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Önkormányzati választás 2019
“Kétféle ember van: Van aki belőled él és van aki érted él.”

A találgatások tisztázása képpen: igen, indulunk a választáson, a sorstársam

Morvai Géza
mint képviselő jelölt, jómagam pedig

Danyi Csaba
mint polgármester jelölt.

I. Számvetés. Az alábbi gondolatot két és fél éve írtam, most is aktuális:
“Évek óta nincs igazi gazdája a falunknak. A képviselő-testületből a három régi 
motoros, a három kofa ebben a ciklusban sem erőltette meg magát. Az új 
tagoktól, mint értelmiségiektől (egy tanárnő és egy újságíró) esetleg lehetett 
volna várni valamiféle fejlődést, de a választási ígéreteikkel ellentétben ők  sem 
tettek le semmit az asztalra az üres poharakon kívül.”
Persze majd az öndicsőítés keretében emlegetni fogják az orvosi rendelő és 
hivatal épületének a felújítását. Erről tudni kell, hogy sok más település mellett 
Nemtinek is a Megyei Önkormányzat intézte, csak annyi dolguk volt, hogy a 
kicsi kacsójuk felemelésével elfogadják ezt az ajándékot. Az öndicsőítés 
keretében arról biztosan nem fogtok hallani, hogy egy másik ajándékot, egy 
sportparkot viszont nem fogadtak el. A hivatalos indoklás az volt hogy, “fenn is 
kell azt tartani”, valójában az volt a baj vele, hogy mi hoztuk volna a falunak. 
Ugyanez érvényes a falubuszra és sok másra is.
Emlékeztek még rá, hogy hogy meg volt sértődve az összes képviselő, amikor 
azt állítottam, hogy azt a kacsóemelgetést a kutyám is meg tudná csinálni? Na 
most az a helyzet, hogy ha az elmúlt öt évben a kutyáink ültek volna a 
testületi asztalnál, akkor most élhetőbb hely lenne Nemti, és nem utolsó 
sorban lenne falubuszunk és sportparkunk. Azt hiszem ez mindent elmond. 
Persze az igazság okozta fájdalom és düh miatt majd minden mocskolódónak 
fognak minket kikiáltani, de - érvek híjján - mindenki azzal főz amije van. 
Makacs dolgok a tények, csak körül kell nézni: a játszótér bezárva; a Kultúrház 
bezárva; a csapadékvíz elvezetés romokban; a Kispatak olyan gazos volt, hogy 
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majdnem kiöntött; korrupció gyanús esetek tömkelege; a színpadot széteszi a 
nap; hatósági büntetések sokasága; elégedetlen emberek; kaotikus együttélés; 
következetlenség; járhatatlan utak; stb..
Több szót nem érdemel az eddigi vezetés, de kerülendő mintaként azért az 
utókor számára őrizzük meg azon utolsó testület névsorát, melynek tagjai 
végezték be Nemtit lezüllesztését:
 - Széll Istvánné     polgármester
 - Feketéné Danyi Andrea Csilla  alpolgármester
 - Vass Józsefné     képviselő
 - Ivádi Gyula Zoltánné    képviselő
 - Schveiczer Krisztián    képviselő

II. Változás kell. Nincs lejjebb. Ha nem akarunk teljes káoszt és lepusztulást, 
akkor új minőségű vezetők kellenek. Az eddigiek a hatalom közelébe sem 
kerülhetnek. Néhány alap elvárás:
 - ne hazudozzon mint a vízfolyás;
 - józanul végezze a munkáját;
 - a falu érdekeit képviselje, ne a sajátját;
 - legyenek önálló gondolatai és elképzelései;
 - ne legyen megvehető, merjen az emberek szemébe nézni.

Továbbá legyen jövőképe, Nemti lakóközösségének tudjon irányt mutatni. Nem 
kell közösséget építeni mert nem lehet. A pillanatnyi cél érdekében ideiglenes 
összetákolt közösségek rövid idő alatt szétesnek. Az igazi közösséget a közös 
cél, a közös irány tartja egyben. A mindenkori vezetésnek azt az irányt kell 
megmutatni. Ez annak ellenére nagyon nehéz feladat, hogy az emberben alapból 
ott van a közösséghez tartozás vágya. Nagyon nehéz mert e vágy kielégítésére a 
jelenlegi globalista világrend egyik oldalról mindenféle ál közösségeket kínál 
neked, a másik oldalról viszont azt a közösség ellenes magatartást tuszkolja a 
fejedbe, hogy gyarapodj, harácsolj, legyen több pénzed és ezáltal légy különb 
mint a másik. Láss át a szitán, ez semmi másról nem szól csak a mértéktelen 
fogyasztásról és ezáltal a multicégek etetéséről. A pénzed mennyiségétől 
függően nem leszel értékesebb vagy értéktelenebb ember, maximum más jellem 
leszel. Egy örök becsű igazság:

A pénzed mennyisége nem befolyásolja a kakid szagád!

Fontos elvárás még a következő vezetéstől, hogy széleskörűen lássanak a 
világban, merjenek kritikát megfogalmazni és merjenek megkérdőjelezni 
mindent és mindenkit.
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Az egyik legnagyobb probléma lett a világunkban tekintélyelvűség, a 
tekintélynek nevezett ember véleményének a feltétel nélküli elfogadása. Ez azért 
baj, mert manapság a tekintélyt és az azzal járó tiszteletet már jellemzően nem a 
mindennapi tudásuk és cselekedeteik alapján vívják ki maguknak az emberek, 
hanem mindenféle segédeszközök megszerzésével kikövetelik maguknak. Ezek 
a segédeszközök az iskolai végzettség, a kitüntetés, a rendfokozat, a 
tudományos fokozat, a címek, stb. és sokuknál a vagyon. Látnod kell, hogy a 
vagyon kivételével mindegyik egy múltbéli pillanatnyi állapotot takar, a jelen 
tudását egyáltalán nem tükrözi. A vagyonnak pedig ma már semmi köze a 
tudáshoz.
Nagyon jó példa a Kultúrházunk. Az akkori képviselő-testület megbízott egy 
tekintélyt, egy diplomás tervező mérnököt a Kultúrház felújításának 
megtervezésére. Egy másik tekintély, egy diplomás építész megcsinálta azt. Egy 
harmadik diplomás tekintély pedig műszakilag átvette az épületet. És akkor 
most, 5 év elteltével miért esik darabjaira a Kultúrház? Mindenki csak széttárja 
a kezét, hogy hát szakemberek csinálták. Egy nagy lószart csinálták 
szakemberek. Kontárok csinálták, csak az akkori és a mostani vezetés is elhitte, 
hogy a diplomák és mérnöki címek mögött valós tudás van. Nem mertek 
megkérdőjelezni semmit és a józan paraszti észnek is híjján voltak. 
Szakemberek azok voltak akik 60 éve építették.

A legértékesebb diploma a józan paraszti ész diplomája!

El is érkeztünk következő témánkhoz a felelősség kérdéséhez. Ki a felelős a 
Kultúrház jelenlegi állapotáért? Az öt év garanciális idő elteltével a kivitelező 
mossa kezeit, védi őt a jog. A testületi tagok meg csak siránkoznak, hogy már 
nem tehetnek semmit. Akkor hol a hiba? Hogyan történhetett az meg, hogy 
ugyan 43 millió forintból fel lett újítva a Kultúrház, de rosszabb lett az 
állapota mint volt?
A válasz előtt egy kis gyorstalpaló önkormányzatiságból. A Kultúrház 
felújítására szánt 43 millió forint pályázati pénzt nem a képviselők és a 
polgármester kapták, hanem Nemti Község Önkormányzata, azaz Te, én, Mari 
néni, Pista bácsi, stb. vagyis minden nemti lakos kapott kb. 60000 Ft-ot. Mi 
vagyunk közösen az Önkormányzat. A képviselő-testületnek csak arra volt 
jogosultsága, hogy pénzünket - aminek csak a kezelését adtuk át nekik - 
felelősségteljesen a legjobb tudásuk szerint a Kultúrház felújítására fordítsák. 
Az, hogy mi lett a Kultúrházból az őket minősíti.
Szóval ki a fellelős? Az a nagy büdös helyzet, hogy mindenki, de nem egyenlő 
mértékben. Az előző testület azért, mert nem győződött meg arról, hogy a 
tervezőt és a kivitelező képes e elvégezni a rá bízott feladatot. A mostani testület 
- akiknek a legnagyobb a felelőssége - azért, mert bár látták, hogy gondok 
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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.

vannak a Kultúrházzal, hagyták, hogy a garanciális idő leteljen és jogilag se 
lehessen érvényesíteni az Önkormányzatunk, azaz a mi érdekeinket. Remélem a 
halogatásnak nincs köze ahhoz, hogy polgármester boltját is ugyanez a banda 
újította fel. És bizony felelősek vagyunk mi is mint nemti lakosok, mert 
közönyösen néztük a történteket. Igaz, ezt a felelősséget árnyalja, hogy nem volt 
még egy vezetőnk sem aki elmagyarázta volna az önkormányzatiság lényegét. 
Összegezve:
1. Az Önkormányzat mi vagyunk együtt mindannyian, nem pedig képviselő-

testület és/vagy a hivatal.
2. Az önkormányzatiság nem arról szól amit eddig láttunk, hogy a testület 

szerez pénzt magának (legalább is a magáénak gondolja), majd felhasználja 
azt úgy-ahogy. Ha véletlenül sikerül valami, akkor pedig döngetik a mellüket, 
hogy mennyit adtak a falunk. Ebbe a téves szemléletben a sikertelen 
Kultúrház felújítás a szemükben csak annyi, hogy “Sebaj, majd legközelebb 
sikerül valami más”. Nem is érzik a felelősségüket.

3. Ténylegesen az önkormányzatiság arról szól, hogy a testület szerez pénzt az 
Önkormányzatnak (azaz nekünk) majd felelősségteljesen és körültekintően 
használja azt fel. Nem tévedhetnek. Azért lettek megválasztva, mert elvileg ők 
a legjobbak ebben. Valójában a Kultúrház esetében az történt, hogy 
minden egyes lakosnak elherdáltak 60000 Ft-ját. Ez a szomorú igazság. 

Mit tehetünk? Pl. az eddigi testületi tagokat lépten-nyomon szembesíthetjük 
azzal amit tettek. A 60000 Ft csak a Kultúrház esete, összességében lakosonként 
már több százezer forint róható fel nekik. Ez a borzasztóan sok pénz nagyon 
hiányzik a falunak, ezért tartunk itt. 
Ha tényleges változást szeretnénk, akkor a másig dolog amit tehetünk, hogy 
október 13-án ez eddigi képviselőket és  a polgármestert (továbbá elv 
társaikat) véletlenül sem engedjük a bársonyszék közelébe.  
Alkalmas képviselőket és polgármestert kell választanunk. Az alkalmasság 
ismérvei: az emberek iránt viselt felelősségét nem dugja a jog intézménye mögé; 
tisztában van Nemti ügyeivel; pályázik, pályázik, pályázik; kellő számú 
gatyamadzaggal rendelkezik, hogy el tudja indítani Nemtit a fejlődés útján.

Reális célok! Valós tudás, józan paraszti ész! Felelőség a emberek felé!
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