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ÚJ IDŐK

Jönnek, de nem azért mert jelentős változás állt volna be a falu vezetésében. E 
ciklusban is folytatódik a régi új polgármester ámokfutása, csak most más 
képviselők szolgálják. Hogyan is állunk most?

Széll Istvánné - polgármester
Az övéi - ahogy ő fogalmazott - akikkel megvitatja a dolgokat, akik feltétel 
nélkül megszavaznak mindent amit a polgármester megálmodott:

Debrei Dóra - alpolgármester.         Juhász Zsolt - képviselő
Aztán vannak a nem szolgák, a másodosztályú képviselők, mármint a 
polgármester szerint másodosztályúak mert Őket csak tájékoztatni szokta a 
ámokfutásairól:

Szota Ferencné - képviselő      Matikovszkiné Medve Myrtil - képviselő 
Valójában Ők az elsőosztályúak. Ők azok akik a szó szoros értelmében próbálták 
képviselni a falu érdekeit, nem pedig csak egy hatalmi mutyiban szuszakolni. 
Myrtil megelégelte, hogy a polgármestertől sem szóban sem írásban nem kapott 
érdemi válaszokat, továbbá minden kezdeményezését lesöpörte a mi szeretett 
vezetőnk - gyakorlatilag folyamatosan akadályoztatva volt a képviselői 
munkájában -, ezért lemondott. E hónaptól Morvai Géza veszi át a helyét.

Elsősorban nem Géza tűzközelbe kerülése miatt jönnek az új idők, ez csak egy 
pici nem várt pozitív fordulat, de a lényegi erőviszonyokon nem fog változtatni. 
Az új idők azért jönnek el, mert mostantól  az “amilyen az adjon Isten, olyan 
lesz a fogadj Isten” szabály fog érvényesülni.
Milyen az adjon Isten? Hazug, nagyképű, a hatalomtól megrészegült.
Milyen lesz a fogadj Isten? Hát nem ilyen, minket nem védenek fentről, nekünk 
a törvényesség talaján kell állnunk. Viszont durván kiterjesztjük az eddig 
megszokott utakat teljesen szokatlanokra. A kutyát sem érdekli már, hogy 
egy-egy kérdésre mit válaszol a polgármester. Jó eséllyel az nem korrelál a 
valósággal.

HÍRHARANG
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Talán tudjátok, talán nem, de két olyan büntető ügy is folyamatban van, 
melyben a polgármester tanúból gyanúsított is lehet. Az egyikről keveset tudok, 
az a játszótér életveszélyes állapotával van kapcsolatban. A másikról pedig 
mindent tudok, mert én vagyok a sértett. Igaz, nem feljelentésként indult, de 
olyan információkat hoztam az ügyészség tudomására, ami alapján ‘közérdekű 
adattal visszaélés’ gyanújával nyomozást rendeltek el. Jelenleg ott tart az ügy, 
hogy a bűncselekmény bizonyítottnak látszik (nem is egy, hanem kettő) ezért 
kellene egy gyanúsított. Beszédes az, hogy fél éve úgymond bujkál előlem a 
bátonyi nyomozó hatóság. Találjátok ki, hogy ki lehet a potenciális gyanúsított.
Egyébként mindegy, hogy gyanúsítással vagy anélkül szűnik meg ez az ügy. 
Mint említettem, új idők jönnek. Már más is nagyon szeretne ezzel foglalkozni, 
csak meg kell várni a nyomozás végét.

ÖSSZEESKÜVÉS ELMÉLET

Lehet megvilágosodtam? Ha így is van nem egészen magamtól, súgtak egy 
kicsit. Na, esküdjünk össze:
Tegyük fel, hogy a feladatainak ellátására totálisan alkalmatlan polgármesterünk 
azért maradhatott eddig hatalmon, mert lepaktált az úgynevezett megyei 
háttérhatalommal.
Mi lehet az alku tárgya?
Szerintem a háttérhatalom két dolgot vállalt: egyrészt segíti a mi szeretett 
vezetőnket a hatalom megszerzésében, másrészt a hatalma megtartása érdekében 
minden platformon közbenjár az érdekében.
Mit kérhetett ezért cserébe a háttérhatalom? Egyrészt a polgármester elfogadja, 
hogy megelégszik azon beruházásokkal, ami a kormányprogramban szerepel és 
még véletlenül sem pályázik másra. Másrészt talán egy kis visszaosztást a 
létesített beruházásokból.
Milyen jelek utalnak erre a paktumra?
• Az elmúlt ciklusban csak azok beruházások valósultak meg, amit a megye ránk 

erőszakolt. Egyéb lényeges dologra még csak nem is pályázott a polgármester.
• A semmiféle befektetést nem igénylő más által hozott ingyenes pályázatok is 

elutasításra kerültek pl.: sportpark.
• A választási kampányban a megye országgyűlési képviselője teljes 

mellszélességgel kiállt a polgármester mellett. Ez számomra olyan 
meghasonlásnak tűnt, mintha Orbán Viktor első számú favoritja Dobrev Klára 
lenne. Tapasztalatom szerint ekkora elvtelenséget csak a pénz isten elvakult 
imádata tud szülni.
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• A polgármester mind az úgymond ellenzéki képviselőknek, mind a 
lakosságnak lépten-nyomon riadtan azt hangoztatja, hogy ‘nem lehet csak úgy 
pályázni’. Értitek: szerinte még pályázni sem lehet. Miért ne lehetne? Pályázni 
mindenre lehet amit kiírnak. Persze ha kap érte az ember egy tarkóst, akkor 
értem ezt a pánikot.

• A 23-es elkerülő út kapcsán a polgármester úgy érezte, hogy ezt velünk nem 
szükséges megbeszélni, elég ha megegyezik a dorogházi polgármesterrel.

• Az óvoda tetejének és fűtésének a korszerűsítése közel 45 millió forintba 
került. Piaci körülmények között durván a feléből lehetett volna megcsinálni. 
Ebből az összegből egy komplett óvodát lehetett volna építeni.

• Feltűnő, hogy a különböző szervek mennyire elnézőek lettek - összehasonlítva 
az előző polgármester tevékenységének következményeivel.

• És még számtalan olyan apró dolog, ami meghaladja ezen kiadvány korlátait.

Összegezzünk: ha igazak a fentiek, akkor a polgármester a hatalom 
érdekében elárulta a falut, elárult minket, elárult Titeket. Ehhez talán 
tudatlanul, de asszisztáltak az ővéi is.
Ennyit az összeesküvés elméletről, a jövő majd eldönti, hogy elmélet e vagy 
gyakorlat.

VAN ITT LÉ

Lássuk mennyibe kerül nekünk a hatalom eltartása:
Széll Isvánné polgármesteri tiszteletdíja: 199500 Ft, költségtérítése 29925 Ft.
Deberei Dóra alpolgármesteri tiszteletdíja: 139650 Ft, költségtérítése 20948 Ft.
Juhász Zsolt bére havi 220000 Ft-ba kerül a falunak. Jelenleg talán karbantartói 
pozícióért kapja, de volt már traktoros és közmunkavezető is. Sőt volt olyan is 
amikor a semmiért kapta a pénzt. Meg olyan is amikor egyszerre több pozíciót 
töltött be. Ezt majd az illetékes szerveknek kell tisztázni, mert a polgármester 
ellentmondásos válaszaiból ez derül ki.

Összegezve:a hatalom birtokosai minden hónapban 610023 Ft-al rövidítik meg 
a falu kasszáját.
Most viszont kénytelen vagyok a segítségeteket kérni, mert én semmire nem 
emlékszem, hogy a kilenc hónap alatt a rájuk költött közel 5,5 millió forintért 
cserébe kaptunk is volna tőlük valamit. Én ezt kidobott pénznek látom. Ezt az 
összeget lehetett volna az utakra, belvízelvezetésre és számtalan hasznos 
dologra költeni.



AZ IGAZSÁG HANGJA                                                                                              2020. július 13.

4

HÍRHARANG
Független alkalmi kiadvány. Megjelenik Nemtiben. Készült 250 példányban.

Elérhetőségek: e-mail: nemti@isn.hu. web: nemti.isn.hu
A kiadásért felelnek: Morvai Géza manager, Danyi Csaba irka-firka.

NEM FELEJTÜNK

Vicces dolog elővenni és összehasonlítani az ugyanazon témában keletkezett 
régebbi és újabb polgármesteri szignóval ellátott iratokat. Mit is mondjak, 
nagyítóval kell keresni a következetességet.
Mik ezek a témák?
• Kultúrház - a néhány éve közel 45 millió forintból felújított épület jelenleg 

életveszélyessé van nyilvánítva. Használva alig volt. A polgármester az éppen 
akkori testületével hagyta, hogy leteljen a garanciális idő. Gondolom ez csak 
figyelmetlenség volt, és semmi köze ahhoz, hogy az ő boltját is ugyanaz a 
csapat csinálta.

• Orvosi rendelő - úgy néz ki rosszabbul sikerült mint a Kultúrház.
• Óvoda felújítása ???
• Életveszélyessé vált játszótér.
• Tájház - hozzá a filagória vagy nyílt szín attól függően hol és hogyan kell 

pénzügyileg elszámolni.
• Kossuth út 173. önkormányzati ingatlan bérbeadása, bérleti díj beszedése.
• Kispatak - beleértve a mostani, inkább károkat okozó árkolást is.
• Szabadság úti belvízelvezetés. Az istennek sem akarja megérteni, hogy a víz 

nem tud felfelé folyni.
• Indokolatlan fakivágások.
• Rézalja Juhászat pénzügyi és állatlétszámi elszámolása.
• Holló-tüzép.
• Főkefe bérleti díjai.
• Gergi háló bérleti díjai.
• Traktorok menetlevele, üzemanyag elszámolása.

Egyszer minden hatalom véget ér. 
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