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Nem újították meg az ISO-minősítést, mert az a rossz működést rögzítené 

Reformok a városházán Hol tartunk? 
Ismeretlen vörös fényívet fedeztek föl a Föld légkörében a Colum-
bia űrsikló asztronautái. A hatalmas izzó, vízszintes vonal Afrika 
fölött jelent meg a Föld görbületével párhuzamosan, több száz kilo-
méter hosszan. A jelenséget videofelvételeken rögzítették - tették 
közzé hírközlő szervek. Ez még a tragédia előtt volt, semmi köze a 
bekövetkezett katasztrófához. Csak azért hozzuk föl, mert szemlél-
tetheti: mennyire keveset tud az ember saját világáról. 

Olyan szinten járhat most az űrkutatás, mint - vegyük ezt a pél-
dát. ha már Afrika fölött észlelték az ívfényt - magának Afrikának a 
föltárása járhatott abban az időszakban, mikor Timbuktuba legelő-
ször hatoltak be fölfedezők és elegendő volt egy cecelégyszúrás, 
máris álomkórba szenderült az utazó. Most - egy magasabb szinten 
- hasonló korszakban tartózkodik az emberiség, csak most a cece-
legyet (vagy akármi mást), például egy levált hordozórakéta-szige-
telő darab helyettesíti (vagy akármi más). Ennyire véges, mondhat-
ni földhöz ragadt a globalizáció - elegendő csupán pár száz kilomé-
terrel följebb emelkedni a megszokott szférákon, elegendő csak sú-
rolni világunk határát és máris érvénytelen. 

Saját világunkon belül mennyire érvényes 1 Lerövidültek a távol-
ságok, szokás mondani, csak néhány kattintás, s elérhetővé válik 
számunkra a Föld túlfelén tartózkodó ember rögzítette információ 
- de nem túl sérülékeny-e ez a kapcsolat 1 Mondjuk, valahol egy 
óriási szerver bemondja az unalmast és máris visszaállítódnak a tá-
volságok, máris éppoly elérhetetlen lesz számunkra a Föld túlsó ol-
dala, mint ötszáz évvel ezelőtt. Csak picit kell kilépni megszokott 
világunkból és még az is megkérdőjeleződik: egyáltalán kiléptünk-e 
megszokott világunkból. 

Szegény Gagarin Föld-megkerülését annak idején sokan kétség-
bevonták. most szenzációhajhász egyének a Holdra szállás megtör-
ténével teszik ugyanezt. A Holdra szállás megtörténte, persze, alig-
ha lehet kérdéses, ám az, hogy a nem valódiság föltételezése egyál-
talán fölmerülhetett, jelzi a nagyságrendeket: itt most olyasvalamit 
kérdőjeleznek meg, aminek meg nem kérdőjelezhetőségéhez ko-
rántsem egyszerű a válasz. 

Közben olyanokat olvasni: időről időre nem mérhető kicsinységű 
aszteroidák ütik át a Földet, keresztülszáguldanak ezen a bolygón 
és változatlan sebességgel mennek tovább. És még nem jutottak a 
kutatók a puszta regisztrációnál tovább, vagy talán még odáig sem. 
Csak sejtik: létezhetnek valami ilyesmik. Itt tartunk. 

FARKAS CSABA 

Eltűnt férfit keresnek 

MÓZES ERVIN NÉVJEGYE 
Szegeden született 1954-ben. Jogi diplomát 1982-ben szerzett. A 
közigazgatás szinte minden területén dolgozott három évtizedes 
szakmai pályafutása során. Eddigi legmagasabb beosztása a 
Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetői posztja volt. Ta-
valy októberig az okmányiroda munkáját irányította, jegyzővé 
választásáig a jegyzői iroda vezetője volt. Nős, három gyermek -
két lány és egy fiú - édesapja. Sportember: a szegediek elsősorban 
mint ultramaratoni futót ismerhetik, de volt igazolt versenyző-
ként sakkozó, labdarúgó és karatéka is. A Debreceni Rendőrkapitányság 

keresi az eltűnt Lakatos Sándor 
32 éves debreceni lakost. 

A rendőrség egy debreceni férfit 
keres. Lakatos Sándort 2001. de-
cembervégén látták utoljára szü-
lei debreceni lakásán, tartózko-
dási helye azóta ismeretlen, élet-
jelet nem adott magáról. Lakatos 
körülbelül 176 centiméter ma-
gas, vékony testalkatú, bőre fe-
hér, haja szőke, rövidre vágott, 
feje kerek, szeme zöld, szája kes-

keny, egyenes vonalú, álla íves. 
Különös ismertetőjegye nincs, 
ruházata nem ismert. 

Az eltűnt férfi nagy valószínű-
ség szerint Szegeden tartózkodik. 
Aki Lakatos Sándorról bármi-
lyen információval rendelkezik, 
a Debreceni Rendőrkapitányság 
52/516-400-as telefonszámának 
22-60-es melléken, a 107-es és 
112-es segélyhívó telefonszá-
mokon, vagy személyesen bár-
mely rendőrkapitányságon tehet 
bejelentést. 

Mózes Ervin, Szeged múlt hé-
ten megválasztott jegyzője azt 
mondja, kaotikus állapotban 
vette át a hivatalt. A jegyző a 
vele készült interjúban cáfolja a 
városszerte hallható pletykákat 
a nagy létszámú elbocsátások-
ról, beszél egyes feladatok át-
csoportosításáról és kitér az 
ISO-minősítés megszüntetésé-
nek okaira. 

- Milyen állapotban vette át a 
hivatalt? 

- Röviden: kaotikus a helyzet. 
Például vannak indokolatlanul 
nagy, 100 fős létszám feletti iro-
dák, ugyanakkor olyan területek 
is, ahol kevesebben dolgoznak a 
kelleténél. A „kikönnyített" fel-
adatok közé tartozik a belső cég-
felügyelet: hatvan városi, vagy 
önkormányzati érdekeltségű cég 
működését mindössze két ember 
felügyeli. Évente a 300 ezret is 
meghaladja a hatósági ügyek szá-
ma. A fentiek miatt feltétlenül 
szükség van egy aljegyzőre, aki 
koordinálja a munkát. Egyéb-
ként az utóbbi években a hivatal 
elsúlytalanodott a képviselő-tes-
tülethez és az önkormányzati cé-
gekhez képest. Például olyan 
stratégiai jelentőségű feladatot, 
mint Szeged ingatlankataszteré-
nek vezetését, korábban az IKV 
Rt.-re ruházták. Jelenleg ezres 
nagyságrendű azoknak a városi 
ingatlanoknak a száma, amelyek 
nem szerepelnek a nyilvántar-
tásban. Ezen a területen is van 
teendőnk: újra a hivatal hatáskö-
rébe kell vonnunk ezeket a fel-
adatokat. 

- Azt mondja, hogy jó néhány 
feladatkör kikerült a polgár-
mesteri hivatalból. Ugyanakkor 
a közgyűlés által meghatározott 
hivatali létszámnál csaknem 
száz fővel többet foglalkoztat-
nak. 

- Jók az információi, 477 he-
lyett 580 főből áll a hivatali ap-
parátus. Az informatikai fejlesz-
tések után 250 fős hivatali lét-
számot terveztek. Ez irreális. Az 
viszont tény, hogy eddig a lét-

számgazdálkodásban anarchia 
volt, átgondolatlanul csoportosí-
tottak át feladatokat és embere-
ket. Van olyan terület, ahol túlsá-
gosan sokan dolgoznak, ám a 
12-ről 60 fősre emelt okmány-
irodai létszám még mindig ke-
vés, tudok olyan szabálysértési 
előadóról, aki évi 8 ezer üggyel 
foglalkozik. A helyzet tehát tart-
hatatlan. Azt azonban tudni kell: 

Fotó: Karnak Csaba 

vagy olcsó, vagy jó rendszert mű-
ködtetünk. Szerintem a jelenlegi 
létszám mérsékelt csökkentésé-
vel, jó létszámgazdálkodással ha-
tékonyan működtethető a hiva-
tal. 

- Tehát nem lesznek tömeges 
elbocsátások, drasztikus költ-
ségvetéscsökkentés 1 

- Semmiképpen. A jó működés-
hez közel ennyi ember kell és én a 

dolgozók 95 százalékával személy 
szerint is elégedett vagyok. 

- Az előző önkormányzat hi-
vatali apparátusa nagy hang-
súlyt fektetett az ISO minőség-
biztosítási tanúsítvány meg-
szerzésére, amit információink 
szerint megszüntetnek. 

- Nem újíttattuk meg a január 
18-án lejárt ISO minőségbiztosí-
tási tanúsítványt. A lépést hosz-
szas vita előzte meg. Úgy látjuk, 
az ISO-tanúsítvány egy nem jól 
működő rendszert betonozott 
volna be. Jelenleg a rendszer át-
szervezésére helyezzük a hang-
súlyt. Ha majd úgy ítéljük meg, 
hogy a hivatal hatékonyan mű-
ködik, elgondolkodunk azon, 
hogy auditáltassuk-e a rendszert. 

- Az áj városvezetés elektro-
nikus önkormányzatot ígért. 
Mikorra valósulhat ez meg! 

- Először a belső ügymenetet 
kell megreformálni, majd az ön-
kormányzatokkal és az állami 
szervekkel való kapcsolattartást. 
Az ügyfélterületen nem várható 
robbanásszerű fejlődés, hiszen 
nem lesz annyival több számító-
gép-használó, ám például az ok-
mányirodában egyre jobban mű-
ködik majd a bejelentkezési 
Tendszer. 

- Még ebben az önkormány-
zati ciklusban csatlakozunk az 
EU-hoz. Milyen terhet ró ez a 
hivatalra 1 

- Az EU a közigazgatás szerve-
zetében szabadságot ad, ám a ha-
tékonyságot és az ellenőrzöttsé-
get számon kérik. Az ilyen fajta 
profi közszolgálathoz jó rend-
szer, hatékony, korszerűen java-
dalmazott dolgozók és a munkát 
segítő technika kell. Reményeim 
szerint mindezt el tudjuk érni. 

- Bár megbízatása határozat-
lan időre szól, mégis, milyen hi-
vatallal lenne elégedett a ciklus 
végére1 

- Hatékonyan, gyorsan, ellen-
őrzötten működő polgármesteri 
hivatalt szeretnék kiépíteni. A 
város vezetői ugyanezt várják tő-
lem. 

KÉRI BARNABÁS 

Az utolsó szimfónia a filharmonikusokkal 

Fürst János 
Mahler-koncertje 
A Szegedi Szimfonikus Zene-
kar Mahler-koncertjét Fürst 
lános vezényelte. A rendkívüli 
nehézségei miatt ritkán hall-
ható IX. szimfónia bemutatá-
sát várakozásteli hangulat 
előzte meg. 

Bár a zenekar erényeit és hibáit 
ismerő szegedi közönség telje-
sen perfekt előadásra nem szá-
míthatott, mégis örömmel tölt-
hette el a nagy mű felcsendülése 
- és érdemes volt bizakodnia. 
Fürst János nagyszerűen irányí-
totta a zenekart. Sütött a pro-
dukcióból a kollegiális, együtt 
munkálkodó légkör, az, hogy a 
zenészek teljes koncentráció-
jukkal részt vesznek a mű élet-
rehívásában. Bár szólaltak meg 
ezen a hangversenyen oda nem 
illő hangok, ezeket a hallgató 
könnyedén elfelejti, ha a mérleg 
másik serpenyőjében ennyi szép 
zenei pillanat van. 

Az első tétel tapogatózó indítá-
sa, komor színei és felcsattanó 
kinyílásai jó kezdést jelentettek. 
A kürtök karakterisztikus jelen-
léte fontos volt itt is, akárcsak a 
többi tételben. A nagy létszámú 
fúvóskar szólóállásai nagy összc-
csiszoltságot követeltek, és több-
nyire megvalósult a tématöredé-
keknek egyik szólamtól a másik-
ba „csorgatása" is, mintha csak 
egyetlen hangszer játszana. A 
második tétel táncai tán egy ki-
csit oldottabb, kurjongatós jó-
kedvet is megengedtek volna, de 

végig nagyon jól érezhető volt a 
stílus, a bécsies. táncok sajátos 
hangulatú világa. A harmadik té-
tel egzaltált fúgájában nagy sze-
rep jutott a vonóskarnak, erőtel-
jesen hozták a szélsőségesen el-
térő karaktereket: tombolás, 
vadság uralkodott az előadáson. 
És ebből született meg a csoda: 
hirtelen váltással egy szelíd, 
nosztalgikus világba vezetett a lí-
rai trombitaszóló, és az „ottho-
nos" dallam csipkeszerű hang-
szereléssel szétterült a zeneka-
ron. 

Az adagio elköszönés, „bú-
csú", amelynek a dús, romanti-
kus vonóskari hangzás az alap-
ja. Egészen kivételesen szép volt 
a tétel kezdete: a hegedűszólam 
vezetésével megszülető magvas, 
sötét színnel éneklő hangzás. 
Minden vonós szólam nagysze-
rű pillanatokat valósított meg a 
mű során, bár úgy tűnt, hogy az 
ő számukra jelentette a legna-
gyobb nehézséget ez a partitúra. 
Megragadóak voltak a tételek 
„lezárásai", közülük különösen 
a finálé végének leheletfinom, 
semmibe vesző szerzői megol-
dása emlékezetes, amely szinte 
kérdésszerűvé vált ebben a hosz-
szan megélt elhalkulásban. A 
szép részletek mellett a szimfó-
nia szellemi összefogottsága is 
gyönyörűen sikerült, Fürst Já-
nosnak a műről alkotott határo-
zott elképzelése és biztos irányí-
tása révén. 

ILLÉS MÁRIA 

Biztonságosabbá válik a csanyteleki közlekedés 

Változik a forgalom az S kanyarnál 
A csanyteleki veszélyes kettős 
útkanyarulatban - ahol tavaly 
négy ember életét követelte egy 
baleset - az új önkormányzati 
vezetés átszervezi a közlekedés 
rendjét. 

Négyen vesztették életüket tavaly 
ősszel a Csongrádot Szegeddel 
összekötő 4519-es jelzésű út 
csanyteleki belterületi átvezető 
szakaszának beláthatatlan, kettős 
útkanyarulatában. A többek kö-
zött általános iskola, rendőrőrs és 
rendelőintézet által övezett S ka-
nyar biztonságosabbá tételét a vá-
lasztási kampány idején is ígérték 
az előző vezetést leváltó helyi poli-
tikai erők. A község új polgármes-
tere, Forgó Henrik a hivatalba ikta-
tása utáni napokban meg is kezdte 
a tárgyalásokat a közlekedési hely-
zet rendezése érdekében. A ható-
sági tójárást követő két héten belül 
a megyei közútkezelő kht. megtet-
te a legszükségesebb intézkedése-
ket. A forgalomlassítás érdekében 
kihelyezték a 40 kilométeres se-
bességkorlátozást előíró, valamint 
a veszélyes útkanyarulatot jelző 
táblákat. A polgármester elmond-
ta: a Démász példás gyorsasággal 
elvégezte a kellő megvilágításhoz 
szükséges fejlesztéseket, ráadásul 
- csakúgy, mint a közútkezelő - a 
költségeket sem hárította át az ön-
kormányzatra. 

A község az általános iskola és a 
rendelőintézet közötti gyalogos 
forgalom biztonságossá tétele ér-
dekében az iskola mellett járdát 
és kerékpárutat épít. A közútke-
zelővel és az áramszolgáltatóval 
karöltve megteremtik a kijelölt 

A csanyteleki kanyarban a jelzőtáblák fokozott óvatosságra intik a közlekedőket. Fotó: Tésik Attila 

gyalogátkelőhely létesítéséhez 
szükséges feltételeket, ez ügyben 
az első lépést a Démász tette meg: 
a leendő zebra felett átfeszítettek 
egy vezetéket, amely majdan a 

függő lámpatest elhelyezését teszi 
lehetővé. A polgármester remé-
nyei szerint a jó idő beköszönté-
vel valamennyi munkát el tudják 
végezni, így még tavasszal kihe-

lyezhetik az út mellé a korlátokat 
is, melyek révén a szabálytalan 
gyalogosátkelést jórészt meg lehet 
gátolni. 

M . SZ. J. 


