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5. Két állás létrehozásának jóváhagyása: a községgazdálkodási részlegen középfokú tanulmányt igénylő két szakképzett
munkás állást hozunk létre. Mindenki jóváhagyta.
6. Pályázat jóváhagyása informatikai eszközök beszerzésére az iskolák számára a koronavírusfertőzés megelőzése érdekében.
Egy közel 370 ezer lej értékű pályázatot nyújtunk be, hogy iskoláinkat és diákjainkat modern informatikai eszközökkel lássuk
el, hogy ezeket használhassák a koronavírusjárvány idején az oktatásban. A község ebből 63 ezer lejt biztosítana. Mindenki
egyetértett.

Dolgoztunk a ravatalozónál
A múlt héten, hasonlóan az előzőhöz, folytattuk a munkát a vadadi ravatalozó bővítésénél.
Lambériáztunk, szegőléceket szereltünk, betont öntötttünk, vakoltunk, festettünk, villanyt
vezettünk, világítótesteket szereltünk fel.

Folytatjuk a kövezést
Egyeztetve Szőke Józseffel, az elmúlt napoban folytattuk a
Lovasfogadó felé vezető út kövezését, miután három hete már
egy teljes nap szállítottunk követ erre az útra. Eddig mintegy 45
utánfutó követ terítettünk el. Ezt a munkát Szőke József kérésére
és segítségével végeztük.

Sokba kerül a szemét!
Válogassuk meg!
A
hulladékgyűjtés,
illetve
válogatás
fontosságára hívnám fel a lakosság figyelmét!
Nagyon fontos, hogy hogyan válogatjuk a hulladékot, ugyanis ha nem
tesszük ezt elég figyelmesen, akkor nagyon nagy büntetésre számíthatunk az
állam részéről, amit a helyi költségvetésből kell kifizetni, így kevesebb pénz jut
egyéb kiadásokra.
A lényeg az, hogy a nem újrahasznosított (nem válogatott) hulladékot
elszállítás után lemérik, és tonna után fizetünk, ami nagyon drága. Tehát ha mi minél jobban odafigyelünk és kiválogatjuk a
hulladékból az újrahasznosíthatót (papír, műanyag, fém, üveg) és nem teszünk bele konyhai hulladékot és növényi maradványt
sem (ezeket komposztálni kell otthon a kertben!), akkor a lemérendő hulladékmennyiség kevesebb lesz, így kevesebbet is kell
fizessünk ennek elszállításáért és lerakásáért. Kérjük, vegyék figyelembe a hulladékelszállítási programot is, és csak azt a fajta
hulladékot tegyék ki, amelyet aznap elszállít a szolgáltató. Köszönjük!

Elköltöztettük az üveges kukákat
Felhívjuk a figyelmet, hogy az üvegek tárolására használt nagy konténereket elköltöztettük: Búzaházán a halottasház nál,
Szentmártonban, Vadadban és Jobbágyfalván a kultúrotthonok mellett kell ezután keresni azokat, míg Csíkfalván továbbra is a
községháza udvarán van. Kérjük, ezekbe csak üveget rakjanak bele!

Újabb kukát helyezünk ki
A halottasházaknál tavaly kihelyeztünk egy-egy 250 literes fekete kukát,
amelybe a temetőn keletkező üveghulladékot (mécsesek) kell beletenni. A
közeljövőben minden esetben egy-egy újabb kukát is kihelyezünk ezek mellé,
ezekbe viszont a temetőn és a temetkezésnél keletkező papír, műanyag és fém
hulladékot kell ezután beletenni! Arra kérjük a lakosságot, hogy a temetőn levő
szemétlerakó helyekre csak koszorúkat vagy növényi maradványokat hordjanak, a
többit pedig a két kuka valamelyikébe! A kukákat fel fogjuk iratozni, a
szeméttároló helyeket pedig táblával fogjuk megjelölni. Ismételten kérünk
mindenkit: a sírok javításakor keletkező kő- és betondarabokat ne hagyják
szerteszét, hanem a temető bejáratához vigyék, hogy majd elszállíthassuk onnan.

Megtekinthető a területrendezési terv
Értesítjük az érdekelteket és a község lakosságát, hogy nyilvános megtekintésre kerül a „Csíkfalva község általános
területrendezési tervének és helyi területrendezési szabályzatának megújítása” tervezete.
Így október 16. és november 29. között munkanapokon 9-13 óra között a Polgármesteri Hivatalban az érdekeltek
rendelkezésére bocsátjuk a területrendezési terv és a helyi területrendezési szabályzat első javasolt formáját. Ugyanebben az
időszakban lehet írásos megjegyzéseket, javaslatokat benyújtani a javasolt tervezettel kapcsolatban az intézmény titkárságán.
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Tisztelt lakosok!
Visszatekintve néhány nap távlatából a választásokra, szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot, ami a
választások pozitív és negatív hozadékának kiértékelését jelenti.
Pozitívumnak tartom, hogy letisztultak a dolgok:
- A választás ismét megerősített minket abban, hogy ki kicsoda és kinek mennyit ér a szava,
tevékenysége.
- Voltak kételyeink, amelyek most meggyőződéssé váltak.
- Ismét bebizonyosodott, hogy a választó tud mérlegelni és dönteni. Értékeli a munkát, az egyszerű,
értékeken alapuló erkölcsös és tisztességes viselkedést.
- Kellemes meglepetés volt, hogy négy év után nagyon sokan hajlandóak voltak megváltoztatni
véleményüket és most kiálltak mellettünk.
- Megerősített minket abban, hogy jó az irány, amerre elindultunk.
- Rávilágított a hiányosságainkra és gyengeségeinkre is.
Mindezek után, a magam és az RMDSZ-es tanácsosok nevében megköszönöm önöknek, hogy megtiszteltek
bizalmukkal, hittek és hisznek bennünk. Az igazság az, hogy nem számítottunk ilyen méretű támogatásra, hiszen, bár
volt mit felmutatni, de úgy adódott, hogy a tevékenységeink közül a kampány idején voltak még be nem fejezett
munkálatok és az ellenfeleink is mindent megtettek, hogy félrevezessék önöket. Azzal, hogy a 2016. évi választáshoz
képest most még többen részt vettek a választáson és ránk szavaztak, megerősítettek minket, az RMDSZ frakciót, de
ugyanakkor könnyebbé tették az önkormányzat működését és hatékonyságát azzal, hogy a meglévő 7 tanácsosi
mandátumot 8-ra sikerült növelni, így 2/3-os többségünk lett. Ez megtisztelő számunkra, de ugyanakkor nagy felelősség
is, hiszen ez még inkább arra kötelez minket, hogy meg is szolgáljuk az önök bizalmát. A 2/3-os többség nem azért
fontos, hogy azt csinálhassunk, amit akarunk, fittyet hányva a lakossági meglátásokra, hanem mert bizalmat,
biztonságot, bátorságot, hatékonyságot ad a döntések meghozatalában. Volt rá példa az elmúlt években, hogy a 2/3-os
többség hiányában nem valósulhattak meg elképzeléseink vagy csak többszöri napirendre tűzés, az RMDSZ és az MPP
országos elnökének közbenjárása után valósult meg, mert a csíkfalvi MPP-s tanácsosok nem voltak hajlandók a
közösség érdekében igennel szavazni.
Ezzel rá is térnék a negatívumokra….
A következőkben, a tőlem megszokott stílustól eltérően, olyan dolgokat fogok leírni, amelyeket nem akartam
mindaddig közvélemény elé tárni, ameddig nincsenek lezárulva, de mivel hogy a kampányban is ezt feszegették az
ellenzékiek, elfogyott a türelmem és úgy döntöttem, hogy mégis leírom.
NEM ÉRTEM ….
Tehetetlen, hozzá nem értő, nem becsületes, arrogáns, rosszindulatú, nem törődöm, nagyképű, alkalmatlan,
felelőtlen, hazug, leköszönő, félrevezető tájékoztatás, mesék, amelyek a csapból is folynak, ferdítések, ”UDMR-re nem
szavazunk”, bosszúállás, megtorlás,megalázás, megfélemlítés, félreállítás, feljelentés, kommentelő ficsurok, pofalemez,
gyalázat, posztkommunista beállítottság, megátalkodott „erremdéesz”-szavazók, hanyagság, trehányság, a
megfélemlítésre épülő önkényuralom alkonya, öndicséret, gyalázat, hatalmi méltóságok, félelemben élő emberek,
önkény, egyeduralom – ezek voltak az ellenfeleink üzenetei, állításai, kulcsszavai, érvelései a kampányban, amelyek
kimeríthetik a becsületsértés fogalmát is, de most egyelőre tekintsünk el ettől. Azt gondolom, hogy teljesen övön aluli,
nem sportszerű, hanem ocsmány kampány volt. A választók értékelték is... Ezek után NEM ÉRTEM, hogy milyen
együttműködő ellenzékre számíthatunk. Egyáltalán hogyan képzelhető el az együttműködés?
Szabó Árpád és Ambrus Jenő már a kampány elején bejelentették, hogy nagy baj van a községben. Akkor SEM
ÉRTETTEM és nem derült ki a kampány végére sem, hogy mi is az a nagy baj.
Tisztelt lakosok!
16 éve van ellenzéki tanácsos a tanácsban, de megállapíthatjuk, hogy semmi haszna nem származott belőle a
községnek.
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Nem érdemes elkövetni hibáinkat, hogyha nem tanulunk belőlük, márpedig az ezelőtti választásokon volt hiba, amit
elkövettünk. Mondom ezt anélkül, hogy kétségbe vonnám valakinek a saját meggyőződését. Elkövették sokan azt a
hibát, hogy hittek olyan embereknek, akik az RMDSZ-hez hasonlóan, szintén a közösségünk érdekében léptek föl,
magukat polgári és jobboldali erőnek mondva, de természetesen az RMDSZ-el szemben, de mégis csak a közösség
érdekeit hangoztatva és azt ígérve, hogy majd eszerint is fognak cselekedni. Kampányfogásaik különbözőek voltak: „le
az RMDSZ-el”, „majd mi megmutatjuk”, „ezek csak lopni tudnak”, „amennyiben ránk szavaznak, lecserélünk
mindenkit”. Felelőtlenül posztokat, funkciókat ígérgettek egyeseknek a hivatal keretén belül, szociális segélyt és
gyerekpénzt ígérgettek, jelentgettek minket különböző állami intézményeknél, de osztogattak liszt- és
gabonacsomagokat és még talán pénzt is. Ilyen kampány mellett be is jutottak 2-3-4-en a tanácsba, de bizony nem sok
hasznukat láttuk az elmúlt 16 évben, mióta képviseltetik magukat a tanácsban, hiszen állandóan kötekednek,
jelentgetnek, szinte semmit meg nem szavaznak, legtöbbször konkrét magyarázat nélkül, ezáltal gátolják munkánkat,
tevékenységünket, a község érdekeit, folyton veszekedést generálnak, gyanúsítgatnak, feszült hangulatot generálnak
magatartásukkal. Nem beszélve arról, hogy ezek az emberek soha a 16 év alatt egy fityinget sem hoztak a közösségnek.
Ígérgetésükkel néhány embert meg is tévesztettek, összegyűjtötték ezeknek ez embereknek a jóhiszemű szavazatait,
majd ezen szavazatok segítségével beültek a helyi tanácsba, ahol majd fittyet hánytak az ígéreteikre.
Az emberektől hallom vissza, hogy a mostani MPP-s listán lévők néhányan nem tudták, nem mondta nekik senki,
hogy hogyan számolják a szavazatokat, hogy hogyan állítsák össze a sorrendet a listán, hogy bizony az első 3-4
emberen kívül semmi esélye a listán lévő jelölteknek, hogy tanácsosok legyenek, csupán csak arra jók, hogy a
szavazatukat leadják együtt a családjukkal, a rokonsággal, a barátokkal, és ezáltal biztosítsák a bejutást a lista elején
lévőknek.
Talán a jelöltek egy részének egyházi jellegű indíttatása érthető, de igazából rágalmazásokon, hazugságokon kívül
semmi konkrétat, sem észrevételt, építő jellegű kritikát nem fogalmazott meg egyik ellenzéki képviselő jelölt sem.
NEM ÉRTEM, hogy mi késztette a jelöltek másik felét arra, hogy jelöltessék magukat, de ha van ennek velem vagy
velünk kapcsolatos indítéka, akkor azt jó lenne megbeszélni, akár nyíltan , akár négyszemközt. Vagy csak felkérték őket
a jelöltségre? De azt SEM ÉRTEM, hogy miért, milyen okból, milyen megbízásból, ki kérte fel őket, hogy jelöltessék
magukat, ezzel összehúzva és megosztásra kényszerítve a közösséget. Azt SEM ÉRTEM, hogy mitől tudná jobban egy
szeredai, szemben a helyi lakossal, hogy mi jó Csíkfalva közösségének. Miért gondolja, hogy csak úgy a demokrácia, a
többpártrendszer és ki tudja még mi nevében felbujt embereket. Akarva-akaratlanul, nem kétségbe vonva senkinek a
jóhiszemű szándékát, de az a személy, aki bedőlt a fenti ígérgetéseknek és felbujtóknak, az bizony a folytonos
széthúzást, a közösségünk eredménytelenségét támogatja. Ezek után kijelenthetjük, hogy hiábavaló volt részükről az
egész felhajtás. Az az érzése az embernek, hogy csak játéknak, szórakozásnak, jó bulinak tartják a választásokat ezek a
személyek.
Nem hiszem, hogy a jelöltek ne szeretnék azt, hogy kövezett utcák lettek, vagy hogy azon dolgozunk, hogy ezek
aszfaltosak is legyenek, hogy iskolák, óvodák, kultúrotthonok fognak megújulni, épülni, hogy napközi és délutáni
oktatás működik, hogy támogatjuk az idősek otthoni gondozását, a SMURD működését, stb. Tudom és elszomorít, hogy
az emberek egy részének nincs bizalma a politikus, a polgármester, a rendőr, stb. irányába. Az elmúlt évtizedekben
valóban néhányan rászolgáltak a bizalmatlanság kialakulására, viszont azt gondolom, hogy nem kellene általánosítani,
vagyis nem minden polgármester, tanácsos tolvaj, pofátlan, stb. Talán lehetne több bizalmat előlegezni azoknak, főleg
helyi kis közösségekben, akik évek óta dolgoznak a közösségen belül és már bizonyítottak a tevékenységükkel.
Például, az ellenzék azon lovagolt a kampányban, hogy az iskolák, kultúrotthonok munkálatai nincsenek befejezve,
hazugnak, pofátlannak, hozzá nem értőnek, felelőtlennek, stb. tituláltak engem, minket, mintha ők tudnák, hogy miről is
beszélnek. Egy munkálatnak nem kell készen lennie csak azért, mert választások következnek, ezt így nem lehet
kierőltetni, hiszen nagyon sok minden befolyásolja, ami nem a mi feladatkörünk, hiába van rá pénzünk, szerződésünk.
Persze, jól fogott volna nekünk a kampányban, ha készen lettek volna (nem is tudom, hogy az ellenzék mivel
kampányolt volna, ha ezek a munkálatok el lettek volna végezve), mindamellett, hogy amit kellett tennem, ami az én
feladatom volt, megtettem hiánytalanul (megterveztettem, geo- és topo-tanulmányokat végeztettem, megpályáztam,
kilicitáltattam, leszerződtettem), mégsem jött össze, hogy választásra meglegyen. Ezt sem én, sem az ellenzék nem
tudja, nem tudná befolyásolni. Azt se feledjük el, hogy az iskolák munkálatairól már rég nem kellene beszélnünk, már
régen készen lennének, ha az unitárius egyház vezetősége miatt nem kellett volna visszamondjuk a megnyert és
leszerződött európai uniós pályázatunkat. Akkor, ha sikerült volna az iskoláinkat modernizálni, akkor a mostani
iskolákat támogató pályázatból az utcáinkat tudtuk volna leaszfaltozni, így sokkal előbbre lennénk, mint most. Talán el
kellene gondolkodni, hogy jó irányba megy-e az az egyházvezetőség, amelyik hibát hibára halmozva, személyes
érdekeket nézve, sorozatosan rossz döntéseket hozva, az egyházat megosztottá és veszekedésektől hangossá tette?
Mondom ezt úgy, hogy nem vagyok az illető egyház tagja, de községi vezetőként aggódva nézem és tapasztalom, hogy
mi történik az egyház berkeiben. Ezek a történések nem szolgálják sem az egyház, sem a közösségünk javát.
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Többször hangzott el Ambrus Jenő, Szabó Árpád és talán mások részéről is, hogy pereim vannak, vizsgálódás
folyik ellenem a törvényszéken, illetve a korrupcióellenes hatóságon.
A korrupcióellenes hatóság már több mint négy éve vizsgálódik azzal kapcsolatosan, hogy:
- Közpénzt használtam-e a 2016-os kampányban, nevezetesen azon a rendezvényen, ahol az iskola udvarán és a
tornateremben egy kulturális nap keretén belül bemutattuk a község monográfiáját. Kihallgattak több embert is, a
bográcsfőzőket (Kilyén Csaba, Szász Sándor, Isztojka Csaba, stb.). Érdekes módon kihallgatták Ambrus Jenőt és Kiss
Sándort is. Kiderült, hogy nem igaz az ellenem felhozott vád.
- Önkényesen bezártam a gyógyszertárat – állítják (ezt még vizsgálják egy másik feljelentés tárgyaként, de erre
visszatérek még).
Minden családtagom a hivatalban dolgozik törvénytelenül. Kivizsgáltak mindent, átnézték a versenyvizsga
dokumentációját és kiderült, hogy csak a testvérem dolgozik a hivatalban mint rokon, és ő is törvényesen.
- Hamisítom a jegyzőkönyveket és a regisztereket. Megvizsgálták, és nem igaz a vád.
- A saját vállalkozásomtól vittem az az iskolák felújítására az építkezési anyagokat. Kiderült, hogy hamis a vád,
hiszen mivel hogy számítottunk a pályázatra, ezért nem javítottunk iskolákat abban az időszakban, csupán Csíkfalván
egy folyósot, amihez igazán nem kellett nagy mennyiségű anyag.
Mindezek a vádak 2016 májusában, júliúsában lettek megfogalmazva jó románsággal és az akkor már elhalálozott
szentmártoni Fazakas Ernő nevében (!!!) postázva a DNA-nak. Azóta is vizsgálódnak. Amint látják, vannak olyanok a
községben, akik más lehetőséget nem találnak az én eltávolításomra, így ilyen módszerekkel próbálkoznak, és egész
biztos, hogy nem egy RMDSZ-es tanácsos, nem Gyula bácsi vagy Rózsi néni a falvainkból. Ezek ugyanazok a
megjegyzések, amelyeket számtalanszor hallottunk különböző alkalmakkor, tanácsgyűléseken egyesektől.
A másik támadás a gyógyszertár miatt ért, mert hogy az ügyvéd javaslatára 2016-ban lepecsételtettem a
gyógyszertár ajtaját, mivel hogy a prefektura felszólítására a tanács visszavonta a szerződés meghosszabbítására
vonatkozó határozatát és licit sem készült annak ellenére, hogy középületről van szó, a szerződés lejárt és
törvénytelenül építette be a manzárdot a patika. Az érdekesség a fentiek mellett az, hogy valakik által, ebbe a dossziéba
is bekerültek a gyógyszertár bezárása mellé ugyanazok a vádak, amelyek a DNA-hoz postán küldött feljelentésben is
benne vannak és amelyeket a fentiekben már leírtam, illetve még olyan hazugságok is, mint:
- amikor én a községbe jöttem, egy pár zoknival érkeztem, most meg 100 milliót érő házam van
- az új gyógyszertártól 5000 eurót kaptam, azért, hogy a másikat bezárjam
- akkor épült a házam, amikor a polgármesteri hivatal, illetve abból a pénzből
- az a cég szerelte a villanyhálózatot a házamban, amelyik a községi közvilágítást, stb.
Még nem nevezhetem meg, hogy ki jelentgetett, ki állította ezeket a hazugságokat, de azt biztosan kijelenthetjük,
hogy valaki az ellenzéki oldalról. Az ilyenfajta tevékenységre mondják azt, hogy besúgó, spicli, tégla, g...é, g…r, stb.
Ilyen emberek és körülmények között kellett és kell dolgozzunk, fölösleges energiát, pénzt fordítani a védekezésre.
Ezek után… NEM ÉRTEM ….Szabó Árpi, Kiss Sándor, Barabás Jóska: ti vagy megérkeztetek oda, ahova mindig is
vágytatok, vagy nagyon el vagytok tévedve. A következő évek talán megmutatják…
Még egy dolog: Az ellenzékiek a kampányban végig séremezték, hogy én kitiltottam őket a Csíkfalva Község lakói
nevő Facebook-csoportból. A csoportot én hoztam létre, és nem a Polgármesteri Hivatal. A csoport neve nem feltétlenül
azt vonja maga után, hogy joga van benne lenni vagy benne kell legyen minden lakos. Az ellenzékiek az általam
létrehozott csoportban kezdtek el kampányolni, ezért lettek zárolva, és nem kitiltva. Gondolják, hogy ellenfeleim
megengedték volna, hogy én az ő oldalukon kampányoljak?
Összefoglalva: Köszönjük szépen a mellettünk való kiállást, jobban sikerült, mint amire számítottunk. A fenti
negatívumok ellenére, ha miközöttünk lesz összefogás, egymás iránti tisztelet, akkor mi a feladatainkat el tudjuk
végezni, járni tudjuk az önök által kijelölt utakat. A jövő eldönti és megmutatja majd, hogy hogyan is lesz... TALÁN
MAJD MEGÉRTEM én is.

Ülésezett a helyi tanács

Október 14-én rendkívüli ülést tartott a helyi tanács. Jelen volt 9 tanácsos, hiányzott F.Cs. és N.K.I.
Napirendi ponton a következők szerepeltek:
1 A szeptember 1-jei rendes tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Mindenki jóváhagyta.
2. A három kultúrotthon korszerűsítéséhez szükséges garancialevél érvénysségének meghosszabbítása: még egy évre
kérjük a garancialevél meghosszabbítását. A.J., D.J., Sz.L. ellenezte, a többiek egyetértettek.
3. A községi költségvetés kiigaztása: a szeptemberben kapott 260 ezer lejes állami kiegészítés elosztása:
anyagköltségek, kistérségi tagság 75, közbiztonság 5, tanügy 5, sport -15, beteggondozás 47, közvilágítás 11,
csatornázás, hulladékgazdálkodás 78, erdőkitermelés 19, tanulmányok, felmérések, szolgáltatások 35 ezer lej.Mindenki
elfogadta.
4. Az idei 43. számú tanácshatározat kiegészítése: egyes utcák a község magántulajdonából a község köztulajdonába
►►►►
mennek át, ezek használati joga a helyi tanácsé. Mindenki jóváhagyta.

