A hivatal egyik oszlopa volt
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„Egy csendes, szerény, jóeszű, és
nagyon megbízható köztisztviselőt
ismertem meg benne, akinek minden
lojalitása mellett önálló akarata volt,
de az akarat- és érdekérvényesítése
mindig a hivatal és a hivatali munka
érdekében történt” – mondta Jakab
Jánosné búcsúztatóján dr. Árpásy
Tamás, Zirc város jegyzője. A hivatal
egyik oszlopát vesztettük el – tette
hozzá.
Szerinte
konkrét
és
komoly
veszteséget fog okozni a távozása, mert
a jövő évtől megalakuló közös önkormányzati hivatalok hatásköre csökken, az illetékességi
területük viszont meg fog nőni, és éppen olyan ügyekben, melyekben Erzsike évtizedeken
keresztül dolgozott.
„Nagyon hosszú és boldog, élményekben, eseményekben gazdag nyugdíjas éveket
kívánok mind a magam, mind pedig a munkatársak részéről” – fogalmazott a hivatal vezetője,
aki örömét fejezte ki, hogy együtt dolgozhatott a negyven év munkaviszonyt maga mögött
tudható köztisztviselővel.
Palkovicsné Horák Zsuzsanna egy fényképalbumot nyújtott át nyugdíjba vonuló
kollégánknak, hogy az emlékeket egy helyre tudja összerakosgatni.
– Nagyon hamar eltelt ez a negyven év, pedig dolgoztam a tanácsi rendszerben, városi és
községi tanácsoknál, majd sokakkal együtt tanúja voltam a rendszerváltásnak. Együtt,
közösen izgultunk, hogy számunkra, köztisztviselők számára mégis mit hoz a jövő – mondta
búcsúbeszédében Jakab Jánosné. Voltak szép és jó napok, most csak ezekre emlékezzünk –
tette hozzá, utalva egyben arra, hogy a köztisztviselői munka nem volt mindig leányálom.
„Örültünk egymásnak, amikor baba született, ha gyermekeink házasságot kötöttek, a
nehezebb napokban pedig igyekeztünk egymást segíteni, vigasztalni” – hallhattuk Erzsikét,
aki végül megköszönte, hogy tagja lehetett ennek a közösségnek.
Jakab Jánosné kalauzi elszámoltatóként kezdett dolgozni a Veszprémi Volánnál 1972.
június 24-én. A tanácsi-önkormányzati munka 1973-ban kezdődött számára, amikor a
Borzavár-Porva Közös Községi Tanács igazgatási előadója lett. 1984-ben került a zirci
tanácshoz, mint szervezési főelőadó. Két éves megszakítással közel húsz évig dolgozott
köztisztviselőként városunk hivatalában. 1993 és 1995 között az olaszfalui körjegyzőség
munkatársa volt.
Szívvel-lélekkel készítette el lányaival azt a sok finomságot, mellyel elbúcsúzott tőlünk.
Jó étvágyat kívánt nekünk, mi pedig jó egészséget kívántunk neki. Szép, hosszú nyugdíjas
éveket…
Kelemen Gábor

