilágított zebrák és fix sebességmérő kialakítása,
3. Fejlesztés:
- pályázati források figyelése, sikeres pályázás, látható eredmény,
- Falumarketing, azaz a település jó hírnevének erősítése
- fokozott kistérségi együttműködés,
- Abaliget turisztikai felzárkóztatása, fejlesztése,
- helyi lakosoknak stabil munkahelyet teremtő vállalkozások számának a növelése,
- idősotthon létrehozása a meglévő Barlang Turistaszálló helyén,
- megélhetést elősegítő falukert és savanyító kisüzem létrehozása,
- kooperáció a helyi iskola továbbfejlesztésében és végleges stabilizálásban,
- erdei kalandpark, tanösvény és sportpálya létesítmények kialakítása,
- helyi termelők és termékek támogatása,
- vízelvezetés és belvizesedés végleges megoldása,
- kulturális élet és a helyi közösségek támogatása,
- szemételhelyezés és szállítás fejlesztése,
- igényekhez mért tömegközlekedés kialakítása, akár gyakran járó kisbuszok megszervezésével
- Ökológiai szemlélet bevezetése (közösségi komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés)
4. Szociális biztonság:
- falugondnoki rendszer létrehozása,
- falubusz igényekhez mért, maximális kihasználása,
- esélyegyenlőség biztosítás,
- idősek, szociálisan rászorulók mindennapi támogatása,
- település rászoruló lakosainak munkahelyi elhelyezkedésének támogatása, nyomonkövetése
- rendelkezésre álló GINOP pályázatokban az Önkormányzat segítségével munkahelyteremtés.
„Vannak nagy dolgok amelyeket közvetlenül nem befolyásolhatunk, és ezekről inkább panaszkodunk, de vannak még
nagyobb dolgok, amelyeket panaszkodás helyett mi magunk is véghez vihetünk, azzal, hogy kiaknázzuk a saját energiáinkat,
alkotókedvünket egy gyarapodó, szépülő Abaliget érdekében, ahol jó élni, amelyre jó büszkének lenni.„

