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Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a 23-as számú főút  felújításáért 
kezdeményezett lakossági bejelentésünk már részben megvalósításra került. 

A megyei vezetés ismert hovatartozása miatt nem sok bizodalommal indítottuk 
el ezt a bejelentést, azonban - mint a főúton is láthatjátok - siker koronázta a 
kezdeményezést.
Azon nem lepődtünk meg, hogy a falu vezetése nem állt mellénk, hiszen ha 4 év 
alatt ezügyben semmit nem tudtak elérni, nehogy már a Morvai meg a Danyi 
arassa le a babérokat. Azon viszont nagyon meglepődtünk, hogy szándékosan 
hátráltatják a megvalósítást. (Lást a 2. oldalon a Megyei Közgyűlés elnökének a 
levelét.)
Az elnöknek kellet a hátsóját vakaró nemti vezetés válaszára várni.
Ezek után azon sem lennénk meglepve, hogy a hatalma megtartásáért küzdő 
képviselők és csapata saját maga dicsőítésére használná fel az útfelújítás esetét.

Van egy nagy tanulsága az esetnek:
Bizonyára sokan hallottátok már a kampányban azt, hogy “...ha nem pártközeli 
vezetése lesz a falunak  akkor, a falu mindentől elesik...”. Itt az élő példa rá, hogy 
ez egy hazugság. És ez a kezdeményezés nem egyedi eset, többek között a 
Morvainak és Danyinak köszönheti a falu az utcanévtáblákat és a biztonságunkat 
szolgáló közúti jelzőtáblákat is.
Pedig a mi lehetőségeink sokkal korlátozottabbak mint egy képviselőé. Ha úgy 
véletlenül összefuttok egy-egy kampányoló képviselővel, ugyan kérdezzétek már 
meg tőlük, hogy “Aranybogaram, hány egyéni kezdeményezésed vagy 
falujobbító javaslatod volt az elmúlt 4 évben?”. Ha nullánál nagyobb számot 
mond, nem biztos, hogy igazat beszél.

Azért szomorú, hogy ilyen vezetőségünk volt az elmúlt 4 évben. Miért a 
lakosoknak kellet ezt kezdeményezni ezt a megyei közgyűlés elnökénél, aki az 
illetékes közútkezelő bevonásával a lehetőségeihez mérten orvosolta a 
problémát? Egy megfelelő tudással rendelkező, feladatkörét szívvel ellátó 
képviselő - amely ritkaság számba megy Nemtiben - ezt kisújból kirázta volna. 

HÍRHARANG
Alakul a főút, lehet ezt így is.
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Hírharang
Független alkalmi hírújság. Készült 125 példányban.

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

 

A kezdeményezés összes dokumentumát a weblapon (nemti.isn.hu) 
megtaláljátok. E különkiadás miatt az Örökségről ígért Hírharang a következő 
szám lesz.

Azt várjátok hát, hogy amíg ti mindent leromboltok  és meggyaláztok, mi 
ne »reagáljunk«, hanem tétlenül szemléljük a műveteket, netán még 
lelkendezve folytatásra is ösztönözzünk titeket? Csakis azért nem vagyunk 
„reakciósok”, mert a szó nem elég erős, s főképp azért, mert mi a 
pozitívumból indulunk ki, a pozitívumot képviseljük, a valódi és eredeti 
értékeket, amelyeknek nincs szükségük a „jövő napjának” fényére.

                        Julius Evola
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