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HÍRHARANG
Előszó
Fél éve készülünk kiadni ezt a számot, de egyszerűen nem volt mit írni, mert
semmi lényeges nem történt Csak hogy érzékeltessem: az utolsó Hírharangban
(2015. augusztus 3.) volt szó arról, hogy a Kormányhivatal felszólította a
képviselő-testületet az SZMSZ-ben található 13 hiba kijavítására. (Az SZMSZ
alapján kell működni a testületnek és a hivatalnak.) Az aranbogaraim úgy
kijavították, hogy most érkezett a Kormányhivataltól a újabb törvényességi
felhívás az új SZMSZ-ben található 22 hiba javítására. Ugye érzitek? Ez a
jellemző. Szakmaiatlan, igénytelen, unalmas, tehetetlen és tehetségtelen társaság.
Egyre mélyebbre mennek a málnásba.
Ebből kifolyólag már meg kell magunkat erőszakolni, hogy elmenjünk egy-egy
testületi ülésre. Úgy vagyunk vele - ha már mindenképpen az agysejtjeinket
akarjuk pusztítani - akkor inkább megiszunk mi is egy felest!
A Vicc
Amiért végül is tollat ragadtunk az egy vicc volt. (Csökken a Hírharang
színvonala rendesen, de hát ez van. Kénytelen vagyunk alkalmazkodni a
körülményekhez.) Ez a vicc így hangzik:
“Egy menő vállaltnál kubikusként kannibálokat alkalmaznak. Hónapokon
keresztül rendben mennek a dolgok, de egyszer csak eltűnik a takarítónő. A
vizsgálat során kiderül, hogy a kannibálok ették meg, azonnal ki is rúgják őket.
Utána leteremti a törzsfőnök a bandát:
- Idióták! Nem meg mondtam, hogy a dolgozókhoz ne nyúljatok! Az elmúlt évben
megettük az egész igazgató tanácsot és a menedzser osztályt és senkinek nem
tűnt fel!”
Mielőtt levonnánk a következtetést azért még néhány gondolat:
A méltatlansági indítvány
Pár hónapja méltatlansági eljárást kezdeményeztük Feketéné Danyi Andrea
Csilla ellen, a már második alkalommal keletkezett köztartozása miatt.
(Köztartozással a képviselői széket nem bitorolhatja senki.) A kezdeményezés és
a hivatali felszólítás hatására az Alpolgármester Asszony akkor megfizette a
köztatozását és megőrizhette a székét. Na de meddig? A lelkem megint elfelejtett
befizetni valamit, mert a NAV szerint februártól újfent köztartozása van. Mi meg
újfent kezdeményeztük a méltatlansági eljárást.
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Az összeférhetetlenség
Összeférhetetlenségi eljárást kezdeményeztünk Schveiczer Krisztián ellen. (Ha
valaki a szerkesztőnél magasabb pozícióban van, vagy aktív közreműködője a
lapnak, akkor nem lehet képviselő.) Krisztián főszerkesztő-helyettes és aktívan
részt vesz a szerkesztőség életében. Az ügy még nincs lezárva, a képviselő
-testületünk különböző munkahelyi igazolások alapján ugyan azt mondta, hogy
Krisztián nem összeférhetetlen, de az ámen még nem lett kimondva. Vagy
legalább is nem tudunk róla. A kiöregedett fiatal demokraták nagyon
összeszaladtak Krisztián ügyében. Nincs kizárva, hogy ki fog derülni, hogy csak
papíron főszerkesztő-helyettes és csak papíron közreműködője a lapnak,
egyébként meg nem is ott dolgozik csak oda van írva a neve. Legyen. De úgy is
legyen, mert egyébként újfent összeférhetetlenséget kell tárgyalni a testületnek.
A bizottság
Az aranbogaraim létrehozták a harmadik bizottságukat is. Eleinte egyet sem
sikerült, most meg már halmozzák az élvezeteket, már három is van. A legújabb
bizottság neve: Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság. Tagjai:
Schveiczer Krisztián képviselő - bizottság elnöke
Ivády Gyula Zoltánné képviselő - bizottság tagja
Fejes Tiborné (Jano Mariként ismeritek) - külsős bizottsági tag
Ezen társaságról csak annyit kell tudni, hogy nem javasolta a képviselőtestületnek, hogy tüzelővel segítsen a rászorultakon. Hogy miért? Nem
tudjuk. Egyéni érdek? Nem tudjuk. A képviselő-testület szerencsére nem fogadta
meg a tanácsukat és határozatban utasította a Hivatalt a tüzelő pályázat útján
történő beszerzésére. A Hivatalnak viszont szimpatikusabb volt a bizottság
álláspontja és ‘elfelejtette’ beadni a pályázatot. Ez van, így működik ma a
Hivatalunk, ezért nem kaptak a rászorultak szociális tüzelőt.
A tisztelet
2015. november 17-én volt egy közmeghallgatásnak csúfolt összejövetel. Így
rendelkezik az SZMSZ közmeghallgatásra vonatkozó egyik pontja:
“71. § (3) Az állampolgárok és a (2) bekezdésben említett szervezetek képviselői
a képviselő-testülethez, a képviselőkhöz, a polgármesterhez vagy a jegyzőhöz
kérdéseket intézhetnek, amelyre a megkérdezett tartozik válaszolni.”
Ennek ellenére a képviselő-testület négy tagja - konkrétan: Vass Józsefné, Ivády
Gyula Zoltánné, Feketéné Danyi Andrea Csilla és Schveiczer Krisztián - a
választóik felé a legkisebb tiszteletet sem mutatva, az embereknek háttal ültek
le. Ezen még a polgármester kérésére sem voltak hajlandóak változtatni. Hogy
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miért, az jó kérdés. Tudatlanságból vagy a hatalmukat próbálták fitogtatni?
Végül is mindegy, de azért kérdezünk Téged: Szoktál olyan embernek kérdést
feltenni aki a hátát mutatja Neked?
Ezen összejövetel alatt és után többen megjegyezték - fura módon nekünk -,
hogy nagyobb tiszteletet kellene tanúsítanunk a képviselők felé.
Na még egyszer: Nálunk a képviselő a magánéletből hozott, a régmúlt
tudását konzerváló papírokkal, vagy a demonstratív vagyonával, vagy a
megszerzett pozícióival nem tudja kivívni a tiszteletet. A képviselő
tiszteletének az egyedüli alapja az általa képviselőként elvégzett munka. A
képviselőt nem keverjük össze a magánemberrel. Pl: nagyon szeretjük és
tiszteljük Feketéné Danyi Andrea Csillát mint magánembert, de a képviselői
tevékenységét a béka feneke alá soroljuk. Összességében ez igaz az összes
képviselőre.
Tehát Tisztelt Képviselők! Ne csodálkozzanak el azon, hogy ha úgy tartja
kedvünk, akkor az értékelhetetlen képviselő munkájuk miatt a jövőben is a
nemtetszésünket fejezzük ki pl. bekiabálással, netalán papírgalacsinokkal
pöcköljük Önöket, esetleg mi is háttal ülünk le a testületi ülésen. Amilyen az
adjonisten, olyan a fogadjisten!
Ide tartozik még, hogy 34 nemti választópolgár kéréssel fordult a négy renitens
képviselő felé, hogy törvénybéli kötelezettségük révén ugyan számoljanak már
be arról, hogy ki milyen erőfeszítéseket tett és ki milyen áldozatot hozott a
falunkért. Ezúton tájékoztatjuk a kérelem aláíróit, hogy már nem tartozunk azok
közé akiknek a Tisztelt Képviselők simogatják a buksijukat, meg fényesítik azt a
bizonyost. Az csak a választások idején dívik, most úgy le van kakilva a fejünk,
hogy még csak válaszra sem méltattak.
Gondolatok
Jogosan vethetitek a szemünkre, hogy annak idején mi is támogattuk a
polgármestert és két képviselőt. Így van. Támogattuk mert a változás lehetőségét
láttuk bennük és feltételeztünk egy olyan minimális intelligenciát, hogy
felismerik magukban azt ha nem értenek valamihez, akkor ..., na mindegy.
Ez az intelligencia sajnos hiányzik. Ennek a következménye az - ahogy az
Alpolgármester Asszony fogalmazott egy földpályázat kapcsán - hogy, “Az is
baj lesz, ha kinyitjuk a borítékot és az is baj lesz, ha nem!”. Pontosan. De erről
nem Morvai Géza és Danyi Csaba tehet, hanem képviselő-testület, mert
trehányul írta ki azt a bizonyos pályázatot. Ha minden törvényi előírások szerint
történik, akkor - a seggünket akárhogy is verjük a földhöz - nem lehet semmi
baj. Ha minden a törvényi előírások szerint történik akkor nem kell a mai napig
az SZMSZ-el görcsölni. Ha minden a törvényi előírások szerint történik akkor
nem kellene ránk Rettegett Ivánokként tekinteni. Vicc az egész, két magánember
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elől fut az egész hivatal és a képviselő-testület. A munka nem halad. Fejlődés
semmi, a meglévő dolgok meg pusztulnak. Talán nem velünk kellene
dacoskodni, és nem csak azokat megcsinálni, amire a Kormányhivataltól
törvényességi felszólítás érkezik, hanem tisztességesen és törvényesen dolgozni.
Ja, hogy ígérgetnek mindenkinek fűt-fát keresztbe-hosszába, kényszerből még
egymás között is. Arról mi nem tehetünk. Egyébként soha nem látott egység tud
kialakulni a testületben, ha velünk kell dacoskodniuk. Zsák a foltját egy pillanat
alatt megtalálja.
Persze megértjük azt is, hogy az egyéni érdekek kiszolgálása mellet, nehéz a
közért is cselekedni, de ez megint, szintén nem a mi problémánk. Csak hogy
tudjátok:
• egyéni érdek miatt nem lehet olcsóbb a közétkeztetés,
• egyéni érdekek miatt nem lehet normális dohányboltunk a központban,
• egyéni érdek miatt nincs felújítva az óvodai konyha (most is lehet pályázni),
• egyéni érdek miatt van most baj egy földpályázattal.
Ja, és közben a testület hitelt-hitelre halmoz és a kassza is folyamatosan ürül.
Szóval megjött a várva-várt változás, csak nem a várt irányba. Azért az előző
polgármester is és az előző jegyző is mindig tudott szakmai alapon érvelni. Még
ha nem is értettünk sokszor egyet, de a vezetésük alatt nagyjából kiszámítható
volt a falu működése és volt a polgármesternek koncepciója. A mostani
polgármester érvelése jellemzően az “igen, úgy van, hi-hi”, a jegyzőé pedig “de
benne van a törvényben, de most nem keresem meg”. Ezekkel a magasröptű
érvekkel nehéz mit kezdeni. A polgármester koncepciója pedig attól függ, hogy
éppen merről fúj a szél, azaz merre kell hajolni.
Mint látjátok a játék már a pályán kívül folyik. Itt vagy alkalmazzák a
törvényeket, vagy nem, ezáltal kiszámíthatatlan minden. Sajnos ennek az
underground játéknak a falu a legnagyobb vesztese. Feltettük magunknak a
kérdést: Mi a jobb, ha játékban maradunk, vagy ha kilépünk? Ha maradunk,
talán van esély arra, hogy valamennyire kontrolláljuk ezt a mostani ámokfutást.
Tehát ameddig a játék vissza nem tér a törvényes keretek közé és a testület észre
nem veszi, hogy nemcsak néhány ember buksiját kell simogatni a lelátón, hanem
a falu összes lakosa ott ül, addig mindenképpen játékban maradunk.
A végére vicc tanulsága
Észrevennétek ha a Hivatalt és a testületet felcsócsálná egy kannibál brigád?
HÍRHARANG
Független alkalmi kiadvány. Megjelenik Nemtiben. Készült 250 példányban.
Elérhetőségek: telefon: +36 70 416-5633, e-mail: nemti@isn.hu. WEB: nemti.isn.hu
A kiadásért felelnek: Morvai Géza manager, Danyi Csaba irka-firka.
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