
Együtt ünnepeltük
évezredes kultúránkat

Városunkban január
22-én ünnepeltük a Ma -
gyar Kultúra Napját. A do -
kumentumok alapján az
idén 190 éve, 1823. ja-
nuár 22-én tisztázta le,
Kölcsey Ferenc Csekén a
Himnusz kéziratát. En -
nek emlékére 1989. óta
ezt a napot a Magyar
Kultúra Napjaként ünne-
peljük. 

A megemlékezések
alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes
h a g yo m á nya i n k n a k ,
gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erősítésének,
bemutassuk és tovább -
adjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi érté -
keinket. Szinte minden
településen történik valamilyen kulturális esemény,
előadásokat szerveznek, kiállításokat nyitnak meg,
díjakat, kitüntetéseket adnak át az oktatás, nevelés, kul-
turális területen kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak.

A Vámospércsen megrendezett városi ünnepség ter-
mészetesen a Himnusszal kezdődött, Kölcsey Ferenc
versét Somogyi László Gábor a Pircsike Közművelődési
Egyesület tagja és vezetője szavalta el.

Ünnepi köszöntőt Ménes Andrea polgármester mon-
 dott.

Ezt követően a Móricz Zsigmond Színház művészé-
nek Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas színművésznő-
nek az önálló műsora láthatták az érdeklődők „Uram,
nem látta Magyarországot?” címmel, amely valóban
lebilincselte a közönség figyelmét.

A Vámospércsen most bemutatott műsorral Pre -
gitzer Fruzsina 2010-ben elnyerte a Magyar Kultúra
Lovagja kitüntetést. Lovaggá a Magyar Kultúra Napján,
a Parlamentben ütötték, mely alkalomból a rendezvé-
nyen Habsburg Ottó is jelen volt.

Járási hivatalok, helyi kormányablakok

XXIII. évfolyam, 2. szám
2013. február 

Ingyenes újság

A járási hivatalok a me -
gyei kormányhivatalok szer-
 vezeti egységeiként 2013.
január 1-jével jöttek létre. A
Nyirado nyi Járási Hi -
vatal Nyir adonyban, az
Árpád tér 1. szám alatti
épületben kezdte meg
működését (átmenetileg a
polgármesteri hivatal épü-
letében– az új járásközpont
birtokba vételéig). Ezzel
együtt, a helyi ok mányiro-
dák ezentúl – február 1-jé -
től – kormányablakokként
működnek. Ezeken a helye-
ken, a hét minden napján az
eddig megszokottnál sok-
kal több hivatali ügyet tud-
nak majd a városlakók elin-
tézni. Az alábbiakban az
átalakítás legfontosabb in -
formációi gyűjtöttük össze,
és tesszük most közé. 

Elérhetőségeik

Járásközpont: 
4254 Nyír adony, Árpád

tér 1. Telefon: (36 52) 203-
038. Fax: (36 52) 203-870. 

E-mail: nyiradony.jh@
hmbkh.gov.hu.

Gyámhivatal: 
4254 Nyír adony, Kos -

suth u. 7. Tel: 52/203-095.       
E-mail: gyam.nyiradony.

jh @ hbmkh.gov.hu.
Okmányirodák:
4287 Vá mospércs, Bé -

ke u. 3. 52/ 210-001. 
4254 Nyiradony, Kos -

suth u. 7. 52/203-017,
52/593-000 

E-mail: okmany.nyiradony.
jh@hbmkh.gov.hu

A járási hivatal illetékes-
sége kilenc településre ter-
jed ki, melyek az alábbiak:
Ál mosd, Bagamér, Fülöp,
Nyír  acsád, Nyíradony, Nyír -
már tonfalva, Nyírábrány,
Újlé ta, Vámospércs.

Az állampolgároknak ál -
landó ügyintézésre a járási
hivatal székhelyén kívül két
kirendeltségen is van le -
hetőségük az alábbi helyszí-
neken: 

1. Nyírábrány, Ábrányi
Kornél tér 6.

2. Vámospércs, Béke
u. 3.

A járási hivatalhoz kerülő
ügyek legnagyobb részét az
okmányirodai feladatok
je lentik, így a személyi adat-
és lakcímnyilvántartással,
útlevél-igazgatással és a köz-
lekedési igazgatással kap-
csolatos feladatok. A jelen-
legi nyiradonyi és vá -
mos pércsi okmányiro-
da a Nyír adonyi Járási Hi -
vatal törzshivatalának szer-
vezeti egységeként műkö-

dik tovább Nyíradony -
ban, a Kossuth u. 7., illet-
ve Vámospércsen új he -
lyen, a Béke u. 3. szám
alatti épületben.

A járási hivatal hatósági
osztályának hatáskörébe
tartoznak az egyes szociá-
lis ellátásokkal, (idősko-
rúak járadéka, alany és nor-
matív alapon megállapított
közgyógyellátásra való jo -
gosultság, ápolási, emelt
ösz szegű ápolási díjra való
jo gosultság (méltányosság
ki vételével), egészségügyi
szolgáltatásra való jogosult-
ság) a kommunális igaz-
gatással összefüggő fel-

adatok (pl. temetőengedé-
lyezés), a me nekültügyek,
az egyes vízügyi, illetve
védelmi igazgatási, földren-
dezési és földkiadási ügyek,
az érettségi vizsgával, okta-
tással, valamint egyes táv-
hő, villamos energia és föld-
gázellátással kapcsolatos
ügyek. Sza bály sértési ha -
táskörben január 1-jétől a
járási hivatal hatósági osz-
tálya jár el, a járás teljes
területére vonatkozóan. A
hatósági osztály munka-
társai a járásszékhelyen
valamint a fenti két
ki rendeltségen elérhe-
tőek.

2013. január 1-jétől a járá-
si hivatal szakigazgatási
szerveként működő járási
gyámhivatalhoz kerültek
a jegyzői és a városi gyámhi-
vatali feladat-és hatáskörök.
A gyámhivatal munka-
társai a járásszékhelyen
valamint a fenti két
kirendeltségen is elérhe-
tőek.

A járási gyámhivatal jogo-
sult eljárni a gyermekvédel-
mi feladatokkal kapcsola-
tos ügyekben (pl. gyermek-
elhelyezés, védelembe vé -
tel), a szülői felügyeleti jog

gyakorlásával, gyermektar-
tásdíjjal, kiskorú házasság-
kötésének engedélyezésé-
vel, örökbefogadással, csa-
ládi jogállás rendezésével,
gyámsági és gondnoksági,
valamint vagyonkezeléssel
kapcsolatos ügyekben. A
gyermekvédelmi ellátások
közül azonban egyes gyer-
mekvédelmi támogatások
(rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény, a kiegészí-
tő gyermekvédelmi támo-
gatás, az óvodáztatási támo-
gatás) továbbra is jegyzői
hatáskörben maradtak, a
rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatással kapcsolat-

ban pedig a települési ön -
kormányzat képviselő-tes-
tülete a döntéshozó szerv. 

A járáshoz tartozó továb-
bi hat településen az ügyin-
tézési igényeknek megfele-
lően a következő helyszíne-
ken és időpontban  tart
ügyfélfogadást a települési
ügysegéd:

– Bagamér, Kossuth L.
u. 7. – kedd és csütörtök:
8.00–16.30,

– Újléta, Kossuth u. 20. –
hétfő:8.00–16.30 és szerda
8.00–12.00,

– Álmosd, Jókai u. 17. –
hétfő és csütörtök 8.00–
12.00,

– Nyíracsád, Kassai u. 7.
–hétfő és csütörtök 8.00–
16.30,

– Nyírmártonfalva, Kos -
suth u . 38. – szerda: 8.00–
16.30,péntek 8.00–14.00,

– Fülöp, Arany J. u. 19. –
hétfő, kedd és szerda 8.00-
12.00.

Január 1-jétől kezdődően
a munkaügyi kirendeltsé-
gek, a népegészségügyi in-
tézetek, a körzeti földhiva-
talok, az állategészségügyi
és élelmiszer-ellenőrző hi -
va talok, valamint az építés-
ügyi hivatalok is járási szin-

ten végzik feladataikat.
A közigazgatás korszerűsí-
tése, a technikai feltételek
kialakítása miatt azonban
egyes szakigazgatási szer-
vek több járásra kiterjedő
illetékességgel látják el fel-
adataikat 

Járásunk illetékességi te -
rületéhez tartozó települé-
sek lakossága az alábbi
helyszíneken és szak-
igazgatási szerveknél  in -
tézheti ügyeit:

– Balmazújvárosi Járási
Hi vatal Járási Népegész -
ség ügyi Intézete 

4028 Deb recen, Rózsa -
hegy u. 4.

– Debreceni Járási Hiva -
tal Járási Földhivatala

4024 Debrecen, Kossuth
u. 12-14.

– Debreceni Járási Hiva -
tal Debreceni Munka -
ügyi Kirendeltsége

4024 Debrecen, Piac u.
42-48. (Nyíradony telepü-
lés esetében)

– Debreceni Járási Hiva -
tal Létavértesi Munka -
ügyi Kirendeltsége 

4281 Létavértes, Árpád
u. 8. (Bagamér, Álmosd
települések esetében)

– Debreceni Járási Hiva -
tal Vámospércsi Munka -
ügyi Kirendeltsége

4287 Vámospércs, Béke
u. 3. (Fülöp, Újléta, Nyír -
acsád, Nyírmárton falva,
Nyír ábrány, Vámospércs
települések esetében)

– Debreceni  Járási Hiva -
tal Járási Állategészség -
ügyi és Élelmiszer-ellen-
őrző Hi vatala

4030 Debrecen, Diósze -
gi u. 30.

– Debreceni Járási Hiva -
tal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hi va -
tala (a műemlékekkel kap-
csolatos első fokú építés-
ügyi hatósági feladatok)

4024 Debrecen, Piac u.
42-48.

A vámospércsi kormányablak épülete

A két kitűnő előadó,
Somogyi László Gábor,
és Pregitzer Fruzsina

Borverseny 2013
XXII. Borversenyre kerül sor 

a Művelődési Ház és Könyvtárban 

Célunk a hagyományok ápolása ezen a terüle-

ten is, ezért szólítjuk meg a boros gazdákat. 

Azok, akik megtisztelik boraikkal és személyük-

kel a rendezvényt egy kellemes társasági ese-

mény részesei lehetnek.

Kérjük, részvételi szándékát február 28-án, 18 órá-

ig jelezze személyesen a Művelődési Ház és Könyv -

tárban, vagy telefonon az 591-038 illetve az 591-

039 számon.

A vörös és fehér borokat 1-jén, 18 óráig és 2-án

szombaton 9-13 óráig várjuk, címke nélküli, fehér, egy

literes üvegekben.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretet-

tel várunk!

Lányok, asszonyok, sütést kedvelők figyelem! 

A borversenyhez kapcsolódva 

hirdetjük meg a 

BORKORCSOLYA VERSENYT!

Várjuk a saját recept szerint elkészített sós

süteményeket, sós rudakat, perecet, pogácsát,

melyre azt elfogyasztván jól csúszna egy pohár-

ka bor. 

A borkorcsolyából zsűrizésre egy tányérral

kérünk és az elkészítés receptjét.

A versenyen az 1. helyezettet díjazzuk!

2013. március 2-án szombaton, 15 órától
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2013. január hó 22. napján rendkívüli ülést tar-
tott.

Első napirendi pontban a képviselők elfogadták a
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Ta -
nács által hozott határozatokat, amely szerint a Társulás
2013. január 1. napjával jogutód nélkül megszűnik. 

Második napirendi pontban a képviselő-testület úgy
döntött, hogy támogatja az Európa-kapu Európai Területi
Társulásban Vámospércs Város tagként történő részvételét,
valamint jóváhagyta a Társulás Egyezményét és Alap -
szabályát. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a Társulás betét
és tagdíjának fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költség-
vetésében, a dologi előirányzat terhére biztosítja. 

Harmadik napirendi pontban arról született határo-
zat, hogy a „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fej-
lesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 jelű pályázat
megvalósítása érdekében a pályázatban szereplő elszámol-
ható költségek önrészére 100%-os támogatást igényel az
önkormányzat az EU Önerő Alapból.

Negyedik napirendi pontban a testület úgy döntött,
hogy a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alap-
ján szociális étkeztetés kötelező önkormányzati feladat ellá-
tása érdekében határozatlan időre ellátási szerződést köt
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával, az ellátási szer-
ződés alapján a szociális étkeztetést a Szociális Szolgáltató
Központ Vámospércs intézményben biztosítja. Szükséges
volt ennek megfelelően elfogadni a Szociális Szolgáltató
Központ Alapító okiratának módosítását, Szakmai Prog -
ramját és a Szervezeti és Működési Szabályzatát is.

Ötödik napirendi pontban a képviselők elfogadták,
hogy a Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2013.
január 1. napjával átalakuljon jogi személyiségű társulássá a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tör-
vény IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően. 

A képviselő-testület a fentieknek megfelelően jóváhagyta
a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását, valamint a Mikrotérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs módosított és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési
Szabályzatát, valamint Szakmai Programját. 

Hatodik napirendi pontban a testület jóváhagyta,
hogy a „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt.-nél
óvadéki számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési
elszámolási számlájára lehívja a fejlesztési célú kiadásokat
9 012 822 Ft összértékben.

Hetedik napirendi pontban arról született döntés,
hogy a város közigazgatási területén lévő, használaton kívü-
li, állami tulajdonú ingatlanok közül a 331/2 hrsz-ú, 263 m2

nagyságú, kivett saját használatú útművelési ágú ingatlan
½-ed részben állami tulajdonú részét térítés mentesen a
Magyar Államtól átveszi az önkormányzat forgalomképtelen
vagyontárgyai közé. 

Több napirendi pont a nyílt ülésen nem volt, ezt köve-
tően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját,
ahol egyedi kérelem megtárgyalására került sor.

Ménes Andrea 
polgármester

Olcsóbb lett a szennyvízszippantás
a városban!

Magasabb szintű jogsza-
bály alapján kizárólag az
önkormányzat jogosult meg-
 határozni, hogy a települé-
sen ki végezheti kötelező
közszolgáltatásként a szenny-
 vízszippantást. 

A jogszabály meghatároz-
za azt is, hogy ezt a tevé-
kenységet csak olyan vállal-
kozás folytathatja, amely
rendelkezik a tevékenység-
hez szükséges engedéllyel.
Vámospércs Városi Önkor -
mányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 2013.
január 1. napjától az önkor-
mányzat 100%-os tu laj donú
cégét, a Vámosvíz Kft.-t jelöl-
te ki a szennyvízszippantás
végzésére, öt év határozott
időtartamra. Ez a cég rendel-
kezik kizárólagos engedély-
lyel a város területén lévő

szennyvízbefogadó helyre
vonatkozóan. 

A képviselő-testület meg-
alkotta a 23/2012. (XII. 20.)
számú önkormányzati ren-
deletét, amelyben szabályoz-
ta a tevékenységgel kapcso-
latos feladatokat és megálla-
pította a fizetendő díj mérté-
két, amely a 2013. évben:
630 Ft/m3. Ez szippantáson-
ként (5 m3) bruttó 4000 Ft
összegű költséget jelent a
lakosoknak. 

Annak érdekében, hogy a
lakosság a ténylegesen el -
szál lított szennyvíz után fi -
zesse meg a díjat, az új szol-
gáltató a szippantó kocsiját
mennyiség-mérővel szerelte
fel. Ezáltal lehetőség van
arra, hogy amennyiben a
szippantott szennyvíz meny-
nyisége nem éri el az 5 m3-t,

akkor a fizetendő díj össze-
ge is kevesebb. 

A döntés meghozatalánál
és a szolgáltató kijelölésénél
a képviselő-testület célja az
volt, hogy a szolgáltatás díja
és minősége ellenőrizhető
legyen, és ezzel egyidejűleg
a lakosság terheit a lehető
legkisebbre csökkentse. Ezt
a célt leginkább a saját tulaj-
donú vállalkozásával tudja
az önkormányzat elérni,
akár a nyereség minimalizá-
lásával is. 

Tekintettel arra, hogy a
helyi jogszabály megalkotásá-
val szabályozottá válik a
szennyvíz leürítésének, ke ze-
lésének helyszíne is, ezért a
korábbi illegális leürítések
megszüntetésével az önkor-
mányzat a környezetet és az
ivóvízbázist is védeni kívánja.  

Felhívjuk a tisztelt lakos-
ság figyelmét arra, hogy
2013. január 1-jétől kizáró-
lag a Vámosvíz Kft. jogosult
a szennyvízszippantásra, és
az elvégzett szolgáltatás
után a díj beszedésére. 

A szolgáltatás igénybevé-
telét az alábbi telefonszámo-
kon lehet bejelenteni:

Munkanapokon
– hétfő-kedd- csütörtök:

7,30-16,00 óráig, 
– szerda: 

7,30-18,00 óráig
– péntek:

7,30-13,30 óráig
a 06-52-210-002 telefon-

számon.
Munkaidőn kívül:
06-20-268-51-19 telefon-

számon.
Ménes Andrea

polgármester

Vízminőség-vizsgálat városunkban
A közelmúlt-

ban vett minta-
vétel alapján el -
készült az a két vizsgálati
jelentés, amelyből kiderült,
hogy jelenleg a vámospércsi
ivóvíz megfelel az egészség-
ügyi előírásoknak, tehát

nyugodtan fogyasztható. Ez
azt is jelenti, hogy más,
kevésbé szerencsés települé-
sekkel szemben városunk-
ban nincs szükség a lajtos
kocsiból való vízellátásra. 

Ha jobban szemügyre
veszik a közzétett anyagot,

akkor látható, hogy az egyik
a hálózatra menő víz vizsgá-
lati adatait részletezi, a másik
pedig a városban lévő Kos -
suth utcai mintavételi hely-
ből származó víz összetételét
mutatja be. Fontos tudni,
hogy a je lenlegi EU-s előírás

szerint az ivóvízben az ar -
zénra vonatkozó mennyiség
10 µg/l. A vámospércsi ered-
ményeken jól látható, hogy a
mi vizünkben lévő arzén
mennyisége jóval a megen-
gedett határérték alatt van.
(5,6–7,8 µg/l)

Tisztelettel meghív-
juk február 22-én pén-
teken 16 órától a
Művelődési Ház és
Könyvtár kiállítóter-
mébe ahol ,,Mit vár
tőlünk az élet korunk
előrehaladtával?" cím-
mel dr. Kálmánchey
Albert pszichiáter, ad-
diktológus előadása
valamint A szerencse
fia vagyok cí mű könyv
bemutatójára kerül
sor.

Programunkat sze-
retettel ajánljuk vala-
mennyi korosztálynak.

A Művelődési
Ház 

felhívása
M E G N Y I T O T T U N K !

A DR. TISZA ÜGYVÉDI IRODA
alirodája 

2013. február 1-jén megkezdi működését 
a művelődési házban.

Jogi tanácsadás, szerződéskötés, képviselet peres és
hatósági eljárásokban, cégjogi ügyintézés.

Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontokban.
Tel.: 70-518-1215, e-mail: drtisza@gmail.com

Matematikából és fizikából felső tagozatos gyerekek
korrepetálását vállalom. Érdeklődni a 52-210-994 telefon-
számon lehet.

Nyilatkozat

A Vámospércsi Hírek 2007.  évi júliusi számában megjelent „Több
nap, mint kolbász” című cikkében az alábbi mondat valótlan adato-
kat tartalmaz:

„A projekt tervezésére és kivitelezésére a CSŐSZ-SYSTEM Kft.
kapott megbízást, az engedélyezési terveket a cég alvállalkozói
Fekete András és Ipolyi Gyula készítették.”

Vámospércs Városi Önkormányzat

120 órás német nyel-
vi képzés indul Vá -
mospércsen a Művelő -
dési Ház és Könyvtár -
ban kezdők részére
március hónapban.

Cél: Alapvető német
nyelvi kompetenciák
megszerzése, egyszerű
társalkodó szint elérése.

Belépési feltétel: befeje-
zett 8 általános iskolai
végzettség

Várjuk azoknak a 18.
életévét betöltött felnőt-

teknek a jelentkezését,
aki,

Nem áll középiskolával,
felsőoktatási intézmény-
nyel tanulói, vagy hallga-
tói jogviszonyban kivéve:
a költségtérítésben részt-
vevő hallgatókat,

Nem vesz rész e prog-
rammal párhuzamosan,
állami, vagy UNIÓS for-
rásból finanszírozott in -
formatikai vagy idegen
nyelvi képzésben,

Vállalja a képzési költ-
ség önrészének megfize-
tését.

Képzési költség támo-
gatott, így az Önre eső
rész a támogatási összeg
2%-a : 1.800 Ft, ezer-
nyolcszáz forint.

Szeretne németet ta -
nulni? Legyen bátor!
Jelentkezzen a Művelő -
dési Ház és Könyvtár-
ban!

Tanuljon németül 
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Ismét vámospércsi 
karate siker

A Kyo Hungária SE Vámospércsi Klubja
részt vett a Gyöngyösön megrendezésre
kerülő Utánpótlás Baj nokságon, melyet a
Magyar Kyokushin Karate Szer vezet rende-
zett. 

A versenyen nagyszerű, dobogós eredményt
ért el két vámospércsi fiatal is. Korábban beszá-
moltunk arról, hogy a „Nagykun Kupán” Arany
Fru zsina kiemelkedő, harmadik helyet szerzett,
és most ismét a legjobbak között volt a tehetséges
vámospércsi lány. 

Ezúttal az ifjúsági női 60 kg-os súlycsoportban
lett 3. míg a fiúk közül a serdülő férfi 74 kg-os
kategóriában Debreceni József harcolt ki bron-
zérmes helyezést. Fontos eredmény, és a jövőre
nézve bíztató, hogy Mézes Márk 44 kg-os kategó-
riában 10. helyezést ért el. 

A versenyzőknek, és edzőjüknek, Kovács
Mihálynak egy -aránt további sok sikert kívá-
nunk!

Hivatásom az életem
Bár a médiában folya-

matosan olvashatunk ar -
ról, hogy milyen kevés női
vezető van a magyar közé-
letben, vállalkozásokban
és ez mennyire nincs össz-
hangban a nyugat-európai
gyakorlattal, mégis hajla-
mosak vagyunk megle-
pődni. Ha egy sikeres vál-
lalatról kiderül, hogy nő a
vezetője, akkor jelentőség-
teljesen összesúgnak a fér-
fikollégák, rácsodálkozá-
suk miatt még egy-két elra-
gadtatott kijelentésre is
vetemednek. 

Hát, ő alaposan rászolgált
erre a „zavarodottságra”! Egy
olyan embert próbáló terü-
leten bizonyított, amely sok
férfi szemében is nagy kihí-
vás lenne. Vajon mi a tit-
ka? A Platinum Hajdú-Bihar
megyei Temetkezési Vállalat
vezetőjével, Kari Irénnel be -
szélgettem, abból az alkalom-
ból, hogy a közelmúltban, öt
évre ismételten megbízták a
cég vezetésével.

Stílusosan berendezett iro-
da, finom kávé és egy ha táro-
zott kézszorítás fogad, miköz-
ben rögtön a tárgyra térünk.
Érzem, itt minden percnek
súlya van, nincs idő a mellébe-
szélésre, lazaságra. Kari Irén
már csak ilyen: határozott, és
mint a beszélgetés végére
kiderült, mégis végtelenül
empatikus. Nél külözhetetlen
személyiségjegyek egy olyan
kényes és érzékeny területen,
amely minden ember életé-
ben el kerülhetetlen: a tisztes
befejezés, az elmúlás, a halál. 

Először a cég arculatváltá-
sáról faggatom, egy „személy -
re szabott” barchobával: mi a
világegyetem egyik legtartó-
sabb féme? Az igazgató moso-
lyogva vette a la pot és elmond-
ta: – „Minde nekelőtt azért volt
szükséges új nevet és logót
választani, hogy megkülön-
böztethetőek és mégis köny-
nyen felismerhetőek legyünk,
mert a verseny egyre erősebb

a temetkezési piacon.”  Az
ar culattervezés ugyanakkor
csak így leírva tűnik egyszerű-
nek. Hosszú és grádicsos folya-
mat volt. Nehéz volt az igazga-
tó hitvallásának és a szakma
elvárásának megfelelni! Meg -
jeleníteni a vállalatot az em -
berek tudatában úgy, hogy
kiderüljön: ez a te metkezési
szolgáltatást végző cég, nem
csupán egy a sok közül a
megyében, ha nem a CÉG.
Ahol a szolgálaton van a hang-
súly! – „Ez nem egy magánvál-
lalkozás, ahol kizárólag a pro-
fitszerzés a végső cél. Ez a vál-
lalat 57 önkormányzat tulaj-
dona, egy olyan szolgáltatási
területen, ahol nap, mint nap
meg kell nyerni az emberek
bizalmát, mert sajnos na gyon
sok negatív tapasztalat éri
őket más, tisztességtelenül
viselkedő temetkezési vállal-
kozások miatt.”  Sok öt letet
vetettek el, (mert nem egy kül-
sős marketingcég, hanem az
általa kiválasztott munkatár-
sai segítették az arculatterve-
zésben) míg vé gül az egyik
barátja, „lelkitársa” javaslatá-
nak köszönhetően „beugrott”
az igazi név, a Platinum.

Debrecenben, 2012. novem-
ber 9-én megtartott tulajdono-
si közgyűlésen Kari Irént a
közgyűlés jelenlévő tulajdo-
nosi köre egyhangúlag, ellen-
szavazat nélkül ismételten öt
évre, 2017-ig megbízta a Pla -
tinum Hajdú-Bihar megyei
Temet kezési Vállalat vezetésé-
vel. –„2007. november 14-én
vá lasztott meg a tulajdonosi
közgyűlés először igazgató-
nak, az előző kilenc évem
munkáját is elismerve, hi szen
én előtte Berettyó újfaluban
dolgoztam területi vezető-
ként. Ha visszagondolok arra,
hogy mennyire meghatott ez
az akkori és a most megsza-
vazott bizalom, ugyanakkor
mennyire próbára is tett, mek-
kora nagy kihívást jelentett
nekem, ennek az elvárásnak
megfelelni, hát néha magam is
elcsodálkozom ezen, hogy bír-
tam ki… Egy amortizálódott,
korszerűtlen eszközpark foga-
dott, motiválatlan és fásult
munkatársak vettek körül, az
egész temetőfenntartás, üze-
meltetés a kora nyolcvanas
évek stílusjegyeit hordozta
magán.” Mond hatnám azt is,
hogy igazi „férfimunka”volt

–  nézett rám mosolyogva,
majd hozzátette: – „Húszéves
lemaradást kellett nekem öt
év alatt be pótolni, és ezt csak
úgy tudtam elérni, hogy rátet-
tem az életemet. Nem bántam
meg, mert nekem ez a hivatás
az életem. A megyében  20
településen temetőt, 5 telepü-
lésen ravatalozót üzemelte-
tünk. Sokan nem is tudják –
ezért is nagyon megtévesztő és
tisztességtelen néhány hirde-
tés –, hogy a temetés költsége
nem csak abból te vődik össze,
hogy kifizetem a sírhely, a
koporsó vagy ur na és a kellé-
kek árát. A kegyeletgyakorlás
feltételéhez tartozik a sírker-
tek útjainak, a ravatalozók kar-
bantartása, a szemétlerakók, a
kutak kifogástalan állapota.
Öt évvel ezelőtt volt bizony
volt olyan temető, amely a gaz-
tól megközelíthetetlen volt.
Ma, soha nem látott rend van a
szolgáltatási területünkön és
ezt nem csak én mondom,
hanem a temetők látogatói. Ez
persze csak pusztába kiáltott
szó lenne – hangsúlyozta Kari
Irén –, ha csak én gondolnám
így. Szerencsére az elmúlt öt
évben – és erre va gyok a leg-
büszkébb – a kollégáim gon-
dolkodásmód ja is megválto-
zott. Ma már mindenki azt vall-
ja, ami nekem meggyőződé-
sem: a halállal való találkozás
ko moly és elkerülhetetlen do -
log. Nem mindegy azonban,
hogy ez a folyamat, hogyan
zajlik le az ember életében.
Munkám során megtanultam:
az esetek mögött mindig sor-
sok, családok, életutak van-
nak! Két szempontot mindig
figyelembe kell venni: az
emberi méltóságot és szerete-
tet. Ezért is utasítjuk el mun-
katársaimmal együtt a gátlás-
talan nyerészkedést és az
ügyfelek félretájékoztatását,
mert ez nem méltó a tevé-
kenységünkhöz, nem méltó a
hivatásunkhoz, amely bármi-
lyen furcsa is így kimondani: a
mi életünk.”

Kerekes Sándor 

Kari Irén igazgatónő

A legsikeresebb évet zárták pingpongozóink
A versenyeken elindí-

tott mind a nyolc után-
pótlás korú versenyző
felkerült a magyar rang-
listára a vámospércsi asz-
taliteniszezők közül –
adta hírül Ács Péter a
sportegyesület vezetője.
Kiemelkedő eredmény
ez, ráadásul két kategóri-
ában, a serdülők és az
ifjúsági besorolásban is
képviseltették magukat a
területi ranglista verse-
nyeken, amelyek pontér-
téke alapján az országos
tabellán is jegyzik fiatal
sportolóinkat.

Mérföldkő ez az egyesület
életében, mint ahogy az is,
hogy városunk egyedül kép-
viseli a régiót a női asztalite-
niszezők NB. I. B. Keleti
Csoportjában, ahol jelenleg
a 3. helyen állnak. A szezon
már eleve jól kezdődött,
mondta Ács Péter, hiszen a 6.
forduló után még az élen áll-
tak, és olyan egyesületekkel
szemben kellett felvenni a
küzdelmet, amelyek sok
évtizedes múlttal rendelkez-
nek a sportágban, és olyan
anyagi támogatással bírnak,
amit nem is lehet összevetni
a szerény költségvetésből
gazdálkodó vámospércsiek-
kel. Egert verték idegenben,
csakúgy, mint a Postás 4-es
csapatát, és szépen helyt áll-
tak a hatvaniakkal szemben
is. A reális cél, hogy ebben a
nagyon erős mezőnyben,
ahol a legendás MTK és a
Soltvadkert is szerepel, a
tavaszi szezon végén meg-

szerezzék a 4. helyet. A rang-
listás helyezések és az NB I.
B-ben elért teljesítmény igazi
áttörést jelent. A jövő tervei
között szerepel, hogy a me -
gyei első osztályban az élen
álló férfi csapat megnyerje
kategóriájában a bajnoksá-
got, és szeptembertől már az
NB III.-ban szerepeljenek, a
megye kettőben teljesítő
csapat pedig előre tudjon
lépni a megyei első osztály-
ba. Ha ezt is sikerül elérni,
akkor Hajdú és Szabolcs
megye térségében egyedü-
lálló lesz a Vámospércsi
Asztalitenisz Sportegyesület
azzal, hogy férfi és női NB-s
csapattal egyaránt részt vesz
a magyar bajnokságban. És
akkor még nem esett szó
arról, hogy a Debrecen
Városi Bajnokságban is ott
küzd városunk egyesülete.
Jelenleg ebben a verseny-

ben az első és a második osz-
tályban is a harmadik helyen
állunk. Óriási teljesítmény
mindez, amit mindössze öt
év alatt sikerült elérni. És bár
kétségkívül szerényebbek az
anyagiak mint máshol, azért
nagyon fontos, hogy a helyi
támogatók nélkül nem le -
hetne ilyen szép sikereket
elérni. Ezért a nagyszerű tel-
jesítmény mellett itt az ideje,
hogy köszönetet mondjanak
Ménes Andrea polgármes-
ternek, aki az egyesület pár-
toló tagja is, a Vámospércsi
Önkormányzatnak, Ács Fe -
renc és Ács Ferencné refor-
mátus lelkészeknek, a Vá -
mos pércs és Vidéke Takarék -
szövetkezetnek, a Jessy Gold
Kft.-nek, Krajcsik István
egyéni válllalkozónak, a So -
ma Pizzériának, és még so -
kan másoknak, akiket hely-
hiány miatt most nem tu -

dunk felsorolni – hangsú-
lyozta az egyesületi elnök.
Ács Péter arról is beszélt,
hogy tavaly nagy siker volt, a
pályázati támogatással meg-
rendezett éjszakai pingpon-
gozás, és bár központi for-
rást most nem sikerült
ehhez találniuk, ha sikerül
erre más támogatást szerez-
ni, akkor az idén is megren-
dezik a tavaly 288 fiatalt
megmozgató éjszakai mér-
kőzéseket. A tömegsportot
az eredményes versenysport
mellett is kiemelten fontos-
nak tartják, ezért továbbra is
szeretettel várnak minden
hétfőn, szerdán, és pénteken
18 órától 21 óráig mindenkit
az edzéseikre a vámospércsi
iskolába. Azt is, aki hobbi
szinten játszik, vagy csak
most szeretne megtanulni
pingpongozni. 

Az elnök külön hangsú-
lyozta, hogy soron követke-
ző fontos mérkőzésükre
minél több szurkolót szeret-
nének hívni, hiszen decem-
ber 22-én 11 órakor a „Dom -
bi” Iskola tornatermében
dől majd el, hogy az őszi for-
duló zárásaként átveszi e a
vezető helyet városunk a me -
gye kettőben a Bihartor -
dától, vagy a második helyen
várjuk a folytatást. A tét nem
kicsi, mindenki jöjjön, és
buzdítsa a tehetséges ver-
senyzőket, hogy legköze-
lebb is ilyen látványos, és
már országos összehasonlí-
tásban is jelentős eredmé-
nyekről tudjuk beszámolni.
Hajrá Vámospércs!  

Az asztaliteniszezők vezetői és néhány sikeres 
versenyzőjük egy korábbi felvételen
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A múlt év végén meg-
kezdődött a betegellátás
a nemrég átadott Vá mos -
pércsi Járóbeteg Szakel -
látó Központban. Koráb -
ban, a beruházás részle-
teiről rendszeresen, és
részletesen beszámoltunk,
csakúgy, mint az ünnepé-
lyes intézménynyitásról. 

De legalább ennyire fon-
tos az is, hogy kik azok a
szakorvosok, akik itt fogad-
ják a kistérség települései-
nek lakóit. Az orvosok ne -
künk újak, számukra pedig
mi vagyunk ismeretlenek.
Érdemes tehát néhány infor-
máció révén közelebb kerül-
nünk egymáshoz. Ezúttal dr.
Zsolnai Éva radiológust, dr.
Nagy Edit belgyógyászt, és
dr. Széll Ibolya neurológust
mutatjuk be.

Zsolnai doktornő komoly
szakmai tapasztalatokkal
ren delkezik, hiszen elmond-
ta, hogy korábban nyolc és
fél évig dolgozott a Deb re -
ceni Klinikán, tizenkét évig
a városi egészségügyi szolgá-
lat járóbeteg részlegén gyó-
gyított, de másfél évig vállal-
kozóként a Kenézy Kórház -
ban, hét évig pedig a Tisza -
füredi Járóbeteg Központ -
ban dolgozott. Jelenleg, a vá -
mospércsi elfoglaltsága mel-
lett saját magánrendelése is
van Debrecenben, és egy
magánklinikán is foglalkoz-
tatják. Nem sok szabadideje
marad tehát, ennek ellenére
lendületesen, és jókedvűen
beszélt arról, hogy Ménes

Andrea polgármester szak-
mai irányítása mellett a Vá-
mos pércsi Önkormányzat
által teremtett európai szín-
vonalú környezet és a mene -
dzsmentet vezető dr. Rácz
Norbert kitűnő szakmai és
emberi hozzáállása miatt
örömmel vállalta, hogy ná -
lunk is dolgozik. Ahogy fo-
galmazott, nem csak udva-
riasságból, hanem nagyon
őszintén mondja, hogy az az
egészségügyi technológiai
színvonal, amely a Vámos -
pércsen dolgozó orvosokat
segíti, páratlan az ország-
ban. Sőt, bizonyos területe-
ken megelőzi a Debreceni
Klinika műszerellátottságát
is, nem is beszélve az egyéb
munkahelyi körülmények-
ről, amelyek a luxus kategó-
riás besorolást is megérdem-
lik. Az intézmény vezetése
pedig azon kívül, hogy az
orvosokhoz is igazodva, re -
mekül szervezi a munkát,

még abban is kitűnik, hogy
sikerült elérniük; a Járóbe -
teg Szakellátóban dolgozó
orvosoknak teljes körű beu-
talási jogosultságuk legyen,
ha ezt ők maguk indokolt-
nak látják. Nagy dolog ez, és
bizony párját ritkítja ezen az
ellátási szinten ez a lehető-
ség. Kérdésünkre, hogy mi -
ből is áll a radiológus mun-
kája, Zsolnai Éva azt mondta,
hogy ő az, aki „átlát rajtunk”.
Röntgen, ultrahang, CT,
MRI, és a többiek, mind arról
szólnak, hogy az „átlátható-
ság” révén megtalálják ben-
nünk a betegséget, és felállít-
sák a diagnózist, hogy a meg-
felelő szakorvos ez alapján
megkezdhesse a kezelést.

Ilyen szakorvos például
dr. Nagy Edit is, aki családjá-
val Debrecenben él, és
korábban itt is dolgozott.

Korábban nem volt kapcso-
lata térségünkkel, sőt, az is új
számára, hogy ilyen széles
földrajzi területet lát most
el, hiszen hat település
18 000 lakosa tartozik most
a szakellátóhoz. A doktornő
azt is elmondta, hogy az
intézményben széleskörű
szakellátásra nyílik lehető-
ség. A szakmákat az egymás
közötti konzultációs lehető-
ségek, a diagnosztikai részek
(röntgen, ultrahang, labor),
illetve terápiás részek segítik
(nappali kórház, fizikoterá-
pia, gyógytorna, gyógymasz-
százs). Egyszóval a munka-
körülmények kiválóak, Nyu -
gat-Európában bárhol meg-
állná a helyét, ezért is fogad-
ta örömmel a lehetőséget,
hogy a fekvőbeteg ellátást
követően immár a járóbeteg
ellátásban is részt vehet.
A doktornő 2000 és 2012
között a debreceni Kenézy
Kórház Bel gyógyászati Osz -

tá lyán dolgozott, de már az
egyetemi évek alatt az Or -
szágos Mentőszolgálatnál
mentőtisztként is foglalkoz-
tatták.  A Kenézy Kórház és a
berettyóújfalui Gróf Tisza
István Kórház Sürgősségi
Beteg ellátó Osztályán szer-
zett gyakorlatot a napi kór-
házi munka mellett. Az utób-
bi néhány évben a belgyó-
gyászaton belül különösen a
diabetológia felé (cukorbe-
tegek ellátása) fordult nagy
érdeklődéssel. Ebben az év -
ben célja a diabetológia
szak vizsga megszerzése.

Szakterületéről elmondta
még, hogy gyakorlati szin-
ten a belgyógyászat tulaj-
donképpen integrálja a töb-
bi orvos szakmát – mind a
megelőzés, mind a gyógyítás
szempontjából. Rendkívül
szerteágazó területe az or -
vostudománynak, az egész
szervezetet érintő betegsé-
gek felismerésével és azok
gyógyításával foglalkozik. A
belgyógyászati szakrendelés
keretében ellenőrzik a belső
szervek és szervrendszerek
kóros elváltozásait, a szív-
és érrendszer, a légző-, az
emésztő-, a vérképzőszer-
vek, a máj vagy a belső elvá-
lasztású mirigyek működé-
sét. További fontos feladata a
belgyógyászatnak a rizikó-
faktorok felderítése és pozi-
tív befolyásolása, melyek az
életkilátásokat jelentősen
javíthatják a szövődmények
megelőzésével. Nagyon jól
esett neki, hogy az itteni
emberek nagy szeretettel

fogadták. Akik először jön-
nek a rendelőbe, szinte kivé-
tel nélkül elmondják neki,
hogy mennyire örülnek,
hogy már nem kell Deb -
recenbe utazniuk a kivizsgá-
lás és kezelések miatt.

A vámospércsi szakrende-
lőben a neurológia „gazdája”
dr. Széll Ibolya, akinek már
sokkal több helyismerete
van, mint a másik két kollé-
gának, hiszen nagyszüleinek
volt Halápon egy nyaralójuk
meseszép szőlővel, gyümöl-
csössel. Gyerekkorában a
nyarakat ott töltötte, még
gimnazistaként is. Sok vá -
mospércsi embernek volt
ott szintén hétvégi háza, így
többekkel megismerkedett,
és már van is egy nagyon
kedves betege, akit még
abban az időben ismert
meg. Ez is segített abban,
hogy azonnal jól érezte
magát nálunk. Egyébként ő
is debreceni, férjével, két

éves Kitti és hét éves Gréti
lányával ott is élnek.A szak-
rendelőben másodállásban
dolgozik, mivel mellette a
DEOEC Neurológiai Klini -
kán már jó ideje gyógyít. Az
itt töltött több mint tíz év
alatt sok tapasztalatot szer-
zett. Az ő területe, vagyis a
neurológiai közel húsz éve
vált el a psychiátriától, ko -
rábban ideg- és egyben
elmegyógyász orvosok vol-
tak. Óriási fejlődésen esett át
mindkét szakma, ez indokol-
ta a különválást. A neuroló-

gia főbb szakterületei: fejfá-
jás, szédülés, gerincbetegsé-
gek, fájdalom-szindrómák,
agyi keringészavarok (agy-
vérzés és agyi infarktus), arc-
idegzsába, epilepszia, ideg-
rostok bántalmai, Parkin -
son-kór, sclerosis multiplex.
Nagyon jó, hogy gyakorlati-
lag az összes orvosi szakma
képviselteti magát itt, a ren-
delőintézetben. Leg gyakrab -
ban a radiológus/ultrahan-
gos, a belgyógyász, a reuma-
tológus, a fül-orr-gégész és a
szemész kollégával segítik
egymás munkáját. Ő is kie-
melte, hogy a munkakörül-
mények még a klinikán meg-
szokottnál is sokkal jobbak.
Szerinte az infúziós kezelé-
sek és a gyógytorna, fiziote-
rápia helyi elérhetősége
talán a legnagyobb erőssége
az intézménynek. Ő maga
munkája során igyekszik a
teljes embert nézni és nem
csak a szűk értelemben vett
betegségre koncentrál. Pár
éve kezdett akupunktúrával
foglalkozni, mely egy több
ezer éves távol keleti gyógy-
mód. Azért tette ezt, mert
úgy látta, hogy a modern
nyugati kezelések, gyógysze-
rek sokszor kudarcot valla-
nak. Úgy gondolja, hogy
nem csak neurológiai beteg-
ségekben, hanem szinte
minden egészséggel kapcso-
latos probléma megoldásá-
ban segíthet az akupunktú-
ra, mely helyreállítja és meg-
erősíti a szervek működését,
fiatalító energiával tölti fel a
testet és lelket egyaránt.
Speciális szakterületként ép -
pen a napokban vizsgázott
esztétikai akupunktúrából
Budapesten. A Milánóban
kifejlesztett módszer csak
természetes, mellékhatások-
tól mentes bioanyagokat
használ az arc, a dekoltázs
ránctalanítására, megeresz-
kedett toka, has és cellulitis
kezelésére, mellfeszesítésre,
hegek korrekciójára. Fontos
tehát számára a szakmai fej-
lődés, és úgy véli, hogy Vá -
mospércs és a területi szak-
rendelő erre is lehetőséget
nyújt a számára.

Endrédi Csaba

Ica nénit, Nagy Imrénét köszöntötte az Idősbarát
Nyugdíjas Klub 80. születésnapja alkalmából. Ehhez

csatlakozva sok boldogságot és jó egészséget kívánunk
mi is, a kerek évfordulóhoz

Dr. Nagy Edit 
belgyógyász

Dr. Széll Ibolya 
neurológus

Európai színvonalú a vámospércsi szakrendelő

A Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében 
január 26-án, szombaton, 16 órától rendezték meg a

mazsorett csoportok gálaműsorát. A több, mint két órás,
fergeteges showban a vámospércsi csoportok mellett, a

Feeling FantasyTáncstúdió meghívott vendégei:
Nyírmártonfalva, Bihartorda, Komádi, Debrecen 

csoportjai is szerepeltek, Takács Pántya Barbara és Dér
István művészeti vezetésével és szakmai irányításával. 
A résztvevőket maguk a csoportvezetők is, látványos

tánccal lepték meg

A Gyermekkönyv na pok ren-
 dezvénysorozathoz kapcso-
lódva a Műve lődési Ház és a
Könyvtár vendége volt So ho -
nyai Edit, a Fejér Megyei Prima
Díjjal elismert írónő, akinek a
könyvei a Móra Könyvkiadó
kiadásában jelentek meg.

Gyermek, és ifjúsági művei
a fiatalabb korosztálynak szól-
nak elsősorban. A szerző
újabb és újabb történetek,
regények segítségével kísérli
meg ábrázolni a kamaszkor

szépségeit és problémáit. Író-
olvasó találkozóin humorral
fűszerezve ad tanácsokat a
kamaszoknak az őket foglal-
koztató kérdésekkel kapcso-
latban. Így volt ez Vá mos -
pércsen is, ahol a fiatal olva-
sók örömmel, és szeretettel
fogadták Soho nyai Editet.
Nem mindennapi élmény volt
számukra, hogy az általuk
olvasott, forgatott könyvek
írójával személyesen is talál-
kozhattak.

Író-olvasó találkozó


