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Kampánycsend sértés miatt újra
önkormányzati választás lesz 2010.

október 30-án szombaton!

Sajnálom, hogy az események ennyire eldurvultak Ópályiban és nem
lehetett az október 3-ai választást tisztességesen végig csinálni. A
választók nagy többsége tisztességesen szavazott, a jelöltek nagy része
tisztességesen kampányolt, de egy szűk rétegnek annyira fontos volt a
győzelem, hogy még tisztességtelen eszközöket is igénybe vett a
győzelem érdekében.

Nézzük mi is volt az a kampánycsend sértés (vagy csalás?)

Orbán István polgármester jelöltnek az egyik olvasni nem tudó
kisebbségi szavazópolgár mutatott egy cédulát
mondván, „ tessék megnézni Pisti bácsi, én magára szavaztam”. (A
cédulán Tárkányi Csabáné polgármester jelölt, Csombók Gyula, Darabi
János, Havasi Gusztáv, Máté Béla, Máté Győző és Oroszné Egressy
Ágnes képviselő jelölt szerepelt.)
Ezzel elindult a nyomozás, kitől származik a cédula, ki adta a választók
kezébe a szavazás napján, ki készítette, kinek az érdekében készült? A
Helyi Választási Bizottság tagjai felderítették, hogy a cédulát a hivatal
köztisztviselőjétől rendelték meg 200 példányban. Megtalálták a
kézírásos megrendelőt, amit az írni nem tudó képviselő diktált a
hivatalban dolgozó közcélú munkásnak, aki azt át is adta a
köztisztviselőnek. Ezután megtalálták a számítógépen leírt szöveget is
az egyik mappában a számító gépen. Mindez okt. 3-án, a szavazás
napján történt. (A megrendelt szöveget a választást megelőző szerdán
írta az a köztisztviselő, aki az én egyetértésemmel dolgozik a
hivatalban) Fontos lehet, hogy a szavazás napján én ezekről az
eseményekről semmit nem tudtam.

rbán István és Varga Gábor polgármester jelöltek a Helyi Választási
Bizottságnál kezdeményezték a választás eredményének
megsemmisítését a fenti események miatt. A Helyi Választási Bizottság
meg is semmisítette a választás eredményét és büntető feljelentést tett
az ügyészségen a választási törvény megsértése miatt.

Mikor megtudtam, hogy mi a polgármester választás eredménye,
nagyon örültem és hálás voltam Önöknek a bizalomért, hogy jelentős
többséggel újra megválasztottak. Annál nagyobb volt a meglepetésem,
amikor megtudtam a polgármester választást is meg akarják óvni.
Teljesen fel voltam háborodva. A csalás ellenére tiszta eszközökkel én
nyertem és velem szemben az kerül előnyös helyzetbe, akinek az
érdekében a kampánycsend sértést elkövették? Kifogásomat a Területi
Választási Bizottság elfogadta és csak a képviselő választás
megismétléséről döntött.
De még ezzel nem volt vége. Tárkányi Csabáné polgármester jelölt és
Orbán István felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a megyei
bírósághoz. A bíróság a választás teljes megismétléséről döntött.

Ebből is látható, az igazság és a jog nem mindig esik egybe, de ezt a
döntést el kell fogadni, fellebbezésnek helye nincs. A bíróság nem
számolt, kinek mennyi szavazata volt, kinek az érdekében, kinek a
kárára csaltak, ezért kell Ópályiban újra választani.

Erdélyi Miklós
Polgármester (jelölt)

O

Polgármester választás eredménye :
NÉV: 1. SZAVAZÓKÖR 2.SZAVAZÓKÖR ÖSSZESEN:

Erdélyi Miklós 357 264 621
Tárkányi Csabáné 159 283 442

Orbán Is tván 42 49 91
Varga Gábor 36 53 89

Képviselőjelölt választás eredménye:
NÉV: 1. SZAVAZÓKÖR: 2. SZAVAZÓKÖR: ÖSSZESEN:

Havas i Gusztáv János 130 268 398
Toronyi Béla 198 159 357
Máté Béla Vállalkozó 93 263 356
Balogh Ádám Péter 200 148 348
Darabi János 105 231 336

Csombók Gyula 90 200 290
Buzsik István 150 136 286
Dr. Széll Ferenc
Cs abáné

114 160 274

Svéda István 142 115 257
Drabik Péter Pál 145 99 244
Németh Sándor
György 157 83 240

Varga Gábor 103 125 228
Máté Dezs ő Győző 17 191 208
Oroszné Egressy
Ágnes 92 113 205

Kin István 104 82 186

Vékonyné Tóth Beáta 122 62 184

Kedvesné Szép Beáta
Jolán

86 90 176

Pap Attila 84 92 176
Pusztai Balázsné 81 89 170
Szűcs Gyuláné 99 71 170

Böjtös István 114 49 163
Böjtös Lénárd Zoltán 60 102 162
Petrohai Sándor 58 91 149

Orosi Géza 88 58 146
Orbán Is tván 64 78 142
Dr. Lupcsa Anita 52 54 106
Bartha Miklós 48 46 94
Máté Sándorné Rita 29 52 81
Mosolygó József 31 21 52
Patály Róbert 4 34 38
Nagy Sándor Tökfej 10 20 30

A 2010. Október 3-ai Önkormányzati választás
eredményei Ópályiban

A dőlt betűvel szedett jelöltek szerepeltek a kampánycsendet sértő és
a választás eredményeit jelentősen befolyásoló cédulákon.
Egyértelműen látszik, hogy a 2. szavazókörben a Művelődési házban
a cédula osztás miatt magasabb volt az általuk elért szavazatok száma.

A Civil tanács kérése Ópályi választópolgáraihoz

A Civil tanácsot működtető civilszervezetek
nevében azzal a kéréssel fordulunk a
választópolgárokhoz, hogy szavazataikkal csak és
kizárólag a tisztességes eszközöket használó
polgármester és képviselő jelölteket támogassák!

Szántó Imre - elnök
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Lendületben a TELEHÁZ

Értesítjük a település lakosságát, hogy megalakult a
TELESZÖV Szociális Szolgáltató és Értékesítő Szociális
Szövetkezet. A Szövetkezet elsődleges célja a
munkahelyteremtés alternatív formáinak meghonosítása
Ópályiban. Vagyis a tartósan munkanélküli, csökkent
munkaképességű emberek visszavezetése az elsődleges
munkaerőpiacra (segély helyett, hosszabb távra tervezhető
munkalehetőség). Valamint olyan felnőttképzési
tevékenységek végzése, amelyek piacképes szakmai
végzettséget adnak, és a végzettség megszerzése után
garantált munkalehetőséget.
A Szövetkezet lakossági igényfelmérés alapján jött létre,
tehát ismerjük a lakosság kívánalmait, így már az előkészítés
során lobbi tevékenységet tudtunk folytatni a
vállalkozásokkal, felnőttképzési intézményekkel. Eddig
több munkahelyteremtésre és képzésre irányuló ajánlat
érkezett, melyek piaci elemzése már folyik, de időt vesz
igénybe.
Az egyik üzletágunk beindításához a betanítás már ezen a
héten elkezdődött, de folyamtosan lehet csatlakozni. Kérjük
azokat a varrónő szakmával rendelkező lakosokat, akik
dolgozni szeretnének, jelentkezzenek a Teházban. A
munkaerő piaci státusz nem számít, mivel alternatív
formában történik majd a foglalkoztatás. Tehát számítunk
az álláskeresők, RÁT-osok, rehabilitációs és rokkantsági
ellátásban részesülő szakemberekre is.
A további munkalehetőségek közvetítéséhez szükségünk
van nyilvántartásra. Ezért kérjük azokat a szakmával
rendelkező, és szakmával nem rendelkező, de a különböző
felnőttképzési lehetőségekben való részvételre
hajlandóságot mutató ópályi lakosokat, hogy jelentkezzenek
a Teleházban.

Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere
program keretében lehetőségünk nyílt energiatakarékos
izzók osztására.
Az izzócsere program kedvezményezettjei a látás, hallás és
mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő emberek lehetnek. Az
izzók átvehetők a Teleházban, a lecserélt izzók és a
fogyatékosságot megállapító ha tározat ellenében.

Az ingyenes ECDL tanfolyamon való részvétel lehetősége
már csak 7 fő részére elérhető. Ezért kérjük azokat az
érdeklődőket, akik megfelelnek az Ópályi Hírlap legutóbbi
számában leírt célcsoportnak, az ott megjelölt iratokkal
jelentkezzenek a Teleházban, legkésőbb október 29-ig.
Vannak a szomszéd településekről is jelentkezők, a
létszámot azonban elsősorban Ópályiakkal kívánjuk
betölteni.

2010. november 8-tól ingyenes alapfokú angol
nyelvtanfolyam indul a Teleházban. A képzés hétfői
napokon, 17-19-ig óráig tart. Jelentkezni a Teleházban lehet, a
fenti elérhetőségeken, legkésőbb 2010. november 5-ig.
Ópályi, 2010. október 22.

CsonkaJózsef Erdélyi Ilona
TELESZÖV ügyvezető elnök Teleház gazdaasszony

,,A sajtból nem szabad mindig csak a lyukat
látni”

Jótékonysági akció a Teleházban

Címmel, a Leghátrányosabb térségek felzárkóztató
programja keretében több hónapig dolgoztunk egy pályázat
beadásán. A 34 mil l ió Ft -os pályázat iskola i
közösségfejlesztő és szabadidős programokat támogatott. A
pályázat elkészítése során 11 alkalommal szerveztünk
műhelymunka találkozókat a pályázatban részt vevő 6
civilszervezettel. 11 alkalommal hívtuk meg az iskola
igazgató urat is mivel azt gondoltuk, hogy ebből a
programból elsősorban az iskola fog profitálni. Sajnos az
igazgató úrnak egy alkalom sem volt megfelelő, pedig
amikor megkérdeztük, hogy kik vegyenek részt az egyik
projekt elem megvalósításában, a felsorolás így kezdődött:
Én, G…..…
A pályázat beadása előtti napon felhívtam 2 civilszervezet
vezetőjét és kértem Őket,hogy jöjjenek aláírni a partnerségi
megállapodást. Abban az időpontban mindketten az
iskolában dolgoztak. Az egyik azt mondta, hogy az igazgató
nélkül?! a másik megígérte, de nem jött. Így a
megvalósításban a kocsordi és a nyírparasznyai iskola vett
volna részt.
A pályázat mégis beadásra került. Közben a kormányváltás
miatt felfüggesztésre került ez a pályázati alap. Az elmúlt
héten megkerestek bennünket a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségtől, és a pályázat újbóli beadására biztatták
egyesületünket.

Erdélyi Ilona projekt tervező
De a sajtban a lyuk azóta is megvan!

Egy mátészalkai jó szándékú adakozó hölgy jóvoltából márkás
használt gyermekruhák érkeztek a Teleházba. A ruhákat 100-200-
300 Ft/ darab áron értékesítjük. Az értékesítésből befolyt összeget
Veress Dani műtétjére fordítjuk. Daninak sajnos sürgős, életmentő
műtétre van szüksége. A műtét speciális eszközöket, és
felkészültséget igényel, ezért csak Bécsben tudják elvégezni. A
műtétnek a költsége 30 000 Euró, melyet támogat az OEP. A külföldi
gyógykezelés összege kb. 750 000 Ft. Ezt az összeget szeretnénk
összegyűjteni. A gyűjtésre több ,,akciót” is terveztünk, ez az egyik.
Kérjük azokat a lakosokat, akik úgy gondolják, hogy a vásárláson
túl, még jó minőségű ruhaneműt is tudnak felajánlani, a Teleházban
tegyék meg!

Vegyél egy szál rózsát Dani életéért!

A 25 éves Veress Danira súlyos
életmentő műtét vár. A bordái
befelé nőttek és nincs elég hely a
szívének a mellkasában. 1000 Ft-
ért lehet egy szál különleges rózsát
venni, melynek szirmában egy kis
ékszertartó rejtőzik.
A rózsa ára és az eladási ár közötti
összeggel Ön is támogathatja Dani
műtétjét. Dani betegen dolgozik
n a p i 1 2 ó r á t a s z a l k a i
tejporgyárban, hogy eltartsa
m a g á t , s e g í t s e t e s t v é r e
továbbtanulását és összegyűjtse a
műtétre a hiányzó pénzt.
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Helyreigazítás

A valótlan, egyúttal sérelmes állítások miatt A Boldog Családokért
Szociális és Gyermekvédelmi Egyesülettől elnézést kérünk.
Lapunk 2010. 2. számában (szeptember) a Boldog Családokért
Szociális és Gyermekvédelmi Egyesületre vonatkozóan valótlanul
állítottuk, hogy A Boldog Családokért Egyesület kapott több
alkalommal támogatást a pályázataihoz. A feltételekről a testületi
üléseken nem volt szó. Állításunkkal ellentétben a valóság az, hogy
a Boldog Családokért Szociális és Gyermekvédelmi Egyesület
Szociális Szolgáltató Központja a szociális foglalkoztatás és
Támogató Szolgálat működtetése során több mint 50 embernek
biztosít munka lehetőséget a településen, működéséhez,
pályázataihoz Ópályi Község Önkormányzatától mindezidáig
anyagi támogatást nem kért és soha nem kapott.

Erdélyi Miklós - főszerkesztő

A fenti helyreigazítást közöltük de az alábbiakkal
egészítjük ki a magunk részéről:

-

-

-

-

-
-

nem állt szándékunkban hamis színben feltüntetni a
Boldog Családokért Egyesületet
idézett újságcikkben  nem szerepel, hogy az egyesület
pénzbeli támogatást kapott volna
ellenben Ópályi Község Önkormányzata több esetben
adott együttműködési, partnerségi támogató
nyilatkozatokat az egyesület pályázataihoz, amelyek
nélkül nem nyújthatták volna be pályázataikat
az együttműködési, partnerségi megállapodások a
pályázatok elbírálásánál többlet pontokat, ezáltal anyagi
előnyt is jelentenek
jelenleg is vannak érvényben lévő megállapodások
örülünk, hogy ilyen nagy számban biztosít
munkalehetőséget a szervezet a településen, de erről az
elnök asszony a választások előtt, és már azóta is 2
alkalommal tájékoztatta a lakosságot

- a Boldog családokért egyesület már a mostani elnök
asszony előtt is létezett és működött

Reméljük, hogy a választások után békés együttműködés
kezdődik a település civilszervezetei között.

Ha rám hallgat és azt szeretné, hogy Ópályi ne a vitáktól
legyen hangos, akkor az itt felsorolt képviselők közül
választja meg a polgármester mellé a képviselőket:
Felhívom a választók figyelmét, hogy ezt a névsort nem
mutogathatják a szavazó helyiségben, de a szavazó fülkében
használhatják!

- Toronyi Béla
- Balogh Ádám Péter
- Buzsik István
- Dr. Széll Ferenc Csabáné
- Német Sándor György
- Szűcs Gyuláné
- Böjtös Lénárd Zoltán
- Petrohai Sándor
- Máté Sándorné Rita

Erdélyi Miklós
Polgármester jelölt

Megkérdeztük a polgármestert

Ki lesz az alpolgármester?

Bezárultak-e a hivatalok a polgármester előtt?

Miért ez a nagy a felhajtás az önkormányzati választás
körül? Ilyen nagy a tét?

Melyek lesznek az első intézkedések megválasztása
esetén?

-

-

-

-

-

Miért nem szeretné, hogy az igazgató képviselő legyen?
-

-

-

Kikkel együtt szeretné a falut vezetni?

Semmiképpen sem fogom Erdélyi Ilonát, a feleségemet
javasolni a tisztségre. Az új törvények szerint nem kötelező
alpolgármestert választani. Kizárólag a polgármester tehet
javaslatot az alpolgármester személyére, de a választás
mindenképpen a képviselő testület feladata. A törvény azt is
lehetővé teszi, hogy ne a képviselő testület tagjai közül legyen
jelölve az alpolgármester.

Az elmúlt években mindig azt hallottuk a képviselőktől
„nem bírunk vele, ez mindent elintéz”. ,, Ez irányítja a
Közigazgatási Hivatalt, az Állami Számvevőszéket”. Most
meg épp az ellenkezőjét mondják. Egyébként a feltételezés is
gonosz, mert egy polgármester sohasem önmagát, hanem
mindig az Őt megválasztó közösséget képviseli, függetlenül
attól, hogy hányan szavaztak rá. Mert a polgármester a
megválasztásának a pillanatától az egész település
polgármestere. Eddigi tapasztalatom szerint, bárhová
mentem, mindenütt tisztelettel,és segítőkészséggel
fogadtak,és ez így lesz a jövőben is.

Jó néhány ember aggódik attól, hogy ,,kiesik a csecs” a
szájából, ha én maradok a polgármester. Ezek az emberek
próbálnak meg rossz színben feltüntetni, és az egyszerű
embereket félrevezetni. Nekik valóban nagy a tét.

A közbiztonság megerősítése, térfigyelő kamerák
felszerelése, a faluőrség felállítása a legfontosabb feladat.
Sajnos nincs olyan nap, hogy ne kapnánk hírt
tyúklopásról, kerti lopásról, eltűnnek a szerszámok a
garázsból, kerékpárok az udvarról. Nyomtalanul eltűnik a
szalonna a sonka a füstölőből, vagy a sózó kádból.
Nyírparasznyával közös körjegyzőségből azonnali kilépést
javaslok a képviselő testületnek
Nyírparasznya 8 millió Ft-os tartozásának behajtásának
meggyorsítását javaslom a képviselő testületnek
Az Óvoda önállóságát vissza kell adni, az eddigi
másodrendű szerepükből, az új intézményvezetővel előre
kell lépni

Ne szóljon a falu dolgába az, aki nem Ópályi lakos, van itt
bőven arra alkalmas ember
A családja 3 tagja Ópályitól kapja a kenyeret, de minden
adót Mátészalkára fizetnek.
Az igazgató, képviselő szavazata hiányzott ahhoz, hogy a
kerékpárút pályázatot beadjuk. Azóta már Mátészalkához
és Nyírcsaholyhoz hasonlóan,át is adtuk volna az új
kerékpár utat.

- Azokkal, akik nyíltan támogatnak és nem azokkal akik
akadályokat gördítenek a fejlődés elé.

:
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Képes beszámolók

Megkaptuk a 17 személyes, 10 millió Ft-ot érő Ford
autóbuszt, Böjtös István lesz a vezetője, ha levizsgázik. Most
garázs kialakítása van folyamatban, a választás után gázolaj
is lesz bele.

Jól működik az energia takarékos új kondenzációs kazán az
általános iskolában.

Fáklyás felvonulással és koszorúzással emlékeztek az
Ópályiak Baráti Körének tagjai és szimpatizánsai az Aradi 13
hős tábornokra október 6-án.

Készül a 100 ezer eurós pályázat a Teleházban. Fiatalok
határokon átnyúló önkéntes tevékenysége a hagyományok
megőrzéséért és a múlti kultúralítás erősítéséért.

Résztvevő partnerek:
Koltó Község Önkormányzata Erdélyből, Pusztadaróc
Református Egyház Erdélyből, Kárpát Inform Turisztikai és
Vidékfejlesztési Iroda Kárpátaljáról, Ópályiak Baráti Köre

A hallgatók most kapják meg a Teleházban a tanúsítványt
az alapfokú számítógépes tanfolyamról

Együtt emlékeztünk meg 1956, 54. évfordulójáról


