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Három és fél év után újra polgármestert választunk ráadásul a képviselő-
testületnek is lejárt a 4 éves mandátuma.
Ezen apropóból újra itt a mostanra már minden szervezettől független Hírharang. 
Ellentétben az első számmal, amely a postaládámban talált önfényező választási 
cetli által kiváltott indulatból jött létre, ez és a következő számok egy nyugodt 
hangvételű helyzetértékelő, eseményleíró és tájékoztató jellegű számok lesznek. 
A lapok hangvétele is változik, a legfontosabb változás, hogy - utólagos 
engedelmetekkel és a legnagyobb tisztelet mellett - áttérek a tegező hangnemre. 
Nem tudom tudjátok e, hogy a magázódást a nyugat majmolásaként 1860 körül 
Széchenyi tette hivatalossá. A magázódás - ellentétben a tanultaktól - nem a 
tiszteletről szól, hanem az elkülönülésről. A szó kifejezi önmagát: maga = 
egyedül, külön a többitől. Csodálatos és egyedülálló a magyar nyelv, csak 
tanuljuk meg érteni.

Ezzel már érintettük is Nemti 
legnagyobb problémáját. 
Nemti nem egy faluközösség, 
hanem egymás mellett lakó 
magányos emberek halmaza, 
melyben jellemzően csak 
n é h á n y p é n z a l a p ú 
érdekcsoport jött létre.

Ennyi bevezető után egy önvallomással folytatom. Három és fél évvel ezelőtt a 
leköszönő polgármesterünk azt mondta, hogy „ … hidd el, ez a választás semmi 
másról nem szól csak a hatalomról...”. Akkor kételkedtem a szavaiban, naivan 
azt gondoltam, hogy ha valaki indul ezekért a posztokért, az azért van mert van 
tud is és akar is Nemti közösségért cselekedni. Óriásit tévedtem. Be kellett 
látnom, hogy az elmúlt évek tényleg semmi másról nem szóltak csak az egóról, a 
pénzről és a hatalomról.

HÍRHARANG
Újra választunk. Választunk?

Cserére érettek
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A hatalom

Tíz Hírharang kevés lenne a hatalom kifejtésére, most két lényeges dolgot 
emelnék ki:
1. Könnyen belátható , hogy hatalom nincs pórnép nélkül. Igen, tetszik-nem 
tetszik, a hatalom szemében Mi vagyunk a pórnép. Kivéve persze a választások 
időszaka, ilyenkor Istenek vagyunk.
2. A hatalom gyakorlásának legegyszerűbb és legfontosabb eszköze a pórnép 
tudatlanságban és félelemben tartása.

A félelem

Második nagy megdöbbenésem akkor volt amikor megtapasztaltam, hogy 
bizony sokan féltek a hatalmi apparátustól. Részben értem, hiszen sokatokban 
még benne van a tanácsi rendszer beidegződése, ahol tényleg hatalom volt a 
kezükben, viszont annak idején a kötelező hatalom gyakorlása mellett sokkal 
tisztább szándékkal dolgoztak a faluért. Ezt a beidegződést tetézi még az is, 
hogy a mostani rendszerben a hivatalban és az utcán is többetekkel lekezelő 
hangnemben beszéltek, mintegy fitogtatva a vélt hatalmukat.
Valójában egyetlenegy választott tisztségviselőnek sincs valós hatalma fölötted. 
A hatalmat Te adod meg neki amikor a sérelmeidet nem mered a kapualjból 
kihozni a nyilvánosság elé. Ha a kapualjban maradsz a problémáddal akkor 
elfogadod a pórnép státuszt, ha viszont nyilvánosan számon kéred az illetőt 
akkor a félelem nála fogja felütni a fejét. A legnagyobb hatalom a nyilvánosság, 
lásd a Pénzosztás című plakátot. Hatására sem a bizottsági, sem a testületi ülést 
nem merték megtartani.
Egyébként a számonkérés törvény adta lehetősége mindenkinek és ezért senkit 
semmilyen szankció nem érhet.
Azért gondolkodjunk már el azon, hogy miért kellene bármelyik választottól is 
tartani? Miben különb Ő Nálad? Ők is ugyanolyan emberek mint Te vagy, Ők is 
üres zsebbel jöttek e világra és úgy is fognak elmenni. És hidd el, a Polgármester 
Úrnak is csak egy himbilimbije van! (Remélem nem tévedek :-) .)
Október 12.-én döntenünk kell: a mi döntésünk lesz, hogy továbbra is pórnép 
leszünk a fejünkre nőtt hatalommal vagy pedig az új vezetés tényleg a közt fogja 
szolgálni.

A jelöltek

Felmerül a kérdés, hogy hogyan tudnánk helyesen dönteni a jelöltekkel 
kapcsolatban. Hiszen rengeteg információval fognak Titeket elhalmozni. Kapni 
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fogtok rengeteg ígéretet, hirtelen a szavazatod fejében majd el lehet intézni 
dolgokat, hallani fogtok sok száz millió forintról amit az eddigi hatalom szerzett 
a falunak, a szavazatodért lehetsz kiváltságos, lesz ingyen uborka, ingyen pizza 
és hitel is, hirtelen fontos leszel még azoknak is akik eddig letojták a fejedet. 
Jönnek a magyarázkodások, lyukat fognak beszélni a hasadba és mindenképpen 
kicsikarnak belőled egy konkrét szavazati ígéretet.
Afelől sincs semmi kétségem, hogy néhány esetben valós érvek és tudás 
hiányában csak üres vagdalkozást és személyeskedést fogtok hallani.
Nem fogod tudni eldönteni, hogy kinek higgy - beleértve a Hírharangot is - és 
végül valaki ellen szavazva behúzod az ellenlábasnak az x-et vagy valamiféle 
egyéni érdeked szerint szavazol esetleg hinni fogsz valamelyik jelöltnek.
Apropó…, jelöltek. A paletta sokszínű lesz, de egy csoportot kiemelnék, 
méghozzá azokat akiket a jelenlegi hatalom is támogat. Véletlenül sem 
megkérdőjelezve tisztességes szándékukat, de vajon belegondoltak e abba, hogy 
a támogatásnak ára van. El fog jönni az a pillanat amikor a támogatók benyújtják 
számlát és úgy kell majd szavazniuk, hogy este a tükör is pirulni fog. Ha 
mégsem akar görbülni a gerinc, akkor pedig jönni fog a zsarolás.

A Kérdés

Szóval nem lesz egyszerű ebben a katyvaszban kiigazodni, ezért engedjétek 
meg, hogy pár másodpercet elrabolva az életetekből egy szokatlan játékra 
invitáljalak benneteket.
Ha kapcsoltba kerülsz egy jelölttel – akár személyesen, akár fórumon vagy akár 
csak gondolsz rá – kérlek tedd fel magadban az alábbi kérdést:
„Ez most csak a hatalomért fényesíti a hátsómat, vagy tényleg tud is és akar is 
faluért tenni?”
Már a kérdés befejezte előtt a saját belső hangodtól már érkezni is fog a helyes 
választ.
Mondhatjátok erre, hogy lárifári meg hülyeség..., de kérdem Tőled, hányszor 
mondtad már életed során, hogy “...éreztem, hogy nem így kellet volna...” vagy 
“...szívem szerint nem így csináltam volna...”. Ha benevezel ebbe a kis játékba 
garantáltan nem utólag leszel okos. Egyébként meg a puding próbája az evés és 
tényleg csak pár másodperc.
Arról nem is beszélve, hogy ha egy hatalomért remegő jelölttel kerülsz szembe, 
az Ő hátsójában tuti ott lesz a zabszem, Te pedig egy kellemeset vigyoroghatsz 
magadban.
Abban is biztos lehetsz, hogy egyes jelöltek esténként órákat fognak ezen a 
kérdésen agyalni.
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A kisebbség

Igen, igen, kedves cigányok, rólatok lesz szó ebben a fejezetben.
Mint minden választásnál ebben az esetben is kulcsszerepetek lehet, legalábbis a 
hatalmi elit számít rátok. Na nem fogadásra és díszvacsorára fognak titeket 
invitálni, még csak nem is az erdélyi testvértelepülésünkre visznek látogatásra, 
hanem igyekeznek kihasználni a kiszolgáltatott helyzeteteket és némi 
ellenszolgáltatás fejében megszerezni a szavazataitokat. Kérem tőletek, hogy ne 
hajoljatok meg. Ami ellenszenvet tapasztaltok a többségi társadalom részéről ez 
ennek a hajlongásnak is köszönhető. Ha pedig olyan szituban vagy, hogy 
kénytelen vagy engedni, akkor legalább ne egy pizzáért tedd, minimum egy 
tehenet vagy lovat kérj.
Ja…, ha azzal a baromsággal riogatnak, hogy nem fogsz hitelt kapni, azzal ne is 
foglalkozz, minden kereskedőnek szüksége van arra a nem kevés pénzre amit a 
jövőben szándékoztok elkölteni, a hitellel pedig odaköt Téged, hogy tutira nála 
kössön ki a pénzed. Ha nem hódolsz be lehet, hogy az illetékes kereskedő  
átmenetileg durcizni fog, de előbb-utóbb győzni fog a a pénzisten.

Az örökség

Az elmúlt 4, illetve 12 év örökségéről részletesebben majd a következő 
számban.

Addig is kérdezzétek meg a képviselő asszonyokat, hogy miért kell felújítani az 
Óvoda út 3 szám előtti útpadkát, vízelvezető árkot és támfalat, és miért 
asszisztálnak ahhoz, hogy mindezt közpénzen közmunkások csinálják?
Ha már ennyi pénz van egy magánember okozta közkár közpénzem való 
helyrehozatalára, akkor kérdezzétek már meg - főleg Szabadság és Ilonatelepi 
útiak -, hogy Morvai Géza és jómagam pofája miatt miért büntet egy falurészt a 
testület? Mert mertünk véleményt nyilvánítani és megkérdőjelezni dolgokat?  
Miért utolsó mindig mindenben ez a két utca? Annyira dedós már ez az egész. 
Ez az örökségük.

Képeket, dokumentumokat és médiaanyagot hamarosan a nemti.isn.hu 
weboldalon találtok és a legfontosabb: Ha változást akartok minél többen 
menjetek el szavazni, de előtte ne feledjétek a Kérdés-t feltenni.

Hírharang
Független alkalmi hírújság. Készült 250 példányban.

Elérhetőségek: telefon: +36 70 416-5633,  e-mail: nemti@isn.hu. WEB: nemti.isn.hu
Szerkesztők: Morvai Géza, Danyi Csaba
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