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Ingyenes újság

Vámospércs Városi Ön -
kormányzat 2013. évi
Start munka-programra
benyújtott sikeres pályá-
zatának eredményeként
103 millió forint vissza
nem térítendő támoga-
tást nyert el és ezzel 106
fő vámospércsi lakosnak,
napi 8 órában tud mun-
kát biztosítani. 

A november végéig tartó
program megvalósítása már-
cius 11-én indult. Az elmúlt
évhez hasonlóan az idei
program is három részprog-
ramból áll. 

Az Illegális hulladéklera-
kók felszámolásában részt
vevő 26 fő a közterületeken,
parkokban és játszótereken
gyűjtik össze a hulladékot, és
hamarosan a város külterü-
letén lévő önkormányzati
utak mellett is elkezdődik az
illegális hulladéklerakók fel-
számolása. 

Ebben az évben a Téli és
egyéb értékteremtő prog-
ramban 30 fő foglalkoztatá-
sára nyílt lehetőség. A köz-
területeink parkosításához
egynyári növények termesz-
tését és kiültetését végzik,
valamint az önkormányzat
egyik külterületi ingatlanán
facsemeték telepítését, gon-
dozását fogják végezni.

Áprilisban indul a Belvíz

program 50 fővel. Az előző
évhez hasonlóan a város bel-
és külterületén lévő csapadék-
víz árkok tisztítási, karbantar-
tási munkálatait végzik majd.

Az ez évi programok meg-
valósításában nagy segítsé-
get jelent, hogy az elmúlt
évben sikerült a legfonto-
sabb eszközöket beszerez-
nünk, pl. a pótkocsis trak-
tort, motoros fűkaszát és
különböző kézi szerszámo-
kat. Az ez évi feladatok ter-
vezésekor 15 fős busz be -
szerzéséhez is igényeltünk
támogatást annak érdeké-

ben, hogy a külterületen dol-
gozókat a munkaterületük-
re tudjuk kiszállítani, majd
pedig a városba visszahozni.
A támogató ehhez nem,
viszont 58 db férfi kerékpár
vásárlásához 100%-os támo-
gatást biztosított. A prog-
ramhoz kapcsolódó eszkö-
zök beszerzéséhez 24 millió
Ft vissza nem térítendő tá -
mogatást kaptunk. 

A hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásra 2013. év -
ben 11 millió Ft támogatást
kapunk, amelyhez 10% saját
forrást szükséges az önkor-

mányzatnak biztosítani. A
program keretében összesen
50 fő foglalkoztatására van
lehetőség éves szinten. 

Bízunk abban – az előző
évi tapasztalatainkat is figye-
lembe véve –, hogy az ez évi
programok megvalósítása is
sikeres lesz, a városunk szé-
pülése mindannyiunk örö-
mére szolgál majd, és – ami a
legfontosabb – a program
megvalósításával 156 vámos-
pércsi család megélhetéséhez
tudunk segítséget nyújtani.

Ménes Andrea, 
polgármester 

Egyeztetés a közbiztonságról
Március 20-án szakmai

egyeztetésen találkozott
a Városházán Ménes
Andrea polgármester, a
képviselő-testület tagjai
és dr. Ary Endre rendőr
alezredes, a Vámospércsi
Rendőrőrs megbízott pa -
rancsnoka, hogy a város
és vonzáskörzete közbiz-
tonságának helyzetéről
tárgyaljanak. A megbe-
szélés részleteiről lapunk
is megkérdezte a résztve-
vőket.

Az őrsparancsnok  szerint
más, hasonló adottságú tele-
pülésekhez viszonyítva Vá -
mospércs és környéke köz-
biztonsági helyzete megfele-
lő szintű. Ez azt jelenti, hogy
nincsenek kirívó bűncselek-
mények, illetve  ritkán for-
dulnak elő  jelentős bűnese-
tek, viszont megtalálhatók
és rendszeresnek mondha-
tók bizonyos, a területre jel-
lemző bűnelkövetések, pél-
dául falopások. Az alezredes
december 1-je óta vezeti a
rendőrőrsöt, de már azóta is
csökkent a vagyon elleni
bűncselekmények száma, és
a hatékony rendőri fellépést
igazolja, hogy ilyen esetek-
kel összefüggésben jelenleg
is több előzetes letartózta-
tott várja, hogy ügyében
lefolytassák a hivatalos eljá-

rást. A parancsnok kérdé-
sünkre válaszolva megerősí-
tette, hogy térségünk köz-
biztonsággal kapcsolatos
feladatainak ellátása azért
embert próbáló feladat,
mert összesen 8 település
tartozik az ellenőrzésük alá.
Várhatóan már májustól
munkába állhat egy új kollé-
ga Vámospércsen, illetve
rövidesen betöltik az egyik
üresen álló bűnügyi cso-
portvezetői posztot is. Az is
nagy segítséget jelent, hogy
hamarosan munkába áll egy
körzeti megbízott Nyíráb -
rányban, ezáltal ennek a kör-
zetnek az ellenőrzése nem
fogja terhelni folyamatosan
a rendőrőrsöt. A parancs-
nok úgy látja, hogy az állo-
mány hozzáállása is pozití-
van változott az elmúl hóna-

pokban.  Műszaki területen
is történtek fejlesztések, és
ennek köszönhetően jelen-
leg folyamatosan két rendőr-
autót tudnak szolgálatba állí-
tani. Az is fontos szakmai
támasz, hogy szoros az
együttműködés a határőrize-
ti kirendeltséggel és a ké -
szenléti rendőrséggel is. 

Ménes Andrea polgármes-
ter az egyeztetésen arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a
rendőrőrsön az elmúlt idő-
szakban tapasztalható gya-
kori vezetőváltás nem tett
jót a szakmai munkának,
ezért kívánatos lenne tartós
megoldást találni ezen a
területen. Ugyanakkor jelez-
te azt is, hogy tiszteletben
tartva a rendőrség függet-
lenségét, a közös cél, vagyis
a biztonságos polgári élet

megteremtése érdekében
szükségesnek tartja, hogy
rendszeres, valódi, és kölcsö-
nös tájékoztatás jellemezze
az önkormányzat és a rend-
őrség együttműködését. A je -
lenlévő képviselők elsősor-
ban a gyakori falopások elle-
ni fellépést sürgették. Ezzel
kapcsolatban is és a polgár-
mester felvetésével össze-
függésben dr. Ary Endre
elmondta, hogy ő is a folya-
matos kommunikációban és
egymás tájékoztatásában lát-
ja a továbblépés lehetőségét,
amit a maguk részéről meg is
fognak tenni. Ugyanakkor a
képviselőkön keresztül arra
kérte a lakosságot, hogy
működjenek együtt velük,
jelezzék feléjük, ha terve-
zett, vagy már csak utóbb
tapasztalt falopásról tudnak.
Szívesen veszik, ha segíte-
nek meghatározni, kik azok,
akik életvitelszerűen űzik
ezt a tevékenységet, és ha in -
formálják őket a bejáratott
útvonalakról. Saját erőből
nehéz lenne nyolc település
erdejének védelmét ellátni.
A lakossági erdővédelem
viszont pótolhatatlan, ezért
vagyona védelmében erről
mindenkinek gondoskod-
nia kell, mert ezzel hatéko-
nyabbá tudják tenni a rend-
őrség munkáját is.

Endrédi Csaba

A Start-munkaprogramban résztvevők a város közössége számára fontos, 
és hasznos munkát végeznek

A közbiztonságról szóló egyeztetés résztvevői 
a tanácskozás közben

Bár az országos ünnepet elsöpörte az ítéletidő, 
városunkban sikerült méltón megemlékezni 1848-ról. 

A  tisztelet koszorúját többek között Ménes Andrea 
polgármester és Huszti János alpolgármester helyezte el

a Petőfi szobornál'
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2013. március hó 25. napján rendes
ülést tartott.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ménes Andrea
polgármester adott polgármesteri tájékoztatót a leg-
utolsó rendes testületi ülés óta történt eseményekről,
melyet a képviselők elfogadtak. Ezt követően a lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékoztatást ismer-
tette a jegyző, melyet a testület jóváhagyott.

Első napirendi pontban a képviselők úgy hatá-
roztak, hogy az önkormányzat a 4/2004.(II.20.)
NKÖM rendeletben szabályozott helyi önkormányza-
tok közművelődési érdekeltségnövelő pályázatához
2013. évben 850 eFt önerőt biztosít a 2013. évi költ-
ségvetés előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
igénybevétele (kötvény) előirányzat terhére. A támo-
gatásból különböző hang- és videó-technikai eszkö-
zök, valamin székek beszerzését tervezi az intézmény.

Második napirendi pontban a képviselő-testület
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI ren-
delet 20. § (1) bekezdése alapján úgy döntött, hogy a
gyermekek óvodai beiratkozások időpontját 2013.
április 15–16–17–18.-án de. 8.00–du.17.00 óra között
állapítja meg.

Harmadik napirendi pontban a közbeszerzésről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése sze-
rint az önkormányzat 2013. évi összesített közbeszer-
zési tervét fogadta el a testület. 

Negyedik napirendi pontban a képviselő-testü-
let a Malom u. 9. szám alatti Sütőüzem hasznosítására
a Metaguru Kft.-vel 2012. március 5. napján létrejött
Bérleti szerződés 3. pontjának 3. bekezdését a bérlő
kérelme alapján módosította.

Ötödik napirendi pontban a képviselő-testület a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló rendeletet elfogadta, a
korábbi szabályozást hatályon kívül helyezte.

Hatodik napirendi pontban a testület, mint a
Vámosvíz Kft. taggyűlése úgy döntött, hogy felkéri a
kft. ügyvezetőjét az ivóvíz minőségével kapcsolatos
lakossági bejelentések kivizsgálására, a problémák
megoldási javaslatainak kidolgozására, megjelölve
annak költségeit is. 

Hetedik napirendi pontban arról született dön-
tés, hogy „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának
fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 jelű
pályázat megvalósítása érdekében a testület felhatal-
mazta az önkormányzat Közbeszerzési Bizottságát,
hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátására
vonatkozóan a versenyszabályok szerint járjon el és
gondoskodjon a projektmenedzsmenti feladatokat
ellátó szervezet kiválasztásáról. 

Nyolcadik napirendi pontban arról döntöttek a
képviselők, hogy a Mátyás Király Általános és AMI
nevelőtestületének kérelme alapján módosítják az
óvodai- és az általános iskolai étkeztetésben alkalma-
zott étkezési nyersanyag-normáról és a térítési díjak
megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) önkormányza-
ti rendeletet, az iskolában dolgozók ezentúl kedvez-
ményesebben étkezhetnek a menzán.

Kilencedik napirendi pontban a képviselők
elfogadták a 2013. július 1. napján hatályba lépő
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodását, a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény alapí-
tó okiratot módosító okiratát, a Nyíradonyi Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és a Hajdú -
sámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat intézmény
megszüntető okiratát. A képviselő-testület jóváhagyta
és támogatja Álmosd Község Önkormányzatának a
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz
2013. július 1-jei dátummal történő csatlakozását,
továbbá jóváhagyta és támogatja Balkány Város
Önkormányzatának, Nyírmihálydi Község Önkor -
mányzatának, és Bagamér Nagyközség Önkormány -
zatának a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti
Társuláshoz 2013. szeptember 30-i dátummal történő
csatlakozását, valamint jóváhagyta a Nyíradonyi
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanács módosított Társulási Megállapodását.

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

Ménes Andrea
polgármester

Tisztelt Szülők!

Az óvodai beíratás
2013  április  15; 16; 17; 18-án , 

8  órától 17 óráig tart.

Helye: az óvoda nevelői szobája

Kérem, hozzák magukkal gyermekük szü-
letési anyakönyvi kivonatát, valamint  lak-
címkártyáját.

A 2013/14-es nevelési évben az 5. életévü-
ket betöltő gyerekek számára az óvodába
járás a nevelési év kezdetétől kötelező.

2013 szeptemberében a 2 és fél életévet
betöltött gyerekek kezdhetik meg az óvodát,
a később született gyerekeket előjegyzésbe
vesszük és folyamatosan kapcsolódhatnak
be az óvodai nevelésbe.

A 2013  szeptember és december 31 között
a 2. életévüket betöltött gyerekek bölcsődei
beíratása is ekkor történik.

Tisztelettel: 
Németh Jánosné

óvodavezető

Lakossági értesítés

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a Vámospércs Város
Polgárait, hogy az elmúlt időszaktól eltérően
2013. április hó 8. napjától a Vámospércs
Városi Önkormányzat Polgár mes teri Hiva -
talában az

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 
MEGVÁLTOZIK

a következők szerint:

MÉNES ANDREA POLGÁRMESTER

Ügyfélfogadási rendje:

Minden hét hétfői napján 8–12 óráig,

KANYÓNÉ PAPP KLÁRA JEGYZŐ

Ügyfélfogadási rendje:

Minden hét hétfői napján 8-12 óráig.

Februárban születtek:

BALÁZS ÁDÁM
(Dr. Balázs László és Lakatos Enikő) 

Előző számunkban tévesen lett közölve,
elnézést kérünk a kedves szülőktől

Márciusban születtek:

KELEMEN LUCA
(Gyulai Attila és Kelemen Renáta)

KACSÓ SÁNDOR
(Kacsó Sándor és Tömöri Alexandra)

Házasságkötés:

GÖRÖG DÁNIEL és KISS NIKOLETT
VARGA SÁNDOR és NAGY BERNADETT

Akik már nincsenek közöttünk:

MOLNÁR ÁDÁM GYULA
SZABÓ SÁNDOR

TÉGLÁSI JÓZSEF 

halálának 
8. évfordulójára

„A múltba visszanézve

valami fáj,

Valakit keresünk, 

aki nincs már.

Nélküled szomorú,

üres a ház,

Még most sem hisszük el, 

Hogy végleg itt hagytál.

Temető csendje ad

neked nyugalmat,

Szívünk fájdalma 

örökre megmarad.”

Felesége: Piroska

Lánya: Piroska

Fia: József

A DR. TISZA ÜGYVÉDI IRODA

várja 
kedves ügyfeleit

a művelődési házban lévő
alirodájában..

JOGI TANÁCSADÁS,
SZERZŐDÉSKÖTÉS, 

KÉPVISELET 
PERES, HATÓSÁGI 

ÉS CÉGELJÁRÁSOKBAN.

Ügyfélfogadás: 
Kedden 11–12 óráig 

és előzetes időpont- 
egyeztetés alapján

Telefon: 
06-70/518-1215

E-mail:
drtisza@gmail.com

A Művelődési Ház és Könyvtár kiállítótermében 
a Kertbarát-kör foglalkozásán március 19-én 18 órától

az Organic System környezetbarát, zöldalga kivonatot tartalmazó 
növényi tápanyagáról hallottak előadást az érdeklődők, 

mely hatékony segítség lehet a környezetbarát, 
kevesebb vegyszert alkalmazó termeléshez

Köszönet-

nyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SUBA ISTVÁN

temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban

részvéttel osztoztak

Köszönet-

nyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MOLNÁR ÁDÁM GYULA

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ SÁNDOR

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



Margitka aktív nyugdíjas
éveket szeretne

A napokban tartot-
ták Szabó Jánosné
Csányi Margit nyugdí-
jas búcsúztatóját mun-
kahelyén, a művelődé-
si házban. 

Margitka 1984 nyarától
dolgozik itt, és ahogy
nekünk mesélte, nagyon
jól érezte magát itt, és
valódi emberi és munka-
társi kapcsolatokat sike-
rült kialakítania a Vá mos -
pércsi Önkormányzat töb-
bi intézményének dolgo-
zóival is. Az új nyugdíjsza-
bályozás adta lehetőséget
azonban ő sem akarta
kihagyni. 

A kétgyermekes, négy-
unokás nagymamát min-
denki szereti, és tiszteli a
városban. Noha 14 éves
kora óta arra kényszerült,
hogy tanulás helyett
munkát és pénzt keres-
sen, széles látókörű, krea-
tív munkatárs volt egész
életében. Noha fizikai
állományban tevékenyke-
dett a GÖCS-től kezdve a
helyi tsz-en és az Alföldi
Vendéglátó Vállalaton ke -
resztül a művelődési há -

zig, kiválóan kezeli a szá-
mítógépet, használja az
internetet és a digitális
fényképezőgépet. (Itt is
megköszönjük mi is azt a
sok fotót, amivel lapun-
kat segítette az elmúlt
években.) Ugyanakkor
sosem hanyagolta el a
többi munkáját sem, és
bizony annak a nagy ház-
nak a rendben tartása, a
rendezvények bútorainak
ki és bepakolása megvi-
selte az izületeit. Ma már
kevesebbet bír. A cikkíró-
nál azonban szebben bú -
csúzott tőle munkahelyi
vezetője, Diósné Kozma
Erzsébet, aki az alábbi sza-
vakkal jellemezte Mar -
gitkát.

Segítőkészségével, ön -
zetlenségével valameny-
nyi kollégának igazi jobb
keze volt. Az intézmény-
ben folyó valamennyi
munkát átlátta. Tanácso -
kat adott, és ha menet
közben gond merült fel
kreativitásával, probléma-
megoldó képességével
rögtön or vosolni tudta
azt. Egy ember, aki ugyan
technikai munkakörben

volt alkalmazásban, de
valódi népművelőként
gondolkodott. Ez egy
olyan terület, melybe
kívülről nem látnak bele,
ugyanakkor a rengeteg
nehézség mellett egy
nagyon szép pálya. Most,
hogy aktív pályája végére
ért mi a magunk részéről
nem búcsúzunk tőle, ha -
nem önkéntes segítőként
visszavárjuk.

Útravalóul Károlyi Zsó -
fia szavait idézem:

"Túl életünk delén. Itt
már tapasztalattal vál-
hatsz gyermekké újra,
megvalósítva belőle, amit
a valódi gyermekkorod
nem adott meg. Újra
nagyon közelről vagy
nagyon távolról nézheted
az életet. Onnan, ahon-
nan igazán érdemes. Ne
menj el mellette! Ne
játszd el! Ez a kor is legyen
a Tiéd!" Nyugdíjas éveid-
ben érezd jól magad, tedd
azt amihez igazán kedved
van. Legyél aktív, s találd
meg számításodat.

Ahhoz, hogy a fentiek
teljesüljenek, jó egészsé-
get kívánunk!

Fontos tudnivalók, 
mezőgazdasági termelők

számára!
Hamarosan itt a tavasz és megkezdődnek a tavaszi munkák a föl-

deken, de mellette ne feledjék, hogy mindig akad valami határidős
adminisztratív tennivaló is. Ez utóbbi feladatokhoz nyújtunk némi
segítséget azáltal, hogy összegyűjtöttük a folyamatban lévő és a meg-
nyíló támogatásokat, és felhívjuk a figyelmet az aktuális változá-
sokra.

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján kizárólag elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani egyes beruházási jellegű támogatá-
sok kifizetési kérelmeit 2013. február 1–2013. május 31. között az alábbi jog-
címek vonatkozásában (teljesség igénye nélkül):

– Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gép-
beszerzés).

– Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése 1-2.
(Erdészeti gépbeszerzés).

– Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító).
– Mezőgazdasági utak fejlesztése (Mezőgazdasági út).
– Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének egyes jogcímei

(LEADER).

Továbbra is aktuálisak a földhasználati bejelentések és az ahhoz kapcso-
lódó egyéb kötelező adatszolgáltatási feladatok. 2013. február 28-i hatály-
lyal módosultak a földhasználati bejelentésre vonatkozó szabályok, az
alábbiak szerint:

A közös tulajdonban álló termőföldek használatának szabályait nem kell
alkalmazni a zártkertekre, valamint a halastó művelési ágban nyilvántartott
területekre.

A földhasználati nyilvántartási eljárás – minden esetre vonatkozóan – men-
tes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.

A korábban földhasználati bejelentésre nem kötelezett, azaz 1 ha alatti ter-
mőföldet használó gazdálkodóknak az előírt bejelentési kötelezettségüket
2013. április 30-ig kell megtenniük.

Azon földhasználók részére, akik földhasználatukat 2013. január 1-jét köve-
tően bejelentették, azoknak a földhasználati nyilvántartási eljárásért megfi-
zetett igazgatási szolgáltatási díjat a 90 napon belül visszafizetik a földhiva-
talok.

Nyomtatványok elérhetők a www.foldhivatal.hu weboldalon.
Megjelent a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és

beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről szóló 42/2013. ( II. 13.) MVH
Közlemény. Kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszakban, vagyis a közle-
mény kihirdetésétől a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb
2013. március 29-ig lehet benyújtani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tejkvótával kapcsolatos kérelmeket és jelen-
téseket ismét a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft címére (levelezési
cím: 1450 Budapest, Pf.31.) kell postázniuk. 

Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó egyesített támogatá-
si és kifizetési kérelmek beadási határideje az OKJ-s képzések esetén 2013.
március 1.–április 30. között lehetséges. Változás, hogy a  támogatás mértéke
április 30-tól 275 000 Ft-ról 570 000 Ft-ra emelkedik. (45/2013. (II.19.) számú
MVH Közleménye).

Módosult a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkeze-
tátalakítási nemzeti programról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet, így az
érintett gazdálkodóknak 2013. március 15-ig kellett:

– Mind a három nemzeti feltétel közül a vállaltat teljesíteniük,
– a nemzeti feltételek teljesítéséről és módjáról szóló nyilatkozatot benyúj-

taniuk, ill,
– a kötelezettségeket is ez időpontig módosíthatták.
Az adatszolgáltatási kötelezettséggel (EMVA-Monitoring) érintett gazdál-

kodóknak az előző évi, azaz a 2012-es gazdálkodásukról számot kellett adni-
uk, melynek kizárólag elektronikus űrlapon, 2013. február 13.–március 12.
között tehettek eleget a februárban módosított18/2009. (III. 6.) FVM moni-
toring rendelet alapján. 

Kölcsönös megfeleltetés aktuális szabályai:
Emlékeztetjük a gazdálkodókat, hogy az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet

szerint ugyan véget ért a nitrátérzékeny területeken október 31.–február 15.
között tartó trágyázási tilalmi időszak, de a rendelet értelmében trágyázni,
ideiglenes trágyakazlat létesíteni e területeken akkor sem szabad, ha a talaj
fagyott, vízzel telített, vagy összefüggő hótakaróval borított. Az előírásoknak
való meg nem felelés akár szankcióval is sújtható.

Továbbá érvényes a napkeltétől napnyugtáig engedélyezett munkavégzés a
NATURA 2000 területeken, valamint a belvíz gyepterületről történő elveze-
tése és a gyepterület öntözése tilos. Nem megengedett a cserjeirtás sem,
mivel e tevékenységre meghatározott határidő szeptember 1-től február 28.
–ig tart.

Megjelent fontosabb jogszabályok: 
– a 2013. évi VI. törvény A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módo-

sításáról
– a 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet A földhasználati nyilvántartás részle-

tes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 
– a 10/2013. (II. 28.) VM rendelet A méhcsaládok pusztulásával kapcsola-

tos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhaszná-
lásának szabályairól

Kiss Zoltán,
igazgató

Margitkát ilyen sokan búcsúztatták. Jobbján Ménes Andrea polgármester, 
balján Diósné Kozma Erzsébet intézményvezető, mögöttük balról az első helyen

Polgárné Nagy Elvira képviselő

Március 22-én került sor az őszi-téli bérletes színházi előadás utolsó darabjára,
Mezítláb a parkban címmel, melyben közismert művészeket láthatott 

a színpadon a közönség

Mesedoboz elnevezéssel
interaktív színházi

foglalkozáson vettek részt 
a gyerekek a napokban.

A foglalkozásokon 
színész-animátorok 

segítségével közismert
meséket dolgoztak fel, amit

elő is adtak a színpadon. 
A foglalkozás 

a legelevenebb nebulókat is
elvarázsolta
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A tüdőgyógyászat
egyik szakorvosa, dr.
Gantömör Ariuna és a
pszichiátria szakem-
bere, dr. Szabó Edit az
a két orvos, akiket kö -
zelebbről is bemuta-
tunk sorozatunk mos-
tani cikkében. 

Mindketten szívesen
válaszoltak feltett kérdé-
seinkre. Meséltek maguk-
ról és szakmájukról, és
mindketten hangsúlyoz-
ták, hogy szívesen dol-
goznak Vámospércsen is,
ahol jó szakmai körülmé-
nyek között, és kellemes,
baráti környezetben tevé-
kenykedhetnek.

Dr. Gantömör 
Ariuna

„Furcsának fog hangza-
ni azt amit mondok, de a
vidéki emberek őszinte-
sége és nyitottsága jobban
vonz engem, hogy meg-
gyógyítsam őket, mert
velük könnyebb szót érte-
ni és könnyebb őszinte
betegeket gyógyítani. És
azt gondolom, hogy a
diagnózist csak úgy lehet
jól megállapítani, ha az
or vos-beteg között őszin-
te kommunikáció zajlik. 

Mongóliából jöttem,

Ulaangomból. Magam is
egy vidéki kis városból
származom, ahol nyugodt
és barátságos embereket
lehet találni. Nagyon sok
hasonlóságot vélek felfe-
dezni az ottaniakkal, mint
például viselkedésükben,
szokásainkban, népme-
séikben, és ezért szinte
otthon érzem magam Ma -
gyarországon. Állami  ösz-
töndíjjal jöttem Ma gyar -
országra, 1995-ben a Deb -
receni Orvostudományi
Egyemen végeztem. Az
egyetem elvégzése után
és azóta hűségesen Ke -
nézy Kórházban dolgo-
zom. Számomra a gyógyí-
tás egy olyan hivatás,
amellyel fájdalomtól men-
tes boldog éveket tudok
ajándékozni az embe rek-

nek, függetlenül attól,
hogy honnan származik
az ember, vidéki vagy vá -
rosi. Azért is választottam
a Vámospércs által kínált
lehetőséget, mert váro-
sok, települések közötti
távolságtól függetlenül,
ha a lehetősége megadó-
dik az orvosnak, hogy
gyógyítson, akkor is tud-
ni kell segíteni az embe-
reken, bárhol is van az
ember. Tüdőgyógyász és
infektológus vagyok, és
gyógyszerkísérletekkel is
foglalkozom. Elsősorban
a pulmonológiával kap-
csolatos kérdésekkel for-
dulnak hozzám a körzet-
hez tartozó betegek. Sze -
retek itt rendelni, mert
jók a munkakörülmé-
nyek, a rendelő is újon-
nan épült épületben van.
Lassan 25 éve élek Ma -
gyarországon és több
évet töltöttem itt, mint a
szülőhazámban. Férjezett
és négygyermekes család-
anya vagyok, és mindany-
nyian elfogadtuk Magyar -
országot az ,,újhazánk"-
nak és szeretünk itt lenni.
Lovaglás és zene a hob-
bim. Én is egy lovas nem-
zet szülötte vagyok, mint
a magyar, ahol a gyerekek
a járással egy időben sajá-
títják el a lovaglás tudo-

mányát, s a felcseperedő
ifjak el sem tudják képzel-
ni életüket a négylábú tár-
sak nélkül. És hiszek
abban, hogy a történe-
tünk és hagyományaink
egy gyökerekből ered-
nek.”

Dr. Szabó Edit első-
sorban szakmájáról, és a
helyi pszichiátriai rende-
lésről beszélt:

A pszichiátria a lelki
betegségek tudománya,
az orvostudomány egy

speciális ága, amely az
idegrendszer és az egész
ember lelki-szellemi be -
tegségeinek diagnózisá-
val és terápiájával foglal-
kozik.

Mi történik a pszichiát-
riai vizsgálaton?

A lelki betegségek diag-
nózisa az egyének gon-
dolkodásbeli, érzelmi és
viselkedésbeli jellegzetes-
ségei alapján állíthatók
fel. A pszichiáterek a diag-
nózisalkotás folyamatá-
ban nemzetközileg jóvá-
hagyott diagnosztikus ka -
tegóriákba (például dep-
resszió, skizofrénia, delu-
zív zavarok stb.) sorolják
a lelki betegséggel küzdő
egyéneket. 

A diagnózis felállítása,
azaz a vizsgálat, beszélge-

tésen alapul, (a hozzá-
tartozók meghallgatását
is jelentheti), szükség
esetén fizikai vizsgálatot
is végzünk. Pszicholó-
giai tesztvizsgálatokat és
egyéb kiegészítő vizsgála-
tokat is alkalmazunk,

mint például labor, rönt-
gen. CT.

A terápia, azaz a kezelés
célzott segítségnyújtás a
lelki betegségben szenve-
dő személynek a gyógyu-
lás elősegítése érdeké-
ben. A lelki betegségek
gyógyításában több pszi-
chiátriai terápiás mód-
szer is ismert. 

Terápiás lehetősége-
ink: 

– armakoterápia (gyógy -
szeres kezelés),

– életvezetési tanács -
adás,

– pszichoterápiás lehe-
tőségek nyújtása, 

– szükség esetén kórhá-
zi beutalás.

Tevékenységi körünk-
höz tartozik még: 

– háziorvosok részére
szakvélemény és terápiás
javaslat adása, 

– hatósági megkeresés-
re történő véleményezés
(gyámhatóság), pszichi-
átriai otthoni elhelyezés
véleményezése, 

A pszichiátriai rende-
lés nem beutalóköteles.
A rendelés igénybevételé-
hez időpont egyeztetés
szükséges. A rendelésen
18. életévüket betöltött be -
tegeket tudunk fogadni.

Dr. Gantömör Ariuna


