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Újabb fontos állomásá-
hoz érkezett a Vámos pér -
csi Szennyvíz program.
Augusztus közepén ke -
rült benyújtásra a máso-
dik fordulós pályázati
dokumentáció. Ez alap-
ján ítélik majd oda a kivi-
telezéshez szükséges Eu -
rópai Uniós forrást. Mé -
nes Andrea polgármes-
tert kérdeztük a projekt-
ről.

– A benyújtott pályázati
anyag fő számai: 84 száza-
lékos támogatottság, 510
millió forintos önerő, 700
köbméter, 45 kilométer. Mi
van a számokon túl?

– Vámospércs és Nyír -
mártonfalva életében a leg-
jelentősebb és legnagyobb
érdeklődésre számot tartó
beruházás a szennyvízcsa-
torna-hálózat kiépítése és a
szennyvíztisztító megépíté-
se. A két település vezetése
már egy évtizede tervezi,
hogy megvalósítja a projek-
tet. A második fordulós pá -
lyázati dokumentáció be -
nyúj tásával és elfogadásával
ér véget a két éve elindult
előkészítő szakasz.  Az elké-
szült Részletes Megvaló sít -
hatósági Tanulmány tartal-
mazza a projektre vonatko-
zó pontos számításokat, en -
gedélyeket és a legfontosabb
adatokat. Eszerint a projekt
összköltsége 3 milliárd 200
millió forint – ebből Vá mos -
pércsen 1.763, Nyírmár ton -
falván 781 ingatlan bekötése
valósulhat meg. Ebből a
pénzből épül meg a 45 kilo-
méternyi vezetékhálózat és a
700 köbméter kapacitású
szennyvíztisztító telep. Az
Európai Unió a költségek
84%-át állja, míg a fennmara-
dó részt: 510 millió forintot a
lakossági befizetések jelen-
tik. Ennek biztosítására ala-
kult újjá augusztus elején a
tíz éve meglévő Víziközmű
Társulat. 

Mivel a mai gazdasági
helyzetben nem várható el,
hogy a háztartások egy ösz-
 szegben fizessék ki az egy
érdekeltségi egységre eső
219 000 forint összegű érde-
keltségi hozzájárulást, a Tár -
sulat most versenyezteti a
pénzintézeteket, hogy mi -
lyen részletfizetési lehetősé-
geket kínálnak lakás takarék-
pénztári konstrukció kereté-
ben. A legkedvezőbb ajánla-
tot adó pénzintézettel köt a
Társulat szerződést, és ez
alapján fogják megkeresni a
lakosságot a Lakás Takarék
Pénztári szerződések meg-
kötése érdekében – szögezte
le Ménes Andrea polgármes-
ter. Így lehetőség nyílik arra,
hogy az ingatlan tulajdono-

sok havonta – várhatóan
2500 forint közeli összeggel
– törlesszék a Társulat által
megfizetett önerőt. 

-– Sokan kérdezik, hogy
az önkormányzat mit tesz
hozzá mindehhez?

– Az első fordulóban az
előkészítő munkákra és a ter-
vek elkészítésére elnyert 53
millió forint uniós támoga-
táshoz 10 millió forint ön-
erőre is szükség volt. Ezt a
két település saját erőből
fedezte – ehhez nem vettük
igénybe a lakosság hozzájá-
rulását – mondta Ménes
Andrea polgármester. 

A projekt megvalósításá-
hoz szükséges önerőt azon-
ban – ahogy a legtöbb tele-
pülésen a hasonló beruházá-
soknál – itt is a lakossági
befizetésekből biztosítjuk
majd. Az önkormányzatok
abban vállalnak szerepet,
hogy a projekthez kapcsoló-
dó 800 millió forint áfát
megelőlegezik, hiszen az
elnyert támogatás és a lakos-
ság által befizetett önerő a
beruházás nettó költségét
fedezi csupán. Az áfa megfi-
zetése is komoly terhet ró
majd az önkormányzatokra.

– Eddig milyen a megíté-
lése a programnak?

– Először is szeretném
megköszönni azon vámos-
pércsi és nyírmártonfalvi
polgárok segítségét, akik
megértették, hogy összefo-
gással lehet nagy dolgokat
létrehozni és támogatják ezt
a projektet. A két települé-

sen megrendezett lakossági
fórumokra sokan eljöttek és
elmondták véleményüket,
alapvetően mindenki érdek-
lődő volt. Azt már senkinek
sem kell bizonygatni, hogy
ez a fejlődés útja. Úgy gon-
dolom, hogy gyermekeink,
unokáink hálásak lesznek
majd ennek a generációnak,
hiszen ezzel a beruházással
olyan életkörülményeket te -
remtünk, ahol tiszta és egész-
séges környezetben lehet
élni. Ami pedig a jövőt illeti:
a városvezetés a projekt
meg valósítása során igyek-
szik megtalálni annak a
módját, hogy minél több
dolgozni bíró és akaró em -
ber munkát kapjon a kivite-
lezés során. És ahogy eddig,
ezután is minden mozzanat-
ról tájékoztatjuk a lakossá-
got. 

Fontos tudni azt is, hogy
azok, akik az újjáalakult
Víziközmű Társulatnak nem
tagjai, de az érdekeltségi
területen ingatlannal ren-
delkeznek, azok kényszer
tagokká váltak. Ez azt jelenti,
hogy a Társulat által megha-
tározott – ingatlanonként
fizetendő - 219 000 Ft hozzá-
járulást nekik is meg kell
fizetni. A kényszertagoknak
is lehetőségük lesz LTP szer-
ződést kötni. Azok a tulajdo-
nosok, akik az érdekeltségi
területen ingatlantulajdon-
nal rendelkeznek és sem egy
összegben, sem pedig LTP-
szerződés keretében nem
hajlandók a 219 000 forintos

hozzájárulás megfizetésére,
azoktól az önkormányzat –
az érvényben lévő jogszabá-
lyok alapján – adók módjára
fogja ezt az összeget behajta-
ni. A jogszabály kimondja,
hogy az érdekeltségi terüle-
ten kellő arányú többség
megléte esetén a jogok és a
kötelezettségek a kisebbség-
re is ugyanúgy vonatkoznak.
Azt is fontos tudni, hogy a
hozzájárulási kötelezettsé-
gek csak a belterületi ingat-
lanokra vonatkoznak, ahol
ivóvízbekötés van. Akinek
közművesítetlen, üres telke
van, annak nem kell most
hozzájárulást fizetni, hiszen
a telkén nem keletkezik
szennyvíz. Az is igaz, hogy a
későbbi években már nem
fog tudni 84%-os támogatás-
sal a szennyvízhálózatra rá-
kötni.

Azoknak az ingatlantulaj-
donosoknak, akik a jelenlegi
hálózatra rá vannak kötve
szintén kell hozzájárulást
fizetni, hiszen a jelenlegi
korszerűtlen, avult, jogsza-
bályoknak nem megfelelő
szennyvíztelep a beruházás
befejezése után megszünte-
tésre kerül. Így a meglévő
csatornahálózat szennyvize
az új szennyvíztelepre fog
befolyni, ahol a szennyvíz
megtisztításra kerül. A tisztí-
tó telep költségét ezért ezek-
nek a tulajdonosoknak is
viselniük kell. 

Az általuk fizetendő hoz-
zájárulás mértéke kevesebb
lesz, mint az új hálózatra
rákötőké, hiszen a vezetékek
kiépítését ők már egyszer
megfizették. Az, hogy az ő
esetükben a hozzájárulás
mértéke mekkora lesz azt a
Viziközmű Társulat fogja
meghatározni.

– Mik a következő lépé-
sek?

– Most a pályázat II. for-
dulójának pozitív döntésére
várunk – ez reményeim sze-
rint még az idén megszüle-
tik. A kivitelezés csak a támo-
gatási szerződés megkötése
után indulhat.  A második
fordulóban az az első fel-
adat, hogy közbeszerzési
eljárások során kiválasszuk a
közreműködőket, így pél-
dául a kivitelezőt, a jo-
gi, műszaki projektmene-
dzsmentet, a mérnököt, a
tervellenőrt és a nyilvános-
ság biztosítását végző céget.
Ez után indul a földmunka.
A kivitelezés során megépül
a hálózat, mellyel párhuza-
mosan elkészül a szennyvíz-
tisztító telep is. Projektzárás
akkor lehet, ha a telep pró-
baüzeme is lezárul. A jelen-
legi ütemezés szerint 2014-
ben fejeződik be a projekt. 

Ménes Andrea polgármester és Szabóné Ildikó 
a csatornahálózat dokumentációját vizsgálják

Szeptember 30-án és október 1-jén rendezték meg
Vámosgyörkön a Vámos Települések Szövetsége
3. Virág János Énekkari Találkozóját és 1. Vers- és
Mesemondó Versenyét, amelyen valamennyi vámos
elnevezésű település mellett városunk is képviseltette
magát valamennyi kategóriában. A részleteket lapunk-
nak elmesélő Ráczné Stummer Ibolya által vezetett
gyermekkórus aranyminősítést kapott. Szólót énekelt
Hunyadi Erika és Lakatos Zoltán. A felnőtteknél a Páva
Kör bronz minősítést szerzett. Itt Kacsándi Mihályné
énekelt szólót. A gyermek mesemondás versenyében a
4.b-s Zilahi Vanda, a versmondásban pedig a 6.c-s Nagy
Kornél képviselte Vámospércset, és mindketten külön-
díjat vehettek át produkciójukért. A felnőtteknél
Somogyi László Gábor versmondásban 3., Polgárné
Nagy Elvira pedig mesemondásban 2. helyet ért el.
Valamennyi résztvevőnek gratulálunk az eredményes
szereplésért.

Szépen szerepeltek 
a vámospércsiek
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2011. szeptember 21. napján rendkívüli
ülést tartott. 

Első napirendi pontban Vámospércs Városi Ön -
kormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályá-
zatot nyújt be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalhoz az önkormányzat által fenntartott Támogató
Szolgálat működésére, valamint a közösségi pszichiátriai
ellátás biztosítására 2012. január 1-jétől 2014. december
31. napjáig terjedő finanszírozási időszakra. 

A képviselő-testület a pályázat keretében – a finanszí-
rozási időszakban – a Támogató Szolgálat működésére
évente 15 millió Ft összegű, a közösségi pszichiátriai ellá-
tás biztosítására évente 8 millió Ft összegű támogatási
igényt nyújt be, és a támogatás elnyerése esetén vállalja a
pályázatban foglalt valamennyi kötelezettség teljesítését.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézke-
dést és nyilatkozatot megtegye, továbbá felkéri, hogy a

pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon. A tá -
mogatás elnyerése esetén felhatalmazta a polgármestert a
Finanszírozási Szerződés aláírására.  

Második napirendi pontban a képviselők arról
határoztak, hogy a „Vámospércs 2027” kötvény – OTP
Bank Nyrt.-nél az óvadéki számlán elhelyezett bevételé-
ből a költségvetési elszámolási számlájára lehív 1 568 600
Ft-ot fejlesztési célú kiadásokra.

Harmadik, és egyben utolsó napirendi pontban
a képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja a
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
pályázatának benyújtását a Családi közösségi kezdemé-
nyezések és programok megerősítése (TÁMOP-5.5.1.B)
című pályázati kiírásra, az önkormányzat a pályázattal
kapcsolatban anyagi kötelezettséget nem vállalt.

Ménes Andrea polgármester

Őszi lomtalanítás
Ez úton tájékoztatjuk

a tisztelt vámospércsieket,
hogy 2011. november 2-4.
között reggel 7 és délután
14 óra között őszi lomtala-
nításra kerül sor városunk-
ban. 

Kihelyezhető hulladé-
kok: az ingatlanoknál kelet-
kező olyan szilárd hulladé-
kok, amelyek nem helyezhe-
tők el a tároló edényzetben,
a rendszeres hulladékszállí-
tás alkalmával nem szállítha-
tók el (pl. bútor, nagyobb
kartondobozok, rongy be -
zsá kolva).

Nem tartozik a lomta-
lanítás alkalmával kihe-
lyezhető hulladékok kö -
rébe: a kommunális hulla-
dék, építési törmelék, gép-
jármű gumi, akkumuláto-
rok, veszélyes hulladéknak

minősülő anyagok, vegysze-
rek és minden olyan hulla-
dék, amely a begyűjtés során
veszélyezteti a begyűjtést
végzők testi épségét, egész-
ségét.

A lomnak minősülő tár-
gyakat a gyűjtési útvonal
mellé kell kihelyezni, úgy,
hogy az a begyűjtő gépjár-
művel megközelíthető le -
gyen, és a gyalogos- és gép-
járműforgalmat ne akadá-
lyozza. Az apróbb kisméretű
hulladékot bekötözött zsá-
kokban kell kihelyezni. 

A hulladékok kihelye-
zésének időpontja: a lom-
talanítási nap legkésőbb reg-
gel 7 óráig, de lehetőség sze-
rint előző nap este. 

Kanyóné Dr. Papp Klára 
jegyző

Felhívás!
Vámospércs Városi Önkormányzat értéke-

síteni kívánja a Vámosgép Kft.-ben lévő
1 000 000 Ft, azaz egymillió forint összegű
törzsbetétét, mely a társaságban 1,3%-os
részesedést jelent.

Az ajánlatokat írásban, 2011.10.31-ig kell eljut-
tatni Vámospércs Városi Önkormányzat Polgár -
mesteri Hivatalának Titkárságára, Ménes Andrea
polgármester részére címezve. (4827 Vámos -
pércs, Béke u. 1.)

Az üzletrész értékesítéséről – az ajánlatok meg-
ismerését követően – Vámospércs Városi Önkor -
mányzat Képviselő-testülete dönt.

További felvilágosítás az Adó- és Költségvetési
Iroda vezetőjénél, Bökönyi Zsoltnál kérhető, a
06-52-591-001-es telefonszámon.

Ménes Andrea
polgármester

FIGYELEM!
OKTATÁS!

Matematikából,kémiából,
fizikából, angolból

óraadást, korrepetálást,
érettségire, felvételire,

nyelvvizsgára
való felkészítést vállalok.

Amire számíthatsz:
sok házi feladat, 

rugalmas időbeosztás!

Érdeklődni: 
VARGÁNÉ SZABÓ HAJNALKA

mérnök-tanár
4287 Vámospércs, Kiss u. 39.

52-210-412
06-70-452-6360; 

E-mail:vhajna@gmail.com

SZERETETTEL VÁROK 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára

(2006. 10. 10.)

FAGYAL BARNA
Vámospércs polgármestere

halálának ötödik évfordulóján

A holdban él, a nappal kél, szívünkbe költözött,
s csillag szemmel nézdegél a fellegek fölött.
Hangját halkan hallani, az erdő megremeg,
sas szárnyai, kitárt karjai befonják az eget.
Haját szellő lengeti, s hogyha elmereng,
a szél dalolva zengeti a véges végtelent
Csillag ő, látomás, ki fény a tengeren,

sugár arcát nem látja más,de fellobog nekem.
Minden percben rám ragyog kék jácint mosolya, 

nagy ég, mily csoda!
Köztünk élt, velünk élt,
szeretetét szórta szét.

Néha eljön a kedvünkért rajzolgatni álmaink,
most mindig ott lakik, kibontja éjünk 

tájain szelíd virágait.

Bánatos feleséged: Margó
lányod: Brigitta
párja: Sándor.

Köszönjük mindazoknak, 
akik emlékét őrzik és ápolják

ÁLTALÁNOS SZAKORVOSI 
MAGÁNRENDELŐM

MEGNYITOTTAM
DR. SZILÁGYI MÁRIA 

BIOREZONANCIA DIAGNOSTA SZAKORVOS

Nyíracsád, Széchenyi u. 42 sz.

Bejelentkezés: +36-30-696-6769 telefonszámon.

Előadás és bemutató 2011. október 19-én 17 órától
a Vámospércsi Művelődési Házban

A biorezonancia diagnózis és terápia
helye és szerepe a gyógyításban

címmel.

ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Vámospércsi Lakos!

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az EU Élelmiszer -
segély program 2011. keretében élelmiszer-segély csomago-
kat biztosít Vámospércs Város Önkormányzatával együtt-
működve a szociálisan rászoruló családok részére.

Élelmiszersegély két csoportba tartozó személynek,
családnak adható:

• létminimum közelében élő, 
• ill. kisnyugdíjasok számára
A létminimum közelében élők közül: azok részesülnek

élelmiszer segélyben, ahol a családban az egy főre jutó jöve-
delem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át (42 750
Ft összeget).

A kisnyugdíjasok közül azok részesülhetnek: élelmi-
szersegélyben, akik egyedül élnek, és a jövedelmük nem
haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, (azaz 71 250 Ft-ot).
Élelmiszersegélyben részesülhetnek továbbá azok a szemé-
lyek, akik házastársukkal együtt élnek, és az egy főre jutó
jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át,
(azaz 57 000 Ft-ot). 

Kérjük, hogy azok a lakosok, akik úgy érzik, hogy az
alábbi szempontoknak megfelelnek:

• 2011. október 17-én 8-tól 12-ig és 
• 2011. október 18-án 8-tól 12-ig jelentkezzenek a

Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Az
igényléshez, hozzák magukkal a jogosultságot igazoló doku-
mentumokat (jövedelemigazolás, nyugdíjas törzslap, szoci-
ális segélyről szóló határozat, személyi igazolvány).

Amennyiben jogosult a csomagra, a jogosultság
elbírálása után erről névre szóló értesítést fog kapni!

Kérjük, hogy a jelentkezési időpontokat tartsák be, mert a
határidő után beérkezett igényléseket nem áll módunkban
elfogadni!

Ménes Andrea
polgármester

SZEPTEMBERBEN SZÜLETTEK:

ZSÍROS-VITÁLIS REBEKA
(Zsíros Tibor–

Dr. Vitális Eszter)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
PÓSÁN BALÁZS

és KÖNNYÜ JUDIT

AKIK MÁR
NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:

SZABÓ KÁROLY
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ KÁROLY

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

részvéttel osztoztak

H-4286 Bagamér•Rákóczi utca 32.

Tel./ fax: 36-52/388-312

Fax: 36-52/388-265

Gergely János: 30/ 5303385

E.mail: huto1@t-online.hu

www.hungarotorma.com

Tisztelt Tormatermelők! 

A Hungaro Torma Kft 2011.10.15-ével kezdi 
a torma felvásárlását 

a bagaméri telepen.

Várjuk régi és új termelőinket.
Napi felvásárlási áron dolgozunk!

Hungaro Torma Kft vezetősége 



„Nagyszerű kollégáktól búcsúztam el”
A címben szereplő mon-

datot Nagy Imréné, Marika
fogalmazta meg, amikor
arra kértük, hogy a nyug-
díjba vonulása alkalmából
beszélgessen velünk egy
kicsit. Szerette tehát a pos-
tát, ahol kisebb megszakí-
tásokkal 38 évet dolgozott,
de úgy érzi, mivel 14 éves
kora óta dolgozik, itt az
ideje, hogy kihasználva a
lehetőséget a pihenésre is
gondoljon a jövőben.

Mint mondja, szinte min-
den beosztásban dolgozott a
postánál, ami csak létezik. Volt
az elmúlt évtizedek alatt táv-
beszélő kezelő, főpénztáros,
és még sorolhatnánk. Mostani
nyugdíjba menetelével a pénz-
felvevői feladatokat hagyta ott
a nyugdíj kedvéért. Egysze -
rűbben fogalmazva, nála tud-
tunk csekkeket befizetni, ami
bizony nagy odafigyelést, pon-
tosságot, és főként, nagy fele-
lősséget jelentett. Mégis egy

pillanatnak tűnik visszatekint-
ve az elmúlt négy évtized,
amit azért is érezhet rövidnek
– mondja, mert kicsi, de egy-
mást támogató, kedvelő em -
berekből állt a munkahelyi
csapat. Négyen dolgoztak az
irodán, öten kézbesítettek,
egy munkatárs a csomagokért
felelt, egy kolléga pedig a
helyettesítő szerepet vállalta,
ha valakit egy szabadság, vagy
betegség pótolni kellett. Hogy

valóban kedvelték egymást,
azt az is igazolja, hogy a búcsú
partiján a helyiek mellett a
debreceni központból is tisz-
teletüket tették. Ahogy mesé-
li, munkaköre révén szinte
mindenki ismeri őt a város-
ban, és úgy érzi, mindenkivel
megtalálja a közös hangot,
úgyhogy ez is hozzájárul ah -
hoz, hogy szívesen dolgozott
Vámospércsen, és szívesen töl-
ti majd a nyugdíjas évtizede-

ket is városunkban. Bár erede-
tileg Debrecenben született,
lényegében minden Vámos -
pércshez köti, hiszen itt él a
lánya, testvére, és a férje csa-
ládja is. Igaz, a fia Angliában
dolgozik, de lényegében ő is
helybelinek számít. 

Természetesen Marikától is
megkérdeztük, hogy 55 éve-
sen, lényegében ereje teljében
nem tart-e attól, hogy unat-
kozni fog, de rögtön meg-
nyugtatott, ezért kár aggódni.
Egyrészt van egy 10 éves uno-
kája, akire szívesen fordít több
időt az eddigieknél, másrészt
még annak idején, a gyes mel-
lett kézműipari tevékenységet
is folytatott, és kézimunkázni
is nagyon szeret, és már terve-
zi, hogy mi mindent fog elké-
szíteni a jövőben. Azt sem tart-
ja kizártnak, hogy kézügyessé-
gét és kreativitását ezen a té -
ren valamiféle bedolgozás for-
májában hasznosítsa, ami egy
kis mellékes jövedelmet is biz-
tosíthat majd számára.  

Bővülőben, 
a művészeti oktatás kínálata

Vámospércsen

A jó kezdeményezések gyakran véletlenül indulnak
útjukra és válnak mindennapi valósággá. Nos, ilyen
véletlen lehetett már évekkel ezelőtt az ismert és elis-
mert fotó és képzőművész, H. Csongrády Márta, és
Vámospércs „találkozása”, amelynek gyümölcse töb-
bek között az évek óta sikeresen megrendezett női
művésztábor városunkban. Hamarosan azonban
Ménes Andrea polgármester és a művésznő eszmecse-
réje révén elindulhat egy olyan fotós képzés helyi fia-
talok számára, amely bővítheti az iskola által, a művé-
szeti oktatás terén nyújtott választási lehetőségeket.

A diákok eddig képzőművészeti, tánc- és zeneművészeti
fakultáció között dönthettek, és ehhez csatlakozhat hama-
rosan az a képzés, amely a fotóművészet alapjaira tanítja meg
a gyerekeket. Az ötletet valóban egy baráti beszélgetés adta,
amelynek során kiderült, hogy H. Csongrády Márta értékes
fotó és labor eszközei helyhiány miatt be vannak raktározva,
ahelyett, hogy valamilyen hasznos célt szolgálnának. Ekkor
vetette fel Ménes Andrea polgármester, hogy megpróbál
méltó helyet találni ezeknek Vámospércsen, főként, ha ezál-
tal lehetőség nyílik arra, hogy fotózásra oktassa a művésznő
a helyi tanulókat. Jelenleg a megfelelő hely kiválasztása zaj-
lik, illetve annak a feltérképezése, hogy milyen módon vál-
hatna ez a lehetőség a tavaly sikeresen akkreditált művésze-
ti képzés hasznára. Mártát telefonon értük el, méghozzá cso-
magolás közben, ugyanis éppen Kijevbe készült, ahol a
napokban nyílt meg önálló fotóművészeti kiállítása, amely-
nek témája Kárpátalja. Ezt követően pedig október 10-től
vesz részt Huszton, egy nemzetközi képzőművészeti alkotó-
telep munkájában, ahova a világ számos pontjáról érkeznek
kollégák Kanadától Ausztráliáig. Ezt követően veti majd bele
magát a vámospércsi képzés megszervezésébe, és bízik
abban, hogy a kezdeményezést az iskola is szívesen karolja
majd fel. Amikor arról faggattuk, hogy manapság, a digitális
fényképezés korában miért lehet fontos, hogy fényképezést,
illetve fotózást oktassanak, azt válaszolta, hogy ennek a
művészeti ágnak a technika csupán a második kelléke. Az
első, és legfontosabb a szemlélet, a látásmód kialakítása. Ez
pedig fejleszthető. Csak ennek birtokában tudja valaki a leg-
drágább felszerelést is úgy használni, hogy arra azt mondják,
fotóművész. A hagyományos fényképezés technikai fogásai-
nak megtanulása pedig érthetőbbé és könnyebben kezelhe-
tővé teszi a mai, modern felszereléseket. Természetesen ezek
használatát is fontosnak tartja, mint ahogy azt is, hogy nála
is elsajátítható legyen ezek professzionális alkalmazása.
Mint mesélte, korábban néprajzi fotózást tanított a
Debreceni Egyetemen, ahol a kezdeti 11 fős létszám után egy
idő múlva már 32 hallgatója volt. Bízik abban, hogy legalább
egy osztálynyi gyerek Vámospércsen is fantáziát lát majd
abban, hogy fotózást tanuljon. Vagyis technikai jártasságot a
fény, az árnyék és a színek művészetében. A szervezésről, és a
jelentkezés módjáról mi is beszámolunk majd. 

Tasó László országgyűlési képviselő rovata
Tisztelt Olvasó!
Az újság felelős kiadója,

Ménes Andrea polgármester
jóvoltából, a szerkesztő által
meghatározott keretekben, a
jövőben rendszeresen szeret-
ném ezen az úton is tájékoztat-
ni a Parlament munkájáról a
T. Olvasókat. 

Hajdúszoboszlón tartotta
összevont frakcióülését a kor-
mányzó Frakciószövetség,
melynek keretében az ország
lakóinak mindennapjait nehe-
zítő ügyek megoldáskeresése
mellett a kiszámítható jövő
alapjainak meghatározása is
napirenden szerepelt. A haj-
dúszoboszlói frakcióülésen
született döntések közül a leg-
fontosabbak: 

Uzsora és uzsorások elleni
fellépés

– BTK. szigorítása és az
uzsorások üldözése kiemelt
rendőrségi feladat lesz

–Kölcsönszerződések ka -
ma  tainak törvényi rögzítése, a
THM maximálása 30%-ban

– Készpénzalapú segélyek
arányának csökkentése és a ter-
mészetbeni növelése.

Maximált rezsiköltségek
– Központi ármegállapítás

bevezetése először a villany, a
gáz és a távhő áránál, majd a
szemét- víz, és csatornadíjak-
ban.

Stabilitási törvény előkészí-
tése

– 2/3-os törvény szabályoz-
za a nyugdíjrendszer, az egész-
ségügyi kassza, az adórend-
szer és az önkormányzati rend-
szer összehangolt működését

Otthonvédelmi akcióterv
– Fennálló devizahitelek

egyösszegű visszafizetésének
lehetősége forintban, és a
forintban felmerült költsége-
ket csak forintban lehet az
ügyfélre terhelni

– A devizahitelek kamat-
megállapításait átlátható refe-
renciahozamokhoz kötik, a
kamat-megállapításnak is átlát-
hatónak kell lenni

– A bankokban pozitív adós-
listát kell közzétenni, és SZJA
mentes lesz az elengedett adó-
tartozás 

Pénzügyi védelmi terv
– Az államadósság folyama-

tos csökkentése és az ország
külső pénzügyi függőségének
mérséklése kiemelt feladat,
költségvetési hiány 3% alatt
tartásával.

- Fordított adózási rendszer
bevezetése és 35%-os luxus áfa-
kivetés kezdeményezése.

- Adósságot felhalmozó cég
vezetője nem alapíthat új
céget, törölhető lesz az adó-
szám és nem évülnek el auto-
matikusan a gazdasági bűncse-
lekmények.

Start Munkaprogram
– Ez évben próbaprogra-

mok, jövőre Start programok
indítása a mezőgazdaságban,
az energiatermelésben, és az
országos nagyberuházások-
nál.

Bővebb kommenteket, híre-
ket, és napra, illetve „hétre
kész” információkat találnak a
www.tasolaszlo.hu honlapo-
mon.

Tasó László

Szeretnének többet tenni a vámospércsi romákért
„Mindenképpen az volt

a szándékunk, hogy meg-
újítjuk a kisebbségi önkor-
mányzati képviselet mun-
káját Vámos pér csen, és
hogy többet te szünk a ro -
mákért. Nem ve szünk fel
tiszteletdíjat sem a tisztsé-
günkért, hogy elhiggyék,
komolyan gondoljuk a vál-
lalásunkat. Igyekszünk is
tenni ezért, de már látjuk,
hogy ami a reményeink
között szerepelt, azokból
nem mindből lesz valóság.” 

Így kezdte kissé lehangol-
tan a beszélgetésünket Szabó
Béla, a helyi kisebbségi önkor-
mányzat ve zetője. Aztán ami-
kor végighallgattam őt úgy
éreztem, hogy persze a való-
ság mindig alulmúlja az ál-
mainkat, de az ő esetünkben
nem kell szégyenkezni. Büsz-
kék lehetnek arra, amit eddig
elértek a helyi cigányokért.

Hogy csak tételesen sorol-
juk minden részletezés nélkül

azokat a kezdeményezéseket,
amelyeket a Vámospércsi Ki -
sebbségi Önkormányzat indí-
tott el, vagy szervezett: gyer-
mekek beiskolázásához nyúj-
tott támogatás, füzetcsomag
osztása, korábban mikulás ün -
nepség, farsang, majális, hoz-
zájárulás a ballagók ballagási
ruhájához. Ezen kívül, az idén-
re terveznek még egy mikulás
ünnepséget, és még két ruha-
osztás is szervezés alatt van. 

Minden elfogultság nélkül
állíthatom, hogy mint újságíró
láttam már néhány kisebbségi
képviseletet szerte az ország-
ban, és állíthatom, hogy évek
alatt sem tesznek ennyit a kép-
viselők az emberekért, mint
Vámospércsen. A világot per-
sze nem lehet megváltani,
főleg, ha azt is figyelembe
vesszük, amit Béla mondott,
hogy a tavalyi költségvetésük-
től 400 ezer forinttal keve-
sebb az idei. Ebben az évben
pedig mindössze 900 ezer
forintból gazdálkodhatnak.

Az élet a legtöbb ember szá-
mára nehéz manapság, de
ennek elviseléséhez, illetve a
remény fenntartásához, hogy
lesz ez még jobb, nélkülözhe-
tetlenek az ilyen segítségek.
És aztán csak mellékesen jegy-
zi meg, hogy a munkaügyi
központ háta mögött, a Béke
út 3. alatt irodát tartanak fenn,
ahol amúgy ingyenes internet -
elérést és használatot biztosíta-
nak ingyen mindenkinek, aki-
nek szüksége van rá, ráadásul
nem is egy, hanem egyszerre
öt gépen. Ha valamihez na -
gyon fontos, akkor faxolni,
fénymásolni is tudnak korláto-
zott mennyiségben, vagy az
önkormányzat segítségével
egy-egy fontos iratot is be tud-
nak szkennelni és elküldeni
annak, akinek az idő fontos, és
nem tud a postára várni.
Segítenek abban is, hogy a
„Macika” Útravaló Esélyegyen -
lőségi Ösztöndíjprogramhoz
igazolásokat adtak ki, amivel a
gyerekek igazolhatták a jogo-

sultságukat a támogatás elnye-
réséhez. Nem mellesleg az
internet segítségével segíte-
nek a munkahelyszerzésben is
a társaiknak, vagyis hirdetése-
ket böngésznek, esetleg ön -
életrajzot, jelentkezéseket ké -
szítenek. Nemrég a Berettyó -

újfalui Vízműhöz közvetítettek
közhasznú foglalkoztatottakat. 

Szóval szégyenkezni még
akkor sincs okuk, ha egy-egy
ember életét alapvetően nem
ők fogják megoldani. De ők is
a megoldás részei lehetnek,
főleg, ha a lendületük, a jó

szándékuk nem törik meg.
Szabó Béla azt mondta, amíg
úgy látják, hogy tenni tudnak
a romákért, és ezt ők is így
érzik, addig mindenképpen
folytatják. Jelenleg négyen
képviselik Vámospércsen az
ötszáz-hatszáz főnyi cigánysá-
got, és igyekeznek nyitottak
lenni és rugalmasnak. Mind a
négyen fiatalok, a legidősebb
is csak 31 éves közülük, ők is
együtt fejlődnek a mai világ-
gal. Ezért is igyekeznek széles
kapcsolatrendszert ápolni a
mindenben segítséget nyújtó
városházától az iskolán és a
munkaügyi központon ke -
resztül egészen a családsegítő-
ig. Ha kell, közvetítenek egy-
egy problémás helyzetben, ha
kell, leülnek beszélgetni azzal,
akinek erre van szüksége.
Ennek is köszönhető, hogy
városunkban a romák által
elkövetett bűncselekmények
aránya jóval kisebb, mint a
környező településeken, zárta
beszélgetésünket Szabó Béla.  
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Nagy Imréné ajándékot vesz át a búcsúünnepségen

H. Csongrády Márta fotóművész

Szabó Béla képviselő az igénybe vehető
számítógépek előtt

Felhívás!
Vámospércs Városi Önkor mányzat a városi utak és jár-

dák téli síktalanítási munkáira ár ajánlatot kér, az árajánlat
összeállításánál kérjük az alábbiakat figyelembe venni:

1. Az önkormányzat azok árajánlatát várja, akik a síktalanítási
munkákhoz szükséges megfelelő gépekkel és a szóráshoz hasz-
nált – megfelelő mennyiségű, cca. 400m3 – homokkal  rendel-
keznek.

2. Árajánlatot tevőnek kell biztosítania a síktalanításhoz hasz-
nálni kívánt homok helyszínre történő szállítását, rakodását és
annak költségét.

3. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az 1.-2. pontban meghatá-
rozott anyag és annak szállítási, rakodási költségét, valamint a
munkagépek üzembentartási, javítási, karbantartási költségét.

Az önkormányzat a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval
köt Vállalkozási szerződést 2011. november 1.  napjától 2012. már-
cius 1. napjáig terjedő időszakra. Ezen időszakban végzett síkta-
lanítási munkáról a Vállalkozó köteles a munkavégzési napokon
munkanaplót vezetni, melyben rögzítésre kerül :

– munkavégzés naptári napja ( év, hó, nap),
– a munkavégzés napján folytatott tevékenység helyszínei

(közterület neve) és a munkavégzés megnevezése,
– a munkavégzési napján teljesített munkaórák.
A Vállalkozó által naponta elvégzett munkálatokat és a mun-

kavégzés idejét a Megrendelő helyszíni képviselője naponta
ellenőrzi és a munkanaplóban naponta azt leigazolja.

Pénzügyi elszámolás

– Vállalkozó számláját minden hónap ötödikéig a Meg -
rendelő Teljesítési igazolásának kiállítása után nyújthatja be. A
Teljesítési igazolás kiállítása a munkanaplóban rögzített és a
Megrendelő helyszíni képviselője által a munkanaplóban leiga-
zolt napi teljesítések összegzése alapján történik.

– Megrendelő a Vállalkozó számláját annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül pénztárban történő kifizetéssel, vagy
banki átutalással egyenlíti ki.

Az árajánlatok benyújtásának ideje: 2011. október 20. 14,00
óráig.

Az árajánlatot 2 példányban, cégszerűen aláírva, zárt boríték-
ban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal – Vámospércs, Béke
u. 1. – tetőtéri Titkárságán. A boratékra kérjük ráírni „SÍKTALA-
NÍTÁS”.

Az árajánlatban kérjük feltüntetni:
– az ajánlatot tevő cég nevét, címét, adószámát – vagy a vállal-

kozói igazolvány számát. 
– az árajánlat esetében kérjük a vállalási árat nettó óradíj-

ban megadni.
– az ajánlathoz kérjük csatolni a cégkivonat, vagy az egyéni vál-

lalkozói igazolvány másolatát.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat csak

olyan Vállalkozóval tud szerződést kötni, akinek nincs lejárt köz-
tartozása.

Ménes Andrea polgármester



A művelődési ház felhívása
Vámospércs Városi Ön -

kormányzat 2010 őszén újí-
totta fel a Művelődési Ház
és Könyvtár nagytermét,
melynek eredményeként
igényes és szép színház
teremmel lett gazdagabb
városunk. 

Szeretnénk, ha ebben a
teremben színvonalas színházi
programokat láthatnának, ezért
tettük közzé felhívásunkat.

Megfelelő érdeklődés ese-
tén bérletes színházi előadáso-

kat tervezünk, mely során
olyan közismert művészeket
láthatnak a színpadon, mit
Koltay Róbert, Koncz Gá bor,
Tahi-Tóth László, Kautz ky
Armand, Beleznay Endre.

Terveink szerint az első elő-
adás november 25-én, pénte-
ken 19 órai kezdettel az Én és a
Kisöcsém című darab lenne
Koltay Róbert és Gyebnár
Csekka (Barátok közt Gi zi -
jeként ismerik) fő szereplésé-
vel. Ezt követi a további két
előadás februárban illetve

márciusban darabok címe
Ajándék gésa, Bolond lány.

A részletes szereposztást és
a darabok rövid leírását az
alábbiakban közöljük.

A bérletes előadások bein-
dításához, arra van szükség,
hogy legyen elég érdeklődő. A
könnyítés érdekében három
részletben is befizethető az
összeg.  A bérlet teljes ára
5800 Ft, melyből 2000 Ft-ot az
előjegyzéskor kell befizetni. A

következő részletet október-
ben (további 2000 Ft) illetve
novemberben (1800 Ft) fize-
tendő.

A megfelelő érdeklődés
illetve jelentkező elengedhe-
tetlen feltétele a bérletes elő-
adássorozat megszervezésé-
nek.

Ezért kérjük, minél hama-
rabb jelezze részvételi szándé-
kát a Művelődési Ház és
Könyvtárban.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba ( e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91
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„Sohasem tolakodtam a pozíciókért…”
Egyszerre volt megle-

pett és meghatódott Nó tin
László, amikor megkapta a
Vámospércs Vá rosi Ön -
kormányzat Sport Díját.
Ahogy nekünk me sélte,
már nyolc éve nyug díjas, a
mai világ pedig nem arról
nevezetes, hogy a nyugál-
lományba vonultakra em -
lékezne, ráadásul a rend-
szerváltás előtt tanácstag
volt, ami nem a legjobb
ajánlólevél manapság. 

Ezek voltak a meglepetés
okai, az örömöt pedig az okoz-
ta, hogy az ő esetében épp az
ellenkezője történt minden-
nek. Kiderült, hogy nem felej-
tették el, a díjakat pedig nem
politikai alapon, hanem a
városért végzett munka alap-
ján ítélik oda.

„Mindig igyekeztem nyu-
godt és alkalmazkodó lenni”-
kezdte beszélgetésünket Nó -

tin úr. Ez viszont nem jelentet-
te azt, hogy elvtelenül képvi-
selt volna bármit a békesség
érdekében. Inkább abban
nyilvánult meg – meséli –,
hogy a konfliktusos helyzete-
ket higgadtan, megbeszélés
útján igyekezett rendezni, az
előléptetésekért, megbízáso-
kért pedig sohasem tolako-
dott, sőt in kább kerülte, hogy
bármikor az aspiránsok kö -
zött tartsák számon, ha ilyes-
miről volt szó. Ennek ellenére,
vagy talán épp ezért számítot-
tak rá és időről időre haladt
előre szakmai és közéleti
pályáján. 

Persze Vámospércsen min-
denki ismeri őt, és tisztelettel
emlegeti a nevét, de a kitünte-
tés kapcsán érdemes néhány
mozzanattal körvonalazni azt
a szép ívű pályát, amelyet
aktív korszakában befutott.
Vámospércsi születésű Laci
bácsi, és a legtöbb városlakó-

ban úgy él ő, mint aki már
ősidők óta testnevelést oktat
az iskolában, és aki az intéz-

mény igazgató he lyettese is
egyben. Azt talán kevesebben
tudják, hogy Nyírábrányban
kezdett tanítani 1963-ban és
hat tanévet töltött itt, ami
elmondása szerint fontos idő-
szak volt a szakmájában, mert
nagyon sok tapasztalatot szer-
zett ekkoriban. Bármilyen fur-
csa, ennek az egyik oka az volt,
hogy semmiféle technikai fel-
tétel nem állt rendelkezésére
itt, miközben szeretett volna
színvonalasan ta nítani, nevel-
ni, és időről időre testnevelési
ünnepségek megszervezésé-
vel is megbízták, ami ilyen
körülmények között a lehetet-
lennel volt határos feladat.
Nos, amit így megtanult, azt
kamatoztathatta Vámospér -
csen ez után, mivel itt ugyanez
volt a helyzet, csak már tudta,
hogyan lehet a semmiből vala-
mit létrehozni. 

Így építette segítő társaival
együtt az első kézilabdapályát,

amelynek a helyén ma már a
művelődési ház melletti ABC
van. Aztán az iskola udvarán
kezdett újat építeni, és tenni
azért, hogy minél jobb feltéte-
lek között sportolhasson a fel-
növekvő generáció Vámos -
pércsen. Visszatekintve, ő ma -
ga is eredményesnek látja test-
nevelői munkáját, mert a
nagyszámú, keze alól kikerült
fiatal között olyanok is voltak,
akikkel elsőként ő szerettette
meg a kézilabdát, és később
NB-I-es játékosok lettek. Szak -
mai eredményeire mások is
felfigyeltek, így egy idő után a
Hajdú-Bihar Megyei Diák sport
Szövetség tagja, elnökségi tag-
ja, és egy ideig alelnöke is volt.

Kérdésünkre, hogy ilyen
sűrű és változatos évek után
hogy érzi magát nyugdíjas-
ként, azt mondta, hogy reme-
kül. Ennek az egyik feltétele
szerinte az, hogy ma is valami-
féle napirend szerint igyek-

szik élni még akkor is, ha ezt
ma már nem kell olyan szigo-
rúan venni a régen. A felesége
könyvelőirodájában kezdett
el segíteni ezt, azt, és ma már
nélkülözhetetlen munkatársa
a kis családi vállalkozásnak,
ahol a fiuk is dolgozik. Arra
azonban vigyáz, hogy emellett
délután egy és fél három kö -
zött szunyókáljon egy kicsit,
utána pedig a háza udvarában,
kertjében tevékenykedik, és
büszke arra, hogy az idén
nagyon jó volt a gyümölcster-
més náluk. És ha ez még nem
lenne elég, akkor ott van még
egy lány és egy fiú unoka is,
akikkel mindig szívesen van
együtt. 

Elégedett embernek tartja
magát, és nagyon örül a meg-
tiszteltetésnek, a díjnak, amit
kapott. Büszke rá, hogy szülő-
városa még most is gondol rá.
Így, igazi öröm vámospércsi-
nek lenni.  

Népszámlálás, 2011
Tisztelt Vámospércsiek!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy Magyarország terüle-
tén 2011. október 1. és
2011. október 31. között
népszámlálás zajlik, amely-
ről a 2009. évi CXXXIX. tör-
vény rendelkezik.

A népszámlálásról szóló
2009. évi CXXXIX. törvény
3. § (1) bekezdése alapján az
adatszolgáltatás kötele-
ző. Amennyiben az adatszol-
gáltatást az összeírandó sze-
mély mégis megtagadja, a
település népszámlálási fele-
lőse jogosult szabálysértési
eljárás megindítására az
1999. évi LXIX. Törvény
82. § alapján.

A számlálóbiztosok 2011.
szeptember 27. és szeptem-
ber 30. közötti időpontban
egy tájékoztató levél kísére-
tében eljuttatták Önökhöz a
kérdőívek 1-1 példányát és a
kitöltést segítő útmutatót.

Az adatszolgáltatáshoz há -
rom lehetőség közül lehet
választani:

1. A kérdéseket megvá-
laszolhatják interneten
ke resztül. Ehhez a www.
enepszamlalas.hu honlapra
kell belépniük, ahol egy azo-
nosító és egy egyedi kód
megadásával lehetővé válik
az on-line felületen történő
kitöltés. Ez az azonosító és az
egyedi kód a lakáskérdőív
első oldalán az „Azonosító és
Internetes belépési kód”
mezőben található. Az inter-
netes kitöltésre 2011. októ-
ber 1. és 2011. október 16.
között van lehetőség.

2. A kérdéseket megvá-
laszolhatják úgy is, hogy
a kérdőíveket saját ma -
guk töltik ki. Ebben az eset-
ben, ha az adatszolgáltatói
csomagban található egy
darab személyi kérdőív nem
elegendő az adatszolgáltatá-
si kötelezettség teljesítésé-
hez, a számlálóbiztosok
ellátják Önöket a megfelelő
mennyiségű kérdőívvel. A
kitöltött kérdőíveket a
kapott borítékba visszahe-
lyezve a számlálóbiztosok-
nak adják át. Az önkitöltésre
szintén 2011. október 1. és
október 16. között van lehe-
tőség.

3. A kérdéseket megvá-
laszolhatják a számláló-
biztosoknak, akik 2011.
október 1. és 2011. októ-
ber 31. között keresik fel
Önöket. Kérjük ehhez, a
borítékban található kérdőí-
veket őrizzék meg!

Ha az adatgyűjtéssel kap-
csolatban bármilyen kérdé-
sük van, a KSH munkatársai
az ingyenesen hívható 06-
80-200-014-es vagy a 06-80-
200-224-es telefonszámo-
kon, munkanapokon 8-20
óra között, hétvégén 10-18
óra között válaszolnak.

Informálódni lehet a
www.nepszamlalas.hu hon-
lapon is.

A számlálóbiztosok és a
KSH a népszámlálás során
felvett adatokat az adatvé-
delmi törvény szigorú szabá-
lyait betartva, bizalmasan
kezelik, és kizárólag statiszti-
kai célra használják fel.

Tekintettel a népszámlá-
lás fontosságára, megkérjük
a tisztelt lakosságot, hogy a
pontos címek felismerése
érdekében ingatlanjaikon
pótolják az esetlegesen hi -
ányzó házszámokat, több
lakás esetében az ajtószámo-
kat illetve a többszintes la -
kásokban a postaládákon el -
helyezett címek feltünteté-
sét. Ezzel is elősegítik azt,
hogy az adatfelvételi csoma-
gok időben eljussanak Önök -
höz.

Az adatszolgáltatói cso-
mag nem reklámot vagy szó-
ró anyagot, hanem a nép-
számlálás nélkülözhetetlen
nyomtatványait tartalmazza.
Ezért ne dobják ki!

Amennyiben valaki az
összeírási időszakban kima-
radna, pótösszeírásra je -
lentkezhet 2011. no vem-
ber 1.  és november 8.
között a település népszám-
lálási előadójánál (Veresné
Szabó Csilla), az Ok mány -
iroda épületében (Vámos -
pércs, Béke u. 2. sz.)

Kérjük, hogy együtt-
működésükkel támogas-
sák a 2011. évi népszám-
lálás sikeres végrehajtá-
sát!

Kanyóné Papp Klára
jegyző,

népszámlálási felelős

Jelenet az Én és a Kisöcsém című 
előadásból

Zsuzsika aktív nyugdíjas évekre készül
„Nagyon örülök, hogy

mindenkitől békességben
tudtam búcsút venni a
nyugdíjba menetel kap-
csán, és annak is örülök,
hogy ilyen szépen, ünnepé-
lyesen köszönték meg az ott
töltött 25 évet. Bizony sze-
rencsés va gyok, mert ma -
napság a munkahely na -
gyobb érték, mint valaha,
ha pedig még szépen is tud
valaki elköszönni, akkor
többet már kí vánni sem
lehet.”

Dobsa Zsigmondné, Zsu -
zsika lényegében egy szuszra
tollba mondta a róla szóló
cikk fejlécét, csak le kellett
jegyezni. Beszédes, tempera-
mentumos, lendületes asz-
 szony benyomását keltette az
interjú során, és amikor erre
utaltunk, nem köntörfalazott,
hanem elmondta, hogy legna-
gyobb meglepetésére nem-
hogy pihenni vágyna, hanem
olyan energikusnak, tettre
késznek érzi magát, mint még
soha ez előtt. „Néha úgy
érzem, hogy a hegyet el tud-
nám vinni” – örvendezett, ami
azt is előrevetíti, hogy keresni
fogja, hogy a nyugállomány-
ban milyen aktív tevékenysé-
get tudna folytatni, amitől to -

vábbra is hasznosnak érzi
majd magát. 

Pedig neki sem volt köny-
nyű, hiszen 15 éves kora óta
40 év telt el munkával, és ez
idő alatt bizony fizikailag is
alaposan igénybe volt véve.
1971-ben a Debreceni Kon -
zervgyárban kezdett az erede-
tileg derecskei Zsuzsika, aki
Vámospércsre ment  férjhez,
így lett belőle is helyi lakos.
Úgy látja, hogy szerencsés
volt, hamar befogadta a tele-
pülés, amiben annak is szere-
pe volt, hogy három éve
elhunyt férje közismert és köz-
kedvelt ember volt a város-

ban, hiszen ze nészként nagy
népszerűségre tett szert. Ezt a
bizalmat aztán a feleség státu-
szával ő is megkapta, és úgy
érzi, hogy mára már önmagá-
ért is szeretik és bizalommal
vannak iránta az emberek. Eb -
ben az önkormányzatnál be -
töltött munkaköre is segítette,
ahol 25 éven át dolgozott mos-
tanáig kézbesítőként. Szerette
ezt a munkát, pedig naponta
átlagosan 20-25 kilométert is
le kellett tekernie a biciklijé-
vel, mert bár időnként „csak”
20-25 levelet kellett kikézbesí-
tenie, de bizony, a szélrózsa
minden irányába és Vá mos -

pércs belterülete még az 55
kilométert is meghaladja. Né -
miképp ennek is tudja be,
hogy ilyen jó erőben és kondí-
cióban van. A munka so rán
aztán nagyon sok emberrel
találkozott, beszélgetett, fő -
ként az idősebbek, gyakran el
sem ol vasták a kivitt külde-
ményt, inkább őt kérték meg
arra, hogy mondja el belőle a
lényeget. Meg bíztak benne és
gyakran az örömüket, bánatu-
kat is vele osztották meg. Bár
újabban ezek kö zött egyre
több volt a bánat, mint az
öröm, hiszen nem lehetett
nem észrevenni, hogy az em -
berek nagy része egyre nehe-
zebben él.

Nagyon megható volt szá-
mára, hogy az önkormányzat
ilyen szépen, és szeretettel
köszönt el tőle, és ő is szereti
az ott dolgozókat. Ezért is
kezdte azzal a nyugdíjas napo-
kat, hogy azonnal elvállalta a
népszámlás kapcsán a kérde-
zőbiztosi feladatokat. Ez neki
való, hiszen majdnem ugyan-
azt kell csinálnia, mint eddig.
Ha pedig ennek vége, akkor új
elfoglaltságot keres, ha kell,
beteget ápol, vagy takarít, de
otthon nem fog tétlenül ülni.
Ahogy tréfásan mondta, elég
volt pihenésből egy hét is.    

Dobsa Zsigmondné munkáját köszönik meg 
az önkormányzat dolgozói
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