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Október 18-án, meg-
alakult Vámospércs új
ön kormányzati testü-
lete, a választók októ-
ber 3-án kinyilvání-
tott akaratának meg-
felelően. 

A városvezetést öt
Fidesz-KDNP-s, és há -
rom független képvi-
selő al kotja. Ezzel
együtt megalakult a
négytagú ci gány ki -
sebbségi önkormány-
zat is. Polgármes ter -
nek ismét Ménes And -
reát, a Fidesz-KDNP
jelöltjét választotta
meg a város, aki me -
gyei ön kormányzati
képviselő is lett, sőt,
mostantól a megyei
testületben is többsé-
get szerzett Fi desz-
KDNP-s képviselőcso-
port frakcióvezetőjé-
vé is megválasztották.
Az alábbiakban a régi-
új polgármester szék-
foglaló beszédét tesz-
szük közé, amely hí -
ven tükrözi an nak szel-
 lemiségét, ahogyan
Vámospércset ve  zet ni
szeretné Ménes And -
 rea.

Amikor kimondom ezt
a szót, hogy „Vámos -
pércs”, ebben benne van
minden: a szívem, a lel-
kem, az agysejtjeim mo -
lekulái, mindaz, ami vol-
tam, vagyok és leszek,
tulipános bölcsőmtől a
kopjafáig. Véremben van.
Min den írásommal, min-
den be szédemmel, min-
dig és mindenütt Vá -
mospércsért harcoltam.
Azért a Vámos pércs ért,
melyről tudom, hogy
azoké, akik itt maradtak,
otthonukká választották,
dolgoznak, szenvednek,
álmokat szőnek és hű -
séggel kitartanak min-
den megpróbáltatás elle-
nére is. Minden erőmmel,
igyekezetemmel azért
küzdök, hogy Vámos -
pércs újra az legyen, ami
volt: rangjában kiemelt
település, a tisztesség, az
emberszeretet és a bol-
dogulás otthona.

Tisztelt Képviselő tár -
sa im, Hölgyeim és
Uraim!

A szó mindenekelőtt a
köszöneté.

Köszönöm a bizalmu-
kat, azt a vitathatatlan
nagyarányú felhatalma-
zást, mellyel a városunk-

ban urnához járuló vá -
lasztók 56,92%-a meg-
erősített abban a hitem-
ben, hogy a 2006-ban
meghirdetett „Új utak-
ra Vámospércs” progra-
munkat folytatnunk kell!

Orbán Viktor minisz-
terelnök úr szavaival
élve: „ akik elmentek sza-
vazni, azoknak köszön-
jük ezt a felhatalmazást,
akik nem járultak az
urnák elé azok pedig
engedélyt adtak a folyta-
táshoz.”

Ez tehát a feladatunk!
Ez az egész képviselő-tes-
tület felelőssége!

Folytatás és együttmű-
ködés!

Ezt várják tőlünk a
választóink, ezt várja a
város lakossága.

Együttműködés a mik-
ro-térségünk települései-
vel, akikkel fontos, közös
feladataink vannak, s
együttműködés és szövet-
ség az itt élő embe rekkel,
akikkel közös a sorsunk,
az örömünk, a bánatunk,
a sikereink, s a kudarca-
ink, s az álmaink.

Az utóbbi talán a leg-
fontosabb, hisz sem a
kormányunk, sem egy
külső befektető, sem egy
másik település partner-
ségét nem szerezhetjük
meg céljaink elérése
érdekében, ha nem kie-
gyensúlyozottságot, szak-
 értelmet s nyugalmat
sugárzunk. 

Ennek érdekében, ön -
kormányzati munkánk-
ban továbbra is a hozzá-
értés, az értékes tapaszta-
latok, a tisztesség, a
becsület, s a jó szándék
vezérel majd bennünket. 

Ahogyan eddig is, nem
kívánunk érdekcsopor-
tokat, gazdasági klientú-
rákat kiszolgálni, de mel-
lé állunk, s felkarolunk
minden olyan szándé-
kot, mely az itt élők bol-
dogulását, s városunk
fejlődését szolgálják! 

Fontos tudnunk, hogy
nincs elvesztegetni való
időnk!

A program, a vállalt, s
tervezett feladatok vég-
rehajtásához a testület, s
a polgármester is meg-
kapta a felhatalmazást. 

Fel kell hát gyűrni az
ingujjat, s hozzá kell látni
a munkához!

A törvényi változás
következtében, nyolc
képviselő, s a polgármes-

ter alkotja a képviselő-
testületet. 

Lecsökkent a létszám,
a feladat egyelőre ugyan-
annyi, az új kormányhi-
vatalok felállását követő-
en meglátjuk, mely terü-
letek ellátása nem lesz az
önkormányzatunk fel-
adata.

A létszámcsökkenés
természetesen maga
után vonta, hogy át kel-
lett gondolni, az önkor-
mányzati munka szerve-
zését, s új bizottsági rend
kialakítása vált szüksé-
gessé.

A hivatali munkát is át
kell szerveznünk, hisz az
elmúlt négy év tapaszta-
lata alapján látjuk mely
területek szakmai telje-
sítményén szükséges ja -
vítani, mely területeken
kell minőségi javulást el -
érni.

A város által fenntar-
tott intézmények közvet-
ve, vagy közvetlenül több
ezer ember életét befo-
lyásolják. Diákok, idősek,
fogyatékosok, be tegek
sorsát. Az ő mindennap-
jaik biztonságáért mi va -
gyunk a felelősek!

Az elmúlt ciklusban
sokat dolgoztunk azért,
hogy modern környezet-
ben tudhassuk őket, fel-
újítottuk az iskolát, az
idősotthont, a művelő-
dési házat, játszótereket
építettünk, irigylésre
méltó körülményeket te -
remtettünk a sportolni
vágyóknak, s egy olyan
nagy értékű beruházás
megvalósítását kezdtük
el ebben a hónapban,
mely eddig csak Deb -
recenben elérhető egész-
ségügyi szolgáltatásokat

biztosít helyben, az itt
élők számára.

Ennek ellenére sok
még a teendő, s terveink
között szerepelnek to -
vábbi felújítások a Köz -
ponti iskolában, szeret-
nénk bölcsödét, s idős-
otthont építeni, s termé-
szetesen a művelődési

ház befejezése is előt-
tünk áll.

Nem feledkezhetünk
meg az intézményeink-
ben dolgozó, több mint
250 emberről sem, akik
szakmai tudásukkal szol-
gálják az itt élő embe -
reket. 

Minél gazdaságosabb
működési formák meg-
találására törekszünk,
mert meg akarjuk óvni a
munkahelyeket, s ha mó -
dunk van rá, ahogyan
eddig is tettük, mind
több család megélheté-
séről akarunk munkálta-
tóként is gondoskodni.

Vámospércs, a követ-
kező ciklusban, az el -
múlt négy év alapozó
munkájának köszönhe-
tően, látványos beruhá-
zások megvalósulásának
színterévé válik.

Nem lehetünk sikere-
sek, ha nincs a célok mel-
lett megfelelő összefo-
gás, ha hagyjuk elforgá-
csolni az energiáinkat, s
nem állunk a jó oldalra!

M e g g y ő z ő d és e m ,
hogy a pletykáknál fon-
tosabbak a tények, s a
kitalációkról lehullnak a
leplek!

Választhatunk, vagy
ülünk a kispadon és sug-
dolózunk, vagy összefo-
gunk és dolgozunk, en -
nek megfelelő lesz az
eredmény is! Felemelke -

dünk, s végre a városi
ranghoz méltóan példá-
vá válunk, vagy leépü-
lünk s falusiasodunk! 

Ez a közös akaratun-
kon múlik! Én már dön-
töttem, tartsanak velem!

Összefogással tudjuk
csak megszervezni pl. a
Víziközmű Társulatot,
melynek fontos feladata
lesz a rég várt csatorna-
beruházásunk megvaló-
sításában.

De összefogással tud-
juk felépíteni, s működ-
tetni a szakorvosi rende-
lőnket, mely a környező
településen élő közel 20
ezer ember ellátásáért
lesz majd felelős.

Ez két olyan jelentős
beruházás, mely el sem
tudjuk képzelni milyen
fejlődést fog gerjeszteni
a városban. 

Szükségszerűen új
mun kahelyek létesül-
nek, s maguk után húz-
zák majd más szolgáltatá-
sok fellendülését is!

Aki ideutazik orvosi
ellátásért, az ki fogja válta-
ni helyben a gyógyszerét,
megcsináltatja a szem-
üvegét, bevásárol, s elfo-
gyaszt egy ebédet, vagy
iszik egy frissítő italt is.

S ez mind-mind egyre
több munkalehetőséget
fog biztosítani, egyre
több vámospércsi család
élhet majd biztonság-
ban!

Optimistán tekinthe-
tünk tehát a jövőbe, per-
sze tisztában vagyunk
azzal is, hogy a 2011-es
költségvetés nem köny-
nyít az önkormányzatok
helyzetén! Próbál az
ország is kilábalni a vál-
ságból, s ez csak közös
odafigyeléssel, s az eddig
is tapasztalt takarékos
gazdálkodással élhető
túl. 

A fejlesztéseink a helyi
gazdaságra vitathatatla-
nul pozitívan hatnak
majd, ezért erős a hitem
a jövőbe!

Nem feledem honnan
indultunk, s mindig szá-
mítok azokra az embe-
rekre, akikből újra és
újra erőt meríthetek…
Tudom, figyelő tekinte-
tük mindig velünk, ve -
lem lesz…

Segítenek a munkám-
ban személyes példaké-
peim, az itt élő őseink,
akik több mint 700 éve
letelepedtek, s ottho-

nukká építették ezt a
várost, a szüleim, akik
remélem büszkék rám,
azok a vámospércsi em -
berek, akik szakmájuk-
ban kivívták a megye, s
az ország tiszteletét is.
Büszkeséggel tölt el,
amikor azt hallom, hogy
a városomban van a leg-
jobb cukrászda, a leg-
jobb asztalosüzem, a leg-
jobb cipőbolt, s Európa
egyik legjobb golfpá-
lyája!

De most is borzongok,
ha arra gondolok, hogy
egy vámospércsi fiatal-
ember énekelte a Forma
1-en a Himnuszt, egy
másik pedig a korosz-
tályában a megye leg-
jobb balhátvédje…

De ugyanúgy örülök
annak, hogy itt él Józsi
bácsi, aki feleségével
együtt nap-mint nap
bizonyságot tesz a mun-
ka becsületéről. Hajnal -
ban kelnek, ellátják a
jószágokat, és sok-sok
családnak viszik a regge-
li friss tejet!

Ezek a nagyszerű em -
berek adnak erőt a mun-
kámhoz! 

Egyikük a következő
útravalóval bocsátott
újabb 4 éves utamra,
melyet megszívlelendő,
ajánlom mindnyájatok-
nak:

Új küzdőtered küszö-
bén tanácsom a követ-
kező:

– „Hogy Istenről meg
ne feledkezzél, 

– hogy szeresd az őse-
ink által vérrel áztatott
édes hazánkat,

– hogy tiszteld, be -
csüld, és szeresd ember-
társaidat,

– hogy fellebvalóidat
is merd el,

– hogy kötelességeidet
min denki megelégedésé-
re vé gezd el, 

– hogy járj elől min-
den jóban, szóval, pél-
dával és tettel, és

– hogy kerüld a rossz
társakat!

Ezek megtartásával az
Isten segítsége veled
lesz, s állandó boldogsá-
got biztosít részedre, s a
rád bízott embertársaid-
nak!”

Adja Isten!
Most tehát együtt in -

dulunk el! Az elvégzen-
dő munka adott, az es-
küt letettem, szolgálatra
jelentkezem!

A képen balról jobbra Tarr Józsefné, a Helyi Választási
Bizottság elnöke, Ménes Andrea polgármester, 

Huszti János alpolgármester és Hegedűs Anita jegyző,
az önkormányzat alakuló ülésén



Egy korábbi, sikeres
pá lyázatnak kö szönhető-
en, mostantól a könyv-
tárban új informatikai
eszközökkel állnak az
olvasók és a látogatók
rendelkezésére. 

Októberben
a Művelődési
Ház és könyv-
tár tíz új számí-
tógéppel és a

hozzátartozó szoftverekkel
gazdagodott, melyek beszer-
zését pályázati támogatásból
valósította meg a Vámos -
pércs Városi Önkormányzat.

Az Árvácskák-„7” Hajdú-
Bihar Megyei település
könyvtári szolgáltatásainak
összehangolt infrastruktu-
rális fejlesztése TIOP1.2.3.-
08/1-2008-0085 azonosító-
számú projekt keretén belül
4 509 275 Ft értékben, nyolc
felhasználói gép, két munka-
állomás, hozzájuk tartozó
monitorok, szoftverek, ope-
rációs rendszerekkel együtt
kerültek beállításra és most-
már teljes egészében a könyv-
 barátok kényelmét szol gál-
ják. 

Újdonság, hogy a fogya-
tékkal élőket speciális prog-
rammal tudják segíteni. Egy
képernyő, nagyító beszéd-
funkcióval támogatja, hogy

másokhoz hasonló lehetősé-
gük nyíljon az információ-
szerzésre és tájékozódásra.

A könyvtár tevékenységét
két fekete-fehér és egy színes,
multi funkciós nyomtató is
segíti. A technikai eszközök
biztonságos üzemeltetését
két mobil klíma berendezés
teszi lehetővé.

Szintén a pályázaton belül
az elmúlt hónapokban folya-
matosan zajlott a könyvtári
állomány feldolgozása, mely
októberben meghaladta a
90%-os feldolgozottsági szin-
tet. Így hamarosan, interne-
ten keresztül is láthatják,
hogy meg van-e illetve bent

van-e az olvasók által kere-
sett könyv. Ezzel párhuza-
mosan bekerültek olyan
vonalkódok is a könyvekbe,
mely lehetővé teszi, hogy a
közeljövőben vonalkód ol -
vasóval kölcsönözzenek, de
ennek bevezetésekor majd
részletes tájékoztatást adunk
olvasóink számára.

Őszi gyermek 
könyvnapok a K.A.T.K.A.

támogatásával

Az Őszi Gyermek Könyv -
napok megyei rendezvényei-
 hez kapcsolódva több könyv-
 tári eseménnyel is várták a

vámospércsi gyermekeket a
Művelődési Házba. Október
25-én, hétfőn délelőtt a
mesék klasszikusának szá-
mító „Piroska és a farkas”
került bemutatásra a Nagy -
váradi Matyi Műhely Báb -
színház előadásában. Az elő-
adást az óvodások és az alsó
tagozatosok nézték meg. 

28-án csütörtökön, vetí-
téssel egybekötött ismeret-
terjesztő előadáson vettek
részt az érdeklődők ahol a
Természettudományi Mú -
zeum munkatársa, Dr. Főzy
István paleontológus, geoló-
gus a dinoszauruszokról és
korukról, valamint a témával
kapcsolatos kutatásokról be -
 szélt. A gyerekeknek mara-
dandó élményt nyújtott,
hogy közelről megnézhet-
ték, megfoghatták az őskö-
vületeket, lenyomatokat és
az is nagyon jó volt, hogy az
előadás, a tudományos téma
ellenére igazán szórakozta-
tó, a gyerekek számára is ért-
hető volt. A programokat
pályázati támogatásból a
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-
0027 Könyvtárak a Tudós
Közösségekért az Alföldön
K.A.T.K.A projekt  támogatá-
sával valósították meg.

HELYBEN!

Generali-Providencia
Biztosító 

Gépjármű- 
biztosítások, 

lakásbiztosítások 
kötése

TÖRŐNÉ
SZILÁGYI ILONA
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2010. szeptember 20-án hétfőn ülésezett a képviselő-tes-
tület. Az első napirendi pont keretében a Művelődési Ház
TIOP 1.2.3. pályázatból megvalósuló informatikai eszközbe-
szerzésről döntöttek. A pályázat során informatikai eszkö-
zök, hardverek és szoftverek beszerzésére kerül sor. Az esz-
közök a Művelődési Ház és Könyvtárban lesznek elhelyezve.
A beszerzés meghirdetésére 3 ajánlat érkezett, mely ajánla-
tokból a képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot tevő
céget, a HifiComp Kft-t választotta ki.

A második napirendi pont keretében Vámospércs Városi
Önkormányzat 2010. évi I. félévi költségvetésének teljesíté-
sét tárgyalta meg a képviselő-testület.

A testület ezt követően zárt ülésen folytatta a munkáját,
ahol egyedi kérelmek megtárgyalására került sor.

Vámospércs Önkormányzat Képviselő-testületének ünne-
pélyes alakuló ülésére 2010. október 18-án került sor. Az
ünnepélyes ülés első napirendi pontja alapján a Választási
Bizottság elnöke, Tarr Józsefné tartott tájékoztatót a válasz-
tás eredményéről. Ezt követően második és harmadik napi-
rendi pont keretében a képviselői megbízólevelek átadásá-
ra került sor, majd a megválasztott polgármester, és telepü-
lési képviselők ünnepélyes esküt tettek. A negyedik napi-
rendi pontban Ménes Andrea polgármester ismertette pol-
gármesteri programját.  Az ötödik napirendi pont keretében
a jelenleg érvényben lévő, törvényi változásoknak nem meg-
felelő Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására került
sor, ahol módosult a bizottságok száma, valamint a polgár-
mester és a jegyző fogadóórája. Az elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzat szerint 3 bizottság működik települé-
sünkön: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi- Beruházási
Bizottság, és Humánpolitikai Bizottság.  A polgármester és a
jegyző ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint változik:

Polgármester: csütörtöki napokon 8.00–12.00 óráig
Jegyző: csütörtöki napokon 8.00–12.00 óráig
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje nem változik. 
A hatodik napirendi pont keretében Huszti Jánost meg-

választották társadalmi tisztségű alpolgármesternek.  A hete-
dik napirendi pont keretében a megválasztott alpolgármes-
ter letette az esküt. A nyolcadik napirendi pontban a bizott-
ságok tagjait választotta meg a képviselő-testület.  

A Bizottságok tagjainak a névsora:
Humánpolitikai Bizottság:
Elnök: Polgárné Nagy Elvira
Tagok: Rácz Ildikó, Csuth Sándorné. 
Nem képviselő-testületi tagok: Kovács Sándorné, Szabó

Gyula
Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Lakatos József
Tagok: Rácz Ildikó, Polgárné Nagy Elvira, Deákné Demjén

Ilona
Nem képviselő-testületi tagok: Kovács Sándorné
Pénzügyi és Beruházási Bizottság:
Elnök: Rácz Ildikó
Tagok: Gálfi József Menyhért, Kosztin Mihály
Nem képviselő-testületi tagok: Szabó Lajos, Tömöri Lajos
A kilencedik napirendi pontban a megválasztott bizottsá-

gok külső, nem képviselő tagjai tették le az esküt. Több napi-
rendi pont keretében a testület megszavazta az aktuális tiszt-
ségviselői illetményeket, majd pedig a képviselő-testület fel-
hatalmazást adott az Ügyrendi Bizottságnak arra vonatkozó-
an, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot 6 hónapon
belül vizsgálja felül és a jelenleg érvényben lévő jogszabá-
lyoknak megfelelő új SZMSZ-t terjesszen elő a jegyző közre-
működésével a képviselő-testület elé.

Ménes Andrea
polgármester

A családnak is pénzbe kerül az iskolakerülés
Egy törvénymódosítás-

nak köszönhetően már
nem lehet következmé-
nyek nélkül lógni az isko-
lából, ötven igazolatlan
hiányzás esetén ugyanis
három hónapig felfüg-
gesztik a családi pótlék
utalását.

Az országgyűlés döntése
értelmében a családi költség-
vetés ezentúl alaposan meg-
sínyli, ha a gyerek az iskolába
járás helyett egyéb elfoglalt-
ságot választ magának. Öt -
venórányi igazolatlan hiány-
zás kell ugyanis ahhoz, hogy
minimum három hónapra
felfüggesszék a családi pót-
lék folyósítását.

Ha a diák tíz órát igazolat-
lanul mulaszt, a területi szo-
ciális központ értesíti a szü-
lőt. Ha a gyerek továbbra
sem jár iskolába és eléri az
ötven óra igazolás nélküli
hiányzást, felfüggesztik a

családi pótlék folyósítását.
A határozatlan időre fel-

függesztett családi pótlék a
Magyar Államkincstár szám-
lájára kerül. A végzést három
hónap után vizsgálják felül.
Ha ebben az időszakban a
gyereknek nem jön össze
újabb igazolatlan hiányzás,
gondnokot neveznek ki, aki
aztán beosztja a család szá-
mára a visszakapott pénzt.

Mivel előfordulhat olyan
eset, amikor a szülő jóhisze-
műen azt gondolja, hogy
csemetéje az iskolapadot
koptatja – miközben az csa-
varog –, felmerül a kérdés,
miként értesülhet apa és
anya a gyerek lógásáról.

Az iskolának tíz igazolat-
lan hiányzás után kell értesí-
tenie az illetékeseket, akik
azonnal felveszik a kapcsola-
tot a szülőkkel és a döntés-
hozók remélik: a pénzmeg-
vonás elég komoly fenyege-
tettség ahhoz, hogy a szülők

minden esetben rákénysze-
rítsék gyermeküket az isko-
lába járásra. Vámospércsen,
a témában illetékes szakem-
ber Vinczéné Gál Anikó, a
családsegítő szolgálat veze-
tője, aki kérdésünkre el -
mondta, hogy a2010/2011
tanévben a Mikrotérségi
Csa ládsegítő és Gyer mek -
jóléti Szolgálat működési te -
rületéhez tartozó települé-
seken (Vámospércs, Nyír -
már  tonfalva, Nyíracsád, Új -
léta) eddig egy 50 óra feletti
igazolatlan hiányzással kap-
csolatosan indult eljárás. 10
óra feletti igazolatlan hiány-
zásról azonban már több jel-
zés érkezett az oktatási-neve-
lési intézmények felől, és a
jegyzői gyámhatóságok ré -
széről. Ezekkel a családokkal
az intézmény családgondo-
zói felvették a kapcsolatot
annak érdekében, hogy meg-
előzzék, hogy az 50 igazolat-
lan óra összegyűljön, hiszen

van olyan család, ahol a meg-
élhetést csupán a gyermekek
után kapott juttatás jelenti.

2010. október 6.-án egy
Gyermekjóléti Fórumot is
szerveztek a mikrotérség-
ben dolgozó szakemberek,
és a működési területen
működő gyermekvédelmi
jelzőrendszer számára, ahol
a törvényi változással kap-
csolatosan felmerülő kérdé-
sekben és a szakembereket
érintő feladatokban történt
egyeztetés. A szakmai egyez-
tetésen megjelent jelzőrend-
szeri tagok – jegyzők, család-
gondozók, védőnők, jegyzői
gyámhatóságok képviselői,
óvodák és általános iskolák
igazgatói, oktatási-nevelési
intézmények gyermekvédel-
mi felelősei stb. – megfogal-
mazták a témával kapcsola-
tosan felmerült kérdéseiket,
melyeket továbbítanak a
gyermekjóléti módszertan
felelőseihez is.

Árvácskával bővült az informatikai eszközpark

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Városlakók! Ezúton tájékoztatom Vámospércs
város polgárait, hogy az elmúlt időszaktól eltérően 2010.
október 18. napjától a Vámospércs Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában az 

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND MEGVÁLTOZIK 
a következő szerint:

Hegedűs Anita jegyző ügyfélfogadási rendje: 

Minden hét csütörtök napján 8-12-ig
Ménes Andrea polgármester ügyfélfogadási rendje: 

Minden hét csütörtök napján 8-12-ig
Hegedűs Anita, jegyző

SZEPTEMBERBEN SZÜLETTEK

MÁTYUS NORBERT
(Mátyus Norbert és Sándor Mária)

ELEK FRUZSINA
(Elek Sándor és Mányi Andrea)

BALOGH RÉKA
(Balogh Sándor és Jónás Katalin)

OKTÓBERBEN SZÜLETTEK

SEPRÉNYI KRISTÓF
(Seprényi Sándor és Csányi Andrea)

BUDAI MILÁN (Balogh Róbert és Budai Katalin)
VASS DOMINIK (Vass Gábor és Szabó Ágnes)
LENGYEL AMELI

(Lengyel Róbert és Berecz Enikő)
KOVÁCS CSENGE (Kovács József és Hajdú Erzsébet)

Csillaggá  változtál, barangolsz az égen ,
Gyere mifelénk is úgy, mint réges-régen .
Álmainkban vissza-vissza térsz hozzánk, 
De ébredéskor marad a valóság.
Drága Bözsi Mama álmodj békés, nyugodt álmokat, 
Találd meg odafent Örök boldogságodat.

„Én nem haltam meg.
Az ami nektek voltam még mindig vagyok.
Nevezzetek nevemen, beszéljetek hozzám 
oly könnyen és egyszerűen, ahogy mindig.
Nevessetek és gondoljatok rám,
hiszen én itt vagyok veletek,
csak  az út másik oldalán megyek.

MEGEMLÉKEZÉS

JERNYEI JÓZSEFNÉ
(BÖZSI MAMA)

halálának 6. évfordulójára

Szerető  családod

Termőföld, 

2x1 KH 
a Róna kertben 

a Hajnal u. végén,
művelésre 

több évre is 
bérbe adó, 

vagy 
eladó.

Érdeklődni lehet 
id. Lakatos Józsefné 

Hajnal u. 23.

25 ezer Ft/év
Telefon: 21o-733

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ÖZV. NAGY IMRÉNÉ
sz.: Spanyó Margit

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK

Dr Főzy István  paleontológus, geológus mesél
a dinoszauruszok koráról



Áramárcsökkenés négy lépésben
Az E.-ON egy éven

keresztül 10 százalékos
kedvezményt nyújt az
energiadíjból azon ügy -
feleinek, akik az elmúlt
időszak gazdasági nehéz-
ségei ellenére is ponto-
san fizették villanyszám-
láikat az idei évben. 

Az ún. Bónusz Kedvez -
mény 2010. október 1-jétől
november 30-ig az E.-ON
online ügyfélszolgálatán ke -
resztül igényelhető. A ked-
vezmény igénybevételével
azok a fogyasztók élhetnek,

akik 2010-ben minden vil-
lanyszámlájukat pontosan
befizették, ők akár átlag 4-5
ezer forintot is megtakarít-
hatnak egy év alatt.

Pál Norbert, az E.-ON
Energiaszolgáltató ügyveze-
tő igazgatója elmondta:

„Tisztában vagyunk azzal,
hogy a gazdasági válság
következtében egyre több
ügyfelünk került nehéz gaz-
dasági és pénzügyi helyzet-
be. Éppen ezért törekedtünk
arra, hogy – segítve ügyfele-
inket – az E.-ON ne csak jó,
hanem a legolcsóbb szolgál-

tató is legyen. Első lépésben
2010 elején társaságunk
tudatosan határozott úgy,
hogy a legkevesebb áramot
fogyasztók tarifáját (A1,
I. tömb) nagyobb mérték-
ben csökkenti, mint a többi
fogyasztói tarifát. Második
lépésben 2010. július 1-jén
átlagosan 6,72 százalékkal
csökkentettük egyetemes
szolgáltatási áramárainkat,
ezzel a kisfogyasztói szeg-
mensben immár a legjobb
árat kínáljuk az egész ország-
ban. Most, harmadik lépés-
ként egy másik fogyasztói

csoport felé szerettünk vol-
na gesztust tenni, mely cso-
port a gazdasági nehézségek
ellenére pontosan fizette
számláit, az ő számukra kíná-
lunk most 10%-os energia-
díj-kedvezményt. Negyedik
lépésként novembertől in -
dul egy újabb akciónk is,
mely a leginkább rászoru-
lóknak nyújt majd segítsé-
get.” 

Az akció feltételeiről és az
igénylésről további informá-
ció az eon.hu internetes
oldalon olvasható.

Közvélemény-
kutatást 

összefoglaló értékelés

Európai Uniós támoga-
tással valósul meg a teljes
csatornázottság Vá mos -
pércsen és Nyírmár ton -
falván. A két település az
elmúlt évtizedben több-
ször pályázott si kertelenül
a szennyvízhálózat kiépí-
tésére. 

A Környezet és Energia
Operatív program keretében
2009 májusában fordulópont-
hoz jutott a beruházás. A csa-
tornázás előkészítési munkála-
taira 53 millió 762 ezer forin-
tos Európai Uniós támogatást
nyertek. Az elmúlt hónapok-
ban felgyorsult a munka. No -
vem berben elkészül a Rész -
letes Megvalósíthatósági Ta -
nul mány (RMT), amely a kivi-
telezéshez szükséges számítá-
sokat is tartalmazza, így példá-
ul meghatározza az egy ingat-
lanra eső lakossági hozzájáru-
lás mértékét. A két település
lakói támogatják és várják a
beruházást – ez derült ki a
nyár végén elvégzett közvéle-
mény-kutatásból. A második
fordulóra, a megvalósításra
jövő év elején nyújtják be a
pályázatot. 

Vámospércsen jelenleg ke -
vesebb, mint 5%-os a csatorná-
zottság – 81 háztartás rendel-
kezik csatornával. A település
határában pedig egy korsze-
rűtlen, felszámolás előtt álló
szennyvíztelep van. A meglé-
vő tisztítót ma gas vízállású
területen szigetelés nélküli
medencékkel alakították ki.
Sem felújítása, sem bővítése
nem megvalósítható. Nyír -
már tonfalván egyáltalán nincs
csatorna. 

A két településen a háztartá-
sok többségéből tengelyen
viszik el a folyékony-hulladé-
kot. Az elhasznált víz nek azon-
ban csak a harmada kerül
megfelelő ártalmatlanításra.
Az aknák 70-80%-a elszivárgó,
így a szennyezés a talajba jut –
tájékoztatott Ménes Andrea, a
projektet vezető Vámospércs
polgármestere. A települése-

ken évről-évre gondot okoz a
magas belvíz, amelynek egyik
okozója a talajban található
nagy mennyiségű szennyvíz.
A lakosság egészségét pedig
veszélyezteti a jelentős nitrát
terhelés, ami különösen a kis-
gyermekek és terhesek egész-
ségére ká ros. A polgármester
hozzátette: abban bíznak,
hogy a csatornahálózat kiépí-
tésével csökken a környezet-
szennyezés és a lakosok min-
dennapjai is kényelmesebbé
válnak, mivel nem kell többé a
szippantós autóra várni. 

A mintegy 3,5 milliárd
forintos beruházás akkor való-
sulhat meg, ha a két település
lakóinak többsége tá mogatja
a fejlesztést – ebben az eset-
ben a pályázat második fordu-
lójára jó eséllyel pályázik Vá -
mospércs, mint gesztortele-
pülés. Ezáltal a településeken a
jelenlegi ke vesebb, mint 5%-
ról 95%-ra nő a csatornával
ellátott in gatlanok száma. A
szükséges önrész biztosítására
2011 elején Víziközmű Tár -
sulat jön létre. Az Európai
Unió támogatásával megvaló-
suló beruházással 2886 db
ingatlan szennyvízcsatornázá-
sa valósítható meg, melyhez a
két településen összesen 75
kilométer vezetéket kell meg-
 építeni.

A projekthez kapcsolódó
közvélemény-kutatásból kide-

rült: a lakosok mintegy három-
negyede költ évente 10 ezer
forintnál többet a szippantás-
ra. A megkérdezettek 80%-a
szeretne csatlakozni a meg-
épülő csatornahálózathoz egy
éven belül – többségük, 72%
pedig azonnal rákötne. 

Projektadatok

A beruházás összértéke: kb.
3,5 milliárd Ft.

Az előkészítésre elnyert
Európai Uniós támogatás:
53 762 000 Ft.

A beköthető ingatlanok szá-
ma: kb. 2886 db.

Jelenleg csatornával ren-
delkező ingatlanok aránya:
3,5%. 

Megépülő csatornahálózat
hossza: 75 000 méter.

Előzmények

Az Európai Közösség által
megfogalmazott Irányelv ér -
telmében a „Nemzeti Tele -
pülési Szennyvízelvezetési és
tisztítási megvalósíthatósági
Program”  szerint 2015. de -
cember 31-ig ki kell építeni a
2000 LE (lakosegyenérték)
feletti településeken a szenny-
vízhálózatot. 

A szennyvízcsatorna-háló-

zat tervezett bővítését indo-
kolja az a tény is, hogy az
elszikkasztott szennyvíz ta laj-
ba kerülésével jelentős ta laj-
vízszint emelkedés tapasztal-
ható, mely bizonyítja, hogy a
csatornázatlan területek alatti
talajvíz a szennyvíz által jelen-
tősen terhelt. 

Vámospércsen és Nyír már -
tonfalván a szennyvízcsator-
nával nem rendelkező terüle-
teken a keletkező szennyvizet
házi gyűjtőkbe engedik ki, a
házi szikkasztók azonban
potenciális szennyező forrá-
sok. Mivel vízzáróságuk nem
megfelelő, veszélyt jelente-
nek. Mind ez a magas talajvíz-
szint és a belvizes időszakok
csapadékproblémái miatt kü -
lönös környezeti és egészség-
ügyi kockázatot jelent. A fel-
szín alatti vizek védelme, vala-
mint a tisztább és egészsége-
sebb környezet elérése miatt
indokolt a csatornahálózat
bővítése, kiépítése. 

A beruházás megvalósulá-
sával mindkét település lakói
számára biztosítva lesz az elfo-
gadható életminőség és az
egészséges lakókörnyezet, mi -
vel javulnak a fenntartható
településfejlődés környezeti
feltételei. A projekt tágabb
környezetre gyakorolt pozitív
hatása is rendkívüli, hiszen
egy jelentős szennyező forrás-
tól mentesíti, a Dél-Nyírséget. 

Az önkormányzatok célja,
hogy felgyorsuljon a felszíni és
felszín alatti vizek védelme, a
talaj szennyezőanyag terhelé-
sének csökkenése, a vízminő-
ség romlásának megállítása, a
minőség javulása. 

További információ: tel:
52/ 591-500, e-mail: info@
vamospercs.hu.

M. Tóth Ildikó
ügyvezető 
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2010. november 7.: Nemzetközi Rákellenes Nap
Kevesen tudják, hogy

szervezetünkben folya-
matosan keletkezhetnek
rendellenes sejtek. A jól
működő immunrend-
szer azonban hatéko-
nyan pusztítja ezeket, így
megőrizzük egészségün-
ket. 

Mitől lesz rendellenes egy
sejt és hogyan szaporodik
daganattá? 

Daganatképző sejt bár-
mely szöveti sejtből kialakul-
hat, ha a génje megváltozását
okozó hatásnak van kitéve.
Ez lehet fizikai, lelki, vegyi,
biológiai stb. külső vagy bel-
ső hatás. Általában több
tényező együttes hatása
szükséges a daganatok kiala-
kulásához. Legszem lélete -
sebben úgy lehet magyaráz-
ni, hogy a kórosan megválto-
zott sejtek függetlenednek
környezetüktől, megszűnik
a sejtközi kommunikáció, a

sejt önmaga köré burkot
épít és kontroll nélkül sza-
porodni kezd. Ehhez a kör-
nyezetéből intenzíven ener-
giát és a létfenntartáshoz
szükséges elemeket von el. 

A rosszindulatú sejtek az
eredeti tumorról leszakadva
a vér, nyirokrendszer és köz-
vetlenül a sejtek útján újabb
helyekre vándorolhatnak és
osztódni kezdenek, ún. átté-
tet alkotva. 

Jó hír viszont, hogy szak-
értők szerint a rákos esetek
40 százaléka egyszerűen
megelőzhető lehet:

• a dohányzással való fel-
hagyással, és a passzív do -
hányzás általi fenyegetettség
megszüntetésével,

• az alkoholfogyasztás
csökkentésével,

• a napsugárzás elleni vé -
delemmel,

• rendszeres mozgással,
• egészséges táplálkozás-

sal,

• az egészséges testsúly
megőrzésével,

• a rákot okozó fertőzések
elleni védekezéssel.

Az Amerikai Rákkutató
Intézet a következőket java-
solja a daganatok megelőzé-
sének érdekében:

Testsúly: tartsuk testtö-
meg-indexünket (BMI) 21 és
23 között és próbáljunk meg
felnőttként nem hízni. Bár a
BMI 24,9-ig normálnak
minősül, a normál tarto-
mány alsó határa kedvezőbb
a megelőzés szempontjából.

Testmozgás: Legalább
napi 30 perc mérsékelten
intenzív mozgást végezzünk
(tempós séta vagy ennek
megfelelő mozgás), azon-
ban ideális esetben napi 60
perc mérsékelt vagy 30 perc
magas intenzitású mozgást
kellene végezni. Emellett
csökkentsük az olyan tevé-
kenységeket, mint a tévéné-
zés.

Étrend: Együnk egészsé-
gesen. Ez azt jelenti, hogy
étrendünk főleg növényi ala-
pú ételekből álljon: gyümöl-
csökből, zöldségekből, tel-
jes kiőrlésű gabonából. Ke -
rüljük a cukros, finomított
élelmiszereket és a gyorséte-
leket, továbbá vörös húsból
ne fogyasszunk hetente fél
kilónál többet, sófogyasztá-
sunk pedig ne haladja meg a
napi 2,4 grammot. A nők
naponta legfeljebb egy, a fér-
fiak két egység alkoholt
fogyasszanak.

Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat
Balmazújvárosi, De recs -

ke–Létavértesi, Hajdú had há -
zi Kistérségi Intézete

4024 Debrecen, Petőfi tér
23. 4001 Debrecen, Pf. 117.

Tel.: (36-52) 522-820
Telefax: (36-52) 368-357

E-mail: titkarsag.balmaz -
ujvaros@ear.antsz.hu

Részlet a szennyvíz-program sajtótájékoztatójáról

A szüreti program résztvevői, előttük a szüret
néhány régi fontos kelléke

Az augusztusban elvégzett közvélemény-kuta-
tás eredményei szerint Vá mospércs és Nyír -
márton falva lakosainak többsége támogatja a
szennyvízprogramot. 

Jelenleg a többség (90,3%) elégedetlen a csatornázá-
si körülményekkel. A válaszadók 80%-a nyilatkozta azt,
hogy egy éven belül csatlakozna a rendszerhez. A több-
ség (55,8%) havonta egy-két ezer forintot szánna a hoz-
zájárulásra, a válaszadók ne gyede (29,5%) pedig ennél
is többet. Tehát a lakosság 85,3%-a anyagi áldozatot is
vállalna azért, hogy legyen csatornázott az ingatlana. A
közvélemény-kutatásban a két településen összesen
220 véletlenszerűen kiválasztott, 18 éven felüli ingat-
lantulajdonos vett részt – ez a 2793 ingatlan 8%-a.

A kérdezőbiztosok augusz tusban egy húsz pontos
kérdéssorral keresték fel az ingatlantulajdonosokat.
Vámospércs és Nyírmárton falva lakó-ingatlanjainak a
listájából 145, illetve 72 ke rült kisorsolásra és mind-
egyikben egy véletlenszerűen kiválasztott 18 éven
felüli ottlakóval vette fel a kérdezőbiztos a kérdőívet. A
felmérés reprezentatív, az in gatlantulajdonosok 8%-
nak a válaszait alapján. (Rep re zentativitás: a fenti min-
tavételi mód azt jelenti, hogy a mintavétel a lakóingat-
lanokra, illetve a lakóingatlanokban lakó 18 éven felü-
liekre nézve is reprezentatív. Mivel gyakorlatilag nincs
hajléktalan, ez a két település teljes felnőtt-korú lakos-
ságára va ló reprezentativitást is jelenti. A kérdőív fel-
dolgozása számítógépen, az SPSS statisztikai program-
csomag segítségével történt. A 8%-os reprezentatív
mintából – matematikai statisztikai eszközök segítsé-
gévek – következtetünk Vámospércs és Nyírmárton -
falva teljes felnőtt lakosságának a véleményére.) 

A kérdések a szennyvízkezelés jelenlegi állapotára, a
szennyvízprogram tervének ismertségére és a lakossá-
gi információszerzési szokásokra terjedtek ki. 

A válaszadók 98,6%-a volt tisztában azzal, hogy tele-
pülésén milyen arányú a csatornázottság. 90,3% nem
elégedett a csatornázási körülményeivel.  Szippantásra
64,1% költ többet, mint 10 ezer Ft, további 26,3% pedig
3 ezer Ft körüli összeget ad ki ilyen célra. Ezek alapján
a jelenlegi állapot indokolja a fejlesztés megvalósítá-
sát. 

A szennyvízprogram tervét sokan ismerik. A túlnyo-
mó többség, 88,9% hallott róla és a válaszadók 65%-a
tudott az EU támogatásról is. A támogatás mérté-
két már kevesebben tudták pontosan, a válaszadók
44,7%-a. 

A fejlesztés szükségességét a legtöbben az alábbiak
szerint rangsorolták: 

1. A környezet-szennyezés csökkenése.
2. Többet ér az ingatlan.
3. Európai Uniós előírások.
4. Kényelmesebb lesz az élete. 

A tájékozódásban kiemelkedő a helyi újság, a csa-
ládtagok és ismerősök szerepe. Ezt követik a TV-k és  a
szórólap. Hitelesnek is ezeket a kommunikációs csa-
tornákat tartják. Vámospércsen a helyi újságot,
Nyírmárton falván az önkormányzatnál való személyes
tájékoztatást tartották még fontosnak a válaszadók.

Lendületben a Vámospércsi Szennyvízprogram



Visszaköltözhettek a megszépült Nyugdíjas Házba
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Elkezdődött az egészségügyi centrum kivitelezése
Ahogy az önkormány-

zat ígérte, valóban elkez-
dődött a Kistérségi Járó
Beteg Szakorvosi Ren -
delő megépítése. Okt ó -
ber 1-jén ünnepélyes ke -
retek között rakták le az
új intézmény alapkövét.
Az öt környékbeli telepü-
léssel közösen (Újléta,
Nyírmártonfalva, Nyír -
acsád, Nyírábrány, és Fü -
löp) megvalósuló beru-
házás várhatóan 2011.
májusában fejeződik be.

A kivitelezésre közel egy
milliárd forint támogatást
nyertek a települések, és
városunk biztosította térítés-
mentesen azt a telket, ahol
az intézmény, 1,5 milliárdnyi
összegből megvalósul.

Mivel nagy értékű beruhá-
zásról van szó, így a közbe-
szerzési törvények értelmé-
ben sok időt igénylő, hossza-
dalmas előkészítő munkaré-
szek, nyílt közbeszerzési
eljárások sorozatát kellett
lefolytatni, mire eljutottak a
kivitelező kiválasztásáig. A
beruházás kivitelezője a köz-
beszerzési pályázaton nyer-
tes Nívó Generál Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. Az új intézmény környe-
zettudatos kialakítással, kör-
nyezetbarát technológiával
készül, energiatakarékos vi -
lágítás, hőszivattyús, fűtésre
és hűtésre egyaránt alkalmas
rendszer lesz kialakítva a
szakellátó központban.

Az új egészségügyi cent-
rum valamennyi vámospér-
csi embernek meg fogja
könnyíteni az életét, hiszen
ha elkészül és működni kezd,
akkor már nem kell Debre -
cenbe utazni, s ott napokig,
betegen sorba állni, ha szak-
orvosi ellátásra van szükség.

Nem csak az utazás költsé-
geit lehet így megspórolni,
de helyben, kényelmesen,
európai színvonalú intéz-

ményben, modern gépmű-
szerek segítségével diag-
nosztizálhatnak, s gyógyít-
hatják az embereket. Mind -
emellett, elsősorban a helyi
emberek foglalkoztatására
is lehetőséget biztosít az új
komplexum megvalósulása,
így a beruházás kapcsán is
jogosan mondható el, hogy
az önkormányzat ismét
mun kahelyet teremtett!

Az új egészségügyi intéz-
ménnyel a környező telepü-
lésen élő több mint húszezer
ember ellátását célozták
meg elsősorban. Ahogy Mé -
nes Andrea polgármester
fogalmazott: „naponta több
száz ember utazik majd
Vámospércsre, aki ha már itt
van. elintézi egyéb más
ügyes-bajos dolgát is, bevá-
sárol, étkezik, beül egy italra,
könyvtárba megy, vagyis
szolgáltatásokat vesz igény-
be, s mivel megnő a kereslet,
ezért ez az egészségügyi
beruházás egyéb szolgálta-
tói ágazatok fejlődését is
eredményezi. S ha jól megy
egy üzlet, több alkalmazott-
ra van szükség, tehát áttéte-
lesen is munkahelyet terem-
tettünk!”

A már említett előnyök
mellett arról sem feledkez-
hetünk meg, hogy ez a beru-
házás növeli leginkább Vá -
mospércs térségközponti
sze repét, a város elismertsé-

gét. A legfontosabb azonban
mégis az, hogy ugrásszerű-
en javul a kistérségben az
emberek egészségügyi ellá-
tásának színvonala. Az egész-
ségügyi intézetben nyolc
ágyas nappali kórház kerül
kialakításra, melynek kö -
szön hetően Fülöp, Nyíráb -
rány, Nyíracsád, Nyírmár -
ton falva, Újléta és Vámos -
pércs lakói számos olyan
európai színvonalú, korsze-
rű gépek segítségével bizto-
sított szakorvosi ellátást, or -
vosi vizsgálatot (általános
röntgen és ultrahang diag-
nosztika, belgyógyászat, se -
bészet, szemészet, terhes
gon dozás, nőgyógyászat, fül-

orr-gége gyógyászat, trau-
matológia, ortopédia, kardio-
 lógia, neurológia, pszichiát-
ria, bőrgyógyászat, tüdő gyó-
gyászat, urulógia, androló-
gia, csecsemő és gyerekgyó-
gyászat, általános laborvizs-
gálat, reumatológia és fizio-
terápia, általános mozgáste-
rápia, gyógymasszázs, gyógy-
 torna) vehetnek majd igény-
be, melyekért eddig Deb -
recenbe kellett utazni.

A 30-35 fő számára állan-
dó munkahelyet teremtő
beruházás megvalósításával
és a járóbeteg-szakellátó köz-
pont működésével egy csa-
pásra megszűnnek a jelenle-
gi egészségügyi ellátási hiá-
nyok.

Az érintett településekről
jelenleg átlagosan 45 perc
alatt lehet elérni egy szak-
rendelőt. Ez az időtartam az
egészségügyi központ meg-
építését követően 12,8 perc-
re csökken.

A fejlesztésnek köszönhe-
tően hosszú távon várható,
hogy javul a kistérségben
élők egészségi állapota, a
munkaképes korosztály
munkaerőpiaci helyzete, és
növekszik a kistérség népes-
ségmegtartó ereje.

Újabb támogatás, 
hátrányos helyzetű 

diákoknak

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön -
kormányzati Ösztöndíjpályázatot a hátrá-
nyos helyzetű, szociálisan rá szoruló fiata-
lok számára hozta létre 2000-ben az
Oktatási Minisztérium, a települési és me -
gyei önkormányzatok együttműködésével.
Vámospércs önkormányzata 2002-től kezd-
ve minden évben csatlakozott az ösztöndíj-
rendszer fordulóhoz.

A pályázatnak két típusa van, ezekből az önkor-
mányzat azt a változatot támogatja, amely azokat
a vámospércsi önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
 zetű  felsőoktatási hallgatókat segíti anyagilag,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget eredményező
mes terképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egy-
mást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév
második, illetve a 2011/2010. tanév első fél -éve).

A pályázat benyújtási határideje 2010. október
29-e volt és összesen ……… darab pályázati kére-
lem érkezett be, amelyeket a települési önkor-
mányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja
el. Ezt követően továbbítják a támogatásra szánt
pályázatokat a megyei önkormányzathoz, ahol a
végső döntést hozzák arról, hogy mely kérelme-
ket támogatnak a későbbiekben.  

Huszonegy és fél millió
forintból újították fel
kívül belül az Öregek
Napközi Otthonát, hogy
megfeleljen végre az in -
tézményi előírásoknak,
és hogy kompromisszu-
mok nélkül tudja szolgál-
ni annak a harminc-har-
mincöt embernek a ké -
nyelmét, akik igénybe
veszik a szolgáltatásokat.

Ahogy György Miklósné, a
Nyugdíjas Ház vezetője
elmondta, bizony a nyár ele-
ji kiköltözéstől az elején tar-
tottak egy kicsit az itt élő
nyugdíjasok, de ahogy kide-
rült, hogy a költözés alapo-

san kigondolt, szervezett és
a Tájházban kialakított ide-
ig lenes hely is kényelmes,
már kirándulásként, kaland-
ként fogták fel az emberek,
hogy egy időre át kell adniuk
az otthont, hogy végre meg-
újulhasson. 

Így is történt, hiszen kija-
víttották a tetőszerkezetet,
lecserélték a héjazatot, a
tetőt LINDAB lemezzel fed-
ték be. A homlokzatot hőszi-
getelték és újra vakolták.
Hőszigetelt, új külső nyílá-
szárókat raktak be, de a bel-
ső nyílászárókat is újakra
cserélték. Az épületben
műgyanta padlóbevonatot
raktak le és teljes egészében,

vagyis a csempétől a beren-
dezésekig felújították a vécé-
ket és a fürdőszobákat, és
megnagyobbították az ebéd-
lőt is. A konyhába új, mele-
gen tartó pultot építettek be
és beszereltek egy úgyneve-
zett lépcsőn-járó liftet is a
lakótér és az étkező közé,
hogy aki már nem bírja a lép-
csőzést, az is tudjon eljutni
az ebédlőbe. Még egy kis
klubszobát is sikerült kiala-
kítani a tizenkilenc ott lakó
és a tizenkét-tizennégy bejá-
ró nyugdíjasnak. A ház veze-
tője arról is beszélt, hogy az
emberek nagyon élvezik a
felújított intézmény által
nyújtott kényelmet és na -
gyon örülnek annak, hogy
ez a több mint száz éves ház
igazi, modern intézmény-
ként tud működni. Kiemelte
azt a helyi összefogást is,
amiben derekasan kivették a
részüket azok a közfoglalkoz-
tatottak, akik segítettek a
költözést lebonyolítani, és
akik a szakipari munkák egy
részében is komoly segítsé-
get nyújtottak. Ezen kívül
külön is megemlítette Kiss
Imre bútorasztalos keze
munkáját, vagyis a folyosó
falának falburkolatát, amely
nemcsak hasznos, hanem a
remek kivitelezésnek kö -
szönhetően a szemet is gyö-
nyörködteti. 

Jól érzik magukat a szépkorúak

Kiss Imre bútorasztalos keze munkáját dícséri 
a falburkolat

Az egészségügyi centrum látványterve

Az ünnepélyes alapkő lerakáson balról jobbra, 
Tasó László országgyűlési képviselő, Ménes Andrea 

polgármester, dr. Rácz Norbert ügyvezető, 
és a VÁTI szakembere

Főhajtás az 56-os hősök emléke előtt. 
A képen Ménes Andrea polgármester, Huszti János

alpolgármester és az ünneplő közönség

Október 31-én ökumenikus megemlékezést 
tartottak az egyházak és az önkormányzat 

részvételével, a mindenszentek és a halottak napja 
alkalmából. A rendezvényen Ménes Andrea 

polgármester is beszédet mondott 


