Tisztelt hárskúti képviselőtestület!
A jelöltek kampányoltak, a választók választottak. Az eredmény tükrében nagy
biztonsággal kijelenthető, hogy a hárskúti választók véleménye az utolsóként,
“Kampány szöveg 2010.” címmel közölt választási program tartalmáról az, hogy
EZT NE. Részletesebben:
1. A megfigyelések szerint a választók csalhatatlanul felismerik azokat a szövegeket,
amelyeknek egyetlenegy mondata sem igaz. A “Kampány szöveg 2010.” című írás
helyes értékelése után a választókat ez a képességük vélhetőleg nem fogja
cserbenhagyni a jövőben sem, amit a szíves figyelmükbe ajánlok pl. a Hárslevél c.
újságban közpénzen megjelentetett önkormányzati közleményekkel összefüggésben is.
2. A Hárskúti Megújuló Energiaközpont egykori hangzatos ígéreteinek felelevenítése
kudarcnak bizonyult. A választói akarat napnál világosabb kinyilatkoztatása szerint
Hárskúton nincs szükség a falu fejlődéséből és jelenlegi helyzetéből nem következő
8 osztályos iskolára, vízerőműre, szélerőműtelepre, “oktatóközpontra”,
adóemelésre valamint a többi agyrémre sem. Jól érzékelhetően a győztes
polgármester-jelölt programja sem tartalmazott mégcsak hasonlót sem. A képviselőtestület ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítására nem kapott felhatalmazást.
3. Hárskútnak érdemes volna tehát valami más “kitörési pontot” választania, ilyen lehet
pl. a spirituális fejlődés valamilyen formája.
4. A választók jól kivehetően nem lelkesedtek annak a felvetésnek az olvastán sem, hogy
a képviselőtestület tagjai a látókörükbe került új lehetőséget a saját maguk
számára, egyszersmind a többi lakos kárára aknázzák ki.
5. Az érvek súlyát valamilyen fejlesztési irány kiválasztásakor nem látszanak növelni a
realitást nélkülöző, pl. több tízmilliós bevételről szóló ígéretek.
6. A korábban a lókúti faluvezetés részéről is megtapasztalt hülye, primitív
“fenyegetéseknek” az ellenvéleményt megfogalmazók telkeinek állapotával
összefüggésben Hárskúton sem volt és nem is lesz foganatjuk.
7. Az elmúlt ciklus teljesítményét figyelembevéve nem meglepő, hogy Kiss Árpád
polgármester a szavazásra jogosultak tekintetében a valaha tapasztalt
legalacsonyabb arányú (29%) felhatalmazást kapta a választóktól. A képviselőtestület
előtt álló következő feladat a rendezési terv jogszerű és szakszerű megújítása.
Emlékezetes, hogy az öt esztendeje hatályos és a Hárskúti Megújuló Energiaközpont
érdekében kimunkált rendezési terv egyik térképmellékletét egy ismeretlen kéz
szándékosan meghamisította (a szóban forgó térkép a túloldalon) annak érdekében,
hogy az elektromos közművek védőterületét a szélerőművek számára kijelölt földek ne
érintsék. Sajnos, ez a hamisítvány jelenleg is Hárskút hatályos Területrendezési
Tervének a részét képezi, és csak remélni lehet, hogy a polgármesternek a vékony
felhatalmazás birtokában is lesz elegendő ereje a hasonló hibák és kísértések
elkerüléséhez.

Mindannyiunknak sikeres ciklust kívánok.
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