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

Ezúton tudatom veletek, hogy én,
Danyi Csaba

visszaléptem a polgármester jelöltségtől.

Nemti érdekében meg kellet hoznom ezt a döntést, még akkor is ha sokaknak 
csalódást okoztam ezzel. Túl sokan indultunk a polgármesteri székért, így nem 
volt sok esély a változásra. A visszalépésemmel egy kicsit jobb lett a helyzet.
Bízom benne, hogy lesz még aki mérlegeli a helyzetet és hozzám hasonlóan dönt 
- tovább növelve ezzel az változás esélyét.

Viszont, ha már így alakult, akkor élek azzal a lehetőséggel, hogy mintegy 
hangosan gondolkodva megosszam veletek azon gondolataimat, amik alapján én 
fogok polgármestert választani. Aztán az utolsó lapon azt sem rejtem véka alá, 
hogy mely képviselő jelöltekre fogok voksolni. Lássuk a polgármester jelölteket:

4. Széll Istvánné
Öt évvel ezelőtt támogattam. Bíztam benne, hogy azért annyi értelem van benne, 
ha nem ért valamihez, akkor keres maga mellé egy hozzáértőt. Tévedtem. 
Mostanra már kristálytiszta, hogy az önfejűsége, a szétszórtsága és az 
elköteleződései miatt teljesen alkalmatlan vezetőnek. Ha Ő marad a 
bársonyszékben, akkor már “lassan a térképen sem leszünk rajta”. 
3. Szota Ferencné
Ildikóval kapcsolatban az a félelmem, hogy megválasztása esetén nem fog 
eljönni az a mindent elsöprő változás. Esetleg egy kicsit jobb lesz, kb. olyan 
mint az őt támogató, a volt polgármester Úr idejében. Az sem tölt el 
nyugalommal, hogy 5 éve még egy csapatban volt egy most is regnáló képviselő 
jelölttel. A múlt eseményei teszik Őt számomra picit kérdésessé.

HÍRHARANG
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2. dr. Galambosi Frigyes
Kezdetben - főleg korábbi nézeteltérések miatt - voltak fenntartásaim Frigyessel 
kapcsolatban, viszont kellemes csalódást keltett a mostani hozzáállása. Bízom 
benne, hogy ez nem csak egy spekulatív színészkedés. Mindenesetre lesz 
lehetősége bizonyítani akkor is, ha nem övé lesz a bársonyszék. Ígérete szerint 
akkor is a faluért fog dolgozni. Jól fog jönni a tapasztalata és a kapcsolatai.
1. Ládecki Anita
Az egyedüli negatívuma a tapasztalatlanság. De ez eltörpül amellett - ami miatt 
magamnál is jobb jelöltnek tartom -, hogy semmiféle függősége,  elköteleződése 
és rokoni kapcsolata nincs senkivel a faluban. Tanulni lehet, de ha egy 
polgármester elkötelezett valaki felé vagy a rokonnak meg kell felelnie, akkor 
már megette a fene az egészet. Viszont egyvalamiben nagyon elkötelezte magát 
Anita, mégpedig abban hogy kiemelje a falut ebből a posványból és egy élhető 
Nemtit varázsoljon. A fiatalok (közte a gyermekei is) mintának tekintsék a falu 
vezetését, ne pedig undorodva forduljanak el, mint ahogyan most történik. 
Fiatalok nélkül nincs jövő. Ő az egyedüli jelölt aki ténylegesen mindentől és 
mindenkitől független. Ő képes egyedül elhozni a megbékélést a faluban.

Ezúton kérem azokat, akik szavazataival engem szándékoztak 
támogatni, hogy a voksukat Ládecki Anitára tegyék.

Amit bennem láttak, az ott lesz Anita mögött is. 

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY

KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNÁL A SZAVAZÓLAPON NEM KÖTELEZŐ 
4 KÉPVISELŐT MEGJELÖLNI, LEHET KEVESEBBET IS. SZÜKSÉGBBŐL 

NEM KELL VOKSOLNI EGY KEVÉSBÉ SZIMPATIKUS JELÖLTERE. 

A fórumomon azt mondtam, hogy itt nem csak változás kell, hanem 
rendszerváltozás. Rendszerváltozás, mert az önkormányzatiság lényegéről 
elfelejtették tájékoztatni a lakosságot. Elfelejtették elmondani, hogy már nem 
kiskirályok vezetik a falut, mint a tanácsi rendszer idején, hanem szolgák. Azon 
aljas szándékból hallgattak erről, hogy továbbra is kiskirályoknak tűnjenek. 
Ezért fordulhat elő a mai napig, hogy egy kis segélyért, ígéretért vagy egyéb 
személyre szabott juttatásért szavazathoz lehet jutni. Egy választó részéről az 
egy teljesen logikus döntés, ha odaadja a voksát egy kiskirálynak, ha az 



AZ IGAZSÁG HANGJA                                                                                          2019. október 12.

3

figyelmet szentelt rá. Viszont, ha tisztában lenne a valós helyzettel, azzal hogy 
egy szolga álságos vesztegetésével áll szemben, akkor valószínűleg jól fenékbe 
billentené.
Ha visszaemlékeztek a korábbi választásokra, a jelöltek nagy része ezzel a 
módszerrel nyert. “Tudja Mari néni hogy mennek a dolgok..., ide kell tenni az 
X-et, aztán majd jön a csomag meg a tűzifa, addig is itt egy kis ajándék.” Vajon 
hányszor hangozhatott el (vagy valami hasonló) ez az elmúlt években? Hány 
embert vertek így át?
9 évvel ezelőtt velem is tudatták, hogy hogyan mennek a dolgok, de nem 
foglalkoztam vele, nem jártam szavazni. Nem érdekelt az egész. Akkor szakadt 
el a cérna nálam, amikor már önteltségükben teledobálták a postaládámat 
önfényező cetlikkel. Azóta van Hírharang is. Mi változott? Azon kívül, hogy a 
Hivatalt egy kicsit törvényesebb pályára kényszerítettük, az mindenképpen, 
hogy egyre kevesebb embert lehet megvezetni. Aztán rengeteget tanultam. 
Megértettem az Önkormányzat működését, megismertem a felettes szervek 
(kormányhivatal, rendőrség, bíróság, ügyészség, munkaügyi hivatal, stb.) 
hozzáállását a dolgokhoz. Élveztem a tanulás folyamatát, de mára ez megszűnt. 
Na, nem azért mert nem lehetne mit tanulni, de ahogy a világ igénytelenedik, 
úgy igénytelenednek ezek a szervek is. Meg aztán már egy kicsit beleuntam a 
sziszifussziságba is. Teljesen megértem azt a kb. 200 választót aki rendszeresen 
otthon marad. Akár azért mert átlátja a dolgokat, akár azért mert nem érdekli az 
egész, akár azért mert mindegy neki, hogy ki a polgármester, de otthon marad.
Nekem is mindegy, hogy ki a polgármester, viszont Nemtinek nem mindegy. 
Ezért most a rendszeres otthonmaradók segítségét kérem, hogy szavazataitokkal 
lökjük ki végre együtt Nemtit ebből a pocsolyából, hogy a következő 
évtizedekben békésen hátradőlhessünk a karosszékünkben. Nélkületek nem fog 
eljönni a változás. Tegyük meg ezt azon embertársainkért, akik a mai napig meg 
vannak vezetve. Tegyük meg ezt a gyerekeinkért, unokáinkért, rokonainkért és 
mindazokért is, akik úgy gondolják, hogy van értelme az Önkormányzatiságnak. 
Tegyük meg Nemtiért.
Adjunk esélyt ennek a fiatal lánynak, hogy a következő választáson ne  a 
megcsömörlésünk miatt maradjunk otthon, hanem annak tudatában, hogy 
a dolgok nélkülünk is  jól mennek. Csináljuk meg! Ennél rosszabb már nem 
lehet, csak nyerhetünk vele.
Részetekről ez mindössze egy egyszeri párperces  időráfordítás, viszont  
Nemtinek ez a jövőjét jelentheti. 

            Danyi Csaba
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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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