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

CÉLOK, IRÁNYOK
1.  Az alapok
Vagyis az a bizonyos tiszta lap. Elkerülhetetlen. Az új testületnek nem szabad és 
nem is lesz lehetősége a régiek kakiját kerülgetni, esetleg a nyakukba venni. Arra 
sem szabad energiát fordítani, hogy az innen-onnan előkerülő csontvázakban 
bukdácsoljanak. Vannak infók arról, hogy hol vannak ezek a csontvázak, 
foglalkozzanak ezzel az illetékes szervek. Létre kell hozni egy bizottságot, 
melynek feladata lesz - egy külső független céggel együttműködve - az 
Önkormányzatunk szerveinek és hivatalának a teljes számviteli és vagyoni 
átvizsgálása. Az eredménytől függően - nem szabad megremegni a kéznek ha 
felelősségre vonásra lesz szükség. 
Egyébként bárki is kerüljön a bársonyszékbe - ha nem tiszta lappal indul, akkor 
az előbb-utóbb gurgulázni fog a kakiban és ugyanúgy egy helyben fog toporogni 
mint a mostani banda.
2. Vállalkozás szemléletű vezetés
Ez egyrészt azért fontos, hogy az Önkormányzatunknál felmerülő problémák 
megoldása ne legyen kitéve a pályázaton nyerhető pénzeknek, hanem mindig 
legyen a kasszában tartalék. Ha valamit azonnal meg kell csinálni, azt meg kell 
csinálni, nem mondhatjuk azt, hogy majd ha lesz rá pályázat. Ha a Kispatak 
medrét azonnal ki kell takarítani, azt azonnal ki kell. A Szabadság úti és egyéb 
vízes árkokról már nem is beszélve. A esőt nem érdekli a pályázat, az csak esik.
Még számtalan kötelező feladatot fel lehetne sorolni, ami azért nincs most 
elvégezve, mert most éppen nincs rá pályázat.
Másrészt egy vállalkozó minden forintot megfog és mindenből pénzt csinál. A 
helyi rendeletek mindenkire vonatkoznak, minden érintettnek fizetni kell. Nem 
lehet olyan, hogy pl. az egyiktől beszedjük a közterület használati díjat, a 
másiknak pedig elnézzük mert a haver, vagy ne adj Isten rám szavazott, illetve 
rám fog szavazni. Az Önkormányzatunk eszközparkjának és erőforrásainak 
dolgozni kell, pénzt kell termelni. Megengedhetetlen, hogy önkormányzati 
tulajdonú földek és ingatlanok hasznosítatlanul álljanak. Az pedig végképp 
megengedhetetlen, hogy a hasznosítottaknál sem hajtjuk be a hasznot.
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Ez a szemlélet bár kemény, de nem jelent szociális érzéketlenséget. Sőt, egyedül 
ez garantálja az igazságos szociális juttatásokat. Ténylegesen az fog kapni 
akinek szüksége van rá, nem pedig a haverok, a rám szavazók, a szépszeműek és 
a valakinek valakije. Elég volt a szociálka típusú vezetésből. Ha valakinek az az 
igénye, hogy egy tál levesért eladhassa a lelkét, akkor ne minket válasszon.
A vállalkozás szemléletű vezetés elengedhetetlen kelléke egy tényleges 
önkormányzati tulajdonú vállalkozás. Ez többek között azért kell, hogy 
sokszorosan túlárazott pályázati beruházásokból a haszon egy részét megfogjuk.  
3. Népességpolitika, turizmus, ingatlan biznisz
Az tény, hogy fogy a lakosság. Ez még önmagában nem is lenne akkora baj, de 
az már igen, hogy az átlagéletkor folyamatosan nő, azaz öregszik a falu. Az is 
baj, hogy nagyon sok a lakatlan ingatlan. A baj egyik részét orvosolni kell, a 
másik részében pedig meglátni a lehetőséget.
Az orvoslás egyik formája vonzóvá tenni Nemtit a fiatalok számára, hogy 
helyben legyen kedvük családot alapítani. Ehhez a Magyar Falvak Program 
keretén belül minden lehetséges pályázatot ki kell használni. A másik forma a 
várostól megcsömörlött, vidékre vágyó emberek idecsalogatása. Ehhez mind a 
virtuális, mind a valós térben reklámozni kell Nemtit, Nemti nevezetességeit és 
a szép tájait. Ez egyben a turizmust is fellendíti.
A lehetőség pedig az eladósorba került ingatlanokban van. Kell csinálni egy 
ingatlanügynökséget mely a faluban és a környező településeken lévő eladó 
ingatlanokat hirdeti azon nyugat európai embereknek, akik az ottani helyzet 
miatt el akarnak onnan költözni. A Balaton környékén már számtalan ilyen 
ügynökség konspirál. Itt az ideje, hogy a Mátrát is megismerje a fél világ.
4. Munkahelyteremtés és a melós
A munkahely kérdése a legegyszerűbb, mert ma az nem dolgozik aki nem akar. 
Sokkal nagyobb gond a hozzáértő munkaerő megtalálása.
A tanyát fejleszteni kell, önfenntartóvá kell válnia. Oda kelleni fog egy vagy két 
ember, persze rendes fizetésért. Az már nem tartható sokáig, hogy az állam fizeti 
a munkabéreket, a hivatal pedig feléli a hasznot. Mivel a faluban többen 
foglalkoznak állattenyésztéssel, ezért egy velük kialakított mindenki számára 
gyümölcsöző együttműködés esetén megfontolandó egy saját vágóhíd építése is. 
Ott is elkel néhány dolgos kéz. A vágóhíd építésére az anyagi forrás adott, 
jelenleg is vannak rá pályázatok.
5. Tartsuk a faluban pénz
Ha az első négy pont teljesült, akkor már jó úton járunk. Ekkor már mindenki 
érezni fogja a pozitív változásokat. Mindenki látni fogja, hogy mi a különbség 
az elmúlt évtizedek “belőled élek” stílusú vezetés és az “érted élek” felfogás 
között. Na de hogyan tovább?
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Egyszerű. Kell egy Önkormányzat által üzemeltetett nonprofit bolt. Ez lesz az 
Új Népbolt. Ennek kettős szerepe van. Egyrészt egy okos termékskálával el 
lehet érni, hogy az emberek helyben költsék el a pénzük egy részét. Másrészt 
termelői boltként is kell működnie, ahová a termelők behozhatják bizományos 
értékesítésre a portékáikat. Ez lehet a fent említett vágóhídról érkező húsárú, 
lehet a kiskertből érkező zöldség, lehet gyümölcs, lehet méz, lehet népművészeti 
termék, bármi lehet. Ügyesen üzemeltetve ezt a boltot, a környező falukból is rá 
fognak szokni. Az igazi az lenne, ha a regnáló kofákkal együttműködve helyi 
bolthálózatként lehetne üzemeltetni.
6. Közösség
A faluban jelenleg nincs egy igazi közösség sem. Viszont van néhány önjelölt 
közösségépítő. Ráadásul ezek az önjelölt közösségépítők büszkék a sokszor több 
évtizedes munkájukra és ezért még tiszteletet is követelnek maguknak. Miért is? 
Na fordítsuk ezt le, hogy világos legyen ellentmondás:
A 60 éves Józsi bácsi 40 éve próbálkozik felácsolni a házának tetejét. Néha 
látszólag sikerül neki, áll a tető vagy 3 évig majd összeomlik. Néha csak a pajta 
fölött áll, néha a tiszta szoba fölött is. De Józsi bácsi nem adja fel, szentül hiszi, 
hogy ő egy született ács és kikéri magának, ha ezt valaki megkérdőjelezi. 
Hívnátok Józsi bácsit tetőt fedni?
Hol a hiba? Eleink azon közösségeit próbáljuk most majmolni, amik valódi 
közösségek voltak valódi célokkal. Ez a cél az életük könnyítése volt. Eleink a 
fonóban nem dísztárgyakat készítettek német turistáknak és nem vitték azokat 
kiállításra, hanem használták azokat, az életük része volt. Nem pénzért és tapsért 
táncoltak, hanem azért mert jól érezték magukat. Nem őrizték a hagyományt, 
hanem az őseik szellemében élték azt és hozzá tették a tapasztalataikat. Nem 
voltak autentikusak, Ők maguk voltak a folyamatos változás.
A hiba abban van, hogy jellemzően ma minden ‘hagyományőrző’ közösség csak 
egy pótcselekvő ál-közösség. Rendszerint csak a pénz áll a hátterében nem 
pedig valami valós cél. A szellemiségen változtatva azonban a hagyomány is 
lehet közösségépítő. Így fogalmaz Kassai Lajos:

“Nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek.”
Azt el kell felejteni, hogy az egész falu egy közösségként éljen. Amíg a 
kivagyiság, a maroktartás és az élősködés a követendő példa, addig ennek nincs 
realitása. Keressünk valós célokat, amik elindíthatják a közösségek kialakulását.
Az említett vágóhíd és a hozzákapcsolódó bolt mellékes hozadéka lehet az egyik 
első közösség, az állattartók (és esetleg a boltosok) közösségének kialakulása. 
Látva a mintát, talán a többi vállalkozó is elgondolkodik valamin egy közös 
sörözés keretén belül. Aztán ez spontán módon folytatódhat tovább. 
7. Természetvédelem
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Na, itt nincs pardon. Az ember ez egyedüli élősködő előlény a Földön. Egyedül 
mi dézsmáljuk korlátlanul a Föld javait, mi irtjuk a növényzetet, mi gyilkoljuk le 
az állatokat, mi terjeszkedünk más élőlények kárára. Mi képzeljük magunkat 
istennek, mi akarunk uralni mindent. Pedig valójában csak egy lélegeztető gépen 
(civilizáció) élő kis pondrók vagyunk és beszarunk, ha egy fokot emelkedik az 
átlaghőmérséklet.
Szóval nincs pardon. Ha a mostani épített környezeten kívül bárki is 
indokolatlanul belepiszkít a természetbe, annak a legnagyobb büntetést kell 
kapnia. Fel kell érnie egy karóba húzás hatásával.
8.  Klímaváltozás
A slágertéma. De nem Greta Thunberg nyavalygása és a hivatalos klímarettegők 
miatt kell erről említést tenni, hanem azért mert tényleg változik az időjárás. Mit 
lehet tudni? 
1. Mindenki tapasztalhatja - aki nem az okos telefonján nézi meg az időjárást, 
hanem az udvaron -, hogy nem csak némi melegedés érzékelhető, hanem a 
meleg milyensége is megváltozott. Régen is volt 35 fok, de akkor a napsugárzás 
lágy volt, most pedig szúrós és égető. Erről nem beszélnek a klímarettegők. 
Valószínűleg elhallgatnak valamit. Talán valami hiányzik a légkörből ami 
régebben ott volt. Talán a napsugárzás összetétele változott.
2. Az is tapasztalható, hogy a szélsőségek erősebbek lettek mint a megszokott. A 
szél jobban fúj, az eső is jobban esik, a nap erősebben süt, a vihar intenzívebb. 
Az éjszakák hidegebbek, a nappalok melegebbek lettek. Mintha a sivatagosodás 
felé haladnánk. Az évszakok határai is megváltoztak, alig van ősz és tavasz.
3. Mitől is rettegnek a klímarettegők? Elmondják. Nem a Földért aggódnak, a 
Föld köszöni szépen jól van. Nem az emberért aggódnak, az ember is jól van, tud 
alkalmazkodni ha akar. A civilizációért aggódnak, az fog összeomlani 2 fok 
melegedés hatására. Egyébként pedig sokszor elszólják magukat, hogy gőzük 
sincs a melegedés megállításának módjáról. A CO2 kibocsájtás csökkentése csak 
gumicsontként van bedobva, mintegy kötelező utolsó remény. De még azt sem 
tudják, hogy a melegedés okozza a magasabb CO2-t, vagy a magasabb CO2 
okozza a melegedést. Csak azt tudják, hogy együtt változik a kettő.
Szóval nem kell pánikolni, egyelőre senki nem tud semmi konkrétumot. A 
tudósok csak találgatnak, a politikusok meg - a gazdijaik igénye szerint - csak 
hazudoznak. Ebből kifolyólag - a józan paraszti eszünket használva - nekünk 
kell figyelni az időjárás változásaira és alkalmazkodni ha szükséges.
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