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hátráltassa, ők pedig ne legyenek folyton
kerékkötői a közösség dolgainak.
Igaz, nem könnyű döntés, már ha egyáltalán
gondolkodnak a javaslatomon, hiszen ha
váltanának jobbra 180 fokot, vagyis a közösség
érdekében tevékenykednének ezután, akkor
felmerülhetne a kérdés, hogy melyik az igazi
énjük: a 12 éve tartó komolytalan és hazug
magatartás, vagy a megváltozott.
Tisztelt községbeli MPP-s szavazópolgárok!
Én nem haragszom Önökre, hiszen önöket,
mint ártatlan embereket az MPP-s jelöltek
megvezették, hazudtak önöknek, kihasználták
önöket. De mindenféle képpen érdemes
elgondolkodni azon, hogy 2016-ban itt, magyarmagyar, magyar-cigány közösségben, kisebbségi
sorsban a leírtak szerint folyik le egy választási
kampány,
hazugsággal
szereznek
meg
szavazatokat, érdemtelenül jutnak emberek
funkciókba, egyéneket meggyanúsítva, lejáratva.
Én a 16 év alatt sosem rágalmaztam meg senkit,
sosem kampányoltam hazugságokkal, sosem
erőltettem rá kampányomat senkire, mindig csak
a munkámmal kampányoltam, nem mutogattam
másokra, de 16 év türelem és munka után most
már végre ki kell mondani nyíltan néhány dolgot,
rá kell világítani arra, hogy ki kicsoda, és hogy

egyesek hogyan viselkednek a közösség
ellenében. Úgy tűnik, hogy ma már nem elég egy
kampányban az, hogy ki kicsoda, mit dolgozott,
hogyan tevékenykedett a közösség érdekében,
hanem inkább felülünk holmi hazug állításokra,
élvezzük mások alaptalan meggyanúsítását,
holott ezeknek semmi közük nincs a közösség
építéséhez, fejlesztéséhez, és a kampány lényege
sem erről szól. Nem furcsa-e ez 2016-ban,
magyar-magyar, magyar-cigány közösségben,
kisebbségi sorsban?
Természetesen én sem vagyok hibátlan, sőt,
aki dolgozik, az könnyen tévedhet is. Ismerem és
elismerem a hibáimat, és mindezekkel együtt
csak dolgozni szeretnék együtt a csapatommal a
közösség érdekében, úgy ahogy tettem azt az
elmúlt 16 év alatt is. Következik ismét négy év,
amikor reményeim szerint és előreláthatólag
számtalan lehetőség áll majd rendelkezésünkre
ahhoz, hogy fejlesztéseket tudjunk eszközölni a
közösség fejlesztése érdekében. Ehhez viszont
közös munkára, kölcsönös megértésre, türelemre,
egymásra való odafigyelésre van szükség. Erre
kérem Önöket tisztelettel.
Balogh István,
Csíkfalva község polgármestere

Községi

H Í R L E V É L

60. szám, 2016. június
______________________________________

Helyhatósági választások – 2016. június 5.
Csíkfalva községi eredmények – számokban
A szavazásra jogosult személyek száma: 1555
A szavazáson részt vevők száma: 807 (51,89%)

Polgármesterjelöltekre leadott szavazatok
Leadott szavazatok száma: 807
Érvényes szavazatok száma: 774
Érvénytelen szavazat: 33

Helyi tanácsosjelöltekre leadott szavazatok
Leadott szavazatok száma: 807
Érvényes szavazatok száma: 771
Érvénytelen szavazat: 36

Az érvényes szavazatok eloszlása:
RMDSZ : 481 (62,39%)
MPP : 290 (37,61%)

A tanácsosi helyek eloszlása

azok figyelmébe, akiket érinteni fog a mezőgazdasági utak feljavítását célzó projekt kivitelezése
Tekintettel arra, hogy a napokban elkezdődik a munkálat és be kell tartanunk a törvényeknek
megfelelő útszélességeket, ezért sajnos kénytelenek leszünk az utak mentén levő parcellákból 1-1,5 métert
elvenni.
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy ez a veszteség nemcsak az illető parcella tulajdonosát terheli,
hanem mindazokat is, akiknek az adott dűlőben területük van, vagyis a földek mérésekor, a parcelláris
térképek készítése során ez a veszteség rájuk is oszlik. Például ha valakitől kénytelenek vagyunk elvenni 1
ár területet és a dűlőben 20 tulajdonos van, mindenkire 5 négyzetméter veszteség fog jutni.
Ehhez kérem az Önök megértését, ha esetlegesen más problémák is felmerülnek, próbáljuk azokat a
helyszínen megoldani. A mezőgazdasági utak feljavítását célzó munkálatok Jobbágyfalvát, Csíkfalvát és
Szentmártont érintik, az utak külterületeken haladnak.

JOBBÁGYFALVA, CSÍKFALVA
Újrahasznosítható (válogatott) hulladék: július 11., augusztus 8., szeptember 5.
Háztartási hulladék: június 27., július 25., augusztus. 22., szeptember 19.
SZENTMÁRTON, VADAD, BÚZAHÁZA
Újrahasznosítható (válogatott) hulladék: július 13., augusztus 10., szeptember 7.
Háztartási hulladék: június 29., július 27., augusztus. 24., szeptember 21.

Balogh István (RMDSZ) : 477 (61,63%)
Ambrus Jenő (MPP) : 297 (38,37%)

A községet a következő négy évben továbbra is Balogh István vezeti!

FELHÍVÁS

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI PROGRAM

Az érvényes szavazatok eloszlása:

HÍRLEVÉL
– a Polgármesteri
Hivatal időszakos
kiadványa.
650 példány.
Ingyenes.

RMDSZ: 7 hely
(Varga Ervin, Kilyén Csaba,
Kovács Ferenc, ifj. Nagy Mihály,
Iszlai József, László László, Nagy
Kálmán István)

MPP: 4 hely (Fazakas Csaba,
Dobos Jenő, Ambrus Jenő,
Szász D. Levente)

A szavazatok falvankénti megoszlása
Település
Jobbágyfalva
Csíkfalva-Szentmárton
Vadad
Búzaháza

Polgármester
RMDSZ
MPP
228
73
160
156
50
58
39
10

Helyi tanács
RMDSZ
MPP
225
71
163
154
53
54
40
11

Köszönet László Ottiliának, aki vállalta a községi választási bizottság elnöki
megbizatását, valamint a választási bizottságok tagjainak, hogy vállalták a tisztséget ezen
a napon, ugyanakkor köszönjük nekik a komoly és korrekt hozzáállást.
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Polgármesteri levél
Tisztelt választópolgárok!
A magam és az RMDSZ tanácsosaim
nevében őszintén szeretném megköszönni az
Önök szavazatait, és ugyanakkor néhány
választási
kiértékelő
gondolatot
leírni.
Köszönjük az eddigi bizalmat és a mostani
megbizatást is a következő négy évre.
Megtiszteltetés számunkra.
Azt gondolom, hogy eddig is bizonyítottunk,
hiszen odafigyeltünk a községi élet szinte
minden területére, úgy, mint oktatás, kultúra,
sport, infrastruktúra, szociális gondok. A
községek számára kiírt pályázati lehetőségek
közül mindeniket kihasználtam és meg is
nyertem, és ezáltal nagyon sok pénzt hoztam a
községnek. Ez az elmúlt 16 év lehet a garancia a
következő négy évre is.
Olyan megvalósításokat mutathatok fel, mint
útaszfaltozás, csatornázás, új közigazgatási
székház, tűzoltóság támogatása, sportbázis,
műfüves pálya, tornaterem építése, a csíkfalvi
iskolában központi fűtés kialakítása és WCblokk építése, a szennyvíztisztító megépítése és
bekerítése, orvosi rendelő javítása, hidak, pallók
építése, monográfia kiadása, kulturális napok,
emlékművek építése, napközi és délutáni oktatás
működtetése,
iskolabusz
beszerzése
és
működtetése, Caritas és SMURD támogatása,
néptánc, színjátszás, kórus támogatása, új
óvodaépület
Csíkfalván,
a
jobbágyfalvi
kultúrotthon felújítása, mezőgazdasági utak
javítása, traktorvásárlás, székek beszerzése a
kultúrotthonok számára, és sorolhatnánk tovább.
Aztán ott van az iskolák feljavításának pályázata
Csíkfalva, Szentmárton, Vadad, Búzaháza
számára, amelyet gerinctelen módon éppen az
MPP-s Ambrus Jenő nem támogatott meg, és
most a kampányban éppen ő – szintén
gerinctelen módon – megkérdezi, hogy hol van a
pályázati pénz, miközben éppen az ő, a kollegái
és
a
szentmártoni
pap
magatartásuk,
gáncsoskodásuk és hazugságaik miatt veszítette
el a község a több mint 5 millió lejes támogatást.
Vagy ott van a szentmártoni, vadadi és
búzaházi kultúrok felújítására nyert pályázat,

amelyet szintén gerinctelen módon az MPP-s
Ambrus Jenő nem szavazott meg, mégis volt
képe Vadadba menni és hazugságokat beszélni,
kihasználni az embereket, olyanokat mondani a
hiszékeny embereknek, hogy megemeli a
gyermekpénzt, eltörli az adót, minden utat
lekövez, stb. Felháborító az ő magatartása.
Hiszen akkor, amikor nem szavazza meg a
fejlesztéseket, hogyan akar ő fejlesztéseket
megvalósítani? A gyermekpénzt nem a helyi
tanács kezeli, hanem a kormány, az adót sem
lehet eltörölni, hiszen törvény szabályozza és
írja elő, és a költségvetésből egy jó minőségű
utcakövezést sem lehet megoldani, hiszen ez is
óriási összeg. Sajnos az MPP-s polgármester- és
tanácsosjelöltek
ilyen
hazugságokkal
kampányoltak, és sikerült is ezeket nagyon sok
emberrel elhitetni.
Persze, itt mindjárt jön a kritika, hogy 16 év
hosszú idő, miért nincsenek egyes dolgok
megoldva, befejezve. Higgyék el, én lennék a
legboldogabb, ha meglennének. Ha lenne rá
pénzalap, higgyék el, nem várnék egy percet
sem a megvalósítással. Sajnos, a romániai
politikai és finanszírozási rendszer csak így
működik, és ennek a rendszernek vagyunk mi is
a részesei. És mindemellett ott vannak a
törvények, amelyek megnehezítik a sokszor
logikusnak tűnő dolgokat is.
Aztán jön a kritika, hogy bezzeg másra van
pénz, csak bizonyos dolgokra nincs. Amint
tudják, nagyon sokrétű a közigazgatás. A
közösség működéséhez nagyon sok dolognak
teljesülnie, működnie kell egyidőben, és olyan
dolgok is vannak, amelyeknek állandóan és
kötelező módon működnie kell. Nem lehet
megtenni azt, hogy nem biztosítjuk a normális
működéshez
szükséges
feltételeket
az
iskoláknak, tűzoltóságnak, községházának,
hiszen ezek kötelező tevékenységek.
Mindehhez még hozzájön az is, hogy egyesek
kihasználják és maguknak állítják be a
gyógyszerpont esetét és az utcák sáros állapotát,
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figyelmen kívül hagyva, hogy a gyógyszerpont működésében törvénytelenségek merültek fel, amit nem
mi állítottunk először, hanem a prefektúra. (Érdekes, hogy ezt a törvénytelen működést a mai napig
támogatja Ambrus Jenő). A sáros utak esetében pedig nincsenek tekintettel arra, hogy éppen egy
csatornázási munkálat zajlik a községben, amelyet éppen a közösség miatt teszünk, amely nincs
befejezve, és ami miatt sár van. Valóban elszomorító az, hogy évek óta folyik a munkálat, az is, hogy
minőségileg milyen, de ez nem a mi hibánk, és azt gondolom, hogy az ilyenfajta munkálatokhoz több
türelem, megértés szükséges.
Mindehhez még hozzájárulnak a szemenszedett hazugságok, olyanok, mint:
‐ A nép pénzén végeztem a tanulmányaimat, holott még 1993-1999 között, azaz polgármesteri
megválasztásom előtt végeztem az egyetemet
‐ A nép pénzén voltam a tűzoltókkal Franciaországban a testvérkapcsolatnál, holott a franciák hívtak
meg minket és fizették a teljes utazási költségeket
‐ A nép pénzén adtam ingyen ebédet a kulturális napon, holott azt helyi cégek (Kilyén Serv, Otka, Amix
Mob és Török Imre magánszemély) és más adakozók biztosították, nem pedig a költségvetésből volt
fizetve
‐ Azt állítják, hogy a választás napján reggel hat órakor választási csalást követtem el azzal, hogy
körbejártam a választási helyeket, ellenőrizve azt, hogy minden rendben van-e, hiszen a törvény szerint a
polgármester felelőssége a választások megszervezése és a feltételek biztosítása
‐ Azt állítják, hogy részvényese vagyok a megnyílt új gyógyszertárnak és azért kell bezárni a meglévő
gyógyszerpontot
‐ Azt állítják, hogy pénzzel lefizettem a cigányokat, hogy rám szavazzanak.
Ezek az állítások mind szemenszedett hazugságok, rosszindulatú megjegyzések, nyilvános
becsületsértések azok részéről, akik ezeket állítják. Ha valaki mindezeket bizonyítani tudja, álljon elő!!!
Még ízléstelenebbnek tartom azt, hogy mindehhez a szentmártoni unitárius pap is asszisztált, fittyet
hányva a törvényre és az erkölcsre, vagyis arra, hogy a választás napján nem szabad kampányolni, nem
beszélve arról, hogy hogyan tette ezt (a hívek elmondása szerint). Lehet, hogy egy papnak könnyű
kijelentenie bizonyos dolgokat, hiszen ma itt, holnap máshol lesz pap, de mi van az erkölccsel? Mi, akik
itt élünk ebben a közösségben, nem engedhetjük meg magunknak az akármilyen kijelentéseket és
viselkedést.
Érdekes, hogy minden választási kampányban ellenfeleim, az MPP-s jelöltek mindig ilyen és ehhez
hasonló hazugságokkal, valótlanságokkal kampányoltak. Vajon nem tudnak ők is egy kampányt
tisztességgel, becsülettel, rágalmazások nélkül, saját konkrét elképzelésekkel véghezvinni? Csak azzal
próbálnak, illetve tudnak szavazatokat gyűjteni, hogy az embereket ámítják hazug, valótlan, lehetetlen
ígéretekkel, állításokkal.
A kérdés az, hogy Ambrus Jenő miért nem kampányolt az ő saját munkájával, azzal, hogy nem
támogatja a fejlesztéseket, nem vesz részt egyetlen közösségi megmozduláson sem (mint pl. halottasház
építése, falugyűlések, bálok, iskolai rendezvények, március 15., kulturális napok, önkéntesség)? Azért
nem kampányolt a saját munkájával, mert a fentiek alapján kiderülne, hogy nem egy közösségi ember,
illetve többévi tanácsossága után sincsen semmiféle tevékenysége, hiszen az elmúlt években nem is
dolgozott semmit azon kívül, hogy eljárt gyűléskere és folyton akadékoskodott.
Most, 12 év hazugság, komolytalan viselkedés és hozzáállás után Ambrus Jenőnek és az MPP-s
tanácsosoknak végleg el kell dönteniük, hogy hogyan fognak viselkedni a jövőben a közösséggel és az
emberekkel szemben. Vagyis azt, hogy folytatják a hazudozást, a komolytalan hozzáállást a közösség
dolgaihoz, a közösség és az RMDSZ-es többség örökös akadályozását, azzal, hogy soha semmivel nem
értenek egyet, semmit nem támogatnak, nem szavaznak meg, annak ellenére, hogy az a tervezet a
közösséget szolgálná, gyarapítaná. Vagy pedig meggondolják magukat az MPP-sek és Ambrus Jenő, és
figyelembe véve a többség akaratát és a közösség érdekeit, elkezdenek úgy tevékenykedni, hogy az segítse
a községet és ne
►►►

