
Négy évvel ezelőtt elért
szavazati arányát is to -
vább javítva nyerte meg a
polgármesteri választást
városunk eddig is hiva-
talban lévő vezetője,
Ménes Andrea. Az ered-
ményekből kitűnik, hogy
nem volt hiábavaló az a
folyamatos, megfeszített
munka az elmúlt négy
évben, amely ahhoz kel-
lett, hogy Vámospércs
infrastruktúrájában és
külső környezetében vá -
roshoz méltó fejlettségi
szintre kerüljön. 

Ráadásul a szavazók mél-
tányolták is az októberi hely-
hatósági választáson az el -
múlt esztendőkben felmuta-
tott remek teljesítményt. A
négy évvel korábbi 56,9%-os
szavazati aránnyal szemben

a néhány héttel ezelőtti meg-
mérettetésen elért 66,89%-os
győzelmével 10%-al javította
meg saját győztes eredmé-
nyét. Ezzel 5 évre ismét fel-
hatalmazást adtunk a polgár-
mesternek arra, hogy to -
vább folytassa mindannyi-
unk érdekében azt a város-

fejlesztő munkát, amelynek
legjelentősebb elemei még
befejezésre várnak. Igaza
lett Ménes Andreának ab -
ban, hogy másokkal ellentét-
ben nem a negatív kampány
eszközéhez nyúlt, hanem
önmaga és csapata teljesít-
ményét tette a választók elé,
hogy mondjanak ők véle-
ményt a szavazataikkal. A vá -
lasztók akarata nem csak
a kimagasló polgármesteri
szavazatarányban fejeződött
ki, hanem a képviselő-testü-
let megválasztásában is. A
nyolcfős testületbe ugyanis
hat Fidesz-KDNP-s jelöltet
választottak be a vámospér-
csiek. Ez lényegében azt je -
lenti, hogy a választók igye-
keztek a polgármestert olyan
helyzetbe hozni, hogy komp-
 romisszumok nélkül megle-

gyen számára a testületen
belüli többség, amely elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy
elképzelései és legjobb tu -
dása szerint tudja megvalósí-
tani felénk tett ígéreteit. Az
alábbiakban közé tesszük
Ménes Andreának az alakuló
képviselő-testületi ülésen
elmondott székfoglaló be -
szédét, amely minden inter-
júnál pontosabban ad vá -
laszt arra a kérdésre, milyen
elképzelésekkel vág neki a
következő, immár ötéves
önkormányzati ciklusnak a
polgármester és csapata. A
választás.hu adatait felhasz-
nálva pedig közöljük a rész-
letes választási eredménye-
ket és a képviselő-testület
összetételét is.

Köszönet mindazoknak,
akik éltek demokratikus

választójogukkal és gratulá-
lunk Ménes Andreának és a
megválasztott képviselők-
nek. 

Munkájukhoz jó egészsé-
get és sok sikert kívánunk!

Endrédi Csaba  

Vámospércs 
települési választás eredményei

Vámospércs ismét bizalmat szavazott Ménes Andreának
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Ingyenes újság

Köszönet a bizalomért a vámospércsi szavazóknak
Igen Tisztelt Elnök úr!

Tisztelt Képviselő-testü-
let! Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!

Engedjék meg, hogy az
első szó a köszönet szava
legyen. 

Köszönetemet szeretném
kifejezni mindazoknak, akik
az október 12-i önkormány-
zati választásokon a polgári
oldal jelöltjeit, és polgár-
mesterré választásomat tá -
mogatták. Köszönöm a sok
se gítséget, a biztatást, és leg-
főképpen a bizalmat, mely-
lyel programunk felé fordul-
tak.

Őszinte szívvel gratulálok
képviselőtársaimnak, akik
tagjai lesznek a most meg-
alakuló képviselő-testület-
nek és részeseivé válnak egy
nagyszerű feladatnak.

Ugyanakkor tiszteletben
tartom mindazok vélemé-
nyét, akik a választások nap-
ján másként gondolták a
jövőt. 

Tudniuk kell, hogy nem a
jobb vagy a baloldali szava-
zókért fogok dolgozni. Szá -
momra vámospércsiek létez-
nek, és valamennyiük, egész
Vámospércs érdekeit fogom,
fogjuk a képviselő-testület-
ben képviselni. 

Ebben a munkában pedig
számítok a városban élő pol-
gárok, és képviselőtársaim
támogatására.

Tisztelt Közgyűlés!
Churchill-től származik a

mondás: „Minél távolabbra
tudsz visszatekinteni, annál
messzebb látsz előre.” 

Nekünk, Vámos pércsiek -
nek van hová visszatekinte-
nünk. Bocskai István fejedel-
münk öröksége olyan ka -
paszkodó, amely utat mutat
és tartást ad a ma emberének
is. Városunk mindennapjai-
nak elválaszthatatlan része a
múlt, a szabadságharc óta
eltelt több mint négyszáz
esztendő emlékezete. Kivé -
teles bizonyítéka ez annak,
hogy ha hittel, becsülettel,
de kellő határozottsággal
és következetességgel alko-
tunk meg dolgokat, akkor
azok kiállják az idő próbáját.
Nekünk ez a történelmi
örökség ad olyan mércét,
melyhez cselekedetinkben
mérnünk kell magunkat, és
amely meghatározza a távoli
jövőnket is. Mert ilyen ala-
pokra kötelességünk siker-
rel építkezni. 

A jövőről való gondolko-
zás, a nagy tervek létrehozá-
sa pedig nem kampány-

munka. Egy alkotófolyamat,
amelyből mindenki kivehe-
ti, és ki is kell, hogy vegye a
részét. 

Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!

Nekem Vámospércs a leg-
fontosabb!

Polgármesteri kampányo-
mat nem üres frázisokra, jól
hangzó, szavazatcsalogató
szlogenekre kívántam építe-
ni, hanem olyan programot
fogalmaztam meg, amely
valóban fedi az itt élő embe-
rek igényeit, elvárásait. 

Minden ember alapvető
elvárása a biztos munka,
melyből eltarthatja a család-
ját és önmagát. Alapvető
igény, hogy művelhesse úgy
a hivatását, hogy abban ki -
bontakozhasson, megelége-
dettség töltse el. Az, hogy
hasznosnak tudjuk magun-
kat, önbecsülésünk nélkü-
lözhetetlen eleme. 

A polgári oldal célkitűzé-
seinek sorában is az elsők
között helyezkedik el a mun-
kahelyek létrehozása, a köz-
munka program kiszélesí-
tése.

Az is alapvető elvárása
a vámospércsieknek, hogy
megfelelő egészségügyi ellá-
tásban, oktatásban és kultúr-

ában, valamint szociális ellá-
tásban részesüljenek.

Ezért az új önkormányzat
egyik legfontosabb feladatá-
nak tekinti, hogy aktív szere-
pet vállaljon a városi szolgál-
tatások működtetésében és
fejlesztésében. 

Többet fogunk költeni az
egészségügyi alapellátásra,
valamint a járóbeteg-ellá-
tás színvonalának emelésére.
Mindent megteszünk a vára-
kozási idő eltörlése érdeké-
ben. Megoldjuk a közvilágí-
tását a Piac utca teljes hosz-
szában, s betegszállító kis
busz forgalomba helyezésé-
vel segítjük az intézmény
jobb elérhetőségét.

Nagyobb figyelmet fordí-
tunk az egészségmegőrző
programokra, a szűrővizsgá-
latokra, valamint gyerme-
keink egészsége érdekében
az iskolai és tömegspor-
tokra.

Mindennapjaink termé-
szetes, szinte észrevétlen
részét jelenti a közszolgálta-
tások rendszere. A nyugodt,
hétköznapi élet feltétele,
hogy az ügyintézés gördülé-
keny legyen, az iskolákban
legyen fűtés és kréta, a járda
mentén legyenek szemetes-
tárolók, a parkokban legyen

gondozott a fű. Azért, hogy
a városban élők mindennap-
jait ne nehezítse a közszol-
gáltatások hiányossága miat-
ti bosszankodás, kiemelten
kezeljük az intézmények
működését, a pedagógusok
munkakörülményeit, a gye-
rekek oktatási-nevelési felté-
teleit. Az intézmény-felújítá-
sok során figyelemmel le -
szünk az idősek és a fogya-
tékkal élők elvárásaira, vala-
mint járhatóvá tesszük az
utakat és a járdákat. 

Vámospércs kisugárzását
alapjaiban határozza meg a
város arculata. Ahhoz, hogy
az itt élők büszkék lehesse-
nek városukra, emelt fővel
járhassanak utcáin, és az ide-
látogató vendégek otthon
érezzék magukat nálunk,
támogatjuk a városképet
érintő fejlesztéseket. Az új
városközpont kialakítását a
ciklus nagy kihívásának te -
kintjük. Támogatjuk mind-
azokat a rendezvényeket,
amelyek vendégeket hoznak
városunkba, és elviszik jó
hírünket szerte a világban.

A vámospércsiek bizton-
sága, komfortérzete miatt
rendkívül fontos a közbiz-
tonság erősítése. A problé-
mákra a megoldást a közte-

rületi rendőri jelenlét foko-
zásában látom, amikor a
rendőrök tekintélyükkel, de
törvényes fellépésükkel tar-
tanak rendet a városban
mindenhol. A közeljövőben
kialakítjuk a térfigyelő ka -
merák rendszerét, hogy ez -
zel is segítsük a rendőrség
munkáját, s növeljük a pol-
gárok biztonságérzetét.

Tisztelt Közgyűlés!
Vámospércsen, lábunk

alatt érezve több száz év tör-
ténéseit, kötelességünk to -
vábbadni a ránk hagyo-
mányozott tudást és értéke-
ket.

Gyermekeink felnevelésé-
ben nagyon fontos, hogy
erősítsük a Bocskai István-i
eszméket, és a hajdú-tudatot.

Csak a városát szerető,
történelmét ismerő, és hova-
tartozására büszke fiatal m -
arasztalható itthon, ahelyett
hogy tehetségét máshol ka -
matoztatná. Ösztöndíj rend -
szerünk, a fiatal párok csa-
ládalapítását segítő bérlakás
programunk, a civil szerve-
zetekkel való együttműkö-
désünk mind azt a célt fog-
ják szolgálni, hogy a város-
ban tartsuk a fiatal tehetsé-
geket.

A Vámospércs Városi Közgyűlés alakuló ülése

(Folytatás a 2. oldalon)



Tisztelt Képviselő-tár-
saim!

Az értékteremtés a fejek-
ben kezdődik el. Majd a gon-
dolat és a szándék közös aka-
rattal és tettekkel válik valós
eredménnyé. Ha mi nem
hiszünk saját sikerességünk-
ben, nem hiszünk magunk-
ban, akkor azt sem remélhet-
jük, hogy bárki hihet ben-
nünk. 

Én hiszek a vámospércsi-
ekben. Tudom, hogy polgá-
rai hitének, és szorgalmának
köszönhetően tovább halad-
hatunk a 2006-ban elkezdett
úton! 

Most a saját jövőnkért dol-
gozhatunk, és én készen
állok arra, hogy elkezdjük a
munkát.

Hosszú évtizedek elmara-
dásait, hiányosságait nem
lehet varázsütésre bepótol-
ni. Bizonyára találkozunk
majd nehézségekkel is. De
ahogy Széchenyi István fo -
galmazott: „Azokból a kövek-
ből, melyek utunkba gördül-
nek, egy kis ügyességgel lép-
csőt építhetünk.” 

Ez a jövőbe vetett biza-
lom, optimizmus tölt el
engem is ma, amikor itt állok
önökkel együtt a ránk váró
feladatok kapujában.

Az önkormányzati válasz-
tásokat követően, immár
harmadízben újra jobbolda-
li vezetésű lett Vámospércs, s
polgármesterünk nem csak
a Fidesz-KDNP képviselő-
csoportját, de a Tervezési,
fejlesztési és stratégiai bi -
zottságot is vezetheti a
következő ötévben.  Ez egy
olyan új lehetőséget nyit

meg a megye és a város kap-
csolatában, amelynek a vá -
mospércsiek nagy nyertesei
lehetnek.

Számítok a megyei veze-
téssel közös eszmecserére,
partnerségre az együttes
munkában. 

A politikusok sokszor ab ba
a hibába esnek, hogy min-
dentudónak hiszik magukat.
Én azt gondolom, hogy mind-
annyiunknak hozzá kell tenni
a sikerekhez, politikusnak,
munkaadónak és munkavál-
lalónak, diákoknak és nyugdí-
jasoknak, vállalkozóknak és
civileknek, kinek-kinek a leg-
jobb tudása szerint.

Vámospércs jövője azon is
múlik, hogy tudunk-e együtt
gondolkodni és tenni közös
céljainkért.

Tisztelt Képviselő-tár -
saim! Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!

Nekünk Vámospércs egy-
szerre a múlt, jelen, s jöven-
dő. Az igazodási pont és a
hagyomány. Nekünk Vámos -
pércs a hely, ahol az alkotó
képzelet szárnyalhat, a keret,
mely biztonságot ad az itt
élőknek. Nekünk Vámos -
pércs város a javából.

Őszintén kívánom, hogy
legyen erőnk megbecsülni
a lehetőséget, mely által
egy gyarapodó Vámospér -
cset építhetünk.

Őrizzük és ápoljuk Bocs -
kai István örökségét, tet-
teinkkel legyünk méltók
letelepítő fejedelmünk élet-
művéhez.

A Közgyűlés, és képviselő-
társaim munkájához sok
sikert kívánok!

Ménes Andrea, 
polgármester

Köszönet a bizalomért 
a vámospércsi szavazóknak

(Folytatás az 1. oldalról)

Vámospércs polgármestere 
a megyei Fidesz frakció élén

Ahogy az már közis-
mert, a megyei önkor-
mányzati választást is a
Fidesz-KDNP nyerte Haj -
dú-Biharban, így a me -
gyei közgyűlés 24 fős tes-
tületében 14 képviselője
van a Fidesz-KDNP-nek, 6
a Jobbiknak, 3 az MSZP-
nek, és a Demokratikus
Koalíciónak 1. Városunk
polgármestere Ménes And -
rea ismét fontos szerepet
kapott a közgyűlés leg-
erősebb frakciójában,
ugyanis csakúgy, mint az
előző ciklusban, most is
őt választották meg a
frakció vezetőjévé. 

Ahogy az várható volt,
Pajna Zoltánt a Fidesz-KDNP

listavezetőjét, Debrecen ko -
rábbi alpolgármesterét sza-
vazta meg elnöknek alakuló
ülésén a megyei testület. Az
október 21-i ülés arról is

határozott, hogy a két alel-
nök Tasi Sándor és Bulcsu
László lesz a következő öt
évben. A számok jól mutat-
ják, hogy a megyei közgyű-
lésben kényelmes többsége
lesz a Fidesz-KDNP-nek, így
a saját programunkat tudjuk
megvalósítani, amelynek fó -
kuszában a munkahelyte-
remtés lesz, s az a cél, hogy
ebben az uniós ciklusban
Hajdú-Bihar több mint 500
milliárd forintot tudjon le -
hívni a központi, illetve
európai uniós forrásokból –
mondta kérdésünkre vála-
szolva Ménes Andrea.  Ez na -
gyon nagy feladat, s ebben
támogatni kell a vállalkozá-

sokat is. Ennek érdekében
Pajna Zoltán tervei között
szerepel egy olyan informá-
ciós hálózat kiépítése, amely-
 nek koordinálását a megyei
önkormányzat végezné és
biztosítaná, hogy a sikeres
pályázati szerepléshez szük-
séges információk eljussa-
nak az érintettekhez. A kép-
viselők esküt tettek a köz-
gyűlésen, melyen felszólalt
Kósa Lajos, a Fidesz ügyve-
zető alelnöke is. Kósa Lajos
együttműködésre kérte a
megválasztott képviselőket
annak érdekében, hogy „Haj -
dú-Bihar az ország vezető
megyéje legyen”.

Endrédi Csaba

A megyei közgyűlés Fidesz frakciója

Az önkormányzat idén is támogatja 
a továbbtanulást

A Vámospércs Városi
Önkormányzat a Nem zeti
Erőforrás Miniszté rium -
mal együttműködve írta
ki a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkor mány -
zati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók
számára a 2014/2015. tan-
év második és a 2015/2016.
tanév első félévére vonat-
kozóan. A pályázati határ-
idő november 7-én járt le
és összesen 17 pá lyázat ér -
kezett be a városházára.

A pályázat célja, az esély-
teremtés érdekében a hátrá-

nyos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőokta-
tásban való részvételének
támogatása. A Bursa Hunga -
rica többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénz-
ügyi fedezeteként három
forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyúj-
tott támogatás, a megyei ön -
kormányzatok által nyújtott
támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az
arányok pedig úgy alakul-
nak, hogy amennyit a helyi
önkormányzat és a megyei
önkormányzat biztosít erre
a célra, összesen annyit tesz
mellé az állam is. A pályáza-

tok elbírálásánál nagyon
sokat számít a helyi döntés-
hozók határozata, ugyanis
ők nem csak a benyújtott és
esetenként nem is a valós
állapotokat tükröző számok-
ból indulnak ki, hanem jól
ismerve a helyi pályázó élet-
körülményeit, a valódi rászo-
rultság figyelembevételével
döntenek. Az ösztöndíjpá-
lyázattal kapcsolatos adatbá-
zis-kezelői, koordinációs, a
települési és megyei ösztön-
díj pénzkezelési feladatait a
Wekerle Sándor Alapkezelő
végzi. Kétféle pályázat lett az
idén is kiírva. Az úgyneve-
zett „A” típusú pályázat a

már felsőoktatási intézmény-
be felvételt nyert hallgató-
kat, a „B” jelű pedig az oda
felvételizni akarókat támo-
gatja. A beérkezett igények
alapján legkésőbb decem-
ber 8-ig megszületik majd  az
önkormányzati döntés arról,
hogy ezúttal hány pályázót
részesít a képviselő-testület
pénzügyi támogatásban. Ezt
az összeget egészíti ki a me -
gyei önkormányzat, illetve
az állam. Az első folyósítá-
sokra az eddigi tapasztala-
tok alapján márciusban
lehet majd számítani. 

Endrédi Csaba

Házasságkötés:
CZEGLÉDI GYULA és SISA ANITA
FARKAS GÁBOR és KISS TÜNDE

Akik már nincsenek közöttünk:
PAPP IMRÉNÉ (Ács Róza)

SZABÓ JÁNOS GÁBORNÉ (Fábián Viola Borbála)
TÖRÖK IMRE

A Vámospércsen működő egyházak ökumenikus
istentisztelettel emlékeztek meg városunk halottairól.

Az eseményen Ménes Andrea polgármester is 
beszédet mondott

Az 56-os hősök emlékére állított kopjafánál Ménes
Andrea polgármester és Huszti János alpolgármester

helyezte el a tisztelet koszorúját

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

PAPP IMRÉNÉ
sz.: Ács Róza

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,  akik szeretett halottunk,

SZABÓ JÁNOS GÁBORNÉ
sz.: Fábián Viola Borbála

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TÖRÖK IMRE

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

részvéttel osztoztak
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Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek  (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2014. október 31-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 94 427     
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 89 460     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 209 205     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 177 800     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 90 380     
Pallai Mihályné 8369694705 4287 Vámospércs, Nagy u. 101. 53 663     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 687 479     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 201 590     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 51 975     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 87 451     

Összesen:       3 169 423     

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2014. október 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Dr. Solar Kft. 23826874-2-09 4287 Vámospércs , Béke u. 7. 407 700     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. "FA" 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 285 090     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 339 150     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 214 330     
Törő-Team Kft. 11746005-2-09 4287 Vámospércs, Vágóhíd u. 14. 178 062     
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287 Vámospércs, Víz u. 5. 126 350     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 691 610     

Összesen:        3 194 411     



MEGHÍVÓ

Tisztelt Gazdálkodó!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 
szervezésében megrendezendő 

tájékoztatóra 
tisztelettel meghívom.

A fórum helye, ideje:
Vámospércs Művelődési ház és Könyvtár

(Vámospércs Debreceni u. 2.)
2014. november 26. (szerda) 17 óra

A rendezvény fő témái:
1. A 2015-2020 közötti KAP-szabályozással,közvet-

len támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás.
2. Termeléshez kötött támogatások 2015-től.
3. Területalapú támogatások – zöldités.
4. Aktualitások. 
5. Kérdések, hozzászólások.

Tisztelettel:  Kovács László s. k.
NAK  falugazdász  

Korszerűen, akadálymentesen, egészségesen
A vámospércsiek szá-

mára a leggyakrabban
igénybe vett egészség-
ügyi szolgáltatásokat biz-
tosítja a Nagy u. 7. szám
alatti Egészségügyi Köz -
pont. Két körzeti házior-
vosi rendelő, egy fogor-
vosi rendelő, valamint
csecsemő- és terhes taná-
csadó működik itt és a
központi orvosi ügyelet
is ebben a házban műkö-
dik. Az önkormányzat
már régebb óta tervbe
vette, hogy ezt a fontos
szolgáltató helyet moder-
nizálja, és nemrég a szük-
séges 60 milliós forrást is
sikerült a város vezetésé-
nek megszereznie.  

Ahogy Ménes Andrea pol-
gármester kérdésünkre el -
mondta: a létesítmény mind
funkcionálisan, mind mű -
szakilag elavult és korszerűt-
len állapotban volt, miköz-
ben az igénybevétele folya-
matosan nagy volt, ezért dön-
 töttek úgy, hogy mindent
meg kell tenni annak érde-
kében, hogy a szükséges
munkálatokra sikerüljön pá -
lyázati úton központi forrás-
hoz jutni. Éppen ezért az
ehhez szükséges tervek el -
készítése után 2012-ben az
önkormányzat – a megigé-
nyelhető maximális 60 mil-
lió forint támogatásra –
pályázatot nyújtott be a
MAG Zrt.-hez. A sikeres pá -
lyázat eredményeként brut-
tó 59 892 359 Ft vissza nem
térítendő támogatást sike-
rült elnyerni. A támogatási
szerződést 2013. október 17-
én kötötték meg és ez után
készült el a kiviteli terv, majd

a kivitelező kiválasztására
közbeszerzési eljárást foly-
tattak le. Sajnos a legalacso-
nyabb összegű árajánlat is
jóval magasabb volt, mint a
rendelkezésre álló forrás,
ezért újabb közbeszerzési
eljárást kellett lebonyolítani.
Mivel a lehetséges kivitele-
zők még ekkor sem vállalták,
hogy a támogatási kereten
belül elvégzik a munkát,
ezért a projekt sikeres meg-
valósítása érdekében az ön -
kormányzat saját költség -
vetéséből bruttó 17 836 202
Ft többletfedezetet bizto-
sított. Mivel a Ménes Andrea
vezette önkormányzat egyik
legfontosabb célja, hogy a
városi költségvetés egyensú-
lya megmaradjon és csak
a legszükségesebb esetben
kelljen saját forrást felhasz-
nálni, ezért ehhez az önerő-
höz támogatást igényeltek
bruttó 8 983 853 Ft összeg-
ben. A fennmaradó önrész

55%-ra, azaz bruttó 4 868 791
Ft-ra pedig további pályáza-
tot nyújtottak be a BM
Önerő Alaphoz. A benyúj-
tott kérelmek jelenleg még
elbírálás alatt állnak. Ez
azonban már nem késleltette
tovább a munkálatok elkez-
dését. A nyertes kivitelezővel
– a Terra-Ikon Kft.-vel –
2014. június 30-án sikerült
megkötni a kivitelezési szer-
ződést. A vállalkozó 2014.
szeptember 30-ig vállalta az
épület felújítási-korszerűsí-
tési és akadálymentesítési
munkálatait elvégezni. A pro-
 jekt keretében a nyílás -
zárók, burkolatok cseré-
je, a homlokzat hőszige-
telése, a tető felújítása
történt meg. Az épület
akadálymentesítése mel-
lett a belső helyiségek
funkciós kialakításának
korszerűsítése, a teljes
elektromos és tűzjelző
hálózat felújítása is meg-
valósult. A fű tés korsze-
rűsítésével az egyes helyi-
ségekben szabályozható-
vá váltak a fűtőtestek.
Megújultak és átalakul-
tak orvosi ügyelet helyi-
ségei is. Mindezzel egy

olyan szolgáltatói egység
jött létre, amely nem csak
21. századi színvonalon
képes az ügyfelek ellátá-
sára, de mindezt energia-
és költségtakarékosan is
teszi. Az épülethez tarto-
zó belső udvaron moz-
gáskorlátozott parkolót
és a hozzávezető közleke-
dési útvonalat, valamint
további 4 db parkolót is
kialakítottak. A projekt
megvalósításával az önkor-
mányzat célja az volt, hogy a
harminc éve felépült szol-
gáltató házat a város polgá-
rai részére úgy hozza rendbe,
hogy az egészségügyi el látás
magasabb színvonalon, a
mai kor igényének megfele-
lő környezetben történjen
Vámospércsen, ez a cél pe -
dig sikeresen megvalósult.
Az immár korszerű ingatlan
ünnepélyes átadásán részt
vett Tasó László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium ál -
lamtitkára is, aki köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy a kor-
mánynak fontos célja az
egészségügyi ellátás színvo-
nalának folyamatos emelése.

Endrédi Csaba  

Ménes Andrea 
köszöntő beszédet mond 
az egészségház átadásán

Az egészségház ünnepélyes átadásán Ménes Andrea 
polgármester és Tasó László államtitkár
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A Nyíradonyi Tankerület által meghirdetett, 4 fordulós
„Ligetalja Vándor Kupa” atlétikai versenysorozaton
iskolánk csapata az előző tanévben dobogós helyezést ért
el. Az idei első fordulóban, szeptember 24-én, ismét
nagyon szép eredménnyel indítottak sportolóink mind a
csapat, mind az egyéni teljesítmények tekintetében.
Csapatunk jelenleg az első helyen áll.

Egyéni első helyezést ért el: Szabó Fanni (4. o.) távolug-
rásban, Sarkadi  Regina (4. o.) kislabda dobásban,
Balogh Balázs (5. o.) kislabda dobásban, Antal Ákos (6. o.)
400m síkfutásban és Szabó Tamás (7. o.) 800m síkfutásban. 

A második fordulót novemberben rendezik.

Szeptember 30-án nyolcadikosaink Debrecenbe utaz-
tak a „Szelet a vitorlába!” pályaválasztási kiállításra.

Évek óta hagyomány ez iskolánkban. A gyerekek a kiál-
lításon nagyon sok információt tudhattak meg a régió
középiskoláiról, kipróbálhatták egyes szakmák alapjait, a
divatbemutatón és a standokon a tanulók munkáit tekint-
hették meg. Többen kaptak ötletet a továbbtanuláshoz,
másoknak elhatározásuk megszilárdításában segített a
kiállítás. Szervezők a 8. évfolyam osztályfőnökei: Elek-
né  Laczkó  Judit, Kovácsné  Várdai  Izabella és Tanká-
né Antal Irén.

Szintén hagyomány már intézményünkben a
Kutatók éjszakája programsorozatban való részvétel.

Idén 45 diákunk látogatott el a Debreceni Egyetem ren-
dezvényeire. A legnagyobb sikert most is a látványos

kémiai kísérletek bemutatója aratta, de nagyon tetszett a
gyerekeknek a folyóvizes laboratórium, a LEGO építés és a
LEGO robot bemutató, valamint a rajzos feladatok is. Sok
élménnyel és ajándékokkal tértek haza.

Szervező nevelők: Mészárosné Oláh Róza, Kovácsné
Várdai Izabella, a csapatot elkísérte Elekné Laczkó Judit.

A daruvonulás az ősz leglátványosabb természeti ese-
ménye a Hortobágyon. Október 21-én 43 diákunk és 4
nevelőnk gyönyörködhetett alkonyatkor a több tízezer

daru csodás látványban. Bár az időjárás idén nem volt túl
kellemes, életre szóló élményben volt része kis csapatunk-
nak.

Kísérő nevelők: Deákné  Demjén  Ilona, Jankovics
Magdolna, Kelemenné Hajdó Mária és Sütő Csaba.

(Tankáné Antal Irén)

Ó-Ó-Ó NAGYMAMI…

Október 5-én az Idősek napja alkalmából rendezett
városi ünnepségen adtak elő egy rövid jelenetet a 3. évfo-
lyamos gyerekek, 25 szereplővel. 

Felkészítő nevelők: Tarr  Anita, Hetey  Lajosné,
Ludmanné Németh Marianna.

A gyerekek gyakorlottak már a „szakmában”, hiszen a
tavalyi évben többször szerepeltek a nagyközönség előtt.

Az előző Idősek napján Lakodalmas jelenettel,
Karácsonykor a Holle anyó c. mesével, Jótékonysági Gálán
pedig Gergely napi műsorral kedveskedtek a város lakói-
nak.

Idén Márton naphoz kapcsolódott a jelenet, melyet
hasonló lelkesedéssel gyakoroltak, illetve mutattak be a
gyerekek, a színes ünnepi műsorszámok között. A forga-
tókönyvet úgy próbáltuk kiválasztani, hogy szereplőhöz és
ünnepelthez is közelálló legyen.

Bízunk benne, hogy elnyerte a városban élő idősebb
korosztály tetszését. 

Kívánunk nekik ezúton is jó egészséget, s még sok-sok
boldog évet!

(Ludmanné Németh Marianna)

Lakossági tájékoztató

A Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete értesíti a városlakókat, hogy a 2014. évi közmeg-
hallgatást 2014. november 25. napján 17 órára tűzi ki,
amelynek helye a Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
A testület és Ménes Andrea polgármester tisztelettel
meghívja a rendezvényre mindazokat, akik érdeklőd-
nek Vámospércs fejlődése és közélete iránt.

Ménes Andrea, 
polgármester  



Városunk ismert sport
szakembere, a „Vámos -
pércs sportjáért” kitünte-
tő cím birtokosa 12 éves
korában kezdett el aktí-
van sportolni a helyi ifjú-
sági labdarúgó csapat-
ban. Szorgalmas és kitar-
tó munkájának és a sport
iránti szeretetének kö -
szönhetően 15 éves korá-
tól 20 éven át volt tagja a
BOCSKAI SE labdarúgó
csapatának. Párhuza mo -
san több sportágat is ki -
próbált, kézilabdát, úszást,
ökölvívást. 

Az aktív versenysport
befejezése után 1996-ban a
vámospércsi sportvezetés
felkérte az ifjúsági csapat
edzői teendőinek ellátására.
Azóta töretlen az edzői
pályafutása. 2002-ben újabb
megbízatást kapott a felnőtt
csapat irányítására, melyet a
mai napig ellát. 

Szaktudása tökéletesítése
érdekében, valamint a ben-
ne rejlő maximalizmus mi-
att folyamatosan képezte
magát, így előbb UEFA D,
majd pedig B edzői képesí-
tést szerzett, 2008 óta pedig
sport oktatói végzettsége is
van. A 2002-ben induló
után pótlás nevelést támoga-
tó Bozsik Program helyi kép-
viselője, fő aktivistája lett.
E program keretében foglal-
kozik a 7-9-11 éves korosz-
tály utánpótlás nevelésével.
Emellett az óvodás korú gye-
rekeknek is népszerűsíti e
sportot. Legfontosabb célja
a gyerek körében elérni a
sport iráni szeretetet és el-
hivatottságot. Ezen a terüle-
ten folytatott lelkiismere-
tes munkája eredményeként
2011-ben körzetvezetővé vá-
lasztották térségünkben. Öt
település: Vámospércs, Nyír -
acsád, Nyírmártonfalva, Új -
léta és Bagamér települések
utánpótlás nevelésének ver-
senyeztetése, megméretteté-
se, e programok szervezése,

bonyolítása a fel-
adata a legapróbb
részletekig. A nyá-
ron önkormány-
zati kitüntetésben
részesülők kö zött
most őt mutatjuk
be. Büszke az elis-
merésre, hálás is
érte és örömmel
válaszolt kérdé-
seinkre.

– Önről min-
denki sport szak-
emberként beszél
és én sem tudtam
nagyon sokáig,
hogy „civilben” mi-
vel foglalkozik.
Meséljen néhány
szót magáról.

– 1961-ben szü-
lettem Deb re cen -
ben, de az általá-
nos iskolai tanul-
mányaimat már
V á m o sp érc s e n
végeztem, majd 127. sz. Szak -
mun kás Képzőben autósze-
relő szakmát szereztem
1972-ben. Ebben a szakmá-
ban dolgoztam 6. számú
Volánnál. Munka mellet
1983-ban érettségiztem le,
1987-ben munkahelyet vál-
tottam és az akkori TITÁSZ-
hoz mentem dolgozni. 1987-
ben szintén munka mellet
végeztem el a villamos ipari
szakközépiskolát, és ennek
is köszönhetem, hogy jelen-
leg a jogutód E.ON Keres -
kedelmi KFT-nél dolgozok,
mint területi menedzser.

– Hogyan tudja össze-
egyeztetni a kenyérkereső
munkát és a Bocskai SE
vezetését? Mi a története
az egyesületi munkának.
Hogy kezdődött, melyek vol-
tak a legfontosabb állomá-
sai?

– Nem kis erőfeszítés a
család és a munkahely sport
összehangolása, de szeren-
csére rugalmas munkaidő-
ben dolgozom így sikerül
időt szakítani az egyesületi
munkára. 2010-ben elnöksé-

gi tag lettem majd 2011-ben
az akkori elnök lemondott,
javasolta legyek én az utódja,
első körben ezt nem vállal-
tam, de a többi felkért jelöl-
tek sem vállalták. Ekkor az
idő szűke miatt elvállaltam. 

– Milyennek látod a csa-
pat jelenlegi helyzetét, hogy
álltok most a tabellán, mik
a tervek, mit hoz a jövő?

– A csapatot fiatal jó
képességű játékosok alkot-
ják, akik sajnos nem mindig
megfelelő alázattal küzde-
nek, ezt tükrözi a tabellán
jelenlegi pozíciónk az 5.hely
is. Változtatni akarok ezen és
mindent megteszek azért,
hogy visszatérjünk az élre, és
minél előbb harcba száll-
junk a dobogós helyekért.

– A csapaton kívül magá-
nak az egyesületnek mik a
tervei?

– Szeretnénk az utánpót-
lás csapatinkat stabilizálni,
mivel a jövő sikereinek ők a
záloga. Jelenleg minden kor-
osztályban van csapatunk 7-
9-11-15-18-21 éves is. De saj-
nos a mai fiatalokat nagyon

nehéz a sport mellet tartani,
kényelmesebb elfoglaltságot
keresnek, „lazább” életet
szeretnének élni manapság.
Ezen kívül szeretnénk a
sporttelepet is fejleszteni,
leginkább a szociális helyi-
ségekre, vizes blokkokra
gondolok, de ránk férne az
öltöző bővítése és egy lelátó
építése is. Ehhez azonban
nélkülözhetetlen a városve-
zetés támogatása. Szerencsé -
re a városvezetésével nagyon
jó a viszonyom. Más városi
intézményekkel, közössé-
gekkel is hasonló, amit az is
bizonyít, hogy számos bará-
ti, családi, iskolai, óvodai
rendezvény került megren-
dezésre a sporttelepen.
Abban bízom, hogy közös
összefogással sikerül megva-
lósítani ezeket a terveket.

– Hogyan, milyen érzések-
kel fogadta a kitüntetést?

– Kicsit meglepett, hogy
rám eset a választás, de jó
tudni, hogy értékelik az
ember munkáját. Ez is mu -
tatja, hogy az egyesület jó
irányba halad, de nehogy azt
higgye, hogy el lennénk
szállva magunktól. Ahogy az
előbb utaltam rá, van bőven
tennivaló, és azok kritikája is
segít előre lépni, akik feles-
leges pénzkidobásnak tart-
ják az egyesületi működésre
költeni. Egy mondás szerint
„ami nem öl meg, az erőseb-
bé tesz". Én ebben hiszek,
egész életemben ezt tapasz-
taltam, nem adjuk fel. 

– Mondana néhány szót
a családjáról?

– 1985 óta nős vagyok,
feleségem a helyi óvodában
dolgozik óvónőként. Egy fiú-
gyermekük született, ő már
informatikusként dolgozik,
nemrég kirepült, megnősült.
A család mindig fontos volt
számomra, mert olyan hátor-
szágot jelentett nekem, ami-
ből magabiztosságot és erőt
meríthettem, amiből futotta
a közösségért is tenni.

Endrédi Csaba 

Vámospércs sportjának lelke: Oláh Sándor
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Oláh Sándor átveszi a városi kitüntetést
a Hajdú Napok rendezvényen

Tisztelet és szeretet az
idősebb generációnak

Sütő András gondolatát idézve: „Önmagát becsüli
meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul
veszi: a világ nem vele kezdődött.” Ez a fontos gondo-
lat volt a mottója annak a szeretetteljes ünnepségnek
és vendéglátásnak, amelyet Ménes Andrea polgár-
mester szervezett az idősek tiszteletére a művelődési
házba. 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben október 1j-ét az Idősek
Világnapjává nyilvánította. Hazánkban október egyben az
idősek hónapja is, városunkban pedig kedves hagyomány,
hogy a Vámospércs Városi Önkormányzat jóvoltából
köszöntjük azokat a nyugdíjasokat, akik egykor mindent
megtettek azért, hogy az utánuk következő generációk élete
jobb és teljesebb legyen. Az idén október 5-én vasárnap dél-
után várták a Művelődési Ház és Könyvtár nagytermébe
városunk szép korú lakóit. Az ünnepi programban elsőként
a 3. évfolyamosok kedveskedtek műsorukkal, melynek címe
„Az arany lúd” volt, témájában pedig az őszhöz, a Márton
napi néphagyományokhoz kapcsolódott. A műsort összeál-
lították és betanították Tarr Anita, Hetey Lajosné, Ludmanné

Németh Marianna.
Ménes Andrea pol-
gármester ünnepi
köszöntőjét az ope-
rett világ két ismert
sztárja Tóth Éva és
Leblanc Győző han-
gulatos, vidám zenés
műsora követte. Az
emelkedett, vidám
hangulatot fokozta a
kedves kis előadó,
Petruska Kristóf el-
ső osztályos tanuló a
Bolond falu című
népmesével. A mű-
sor a Pircsike Köz-
művelődési Egye-sü-
let „Tüzes vas” című
bohózatával folyta-
tódott. A nagysikerű
darab szereplői Kari
Irén, Ménes Andrea,
Polgárné Nagy El -
vira és Somogyi
László Gábor voltak.

A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően
az idén kerek életévüket betöltött vendégeket egy szál virág-
gal személyesen köszöntötte városunk polgármestere.
Hatvanadik évét töltötte: Huszti Jánosné, Gyarmati
Ferencné, Komlósi István, Balogh Jánosné, Téglási Miklósné.
Hetven éves volt Pálfalvi Jánosné, Oláh Lászlóné, Magyar
Lászlóné, Belicza Pálné. Nyolcvanadik évét töltötte: Both
Mártonné és Kulcsár Józsefné. Valamennyiüknek ez úton is
szívből gratulálunk! Az ünnepelteket és valamennyi kedves
vendéget a képviselő-testület közreműködésével virággal is
köszöntötték. A rendezvényt vendéglátással zárult, az ízletes
falatokról Bálega Jánosné és munkatársai gondoskodtak.

Diósné–Endrédi

Ménes Andrea polgármester 
köszöntőt mond az idősek napi

rendezvényen

Sikerrel zárult a 406 órás, több mint három  hónapos
képzési idő alatt lezajlott kerti munkás OKJ-s szakmai
képesítést nyújtó tanfolyam. A képzés a Széchenyi
István Mezőgazdasági Szakiskola szervezésében, az
EURO Roma Országos Egyesület közreműködésével,
Aba Horváth István koordinálásával valósult meg.
Városunkban az elmúlt  hónapokban két kerti munkás
tanfolyam is lehetőséget biztosított a résztvevők szá-
mára új szakmai képzés  megszerzésére, amellyel javul-
hat a munkaerő piaci helyzetük is. A tanulók elméleti
és gyakorlati ismereteket szereztek kertészeti alapis-
meretekből, növénytanból, termesztési ismeretekből,
talajtanból. Betekintést nyertek a  munkavállalói isme-
retekbe, elsajátították a balesetvédelem és a munkavé-
delem szabályait, valamint a természetvédelem alapja-
it is. A megszerzett ismeretekből elméleti és gyakorlati
vizsgát tettek a résztvevők,  az október 21-én záródó
tanfolyamon 20 tanfolyami hallgatónak adták át a bizo-
nyítványt. Mindannyiuknak gratulálunk!

A sikeres vizsgát tett tanfolyam hallgatói
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