
egy megoldásra és kezelésre
váró, elvégzendő feladat-
nak.

Nincs, és nem lehet olyan
dolog az ember életében,
amire ne lenne megoldás,
nincs olyan tragédia, és nem
történhet olyan rossz éle -
tünkben, amit ne lehetne
kezelni, vagy esélytelenül,
eleve fel kellene adnunk a
küzdelmet. A gond és a baj
fájdalmat és szenvedést hoz,
de ki kell kényszerítse ben-
nünk az alkalmazkodás ké -
pességét is. Akkor vagyunk
és lehetünk Isten képmására
teremtett emberek, ha soha
nem adjuk fel céljainkat, ha
soha nem fogadjuk el és nem
törődünk bele sorsunkba,
ha az rosszra fordul. Mi
magyar emberek képesek
vagyunk mindig a változásra
és a változtatásra, képesek
vagyunk alkalmazkodni, és
minden más néptől jobban
tudunk küzdeni. Lehet a
ránk mért 7 szűk esztendő
olyan károkat okozott, ami
most legyengítette ezt a
képességünket, vagy időle-
gesen megtörte a hozzá
szükséges akaraterőt. 

Meg kell találnunk az igazi
önmagunkat, és segíteni kell
másoknak, hogy visszatérjen
a hitük és legyen erejük ki -
lépni a sodródásból. Tudom,
hogy először meg kell vizs-
gálnunk a saját hibáinkat és a
gyengeségeinket is, de szám-
ba kell venni az erősségein-
ket is, mert csak szilárd talaj-
ról lehet elrugaszkodni.

Hiszem, hogy mindenki-
ben megvan a korábban szi-
lárdan érzett eltökéltség,
megvan a tisztánlátás képes-
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„Adjék Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést, békes-
ség és szeretet töltse meg a szí-
veket ebben az újévben!”

Reményteljes, álmokat be -
váltó boldog újévet Kí vá nok!

Kedves Barátaim, Tisztelt
Vámospércsiek!

Néhány héttel ezelőtt, ami-
kor a városunk főterén felállí-
tott adventi koszorún, várako-
zásunk jeléül meggyújtottuk
az első gyertyát, arról beszél-
tünk, hogy az egyre rövidülő
nappalokat követő hosszú
sötét estéket, hogyan űzzük el
a szobáinkból, az utcáinkon, s
a lelkünkben is meggyújtott
lámpák fényével, mígnem elér-
kezik az égi jel, a ragyogó csil-
lag.

Az újév a természet megúju-
lásával is megajándékozott
minket, s a változás a mi szí-
vünket is reménnyel tölti el.
Mindenki, egyénileg is új ter-
veket sző, s az csak rajtunk áll,
hogy mennyire tudunk remé-
nyeink beteljesedése érdeké-
ben összekapaszkodni, mi,
akik közös lakóhelyünkké Vá -
mospér cset választottuk. 

Az újév, lehetőséget ad a tel-
jes megújulásra. 2010. a válasz-
tások éve Magyaror szágon, s
már megtapasztalhattuk, hogy
döntéseinknek valóban súlya,
hosszú távú kihatása van.
Ezért egyál-talán nem mind-
egy, hogyan döntünk! Képe -
sek vagyunk-e, egy korábbi
hibás döntésünket felülvizs-
gálni, s átgondolva sorsunk
alakulását az elmúlt évek tük-
rében, meghallani az új idők
hangját? Akarjuk-e eléggé a
jobbat, a változást, s megért-
jük-e, hogy a beteljesedéshez
mindenkinek hozzá kell járul-
ni? A remények nem maguktól
teljesednek be, a változás csak
akkor lehet sikeres, ha mind-
nyájan teszünk érte! Tudunk-e
együtt gondolkodni, sérelme-
inket félretéve összekapasz-
kodni? Ezen múlik a 2010-es
év sikeressége, s azon, hogy
felismerjük-e, ahogyan egy
összetartó, szerető család
képes megoldani a problémá-
kat, támaszt nyújtani tagjainak
az elesettségükben, kétségbe-
esettségükben is, képes biztos
hátteret, időtálló értékrendet
nyújtani, erőt sugározni, úgy
egy együttműködő, összetar-
tó közösség is képes tagjait
segíteni, képes az új kezdet
lehetőségével élni, s a megúju-
lásért tenni.

Ez a közösség lehet biztosí-
ték nemzeti, s helyi értékeink
védelmére, a munka becsületé-
nek visszaállítására, a szegény-
ség enyhítésére, a közoktatás és
a közegészségügy rendbetéte-
lére. Arra, hogy megvédhessük
a gyermekeinket, anyáinkat,
nagyanyáinkat, s biztonságban
tudhassuk a családunkat, itt-
hon a hazánkban, s azon belül
Vámospér csen.

Az újesztendő beköszönte
alkalom a mérlegelésre, az
összegzésre, a jövő tervezésé-
re. Jó érzéssel tekinthetünk
vissza az elmúlt évben közö-
sen elvégzett munkánkra.
Többször, sokak előtt beszél-
tünk eredményeinkről úgy,
hogy a nehézségeinket sem

hallgattuk el, mindeközben
nem alacsonyodtunk le a rá -
galmazó, személyeskedő, ha -
zugságoktól hemzsegő, magu-
kat városmentőknek tituláló
személyek szánalmas szintjé-
re. Mert hisszük, hogy az
embereknek elegük van a gyű-
lölködésből, s hogy sehová
sem vezet mások bemocskolá-
sa, mint ahogyan az önjelöltek
dicsőítése sem. Összefogásra,
őszinteségre, felelősségteljes
munkára, együttgondolkodás-
ra van szükség!

Sokan szerették volna elhal-
ványítani eredményeinket, de
hitünk, segített bennünket
abban, hogy ha nem is talál-
tunk minden problémára
megoldást, a pályázatok által
kínált lehetőségeket, maximá-
lisan ki tudtuk használni.
Olyan rég dédelgetett álmaink
váltak, s válnak ennek követ-
keztében valósággá, amire
joggal lehetünk büszkék. Egy
majdnem 1 milliárd forintos
támogatás lehetővé teszi szá-
munkra, hogy öt településsel
összefogva felépüljön egy
modern járóbeteg szakorvosi
rendelő, mely a kistérség és
elsősorban Vámospércs egész-
ségügyi ellátásának szín -vona-
lát jelentős mértékben emeli,
s jelentős számú munkahelyet
is teremt. 

Hosszú évek óta pályáztak
már elődeink is arra, hogy
megvalósuljon a városban a
csatornaberuházás, amely a
szennyvízkezelést teszi az elő-
írásoknak megfelelővé. Nyír -
mártonfalvával közösen a
2009-es évben sikerült ehhez
a több mint 3,5 mil-liárdos
pályázat megvalósításához tá -
mogatást nyernünk.

Az önkormányzat, s annak
hivatalai Önökért vannak.
Törekvésünk, hogy mind szín-
vonalasabb szolgáltatást kap-
hassanak az ügyfeleink, ennek
érdekében 20 millió forintos
támogatással fejlesztjük to -
vább a hivatalunkat. Remé -
nyeink szerint, hamarosan
Önök is érzik majd a gördülé-
kenyebb ügyintézést. 

A városközpont fejlesztésé-
hez közel 60 millió forintot
nyertünk, melyből eddig elké-
szült két modern játszóterünk
a Szőllős–Vörös marty utca
találkozásánál, illetve az Irinyi
utcában. A gyerekek nagy
örömmel már birtokba is vet-
ték. Ez a projekt az újévben
folytatódik és leaszfaltozzuk a
Pacsirta utca még nem por-
mentes szakaszát, és összesen

54 darab parkolóhely is épül a
művelődési ház körül, vala-
mint a Nagy utcán.

12 millió forintos támoga-
tást kaptunk a szakminiszter-
től, a művelődési ház nagyter-
mének helyrehozatalához, így
reméljük rövid időn belül,
szép környezetben rendez-
hetjük közös ünnepeinket. 

A szociális szolgáltató köz-
pontunk jelen pillanatban 15
idős embernek biztosít ott-
hont, de sajnos, elavult kör-
nyezetben. Több mint 16 mil-
lió forinttal támogatták azt a
törekvésünket, hogy ezen vál-
toztatni akarunk és fel akarjuk
újítani az otthont. Tetőt cseré-
lünk, fűtést és vizesblokkot
korszerűsítünk, s nyílászárót
cserélünk, ezzel biztosítva a
település időseinek élhetőbb
környezetet.

A könyvtár és művelődési
ház több tíz millió forintot
nyert arra, hogy minél maga-
sabb színvonalú szolgáltatá-
sokkal várhassa a könyvek és a
kultúra iránt érdeklődő em -
bereket.

Sikerült felújítanunk a
Görgey utcát, mely szintén
pályázati támogatással nyer-
hetett új aszfaltborítást.

2009-ben is kiemelten fi -
gyeltünk a fogyatékkal élőkre,
az elesettekre, a rászorulókra,
a bajba jutottakra, ha nem is
tudtuk mindenki bajukat
orvosolni. A közmunkaprog-
ramokkal igyekeztünk minél
több család biztosabb megél-
hetését elősegíteni. 

Művészeti csoportjaink-
nak, intézményeinknek, cé ge-
inknek, civil szervezeteink-
nek, egyházainknak hála,
2009-ben is megannyi színvo-
nalas kulturális rendezvény-
nek, – többek között a Vámos
települések nemzetközi talál-
kozójának -, s megannyi sport-
eseménynek volt helyszíne
városunk. Bené pesült a főtér
télen és nyáron, együtt örül-
hettünk a szép sikereknek, a
szívet, lelket melengető pilla-
natoknak.

Tudatosan tervezett, átgon-
dolt, összehangolt, önzetlen
munkával, összefogással, ju -
tottunk előre.

2010 a megvalósulás éve
lehet Vámospércsen is, ha
akarjuk, ha a megkezdett úton
haladunk nyugodt, kiegyen -
súlyozott, együttgondolkodó
légkörben. Ha nem tévesztjük
szem elől az irányt, ha követ-
kezetesen végig visszük amit
megterveztünk, hisz megvan
a cél, van hozzá program,
elszánt akarat, és egy jó csapat!
Hisszük, hogy 2010-ben lesz
hozzá külső segítség és egy
olyan kormány, melynek fon-
tos az otthon, a munka és a csa-
lád, ahol a gazdaság élénkíté-
sét, a munkahelyteremtést, a
közbiztonság, a törvényes
rend őrzését nem csak az
önkormányzatoktól várják el.
Amelynek fontos minden
ember, minden falu és város,
és fontos a nemzetünk.

Az előttünk álló feladatok-
hoz Isten adjon erőt, kitartást
és hitet! 

Ménes Andrea
polgármester

2010 a Magyarok Éve lesz!
Tisztelt Honfitársaim,

Ked ves Vámospércsi Lako -
sok!

Egészségben és örömök-
ben gazdag Új Évet kívánok
Önöknek, Szeretteiknek és
minden Magyarnak szerte a
Világban!

Az Új Év első perceiben
biztosan nem egyedüliként
könnyezem meg a Him nu -
szunkat. Éneklése közben
szinte megszabadulunk a
mögöttünk hagyott év súlyá-
tól, és őszintén megkönnyeb-
bülve, érezhetően felfoko-
zott hangulatban öleljük meg
családtagjainkat és a velünk
együtt ünneplőket.

Furcsa és különleges az
érzés, nem lehet összekever-
ni más alkalommal, és nem is
hasonlítható más esemény-
hez. 

Többen lehetünk, akik
szívesen hagyjuk magunk
mögött az előző esztendőt,
mert több rosszat, mint jót
hozott az életünkben. Ennek
értelmében reménykedve
fordulunk a 2010-s esztendő
felé, és bízunk abban, hogy
szeretteinkkel együtt egész-
ségben megéljük, és több jut
a jóból számunkra is.

2009-ben nagyon sok em -
ber és család élt át fájdalmas
eseményeket, és szenvedett
el megrázkódtatásokat. Csa -
ládtagokat, szülőket, gyer-
mekeket, hozzátartozókat,
barátokat vesztettünk el, na -
gyon sok embernek romlott
az egészségi állapota, családi
és egyéni sorsok dőltek rom-
ba, vagy kerültek kilátásta-
lannak tűnő helyzetbe szer-
te az országban, és ez alól
nem kivétel a mi vidékünk
sem.

Jobb lenne néhány dolgot
kitörölni az elmúlt évből és
„letisztítva” tennék el jelké-
pesen arra a bizonyos polc-
ra. Sajnos azonban semmi
nem múlhat el nyomtalanul,
és a gondok mindig mélyebb
barázdát vésnek az emléke-
zetbe.

Mégis van egy nagyszerű
hozadéka, bármilyen körül-
mények között, de megélhet-
tük az elmúlt évet, itt lehe-
tünk a számunkra legfonto-
sabbak között, ha bízunk
egymásban és önmagunk-
ban, ha van hitünk és egész-
ségünk, akkor joggal re mény -
kedhetünk abban, hogy az
Isteni gondviselés jobb idő-
szakot, vagy legalábbis a kez-
detét szánja a magyaroknak
2010-re.

Ennek tudatában kell hoz-
zákezdeni az előttünk álló
feladatok megoldásához,
mert ahogyan egy valóban
frappáns szlogenben megfo-
galmazták, az ember életé -
ben „csak a lehetetlen nem
létezik”. Nem feldolgozha-
tatlan tragédiaként kell érté-
kelni a kedvezőtlen, vagy tra-
gikus eseményeket, hanem

sége, és az a küzdeni tudás,
ami megtartott bennünket
Európa közepén.

Megvan bennünk min-
den, ami hozzásegíthet egy
jobb élethez, ami újra fel-
emel és visszavisz arra az
útra, amin már jártunk, ami
egyben tartotta közössé-
geinket, hiszen „megbűn-
hődte már e nép a múltat, s
jövendőt”.

2010 a Magyarok Éve lesz,
mert a lelkünk mélyén mi
mindennél jobban hiszünk a
szeretet és az összefogás ere-
jében.

Adjon hozzá Isten egészsé-
get, és adja hozzá minden
magyar ember a benne rejlő
erejét! 

Kedves Fiatalok! Hozzá -
tok külön is szólok, Hozzá -
tok kéréssel fordulok!

Kérlek Benneteket, ne
hagyjátok el a hazátokat, ne
tervezzétek jövőtöket más
országban legfeljebb csak az
erőgyűjtés, és tapasztalat-
szerzés érdekében. 

Tudom, hogy nektek a
legrosszabb, akik tele vagy-
tok tettvággyal és ambíció-
val, akik segíteni akartok
magatokon, családotokon
és a közösségeteken is, de
nem kaptok rá lehetőséget.
Tu dom, hogy Ti sokkal több
és nagyobb segítséget re -
méltetek, tudom, hogy Ti
sokkal többet tudnátok ten-
ni, sorsunk jobbra fordítá-
sáért. 

Sokan elkeseredettek, so -
kan érezhetik úgy, nem sze-
reti őket a saját hazájuk,
lemond róluk a számukra
legfontosabb közösség. 

Ez meg fog változni, és
nem lesz még egyszer olyan
vezetése Magyarországnak,
amelyik lemond fiataljairól,
amelyik lemond a nemzet
jövőjéről.

Szeressétek a hazátokat,
most is, még ha úgy tűnik
elárult benneteket, mert ez a
Ti hazátok, ez a Ti országo-
tok, nektek hagyjuk örökül
minden fájdalmával, és min-
den kincsével együtt.

Fogadjátok kérésem meg-
erősítését az Egri Csillagok
musical változatának egy
nagyszerű részletéből köl-
csönvett sorok megidézésé-
vel:

Tasó László Ménes Andrea

„Ne csak akkor szeresd, mikor téged ünnepel, 
bátorító fénymosolyát reád ragyogtatja,

Bársony köpönyegét, alád teríti, bőségét, kincseit, 
mind-mind eléd rakja.

Akkor is szeresd, ha sorsod rosszra fordul, mikor befú 
hóval, mikor vesszővel vág,

Mikor könnyebb volna idegenbe menni, akkor kell 
szeretned legjobban a Hazát.

Amikor a hűség legfájóbban fájhat, amikor a szükség 
legjobban megaláz,

Akkor legyél férfi, akkor mutass példát, hogyan kell 
szeretned, a szülőhazát!”

Számunkra Ti vagytok a legfontosabbak!
Tasó László

országgyűlési képviselő



A képviselő-testület de -
cember 21-én tartotta követ-
kező rendes ülését. Először a
polgármester, Ménes Andrea
adott tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatokra meg -
tett intézkedésekről, melyet a
testület elfogadott, majd az
október 21-i ülés óta eltelt
időszak történéseiről tájékoz-
tatta a testületi tagokat. 

Első napirendi pontban a
közbeszerzési terv módosítá-
sáról döntött a testület és a
Szociális Szolgáltató Köz -
pont felújítása című LEKI
pályázat támogatásából meg-
valósuló épület felújítás kivi-
telezőjének kiválasztására ír -
tak ki közbeszerzési eljárást.

Ezt követően rövid zárt
ülés következett, majd a pol-
gármester kihirdette a dön-
tést, ami alapján a 214/2009.
(VIII.31.) számú önkormány-
zati határozatával kiírt Vá -
mos pércs Művelődési Ház és
Könyv tár igazgatói (maga-
sabb vezetői) munkakörének
betöltésére, Diósné Kozma
Erzsébet pályázót 2010. janu-
ár 1-jétől 5 évre, 2015. augusz-
tus 15-ig kinevezte a testület. 

Ezt követően a települési
szilárd hulladékkal kapcsola-
tos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közte-
rületek tisztántartásáról szó-
ló 9/2005. (VI.10.) számú
önkormányzati rendelet mó -
dosításáról döntött a testület.
Ez alapján 2010. január 1-jétől
a 120 literes edények ürítésé-
nek a díja: 279 forint+áfa/
edény lesz. 

Ötödik napirendi pontban
a testület megtárgyalta a Me -
gyei Területrendezési Terv
véleményezését, és azzal kap-
csolatban az alábbi javaslato-
kat tette: a Megyei Önkor -
mány zat találja meg annak
módját, hogy az Országos Te -
rületrendezési Tervre (OTRT)
hivatkozással tartalmi okok-
ból törlendőnek minősített
48-as országos főút korszerű-
sítése és Vámospércset elke-
rülő szakasza maradjon meg
fejlesztési lehetőségként, tér-
ségi jelentőségű útként a
me gye tervében. A tervből
ugyanis nem látható a Vá -
mospércs–Nyírábrány–Ér -
mihályfalva irányú fejlesztés,
pedig a város országos táj-
képvédelmi övezetben fek-
szik, jelentős táji, természeti
értékekkel rendelkezik, ami a
debreceni erdős pusztákkal
együtt határon túli összefüg-
gésekben is jó adottságnak és
kihasználható lehetőségnek
számít, több szempontból is.
Ráadásul Vámos pércs hasz-
nosítható termálkúttal is ren-
delkezik – ez nem szerepel a
terv adatai között-, és az öko-
lógiai hálózat térségi öveze-
tén belül magterület a tájvé-
delmi körzet területe (és
annak tervezett bővítése).
Ezzel szemben, az úgyneve-
zett puffer terület kiterjeszté-

se, az OTRT szerinti ökológiai
hálózat teljes területére túlzó.

A meglévő erdők, kiváló
termőhelyi adottságú erdők
és az erdőtelepítésre alkalmas
területek részleteiben nem
egyeznek meg a településren-
dezési tervünkhöz kapott er -
dészeti adatszolgáltatás ada-
taival. 

A hatodik napirendi pont-
ban a testület a város készülő,
módosított Helyi Építési Sza -
bályzatát és Szabályozási Ter -
vét áttekintette és azt változ-
tatás nélkül alkalmasnak tar-
totta az államigazgatási eljá-
rás lefolytatására. A testület
elviekben támogatta azt,
hogy az állami főépítész záró
szakmai véleményének befo-
gadása esetén a Nyírmár ton -
falvai önkormányzati telkek
„különleges területté” alakul-
janak. A testület felkérte a
P-Art Stú diót, hogy az egyez-
tetéseket az állami főépítész-
szel bonyolítsa le, és annak
eredményéről tájékoztassa a
testületet. 

Következő napirendi pont
a gazdálkodás stabilizálása és
a likviditási problémák meg-
oldása volt. A 209/2009.
(VIII.31.) és a 290/2009.
(XI.19.) számú önkormányzati
határozatok alapján szakta-
nácsadói véleménnyel is ki -
egészített témakört, azaz a
„Vámospércs Város Önkor -
mányzat 2009. évi pénzügyi
helyzetéről” szóló ellenőrzési
jelentést megtárgyalta és az
abban foglalt megállapítások-
kal és javaslatokkal egyetértett. 

Nyolcadik napirendi pont-
ban az Önkormányzati tulaj-
donú közüzemi vízdíjról és
közüzemi csatornamű hasz-
nálatáért fizetendő díjakról
szóló 2/2004.(I.16.) önkor-
mányzati rendelet módosítá-
sáról tanácskoztak a testület
tagjai. Úgy döntöttek, hogy a
Hidro Vp. Kft. bérleti díjának
az összege 7,5 millió forintra
emelkedjen. A rendeletben
foglalt díjtételek módosításá-
ra elfogadták Huszti János
javaslatát, hogy 4%-os vízdíj-
emelés történjen 270 forint+
áfa alapdíj fizetése mellett,
2010. január 1-jétől. Eszerint
tehát, az ivóvíz szolgáltatási
díja: lakossági fogyasztó ré -
szére 280 forint/m3+25% áfa,
közületi fogyasztó részére
325 fo rint/m3+25% áfa le -
gyen. A szennyvíz-szolgálta-
tás: lakossági fo gyasztó részé-
re130 forint/m3+25% áfa,
közületi fogyasz tó részére
235 forint/m3+25% áfa lett.
Bevezették a lakossági és
közületi alapdíjat, melynek
összege 270 forint/hó/bekö-
tés+25 % áfa. 

A Hidro Vp. Kft-vel kapcso-
latban az alábbi döntéseket
hozta ezután a testület: Ke -
lemen István ügyvezetővé vá -
lasztását nem támogatja, és a
polgármester a taggyűlésen a
szavazatát ennek megfelelő-

en adja le, és emiatt a Hidro
Vp. Kft. ügyvezetői álláshe-
lyét pályázati úton kívánja
betöltetni, aminek érdeké-
ben kéri Kovács Irén volt
ügyvezető asszonyt, hogy a
vámospércsi honlapon és a
megyei napilapban tegyen
közé erre vonatkozóan állás-
hirdetést. A pályázati kiírás-
ban szerepel az ügyvezető
választás feltételeként a víz-
ügyi ismeret és a gazdálkodá-
si, gazdasági ismeret.

Kilencedik napirendi pont-
 ban az Önkormányzat 2009.
évi költségvetéséről szóló
4/2009. (III.11.) önkormány-
zati rendelet módosításáról,
illetve a 2010. évi költségveté-
si gazdálkodás átmeneti sza-
bályairól alkotott új rendele-
tet a testület. 

Tizenegyedik napirendi
pontban az Önkormányzat
2010. évi költségvetési kon-
cepciójára tett intézkedések-
re vonatkozóan hozott hatá-
rozatot a testület, majd a
Polgár mesteri Hivatal, mint
gazdasági szervezet ügyrend-
jét is elfogadta.

Ezt követően a képviselő-
testület jóváhagyta a Vámos -
pércs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala, mint
önállóan működő és gazdál-
kodó, valamint a Mikro tér -
ségi Családsegítő és Gyer -
mekjóléti Szolgálat, a Mátyás
Király Általános és Alapfokú
Művé szeti Iskola, az Óvoda, a
Szo ciális Szolgáltató Köz -
pont, a Művelődési Ház és
Könyvtár és az Élelmezési
Intézmény, mint önállóan
működő költségvetési szer-
vek között létrejött – a mun-
kamegosztás és felelősségvál-
lalás rendjéről szól – együtt-
működési megállapodást. Az
alapító okiratok mó dosításá-
ról is határozott a testület,
amely alapján a Mikro térségi
Családsegítő és Gyer mek -
jóléti Szolgálat, a Mátyás
Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola, valamint az
Óvoda alapító okiratának
hatályos szövegét megváltoz-
tatta és elfogadta új, egységes
szerkezetben. 

A következő napirendi
pontban a képviselő-testület
megtárgyalta a Hajdúhadházi
Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának
módosítását és minősített
többséggel hozott határozatá-
ban úgy döntött, hogy a
Hajdúhadházi Többcélú Kis -
térségi Társulás társulási meg-
állapodását a módosításokkal,
egységes szerkezetben elfo-
gadja és felkérte a polgármes-
tert, hogy a döntésről a Haj -
dúhadházi Többcélú Kistér -
ségi Társulást tájékoztassa. 

Tizenhatodik napirendi
pontban a képviselők felha-
talmazták a polgármestert,
hogy a 2010. évi tüdőszű-
rést illetően folytasson egyez-
tetést a Kenézy Kórház

Ren delőinté zet Egészségügyi
Szol gáltató Kft.-vel, hogy
Vámospércsen, 2010 márciu-
sában és áprilisában, 10 mun-
kanapon keresztül, tüdőszű-
rést végezzenek. 

Ez után az Érmelléki Vidék -
fejlesztési Nonprofit Kft. vál-
tozásbejegyzési ügyében a
testület felhatalmazta polgár-
mestert, hogy az önkormány-
zatot teljes jogkörrel képvi-
selje, a változásbejegyzéssel
kapcsolatban a szükséges
nyilatkozatokat aláírja, vala-
mint taggyűlésein az önkor-
mányzatot teljes jogkörrel
képviselje és ott a szükséges
nyilatkozatokat aláírja. Ha -
tároztak arról is, hogy a tag-
gyűlés településünket érintő
döntéseiről a polgármester a
döntéseket követő képviselő
testületi ülésen beszámoljon. 

Következő napirendi pont-
 ban a testület megismerve
Dr. Sárvári Géza okl. építész-
mérnök, szakértő által (2009.
október 20-án helyszíni
szemle alapján) készített, a
Vámos pércsi Tanuszoda je -
lenlegi műszaki állapotára
vonatkozó szakértői vélemé-
nyét, további kérdéssekkel
fordult a szakértőhöz. A kér-
désekre megküldött válaszo-
kat, azok megérkezése után
azonnal a testület elé kell ter-
jeszteni. 

A Tanuszodával kapcsolat-
ban ezen kívül több más hatá-
rozat is született: a Csősz-
System 2001. Kft. mint kivite-
lező, továbbá PlAN-ING Mér -
nökiroda Kft. mint tervező és
műszaki ellenőr ellen kerese-
ti kérelmet nyújtanak be a
bírósághoz, a Vámospércsi
tanuszoda meghibásodásá-
nak tárgyában, szavatossági
igény és kártérítés jogcímen,
tekintettel S. Géza okl. épí-
tészmérnök szakértő által
készített szakértői vélemény-
re. Az önkormányzat követe-
lésének alapját képezi még
egy igazságügyi építész szak-
értői és egy épületgépész,
vezető-tervező által készített
szakértői vélemény, illetve az
ezekben meghatározott ösz-
 szeg, másrészt Dr. Sárvári
Géza okleveles építészmér-
nök, szakértő által készített
szakvéleményben leírt olyan
felmerülő költségek, mellyel
a korábban kirendelt szakér-
tő nem számolt, vagy nem
megfelelő összeggel számolt.
A képviselő-testület a perhez
a szükséges fedezetet bizto-
sítja, valamint felkérte a pol-
gármestert, hogy ügyvéd
útján a kereseti kérelem be -
nyújtásáról gondoskodjon és
az ehhez szükséges ügyvédi
megbízási szerződést kösse
meg. A másik határozat értel-
mében a testület ismeretlen
tettes ellen feljelentést tesz a
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányságon a Vámos pér -
csi Tanuszodával kapcsolat-
ban, annak átadása óta bekö-

vetkezett nagyfokú állagrom-
lása miatt. Az állagromlás
mértéke alapján valószínűsít-
hető, hogy bűncselekmény
történt az uszoda építésével
összefüggésben. Az uszoda
jogerős használatbavételi en -
gedélyét 2004. november 15.
napján adták ki, a működését
az uszoda ekkortól kezdte
meg.  

Tizenkilencedik napirendi
pontban a képviselők elfo-
gadták a képviselő-testület
tervezett 2010. évi I. féléves
ülés- és munkatervét, illetve
felkérték a polgármestert,
hogy a munkatervben meg-
határozott feladatok végre-
hajtására tegyen intézkedést,
a munkatervbe folyamatosan
vegye fel azokat a napirende-
ket, amelyek tárgyalása idő-
közben válik aktuálissá. 

Ezután a 2009. évi köz-
meghallgatást a testület ki -
tűzte 2009. december 29-én
17 órára, amelynek helye:
Vámos pércs, Nagy u. 4. szám
alatti Általános Iskola torna-
terme volt, egyben felhatal-
mazta a polgármestert, hogy
a helyben szokásos módon
hirdesse ki a közmeghallga-
tásról szóló testületi döntést. 

Huszonegyedik napirendi
pontban részletes beszámoló
következett a fenntartó és az
intézmények által 2009. év -
ben benyújtott, pályázati
önerőt nem igénylő pályáza-
tokról, a képviselők az abban
foglaltakat tudomásul vették. 

Ezt követően a polgármes-
ter bejelentette, hogy 2009.
december 14. napon Újléta
Község Önkormányzata leve-
lében arról értesítette, hogy
2010. június 30. napjával
a Vámospércs–Újléta Intéz -
mény fenntartó Társulásból
kilép. A testület tudomásul
vette azt, hogy Újléta Község
a társulásból a társulási meg-
állapodás 11.2 pontja alapján
kilép. Kö vetkező napirendi
pontban döntés született a
Szociális és Munkaügyi Mi -
nisztérium Ro ma Közmunka -
program pályázatáról is, ami
alapján Újléta Község Önkor -
mányzatával, mint gesztor
önkormányzattal konzorci-
umban pályázatot kíván be -
nyújtani, a képviselő testület.
A pályázathoz szükséges ön -
erőt, úgy, mint a munkavég-
zéshez szükséges eszközök
áfáját, a munkavégzéshez
szükséges anyagok költségét
és a szemét elhelyezési díját a
2010. évi költségvetés terhére
biztosítja. A testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy
a pályázathoz szükséges meg-
állapodásokat, konzorciumi
szerződéseket megkösse és a
pályázat benyújtásához szük-
séges nyilatkozatokat megte-
gye, mely nyilatkozatokban
foglalt szükséges fedezetet a
képviselő testület biztosítja. 

Huszonnegyedik napiren-
di pontban arról határozott a

testület, hogy a 28/2009.
(VIII. 19.) számú önkormány-
zati rendelet alapján, az Álta -
lános Iskola és az Óvoda infor-
matikai fejlesztésére elnyert
támogatásból beszerzésre ke -
rülő informatikai eszközöket,
a HIFICOMP Kft.-től szerzi
be. Ennek érdekében a képvi-
selő testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy az ár -
ajánlatban szereplő feltéte-
lekkel rendelje meg a pályá-
zatban szereplő eszközöket,
illetve az intézményvezetők-
kel történő egyeztetéseket kö -
vetően, az intézményvezetői
igények alap ján, a támogatási
összeg megtakarításából – a
pályázati feltételekkel egyező-
en – plusz eszközöket rendel-
jen a támogatás mértékéig. 

A nyílt ülés utolsó, huszon-
ötödik napirendi pontjában
döntést hozott arról a testü-
let, hogy a Szociális és Mun -
kaügyi Minisztérium által
kiírt 2010/01 Téli–Tavaszi
Közmunkaprogramban részt
kíván venni. A közmunka-
programhoz szükséges öne-
rőt, – a jelenleg ismert adatok
alapján 348 097 Ft-ot- a 2010.
évi költségvetés terhére bizto-
sítja, valamint a képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a pályázathoz
szükséges megállapodáso-
kat, konzorciumi szerződése-
ket megkösse és a pályázat be -
nyúj tásához szükséges nyilat-
kozatokat megtegye, melyek-
hez a fedezetet biztosítja. A
képviselő-testületi ülés ezt
követően zárt üléssel folyta-
tódott, amelyen egyedi kérel-
mek elbírálására került sor.

A testület, a következő ülését
– amely a 2009. évi közmeg-
hallgatás volt –, 2009. decem-
ber 29-én tartotta meg a Nagy
u. 4. szám alatti Álta lános
Iskola tornatermében.

A 2009. év utolsó, rendkí-
vüli testületi ülésre decem-
ber 30-án került sor. 

Első napirendi pontban
arról határoztak a képvise-
lők, hogy 2009. decemberé-
ben, a hiány kezelésére szük-
séges mértékig, rövid lejáratú
hitelt vesz fel az önkormány-
zat, mely nek visszafizetését a
2010. évi költségvetésbe be-
 építik. A hitelfelvételre a Vá -
mos pércs és Vidéke Takarék -
szövet ke zetnél rendelkezésre
álló likvid hitelkeret igénybe-
vételével került sor. 

Módosították az önkor-
mány zat 2009. évi költségve-
téséről alkotott 4./2009. (III.
16.) számú rendeletet is, és
végül a képviselő-testület en -
gedélyezte a költségvetési ren-
delet alapján, egyszeri, cse-
kély összegű, 7000 forint érté-
kű ajándékutalvány megvéte-
lét és kiosztását az óvoda, a csa-
ládsegítő a szociális központ
és a művelődési ház dolgozói
és a köztisztviselők részére. 

Ménes Andrea 
polgármester
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
DOROGI SÁNDOR és SZAKÁLLAS EDIT GABRIELLA

LAKATOS ÁRPÁD és LAKATOS ANDREA

DECEMBERBEN SZÜLETTEK
ERDEI SÁRA (Erdei György és Ignáth Judit)

TEJFEL BENCE (Horváth Endre és Katona Erika)
NAGY KRISTÓF (Nagy Miklós és Polyánka Amália)

AKIK MÁR NINCSENEK
KÖZÖTTÜNK

ERDEI SÁNDOR
PÁL JÁNOSNÉ sz: Török Ilona

KESZLER FERENC
VARGA JÓZSEF

BICSKEI FERENCNÉ

EMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
a három évvel ezelőtti 2007. 1. 3. szomorú napra,

amikor szerető férjem, édesapánk, apósunk, 
nagyapánk

BÍRÓ SÁNDOR
örökre itt hagyott bennünket

„Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon,
az azért van, mert hiányzol és szeretünk nagyon.

Bennünk él egy arc s egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Már három éve, hogy elhunyt a láng,

már három éve, hogy szívünk nyugalmat nem talál. 
Múlik az idő, de lelkünkben vihar tombol,

mióta elvesztettünk, életünkben gyász honol.
Úgy láttad az életet, mint senki más,

A sors útját, úgy jártad, mint senki más. 
Minket úgy szerettél, ahogy már nem lehet,
mert az ember egyedi, s pótolni nem lehet.

Mikor csillagok fénye ragyog az égen,
szemeid csillogása ég szeretteid szívében.

Egy könnycsepp a szemünkben még érted él,
egy gyertya az asztalon még érted ég.

Még fáj, s talán örökké így marad,
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel rád emlékezik bánatos feleséged, 
lányod és családja, fiad és családja.Nyíracsádi sörözőbe pultost felveszek. Érdeklődni a

+36/20/914-62-62 telefonszámon lehet
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ID. ÁSZTAI BÉLA
halálának 4. évfordulójára

Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel.

Nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.

De könnycsepp a szemünkben
még érted él.

Egy gyertya a sírodon érted ég.
S bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet.

Amit tőlünk soha senki 
el nem vehet.

Telhetnek hónapok, 
múlhatna levek.

Szívből szeretünk,
s nem feledünk Téged.

Soha nem feledi felesége,
lánya, veje és unokái

Csaba és barátnője Vivien,
Zsuzsa és vőlegénye Sándor,

Beáta.

MEGEMLÉKEZÉS

„Ha egy könnycsepp gördül
végig arcunkon,

az azért van, mert hiányzol 
és szeretünk nagyon.
Bennünk él egy arc 

s egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, 

senki el nem vehet.”

HUNYADI SÁNDOR

halálának 1. évfordulóján.

Szerető: feleséged,
lányaid

Irénke, Margit 
és családjaik.
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A betlehemi csillag fénye
még ott ragyog mindannyi-
ónk szívében, hiszen visszara-
gyog minden egyes ajándé-
kon, megőrzött díszdobozon,
csomagoláson.

Karácsony táján minden
évben megismétlődik a csoda,
melyet érezni lehet az ember-
ek lelkesedésén, megnyilvánu-
lásán, az utca élénkebb, az
üzletek népesek, a kirakatok
színesebbek, karácsonyiak.
Ajándékkal halmozzuk el egy-
mást, a szeretet jegyében, elfe-
ledve az éves gondokat, bajo-
kat, ilyenkor gondolunk más-
ra is. Decemberben, a Szeretet
alá szállott az égből, hogy vala-
mennyiőnket megajándékoz-
zon a megértéssel, a megbo-
csátással, és a szeretettel. A
szeretet és a megajándékozás
szellemében fogtunk össze és

dolgoztunk azért, hogy a vára-
kozás napjait színesebbé, szeb-
 bé tegyük. A Pircsike Vá mos -
pércsi Közművelődési Egye -
sület idén is elhozta városunk-
ba az „Igazi Mikulást”. Mi -
kulás-házat építettünk ahová
sok-sok gyerek látogatott el,
hogy találkozzanak a Mikulás
bácsival, aki szokásához híven
senkit sem engedett el egy kis
apróság nélkül. Második alka-
lommal rendeztünk „Adventi
vásárt” városunkban, mely-
nek színesebbé tételéhez hoz-
zájárultak az óvónők, tanító-
nők, tanárok egyesületek és a
Művelődési Ház, aki a hely-
színt biztosította. A karácso-
nyi várakozás ideje alatt a hát-
térben emberek sokasága dol-
gozott azért, hogy megajándé-
kozza Vámospércs lakóit. Az
óvoda, iskola karácsonyi mű -

sorral, a TEVE Egyesület aján-
dékgyűjtéssel (cipős dobo-
zok), és a Pircsike V. K. Egye -
sület lelkes emberekkel, a
„Karácsonyi Ajándék” című
darabbal készült azért, hogy a
2009. december 22-én meg-
rendezett „Mindenki Karácso -
nya” igazán mindenki kará-
csonya legyen. A „Mindenki
Karácsonya” napján városunk
apraja-nagyja találhatott szá-
mára kedves előadást, hiszen
fellépett városunkban a SZE-
REDÁS együttes, megtekint-
hették az óvodás, iskolás gye-
rekek karácsonyi műsorcsok-
rukat, valamint a „Karácsonyi
Ajándék” című előadást. Az
ünnepség folytatásaként, a
főtéren karácsonyi köszöntőt
mondott Ménes Andrea,
Vámospércs polgármestere,
továbbá karácsonyi énekcso-

korral kedveskedtek a peda-
gógusok, a Páva kör, Grega
Csaba, Vágner Fruzsina és
Polgárné Nagy Elvira verselt.
Magasztos dolog adni! És mint
látjuk, lehetséges! Nem kell
hozzá csak egy kicsi jóakarat,
adni vágyás, szeretet, szolgá-
latkészség, ezeknek birtoká-
ban csodákat művelünk,
mellyel felhívjuk a világ figyel-
mét arra, hogy lehet máskép-
pen is.  

Ez úton szeretnénk minden
közreműködőnek megköszön -
ni értékes munkáját, mellyel
hozzájárult, egy példa érté-
kű rendezvénysorozathoz. Kí -
ván  juk, hogy a bet lehemi csil-
lag fénye, melynek csillogásá-
nál összefogtunk, egy igaz,
közös cél érdekében, tündö-
köljön szívűnkben egész év -
ben, ne csak így december-
ben.

Somogyi László Gábor

r Az iskolában az első félév hivatalosan 2010. janu-
ár 15-ig tart.

r A gyerekeket és a szülőket január 21-én értesítet-
ték az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

r A művészeti képzésben résztvevő diákok január
28-án és 29-én mutatják be tudásukat a szüleik és neve-
lőik előtt.

r A nevelőtestület február 5-én tartandó félévi érte-
kezleten értékeli az eddigi munkát.

r A jövő tanévre a leendő elsősök beíratásának idő-
pontjáról január 30-án hirdetményben értesítik a szü-
lőket. 

Diákönkormányzati  programok

r Decemberben találkozót szerveztek a volt 8-os
diákokkal. Ezen a beszélgetésen elmondták tapasztala-
taikat a felvételiről, az első hónapok nehézségeiről,
eredményeiről. Különböző iskolatípusokból (gimnázi-
um, szakközép- és szakiskola) hívták őket, hogy a most
8-os diákoknak segítsenek az iskolaválasztásban.

r December 4-én megérkezett az iskolába a
Mikulás, aki a puttonyában meglepetésként ezúttal az
„ötödikes avatót” hozta. Évek óta hagyomány, hogy az
5.-es iskolásokat játékos próbák elé állítják és ha sike-
resen teljesítették a feladatokat, „igazi” felsőssé válhat-
nak. A feladatok között szerepelt: lufi-fújás, lekváros-
kenyér-evés, múmiakészítés…

r Az idei avató is nagy sikert aratott, jó hangulatban
buliztak együtt a felsős diákok.

Mesemondó verseny 

2009. december 11-én került megrendezésre a 2-4.
évfolyamosok mesemondó versenye. 22 tanuló lépett
a közönség elé, volt, aki népviseletbe öltözve mondta
meséjét. A 2. évfolyamon volt a legmagasabb a részvé-
teli arány. A következő eredmények születtek:

Új vezető a művelődési házban
Szeretettel köszöntöm a

Vámospércsi Hírek olvasóit
és örömökben gazdag bol-
dog új évet kívánok minden-
kinek. Diósné Kozma Er -
zsébet vagyok, 2010 január
1-jétől a Vámospércs Mű -
velő dési Ház és Könyvtár
igazgatói posztját töltöm be.

Miután elődöm és kolléga-
nőm Szabóné Vrancsik Éva a
múlt év júniusában nyugdíj-
ba vonult, Vámospércs Vá -
ros Önkormányzatának kép-
viselő-testülete pályázatot
hirdetett meg az intézmény-
vezetői állás betöltésére. A
pályázati felhívás a Kor -
mányzati Személyügyi Szol -
gáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK)
honlapján jelent meg. Az
állást akárcsak a többi jelölt

jómagam is megpályáztam.
A képviselő-testület decem-
ber 21-i ülésén tartott meg-
hallgatást követően döntött
és szavazott bizalmat nekem
a pályázók közül.

A bemutatkozóm olvasói
közül sokan ismernek, mivel
helyi vagyok, Vámospércsen
nőttem fel és családommal
együtt itt élünk. A közműve-
lődés területén több mint 26
éve dolgozok. A Debreceni
Tanítóképző Főiskola nap-
pali tagozatán 1983-ban vé -
geztem, majd Sárándon mű -
velődési ház igazgatóként
voltam pályakezdő. Közben
népművelői oklevelet sze-
reztem a Bessenyei György
Tanárképző Főiskolán, Nyír -
egyházán. 1987-től a Dózsa
György Művelődési Ház igaz-
gatója voltam Nyíracsá don,
több mint huszonegy évig.
Közben 2003-ban szakvizs-
gáztam, majd 2008-ban a
Debreceni Egyetem Bölcsé -
szettudományi Karán mű-

velődésszervezőként végez-
tem.

A munkámat szolgálat-
nak, szolgáltatásnak tekint-
ve szeretném közmegelége-
désre ellátni. Szándékom,
hogy a művelődési ház le -
gyen a település hagyomány-
tisztelő, értékteremtő, mun-
ka műhelye, a közösségfej-
lesztés, és a szórakozás ösz-
tönzője és otthona. 

Célom, hogy szakmai
munkámmal, a közművelő-
dés eszközeivel Vámospércs
fejlődését, szellemiségének
gyarapodását, a lakosság
életminőségének és közérze-
tének javítását szolgáljam.
Ahhoz, hogy céljaink megva-
lósuljanak kérjük a lakosság
aktív támogatását és együtt-
működését.

Az Országgyűlés módosította a szociális törvényt
A múlt év november 15-től

életbe lépő módosítás szerint
ezen túl egy családban, az aktív,
azaz a munkaképes korúak
között, egyidejűleg csak egy
rendszeres szociális segélyben
és egy rendelkezésre állási támo-
gatásban részesülő személy
lehet.

Ez az intézkedés rendkívül
súlyosan befolyásolja a tá moga-
tásra szoruló családokat, ame-
lyek eddig sem voltak irigylésre
méltó helyzetben és amelyek
között sok olyan van, ahol mind-
két szülő kapta eddig a rendel-
kezésre állási támogatást. A
rászoruló családok élete ed dig
is rendkívül nehéz volt, hiszen a
szociális segély összege mind-
össze 26.500 forint, a rendelke-
zésre állási támogatás összege
pedig 28.500 forint. Ennyiből
gyakorlatilag már eddig is szinte
lehetetlen volt megélni és az új
szabályozás még ebből von el
további forrásokat.

Hiszen, mint azt Bertalan
Lászlóné, az önkormányzat szo-
ciális irodájának munkatársa
elmondta, korábban akár mind-
két szülő is igénybe vehette a
rendelkezésre állási támogatást,
ez azonban mostantól megvál-
tozik. Ketten egyszerre nem
kaphatják ezen túl a RÁT-ot.

Az új, szigorúbb szabályozás
alól csak abban az esetben jár
felmentés, ha egy családban két
személy jogosult aktív korúak
ellátására, de az egyik családtag
rendelkezésre állási támogatás-
ra (RÁT), a másik pedig rend-
szeres szociális segélyre jogo-
sult (RSZCS). 

Ha viszont az RSZCS-re jogo-
sult családtag valamilyen oknál
fogva időközben vállalja az
együttműködést az önkormány-
zattal, vagyis ha már RÁT-ra len-
ne jogosult, abban az esetben a
család másik tagja már nem
részesülhet RÁT ellátásban. A
rendszeres szociális se gélyre
való jogosultság feltételei
egyébként alapvetően nem vál-
toztak, az viszont igen, hogy
ezen túl bővül, a rendszeres szo-
ciális segély megállapításának

lehetősége a települési önkor-
mányzatok rendeletében meg-
határozott feltételek szerint. Ez
lényegében a közcélú foglalkoz-
tatás körét szélesíti ki.

Ménes Andrea polgármester
szerint ez a változás komoly
kihívás elé állította az önkor-
mányzatot, hiszen felelősséggel
és együttérzéssel viseltetnek a
munka világából kisodródó
emberek és az ez által nehezen
boldoguló családok iránt. Ezt
bizonyítja az is, hogy az elmúlt
évben 140 embert alkalmaztak
közcélú foglalkoztatás kereté-
ben és túlnyomó többségükkel
erre az évre is sikerült szerző-
dést kötni. Az új, szigorú tör-
vénymódosítás további több
mint 80 család költségvetését
kurtítja meg Vámospércsen. 

Az ő megsegítésük érdeké-
ben Vámospércsen két új köz-
munkaprogramot indítanak be
a sikeres pályázatnak köszönhe-
tően. Ezek keretében 2010.
január 15-től június 15-ig közel
70 munkanélküli és immár a
rendelkezésre állási támogatás-
tól is eleső ember jövedelmét
tudják helyettesíteni a közmun-
kaprogramok ke re tében.

Az egyik pályázat határozott
idejű munkalehetőséget teremt
a regisztrált, roma kisebbséghez
tartozó álláskeresők, köztük leg-
alább 50%-ban a rendelkezésre
állási támogatás jogosultjai szá-
mára úgy, hogy munkájukat
helyi önkormányzati és közvetle-
nül a közmunkások lakóhelyét
érintő célok érdekében végzik.

Vámospércs, Újléta önkor-
mányzatával és a helyi Ci gány
Kisebbségi Önkor mányzattal
fogott össze a program sikeres-
sége érdekében. A program
keretein belül három kiemelt
feladat teljesítése kötelező: az
egyik, hogy egy 10 fős csoport
papíralapú iratokat számítógép-
pel digitalizáljon. Ennek hely-
színe a Roma Ház. A munkához
szükséges eszközök jelentős
része rendelkezésre áll, a még
szükséges szoftverek, a betaní-
tás és a folyamatos szerviz teljes
költsége, az érintett közmunká-

sokra jutó eszközvásárlási keret-
ből finanszírozható. A megvásá-
rolt termékek helyben marad-
nak és a lakóközösséget gazda-
gítják a későbbiekben.

További kötelező feladat, a
roma lakókörnyezet rendbeté-
tele, szemét elszállítása. Ezt, a
program során fenn kell tartani,
havonkénti javulást kell elérni.

A programban kizárólag a
munkaügyi központok által
kiközvetített álláskeresők fog-
lalkoztathatók. A kiválasz tásnál
előnyben kellett részesíteni azo-
kat a családokat, ahol a törvényi
változásokat követően nem
részesülnek ellátásban, vagy
csak az egyik, aktív korú munka-
nélküli családtag veheti igénybe
a RÁT-ot, annak ellenére, hogy
korábban a másik munkanélkü-
li családtag is jogosult volt rá.
Ezen kívül Vámospércsen leg-
alább húsz nőt és öt, 55 éven
felüli embert kellett alkalmazni
és más, egyéb feltételeket is
szem előtt kellett tartani a mun-
kavállalók kiválasztása során. 

A polgármester tapasztalatai
szerint mindenki maradéktalan
megelégedésére ez sem történ-
hetett, mégis igyekeztek a leg-
több családban legalább egy
embernek kenyérkereső tevé-
kenységre esélyt biztosítani.
Ötven em bert értesítettek a
munka kezdésének körülménye-
iről. Azt is el kell mondani, hogy
akinek időközben saját hibájá-
ból megszűnik a munkaviszo-
nya, vagy nem fogadja el a fel-
ajánlott munkát, az sajnos nem
részesülhet RÁT-ban sem, vagyis
teljesen ellátatlan lesz.

A másik program egy kistér-
ségi téli-tavaszi közmunkaprog-
ram, amely ugyanazzal a céllal
került meghirdetésre. Vagyis
ezekben az ín séges hónapok-
ban az önkormányzat szeretné
azokat az embereket segíteni,
akiknek a családjában egynél
több RÁT kritériumainak meg-
felelő álláskereső van, de mos-
tantól mégis csak az egyikük
kaphatja meg a támogatást.
Vámospércs tekintetében 16
rászoruló kap munka és kereseti

lehetőséget. A programban
részt vevők házi segítségnyúj-
tást, csapadékvíz, és belvízelve-
zető csatornák tisztítását, hely-
reállítást, valamint közintézmé-
nyek felújítását, karbantartását
fogják végezni.

Fontos hozzátenni, hogy
megyénkben is és országszerte
még nagyon sok he lyen az
önkormányzatok nagy része a
számára kényelmesebb megol-
dást választja, vagyis saját költ-
ségvetésből, lényegében önerő-
ből ad se gélyeket, támogatáso-
kat. Ez persze azzal jár, hogy
máshonnan kell a települések
anyagi erőforrásait elvonni, így
kevesebb jut másra, nőhet a
helyi költségvetési hiány, ami
akár erőn felüli hitelfelvételt is
eredményezhet. Hosszú távon
ez akár csődhelyzetet is ered-
ményezhet. Ennek még az esé-
lyét is el akarta kerülni a helyi
önkormányzat.

Ezért döntöttek úgy, hogy
inkább pályáznak a már ismerte-
tett közmunka programokra. Ezt
a Hajdú had házi Kistérség 11 tele-
pülése közül Vámospércsen kívül
csak Újléta tette meg. Érde mes
tudni, hogy a pályázatok összeál-
lítása jelentős többletmunkával
oldható csak meg, nagyon sok
szervezést igényel és rendkívül
szigorú elszámolási kötelezett-
ségnek kell a program kapcsán
eleget tenni. Rá adásul egyáltalán
nem kötelező pályázni. 

Ménes Andrea polgármester
elmondta, hogy a jelentős több-
letmunka és na gyobb felelősség
ellenére azért határoztak mégis
a pályázatok beadása és a köz-
munka programok megszerve-
zése mellett, mert munkatársai-
val együtt úgy véli, hogy az a
helyes szemlélet, ha egyszerre
biztosítanak kereseti lehetősé-
get a kormányzati intézkedések
miatt még hátrányosabb hely-
zetbe került szegény emberek
számára és egyszerre óvják a
város saját anyagi forrásait. Még
akkor is, ha mindez csak áldo-
zatvállalással és sok munkával
oldható meg.

Endrédi Csaba

Diósné Kozma Erzsébet,
az új igazgató

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

Mint látható, a lekváros kenyér 
nem egy "könnyű" étel

2. évfolyam
I. Zilahy Vanda 2.b

II. Gyetkó Petra 2.a
III. Dani Luca 2.b

3. évfolyam
I. Tóth Panna 3.c

II. Szalontai Zita 3.c
III. Zilahy Viktória 3.a

4. évfolyam
I. Nagy Kornél 4.c

II. Nagy Nóra 4.b

Még egy pillantás az Adventre
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