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Választási eredmények - vastagon kiemelve az új vezetés:
Polgármester jelöltek és a kapott szavazataik száma:
 Széll Istvánné - 243    Szota Ferencné - 160

Képviselő jelöltek és a kapott szavazataik száma:
 Schveiczer Krisztián - 168   Bartusné Fekete Katalin - 115
 Feketéné Danyi Andrea Csilla - 155 Huszár András - 115
 Vass Józsefné - 150     Békési Zsolt - 107
 Ivády Gyula Zoltánné - 140   Danyi Csaba - 102
 Berecz Zsolt - 131      Kiss Antal Márton - 23
 Morvai Géza - 123      Nagy István - 22
 Gagyi Arnold - 122      Német Gézáné - 20

A változást akarók 1208 érvényes szavazatot kaptak, az ellen pedig 688-at.
Érdekesség: Országos szinten 2448 független polgármestert és 12870 független 
képviselőt választottunk. A pártkatonák közül pedig kb. 700 polgármesternek és 
kb. 3500 képviselőnek adtak bizalmat az emberek. 3,5 : 1 a függetlenek javára.

HÍRHARANG

Köszönjük
Ezúton köszönjük minden választónak a részvételt és külön 

köszönjük a ránk leadott szavazatokat. Nagyon jónak tartjuk az elért 
eredményeket, melyet gyakorlatilag kampánymentesen, 

pálinkaosztás és személyre szabott ígérgetés nélkül értünk el. 
Tudtuk, hogy a tükörmutogatás nem egy hálás feladat, viszont 

szükséges. Fórumot sem tartottunk, elsődleges célunk a hiteles 
tájékoztatás volt, és hogy elgondolkodjatok azon, hogy talán lehetne 

ezt másképpen is csinálni.
Célunkat elértük, az új faluvezetésnek megvan a lehetősége, hogy 
egy új  iránnyal mindenki megelégedésére szolgálja a falut. Ehhez 
részünkről a segítség természetes, viszont ha szükséges, akkor a 

tükröt gondolkodás nélkül elő fogjuk rántani a farzsebből.
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Még néhány gondolat egy szórólaphoz, melyben kirekesztettek lettünk

1. Nem Széchenyinek a nagyságát, hanem a bálványozását kérdőjelezzük meg. 
Széchenyi egy zseni volt, de egyben ember is, és az ember követ el olyan 
dolgokat ami később nem bizonyul okos döntésnek.
Első kérdéses dolog a magyar nyelv hivatalossá tétele. Látszólag jó döntésnek 
tűnt, de ez a döntés tette lehetővé az ősi magyar nyelvhez idegen nyelvtani 
elemek átvételét és a magázódás bevezetését.
Második kérdéses dolog a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása. Ez is jó 
ötletnek tűnt, de mára kiderült, hogy se nem magyar és se nem tudományos. 
Eleinte csak osztrák tagjai voltak, az ő ötletük volt a finnugor nyelvrokonság. Az 
MTA a mai napig vaskalapos módon ragaszkodik ehhez a baromsághoz, annak 
ellenére, hogy a finnek is már csak nevetnek rajta.
Harmadik... a folyamszabályzások. Hurrá, beindulhatott a gőzhalyózás. De 
milyen áron! Minimum egy, de van aki szerint három millió olyan paraszt 
veszítette el a megélhetését, akik addig az ártéri gazdálkodásból éltek. Ezek az 
emberek nagyrészt kivándoroltak Amerikába. Széchenyi élete vége felé 
elsősorban ennek a tudatába őrült bele. Arról nem is beszélve, hogy a 
folyamszabályzás után a Kárpát-medence vízmérlege negatív lett. Ezért 
sivatagosodik az alföld. A vízügyi szakemberek azért küzdenek még ma is, hogy 
valahogy itt tartsák a vizet.
És most arra kérlek, hogy ne higgy nekünk, járj utána a dolgoknak. Ezeket nem 
tanítják az iskolákban, de megvannak a forrásai. Legalább megtapasztalod,  hogy 
mekkora átverésnek vagyunk az áldozatai. 

2. Idézet a szórólapról:
“Kérdezzük  azonban: mit tett a Falunkért a Morvai - Danyi kettős, (akiket 
esetleg csak most, a plakátjaikról ismerhetünk meg) a rengeteg feljelentésen, 
adat kérelmen kívül, amit a “szeretett falujukért tettek”?”
Szintén idézet:
“A választás tisztaságának védelmében, és az Önök félrevezetésének 
megakadályozása miatt született e kiadványunk!”
Nézzétek meg a következő oldalt, hogy hány feljelentést tettünk: 0, azaz nulla 
darabot.
Most akkor ki is vezetett félre kit? 
E szórólapot felvállalta az új testület két tagja is:

• Ivády Gyula Zoltánné,
• Vass Józsefné.
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A közösség és az esőcseppek
A választási kampányban mindenki beszélt a közösségekről és a közösség 
építéséről (mi is), de a részletekbe senki nem ment bele. Csak használtuk a 
közösség szót, de tartalmat nem tettünk mögé. A mi..., miért..., milyen..., 
hogyan... kérdésekre senki nem adott választ. Így akár beszélhettünk volna a 
vasvilláról is, az legalább kézzelfogható. A szombati fórum után gondolkodtam 
el ezen a dolgon, és kerestem a választ a kérdésekre.
Hogyan kell közösséget építeni? Már itt elkezdtem vakarni a buksit. Jó sokáig 
kellett vakarnom, végül az egyik barátom előadása vezetett rá a megoldásra.
A lényeg: közösséget nem lehet építeni. Mindjárt megértitek, hogy miért.
Vegyük mintának az esőcseppeket. Az esőcseppnek egy célja van amikor aláhull: 
minél gyorsabban visszatérni a forrásához, azaz a tengerhez. Az esőcseppek 
azonnal elindulnak a céljuk felé. Kerülgetik a dolgokat, de miután mindnyájan a 
tenger felé mennek, szépen elkezdenek összefolyni. Erekké, patakokká 
duzzadnak majd a végén folyók, folyamok lesznek belőlük és együtt elérik a 
céljukat, azaz a tengert.
Na ez az a modell amit az emberi közösségeknek is követni kell. Ha nem ezt 
tesszük, akkor mellé megyünk.
Hogyan csinálja ezt a ma embere? Az esőcsepp Te vagy!
Alig, hogy lepottyanunk a domboldalba és indulnánk a célunk felé, 
mindenhonnan nagy kiabálásra leszünk figyelmesek. Körülnézünk és látjuk, 
hogy a jobb oldalon szalad fel a dombra egy narancsszínű esőcsepp és kiabál, 
hogy “Gyere folly ide fel, én tudom a tutit”. Balról ugyanezt játssza egy vörös 
esőcsepp. Slégan felfelé egy székkereskedő igyekszik, slégan lefelé egy 
népviseleti ruhába bújt esőcsepp. Aztán látunk esőcseppeket azon tanakodni, 
hogy megéri e nekik elindulni a céljuk felé. Szintén látunk esőcseppeket akiket 
az anyósuk rugdos jobbra, megint másokat a főnökük balra. Vannak akik a 
karrierjük érdekében a többiek hátán kapaszkodnak fel a hegyre. Aztán vannak 
esőcsepp párok akik mindig egymással ellentétes irányban indulnak el. Ők a 
haragos esőcseppek, ha véletlenül egyik eltalálná a helyes irányt, a haragos 
párjuk garantáltan a hegynek menne.
Érezzük, hogy egyik irány sem az igazi, de elcsábulunk és elindulunk 
valamelyik rossz irányba.
Nagyon sok tanulság van ebben a történetben. Az egyik legfontosabb, hogy a 
közösséget alkotó esőcseppek ereje  összeszorzódik, nem pedig összeadódik. 
Ugyanez igaz az emberi közösségekre is. Ha kételkedsz ebben, akkor csak arra 
gondolj, hogy mennyi esélye van száz magányos katonának egy század ellen. 
Semmi, pedig a század csak egy álközösség. A mindenkori hatalom tudja ezt, és 
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kellően retteg is tőle. Ezért próbálják a valós közösség kialakulását még 
csírájában a domboldalon elfojtani.
A másik tanulság, hogy pont az úgynevezett ‘közösség építők’ akadályozzák 
meg az igazi közösségek létrejöttét. 
Valamelyik fórumon elhangzott, hogy a vezetésnek reálisan fel kell mérni a falu 
helyzetét és az alapján meghatározni a célokat. Ez így van. Viszont egy 
esőcseppnek vagy egy csermelyecskének a kitűzhető reális cél teljesen más 
mint egy kitörni készülő Zagyvának. Ugye nem mindegy.
Néhány dologra még magyarázatot ad az esőcsepp modell. Pl. hogyan tudta a 
falu az 50-es évek második felében egyemberként felépíteni a Kultúrházat. Az 
‘elvtársak’ rafkósabbak voltak mint a mai ‘demokraták’. Ők nem esőcsepp 
szinten akadályozták meg a közösségek létrejöttét, hanem engedték a patakok 
kialakulását és utána a patakokat szabályozták karhatalmi erővel. Egy patak 
szintű közösségnek elég egy feladatot adni, hogy “Gyerekek, kultúrház”. Két 
év, és önerőből kész lett. Miért? Mert a közösség embere lelkes és boldog. Hogy 
hívták Magyarországot a módszerváltás előtt? A legvidámabb barakk. 
Az ‘elvtársak’ megoldása megmagyarázza azt is, hogy a háború után hogyan 
tudták szinte pénz nélkül újraépíteni az országot. ‘56 pedig nem volt más, mint 
elhitték magukról hogy istenekké váltak és megpróbálták beterelni a patakokat 
egy csermely medrébe.
Ennyi történelmi kitérő után térjünk vissza az eredeti vágányra. Az esőcsepp 
modellből tanultakat hogyan tudjuk alkalmazni a gyakorlatban?
Az emberben születésétől fogva benne van a közösség iránti vágy. A közösséget 
nem kell szervezni, kialakul az magától ha hagyják. Viszont ennyi év elnyomás 
után útmutatásra és a cél meghatározására szükség lehet. Mi lehet az a mindenki 
által elfogadott zsigerből jövő közös cél?
Nagyon egyszerű, a cél az élet könnyítése. Az embernek minél kevesebb időt 
kelljen az élete fenntartásával tölteni, hogy minél több ideje maradjon az életre, 
azaz a játékra.

A mintatelepülések
Miután megértettem a közösségek működését elkezdtem keresgélni olyan 
településeket, ahol fellelhetők ezek a valós közösségek. Kerestem olyan 
helyeket ahol nagyon nagy arányban nyert újra a régi vezetés. Abát és Rozsályt 
már korábban is említettem, de találtam két újabb gyöngyszemet.
Az egyik Gödöllő. 1990 óta Dr. Gémesi György a város első embere. Most is 
közel 80%-al lett első. Gödöllőn a városvezetésből teljesen száműzték a 
politikát. Az összes képviselő és a polgármester is a Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub színeiben indult, és mindnyájan fölényesen nyertek.
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A másik gyöngyszem Veresegyház. Most le fogsz döbbenni. A város első 
embere 1965 óta - nem elírás - 1965 óta Pásztor Béla független polgármester. 
Soha nem volt párttag, még MSZMP tag sem. Mindig a települése érdekeit 
tartotta szem előtt. Az elmúlt 49 évben egy pár száz fős kis poros faluból 
felépítette a több mint tízezer fős Veresegyházat. Most 76 éves. A város 
egyemberként, 87,42%-os többséggel választotta újra a következő öt évre. Na itt 
van gerinc és tudás, ezt máshogy nem lehet megcsinálni. Természetesen 
Veresegyházról is száműzve van a nagypolitika. A polgármester és a képviselő 
testület a Szolgálattal Veresegyházért Egyesület színeiben nyertek.
Mint láthatjátok ezen város vezetői felismerték, hogy a helyi vezetésben semmi 
helye a politikának. Ha elköteleznék magukat akármelyik zászlónak is, akkor 
látszólagos előnyökért függővé válnának, és ami ebben a ciklusban előnynek 
tűnik az a következőben hátránnyá válhat. (Jézus is a középen járásra tanít.) 
Ezeken a helyeken kialakult egy közösség (klub, egyesület, Abán magisztrátus), 
amely a helyi vezetést támogatva és kontrollálva, a vezetéssel vállvetve azért 
tevékenykedik, hogy a lakóknak könnyebb legyen az életük. Az igazi erőt az 
adja ezen településeknek, hogy a közösségeiken keresztül bírják a lakosság 
nagyon nagy többségének a támogatását. Ettől függetlenül még szimpatizálhat 
valaki egy zászlóval, de belátták, hogy elsődleges a közösség érdeke és csak 
utána jöhet a zászló vagy az egyéni érdek.
Most nézzünk meg Nemtivel hasonló méretű és adottságú falvakat.
(Nemti lakossága 735 fő, területe 1106 hektár)
Rozsály. A lakosok száma 809 fő, a falu területe 1487 hektár. A falu első embere 
Sztolyka Zoltán. 100%-al sokadszorra újraválasztották. Igaz Ő narancs 
színekben polgármester, de élete a faluja, a zászlót kihasználja, egyéni érdek 
pedig nem játszik. A vezetőség munkáját itt is egy közösség segíti amit Rozsály 
Községért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítványnak hívnak. 
Mit ért el eddig Rozsály. (Most fog kinyílni a bicska a zsebedben, ha közben 
Nemtire gondolsz.) Idézetek a Sztolyka Zoltánnal készült riportból:

- Mindent, ami kell, megtermeljük magunknak. A földműveléshez szükséges 
eszközpark megvan: van öt darab MTZ típusú traktorunk, egy kombájnunk, egy 
teherautónk. Az MTZ-hez azért ragaszkodunk, mert azokat meg tudjuk szerelni a 
műhelyben, nem kell fizetni az alkatrészekért – mutat körbe a műhelyben, ahol 
az esztergapadon két munkás dolgozik. Baltákat készítenek  favágáshoz. Az 
önkormányzati földeken főleg takarmányt termesztenek. Kukoricát, napraforgót, 
zabot és árpát. Van még két hektár gyümölcsös, főleg alma- és meggyfákkal, 
amelyek termését a közétkeztetés hasznosítja.
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A fő elv: ha csak lehet, külsős vállalkozó ne jöjjön Rozsályra, mindent önerőből 
akarnak megoldani. Ahhoz, hogy a gyümölcsöst be tudják keríteni, betonoszlopot 
vásároltak. Ez adta az ötletet, hogy létesítsenek betonüzemet is. Betonoszlopot 
már eladásra is gyártanak, emellett térkövet is öntenek.
A polgármester elmesélte, hogy meghívták egyszer egy konferenciára, ahol a 
japán fűzről volt szó. Ő felállt, és elmagyarázta, hogy van annál egy sokkal jobb 
megoldás: az almafa, a meggyfa és a körtefa. Azt is minden évben lemetszik, de 
még gyümölcsöt is terem, amiből lekvárt, vagy pálinkát is lehet készíteni.
Az önkormányzatnak van hetven darab sertése, amiket a saját tulajdonú 
vágóhídon dolgoznak fel. 
– Van saját földünk, traktorunk, traktorosunk, sertésünk. A sertés trágyát ad, ami 
a földbe kerülve visszaadja a talaj erejét. A sertésből ebéd készül, amit a 
gyerekeink  esznek meg. A felesleget megeszik  a sertések, amiket a saját 
vágóhidunkon vágunk le. Minden mindennel összefügg, és az egésznek az alapja 
a saját föld. Ha valami hiányzik  a láncból, akkor külsőst kell igénybe venni. 
Minél több külsőst veszünk igénybe, annál kiszolgáltatottabbak leszünk – 
foglalja össze a rozsályi önfenntartás lényegét a polgármester.
Az önkormányzati konyhán naponta négyszáz adagot főznek, amit főleg az 
iskolások fogyasztanak el. Az iskolába 243 gyermek jár, közülük  85 rozsályi, a 
többiek a környező településekről járnak be. Ők naponta háromszor ingyen 
étkeznek. A sertéseket nem csak a közétkeztetésben hasznosítják. A rozsályiaknak 
lehetőségük van kedvezményes áron sertést vásárolni. A vételár felét kell előre 
befizetni, a többit ráér később. Viszont amíg valaki nem fizette ki a tartozását, az 
önkormányzat által nyújtott egyéb lehetőségeket nem veheti igénybe. Ilyen 
például téli időszakban a kedvezményes tűzifa is. Volt olyan év, hogy az 
önkormányzat 3500 mázsa tűzifát adott kedvezményes áron a rozsályiaknak. 
Még helyi tévé is működik, amit a környező tizenkét településen lehet fogni. A 
képújságon főleg közérdekű információk, üzleti hirdetések láthatóak.
A szociális boltot is az alapítvány működteti, nonprofit jelleggel, így az 
árucikkekhez a szokásosnál jóval kedvezőbben lehet hozzájutni.
Az önkormányzatnak százhúsz állandó alkalmazottja van. Az önkormányzati 
gazdaságból reggelente negyvennyolc közmunkás indul dolgozni. 

Közeli mintaként meg kell még említeni Szuhát, bár Tóth Zoli még csak az első 
ciklusán van túl, de Őt is és a testületet is 100%-al újraválasztották. Ha továbbra 
is hasonló szemlélettel vezeti faluját, akkor Szuha is méltó tagja lesz a fent 
említett mintatelepüléseknek.
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Hírharang
Független alkalmi hírújság. Megjelenik Nemtiben. Készült 250 példányban.

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

Nemti
Mint a említett példákon is láthatjátok és ellenpéldaként tapasztalhattátok a 
Nemtiben történteket, egy falu vezetése  semmit nem ér, és gyakorlatilag 
semmi komoly eredmény elérésére nem képes, ha nincs egy olyan egységes 
közösség a háta mögött, amellyel vállvetve tud dolgozni, és amely 
kontrollállja őt. Nemtiben is elérhettük volna, azt amit Rozsályon elértek. Ezért

írtam korábban, hogy elszaladt mellettünk a világ.
Még nem késő. Minden esőcsepp, ha hallgat megérzésére, akkor megtalálhatja a

helyes irányt és elindulhat az úton.
Mi elindultunk mint

Szolgálattal Nemtiért Klub
és úgy döntöttünk, hogy  

2014 október 24.-én, pénteken 17 órától
a Művelődési Házban

leülünk egy kötetlen beszélgetésre, pl. az esőcseppekről, a 
közösségről vagy bármiről.

Ha csak ketten leszünk, akkor ketten beszélgetünk, ha 200-an 
akkor 200-an. Azért titokban bízunk benne, hogy még néhány 
esőcsepp (pl. a narancs, a vörös, a nemzeti színű, a székkereskedő, 
a népviseletben lévő, a törtető, a megalázott, a kiszolgáltatott, a 
sértődött, a vezető, a volt vezető, a haragos, a várakozó, vagy 
bármilyen) közénk csöppen. Mindegy, hogy az eddigi utunk során 
milyen   jelzőket  szedtünk   össze,  ettől  még   lényünket  tekintve

mindnyájan esőcseppek... akarom mondani...
Emberek vagyunk.
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