
Ménes Andrea polgármester kezdettől fogva szívén viseli a tehetséges, fiatal vámos-
pércsi tanulók támogatását és elismerését. Ezt a Vámospércsi Újság készítői is tanúsíthat-
ják, hiszen folyamatosan kéri, hogy a helyi újságban beszámoljunk ezekről a jó tanuló, ver-
senyeken kiválóan szereplő gyerekekről, akikben a sikeres Vámospércs lehetősége rejlik.

Az idén, az ünnepek alkalmából, az önkormányzat nevében, hivatalos formában is el
akarta ismerni az eredményes, de fáradtságos munkát, amellyel városunk jó hírét messzi-
re vitték, szerte az országban. Ezért látta egy ünnepség keretében vendégül az ifjú tehet-
ségeket és felkészítőiket, tanáraikat, ahol Vámospércs nevében mondott köszönetet az
eddigi, szép sikerekért és buzdított új megmérettetésekre. A képen Ménes Andrea pol-
gármester és a gyerekek egy csoportja, az ünnepi torta mellett.
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A hagyományoknak
megfelelően, az idén is
közös ünneplésre hívott
minden városlakót az
önkormányzat, és a mű -
velődési ház valamennyi
dolgozója. A látványos
ünneplésre ebben az év -
ben december 22-én ke -
rült sor. 

17 órától „A fény születé-
se” című előadás volt látha-
tó a Pircsike Közművelő -
dési Egyesület előadásában,
lelkes városlakók bevonásá-
val.18 órától pedig immár a
Főtéren elkezdődött a Min -
denki Karácsonya. Elsőként
a Vámospércsi Népdalkör
kántálását láthatta az a sok
vámospércsi, aki eljött a
rendezvényre, majd pedig.
karácsonyi verset mondott
Polgárné Nagy Elvira, a vá -
rosi képviselő-testület tag-
ja. Ezután Ménes Andrea
polgármester mondta el
ünnepi köszöntőjét, majd

pedig átadta a ,,Legszeb-
ben kivilágított porták” vá -
rosi pályázat díjait. Eb-
ben az évben az első he-
lyet Czen tye Tibor szerezte
meg, a másodikat Tóth
Csaba, a képzeletbeli do-
bogó harmadik forkára
pedig dr. Rácz Norbert lép-
hetett fel. 

A díjátadás után a Mátyás
Király Általános és Alap -
fokú Művészeti Iskola 2.b
osztályosainak karácsonyi
műsorából láthattak részle-
teket a jelenlévők.  Ebben
a gyerekek a „lucázás” nép-
hagyományát mutatták be.
Fel készítő pedagógusok vol-
 tak Nagyné Pesti Gyöngyi
és Ludmanné Németh M a -
riann. A műsorban közre-
működött az Általános Is -
kola Énekkara, Ráczné Stum -
mer Ibolya vezetésével. A
gyerekek karácsonyi elő-
adását  a Pedagógus Kórus
műsora követte, egyben
ezzel zárult a műsor. Az
összeállítás művészeti ve-
zetője Nagyné Ács Erzsé-
bet református lelkipász-
tor, ének-zene tanár, kar-
nagy volt.

A résztvevőket diós és
mákos bejgli, forró tea és
forralt bor várta a főtéren.

A vendéglátáshoz a bort:
Huszti János, Molnár Im -
réné, Nagy István, Dankó
Tamás, Bányai Lajosné, Pál
János, Nyakas Gábor, Gyal -
lai Imre, és Huszti Sándor
adományozta, melyet ez -
úton is köszönünk. Egyéb
támogatást a dekorációhoz
Krajcsik Istvántól kaptunk.
Köszönet illeti még a ren-
dezvény támogatásáért a
Hajdú-Bihar Megyei Ön kor -
mányzat elnökét, Bodó Sán -
dort, és a megyei közgyűlés
szociális bizottságát is.

A legszebben kivilágított porta

A mazsorett csoport bemutatója igazán látványos volt. Büszke lehet 
a gyerekekre felkészítőjük Pántya Barbara

Ilyen sokan voltak kíváncsiak az idei ünnepségreRészlet A fény születése című előadásból

Nagyon szép volt az óvodások betlehemes előadása

Látványos és érdekes a lucázás régi hagyománya



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15.
napján tartotta következő ülését.

÷ Első napirendi pontban az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodá-
sának átmeneti szabályairól szóló rendeletet fogadta el a testület.

÷ Második napirendi pontban a képviselők megtárgyalták és elfogadták a képvi-
selő-testület 2012. évi I. félévi munkatervét, amely alapján hat rendes ülésre kerül sor.

÷ Harmadik napirendi pontban a közüzemi ivóvíz és csatornadíjak megállapítá-
sáról szóló rendelet módosításáról döntöttek a képviselők: a hatályos díjtételeken
nem emelt a testület, az áfa 2%-os központi emelkedése miatt (amely a jelenlegi 25%-
ról 27%-ra nő) emelkednek a díjak 2012. január 1-jétől.

÷ Negyedik napirendi pontban a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról
szóló rendelet módosítását fogadta el a testület: az AKSD Kft. által megállapított díj
kerül bevezetésre 2012. január 1-jétől: 1 darab 120 literes kuka egyszeri ürítési díja brut-
tó 379 Ft lesz (nettó 298 Ft+27% áfa).

÷ Ötödik napirendi pontban úgy döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat
a város közvilágítási berendezéseinek üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátá-
sára 2012. január 1-jétől 3 éves határozott időtartamra vállalkozási szerződést köt az EH-
SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.-vel. A vállalkozási díj mér-
tékét 1 462 400 Ft + áfa/év (640 db lámpatest * 2 285 Ft/év) összegben határozta meg,
mely évente a fogyasztói árindex mértékével módosul.

÷ Hatodik napirendi pontban határozat született arról, hogy a „Vámospércs
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonosító
számú, támogatásban részesített pályázat megvalósítására vonatkozóan a pályázatban
szereplő elszámolható költségeken túl felmerülő projektmenedzsment feladatok ellá-
tásának fedezetét, – többlet saját forrásként – az önkormányzat 2012. évi költségveté-
sében a kötvény terhére – biztosítja. A kivitelezésre, a kiviteli terv elkészítésére, a nyil-
vánosság biztosítására, a szemléletformálásra és a műszaki ellenőri tevékenységre
vonatkozóan közbeszerzési eljárásokat folytat le az önkormányzat.

÷ Hetedik napirendi pontban úgy döntött a testület, hogy a „Vámospércs 2027”
kötvény – OTP Bank Nyrt.-nél óvadéki számlán elhelyezett – bevételéből a költségveté-
si elszámolási számlájára lehívja az alábbi fejlesztési célú kiadásokat 4 079 538 Ft összér-
tékben: a KEOP-7.1.2.02-2008-0245. Vámospércs-Nyírmártonfalva települések szenny-
vízhálózat és tisztító építés (előkészítő szakasz) pályázat lezárása érdekében a Provital
Zrt.-nek fizetendő 6 031 250 Ft végösszegű számla önereje (nettó összeg 15%), mely
723 750 Ft, a KEOP-7.1.2.02-2008-0245. Vámospércs-Nyírmártonfalva települések
szennyvízhálózat és tisztító építés (előkészítő szakasz) pályázat lezárása érdekében az
IKSZ 98 Kft.-nek fizetendő 500 000 Ft végösszegű számla önereje (nettó összeg 15%),
mely 60 000 Ft, a KEOP-7.1.2.02-2008-0245. Vámospércs-Nyírmártonfalva települések
szennyvízhálózat és tisztító építés (előkészítő szakasz) pályázat lezárása érdekében a
HBM-i Múzeumok Igazgatóságának fizetendő 1 508 750 Ft végösszegű számla önereje
(nettó összeg 15%), mely 181 050 Ft, a KEOP-7.1.2.02-2008-0245. Vámospércs-
Nyírmártonfalva települések szennyvízhálózat és tisztító építés (előkészítő szakasz)
pályázat lezárása érdekében a Hidro-Ber Plus Kft.-nek fizetendő 25 729 486 Ft végösz-
szegű számla önereje (nettó összeg 15%), mely 3 087 538 Ft, az ÉAOP-5.1.1. „Városi és
Közösségi szolgáltatások körének bővítése Vámospércsen” pályázat megvalósítása
során a műszaki ellenőri feladatok ellátását a CSI-RI 97 Bt. elvégezte, mely alapján brut-
tó 250 000 Ft megbízási díjra jogosult. A számla saját erő része az összeg 10,88%-a, azaz
27 200 Ft.

÷ Nyolcadik napirendi pontban a testület egységes szerkezetben elfogadta a
„Hajdúhadházi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás”-t, és felhatal-
mazta a Polgármestert annak aláírására.

÷ Kilencedik napirendi pontban a képviselők úgy döntöttek, hogy a téli köz-
munkaprogram keretében, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjához benyújtott pályázat alapján 2011. december 9. napjától két hónapos idő-
tartamra 15 fő munkavállaló közfoglalkoztatását vállalja napi 6 órában. A foglalkozta-
táshoz az önkormányzat 10%-os mértékű saját forrást biztosít.

÷ Tizedik napirendi pontban arról határoztak a képviselők, hogy a 2011. július
14. napján – a 188/2011. (VII.14.) számú határozattal – elfogadott a Vámospércs és
Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Meg -
állapodásának VII. DÍJPOLITIKA pontját kiegészíti a következő 7.4 ponttal: „7.4 A köz-
szolgáltatási díj képzésére, mértékére vonatkozó előírások meghatározásánál a Tagok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP projekt keretében elkészült CBA-t veszik
alapul, valamint vállalják, hogy a szennyvízelvezetési és tisztítási díjat az alábbiak figye-
lembe vételével állapítják meg: üzemeltetési és karbantartási költség, szennyvíztisztítá-
si díj, értékcsökkenési leírás (amortizáció)”

÷Tizenegyedik napirendi pontban a testület jóváhagyta, hogy az önkormányzat
és az ATEV Fehérje Feldolgozó Zrt. között 2011. április 1. napján létrejött szolgáltatási
szerződés 2. sz. mellékletét 2012. január 1-jétől módosítja. 

÷ Tizenkettedik napirendi pontban úgy döntöttek a képviselők, hogy jóváhagy-
ják a Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2011. (XI. 30.) KT. sz.
határozatával elfogadott Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
Alapító Okiratát, a Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete 363/2011.
(XII. 13.) öh. sz. határozatával elfogadott Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat
Alapító Okiratát, és a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül műkö-
dő Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 29/2011. (XII. 01.) NYMITT
sz. határozatával elfogadott Társulási Megállapodását.

Több napirendi pont a nyílt ülésen nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytat-
ta munkáját.

Ménes Andrea
polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Bokrétaavató a Járóbeteg
Szakellátó Központ beruházásánál

Nem könnyű manap-
ság vállalásokat betarta-
ni, és egy-egy munkát
határidőre elvégezni,
a Vámospércsi Önkor -
mányzatnak mégis sike-
rül egyelőre az előzetes
ütemezés szerint halad-
nia az egészségügyi köz-
pont építésével. 

Némi – tőlük független-
csúszást a régészeti feltárás
jelentett, azóta viszont
minden a tervek szerint
halad. Ezt igazolja az is,
hogy 2011. december 9-én
a bokrétaavatót is megren-
dezhették a készülő épület-
nél. Bokrétaavatót egyéb-
ként akkor szokás tartani,
amikor az építmény eléri a
legmagasabb pontját.

A beruházás előzményé-
hez tartozik, hogy közel
egymilliárd forint támoga-
tást nyertek a közös beru-
házásban résztvevő tele-
pülések, és városunk bizto-
sította térítésmentesen azt
a telket, ahol az intézmény
megvalósul. Az új intéz-
mény környezettudatos ki-
alakítással, környezetba-
rát technológiával készül,
energiatakarékos világí-
tás, hőszivattyús, fűtésre
és hű tésre egyaránt alkal-
mas rendszer lesz kialakít-
va a szakellátó központ-
ban.

Az új egészségügyi cent-
rum valamennyi vámospér-
csi embernek megköny -
 nyíti az életét, hiszen ha
elkészül és működni kezd,
akkor már nem kell Deb -
recenbe utazni, s ott napo-
kig, betegen sorba állni, ha
szakorvosi ellátásra van
szükség. Az új egészség-
ügyi intézménnyel a kör-
nyező településeken élő,
több mint húszezer ember
ellátását célozták meg első-
sorban. Ahogy Ménes And -
rea polgármester fogalma-
zott: „naponta több száz
ember utazik majd Vá -
mospércsre, aki ha már itt

van. elintézi egyéb más
ügyes-bajos dolgát is, bevá-
sárol, étkezik, beül egy ital-
ra, könyvtárba megy, vagy -
is szolgáltatásokat vesz
igénybe, tehát az egészség-
ügyi beruházás egyéb szol-
gáltatói ágazatok fejlődését
is eredményezi. S ha jól
megy egy üzlet, több alkal-
mazottra van szükség, te -
hát a direkt foglalkoztatás
mellett áttételesen is mun-
kahelyet teremtettünk!” Az
egészségügyi intézetben
nyolcágyas nappali kórház
kerül kialakításra, melynek
köszönhetően Fülöp, Nyír -
ábrány, Nyíracsád, Nyír -
mártonfalva, Újléta és Vá -
mospércs lakói számos
olyan európai színvonalú,
korszerű gépek segítségé-
vel biztosított szakorvosi
ellátást, orvosi vizsgálatot
(általános röntgen és ultra-
hang diagnosztika, belgyó-
gyászat, sebészet, szemé-
szet, terhes gondozás, nő -
gyógyászat, fül-orr-gége
gyógyászat, traumatológia,
ortopédia, kardiológia, neu-
 rológia, pszichiátria, bőr-
gyógyászat, tüdőgyógyá-
szat, urológia, andrológia,
csecsemő- és gyerekgyó-

gyászat, általános labor-
vizsgálat, reumatológia és
fizioterápia, általános moz-
gásterápia, gyógymasszázs,
gyógytorna) vehetnek majd
igénybe, melyekért eddig
Debrecenbe kellett utazni.
A 30-35 fő számára állandó
munkahelyet teremtő be -
ruházás megvalósításával
és a járóbeteg-szakellátó
központ működésével egy
csapásra megszűnnek a
jelenlegi egészségügyi ellá-
tási hiányok. Az érintett te -
lepülésekről jelenleg átla-
gosan 45 perc alatt lehet
elérni egy szakrendelőt. Ez
az időtartam az egészség-
ügyi központ megépítését
követően 12,8 percre csök-
ken. A fejlesztésnek kö -
szön hetően hosszútávon
várható, hogy javul a kistér-
ségben élők egészségi ál-
lapota, a munkaképes
korosztály munkaerőpiaci
helyzete, és növekszik a kis-
térség népességmegtartó
ereje. 

A szakellátó műszaki
átadása április 30-án várha-
tó, és minden remény sze-
rint már 2012-ben üzem-
szerűen fog működni az
egészségügyi központ.

Lakossági tájékoztató
Tisztelt Vámospércsi

Lakosok!
Az elmúlt időszakban

többször tapasztalhatták,
hogy a közvilágítással
problémák voltak a város-
ban. Ezúton tájékoztatjuk
a tisztelt lakosságot, hogy
a városban a közvilágítást
az E.ON Energiaszolgál -
tató Kft. biztosítja, így az
áramszolgáltatással és a
közvilágítással kapcsola-
tos problémákat nem az
önkormányzatnak, ha -

nem közvetlenül a szolgál-
tatónak a hibabejelentő
telefonszámára kell beje-
lenteni: 06-80-210-310.

Tájékoztatjuk továbbá
Önöket, hogy az elmúlt
időszakban jelentkező
problémákat az Önkor -
mányzat minden esetben
soron kívül bejelentette a
szolgáltató részére.

Kanyóné 
Papp Klára,

jegyző 

NYÁRFAHULLADÉK ELADÓ 
Ár: 700 Ft/mázsa

Értékesítés: 
Munkanapokon 6.00–14.00-ig.

Cím:  
HONOREX Kft.,

4262 Nyíracsád Asszonyrész 1.

Érdeklődni 
az 52/206-003-as telefonszámon lehet.

Érkeznek a vendégek a bokrétaavatóra

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

MAKULA ZSOLT LÁSZLÓ
és KOZMA LEILA SEHEREZÁDÉ

AKIK MÁR
NINCSENEK KÖZÖTTÜNK

REMETE LÁSZLÓ
SZABÓ LAJOSNÉ

(Menyhárt Róza)
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

REMETE LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ LAJOSNÉ
sz.: Menyhárt Róza

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak



Debrecenben a Benedek Elek Általános Iskola
megyei népdaléneklő, valamit megyei angol ver-
senyt rendezett. Iskolánk tanulói a következő ered-
ményeket érték el: 

Szólóének kategória: Lakatos Zoltán 5.d osztály
különdíj, Grega Csaba 8.c osztály 1. helyezés. Angol
verseny: 3. helyezett Tóth Panna 5.c és Fucskó
Norbert 7.a osztály. 4. helyezést ért el Gyetkó Ildikó
7.b, 5. lett Erdélyi Ádám és Varga Dávid 7.b osztályos
tanulók.  A tanulókat Kovácsné Nagy Anikó és
Szentjóbi Marianna tanárnők készítették fel.

* * *
A Csapókerti Általános Iskola ,,Csapókerti-

napok" címmel megyei népdaléneklő versenyt ren-
dezett. A csoportos ének kategóriában Papp Vivien
6.a, Tóth Bettina 6.a, és Lakatos Zoltán 5.d osztályos
tanulók 3. helyezést értek el. Grega Csaba 8.c osztá-
lyos tanuló szólóének kategóriában ezen a verse-
nyen is a dobogó legfelső fokára állhatott. A tanuló-
kat felkészítette Ráczné Stummer Ibolya tanárnő. 

Vámospércs, a határon túli 
magyar diákokért

Hazánkban többek
között az 1989-ben meg-
alakult Rákóczi Szö vet -
ség követi nyomon a
határokon túl élő ma -
gyar ajkú fiatalok, diá-
kok sorsát, és igyekszik
segíteni abban is, hogy
tanulmányaik során
ma gyar nyelvű iskolák-
ba járjanak, ezzel is meg-
 őrizve nemzeti identitá-
sukat, önazonosságu-
kat. Forrásaik kiegészí-
tése azonban csak ösz-
 szefogással lehetséges,
ezért keresték meg töb-
bek között városunk
ön kormányzatát is.

Ménes Andrea polgár-
mester a megkeresés kap-
csán elmondta lapunknak,
hogy az általa vezetett ön -
kormányzat eddig is kie-
melt jelentőséget tulajdo-
nított a határokon túl élő

magyar anyanyelvű embe -
rekkel való kapcsolattar-
tásban. Ennek részeként
működik kiválóan testvér-
településünkkel, Szilágy -
nagyfaluval is az évek óta
tartó, egymást segítő szo-
ros baráti kapcsolat, illetve
a meghívott művészek ré -
vén a nálunk működő két
alkotótábor is régóta szíve-
sen látja a határon túli ma -
gyar művészeket vendégül.
Azt is fontos kiemelni,
hogy a Vámos Települések
Szövetsége is egy olyan
közösség, ahol szintén le -
hetőség nyílik arra, hogy
nemzettársainkkal élő kap-
csolatot tudjunk ápolni. És
ne felejtsük el azt sem,
hogy a honosítási törvény
életbe lépését követően
Vámospércs élen járt ab -
ban, hogy megkönnyítse és
segítse azoknak az embe-
reknek a magyar állampol-

gárság megszerzését, akik
városunkban adták be ké -
relmüket. Ilyen előzmé-
nyek után a Rákóczi Szö -
vetség megkeresését is szí-
vesen fogadta a város veze-
tése. Annál is inkább, mivel
a magyar öntudat generá-
cióról generációra történő
továbbadása Szlovákiában
jelentős problémákba üt -
közik, mivel egy elhibázott
szlovák-magyar államközi
megállapodás miatt nincs
mód a kedvezménytörvény
értelmében minden ma -
gyar iskolába járó gyer-
meket a teljes tanulmányi
időszak alatt megillető ösz-
töndíjnak, a családokhoz
való közvetlen eljuttatásá-
ra. Többek között ez is hoz-
zájárul ahhoz, hogy a ma -
gyar családok egy részében
nem magyar iskolába írat-
ják a gyerekeket. Ezért hoz-
ta létre a szövetség az úgy-

nevezett „Beiratkozási Ösz -
töndíj Programot”, amely-
nek keretében a magyar
iskolába beíratott gyere-
kek egyszeri, 10 000 forin-
tos támogatásban részesül-
nek a szervezeten keresz-
tül. 

Ehhez csatlakozott most
Vámospércs Önkor mány -
zata, amikor testületi hatá-
rozatban döntöttek arról,
hogy 50 000 forinttal tá -
mogatják a kezdeménye-
zést. Mivel a program anya-
gi lehetőségei eddig csak
bizonyos régiókban tették
lehetővé a fiatal magyar
diákok támogatását, a szer-
vezők és az adományozók
abban bíznak, hogy az
ilyen támogatásoknak kö -
szönhetően rövidesen már
egész Szlovákiában lehető-
ség nyílik a magyar anya-
nyelvű gyerekek megsegí-
tésére.  

A Magyar Kultúra Napját 
új könyvekkel ünnepli 

a Városi Könyvtár
Az új könyveket egy most elindított programban

való sikeres részvétellel sikerült beszerezni. A Márai-
program célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával a magyar könyvpiacon megjelenő értékes
művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az olva-
sókhoz. A Márai-program közvetve és közvetlenül,
segítséget kíván nyújtani mindazon piaci és állami sze-
replőknek, amelyek a mű létrehozásában, megjelené-
sében és az olvasókhoz való eljuttatásában szerepet ját-
szanak, azaz: a szerzőknek, a könyvkiadóknak és a
könyvtáraknak. Legfontosabb célcsoportját az olvasók
képezik, azok, akik a világ bármely pontján magyar
szépirodalmat, magyar tény- és szakirodalmat, illetve
ezek idegen nyelvű fordításait kívánják olvasni. A
Márai-program az ő hozzáférési lehetőségeiken kíván
számottevően javítani.

E pályázati program keretében a Vámospércsi
Művelődési Ház és Könyvtár 550 000 Ft értékű támo-
gatást nyert. A programon nyert támogatás könyvek-
ben érkezett intézményünkbe. A kiírási formának meg-
felelően, fele-fele arányban szakirodalmat és szépiro-
dalmat rendelhettünk a pályáztató által megadott iro-
dalomjegyzékből. A programnak köszönhetően a gyűj-
teményünk: 45 db ifjúsági irodalommal, 87 db szakiro-
dalommal, 87 db szépirodalommal gazdagodott, mely-
lyel várjuk olvasóinkat.

A támogatással jelentősen bővült könyvállomá-
nyunk, melyet intézményünk és olvasóink nevében
köszönünk.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

A közös célokért mindenkinek tennie kell
Új igazgatót nevezett

kis a Vámospércsi Kép -
viselő-testület a Vámos -
víz Kft. élére. Olyan
embert kerestek erre a
feladatra, aki átlátja a
feladatokat, képes me -
nedzselni a cég műkö-
dését a megoldás érde-
kében, jó szervező, és a
dolgozókat is csapattá
tudja szervezni. 

Nos, erre a munkára a
városunkban élő olasz
származású üzletembert
találták a legalkalmasabb-
nak. Tőle kértünk interjút a
kinevezés kapcsán.

Pesci Gerardo, 1961. ja -
nuár 13-án született, Mon -
te granaroban, Anconától
60 km-re, az Adriai-tenger
partján. Tradicionális olasz
családban nevelkedett, há -
rom fivérével együtt. Mind -
annyiuk pályaválasztását
nagyban befolyásolta, hogy
a családi cipőgyárukban
hasznosítható tudást sze-
rezzenek. Ennek megfele-
lően a Vámosvíz Kft. most
kinevezett igazgatója a
G.B. Cerducci Állami Ke -
res kedelmi Intézet pénz-
ügyi-számviteli szakán, köny-
 velő-kereskedelmi szakér-
tőként végzett. Tanul má -
nyai befejezését követően
édesapjától, –  aki azóta is
példaképe – tanulhatta
meg a cégvezetés apró for-
télyait. Ezen tapasztalatok
segítették abban, hogy ed -
digi élete során több saját
céget is alapított. Olasz or -
szágban ismerkedett meg
fia, Marco édesanyjával, s
házasságkötésüket követő-
en költöztek Magyaror -
szágra. 1997. január 17-től
dolgozik, s több mint 12
éve él Vámospércsen. A he -
lyi cipőgyárban igen sokré-
tű, vezetői feladatot látott
el, miközben előfordult,
hogy több mint százötven
embert foglalkoztattak.
Tö kéletesen elsajátította a
magyar nyelvet, s megis-
merte a vámospércsi és a
környékben élő emberek
mentalitását.  Úgy érzi, jól
beilleszkedett a helyi kö -
zösségbe, közvetlen, tiszte-
letteljes, s jó kapcsolata

van az itt élőkkel. Néhány
éve bőrkereskedelemmel
foglalkozik, illetve üzletkö-
tőként dolgozik. Helyi
emberként, figyelemmel
kíséri a közügyek alakulá-
sát is, így keltette fel az
érdeklődését az önkor-
mányzat által kiírt pályázat
a Vámosvíz Kft. ügyvezetői
posztjára. Mint mondta,
külső szemlélőként is felis-
merte a Vámosvíz Kft.-vel
kapcsolatos problémákat,
melyeket sürgősen ki kell
javítani a sikeres üzleti
tevékenység folytatása, s a
megnyugtató szolgáltatási
színvonal érdekében. Nem
elsősorban a víz minőségé-
re gondol ebben az eset-
ben, hisz azt minden lakos
tapasztalhatja, hogy nap -
jainkban már sokkal jobb,
mint korábban! A problé-
ma a szolgáltatást igénybe-
vevők egy részének hoz-
záállásával van. Szerinte
ugyanis úgy várnak el ma -
gas színvonalú ivóvíz és
szennyvízszolgáltatást,
hogy közben annak díját
hónapok óta nem fizetik
ki, veszélyeztetve a kft.
pénzügyi stabilitását. Ezzel
a magatartással még büsz-
kélkednek is, s bosszantják
a törvénytisztelő, becsüle-
tes embereket. Nem fogad-
ható el, hogy ezek követen-
dő minták legyenek, ezért
számolniuk kell a nem fize-
tőknek a következmények-
kel. Fontos feladatának

tartja, a kintlévőségek be -
hajtását, a lakossággal kö -
tött szolgáltatási szerződé-
sek hiánytalan pótlását,
s végső esetben azokkal
szemben, akik igénybe
veszik a szolgáltatást, de
mégsem hajlandók fizetni
érte, az úgynevezett szűkí-
tést, azaz a vízvételi lehető-
ség korlátozását tartja szük-
 ségesnek bevezetni. Ezzel
együtt fontosnak tartja a
lakossággal és a tulajdonos
önkormányzattal való szo-
ros, és jó együttműködést,
hiszen a célok közösek! Az
új igazgató igyekezett fel-
hívni a figyelmet arra,
hogy csak akkor várhatunk
el jó szolgáltatási színvona-
lat, ha magunk is betartjuk
a szabályokat, s időben
befizetjük a vízdíjat, ami
biztosítja azt az anyagi for-
rást, mellyel gondoskodha-
tunk az egészséges ivóvíz-
ről. Ha nem folyik be a
pénz, nincs miből kifizetni
a működés költségeit,
nincs elég pénz a fejlesztés-
re, karbantartásra, s tönkre
megy minden. Az önkor-
mányzatnak pedig épp az
volt a szándéka a saját cég
létrehozásával, hogy a jó
gazda gondosságával bán-
hasson a vízmű vagyoná -
val. Az elmúlt majd 20 esz-
tendőben a 49%-os tulaj-
donrészt birtokló magán-
tulajdonosoknak nem a fej-
lesztés, hanem a haszon-
szerzés volt az érdeke. Mi

sem bizonyítja jobban,
minthogy nem igen lehet-
tünk tanúi vízvezetékcse-
réknek, de a felmérések sze-
rint a vízórák zöme sem
hiteles már, amelyek cseré-
je időben, a Hidro Vp Kft
kötelessége lett volna.
Most az új cégnek kell erről
is gondoskodni, ami több-
milliós kiadást jelent.

„Áttekintettem a munka-
köri leírásokat, s pontosan
követem a munkatársak
mindennapi tevékenysé-
gét, hogy pontos képem
legyen arról, jól vannak-e a
feladatok elosztva, ki az,
aki terhelhető még, s ki
megy aránytalanul sokat.
Azt is megvizsgálom, hogy
optimális volt-e áttérni a
havi számlázásra.  Számí -
tok a dolgozóim tapasztala-
taira, hiszen csak csapat-
ban tudom elképzelni a
munkát, ahol közös a cél, s
azért mindenki odaadóan,
tisztességesen, képességei
maximumát adva dolgozik
minden nap. Apró átalakí-
tásokat tervezek az ügyfél-
szolgálati irodában is, ami
a kényelmesebb kiszolgá-
lást biztosítja majd. A tech-
nológiai fejlesztés is ha-
marosan elkezdődik, hisz
több önkormányzattal kö -
zösen, Vámospércs is részt
vesz a Kelet-Hajdúsági
Ivóvízminőség-javító prog-
ramban. A program költ-
ségvetése nettó 1,5 milli-
árd forint, aminek 83%-át
teszi ki az európai uniós
támogatás. A cégvezető-
váltással remélem, hogy
egy közvetlenebb kapcso-
lat alakul ki a lakossággal, s
rövid időn belül egy követ-
kezetesen működő, jó szol-
gáltatást nyújtó, stabil cég
zárszámadását tehetem le a
tulajdonosi taggyűlés, a
képviselő-testület elé, akik-
nek köszönöm a megtiszte-
lő bizalmát, melyet meg
szeretnék szolgálni”- zárta
az interjút Pesci Gerardo.
Ide tartozó fontos informá-
ció még, hogy bár a vízmű
postacíme nem változott, a
cég irodája a munkaügyi
központ épületéből átköl-
tözött a tűzoltóság mögötti
faházba.

Pesci Gerardo, a Vámosvíz Kft. 
új ügyvezető igazgatója
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Tájékoztatjuk a színházbérlettel rendelkező
láto gatóinkat, hogy a következő előadás 2012.
február 24-én, 19 órai kezdettel lesz.
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Emese

MAC LEAN ŐRMESTER Beleznay Endre/Hadházi 
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GREGOVICH ŐRMESTER Lipták Péter
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