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felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én, a
Mány Község Önkormányzata Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácskozó
termében, 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán.
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A Közmeghallgatáson megjelent érdeklődők száma: 1
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a megjelent érdeklődőt, a közmeghallgatást
megnyitom. Kérem, hogy, ha kérdése van a Képviselő-testület jelen lévő tagjaihoz, azt
most tegye fel.
Geiszler Csaba vendég:
Röviden szólnék hozzá a mai Képviselő-testületi ülésen Csizmadia Képviselő úr részéről
elhangzott óvodai munkatervvel és az azzal kapcsolatos mulasztással összefüggő
kommunikáció hiánnyal kapcsolatosan.
Én olyat még nem hallottam, hogy, ha az óvodavezető súlyos mulasztást követett el és
ahelyett, hogy viselné a következményeket, beszélgetést kezdeményezzünk.
Abban az iskolában, ahol korábban én dolgoztam, már szeptemberben ki kellett
függeszteni az éves eseménynaptárat, melyet minden diák maga is megkapott nyomtatott
formában.
Én jól emlékszem, amikor az óvodavezető személyével kapcsolatos pályázati eljárás folyt,
akkor Kalmár Zsuzsa bemutatkozásában beszámolt arról is, hogy korábban Szeged
környékén szakfelügyelőként is dolgozott. Ha ez tényleg így van, akkor neki a kisujjában
kellene lennie, hogy milyen kötelezettségei vannak egy óvodavezetőnek, és nem kellene,
hogy külön felhívják a figyelmét arra, hogy mi a dolga.
Abban biztos vagyok, hogy a sorozatos óvodai szünetek elrendelését nem a
költségtakarékosság vezérelte.
Egy személyes élményemet mesélném el ennek kapcsán.
Feleségemmel úgy döntöttünk, hogy a régi karácsonyfa díszeinket felajánljuk az óvoda
részére, hogy a gyermekek karácsonyfája ezzel is gazdagabb lehessen.
Felhívtam az óvodát, bemutatkoztam, a vonal másik végén lévő hölgy nem.
Megkérdeztem, hogy kivel beszélek azt mondta, hogy ő az élelmezésvezető. Az

óvodavezetőt – annak ellenére, hogy kora délután volt – már nem tudta adni, mert már
elment. Gondoltam, hogy neki elmondom a felajánlási szándékomat, melyre azt a választ
kaptam, hogy gyorsan hozzam még a héten, hogy a hétvégi vásárba még el tudják adni.
Jeleztem, hogy nem a vásárra szánom. Másnap ismét telefonáltam, ezúttal sikerült az
óvodavezetővel is beszélnem, elmondtam neki, hogy a tegnapi választ követően
meggondoltam magam, már nem szeretném a karácsonyi díszeket az óvoda javára
felajánlani.
Ekkor ő megsértődött és tájékoztatott róla, hogy az élelmezésvezető hogyan számolt be a
beszélgetésünkről, illetve vegyem tudomásul, hogy amúgy is mányi születésű emberről
beszélünk.
Nem kommentálom az elhangzottakat, de annyi bizonyos, hogy, amíg a Sátoriné volt az
óvoda vezetője, addig mnden felajánlást szívesen fogadtak és nagyon hálásak voltak.
Egy biztos, amíg ez a nő lesz az óvodavezető, addig az óvoda tőlem semmit sem fog
kapni. Köszönöm a figyelmet!
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha több hozzászólás nincs, a közmeghallgatást 18 óra 17 perckor bezárom.
K. m. f.
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