Kampány szöveg 2010.
Én mostmár, megígérem, jó leszek és minden hasznos és szükséges dolgot
támogatni fogok a faluban, például a szélerőműveket is, csak, hogy képviselő
lehessek Hárskúton, mert az nekem nagyon fontos.
Mit is ígérjen az ember, ha azt akarja, hogy megválasszák? Vissza kell nyúlni a jó
ötletekhez, amelyek már korábban is népszerűek voltak! A falu jótevőjeként
ismertté vált Hárskúti Megújuló Energiaközpont (HMEK) 2003-ban keletkezett
falufejlesztési terveiből kiindulva (zárójelben a hivatkozott oldalszámokkal)
http://www.magasbakony.hu/HMEK_Harskut_Fejlesztesi_Terve.pdf
megválasztásom esetén a következőket tudom ígérni a tisztelt választóknak:
1. “Korszerű, minden igényt kielégítő épületrész a Polgármesteri Hivatalnak, a
kisebbségi önkormányzatnak, a postának, az orvosi rendelőnek, a fogorvosi
rendelőnek, a kultúrháznak és a könyvtárnak”! (5. oldal)
2. “8 osztályos szintű oktatás”! (6. oldal)
3. “A külső Lókút-Hárskút összekötőút kiszélesítése! Pénzesgyőrig
minimálisan murvás út”! (6. oldal)
4. “Húzóágazat kialakítása”! A szélpark csökkenti a széndioxid kibocsátást,
amivel megelőzhető “a szélsőséges éghajlat, így a viharkárok, és a velük
szoros összefüggésben lévő árvizek a Mississipi déli szakaszán, illetve
közelebbi környezetünkben, a Tiszán”! (6. és 8. oldal)
5. “Iparűzési adó növelése”! (6. oldal)
6. “Hárskút kistérségben betöltött szerepének növelése”! (7. oldal)
7. A választópolgárok “közösségének tudatformálása! Agrárfórum
tapasztalatmegosztás végett! Tanácsadás! Széles körű demonstráció és
disszemináció! Oktatóközpont évi 6-10 ezer látogatóval!” (8-12. oldal)
8. “Vízerőmű!” “Polykristályos napkollektor-rendszer elsősorba melegvíz
előállításra!” (11. és 13. oldal)
9. “Munkahelyteremtés! Biztos megélhetés minimum 30 főnek a környéken!”
(14. oldal)
10. “Önkormányzatnak biztos éves bevétel nagyléptékű tervek
finanszírozására”! (14. oldal)
11. “Környékbeli rendezvények, pl. a Fodor-tanyai fafaragótábor támogatása”!
(15. oldal)
12. “Aktívan résztveszek a falu megújításában, kapcsolatrendszeremmel és
tudásommal segítem a falu vezetésének terveit”! (15. oldal)

A reális és szép régi tervek felelevenítésén túlmenően saját ötleteim is vannak:
A szélerőművek – és ezeket a jövőben már nem fogom üldözni! – olyan ipari
potenciált, olyan kitörési pontot fognak jelenteni, amely Hárskútnak a
nagyközségi, hosszabb távon pedig a városi rangot fogja lehetővé tenni!
A szélpark kialakításakor természetesen tekintettel kell majd lenni arra is, hogy
abból elsősorban azok profitáljanak, akik a legtöbbet tették Hárskútért. Ezért
támogatni fogom azt a korábbi elképzelést, hogy a szélkerekeket a
képviselőtestület, valamint közvetlen családtagjaik földjein helyezzék el.
Hatvanmilliót ígérek! Amikor még nem láttam tisztán a szélpark előnyeit, valaki
felnyitotta a szemem, mondván, hogy addig nem rúgok itt labdába, amíg nem
ígérek hatvanmilliót, mint a megújulósok. Most ütött az óra...!
Ígérem azt is, hogy a képviselőtestület tagjaként a döntések alkalmával mindig
úgy szavazok majd, ahogyan a többiek. Ez így lesz egyszerű, jó és hatékony, mert
az ellenvélemények csak megosztanának bennünket és akadályoznák a munkát.
Ha meg mégis akadna valami ellenző a faluban, annak majd megnézzük a telkét,
hogy van-e rajta egyméteres gaz, hogy lekaszálta-e! Höhöhö.
Általában véve támogatom a falu töretlen és lendületes fejlesztését. Az elmúlt
négy esztendőben például nagy erőfeszítések árán, a képviselőtestület odaadó
munkájának és lankadatlan figyelmének köszönhetően majdnem sikerült
megőrizni a falu általános iskoláját is. Azóta mind a tizenegynéhány alsós tanuló
iskolába járását – a szülők anyagi helyzetének vizsgálata nélkül! – az
önkormányzat nagyvonalúan támogatja a diákbérletek költségének átvállalásával.
Bár a falu és az ország nehéz anyagi helyzete mindannyiunk előtt ismert, a másik
jelentős, nagyléptékű terveket sejtető eredménye a ciklusnak, hogy a választások
előtt az önkormányzat utcanévtáblákat helyezett el a faluban – mire is nem futja
annak, aki be tudja osztani a közös vagyont! Mindezekre tekintettel
megválasztásom esetén kezdeményezni fogom – a Lókúton már jól bevált
módszer alapján – Kiss Árpád polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
a duplájára emelését. Hiszen ki is lehetne alkalmasabb nála, aki – ha nem is itt
született, de – igen rövid idő alatt igazi hárskútivá vált, mindig a falu érdekeit
tartotta a szeme előtt, és amit mond, arra bárki mérget vehet.
A fentiek alapos megfontolása mellett arra kérem a tisztelt választópolgárokat,
hogy a szavazatukkal támogassanak!

