6. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL

Május
15-vel
megválik
a
biharkeresztesi önkormányzat hivatalától Seres Valéria körjegyző.
Sajnálatos, mert ezzel együtt egy, a
közigazgatásban igen-igen kívánatos
értékrend képviselete is háttérbe szorul
városunk igazgatásában.
Nyolc évvel ezelőtt hívásomra pályázta meg az évek óta betöltetlen aljegyzői posztot, s miután az akkor már
nyugdíjas Sárvári Kálmánné ténylegesen is nyugdíjba vonult pályázattal
nyerte el a körjegyzői megbízást.
Személyében szakmailag jól felkészült
munkatársat kapott a körjegyzőség, aki
miután a településeket megismerte
tudását és minden idejét az önkormányzatok hivatalainak igazgatására
fordította.
A feladata nem volt kevés. Az akkorra
külsőleg és belsőleg is elmaradott
hivatalt kellett átalakítani, úgy hogy az
megfeleljen, mind a lakosoknak, akiknek érdekében kellett léteznie, mind az
un. Uniós elvárásoknak, melyek új
követelményként fogalmazódtak meg.
Az eredmény szemmel látható.
Aki ma bemegy a polgármesteri hivatalba, egy európai szintű környezetet
talál, s olyan munkatársi gárdát, melynek munkafilozófiája a lakosság szolgálata, az ügyfélcentrikusság.

Vezetésével a Hivatal átalakult. Az új
szervezeti formában a lakosság kedvezőbb feltételekkel tudja ügyeit intézni.
Létrehozták az okmányirodát, a minden intézményünket kiszolgáló pénzügyi csoportot, megnövekedett feladatot ellátó szociális csoportot és kialakult a kistérségi mikroközpontként
szolgáló Hivatal.
Technikailag is fejlődött az intézmény,
mert az évek alatt minden munkatársunk számítógépen dolgozik, lehetővé
vált az un. E-ügyintézés. A számítógépek rendszerben vannak telepítve.
A munkatársak körében szorgalmazta
a tudás fejlesztését. Az évek alatt több
munkatársunk szerzett felsőfokú végzettséget, nyelvtanfolyamot indított be,
s mindenki sikerrel szerezte meg a
munkájához fontos uniós közigazgatási
végzettséget.
Követelményeiben,
intézkedéseiben
korrekt és következetes vezető volt,
bár ez nem volt mindig népszerű viselkedési forma, mivel néha bizonyos
kérésekre nemet is kellett mondani, a
jogszabályok követelményeinek megfelelően, de nem törekedett olcsó népszerűségre.
Az évek alatt bekapcsolódott a település kulturális életébe. Szervezésével
rendszeressé váltak a képzőművészeti
kiállítások és minden nyáron megren-

dezésre került a nemzetközi alkotótábor. Ez utóbbi nemcsak kulturális
esemény, de materiális értéket is termelt, mivel az évek alatt közel
40.000.000 Ft értékű képet kapott az
önkormányzat, mely egy állandó kiállítás alapjává válhat.
A Hivatalban fokozottan képviselte a
munkatársai érdekét, a jó közösség
kialakítására törekedve rendszeressé
váltak a közigazgatási napokon a közös kirándulások, melyek erősítették a
munkatársi közösséget.
Irodája mindig nyitva volt a hozzáfordulók előtt, de nem a pletykára, döntéseit nem a baráti kapcsolatok befolyásolták.
Hozzám, polgármesterhez korrekt,
megbízható volt, aminek minden polgármester örülhet.
Távozásával ezek az említett értékek
válnak kérdésessé. Hogy a „közös
megegyezést” mi motiválta az feltehetően a polgármester és a jegyző ügye,
de mert a fentiek alapján kihat egy
hivatalra, s áttételesen egy településre
is, nem biztos, hogy jó döntés!
Mindenesetre azok nevében, akik szívesen dolgoztak vele, munkáját köszönve hasonló sikereket kívánok
leendő, új munkahelyén.
Fülöp Mihály volt polgármester

GAZDÁRA TALÁLT A NYEREMÉNY
2007. május 4-én a Biharkeresztesi Polgármesteri Hivatal volt a helyszíne a Movi-Net Kft nyereményjáték sorsolásának.
A játék, egy felméréshez kapcsolódott, amely lakókörnyezetünk elektronikai körülményeit, a lakosság kommunikációs
szokásait mérte fel.
A kérdőívek sajnos kis mennyiségben érkeztek vissza. A Movi-Net Kft igyekezett komoly lehetőséget adni arra, hogy új, a
lakosság igényeit teljesen szem előtt tartó szolgáltatás terveibe szólhasson bele bárki.
A polgármester úr húzta ki a nyertest a jegyzőasszony, és a Movi-Net Kft. munkatársai jelenlétében.
A játék nyertese Muraközi Sándorné, egy Canon digitális fényképezőgéppel örökítheti meg ezentúl élményeit.
A nyereményt a Movi-Net Kft munkatársai személyesen adták át.
— A jövőben újabb játékokkal igyekszünk mozgósítani Biharkeresztes lakosait, és igyekszünk bevonni mindenkit a tervezett elektronikai fejlesztésekbe, legyen szó internet, televízió, vagy telefon hálózatok kialakításáról. — mondta el Molnár
Imre a Movi-Net Kft vezetője.
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