Polgármesteri rovat
Mindennapi kihívásaink a Facebook világában, avagy emberek, hová tűnt a JÓZAN ÉSZ és a
MÉRTÉK?
Jómagam a polgármesteri megbízatásomból és a saját értékrendemből fakadóan is mindig
nagyon ügyeltem arra, hogy ne mondjak, terjesszek, híreszteljek, véleményezzek az Internetes
felületeken olyan információkat és közléseket, aminek a valóságtartalmáról vagy magáról a
helyzetről nincsenek biztos információim, ismereteim. És ez véleményem szerint így a helyes.
Hála Istennek, hogy olyan településen lakunk, ahol minden lehetőségünk adott, hogy éljünk a
XXI. század lehetőségeivel, hogy napi szinten használjuk az Internetet és a hozzá kapcsolódó
különböző információs platformokat. De kérdezem nagy tisztelettel: biztos, hogy így kell,
ebben a stílusban, megkérdőjelezhetetlenül kritizálni, a valósággal köszönő viszonyban sem
lévő információkat, véleményeket megosztani, posztolni és elsősorban az önkormányzatot, a
polgármestert, de a témától függően bárkit is megsérteni, rosszabb esetben valótlanságokat
állítani? Sajnos, vannak, akik úgy gondolják, hogy megtehetik. Véleményem szerint NEM.
Nem, mert bántó, sértő kritikákat megfogalmazni nem nehéz - bár én nem szoktam, így ezt az
érzést nem ismerem -, de azt biztosan tudom, hogy nem ezek a fórumok hivatottak ügyesbajos, a településünkhöz kötődő problémák széles körben történő „közkincsé tételére”. Aki
követi, látja ezeket a bejegyzéseket, azt is biztosan látja, hogy soha nem reagálok rájuk.
Viszont soha nem utasítottam el senkit, aki akár telefonon, akár írásban, akár személyesen
megkeresett észrevételével, problémájával, vagy csak egy egyszerű figyelemfelhívással, hogy
milyen gondot, bajt, vagy problémát lát a faluban, ami közérdekű! Mindent nem láthatok én
sem - bár igyekszem, higgyék el -, de ugyanakkor szükség van a jóindulatú véleményre vagy
kérdésre és kérésre is. Akár a Facebook-on is lehet, de csak akkor, ha ez nem sértő stílusban,
nem személyeskedve és elfogulatlanul történik! Utánajárok, tájékozódom, meggyőződöm
arról, hogy valós-e a probléma, és legjobb tudásomhoz és erőmhöz mérten igyekszem
megoldani. No, persze, sokszor falakba ütközöm, nem sikerül elsőre, vagy azonnal. Lehet,
hogy éveket is várni kell arra, hogy eredmény legyen, de nem vesz a feledés homályába, csak
előfordul, hogy más, fontosabb, vagy sürgősebb kötelezettség előbb kell, hogy teljesüljön.
Vagy egyszerűen nincs pénzünk rá….. Ugye, ezt az érzést mindannyian ismerjük? Ilyen a
magánéletünk is, hiszen folyamatosan mérlegelnünk kell a saját kis mikrokörnyezetünkben is,
hogy mi az, amit meg tudunk valósítani, és milyen feladatok kell, hogy hátrébb sorolódjanak.
Nincsenek itt sem nagy csodák, az önkormányzati munka is ilyenformán működik, pénz,
lehetőségek, akarat és elkötelezettség hozhat eredményt. És nekünk sok eredményünk van! És
persze sok dolgunk is még, de így van ez jól, a feladat, a tervek, a kihívások visznek minket
mindig egy kis lépéssel előbbre. És aki azt írja bármelyik Facebook-os csoportban, hogy
„Ezek” nem foglakoznak semmivel, nem számít nekik, mármint az önkormányzatnak vagy
nekem, hogy mit szeretnének a Röszkén élők, az nem ismer engem, és nem ismeri a falut sem,
ahol él. És talán a tisztességes, korrekt, a mások személyét és munkáját nem sértő stílust és
udvariassági, a másik megbecsülését sugárzó alapvető kommunikációs formákat sem…. Ezt
nagyon sajnálom, hiszen a jól működő közösségeknek sajátossága kell, hogy legyen a mások
megbecsülése, tisztelete, persze, a szabad, és megfelelő stílusú véleménynyilvánítás
szabadsága mellett. Ettől vagyunk, és lehetünk mások, többek, emberibbek, mint az átlag,
megértőbbek, a mi falunkhoz tartozónak érezhetjük magunkat.
Sokan megkerestek eddig is, és még remélem, hogy sokan meg is fognak ügyes-bajos
dolgaikkal, kérdéseikkel, kéréseikkel. Tudják, tudjátok, azt remélem, hogy minél többen

lesznek, mert így látjuk, látom, hogy a nagy többség mit szeret, vagy mit nem akar, milyen
területeken kell még előbbre lépnünk, ha a körülmények és a lehetőségeink azt megengedik.
És most következzenek azok a konkrét események és gondok, amik a Facebook-on az utóbbi
hónapokban megjelentek:
1. Állandó kutya-gondok, közterületen csatangoló ebek: a közterületen kóborló kutyáért
nem az önkormányzat és nem a polgármester, hanem a gazda a felelős! Az elmúlt
években számtalan alkalommal gyűjtöttünk be ebeket a közterületeinkről, élve fogó
csapdát vásároltunk. Egy elkötelezett állatbarát önkormányzati képviselőnk hathatós
közreműködésével új gazdát, gazdákat kerestünk, s az elmúlt hetekben hosszú idő
után sikerült befognunk és elhelyeznünk a hónapok óta kóborló pulit is. A nagy testű
német- juhász kutya is visszakerült a gazdáihoz. Jegyző úr több alkalommal felhívta a
kutyatartók figyelmét a kötelezettségeikre a Suttogó hasábjain keresztül is, a kisállat
tartás személyes felelősség! Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a közterületen kóborló
ebek kapcsán komoly összegű pénzbeli bírság is lehet a szankció. Természetesen
továbbra is igyekszünk a problémás esetekben segíteni, közbenjárni a gazda nélküli
ebek befogásában.
2. Út, kátyú problémák: Télen általában sokat romlik az útjaink állapota, kisebb-nagyobb
kátyúk jelennek meg a felületen. Belterületen most indul az állapotfelmérés, hogy
mely utcákban kell kátyúztatni a nyáron. Egy-egy kátyú kapcsán nem tudunk javítást
végeztetni, felmérés, árajánlat adása, szerződéskötés után lehet csak munkát
végeztetni, bármelyik cég legyen is, akivel szerződést köt az önkormányzat. A
külterületen már az elmúlt hónapban elindult az utak javítása, mely folytatódik. A
felvégben, a Fő utca Szentmihálytelekhez közeli részén, ami külterület, soha nem
terveztünk járdát építeni, ehhez semmilyen feltétel nem biztosított. A Ságvári utcában
az elmúlt években kétszer javítottuk az utat, először kisebb területeken, majd egy
teljes felületű javítás is történt. Igaz nem aszfalt, de járható az út, és ha lehetőségünk
lesz rá, további beavatkozásokat is szeretnénk megvalósítani. A Szegedi utcán is
kátyúztatni fogunk, ebben az évben nem várható a leaszfaltozása, de a tervek között
szerepel. A Fő utca Dózsa utca kereszteződésében a napokban betömtük a tényleg
veszélyes kátyút és útburkolati süllyedést, reméljük kibírja addig, míg a nagy felületű
javítást el nem végzik a szakemberek. Van ebben az országban számos olyan
település, ahol még földesek az utcák! Nagyon messzire sem kellene mennünk… Igen,
ezen a téren is van még tennivalónk, de az elmúlt tíz évben jól teljesítettünk, hiszen
számos utunk és utcánk kapott új aszfaltburkolatot és megkezdtük a Tisza sori kis
közök földes útjainak javítását is. A Fő utcán, a hivataltól az óvodáig terjedő
útszakaszon a kb. 6-8 csatorna fedlap szintproblémája kapcsán nincs lehetőségünk
arra, hogy az aknákat lesüllyesszük, nem önkormányzati tulajdonú az út. A Fő utca
aszfaltozásakor nem lehetett kivitelezni az aknák szintbe emelését műszaki problémák
okán, így a következő évben végezték el ezt a beavatkozást. Elfogadom és igaz, hogy
zavaró a közlekedésben, de jelenleg nem tudjuk orvosolni a problémát, kérünk
alternatív műszaki megoldási javaslatokat szakemberektől. Én is nap, mint nap
közlekedem autóval ezen a részen, ha nincs szembe jövő forgalom, akkor az
aknafedelek kikerülhetők. A Fő utcán 30km/h sebességkorlátozás az érvényes, nem
hiszem, hogy a 2-3cm-es szintkülönbség tönkre tenné a futóműveket, ajánlott inkább
figyelmesen közlekedni. Egyébként Szegeden járva, több száz aknafedélen áthajtunk

naponta, amik sokkal rosszabb állapotban vannak. Igaz, sokáig ez a szintkülönbség
nem is látszott, hiszen az aknafedelek hosszú éveken keresztül le voltak aszfaltozva.
Ebből következően nem is tudtuk tisztíttatni a Fő utca alatt húzódó csapadékvízelvezető csatornánkat. Mióta kibontattuk az aknákat, azóta már kétszer kitisztíttattuk a
csatornát. Valamit, valamiért. Kérem, hogy akinek ez a szintkülönbség továbbra is
gondot okoz, legyen még körültekintőbb és főleg lassabban közlekedő! Minden évben
egy-két utca javítását és más, az úthálózatunkkal kapcsolatos munkákat tudjuk
elvégeztetni, hiszen a felelős gazdálkodás és gondolkodás alapja az, hogy minden
területen előre kell lépni, nem csak az utak javításában! S zárásképpen: Röszkén soha
nem kellett még egyetlen útfelújítás, aszfaltozás vagy járda és csapadékvíz-rendszer
felújítás kapcsán százezres vagy több százezres nagyságrendű lakossági hozzájárulást
fizetni. Ezt a pozitívumot még soha senki nem említette, hát, most megtettem én.
3. Járványhelyzet: Sajnálatos, hogy Röszkén is egyre többen és súlyosan megbetegedtek
az elmúlt hónapokban. Háziorvosaink és asszisztenseik állják a sarat, mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a betegek a megfelelő ellátást megkapják és az
oltakozás is rendben megtörténjen, hétről-hétre. Köszönjük nekik! Ugyancsak a
Facebook-on lehetett látni a bejegyzést, hogy az önkormányzat tájékoztassa a
lakosságot az oltásokról és arról, hogy ha szabadul fel oltóanyag, akkor azt hogyan
használják fel, hol lehet jelentkezni érte. Semmilyen felhatalmazásunk nincsen arra,
hogy erről tájékoztatást adjunk, vagy az oltakozás szervezésében, a sorrend
kialakításában részt vegyünk, hiszen ez a folyamat teljes egészében központi irányítás
alatt folyik. A háziorvosaink közvetlenül kapják meg az utasításokat és információkat
arról, hogy kit hívhatnak be a védőoltás felvételére. Önkormányzatunk minden
segítséget megad orvosainknak, a telefonon történő behívások bonyolításában,
anyagok fénymásolásában, a tanyagondnokaink folyamatosan szállítják az
oltópontokra a behívottakat, de szervező, irányító jogosítványaink nincsenek! Ha a
családoknál, vagy egyedülálló személyeknél, akik betegek, tudomásunkra jut, hogy
segítségre szorulnak bármilyen formában, készséggel állunk rendelkezésre, jómagam
is! Ennyit tehetünk, mindamellett, hogy továbbra is nagyon vigyázzunk magunkra,
szeretteinkre, kerüljük a közvetlen kontaktokat, továbbra is maradjon otthon, aki
teheti, és reménykedjünk abban, hogy nem sokára visszatér az életünk a járvány előtti
normális kerékvágásba.
S, az igencsak hosszúra sikeredett polgármesteri rovatom végén engedjék meg, hogy
megköszönjem mindenkinek, aki megfelelő hangvétellel, udvariasan és az
önkormányzati képviselők, a polgármester, a hivatalunk munkatársainak és a
röszkeiek közösségének munkáját és erőfeszítéseit látva pozitív véleményt
fogalmaztak meg az Interneten elérhető fórumok és csoportok valamelyikében. Ezzel
biztatást adva nekünk, hogy nem mindig a leghangosabb és a legnegatívabb
vélemények a mérvadóak és a többség által elfogadottak. Ez újabb reményt ad arra
vonatkozóan, hogy mégis érdemes közösségben, Röszkéért, az itt élőkért dolgozni!
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