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Az örökség:
Az örökség témához szerettünk volna egy színes mellékletet kiadni, azonban 
finanszírozási problémák miatt ezt nem tudtuk megvalósítani. Be kell érnetek a 
szöveges változattal, illetve a nemti.isn.hu internetes címre fognak felkerülni.
Mi a célja az örökség témának? Nem, nem a piszkálódás, hanem bemutatása 
annak, hogy mit tettek le eddig az asztalra, és mire számíthatunk ha ez az irány 
megy tovább. Ne ítéljük meg Őket, hogy jól vagy rosszul tették a dolgukat, 
fogadjuk el, hogy Tőlük ennyi tellett és kész. Ha szerinted jól végezték a 
munkájukat akkor szavazatoddal támogasd a vonalat tovább vivő csapatot, 
viszont ha változást szeretnél akkor ne szavazz rájuk. A csapatokról még később 
lesz szó.
Mi szerepelt volna a képes mellékletben, címszavakban:

• Szabadság út régen és most,
• Ilonatelepi út régen és most,
• vízelvezető árkok régen és most,
• közterületek tisztasága
• Művelődési ház
• temető és kerítése

A mostani állapotokról meggyőződhetsz, ha elsétálsz ezekre a helyekre 
A Művelődési ház állapotáról pedig vasárnap lesz lehetőséged meggyőződni a 
Mihály arkangyalnak tartott ünnepség keretén belül. Pár dologra felhívnám a 
figyelmedet: A 43 millió forintba nem fért bele: a székek cseréje, a függönyök 
cseréje, a belső nyílászárók cseréje, a parketta cseréje (vagy legalább 
felcsiszolása), a színpad felújítása (azóta megcsinálta a Hivatal saját pénzén) és a 
korrekt akadálymentesítés. Egy mozgássérültnek rendesen túrázni kell az épület 
körül ha be akar jutni. Ha már arra jársz javasolnám, hogy menj végig hátul az 
akadálymentesítés útvonalán és óvatosan kopogtasd végig a falat. Tapasztalni 
fogod, hogy pár év múlva egy ilyen kopogtatás során a nyakadban fognak 
kikötni a szigetelő elemek. Ha már bent leszel pedig nézz szét az oldalsó 
helyiségekben. Keress páralecsapódást és penészt. Sajnos az idióta tervező és 
kivitelező - nem ismervén a épület régi szerkezetét - tökéletesen légzáróra 
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Az örökség és néhány gondolat      
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csinálta az épületet. Ennek a következménye a penészedés és ennek a 
következménye az, hogy folyamatosan nyitva kell tartani az ablakokat, ha nem 
akarják, hogy nyakig penészben álljon minden. Ja, az a tábla a főbejárattól balra 
250.000 Ft-ba került.
Az örökség részét képezi még a testület Hivatala által végzett munka is. Ha a 
törvényesség őrei vizsgálatot kezdeményeznének a Hivatal ellen, akkor több 
ellentmondás is tisztázódhatna.
Mint régebben mondottam, a Hírharangban megjelent információk mögött 
mindig papír áll, sok esetben a Hivatal által kiállított dokumentumok. 
A csapatok:
Két részre lehet bontani a jelölteket:

• fundamentalisták - akik szerint eddig jó irányba mentek a dolgok
• változást akarók.

A fundamentalisták: Érdekes módon a fundamentalisták között van az összes 
(narancs) függő jelölt. Az előző számban már írtam, hogy mi a függőség átka: 
Előbb-utóbb a támogató be fogja nyújtani a számlát. Na, nézzük a 
fundamentalistákat: Szota Ferencné beugró polgármester jelölt, képviselő 
jelöltek: Békési Zsolt, Berecz Zsolt, Ivády Gyula Zoltánné, Vass Józsefné. 
A csapat új tagjai kikérték maguknak, hogy miért mossuk össze őket a 
régiekkel? Hát azért mert felvállalták a régiek által képviselt irányvonalat és 
elfogadták a támogatásukat, és valljuk be: a tapasztalat hiánya miatt függnek is 
tőlük. Ilyen egyszerű és az eddigi kampányuk nekünk ezt sugallja.
A változást akarók: Ő szerintük nem mennek rendben a dolgok a faluban:
Széll Istvánné polgármester jelölt, képviselő jelöltek: Feketéné Danyi Andrea 
Csilla, Bartusné Fekete Katalin, Gagyi Arnold,  Huszár András, Német Gézáné, 
Schveiczer Krisztián, Kiss Antal Márton, Nagy István, Morvai Géza, Danyi 
Csaba.
Gondolkodom:
Keresem azokat azokat az eseményeket amit ‘jó dologként’ lehetne beírni a 
mostani vezetés nagykönyvébe. Közmunka? Nem a testület, hanem a kormány 
érdeme. Jut eszembe, nagyon kérek mindenkit, hogy a weblapunkon 
(nemti.isn.hu) található ‘A polgármester helyzetértékelése’ című videót 
mindenképpen nézzétek meg. Szomszédnál, könyvtárban, bárhol. Nagyon 
fontos. A regnáló polgármesterünk őszintén beszél többek között a közmunkáról 
is és az embereket közvetlenül érintő egészségügy, élelmiszer, ivóvíz, stb. 
alakulásásról. Tudta, hogy mi lett volna a valódi dolga, valamiért nem 
csinálhatta. Az is kérdés most miért nem indul, és miért rugdossák már most az 
övéi?
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Visszatérve... szoktunk hallani sok száz millió forintról, amit kizárólag a mostani 
testületnek köszönhet a falu. 
Először is nem tudhatjuk, hogy egy másik vezetés mennyit hozott volna. 
Másodszor közelítsük meg máshogyan a dolgot. Legyen az összeg mondjuk 250 
millió forint (naponta mást hallani, de ez egy szép kerek szám). Ki kapta 
valójában ezt az összeget? Ti kaptátok? Ha igen, akkor minden családnak kellet 
kapnia kb. 1 millió forintot. Szóljatok ha így volt, mert mi kimaradtunk :) . 
Tudom, hogy nem. Ez az összeg ‘Nemtinek...’ címszóval mind-mind egy 
pártközeli vállalkozó-kivitelező zsebében kötött ki és 70-80%-a ott is 
realizálódott mint haszon. Felújíthatták 43 millió forintból a Művelődési házat, 
de a tényleges érték növekedése csak 5-10 millió forint között van. És ez minden 
beruházásnál így van. Ébresztő! Meg vagyunk etetve. Ha igaz a 250 millió forint 
jó ha 70 millió maradt belőle a falunak.
Harmadszor pedig vizsgáljuk meg, hogy mennyit fizetett be a falu az ország 
költségvetésébe. Kb. 200 aktív dolgozó lehet a faluban és feltételezhető hogy az 
átlagbérük eléri nettó 66.000 Ft-os minimálbért. Most kapaszkodj meg: 4 év alatt 
a munkások - járulékok nélkül - kb. 600 millió forinttal járultak hozzá az ország 
költségvetéséhez. Ebből kb. 300 millió visszajön a Hivatalba, tehát marad 300 
millió.
A 300 milliót helyett 70 millió, az a szomorú valóság.
Ráadásul a 300 millió szabadon felhasználható lehetne. A 70 milliót pedig 
kötelező valamilyen - általában nem létszükségletű - beruházásba beledugni és 
utána etetnek minket, hogy milyen jó ez nekünk. Ki van ez találva.
Egy kiút van ebből a hazugság hálóból:
• Ameddig lehet a pályázatokat maximálisan ki kell használni, de úgy hogy ez 

eddig pártkatonáknál realizálódott nyereséget,  a falu által létrehozott 
vállalkozásokba kell irányítani.

• A falut felkészíteni a önfenntartó létre, ne függjön egyetlen párttól sem. Erre 
pénz az előző pontban keletkezik. Nem jó dolog az ha időnként a rothadt 
narancsot kell rágcsálnunk, időnként pedig a hervadt szegfűt szagolgatni csak 
azért, hogy életben tudjon maradni a falu.

Egyébként ez nem saját ötlet, van az országban néhány település, ahol így 
csinálják, ők már függetlenek.
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Sz.rháziság:
Regnáló kormányunk már szinte nyíltan zsarolja a lakosságot, hogy ha nem az ő 
pártfogoltjuk kerül egy település élére akkor az a település hátrányos helyzetbe 
kerülhet a pályázati pénzek elosztásánál. Inkább nem részletezem, hogy mit 
gondolok erről.
Elvileg vasárnap érkezni fog egy kormánypárti országgyűlési képviselő. Jópáran 
ott lesztek pártatlanként is. Ha a falu vezetése egy kicsit is elviszi a Szent Mihály 
napi ünnepséget a választás témája felé, azaz kampányolni kezd akkor 
nyugodtan kérdezzétek meg a képviselő Urat - akár kiabálva is -, hogy miért kell 
az ártatlan lakosoknak bűnhődni azért mert a falu többsége máshogy döntött? A 
vicc az, hogy ha nem az általuk támogatott jelöltek győznek, akkor a saját 
szavazóikat is sújtják.

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

 A Szent Mihály Napi Búcsú alkalmából

Mihály arkanyal
a mennyei hadak 

nagy vezére

Üzenet Mihály Arkangyaltól:
“Engedd el a!odalmadat, hiszen a szeretet 
mindent elsöprő fényével védelmezlek téged, 
szeretteidet, az otthonodat és a javaidat. Ez a 
fény taszítja a negatív energiákat és vonzza a 
pozitívakat. A félelem helyett e fényre és 
szeretetre összpontosíts, mert azt vonzod 
magadhoz ami a szemed előtt lebeg. Ha az 
elmédből kiűzöd a félelmet, a felszabadult időt és 
energiát annak szentelheted amire születtél. 
Szabad vagy, ha nincs benned félelem. Tudd, 
hogy mindig tökéletes biztonságban vagy a 
védőszárnyaim alatt.”
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