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llintisa lett a
szociális énehqneg
JúUUS elsejétól új igazgató
látja eI a feladatokat a Rinya-
menti szociális szol8áltató
Központban. Tóth Lászlóné-
nak na8y terei vannak az
intézményben,

Az eüíLis minósége és a
hozzá rendelt anyagt foná
sok között egyensrlM tercín

lvlily8n a tapasztaIata eddig?
Az ellátiásokkal l.ápcsolat,

ban küIönösebb problérnák
nincsenek Eddig is, csak kl
sebb létszámokban, de ezt a
munkít vó8ezteíí! és öníl-
]ó vezetőkónt i§ több mint ló
éüg tevékenykedtem. A I]á-
bodon működő szociális Gon,
doási Központbil kerültem
ide, illetve h€t eve e8yütt dot-
gozunk fiír Rinyámenti szo
ciális szolgáltató Központ tn
tézményegysegként,

Miért épp a §zociális pályát vá_

Amikol a Líbodon múkö,
dő szociális rcndszer vezetó-
je n}.ugdiba ment, megkeres-
tek engem, hogy elvállalom-e
és igent mondtam. Jól döntö|
tem. Úgy véleín, hogy a szoci
ális érzéken}Bégem és talán
a vezetói kyalitásaim is al
kalmassá tesznek arrd, hogy
e8y ilyen, na8yobb fuladattal
megbirkózzam.

Miebben a mlnkában a legna_

slobb kihivá§?

ME GYE I KöR

Helyi termékben az érték
rvlltrtósÉcA legfontosabb, hogy a vevő mindig legyen elégedett
A helyi termékeire épít
N€yatád. A kínálat széles,
a minőség kiváló, és az inf-
rastruktúm is adott a feilesz-
tések által a városban.

]eki Gabrlella

KEP

Nyüzs8és és vidám cs€ve8es a
megújutt nagyatádi vásárcsal
nokban. Az eladók és vásárló
ik minden keddeí! csütörtökön
és szombaton találkoznak egy
mással, Gazdát cserél itt kltűnó
minóségű zöldség és gyümötc§,
színpompás virá8ok, ínycsik-
Iandozó ételek és természete-
sen sok gondola| infonniició és
jókedv.

A vásáIcsarnok teljes épüle,
tét és annak környékét újította
fel a közelrnúltban pátyázati se
gítséggel az önkormányzat. El
kés7ü]t a Ko]o7svárl llt ábán á
parkositás, a sétány és a csar
nok körüli 8azdasági útszakasz
új t6burkolatot kapott, a piac,
téI modernebb arculattal lett
8azdagabb. Parkolók is létesül
tek, új közvilágítás, utcabúto-
rok és térftgyeló kamen{k kap
tak helyet, míg egy zöld felület
is színesíti a terűletet,

A csamokban, pont a büfé
vel szemben találjllk a vidám
cseve8es közepette Pauska Má
Iiát is, aki hetenie kétszer éf
kezik friss zőldségekkel, gyú-

Helyi szódára szomjazik al állandó vevö ak - tette hozzá, Amlt nem
iudok eladni, azt semdobomkl
sohasem: befőzőm, a zöldsé8e
ket lefagyasztom,

Tö.zsgyökeres nagyatádi-
nak mondhatja ma már magát
Filipovits Eva is, akinek édes-
apja nég 1945 ben nósül az

ÁLL^NDo. l(lA!^ruLT ás öóvüló
\Ev6köl1 tuűdt íwáénak a
Wlntddi Huber szida, ak,í
c salldi l.tíllak1 zásbún 1 9 89,be n
kzdtekegy kis íizenben Az
eqyenen gép@. néhnny göng}ö,

Pauská Mária minden élelmet megGímel, amaíe egy háztarLásnak s!üksége van
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ziérfoktercmtő
neíUnazas a ill,o
nemzedékénók

a Rinya mentén
cslronr,rn ötrnll]iárd forin
tos beíülüízást valósít meg a Ri
nya mmtén a Nagyatádi Regio
nális szennwiztásl ás, Nagy
al,ád és köm}€ke csatonahál&
zatának e§ a város szennyvizt€-
lepenek feilesztésére kilenc ön-
kormán},zat n}rijtotta be pály,i-
zatát. Á r€sztvevő településeken
az elmúlt hetekben mindenütt
lakossági fóru]nokon kaptak tá-
jékoztatást a helybéliek a kezdő
dó münkikról és a f6'bb tudni\6
lókóL - }Láftnfán az e§ti óúk
bán rendszeresen lehet éreani a
szennyyízszagot, a1, ln aaí7 5
százaléka jelezte a iálótési saán,
dékít - irájékoztatott Bl'antmül-
ler Zoltán pol8áImester - Ha el
kezdődik a munka látványo§ fá
sze, mé8 többen fognak ielent-
kezni, A település első embere
hozzáiűzi, mind€z azért is fon
tos, mert a tálaiterhelési díi Da
gyon magas lesz azok §ámára,
akik nem csatlakoznai. Ótvös
kónyiban is hasoíl4 70 sázálé
kos a níkiitni szándekozók aii
nya. , Ú8y vélem, vissza nem té
rő all.álom ez a benrháás, ezéft
sem elhan},agolhaű a közös gon-
do]kodás fontossá8a - emelte ki
Pusztai uszló pol8ármester -
Ez talán az utolsó lehetóségünk
aíía, hogy megvalósítsurü e8y
ilympmgTamot, li, G,


