Szabó: a feladat mellett elmenni a legnagyobb hiba
2012. március 08. csütörtök, 11:12

- A megye életében is meghatározó változásokról szólt az elmúlt esztendő. Hogyan értékeli ezt
az időszakot?

- Mind szakmai, mind magánéleti szempontból mozgalmas, eseménydús év áll mögöttem. Ami
a politikát illeti, már a székfoglaló beszédemben kiemeltem az alapértékeket: alázat, tisztesség,
határozottság.

Ha ezeket az ember út közben nem veszíti el, bármilyen nehézséggel is szembesül, képes
megbirkózni vele. Azt gondolom, hogy komoly kihívások, akadályok tornyosultak az elmúlt egy
esztendőben a megyei önkormányzat előtt, de sikerült leküzdenünk ezeket, sikerült emelt fővel,
megerősödve lezárni a nehéz időszakot.

- Mit tartott elsődlegesnek elnöki tevékenysége során?

- Márai azt írja: a legtöbb emberi nyomorúság, a reménytelen, baljós élethelyzetek igazi oka
leggyakrabban nem is az emberek gonoszsága, hanem egyszerűen a tunyaság. A "jóra való
restség". Meggyőződésem, hogy ezt a legfontosabb elkerülni. Ha az embernek megvan a
módja arra, hogy jót tegyen - és ez nem hatalom, vagy pénz kérdése -, akkor kutya
kötelessége, hogy megtegye. A lehetőség és a feladat mellett lehajtott fővel elmenni a
legnagyobb hiba. A világ minden problémáját senki sem képes megoldani, de törekedni kell
minden tőlünk telhetőre. Legyen szó egy-egy ember sorsáról, vagy egy megye fejlesztéséről.
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- Szavai szerint nem csupán szakmai szempontból bizonyult mozgalmasnak az elmúlt év.

- Sok emlékezetes élményem volt, mindenekelőtt említem első gyermekem születését. Azt
gondolom, ennél a pillanatnál nagyobb élmény nem érheti az embert. De a Heves Megyéért díj
átadása során, vagy a köztársasági elnök érkezése alkalmával is számos megható pillanatnak
lehettem részese. Nagyszerű, példamutató emberekkel ismerkedtem meg a kitüntetettek
személyében. A nehéz percekben erőt, hitet meríthetünk abból az érzékelhető életszeretetből,
küzdeni tudásból, ami ezeket a hétköznapi hősöket jellemzi. Az is pozitív, hogy az elnöki
tisztség módot nyújt mások megsegítésére. Volt például egy háromgyermekes hölgy, aki több
mint negyven liter anyatejet adott az egri kórháznak, de az ezért járó összeget a Hospinvest
akkor nem fizette ki. Az elnöki keretből én ezt megtettem, mert megtehettem. Ez a nem
egészen százezer forint az ő életében volt olyan fontos, mint másnak a milliós tételek. Nincs
kisebb és nagyobb igazság, csak igazság van.

- Az adósságrendezés és a konszolidáció után hogyan változott az önkormányzat szerepe? Mi
lesz a területfejlesztéssel, hogyan aktivizálja magát e téren a megye?

- Nagy változás kezdetén állunk. A befelé forduló, beszűkült, statikus intézményfenntartói lét miután az intézményhálózat működtetése rendkívül fontos és felelősségteljes feladat volt eddig minden energiánkat lekötötte. Éppen a megyei önkormányzatiság lényegéről vonta el az
erőforrásainkat. Mondhatnám úgy is, hogy mostanáig a fától nem láttuk az erdőt. Holott nekünk
több, mint 300 ezer ember, minden Heves megyei polgár boldogulásán, életkörülményeinek
javításán kell dolgoznunk, megyei léptékben kell gondolkodnunk. A változás valódi lényege az,
hogy a jövőben a fő feladatot, a területfejlesztést szem előtt tartva arccal az emberek felé
fordulunk. Adatgyűjtésre, a lehetőségek felmérésére, együttműködésre, párbeszédre,
konzultációra, összehangolt munkára van szükség a gazdasági szereplőkkel, az
önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, a szakmák képviselőivel. Korábban lényeges
döntések nem születtek meg. Meg kell határozni, hogy melyek a kitörési pontok megyénkben,
miben vagyunk jobbak, mint az ország, vagy Európa más részei. Ehhez sok partner, kollektív
tudás, tapasztalat kell, erről nem dönthet egy közgyűlési elnök az íróasztal mögül.
Kezdeményezni fogunk, elébe kell mennünk a döntéseknek. Heves megye sikeres jövőjét
hosszú-, de már rövid távon is az határozza meg, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket, a
természeti erőforrásokat, vonzerőinket, a megszerzett tudást milyen hatékonysággal tudjuk
hasznosítani. Ez fog pozícionálni bennünket a "piacon", a régiók versenyében.
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