ll"t. n

lr,=H)

6,

ll-t

+. ."

-61-o//2§/J.:,l
U

(,l/

6, öl"22,

L

-*=.3

,\/,..
.{*jr"'i,,:.j:

,,*i' íí"í-' 'r',,

,

TisáeltPolgrármesterúr!

,

,,]

.,',"

',,'., !i}i
''

''";.',l

'

1l i

;l

1 ; ,; : r, ,,,7,.{];;,,,r""

2018. januar 20-an diósjenői lakosok kezdeményer,;s&é,:'P6lenő védelmére fogalmaztuk
meg a következő nyílt levelet. Kérjük, akik egyetértenek az abban rögzítettekkel, az Őket
megkereső aláírásgyujtőknél aláírasukkal támogassák kezdeményezéstinket.
Kérem, tegye lehetővé, hogy nyílt leveliink az Önkormányzathonlapjan is megjelenhessen.

Diósjenő, 2018-01-2I
az alűr ás gyűjté st kezdem ényező dió
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Nyílt levél
Diósj enői Önkorm ányzat Képviselő-testületének!
Felszólítás azon képviselőknek, akik ténykedésiikkelDiósjenő fejlődését akadályozzák, jó
hírnevétcsorbítják. Név szerint: Hegedűs József, Blaskóné Csontos Mária és Halász Csaba
képviselőknek, akik a médiában megjelentetett, valótlan állításokkal az önkormányzat, a falu
érdekeit szolgáló konstruktív önkormányzati munkát gátolj ak.

Mi, diósjenői lakosok, felszólítjuk Önöket, hogy romboló munkájukat szüntessék meg!

Önök köziil ketten 20l4-ben a FIDESZ támogatását kérve vállaltak Tóth Janos FIDESZ-es
polgármester támogatását, elfogadva a programj ában kitűzött irányvonalat.
Azért trámogattuk Önöket szavazatainkkal, hogy közösen, egy cél érdekében, Diósjenő
fejődéséért,nem pedig saját vélt sérelmeikért, anyagi hasznuk elmaradásrinak
település
megbosszulásáért tevékenykedjenek, ezzel mérhetetlen kárt okozva
előremenetelében.
Az elnyert páIyazatokat az adott kategóriában, megfelelő tudású szakemberek vitatjak meg és
döntenek a megvalósíthatóságáról. A kivitelezésnél referenciával kell rendelkezni azoknak a
válla]kozóknak, akik elkészíthetikaz elnyert páIy áaatot.
Számunkra egyértelművévált az Önök eddigi ,,munkájának"
miértje. Szakmai
alkalmatlanságuk és tanácsadóik Önökre gyakorolt befolyása nem veszélyeztetheti elnyert
p ály ánataink m e gvaló sítás át.
Diósjenő nem egy nagy település, tíz ember mégsem mondható soknak, akik azon a három
perces testiileti ülésen megjelentek. Mégis kiilönböző újságoknril név nélkül, a község
lakosságának nevében valótlan, vagy félinformációt adni, az Önök lejárató kampányanak jól
megszervezeítrésze.
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Mi, Tóth János polgármesterben megbízunk! Nem véletlen, hogy mar a harmadik ciklusban

irányítja a falut, a megyei és országos vezetés bizalmát élvezve.
Az, hogy Önöktől megvonta abiza\mat, számunkra teljesen érthető. Önök voltak azok, akik
visszaéltek egy ajánló szerv és egy ember nevével, és visszaéltek választóik bizalmával, a mi
bizalmunkkal is!
Az eddig eltelt idő alatt végzett aknamunkájukkal bebizonyítottrák számunkra, hogy
alkalmatlanok képviselőnek, bizalmunkat elvesáették, mert nem falunkat szolgálj fu, a
továbbiakban ne gördítsenek akadályt a polgármester és az őttÉtmogatő, a falu érdekeit szem
előtt taító, a - még ilyen helyzetben is - dolgozni akaró képviselők útjába.
Diósjenő, 20l8. január 20.
az aláirásgyűjtést kezdeményező diósjenőiek
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