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HÍRHARANG
“a nap le ne menjen a ti haragotokon” (Biblia, Ef 4,26)
E cikkben eredetileg a haragról - mint a faluban általánosan tapasztalható
jelenségről - akartam írni, de inkább csak egy dal két versszakát idézem.
Szól, akiknek szól:
Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma
Senki bele nem halt még komédiába
Ripacsok, színészek, az élet a tiétek
Minek ölre menni, kezdjetek szeretni!
Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni
Az utolsó órában, mikor már mindent megbántam
Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam
Hogy elmúlt az élet… …kezdjetek el élni!
(Anna and the barbies - Márti dala)

Az útmutatás megvan. Nem csak az embereknek, hanem a falunak is.
Erről döntünk vasárnap.

OLVASÓI ROVAT
Vedd le a polcról, ha lejárt a szavatossága,
mert hasmenést, fejfájást okozhat, ha ezt eszed egyfolytában.
Vedd le a rózsaszín szemüveged, tedd fel az átlátszót,
akkor veszed észre, hogy mit láttál, és mit látsz most.
Ne tömd a zsebét, már úgy is tele van.
Tiszta lapra írjál, mert a kockás már tele van.
Ne fogja más a kezed, ha aláírsz valamit,
ne bólintgass egyfolytában, mert a nyakad kitörik.
Pintér Istvánné
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Ti még hisztek a mesékben? Egy igazi demagóg cikk következik.
Szerintetek mikor éltünk jobban, 1975-ben vagy most, azaz 2014-ben? Mielőtt
élből rávágnátok, hogy most, néhány adatot mellékelnék a két évszámhoz. KSH
adatok:
1975
2014
Nettó átlagkereset
3000 Ft
150000 Ft
1 kg kenyér ára
3 Ft
300 Ft
1 liter benzin ára
3,60 Ft
420 Ft
(Szerintem az átlagkereset mindkét évben túlzás, de az arányokon nem változtat.)
Mint látjátok 1975-ben 1 havi átlagfizetésből 1000 kg kenyeret vagy 830 liter
benzint lehetett venni, míg 2014-ben 1 havi átlagbérért 500 kg kenyeret vagy
360 liter benzint adnak. Ne ez egy igazi demagóg összehasonlítás lehetne, hiszen
mondhatjátok, hogy akkor csak Trabant volt most meg Merci is van, stb. Ez így
igaz. Viszont akkor is, és most is az emberek a kenyeret ették meg és nem a
Trabantot vagy a Mercit. Ma Magyarországon a kormány szerint is van 1,5
millió mélyszegény ember, az ellenzék szerint pedig 3,5 millió. Valahol a kettő
között lehet az igazság, azaz 2,5 millió. Ennek a 2,5 millió embernek a sárga
csekkek kifizetése után esetleg éppen elég, de jellemzően inkább kevés pénze
marad a havi élelem megvásárlására. Tehát éhezik. Benzinről már álmodni sem
mer. Ezt a 2,5 millió embert pillanatnyilag nem érdekli a Merci, hanem szeretne
elégséges élelemhez hozzájutni. Ha ma 1975-ös szinten élnénk ez a 2,5 millió
ember nem a létminimum alatt élne, sőt még néhány liter benzint is tudna venni.
Mielőtt valakinek eszébe jutna az ‘életszínvonal’ nevezetű púder: addig nem
beszélhetünk életszínvonalról, amíg Magyarország lakosságnak egynegyede
megélhetési problémákkal küzd.
Hogyan jutottunk idáig, azaz hogyan süllyedtünk erre a szintre?
A józanabb gazdasági szakemberek az ország fejlődésének a csúcspontját 1975re teszik, azóta hanyatlunk. Azóta etetnek a politikusok a meséikkel. Kezdték az
‘elvtársak’ a nadrágszíjhúzogatósdival, miután 1980-ban lepaktáltunk a
Valutaalappal. 90-ben a módszerváltás után megkaptuk a többpártrendszert.
Azóta minden párt a másikat hibáztatja és 4 évente megígérik, hogy majd ők
megváltják a országot. Ezt a mesét mi 4 évente el is hisszük és tapsikolva
szavazunk valamelyik pártra. Aztán rájövünk, hogy ezek sem jobbak, ráadásul a
pártok tele lettek színváltókkal és köpönyegforgatókkal, de azért a következő
választáskor újra bizalmat adunk valamelyik zászlónak. Közben ellopták és
szétherdálták az ország vagyonát. Egy nagyon szűk réteg nagyon gazdag lett, a
többiek pedig folyamatosan szegényednek. Gyakorlatilag mára dolgozni csak
közmunkásként, közalkalmazottként vagy külföldi munkavállalóként lehet.
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Akkor most rántsuk le a leplet a pártokráciáról. Nem kell nagyon belemélyedni,
elég a ‘párt’ szót megvizsgálni. Ez a szó az angol ‘part’ szóból honosodott meg,
ami ‘rész’-t jelent. Már ebből is látszik, hogy egy pártkatona soha nem fogja az
adott közösség egészét egyformán képviselni, hanem mindig elsőbbséget élvez
az a ‘rész’ amely az ő zászlójával szimpatizál. A másik ‘rész’ pedig valamiben
mindig hátrányt fog szenvedni.
A többpártrendszer - amit úgy etettek meg velünk, hogy a szabad választáson
keresztül a szabadságot testesíti meg - nem más, mint az “Oszd meg és
uralkodj!” hatalmi praktika megvalósítása. Gondolom ezek után kicsit hiteltelen
egy pártkatona szájából hallani, hogy majd Ő közösséget épít. Még hiteltelenebb
e sorok íróit azzal vádolni közösség romboló. Nem a közösséget romboljuk,
hanem azokat az valós akadályokat amelyek a igazi közösség kialakulását
gátolják. Az elmúlt években hallhattátok a nagy ígéreteket és utána láthattátok országos és helyi szinten is -, hogy milyen közösségeket alakítottak ki a
pártkatonák. A kérdés maradt: Te még hiszel a mesékben?
Nem nehéz belátni, hogy a helyi vezetésben célszerű visszaszorítania a
pártokráciát. Képviseltessék magukat, de ne kerüljenek kizárólagos döntéshozói
pozícióba. Pártokrata vezetés mellet nincs igazi közösség. Egy pártközeli vezetés
soha nem fog tudni olyan döntést hozni, amit a nagy többség támogat. Igazi
közösség nélkül pedig a falu mindig csak a sült galambot fogja várni és mindig
ki lesz szolgáltatva az éppen aktuális hatalom szeszélyének. Igazi közösség
nélkül a falu egy lépést sem tud tenni függetlenedés és az önfenntartás irányába.
Lehet erre mondani, hogy lári-fári, de aki meri objektíven végignézni, hogy
honnan hová jutottunk az elmúlt pár évtizedben, az nem nagyon tud más
következtetést levonni. Volt néhény település ahol a vezetés felismerte ezt. Ha
van egy pici szabadidőtök nézzetek utána Abának vagy Rozsálynak. Nézzétek
meg, hogy ők hová jutottak.

A tükör.
Időközben a ‘REALISTA JÓZAN GONDOLKODÁSÚ AKTÍV EMBEREK’ (ha
már ennyire sértőnek érzik a fundamentalista megnevezést, viszont mi
elfogadjuk, hogy Ők demagógnak látnak minket) kiadtak egy szórólapot
melynek egy gondolatán elmerengtem. Azt írták, hogy mindenkivel tudnak
együtt dolgozni, kivéve velünk. Beindult a fantáziám és elképzeltem, hogy ha
úgy alakul és szemben ülünk a nagy asztalnál, akkor ezt hogyan valósítják meg.
Háttal fognak ülni? Vagy esetleg felállnak és hazamennek? Bunyózunk egyet
mint az Ukránok? Mindenben ellenünk szavaznak? Ugye érzitek a helyzet
abszurditását.
Persze van a történetnek egy érdekesebb és egyben szomorúbb oldala is. Mi
válthatta ki náluk ezt az ellenszenvet, miért dobták be ennyire a durcit?
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Nem, nem a szórólapjukban felsoroltak okozták, hanem az, hogy felmutattunk
Nekik egy tükröt és egy picit félrehúztuk róla a leplet. Fájdalmas volt amit benne
láttak. Ezért lettünk mi kirekesztettek.
Ezek után kérdezem tőletek: Szerintetek mire számíthattok, ha majd Ti is
kritizálni meritek a munkájukat vagy esetleg tükröt mutattok fel Nekik?
Szomorú, de az a kirohanásuk előre sejteti, hogy megválasztásuk esetén
továbbra is ugyanúgy lesznek majd a faluban első, másod és osztályon aluli
polgárok, mit ahogy eddig is voltak. (Azért titokban reménykedünk benne, hogy
ha úgy alakul erre rá fognak cáfolni.)
Azt külön sajnálom, hogy a csapat új tagjai is felvállalták ezt a kirekesztősdit,
innentől kissé hiteltelen azon óhajuk, hogy ne mossák Őket össze régi tagokkal.

“Fontos, hogy minden másnak lássék, mit ahogy van, főként amiben
kellemesen lehet szenderegni.” (Hamvas Béla)
Húzzuk tovább azt a leplet arról a bizonyos tükörről. Egy képviselőnek joga és
kötelessége a település lakóinak érdekeit képviselni. Ezügyben, és a falu
előmenetelének ügyében javaslatokat tárhat a testület elé, a testület pedig
szavazással dönt ezekről. Nem voltunk restek kigyűjteni az újrainduló
képviselőknek az elmúlt 4 év alatt előterjesztett javaslatait:
Ivády Gyula Zoltánné - 0 db,
Vass Józsefné - 4 db ebből:
2 db - javaslat a Polgármester jutalmazására,
1 db - javaslat az iparűzési adó eltörlésére,
1 db - javaslat a ‘Kiskertől a Bográcsig’ Egyesület pénzzel való
támogatására, melyben Ő is vezetőségi tag.
Az iparűzési adó eltörlésének kivételével a fentiek meg is lettek szavazva és
végre is lettek hajtva.
Viszont Széll Istvánné azon előterjesztését, mely alanyi jogon lehetőséget adott
volna arra, hogy a testületi ülésen megjelent lakosok hozzászóljanak az éppen
tárgyalt témához, zsigerből elutasították. Egyszerűbben kifejezve: a lakosság
fogja be. Tipikus hatalmi attitűd (magatartás, viselkedés, modor, szerep).
Ennyi volt a két újrainduló képviselő 4 éves tevékenysége. Ennél egy picit
többet lehetne elvárni, főleg ha megnézzük, hogy mennyibe került ez a falunak.
Ivády Gyula Zoltánné
Vass Józsefné

: 2,2 millió forint / 4 év
: 1 millió forint / 4 év

Az alábbi dokumentumokban láthatjátok, hogy ezek nem légből kapott adatok.
Az 1.) pontban lévő összegek 20 hónapra vonatkoznak. A teljes 4 éves ciklusra
vonatkoztatva az összegek 2,4 szeresével kell számolni.
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A fenti összegbe az alpolgármesterünknek, Ivády Gyula Zoltánnénak nem fért
bele az, hogy a lakosoknak méltó módon fogadóórákat tartson, és az sem, hogy
mint utcabéli, egy picit lobbizzon a testület előtt a Szabadság nyomvályús
süllyedésének megoldásáért. Mikor erről kérdeztük Őt, gyakorlatilag azt közölte
az 511-4/2012.III számon iktatott levelében, hogy ez nem az Ő feladata. Persze
azóta a testület már ‘megoldotta’ a nyomvályús süllyedést, lecserélte kátyúkra.
Talán fenti összegekbe belefért volna az is, hogy miután korábban a testület
elcsereberélte a Szabadság út egy részét, azután teljes erőbedobással azon
legyenek, hogy visszaállítsák az út önkormányzati tulajdonjogát. Főleg miután
részünkről megérkezett a lakossági bejelentés.
Nem fért bele, nem érdekelte Őket. Nekünk kellet az üggyel foglalkozni Ha nem
tesszük, a Szabadság út egy része ma is magántulajdonban lenne.
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Mint láthatjátok a púder nem a Hírharangból jön. Hogy megérte e a falunak és a
Hivatalnak azt a “rengeteg plusz papírmunkát és költséget” például az, hogy a
Szabadság út a falu tulajdonában maradhasson? Döntsétek el Ti. És azt is, hogy
valójában kinek köszönhetőek ezek a ránk kiabált költségek.
Egyébként - mint mondottuk korábban is - ha valakit érdekelnek ezek a
dokumentumok, bárkinek szívesen a megmutatjuk. A Hivatalban ezeket nem
nézhetitek meg. A közérdekű adatkérelmekről senkinek semmilyen információt
nem adhatnak ki (sem a kélelmező nevét, sem a kérelem tartalmát), még a
képviselőknek sem (csak hivatali jogsértés elkövetésével juthatnak hozzá).
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VÁLASZTÁSI KISOKOS
Szavazni a szavazás napján, azaz 2014. október 12-én vasárnap 06.00
órától 19.00 óráig lehet. A szavazólapon a jelöltek, a Helyi Választási
Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körben elhelyezett ‘X’ vagy ‘+’
jellel lehet! Egyéb megjelölés (pl. aláhúzás vagy bekarikázás) a szavazat
érvénytelenségét eredményezi.
A képviselő jelöletek esetén a választópolgár a szavazólapon legfeljebb annyi
jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselők száma,
ez Nemti községben 4 fő. A szavazat akkor is érvényes, ha a lehetségesnél
kevesebb jelöltre szavaz a választópolgár. A megválasztható képviselők
számát a szavazólapon feltüntetik. Megválasztott képviselők azok a jelöltek
lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták.
Polgármester esetén csak egy jelöltre lehet szavazni. A polgármestert
többségi módszerrel választják, az lesz a település polgármestere, aki a
legtöbb szavazatot kapta.
Mozgóurna:
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő,
mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, miatt gátolt
választópolgár kizárólag írásban nyújthatja be. A mozgóurna iránti
kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást
megelőző második napon, 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie
ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében
szerepel vagy a szavazás napján, 2014. október 12-én legkésőbb 15 óráig kell
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
Figyelem!
Jogsértést követ el aki lefényképezi vagy kiviszi a szavazóhelyiségből a
szavazólapot. Szintén jogsértést követ el aki ezen cselekedetekre felbújt.
Emlékszel még az első Hírharangban ‘A Kérdés’-re? Szembesítetted
már magadban a kérdéssel a jelölteket?
„Ez most csak a hatalomért fényesíti a hátsómat, vagy tényleg tud is
és akar is a faluért tenni?”
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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