
Ki véd és ki hárít?
A napokban egy baráti

beszélgetés során szóba került
a katasztrófavédelem sza-
vunk, melynek jelentése – ha
jobban belegondolunk – né -
mileg ellentmondásos. Hi -
szen meg lehet védeni például
az érdekeinket, meg lehet őriz-
ni a munkahelyeket, meg kell
óvni a gyermeket, de védeni, s
ha a szó szinonimáit is ide
vesszük: oltalmazni, pártol-
ni, fedezni a katasztrófát
mint természeti és civilizációs sorscsapást – hát
bizony elég furcsán hangzik. De mivel ez egy helyi
újság, melynek kedves olvasói vélhetően leginkább a
településükkel kapcsolatos eseményekre kíváncsiak,
folytassuk a „nyelvészkedést” egy konkrét példán, egy
közelmúltban Vámospércsen történt tűzeset felidézé-
sén keresztül! Még február végén, tehát télvíz idején –
amikor ugye a zord időjárási viszonyok, különös-
képpen a fagy igen megnehezíti a tűzoltók munkáját
– egy melléképület gyulladt ki a városban. A hely-
színre érkező lánglovagok tették a dolgukat, s a két
gépjárműfecskendőben lévő összesen 4000 liter víz-
zel hamar sikerült, szakkifejezéssel élve, lefeketíteni
az épületet, azaz megakadályozni a tűz továbbterje-
dését. Ám időközben a vizük elfogyott, a közeli föld
alatti tűzcsap pedig lefagyott, ezért – a még szükséges
oltási munkálatok érdekében – úgy határoztak, a leg-
közelebbi, az iskolánál lévő föld feletti tűzcsapból
vételezik majd a szükséges vízmennyiséget. Éppen
neki kezdtek volna a „tankolásnak”, amikor hirtelen
megjelent Gál Sándor úr, a helyi vízmű korábbi
ügyvezetője, és közölte: nem engedélyezi, hogy hasz-
nálják az ominózus tűzcsapot, s szándékának
komolyságát illusztrálva – a tűzoltók elmondása
alapján – tettlegesen is megpróbálta megakadályoz-
ni (le akarta csavarni a tömlőt a csapról) a vízhez
jutást. Döntését azzal indokolta, hogy ez felzavarja a
lakosság vízrendszerét. Ez a maga nemében derék
dolog is volt a részéről, hogy így védelmezi a helyi
fogyasztók érdekeit. A gond csak az, hogy Gál úrnak
– tudomásunk szerint – az eset napján, február 22-én
már nem volt jogosultsága ilyen horderejű döntés
meghozatalára, mivel akkor már nem ő vezette a
céget. Nem tudni tehát, milyen minőségében küldte
tovább a tűzoltókat a vízműnél lévő – mint utólag
kiderült, a megfelelő karbantartás híján földdel bete-
metett föld alatti – tűzcsaphoz, az viszont biztos, hogy
felmerült emberi és technikai akadályok miatt 15 per-
cig nem lehetett használni a csapot. Márpedig nyil-
vánvaló, hogy egy komolyabb tűzesetnél ugyebár
minden perc számít(ana), esetlegesen életet ment-
het(ne)…

Hassó Adrienn

Fókusz

„Gyöngyszemek” 
szavalóverseny

A Költészet Napja tiszteletére egyesületünk immár
második alkalommal rendezi meg  a Gyöngyszemek
elnevezésű szavalóversenyt. A versenyre két szabadon
választott magyar költeménnyel az alábbi kategóriák-
ban lehet jelentkezni: I. kategória: ifjúsági (14–18 éves
korig), II. kategória: felnőtt (18–99 éves korig).
Jelentkezési határidő: április 16.

A szavalóverseny április 19-én (vasárnap) 10 órakor
kezdődik a művelődési házban, a díjátadásra a délutáni
gálaműsor keretében kerül sor.

Jelentkezni lehet a következő telefonszámon:
Somogyi László Gábor: 06-30/276-4083 vagy e-mail
címen: somogyilaszlo@yahoo.com 

Pircsike Egyesület

A szóbeszédre hagyatkozhatunk 
Senki sem mondott biztató híreket a Demko sorsáról

Vita van azon: eladják-e
vagy sem – ezzel a címmel
jelent meg a Hajdú-bihari
Napló március 18-i számá-
nak címoldalán informá-
ció arról, mi lesz a Demko
Feder Kft. sorsa. A többsé-
gi tulajdonosok nevében
Deme terné Major Ildikó
úgy nyilatkozott, hogy meg-
nyugtatóan rendeződni fog
a vállalkozás jövője.

Mint ismeretes, a mosta-
nival szemben korábban
diadalmas korszakot élt
meg a Demko Feder, gyap-
jútakaró-garnitúrájának jó
híre volt. Amikor ez iránt
megcsappant az érdeklő-

dés, a cég profilt váltott,
átállt gyermekruhák előál-
lítására valamint hálószo-
babútorok ma gas színvo-
nalú gyártására. Négy gar-
nitúra vált híressé, a Gréta,
a Royal, az Alexa és a Flóra.
Alváskultúra felsőbb fokon
– ez volt a jelszó a termé-
kek előállításában. 

Természetesen a Vámos -
pércsi Hírek is szerette vol-
na megtudni, mi lesz a cég
sorsa a továbbiakban, meg-
marad-e az állása annak a
hetven embernek, akik
Vámos pércsen dolgoznak.
A foglalkoztatottak min-
tegy 80 százaléka vámos-

pércsi lakos. Demeterné
Major Ildikótól azt az ígér-
tet kaptuk, hogy a kellő
időben tájékoztat bennün-
ket a remélhetőleg jó hírek-
ről. Ezzel szemben – hiába
kerestük telefonon leg-
alább tíz alkalommal –
nem sikerült információt
kapnunk a témáról. A válla-
lat központjának telefon-
számait is hiába csörget-
tük. Tehát csak a szóbe-
szédre hagyatkozhatunk.
Eszerint pedig nem bizta-
tóak azok a momentumok,
amelyekkel szembesülnek
a dolgozók. A cég központi
számát azért nem veszi fel

senki (kerestük ugyanis
Veszelovszky Endre ügyve-
zető igazgatót), mert senki
sem tartózkodik az épület-
ben, mivel napok óta áll a
termelés. 

Úgy látszik, nem valami
biztató a tárgyalások kime-
netele, ha be kellett szün-
tetni a munkát. Abban
bízunk, hogy e tudósítás
megjelenése meg szólalásra
bírja az illetékeseket, eset-
leg megcáfolják az utcai
kommunikáció tartalmát, s
valós információkkal szol-
gálnak.

E. S.      

XIX. évfolyam, 4. szám
2009. április 

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

Régi szokások, mai passiójáték 
Az esztendő jeles napjai-

hoz fűződő szokásanyag igen
szegényes Vámospércsen. A
Húsvétolásról is kevés írásos
forrás maradt ránk. Ez az
ünnep a Keresztény időszá-
mításban változó ünnep.
Mindig a tavaszi napéjegyen-
lőség utáni holdtöltére kö -
vetkező vasárnap, így már  -
cius 22-e és április 25-e kö-
zött van. A Húsvétot megelő-
ző virágvasárnap vetették el
a virágmagokat. Nagypéntek
pedig nemcsak a katolikus
lakosságnál hanem a refor-
mátusoknál is böjtös nap
volt. Aszaltszilva-levest főz-
tek, tejjel – liszttel habarva
sóval ízesítve cukor nélkül.
Hozzá ,,szabógallért” (laska-
tésztát) készítettek. Délután
rostában kukoricát pattog-
tattak. Régen ezen a napon
nem dolgoztak. A hosszú 
böjtölés után ( hamvazószer-
dától – Húsvét vasárnapig –
40 nap) Húsvéttal beköszön-
tött a bőség ideje. Sonkát,
tojást főztek kalácsot sütöt-
tek. A lányok tojást festettek
veres hagymahéjjal  sárgás-
barnára, lila hagymahéjjal
bordó színűre. A piros tojás
festése Jézus feltámadásá-
nak jelképe. Ugyanis mikor
Krisztus a keresztfán füg-
gött , egy asszony  egy nagy
kosár tojással térdelt elé
imádkozni és Krisztus vére
rácseppent a tojásra. A piros
szín a szerelmet is jelképezi,
éppen ezért szerelmi aján-
dék is lehet. A keresztény-
ségben Jézus feltámadását
ünneplik, a locsolkodás pe -
dig termékenységi üzenettel
rendelkezik. Második nap-
ján a gyerekek, legények lo-
csolkodni jártak, újabban
kölnivízzel régen rózsavízzel
a következő verset mondva :

Húsvét másodnapján
Mi jutott eszembe,
Egy üveg rózsavizet 

Fogtam a kezembe,
Elindultam vele 
Piros tojást szedni.
Adjatok hát lányok,
Ha nem sajnáljátok,
Mert ha sajnáljátok,
Mindjárt jól megáztok.

Festett tojást csak a gyere-
keknek adtak, a legényeknek
egy szál virágot tűztek az
ujjas bal oldalára. Húsvét utá-
ni első vasárnap a ,,fehér
vasárnap”, a húsvétkor meg-
kereszteltek e nap vették fel
fehér ruhájukat a keresztszü-
lők pedig megvendégelték
őket. (A Vámospércs történe-
te című könyvből, Vajda
Mária etnográfus Népélet
című fejezetéből idézte
Szabó Ibolya.)

Jézus feltámadt!
Valóban feltámadt! 

A neves olasz rendezőnek
Zeffirelinek Jézus életéről
szóló filmjében van egy szép
és tanulságos jelenet. Húsvét
reggelén a főtanács küldött-
sége is felkeresi Jézus üres
sírját. Közöttük van  Zéra, az

a férfi, aki egyetért Jézus
elítélésével. Megállnak a sír
előtt, nézik a összehajtoga-
tott halotti leplet, és Zéra töri
meg a félelmetes csendet.
Ezt mondja, csak ezt: most
kezdődik!

Igen, most kezdődik
Krisztus földi élete igazán.
Nagypénteken balga módon
azt gondolták az ellenségei,
hogy kereszthalálával, lepe-
csételt sírjával pontot tettek
az életére. Most azonban
kiderült: Istent kínozták
ebben az emberben, aki fel-
támadt, megdicsőült és a
halhatatlanság fényességébe
öltözött. Így indul az emberi
történelem rögös útján,
most kezdődik új élete
Egyházában, gyarló és szent
követőiben.

Jézus életében vallotta a
feltámadás tanát, annak
ellenére, hogy sokan konf-
liktusba kerültek vele emi-
att. János evangéliumában
Jézus tanítja, hogy a halot-
tak az „utolsó napon” fel
fognak támadni, sőt ennél
tovább megy, amikor azt a
kijelentést teszi: „én vagyok

a feltámadás és az élet”.
Ennek a kijelentésnek a fon-
tosságát csak Jézus feltáma-
dása után értették meg a
tanítványai. 

Magát a feltámadás pilla-
natát az evangéliumok nem
írják le hasonló pontosság-
gal, mint a szenvedéstörténe-
tet. Jézus feltámadásának tár-
gyi bizonyítéka az üres sír.
Nincs test, és az első szemta-
núk az asszonyok, akiknek
mindenki elhiszi, hogy Jézus
feltámadt, csak a közvetlen
tanítványok nem akarnak
nekik hinni. A tanítványok is
elmennek a sírhoz, és való-
ban üresen találják a sírt.
Ezután különböző időben és
helyen a taníványok átélik a
feltámadt Jézussal való talál-
kozást. Ennek a Jézusnak
valóságos teste van, hiszen
velük együtt eszik, mégis
nem köti sem az idő, sem a
tér. Ez a feltámadt Jézussal
való találkozás megfordítja a
letargikus és reményvesztett
tanítványok hangulatát, lel-
kesen hirdetik, hogy Jézus
feltámadt, mi is fel fogunk
támadni. A húsvéti üzenet
központi tartalma Jézus fel-
támadása.

Ennek a csodálatos re -
ményt adó történetnek, a
Passiónak az eljátszására vál-
lalkoztak vámospércsi, ba ga-
méri, nagycserei és debrece-
ni lakosok, hogy közösen,
együtt felelevenítsék Jézus
több mint kétezer évvel
ezelőtti szenvedését, kereszt-
re feszítését és feltámadását.
Ezúton szeretnék meghívni
mindenkit nagypénteken
délután 18 órakor kezdődő
előadásunkra a művelődési
házba.

A Pircsike Vámospércsi
Közművelődési Egyesület
ezzel a darabbal szeretne
kedveskedni minden vámos-
pércsi és a környéken élő
lakosnak!

Ismeretlen művész alkotása: a feltámadt Jézus 
találkozása tanítványaival (Fotó: Internet) 
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A képviselő-testület már-
cius 11-én tartotta következő
ülését. Első napirendi pont-
ban a testület a 4/2009. (III.
11.) ÖR-rel elfogadta az önkor-
mányzat 2009. évi költségve-
tését, amely alapján 1 209 835
E Ft bevétellel, 1 370 390 E Ft
kiadással és 160 555 E Ft for-
ráshiánnyal kell számolni.

Következő napirendi pont-
ban a tüdőszűréssel kapcsolat-
ban született döntés, a testület
felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a 2009. évi tüdőszű-
résre folytasson egyeztetést a
Kenézy Kórház rendelőinté-
zet Egészségügyi Szolgáltató
Kft-vel, hogy Vámospércs
Városában 2009. évben márci-
us-április hónapban 10 mun-
kanapon tüdőszűrést végezze-
nek és felkérte a polgármes-
tert a szolgáltatási megállapo-
dás aláírására, és az önkor-
mányzat 2009. évi költségve-
téséből 100 000 Ft összeget
biztosít ezen szolgáltatásra.
Harmadik napirendi pontban
a testület szándéknyilatkoza-
tot tett – 120/2004. (V. 24.) öh.
sz. határozatban foglaltak
alapján – arra vonatkozóan,
hogy 2009. március 15-től
2012. április 30. napjáig a
Nyugat-hajdúsági Település-
Területfejlesztési Önkor mány -
zati Társulás és a társult önkor-
mányzatok által megvalósított
Integrált Kistérségi e-Közigaz -
gatási Rendszer szolgáltatá-
sait igénybe veszi és a fenntar-
tási-üzemeltetési költségek-
hez a teljes időtartamban hoz-
zájárul. A képviselő-testület
kötelezettséget vállal arra,
hogy a működtetés Vámos -
pércsre eső költségeit 2009-
2012. években az éves költség-
vetési rendeleteibe betervezi.
A képviselő-testület felkérte a
polgármestert, hogy a döntés-
ről a Hajdúszoboszlói Kis tér -
ségi Többcélú Társulást és a
Hajdú-Bihar Megyei Informa -
tikai Központot tájékoztassa,
az erre vonatkozóan elkészí-
tett Szolgáltatási szerződést - a
közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását követően - jóváhagyásra
nyújtsa be a képviselő-testület
részére elfogadásra. Ezt köve-
tően pályázatokkal kapcsolat-
ban hozott több döntést a tes-
tület (szennyvíz-pályázat és a
járóbeteg-szakrendelő pályá-
zat), illetve „a bölcsődék és
közoktatási intézmények inf-
rastrukturális fejlesztése, vala-
mint közösségi buszok be -
szer zése támogatás igénybevé-
telének részletes feltételeiről”
szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM ren-
deletében kiírt pályázaton
részt kíván venni Vámospércs
városa, a Nemzeti Kulturális
Alap Képzőművészeti Szak -
mai Kollégium 2032 altéma
számú, „Közművelődési célú
nyári táborok szakmai prog-
ramjainak támogatása ” című
pályázati kiírásra pályázatot
kíván benyújtani a Gyermek
Alkotótábor támogatása céljá-
ból. A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által a „Közfog -
lalkoztatás-szervezők foglal-
koztatásának támogatása” el -
nevezésű programra pályáza-
tot nyújt be az önkormányzat
2 fő közfoglalkoztatás-szerve-
ző foglalkoztatásának támoga-
tására. A testület döntött arról
is, hogy a Képviselő-testület
tagjainak tiszteletdíját havon-
ta 70 000 Ft-ban állapítja meg.
A testület ezt követően zárt
ülésen folytatta a munkáját.

A következő, rendkívüli tes-
tületi ülésre március 23-án
került sor, melyen elsőként
döntés született arról, hogy „A
helyi önkormányzatok könyv-
tári és közművelődési érde-

keltségnövelő támogatásáról”
szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM r.
alapján pályázatot kíván be -
nyújtani a Művelődési Ház és
Könyvtár eszközbeszerzésé-
nek támogatása céljából, a
pályázathoz szükséges önerőt
450 000 Ft mértékben az ön -
kormányzat a 2009. évi költ-
ségvetésének terhére biztosít-
ja. Második napirendi pont-
ban a szennyvízelvezetés és
tisztítás (KEOP-1.2.0.) pályá-
zattal kapcsolatos előkészítési
költségekről döntött a testü-
let. Több napirendi pont nem
volt, Ménes Andrea polgár-
mester az ülést bezárta.

A következő testületi ülésre
március 30-án került sor, a
napirendi pontok előtt Ménes
Andrea polgármester tájékoz-
tatta a képviselőket az elmúlt
testületi ülés óta eltelt időszak
történéseiről és a lejárt határ-
idejű képviselő-testületi dön-
tésekről, hogy milyen intézke-
déseket tett. Első napirendi
pontban Üveges Miklós tele-
pülési képviselő ünnepélyes
eskütéltelére került sor. A He -
lyi Választási Bizottság Vámos -
pércs Város Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatalában
2009. március 26-án 9 órától
megtartotta ülését. Vámos -
pércs településen a 2006. évi
helyi önkormányzati képvise-
lőválasztás során Deák Gyula
jutott mandátumhoz. A képvi-
selő 2009. február 12. napján
elhunyt, ezért mandátuma
megüresedett. A Vámospércs
Helyi Választási Bizottság
meg állapította, hogy a telepü-
lési kislistán következő leg-
több szavazatot elért jelölt
Üveges Miklós,  akinek man-
dátumhoz jutását megállapí-
totta, majd Ménes Andrea pol-
gármester előtt ünnepélyes
esküt letette. Második napi-
rendi pontban Asztalos János
rendőrörs-parancsnok úr tar-
tott beszámolót, illetve tettek
fel kérdéseket neki a képvise-
lők, ezt követően a képviselő-
testület elfogadta – 2008. évre
vonatkozóan – Vámospércs
közbiztonságának helyzeté-
ről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szó-
ló beszámolóját. Ezt követően
a helyi vízdíj-rendelet módo-
sításáról döntött a testület,
amely alapján az ivóvíz – szol-
gáltatási díja 2009. április 15-
től. : 

a) lakossági fogyasztó ré-
szére 270 forint/m3+20% áfa 

b) közületi fogyasztó részé-
re 314 forint/m3+ 20% áfa

(2) A szennyvízszolgáltatás:
a) lakossági fogyasztó ré -

szére 123 forint/m3+20% áfa
b) közületi fogyasztó részé-

re 227 forint/m3+20% áfa 

Ezt követően az önkor-
mányzat 2008. évi költségve-
tési rendeletének módosításá-
ra került sor, majd az önkor-
mányzat  szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról
szóló 19/2005. (IX. 09.) számú
rendeletének módosításáról
is döntött a testület, az intéz-
ményekben alkalmazandó té -
rítési díjakkal kapcsolatban.
Hatodik napirendi pontban a
képviselők elfogadták Vámos -
pércs Város Önkormányzat
2009. évi Közfoglalkoztatási
Tervét. Ezt követően a testület
a Közoktatási, közművelődé-
si-, sajtó-, ifjúsági- és sport
Bizottság, valamint a Pénz -
ügyi- és vagyongazdálkodási
Bizottság véleményének figye-
lembe vételével elfogadja a
civil szervezetek által készített
beszámolókat az előző évi
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AJÁNLATA AKCIÓS ÁRON!
� Zsalutégla, oszlopzsalu
� Beton üreges falazóblokk
� Egyéb betontermékek

Műtrágyák kedvező áron
� 34% nitrogén, 27% pétisó
� Power, Genezis 0-10-28 kevert műtrágya
� Kálisó 60%

Mindenféle építőanyag.

VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT

Telefon: 52/210-032, 30/ 353-90-59

RÁT azaz „rendelkezésre állási támogatás”
Ménes Andrea polgármester a megváltozó segélyezési rendszerről

Manapság a kisebb tele-
püléseken az önkormányzat
a legnagyobb munkáltató,
amely közfoglalkoztatás for-
májában tudja némi pénzhez
és tevékenységhez juttatni a
rászoruló embereket.  

– Melyek a megváltozó
közfoglalkoztatás szabá-
lyai?

– A változtatás célja az,
hogy a munkára képes tar-
tós munkanélküli szemé-
lyek – akik 2008. december
31-ig, rendszeres szociális
segélyben részesültek – a
korábbiaknál fokozottabb
mértékben vegyenek részt
valamely közfoglalkoztatási
formában, hogy rendszeres
munkajövedelemhez jussa-
nak, és közelebb kerüljenek
a munka világához. A változ-
tatás célja továbbá, a se-
gélyezettek munkaerő-piaci
pozíciójának javítása, a segé-
lyezés munka ellen ösztönző
hatásának mérséklése, a fog-
lalkoztatás növelése, a szo-
ciális és munkaügyi szolgál-
tatások együttműködésének
erősítése. 2009. január 1-jé -
től továbbra is rendszeres
szociális segélyt kapnak és
munkavégzésre nem kötele-
sek (de vállalhatják a mun-
kát és az együttműködést) az
egészségkárosodott szemé-
lyek, vagy akik 55. életévü-
ket betöltötték, vagy aki 14
éven aluli kiskorú gyerme-
ket nevel és a gyermek ellátá-
sát napközbeni ellátást biz-
tosító intézményben nem
tudják biztosítani. Akik eb be
a körbe nem tartoznak bele,
de jogosultak az aktív korú-
ak ellátására, rendelkezésre
állási támogatást kapnak (a
továbbiakban RÁT). 

Kilencven munkanap

– Milyen konkrét lépé-
seket kell tennie az önkor-
mányzatnak?   

– Az aktív korúak ellátásá-
ra jogosult emberrel közcé-
lú munkára legalább 90
munkanapra és legalább
napi hat órai munkavégzés-
re kell határozott idejű mun-
kaviszonyt létesíteni. (A mun-
kanapok száma 2009. évben
254 nap, a fizetett munka-
szüneti napokkal együtt 261
munkanap.) A közfoglalkoz-
tatásban résztvevők a mun-
kavégzés időtartamára mun-
kabért kapnak, amelynek
összege – teljes foglalkozta-
tás esetén – nem lehet keve-
sebb a minimálbérnél, vagy -
is bruttó 71 250 Ft-nál. Leg -
alább középfokú iskolai vég-
zettség és/vagy szakképzett-
séget igénylő munkakört
ellátók garantált bérmini-
muma gyakorlati időtől füg-

getlenül havi 87 000 Ft,
2009. július 1-jétől decem-
ber 31-ig 87 500 Ft. A köz-
foglalkoztatási tervet azzal
fogadta el a képviselő-testü-
let, hogy a fizikai munkás-
okat hat órában foglalkoztat-
ja, annak érdekében, hogy
minél több embernek mun-
kát tudjunk biztosítani. A
fent említett fizetéseket en -
nek arányában kell érteni. 

– S mi van abban az eset-
ben, ha valaki a felajánlott
munkalehetőséget nem
fogadja el?  

– A szociális törvény ren-
delkezései alapján, aki az
említett munkalehetőséget
nem fogadja el, vagy a köz-
foglalkoztatásra irányuló jog-
viszonyát jogellenesen meg-
szünteti, továbbá akinek a
közfoglalkoztatásra irányu-
ló jogviszonyát a munkálta-
tó rendkívüli felmondással
szüntette meg, annak meg
kell szüntetni az aktív ko-
rúak ellátására való jogosult-
ságát. Mindenkinek be kell
tartani néhány fő szabályt,
amit következetesen meg is
fogunk követelni:

–Tartsd be a munkaidőt, s
érkezz mindig pontosan!

–Kövesd a munkahelyi
vezetőd utasításait!

–Munkaidőben ne fo -
gyassz alkoholt! 

Aki erre nem képes, visel-
ni kell azt a kockázatot, hogy
szerződést bontunk vele, ill.
a törvényi előírásokat be -
tart va megszüntetjük az
aktív korúak ellátására való
jogosultságát. 

– Az új kezdeményezésre
ad-e elég támogatást a kor-
mány? 

– A kormány e feladatok
ellátását ismét az önkor-
mányzatokra szabta ki, úgy
hogy nem biztosítja a fel-
adathoz szükséges anyagia-
kat. Ez tovább fogja növelni
az önkormányzatok eladóso-
dását!

–Mit tudhatunk a foglal-
koztatás időtartamáról, üte  -
mezéséről? 

–A város intézményeinél
az előzetes igényfelmérés és
egyeztetés eredményeként
140 embert alkalmazunk
majd. Az intézmények mun-
kaerőigénye alapján ezek a
munkakörök döntő többség-
ben április 1-jétől és de -cem-
ber 31-ig lesznek betöltve,
döntően napi 6 órás, kisebb
részben 8 órás foglalkoztatás-
sal. A többség szakképzettsé-
get nem igénylő feladatokat
lát el, míg szakképzettséghez
20 személy munkakörét
kötöttük. Ebből adódóan a
munkavégzés he lye konkrét
helyen, az önkormányzati
intézményekben lesz. 

– Melyek lesznek az
elvégzendő feladatok?

� Köztisztasági feladatok:
közterületi takarítás, busz-
megállók, utak, járdák, ke -
rékpárutak, parkok, terek,
gépkocsi parkolók takarítá-
sa, hóeltakarítása, síktalaní-
tása, hulladékgyűjtés és szál-
lítás, 

� adminisztrációs kisegí-
tő: önkormányzati fenntar-
tású intézmények irodahelyi-
ségeiben, a Polgármesteri
Hivatal irodáiban betanítha-
tó feladatkört ellátó admi-
nisztratív alkalmazottak, 

� fű kaszálás, parlagfű ir -
tás: közterületeken, utak, jár-
dák mentén, önkormányzati
tu laj donú vagy fenntartású
ingatlanokon végzett idő-
szakos kaszálás, gyomirtás-
parkgondozás: közterülete-
ken, utak, járdák mentén,
önkormányzati tulajdonú
vagy fenntartású ingatlanok,
parkok. terek, növényvédel-
mi, kertészeti, munkáinak
elvégzése

� szociális alapszolgálta-
tási feladatok: a házi segít-
ségnyújtásban keretében
kisegítő tevékenység, ételki-
hordás, konyhalányok, az
idősek otthonában szociális
gondozói feladatkör ellátása

� épület karbantartás: az
önkormányzati intézmények
és létesítmények beslő, külső
állagmegóvási-karbantartási
munkái.

Reménytelenül kevés

– Mi mondható a prog-
ram finanszírozásáról?  

– Az alkalmazandó 140
ember közül 128 támoga-
tottnak van 8 általános isko-
lai vagy annál alacsonyabb,
10 főnek középiskolai, 2 fő -
nek felsőfokú végzettsége. A
128 fő 8 általános iskolai
végzettségű támogatottból
38 fő esetében 9 hónapra 8
órás minimálbérrel (71 500
Ft), 102 fő esetében 90 mun-
kanapra 6 órás minimálbér-
rel számoltunk (53 625 Ft).
amely azonban 87 000 Ft
bér+járulék költséggel jár.
Összességében a közfoglal-
koztatás bér és járulék költ-
sége 70 188 600 Ft kiadást
fog jelenteni az önkormány-
zatnak, amelyből 66 964 170
Ft központi költségvetési,
míg 3 524 430 Ft önkormány-
zati forrásból kerül majd
finanszírozásra. A nem fog-
lalkoztatott időszakra ren-
delkezésre állási támogatás
illeti meg az aktív korúak
támogatásában részesülőket,
amelynek összege havi
28 500 Ft, ebből 5700 Ft
önrész. A RÁT összege 2009.
év ben várhatóan 76 950 000.

Ft lesz, 225 fővel számolva
(ebből 70 fő zárolva van),
ebből az önrész 15 390 000.
Ft, míg 61 560 000 Ft köz-
ponti költségvetésből kerül-
ne finanszírozásra.

– Összességében mi a pol-
gármesterasszony vélemé-
nye a közfoglalkoztatási
tervről? Teljesíti-e a hozzá
fűzött reményeket? 

–Alapvetően azt vallom,
hogy a munka becsületét
vissza kell adnunk! Ehhez
pedig olyan segélyezési
rendszerre van szükség,
melyben nem fordulhat elő,
hogy valaki otthon ülve,
annyi jövedelemhez jusson,
mint aki mondjuk három
műszakban eljár dolgozni.
Az „Út a munkához” prog-
ram elveivel tulajdonkép-
pen egyet is tudok érteni,
ennek ellenére mégis azt kell
mondanom, fényes példája
annak, hogy a kormány tehe-
tetlenségében az önkor-
mányzatokra hárított meg-
int egy olyan feladatot,
amely a rendszerváltás
óta folyamatos, megoldatlan
probléma. A közfoglalkozta-
tás nem jelent hosszútávú,
biztos megélhetést, ezért a
kormánynak inkább arra kel-
lene törekednie, hogy olyan
gazdaságpolitikát folytas-
son, mely megvédi az ember-
ek munkahelyét, s emellett
újakat is teremt.  A mostani
intézkedés tűzoltó munka, a
probléma szőnyeg alá sepré-
se, mely ráadásul fokozza
majd a társadalmi feszültsé-
geket. Nehéz lesz megértetni
az emberekkel, hogy min-
denki nem vonható be a köz-
foglalkoztatásba, hisz a tör-
vény pontosan meghatároz-
za azt a kört, amelyből merít-
hetünk. Akik kimaradnak, s a
támogatásra azaz 28 500 Ft-
ra lesznek havonta jogosul-
tak, azok élethelyzete szerin-
tem reménytelenné válik. Ez
az összeg, ahogyan azt tart-
ják: „Az éhenhaláshoz sok, a
megélhetéshez pedig na -
gyon kevés.” Gondoljuk csak
át, az emelkedő energiaárak
mellett, a minimális létfenn-
tartáshoz szükséges költsé-
gek az egeket csapják, nem
beszélve a lakosság eladóso-
dottságáról, s a gazdasági vál-
ság következményeként emel-
kedő törlesztő részletekről.

Mindez természetesen a
mai ismereteim alapján meg-
alkotott véleményem, egy év
múlva, miután kipróbáltuk a
rendszert, teljesebb képünk
lesz arról, hogyan váltotta be
a törvényalkotó szándékát
az aktív korú munkanélkü-
liek segélyezési rendszeré-
nek megreformálása. 

Hassó Adrienn

támogatásról. Ezzel kapcsolat-
ban a következő napirendi
pontban megtárgyalta és elfo-
gadta a civil szervezetek 2009.
évi támogatását is. Pataki
János mb. intézményvezető
intézkedési tervet készített a
Szociális Szolgáltató Központ
ellenőrzésére, melyet a testü-
let elfogadott. Ezután az ÉAOP
5.1.1.E. pályázat hivatalos köz-
beszerzési tanácsadó kiválasz-
tására árajánlat-kérésről és
kiviteli tervének elkészítésére
árajánlat-kéréséről döntött a
testület, majd a Vámospércsi
Kht. működésének tárgyában
fogadta el az előterjesztés
határozatát a testület. Ezt kö -
vetően a megbízási szerződés
megkötését hagyta jóvá a tes-
tület a VPC Bt.-vel az önkor-
mányzat számítástechnikai és
informatikai feladatainak ellá-

tása érdekében, a tavalyi évvel
megegyező tartalommal és
összegben. Elfogadásra került
az önkormányzat 2009. évi
összesített közbeszerzési ter-
ve is. Döntött a testület arról
is, hogy 2009. szeptember
1-jétől az óvodában óvoda-böl-
csőde intézményegységet kí -
ván beindítani, melynek kere-
tében gyerekcsoportot alakít
ki. Utolsó napirendi portban a
testület a 2009. évre vonatko-
zóan megvitatta és elfogadta a
Vámospércs-Újléta Közok ta -
tási Intézményfenntartó Tár -
sulás Közoktatási esélyegyen-
lőségi helyzetelemzését és
prog ramját. A testület ezt
követően zárt ülésen folytatta
a munkáját, melyen egyedi
kérelmek megtárgyalására ke -
rült sor.

Ménes Andrea
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Sikeres pályázatok írója
Beszél angolul, oroszul, németül és kínaiul 

Dr. Rácz Norbert ereden-
dően debreceni, ám ma már
büszke új identitására, vagy -
is vámospércsi illetőségére.
Huszonkét éve (1987 óta)
gyarapítja a legkisebb hajdú-
város lakosainak számát,
ennek oka pedig az, hogy
vámospércsi hölggyel kötöt-
te össze az élete fonalát.
Óvónő feleségével két gyer-
meknek adtak életet, a hat -
éves ikrek egyike fiú, másika
lány. 

Norbert kerek születésna-
pot ünnepel az idén, negy-
ven éves lesz. Voltaképpen
fiatalember, ám életéből
akár könyvet is lehetne írni,
annyi eszméltetően érdekes
és tanulságos tapasztalatot
szerzett. Mindezt elsősor-
ban a munkája révén. Azzal
kezdődött, hogy állatorvosi
diplomát szerzett Buda pes -
ten 1992-ben. Ezt követően
két évig egy németországi
cég magyarországi állatorvo-
sa volt. 1995-től baromfi-
(lúd és kacsa) gyógyításával
foglalkozott, 2007-ig a Hor -
tobágyi Lúdtenyésztő Kft.-
nél (majd zrt.-nél). Vezér -
igazgató-helyettes-főállat -
orvos volt a titulusa. 2005-
ben Oroszországban, 2006-
ban és 2007-ben Kínában
munkálkodott a cég képvise-
letében, az ottani állatte-
nyésztési projektek elindítá-
sán fáradozott. Oroszor szág -
ban a Volga-menti Csuvas
Köztársaságban dolgozott,
Kínában pedig a 43 száza-
lékban mongol Tongliao
városban, Debrecen testvér-
településén. Alkalomadtán
még ma is eleget tesz bizo-
nyos felkéréseknek, ha volt
cégének szüksége van rá. A
pályázatírással már korán
meg kellett ismerkednie,
több száz pályázatot „tető alá
hozott” a zrt.-nél. Nem mel-
lékesen: magas színvonalon
beszél angolul és oroszul;
németül és kínaiul pedig
alapszinten. 

A vámospércsi önkor-
mányzat hivatalában tavaly
február elsején kezdett dol-
gozni, a Humán Szolgáltató

Kht. igazgatója lett. Itt az
alapfokú egészségügyi ellá-
tások koordinálása mellett
munkája lett a pályázatok
kezelése is. 

Pályázatok, pénzek,
projektek

A bő egy év elég volt ah -
hoz, hogy több sikeres pá -
lyá zatot jegyezzen.

Melyek ezek? 
1. Legfontosabb, hogy vég -

re támogatást kapott a város
a szennyvízelvezetés és tisztí-
tás kivitelezésére Nyírmár -
tonfalvával közösen. Az EU
ütemterve szerint 2012-ig kell
befejezni a munkálatokat. A
projekt becsült összes költsé-
ge: 3,5 milliárd forint, az elő-
készületekre 53 762 000 fo -
rint jut. 

2. Április végéig dönte-
nek a járóbeteg-szakellátó
központ létrehozására kért
csaknem 1 milliárd forint
oda ítéléséről. Az önerő mér-
téke itt 5 százalék lesz. Tár -
sult települések: Fülöp, Nyír -
ábrány, Nyíracsád, Nyírmár -
tonfalva, Újléta. Ha kedvező
lesz az elbírálás, a beruházás
2010 végéig elkészül, 2011.
január elsejétől az egység-
nek beteget kell fogadnia. 

3. „A helyi és közösségi
szolgáltatások körének bőví-

tése” is nyertes pályázat, a
támogatás mértéke 89,12 szá-
zalék, összege: 49 029 270
forint. Játszótér épül az Irinyi
utcán, a Szőlős utcán, a Nagy
utcán 13 párhuzamos parko-
ló létesül, a Pacsirta utca új
részén út épül, a művelődési
házhoz kapcsolódóan 54 par-
koló létesül. A munkálatok
2010 közepéig befejeződ-
nek.

4. Szintén nyertes pályázat
a „Vámospércs polgármesti
hivatalának és a projektekbe
bevont intézmények szerve-
zetfejlesztése” is. A támoga-
tás mértéke 95 százalékos,
összege: 19 950 000 forint. A
fejlesztés az idén már végbe
is megy, gyorsabb és szaksze-
rűbb lesz az ügyintézés, meg-
kapjuk az ISO-minősítést. 

5. Az év középéig megva-
lósul a Görgey utca felújítá-
sa. Ehhez a támogatás mérté-
ke 57,89 százalék, összege:
6 147 000 forint. 

6. A pedagógiai, módszer-
tani reformot támogató in -
for matikai struktúra fejlesz-
tésére éppúgy kaphatunk fél
millió forintot, mint 700 mil-
liót. Az államon múlik, mi -
kor valósul meg a nyertes
pályázat. A támogatás mérté-
ke 100 százalék.

7. Az idén a hátra lévő idő-
ben a pályázásban prioritást
élvez a művelődési ház fej-
lesztése-átalakítása, útjavítás
és az oktatási intézmények
felújítása. A művelődési ház-
ban a cél: szép, korszerű
színházterem kialakítása, az
új, felső szinten pedig a köz-
művelődés céljainak megfe-
lelő termek kialakítása.  

Látványos fejlődés

Dr. Rácz Norbert pályázat -
író szerint jövő őszre, jövő
őszig a vámospércsi ember
sok értékes és égetően szük-
séges beruházás szemtanúja
lesz, s meggyőződhet arról,
hogy az önkormányzat a
négy éves időszakot szorgos
munkával töltötte. 

Erdei Sándor

Az első hivatalos golfverseny
Április 18-án rendezi meg

Kelet-Magyarország első hi-
vatalos golfversenyét a Boya
Eagles Golf & Country Club.
A rendezvényen számos a
sportágban kimagasló ered-
ményt elért versenyző vesz

részt. Mindazoknak, akik egy
kicsit is kíváncsiak, s van egy
kis szabadidejük, alkalmuk
nyílik arra, hogy ingyen
megtekinthessenek egy iga-
zi golfversenyt, és talán ked-
vet kapjanak ahhoz, hogy

egyszer ők is kipróbálják. A
gyönyörű táj és a nyugalom
hatására az ember legalább
egy kis időre elszakadhat a
mindennapok gondjaitól. 

Becsületesség,  tisztesség,
sportszerűség. És ez csak

három a kilenc „Valódi Golf
Érték”-ből, amit ez a sport
képvisel. A klub célja, hogy
közelebb hozzák az embe-
rek számára ezt a sportot, és
egyúttal remek családi prog-
ramot teremtsenek. A gyere-
kek számára még egy gyors
golftanfolyamot is szervez-
nek, ahol a kicsik megismer-
kedhetnek a játék rejtelmei-
vel, alapjaival. Régebben a
golf nagyon drága sportnak
számított, a legtöbb ember
nem engedhette meg magá-
nak ezt a szórakozást.
Azonban mára – az egyre
több pályának köszönhető-
en – több ember számára
elérhető közelségbe került a
sportág, mivel a felszerelés
és a játék költségei nem drá-
gábbak, mint például évente
egy egyhetes síelésé.

A klub és a pálya (amely
Vámospércs és Bagamér
között található, városunk-
tól mintegy 5 kilométerre)
munkalehetőség és turiszti-
kai szempontból is fontos
szerepet játszik már is
Vámospércs életében. Bíz -
zunk benne, hogy a terve-
zett welness szálloda is hoz-
zájárul a keleti régió s benne
Vámospércs fejlődéséhez,
népszerűvé válásához.

B. B.
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EMLÉKEZÉS 

Sándor Ferenc 
halálának 1 évfordulójára

”Te a jóságodat marokkal 
szórtad,

Önzetlenül adtál 
a rossznak 
és a jónak.

Mindig egy célod volt, 
a családodért élni,

Ezt a halál tudta csak
széttépni.

Míg köztünk voltál, 
mi nagyon szerettünk,

Hiányzol nekünk, 
soha nem feledünk.” 

Soha el nem múló 
fájdalommal  emlékezünk.

Bánatos feleséged, fiad: 
Csaba és felesége, 

lányod: Marika és családja, 
fiad: Feri és felesége, Icuka, 

unokáid és dédunokád:
Bence. 

Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet.

Küzdelem és munka volt
egész életed.

Ha az emlékem 
megmarad bennetek,

Megnyugszik a lelkem,
tudom, szerettetek.

Soha el nem múló 
szeretettel 

emlékezünk

id. Medve József 

volt Vámospércs 
Domb u. 40 sz. alatti

lakosra
halálának 

2. évfordulója 
alkalmából

Felesége, 
fiai, menyei 
és unokái

Vámospércsen a főút mel-
lett 2002-ben épült amerikai
típusú családi ház rendezett
kerttel, extrákkal eladó. Ár:
20 millió Ft. Érdeklődni: a
06/30-237-87-13 telefonszá-
mon lehet.

Meseverseny-
eredmények

Március 27-én zajlott  az
alsósok mesemondó ver-
senyte, melyen a kö vetkező
eredmények születtek:

1. évfolyam: különdíjban
részesült Lukács Kornél (1.a)
és Kiss Balázs (1.b).

2. évfolyam: I. Zilahi
Viktória (2.a), II. Sza lontai
Zita (2.c), III. Medgyesi
Dorottya (2.c).

3. évfolyam: I. Papp
Dávid (3.b), II. Mézes Márk
(3.a), III. Nagy Nóra (3.b)

4. évfolyam: I. Erdélyi
Ádám (4.b), II. Ménes Máté
(4.b), III. Páll Attila (4.b).

Köszönet a
könyvekért

A Városi könyvtár vala-
mennyi olvasója nevében
szeretné megköszönni Sza -
bó Imre (Vámospércs, Béke
u. 33. sz.) lakosnak a könyv-
tár részére felajánlott könyv-
adományát. Csaknem két-
száz kötet (zömében honi és
külhoni szépirodalmi olvas-
mányok) szinte újszerű álla-
potban áll olvasóink rendel-
kezésére.

Az Év Édesanyja 2009
„Édes jó Istenem, /

Hallgasd meg imámat, /
Áldd meg minden jóval /
Édes jó anyámat. / Áldó
két kezedet / Tartsad min-
dig rajta, / Mosolyogj rá
szeretettel / Ne legyen bús
napja.”

Kedves Gyerekek! Min -
den évben eljön az a nap,
amelyen az édesanyánkat
köszöntjük. Ha azt sze-
retnéd, hogy a Te édes-
anyád legyen 2009-ben Az
Év Édes anyja, fogalmazd
meg versben vagy prózá-

ban, hogy szerinted miért
a Te anyukád a legmél-
tóbb erre a kitüntető
címre.

A jeligével ellátott pálya-
munkákat juttassátok el
Ko vács Gyöngyi, Tarr
Anita vagy Szláma Edit
tanárnénikhez. Beadási
határidő: április 27. Az
ünnepélyes díjátadásra
május 10-én vasárnap 16
órától a városi ünnepség
ke retén belül a Városháza
dísztermében kerül sor.

Pircsike Egyesület 
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Dr. Rácz Norbert telefonja
sűrűn megcsörren

(Fotó: Hassó Adrienn)

A „golftáj” nálunk is nagyon szép  (Fotó: Bilanics Beáta)

Március idusán

Természetesen az idén is
megemlékeztünk 
az egész világnak 
követendő példát mutató
1848-49-es magyar
forradalom 
és szabadságharc 
hőseiről és vívmányairól.
Máig érezhető hatásairól
Ménes Andrea 
polgármester beszélt
ünnepi köszöntőjében.
Az érdeklődő közönség-
nek az iskola diákjai
adtak műsort.
Képünkön jobbra:
Ménes Andrea 
és Kovács Gyöngyi 
műsorközlő. 

Fotó: Hajdúné Csilla
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Amilyen remekül kezdték
a tavaszi szezont a focisták,
olyan katasztrofálisan foly-
tatták. Pedig jobb kezdést
álmodni sem lehetett volna,
hiszen a tabellát 6 pontos
előnnyel vezető, ősszel csu-

pán egy vereséget szenvedő
Hajdúböszörmény II. ellen
Führer és Horváth góljai-
nak eredményeként teljesen
megérdemelt, 3-1 arányú
diadalt arattak. Önbi zalom -
növelő győzelem volt, s ez a
következő fordulóban, Fülö -
pön is éreztette a hatását,
legalább is az első félidőben.
A szünetben ugyanis 1-0-ra
vezettek az Oláh-legények, és
semmi jel nem utalt rá, hogy
ne lehetne meg az újabb
három pont. Sőt a folytatás-
ban 11-eshez jutottak a fiúk.
Ám itt valami elpattant, a
büntető kimaradt, s az önbi-
zalom köddé vált. A „vér sza-
gát megérző” hazaiak rögtön
lecsaptak a lehetőségre, s
alapos verést mértek csapa-
tunkra. A 4-1-es vereségnél
ebben az évben nem volt
fájóbb, s várhatóan nem is
lesz. A zuhanórepülés aztán

Hajdúhadházon is folytató-
dott, ahol sérülések miatt a
szerencsével is hadilábon
állt a társaság. Így a vége 4-0-
lett oda, azaz csapatunk
három fordulót követően
továbbra is az utolsó előtti
helyen áll. Ifjúsági együtte-
sünk mindhárom meccsét 3-
1-el zárta, a Böszörmény,
majd a Fülöp elleni vereség
után Hadházon ugyanilyen
arányban nyert. 

Két hónap kézilabda 

Pontosan két hónapon át
tart a megyei kézilabda baj-
nokság tavaszi idénye, így
április és május hónapban
mind a kilenc meccsét letud-
ja a Bocskai SE. Csapa tunk -
nak szurkolói szempontból
nem túl jó a sorsolása, hi -
szen mindössze négy alka-
lommal játszik hazai környe-

zetben, s ebből három is
májusban lesz. 

A Bocskai SE tavaszi
menetrendje 

Április 5., 11 óra:
Balmazújváros–Bocskai SE

Április 11., 16: 
Bocskai SE–Nádudvar

Április 18., 16: 
Földes–Bocskai SE

Április 26., 14: 
Polgár–Bocskai SE

Május 3., 10: 
Bocskai SE–Amatőr KK

Május 9., 17: 
H. böszörmény–Bocskai SE

Május 16., 16: 
Bocskai SE–Püspökladány

Május 24., 10: 
DKSE II.–Bocskai SE

Május 31., 16: 
Bocskai SE–D. Honvéd SE

Papp Sándor maratonjai
Négyszer tette meg a ma -

ratoni futóvátávot (vagyis
42 195 métert) a vámospár-
csi futófenomén, Papp Sán -
dor. Március 19. és 22. között
a Balaton partján (Siófok
felé nyugatnak indulva) rót-
ta a tízkilométereket a 39 

Futónk 120-as
rajtszámmal indult
(Fotó: Magánarchívum)  

éves sportoló, aki a remek
tizedik helyezést érte el a 2.
Balatoni Szupermaratonon.
Ez az eredmény azért is
tekinthető szépnek, mert a
csaknem száz (98) induló
közül nyolcvannyolcat utasí-
tott maga mögé. A sportoló
köszöni az önkormányzat-
nak és személy szerint
Ménes Andrea polgármes-
ternek, hogy segítette őt a
költségek (nevezési díj, szál-
lás) viselésében.

Fotópályázat
A Pircsike Közműve -

lődési Egyesület Életké -
pek címmel fotópályáza-
tot hirdet az alábbi téma-
körökben: Vá mos pércsi
épületek, tájak, kapuk,
ab  lakok, arcok, jellegze-
tességek.

A díjnyertes fotókból a
Városházán állandó kiállí-
tást rendezünk. 

Benyújtási határidő:
május 15. 

A pályamunkákat digi-
tális formátumban a kö -
vetkező címre várjuk:
Nyakas Gá borné (műve-
lődési ház, Vá mospércs,
tel.: 06-20/964-2426; vagy
Somogyi László Gábor
(Mátyás Király Álta lános
és Alapfokú Művészeti
Iskola,  Vámospércs, tel.:
06-30/276-4083.

Pircsike Egyesület 

A Megye II. 
Északi csoport 

állása

1. H.-böszörm. 14 9 2 3 52-25 29
2. Nyírábrány 14 8 2 4 45-33 26
3. Józsa 14 8 2 4 34-26 26 
4. Nádudvar 14 7 2 5 29-26 23
5. Tiszacsege 14 6 4 4 33-26 22
6. Görbeháza 14 5 4 5 26-32 19 
7. Nyíracsád 14 5 3 6 34-33 18
8. Fülöp 14 5 3 6 36-40 18
9. Hajdúhadház 14 4 5 5 23-25 17

10. Mikepércs 14 4 3 7 25-39 15
11. Vámospércs 14 4 2 8 19-42 14
12. Egyek 14 2 2 10 35-44 8

Tősgyökeres vámospér-
csi lakos a képviselőtestü-
let új tagja, Üveges Miklós,
aki Deák Gyula elhunyta
után/miatt jutott a közéleti
feladatok közelébe. 1944-
ben született, mind mond-
ja, őt nem a gólya hozta,
hanem a kelet felől nyugat
felé vonuló oroszok. 

Egész élete a villanysze-
relő szakma művelésében
telt, kevés ideig Vácott dol-
gozott a Dunai Cement -
műnél, majd a vámospércsi
Mezőgép kö vetkezett. Itt
összesen 38 éven át mun-
kálkodott, a megszakítást a
két és fél éves katonaság
jelentette Buda pesten és
Szegeden. A munkából ala-
posan kivette a részét, hisz
nyugdíjasként még két évet
ráhúzott a melóra, s csu-
pán három év jelenti a
pihenőidőt a 65 éves férfi
számára. A felesége az
önkormányzat konyháján
dolgozott konyhalányként,
s csaknem tíz éve rokkant-
nyugdíjas. A házaspárnak
három leány gyermeke szü-
letett. Erzsébet 39 éves,
Andrea 36, Zita pedig 22.
Három unokájuk mind
And rea gyermekei. 

Van és lesz mire költeni
mostanában – mondja Üve -
ges úr –, fel kell újítani a
lakást, Zita pedig menyasz-
szony, lakodalmat kell ren-
dezni neki a következő
évben.

Üveges Miklós a múlt
rendszerben, a hetvenes
években már kivette a
részét a helyi közéletből,

mintegy tíz éven át tanács-
tag volt Karacs János, majd
pedig Kertész Sándor ta-
nácselnökségének idején.
– Akkor alakítottuk ki az új
temetőt, s létesítettük a tör-
pevízművet – emlékszik
vissza. Hang súlyozza: saj-
nálja, hogy a tragikus
gyász esemény az apropója
annak, hogy most képvise-
lővé vált.

– Azért is érdekel, milyen
lehet ez a munka, hogy
össze tudjam hasonlítani a
hetvenes évekbeli tevé-
kenységemmel. Most per-
sze más idők járnak, mások
a teendők, a lehetőségek és
más a metodika.

Mivel telnek a nyugdíjas
évek? Van négy hektár föld-
je, azt műveli, s van egy
igáslova is, aminek nagyon
örülnek az unokák. S kapó-
ra jön a közéleti munka is,

most, nyugdíjasként több
ideje jut rá. Egyébként kül-
ső tagként kivette részét a
városfejlesztési bizottság
munkájából, most belső
tagként végzi ugyanezt a
tevékenységet. 

Annak idején kiterjedt
baráti társasága bírta rá,
hogy jelöltesse magát kép-
viselőnek, s a Fidesz támo-
gatását is élvezte. 

– Vámospércs csak lesz
város, igazából még csak a
nevében az. Sokat kell ten-
nünk ahhoz, hogy minden
lakos úgy érezze: városban
lakik. Sajnos a település
kevés támogatást kapott az
elmúlt húsz évben, szegé-
nyek vagyunk, pénztele-
nek az emberek, segélyre
szorulnak, nagy a munka-
nélküliség. Az olyan város-
ban rossz a munkaügyi
helyzet, ahol az önkormány-
zat a legnagyobb munkál-
tató. 

Miklós úr mindig sokat
olvasott, könyvet, újságot
egyaránt. Igen tájékozott,
tisztában van a honi politi-
kai helyzet legfrissebb ese-
ményeivel. Szerinte egy új
kormány regnálása már
csak kínlódás, az igazi meg-
oldás az előre hozott vá lasz-
tás lenne. Kár, hogy a kis
pártok nem támogatják ezt
a verziót, mert nem kerül-
nének be a parlamentbe.
Kár, hogy a saját érdekeiket
nézik és nem az országét –
summáz végül.

E. S.

Új képviselő: Üveges Miklós

Üveges Miklós 
(Fotó: Bilanics Beáta)   

A tűzoltóság hírei
Március 1., 14 óra: a Vámos gép mö -

götti régi fatelepen egy melléképület
égett. Az egység a tüzet eloltotta.

13., 12.30 óra: Közúti baleset történt
a Debreceni u.–Orgona u. kereszteződé-
sében, két személygépkocsi ütközött.
Egy fő könnyen megsérült, az egység
áramtalanítással és a kifolyt üzemanyag
felitatásával avatkozott be.

17. Nyíradony és Aradvány puszta
között a 471-es úton a 23-as és 24-es km
szelvények között árokba csúszott egy
ponyvás teherautó, melynek rakománya
festék volt. Személyi sérülés nem tör-
tént, a 471-es utat teljes szélességében
lezárták, az egység a debreceni tűzoltó-
ság darujával közreműködve kihúzta a
teherautót az árokból.

22., 9:34 óra: A Mátyás Király
Általános és Művészeti Iskola tűzjelzője
riasztott. Az egység kivonult, égésre,
füstre utaló nyomot nem találtak, a jelzés
tévesnek bizonyult. 

22., 13.33 óra: Nyíradony-Tamási -
pusztán a Nyestekertben avar, száraz
gaz égett mintegy száz négyzetméteren.
Az egység kivonult, és eloltotta a tüzet.

27., 15.20 óra: Nyíradony és Arad -
vány puszta között nyárfaerdő aljnövény-
zete égett körülbelül 60 méter hosszan.
Az egység a kiérkezés után eloltotta a
tüzet.

27., 19:45 óra: Debrecen-Haláp és
Vámospércs között nádas égett egy
200x3 m-es területen. Az egység kivo-
nulás után eloltotta a tüzet.

28., 12.26 óra: Nyíradony-Szakoly -
kert mellett körülbelül egy hektáron
kukoricatarló égett. Az egység a tüzet
eloltotta.

28., 23.36 óra: Nyíradonyban a Jókai
utcában csőtörés történt, az egység
műszaki mentéssel beavatkozott.

29.,18.14 óra: Közlekedési baleset
történt Aradványpuszta és Tamási -
puszta között, a 471-es úton egy sze-
mélygépkocsi árokba borult, a sofőr a
baleset során életét vesztette. Az egy-
ség áramtalanítással és műszaki men-
téssel beavatkozott.

31., 15.50 óra: Vámospércs és
Nyírábrány között kukoricatarló égett. Az
egység kivonult, a jelzés tévesnek bizo-
nyult, mert – mint a helyszínen kiderült –
a tarlót felügyelet mellett égették.

A Tegyünk Együtt Vá -
mospércsért Egyesület
(TEVE) elhatározta, hogy
az utókor számára meg-
próbálja összegyűjteni a
régi idők játékait. Kérjük
a lakosság segítségét, ha
van a padláson, a pincé-
ben bármilyen régi, már
megunt játék (babako-
csi, babaház, barkácsszer-
szám, társasjáték, építő-
kocka, baba, maci, kony-
haszekrény stb.), juttassa
el egyesületünk tagjához,
Kovács Gyöngyihez, vagy

jelezzen a 06-70/772-
2626-os telefonszámon, s
érte megyünk személye-
sen.

Az egyesület célja,
hogy kellő mennyiségű
anyag megléte esetén egy
arra alkalmas helyiség-
ben megfelelő rendszere-
zés után állandó kiállítást
működtessen, a tárlat-
anyag a később hozott
játékokkal folyamatosan
bővülhetne.

TEVE Egyesület

Elfeledett játékaink

Az óvodai beíratás
2009. április  16-tól   má-
jus 1-jéig tart, 8 órától 16
óráig. Helye: az óvoda
nevelői szobája

Kérjük hozzák maguk-
kal gyermekük születési
anyakönyvi kivonatát.

A 2009/10-es nevelési
évben az 5. életévüket
be töltő gyerekek számá-
ra az óvodába járás a
nevelési év kezdetétől
kötelező.

2009  szeptemberében
a 3. életévet betöltött gye-
rekek kezdhetik meg az
óvodát, a később született
gyerekeket előjegyzésbe

vesszük és fo lyamatosan
kapcsolódnak be az óvo-
dai nevelésbe.  

Tisztelettel: 

Németh Jánosné
Óvodavezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

VARGA ISTVÁN

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

Tisztelt kisgyermekes Szülők! 

Vámospércs Önkormányzata
május 1-jén (pénteken) 10 órától

az Európai Unióhoz való csatlakozás 5. évfordulója alkalmából

M A J Á L I S TM A J Á L I S T
szervez, amelyre szeretettel hívja 

a város valamennyi lakóját!
Helyszín: Városi Sporttelep

9 óra: Majális kupa
Kispályás labdarúgó-bajnokság
Gyermek labdarúgó-torna (műfüves pálya). 
Nevezni előzetesen Rosenfeld Sándor 
sportkörelnöknél a 30/249-70-44-es 
telefonszámon, és a helyszínen is lehet.

9 óra: Kerékpártúra a nyírábrányi határátkelőig. 
Indulás a művelődési ház elől.

10 óra: Tűzoltó-bemutató.

10 órától: Májusfadíszítő-verseny, 
ügyességi vetélkedők, arcfestés, kézműves 
foglalkozások, főzőverseny, családi vetélkedő, 
UNIÓS TOTÓ.

14 óra: Sztárparádé: a Szolnoki Thália Színház 
és Ifjúsági Stúdió Színpad A Didergő Király 
című zenés darabjának előadása.

15 óra: Helyi amatőregyüttesek bemutatkozása.

16 óra: Köszöntőt mond: TASÓ LÁSZLÓ országgyűlési 
képviselő. 

16.15 óra: Sztárparádé: Operett- és sanzonparádé 
Molnár Juli és Kiss Csaba előadásában.

Utána: DISZKÓ.


