NYÍLT LEVÉL
Csikós János- és Bolek Zoltán Úr részére
A napokban olyan példátlan esemény történt városunkban, mely még a legkeményebb
országgyűlési és önkormányzati választások kampányában sem fordult elő egyszer sem.
2020. július 30-án két, közszereplőnek nem minősülő Tiszalök Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Intézménye dolgozóját (önkormányzati dolgozókat), valamint a
Polgárőrséget nem igaz állításokkal támadták meg, melyeket határozottan visszautasítok!
Ezzel kapcsolatban jegyzem az Önökhöz címzett nyílt levelemet.
Csikós Úr Facebook-on tett alábbi bejegyzése alapján városunk intézményében dolgozó
kollégáimról olyan állításokat fogalmazott meg, melyekből a tiszalöki emberek hamis
következtetéseket vonhatnak le:
„…voltam kint, az Erőmű lakótelepen, hogy kiderítsem ki járt kint a Fiesta panziónál, hogy kik
akarják
a
munkánkat,
az
Egyházi
rendezvényünket
meg
gátolni.
Nem csak az egyik ember nevét tudom, ebben szeretném Zoltán barátom kiírását javítani.
Mind a két ember nevét tudom.
Krajnik Attila, és Aszalós Tamás, akik A KHT dolgozói.”
(Forrás: https://www.facebook.com/janos.csikos.18, letöltés ideje 2020. 07. 30.)
Bolek Úr bejegyzésében is a „KHT”-ről ír, ami Tiszalökön a Városüzemeltetési Intézmény régi
nevének a rövidítése:
„..de a rendezvényünkbe "kötöttek" bele, miszerint, csak 46 főre van engedély. Pedig leírtam,
hogy az emberek csak átveszik a húst, s NEM alszanak ott. :-) S azt is 50 fős bontásbanóránként, maszkkal, védőtávolság betartásával. S aztán ehez a rendezvényhez abszolut nincs
köze a KHT-nek. :-) Mint más, egyéb egyházi munkánkhoz sem. :-)”
(Forrás: https://www.facebook.com/groups/709468905825506/, letöltés ideje: 2020. 07. 31.)

Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye vezetője, Tiszalök Város
Aljegyzője, valamint a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület parancsnoka a mai napon arról
tájékoztatott, hogy az irányításuk alá tartozó dolgozók / köztisztviselők / polgárőrök semmilyen
feladatot nem kaptak a Fiesta panzióval - vagy a Magyar Iszlám Közösség bármilyen
rendezvényével kapcsolatban.
Határozottan visszautasítom Csikós János önkormányzati dolgozókkal kapcsolatos állításait!
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Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy Attilát és Sándort – „KHT dolgozókat” - ilyen igaztalan
állítások érték, akik munkatársaikkal együtt keményen dolgoznak a város tisztaságáért,
szépítéséért, a rendezvények lebonyolításáért, sokszor erőn felül teljesítenek a
mindennapokban, fagyban és hőségben is végzik a munkájukat a közterületeken.
Tisztelt Csikós János- és Bolek Zoltán Úr!
Üdvözlök és támogatok minden karitatív és segítő tevékenységet, mely a településünkön élő
polgárok, családok megsegítését szolgálja. Polgármesteri munkám ideje alatt is több egyház és
szervezet is segítette/segíti jelenleg is a rászorulókat. Mindegyikükkel kiváló partnerséget
sikerült kialakítani, jelenleg is együttműködünk mindannyiukkal.
A Magyar Iszlám Közösség egyszer sem kereste meg Tiszalök Város Önkormányzatát azzal,
hogy tájékoztassanak bennünket a településünkön folytatott karitatív tevékenységükről, így
ezzel kapcsolatban sajnálatosan csupán a Facebook -ról volt lehetősége önkormányzatunknak
tájékozódni.
Önkormányzatunk nevében arra kérem Önöket, hogy karitatív tevékenységüket a törvények
betartásával, a jogszabályokban előírtaknak megfelelően és Tiszalökön indokolatlan
feszültségkeltés nélkül végezzék.
Arra kérem Önt, Csikós János tiszalöki lakost, hogy önkormányzatunk dolgozóiról ne állítson
valótlanságokat!
Amennyiben a jövőben Tiszalök Város Intézményeiben feladatot ellátó munkatársainkkal
kapcsolatos kérdéseik vannak, keressék önkormányzatunkat, keressék az illetékes hatóságokat
és munkáltatókat!

Tiszalök, 2020. július 31.

Tisztelettel:
Gömze Sándor
Tiszalök Város Polgármestere

A nyílt levelem alapjául szolgáló bejegyzések a következők:

Bolek Zoltán bejegyzése:
„Vajon kinek az érdekében állhat, hogy megnehezítse a húsosztásunkat-mely egyházi
rendezvény- a tiszalöki erőműnél? Ahol ugyan csak 46 főt lehet elszállásoltatni, de a hús
segélyünkért jönnek, s elviszek, NEM pedig ott lesznek elszállásolva. Mióta lehetséges az
Magyarországon, hogy egy autonóm egyház életébe hivatalos szervek beavatkozhassanak?
Mióta ellenőrizhetnek egy egyházi rendezvényt, mely a hatályos törvényeket betartja? Ki adott
megbízást, vagy ki kérte fel tiszalöki hatóságot/hatóságokat, vagy a polgárőrséget-majd
kiderül,hogy kik is jártak arra-hogy beleüssék az orrukat az egyházi munkánkba? A
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segélyezéseinket NEM tudják meggátolni! Valaki csúnyán meg fogja ütni a bokáját. Az a
"valaki" álljon majd oda a sok száz tiszalöki család elé, s mondja a szemükbe, hogy nem akarja,
hogya adjunk-akkor adjon ő helyettünk! Tényleg felháborító,hogy egyesek mit engedhetnek
meg maguknak, szembe menve a jogszabályokkal, az emberséggel!”
(Forrás: https://www.facebook.com/groups/709468905825506/, letöltés ideje: 2020. 07. 30.)

Bolek Zoltán bejegyzése:
„Ha megakadályozzák, vagy megnehezítik a munkánkat, annak jogi következményei lesznek!
S el kell számolniuk a kb. 200 családdal is, ha nem kaphatják meg az adományainkat! NE
szórakozzanak egy bejegyzett egyházzal! Ehhez egy tiszalökinek sincs joga!”
(Forrás: https://www.facebook.com/groups/709468905825506/, letöltés ideje: 2020. 07. 30.)

Csikós János bejegyzése:
„Tisztelt Tiszalökiek:
Mint Zoltán barátom említette, voltam kint, az Erőmű lakótelepen, hogy kiderítsem ki járt kint
a Fiesta panziónál, hogy kik akarják a munkánkat, az Egyházi rendezvényünket meg gátolni.
Nem csak az egyik ember nevét tudom, ebben szeretném Zoltán barátom kiírását javítani.
Mind a két ember nevét tudom.
Krajnik Attila, és Aszalós Tamás, akik A KHT dolgozói.
Senkinek nincs joga az Egyházi rendezvényt megakadályozni.
Kinek a megbízásából cselekedtek?
Lesz-e felelősségre vonás?”
(Forrás: https://www.facebook.com/janos.csikos.18, letöltés ideje 2020. 07. 30.)

Bolek Zoltán bejegyzése:
„Ki gondolja azt,hogy hazudok? Felelossegre vontak a panziost,hogy csak 46 embert lehet ott
elszallasoltatni,vagy ennyi embernek van ott joga tartozkodni. Ez NEM panzios esemeny.
Egyhazi rendezveny. Orankent 50 ember veszi at a hust. 4 ora =200 ember. Maszk+
vedotavolsag. Ohne fizikai kontakt. Milyen kifogas lehet, ha adni akarunk. De semmi gond.
Sajnos sok a szegeny az orszagban. Tiszalok csak szereny szemelyem miatt kerult es kerul fel
a terkepre. Ha mar ott szulettem...s nevelkedtem.”
(Forrás: https://www.facebook.com/zoltan.bolek, letöltés ideje: 2020. 07. 31.)
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