
Mélyrepülés
Soha jobbkor nem jöhetett volna a

Gyurcsány-kormány számára a gaz-
dasági világválság, hiszen lényegében
ennek köszönheti, hogy a Fidesz – az
ország problémáinak megoldásába, s
a válságkezelésbe takarózó kis pártok
támogatása nélkül – minden igyeke-
zete ellenére sem tudta elérni az országgyűlés feloszla-
tását. Mint ahogy azt sem sikerült megakadályoznia,
hogy a kormány és titkos segítői megszavazzák az
adótörvényt és a költségvetést. Most úgy tűnik, ezzel az
összehangolt taktikával – míg az SZDSZ a felelősség-
teljest, addig az MDF a megfontolt „ellenzéki” szerepet
játszotta – még sikerült megmenteni a Magyar
Köztársaság miniszterelnökét, azt az embert, aki a
hazánkban kialakult gazdasági és az ezzel párhuza-
mos morális válság tulajdonképpeni legfőbb okozója. 

A közelmúltban a Magyar Hírlap és az Echo TV
Debrecenben tartott közönségtalálkozóján több szá-
zas tömeg előtt beszélt Széles Gábor, a médiumok
tulajdonosa, többek között Magyarország eladósodá-
sáról, mely Gyurcsány Ferenc kormányának köszön-
hetően mára négyszer akkora, mint anno a Kádár-
rendszerben volt. Mint mondta: „a regnáló kabinet
tékozlásának, hozzá nem értésének következménye,
hogy a szocializmusból megörökölt 22 milliárd dollá-
ros államadóság mára több mint 100 milliárdra rúg.”
Ami furcsa, hogy az állítólag „számunkra”, az ország
fejlődése érdekében felvett hitelek ellenére sem érezzük,
hogy élénkült mondjuk a gazdaság, hogy meg tudunk
élni a fizetésünkből, netalán félre tudunk tenni. Amit
viszont mindannyian látunk: mélyrepülésben a
forint, nőnek a megélhetési költségek, csökken a keres-
let, évről évre kevesebb az állami normatíva, csődbe
mennek a kis-és középvállalkozások…stb. 

Az említett fórumon a vidékfejlesztés kérdése is szó-
ba került, mely a megkurtított költségvetésből gazdál-
kodó önkormányzatok egyetlen túlélési lehetősége.
Széles Gábor szerint nagy hiba volt az emberek félre-
vezetése is, hogy a szocialisták hosszú éveken keresztül
azt vitték be a köztudatba, hogy Magyarország a vas és
acél országa. „Azt gondolom – hangsúlyozta a média-
tulajdonos –, hogy hazánkban igazán nagy ipari bázi-
sok nincsenek, s ugyanúgy, mint évszázadokkal
ezelőtt, ma is leginkább agrárország Ma gyarország. S
míg a mezőgazdaság ragyogóan működött, ma csak
kevesen tudnak belőle megélni.” Éppen ezért úgy véli:
„meg kellene újítani az agráriumot és fejleszteni a
vidéket, hiszen a fiatalok tömegesen hagyják el kény-
szerűségből a szülőfalujukat, mert nem tudnak hely-
ben munkához jutni.” A helyzet a kisvárosokban sem
rózsásabb, így Vámospércsen sem. De bizakodásra ad
okot a településen történő lassú, ám folyamatos fejlő-
dés, gondoljunk csak a már elkészült a 21. század igé-
nyeinek megfelelő iskolára, a bővülő-szépülő művelő-
dési házra. S ha az idén végre pályázati forrásból sike-
rülne megvalósítani a szennyvízprojektet, aztán az
orvosi szakrendelőt, a szakközépiskolát, illetve kor-
mányzati pénzből megújítani a 48-as főutat –
Vámospércsen fellendülne az élet, s talán ez helyben
tartaná a fiatalság jelentős részét. 

Hassó Adrienn 

Fókusz

Eszméhez méltó ünneplés

A Pircsike Közművelő-
dési  Egyesület szervezésé-
ben vámospércsi lakosok a
debreceniekkel közösen
ünnepelték meg a Magyar Kultúra Napját. Ez alkalom-
ból január 22-én a Csokonai Színházban megtekintet-
ték az Egy szerelem három éjszakája című három fel-
vonásos zenés darabot. Az előadás előtt Halász János
országgyűlési képviselő, Debrecen alpolgármestere
köszöntötte az ünnepi előadás közönségét. Beszédé-
ben – egyebek mellett – hangsúlyozta a művészeti érté-
kek és a kultúraközvetítés fontosságát. Az előadáson
huszonöt vámospércsi színházbarát vett részt. 

Alkotások öt művésztelepről
A „Vármegye Galéria” kiál-

lításának megnyitójával ün -
nepeltük Vámospércsen a
Magyar Kultúra Napját (ja -
nuár 22.), amely a Himnusz
születésnapja. A kiállítás az
öt kiemelt Hajdú-Bihar me -
gyei alkotótábor (Hortobá -
gyi Nemzetközi Művészte -
lep, Hajdúsági Nemzetkö-
zi Művésztelep, Nyíradonyi
Nemzetközi Művésztelep,
Hajdú-Bihari Grafikai Mű -
vésztelep és a tizennyolc éve
működő helyi Művésztelep
és Grafikai Műhely) repre-
zentáns alkotásait mutatja
be. A program kezdetén az
ünnephez méltóan Sütő
Csaba pedagógus elmondta
a Himnuszt, majd Ménes
Andrea polgármester a kul-
túra fontosságáról és a tele-
pülés kulturális koncepció-
járól szólva elmondta: „A
város mikrotérségi szerepét
a közművelődés területén is
erősíteni szeretnénk. Ennek
jele, hogy kívülről megújult
a művelődési ház, egy eme-
letnyi résszel bővült, az új

színterek kialakítását is mie-
lőbb tervezzük megvalósíta-
ni. Fontosnak tartjuk a tehet-
séggondozást, amelyhez a

szeptember óta működő
alap fokú művészeti iskolá-
ban minden feltétel rendel-
kezésre áll.”

A kiállítást Dr. Cs. Tóth
János, a Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Műve -
lődési Központ igazgatója,
művészeti író nyitotta meg,
aki beszélt arról a partnersé-
gi megállapodásról is, amely
az általa vezetett intézmény
és a kiállításon bemutatkozó
alkotótáborok között létre-

jött. Cél, hogy a megyében
minél több településre eljus-
sanak a művésztelepeken
készült alkotások. Ne holt
anyagok legyenek, hanem
széles körben ismert alkotá-
sok, amelyek a települések
imázsát is növelik, viszik jó
hírét. A Hajdú-Bihar megyei
Önkormányzat a Méliusz-
központon keresztül támo-
gatja a települések közműve-
lődési munkáját, természete-
sen helyben is áldozni kell a

programokra. Fontos a mi -
nőség és a színvonal! 

A kiállítás megnyitása
után a helyi művészeti cso-
portok – népdalkör, mazso-
rettcsoport, Hajdu Fruzsina
(zongora) – műsora követ-
kezett, megmutatva ezzel a
mai vámospércsi kulturális
élet egy szeletét a szép szá-
mú érdeklődő közönség
nagy örömére. 

Szöveg és fotó:
Sz.Vrancsik Éva

XIX. évfolyam, 2. szám
2009. február 

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

Megyejárás: bemutatkozunk a Méliuszban
Nagysikerű rendezvénye a

debreceni Bem téren talál-
ható Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Mű ve -
lődési Központnak a „Me -
gyejárás” címet viselő prog-
ramsorozata, amelynek ke -
retében számos hajdú-bihari
település mutatkozott már
be (s fog a jövőben bemutat-
kozni) az intézmény helyisé-
geiben a főleg debreceni
közönségnek. 

Városunkra február 13-
án, pénteken ke rül sor. A
programok 14 órakor veszik
kezdetüket, pontosabban
13.45-kor, amikor is az udva-
ron forralt borral és fánkkal

kínáljuk az érdeklődő vendé-
geket. Télte me tő-tavasz üd -
vözlő szokásként – a farsang
jegyében – kiszebábot ége-
tünk. 

A rendezvényt (amelyen
főleg a kultúránkat ismer-
tetjük meg) Ménes Andrea
polgármester nyitja meg.
Köz reműködnek: Somogyi
Lász ló Gábor versmondó,
Szabó Réka népdalénekes,
fellép a mazsorettcsoport,
Tanka Ákos gitáros, mesét
mond Medgyesi Rebeka.
Ráczné Strummer Ibolya
vezényletével bemutatja
mű  sorát a Mátyás Király Ál -
talános és Alapfokú Mű -

vészeti Iskola énekkara, az
intézmény néptáncosai és
moderntáncosai. Hajdu
Fruzsina zongorázik, Kál -
mán Krisztina és Kálmán
Zsolt néptánckoreográfiát
ad elő, s énekel a Vámos -
pércsi Népdalkör. 

A nagyszabású kulturális
esemény kísérő programjai
lesznek: a Vámospércsről
elszármazott művészek kiál-
lítása, a Vámospércsen élő
képzőművészeti alkotók tár-
lata, bemutatják legszebb
darabjaikat a kézimunka és a
tűzzománc szakkör tagjai, s
közszemlére kerülnek más
kézműves tárgyak is. Gaszt -

ronómiai élményekben is
részesítjük vendégeinket,
ha  gyományos disznótoros
kóstolóval rukkolunk elő, a
vendégek bizonyára jó
étvággyal falatoznak majd a
hurkából, kolbászból, toros-
káposztából, tepertőből, há -
jas süteményből. 

Remélhetőleg ismét sike-
rül városunk jó hírét öregbí-
teni, a pércsi kultúr- és gaszt-
ronómiai specialitásoknak
híveket toborozni. Ha olva-
sóink, a vámospércsi lako-
sok közül bárkinek kedve
támad a programon részt
venni, természetesen szíve-
sen látjuk.  

Borverseny az idén is
Nagy hagyománya van

városunkban a borverseny-
nek. Első alkalommal a telepü-
lés 700 éves évfordulója alkal-
mából szerveztük meg. Az
elmúlt évek alatt sok-sok sző-
lőtőkével lett szegényebb ez a
borvidék, de a hagyományok
ápolását fontosnak tartjuk.
Azok a gazdák, akik megtiszte-
lik borukkal és természetesen
személyükkel is a rendez-
vényt, igen kellemes társasági
esemény részesei lehetnek.

A borverseny időpontja:
február 21. (szombat) 15
óra, helye: művelődési ház. A
részvételi szándékot kérjük
előzetesen az 52/591-038-as
telefonszámon jelezni feb-
ruár 19-én 18 óráig. A vörös
és fehér borokat a bírálat
napján 9 órától várjuk a ren-
dezvény helyszínén címke
nélküli, fehér, egy literes
üvegekben. Minden érdeklő-
dőt szeretettel és tisztelettel
hívunk a rendezvényre!

A Városi Könyvtár ja -
nuár 5-től ismét várja régi
és új olvasóit. Új könyvek
sokaságával szolgáljuk a
látogatók olvasási kedvét.
Intézményünk könyvállo-
mánya 10 416 kötet.

470 új kötet várja gyer-
mek, ifjú és felnőtt olvasó-
inkat. Az új művek között
egyaránt találunk gyer-
mekeknek és felnőttek-

nek szólókat, népszerű
ismeretterjesztő és szép-
irodalmi munkákat.

Kérjük azokat az olva-
sókat, akik a könyvtár fel-
újítása miatt nem tudták
visszahozni tartozásukat,
tegyék meg február 28-ig
– késedelmi díj fizetése
nélkül.

Nyakas Gáborné
könyvtáros

Csaknem félezer új könyv

,,A város mikrotér-
ségi szerepét a köz-
művelődés területén
is erősíteni szeret-
nénk.”

MÉNES ANDREA

Nagy számú érdeklődő a megnyitón



Fejleszteni felelősséggel 
Célok, okok, magyarázatok – 

A rendszerváltozás óta
kialakult gyakorlat sze-
rint minden év végén, a
költségvetés elfogadása
előtt közmeghallgatást
tartanak az ország tele-
pülésein, ahol az állam-
polgárok közvetlenül a
városvezetéstől tájéko-
zódhatnak közügyekről,
fejlesztésekről. A Vá mos -
pércsen december végén
összehívott „falugyűlé-
sen” szép számmal vett
részt a lakosság. A köz-
meghallgatáson Ménes
Andrea polgármester
számolt be az érdeklődő
egybegyűlteknek a város
valós gazdasági helyzeté-
ről, a folyamatban lévő,
illetve a tervezett beruhá-
zásokról. 

A polgármesteri, számsze-
rűsíthető tényekre alapozott
vitaindítóból mindenki vá -
laszt kaphatott a miértekre,
köztük az egyesek által bírált
kötvénykibocsátás és a meg-
növekedett hitelállomány
okaira is. 

A közmeghallgatást köve-
tően Ménes Andrea polgár-
mesterrel beszélgetünk a
megválasztása óta eltelt bő
két év tapasztalatairól, ered-
ményeiről, kudarcairól, s
arról, hogyan lehet ma egy
önkormányzatot egyáltalán
működtetni a folyamatosan
csökkenő állami támogatá-
sok s a rohamosan növekvő
energiaárak mellett.

– Érezhető-e Vámospér -
csen is a gazdasági válság
hatása?

– Két évvel ezelőtt talán
még sokan bedőltek a mi -
niszterelnöknek és kormá-
nyának, és hittek a reform
fedőnéven bevezetett meg-
szorítások szükségességé-
ben, ma azonban a „nem kell
félni, nem fog fájni” szlogen-
nel népszerűsített, ki tudja,
hányadik Gyurcsány-„diétás-
csomag” hatását mindenki
érzi a saját bőrén. A beígért
érzéstelenítők – mint emel-
kedő nyugdíj, igazságosabb
családtámogatás, nem is
beszélve a „dübörgő gazda-
ságról” – hiánya, az elsősor-
ban átlagos vagy inkább az
alatti jövedelműeket kiszi-

polyozó adórendszer telje-
sen  ellehetetlenítette a vál-
lalkozók és a munkavállalók
helyzetét, a tönk szélére
sodorta a bérből és fizetés-
ből élő családok zömét. Még
egy olyan középosztálybeli
család, amelynek nem vol-
tak számlafizetési gondjai,
manapság meg kell, hogy
gondolja, mikor fizet be egy
számlát, mikor engedhet
meg magának egy nyaralást,
jut-e színházjegyre vagy egy
új könyvre. S ha mindenki a
saját családi gazdálkodásá-
ból indul ki, megértheti,
hogy ma az önkormányzat is
kénytelen meghúzni a nad-
rágszíjat, hiszen az összes
kormányintézkedés, mely az
embereket negatívan érinti,
itt, helyben csapódik le. S
tőlünk várnak segítséget,
amikor nem képesek eljutni
az orvoshoz, amikor nem
bírják kifizetni a közüzemi
számláikat, mikor nem tud-
ják a gyereküket megetetni,
a halottaikat eltemetni. 

„Egy önkormány-
zati vezető, akkor
a legkedveltebb, ha
mindenhol helyt áll,
mindig segít, ha
egy polgár egy nap
ötször kerül bajba,
akkor is mosolyogva
ad. Én is ezt szeret-
ném, de nagyon sok-
szor nemet kell mon-
dani.”

– Az önkormányzatok
évről évre kevesebb állami
támogatásból gazdálkod-
nak, a kormány tovább szű-
kíti a normatívákat, melyek
legfeljebb a feladataink ellá-
tásához szükséges költségek
50 százalékát biztosítják. A
2009-es költségvetési tör-
vény szerint 150 milliárd
forinttal jut az idén keve-
sebb a helyhatóságoknak,
mint az elmúlt évben – az
energiaárak és az infláció
rohamos növekedése, s a
rájuk háruló többletfelada-
tok terhe mellett. Kijelent-
hetjük,

„ma Ma gyarorszá -
gon az önkormány-
zatok zöme –2000 (!)

– nem képes forrás-
hiány nélkül működ-
ni.”

– Az intézmények fenntar-
tása, a rászorultak szociális
támogatása, a település fej-
lesztése és az önként vállalt
feladatok ellátása már hitel
felvétele nélkül nem finan-
szírozható. 

– Ha már szóba jött
a hitel kérdése, kíváncsi
lennék, mekkora jelenleg
a város adósságállomá-
nya?

– Mielőtt a pontos összeg-
ről beszélnénk, szeretném
röviden elmagyarázni, hogy
mik azok a tényezők, melyek
elkerülhetetlenül hitelek fel-
vételéhez vezettek. Vegyük
sorjában! Köztudomású, hogy
az önkormányzatok évről
évre kevesebb állami norma-
tívát kapnak. 

S míg az állampolgár jog-
gal várja el az általa válasz-
tott képviselő-testülettől,
hogy városa szépüljön, fej-
lődjön, illetve, hogy a köz-
szolgáltatások minél maga-
sabb színvonalon működje-
nek, addig a településveze-
tésnek azon kell elgondol-
kodni, hogy érdemes-e lát-
ványberuházásokat megva-
lósítani csupán a vélt nép-
szerűség, az esetleges újra-
választás céljából, mikor a
jelenlegi nehéz gazdasági
helyzetben egyáltalán nem
biztos, hogy fel tudják vállal-
ni a későbbi fenntartási költ-
ségeket. Ha nagyobb fejlesz-
tésbe fogunk, ezzel párhuza-
mosan egyre duzzad a fenn-
tartási költségek oldaláról
gerjesztett működési hiány.
Tehát a közért tevékenyke-
dő, közpénzekkel gazdálko-
dó képviselő vagy vállalja a
kockázatot, hogy esetleg
tovább növeli a város terhe-
it, de legalább pozitív lesz a
megítélése, vagy mérlegel a
helyi lakosok érdekében,
akik esetleg úgy „hálálják”
majd meg felelősségteljes
munkáját, hogy nem választ-
ják újra, mert úgymond nem
fejlődött eleget a település.
Alapvetően a költségvetési
törvényben nincs az önkor-
mányzati kötelező feladatá-
ra 100 százalékban oda ítél-

ve és oda adva az állami
normatíva. Hanem az állam
fokozatosan növeli a felada-
tainkat, és általában az ehhez
szükséges támogatást nem
emeli. Elvárja, hogy ezt sa-
ját forrásból pótoljuk ki.
Mondhatjuk úgy is, hogy
kivonul a szerepvállalásból,
s az önkormányzatokra nyom -
ja át a feladatokat, anélkül,
hogy a szükséges támogatást
biztosítaná. A 2008-as költ-
ségvetésünket 4 056 752
ezer Ft bevételi, 4 260 880
ezer kiadási és 204 128 ezer
Ft működési hiánnyal fogad-
ta el a képviselő-testület.
2008-ban a normatív támo-
gatások terén, 3,78 százalé-
kos csökkenés mutatható ki
az előző évhez képest. Ez
13 213 000 forint bevétel
elmaradást jelentett, s ha hoz-
závesszük a 6,2 százalékos
inflációt, akkor 34 886 000
forint mínuszról beszélhe-
tünk. 

„Ha tehát a 2006–
2008 közötti idő-
szakot vizsgáljuk, a
normatív támogatás
76 983 000 Ft-tal csök-
kent.”

– A működési hiányunk
csökkentése érdekében min-
den évben benyújtjuk az
önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő önkor-
mányzatoknak (ÖNHIKI)
járó támogatás igénylését. 

„S míg 2006-ban
Vámospércs önkor-
mányzata 68 millió

forintot kapott a hi -
ány pótlására, addig
most 2008-ra csak
13 millió 305 ezer
forint támogatást
kaptunk.” 

Dacára a megemelt ener-
giaárak generálta fenntartá-
si költségeknek – mert idő-
közben fejlesztettünk, tehát
jelentősebb intézményeink-
nél, mint óvoda, iskola,
melyeknél a bővítés révén
jelentősen megnőtt az alap-
terület – többet kell fűteni,
világítani. Csak az érdekes-
ség kedvéért:

„2004-ben 46 Ft
volt egy köbméter
gáz, amiért most 100
forintnál is többet
fizetünk!” 

– Ennek a támogatási for-
mának pedig éppen az len-
ne a funkciója, hogy a nor-
matívák által nem finanszí-
rozott ráfordításokat pótol-
ja. Ezzel szemben még olyan
kiadások sem kerülnek elis-
merésre, amelyeket törvény
ír elő számunkra, illetve raj-
tunk kívül álló okból adód-
nak. (pl. kötelező illetmény-
emelés, inflációnövekedés).
De kanyarodjunk vissza a
kérdéshez!

– Hitelállományunk 2006
október 1-én 38 591 000 Ft
volt, 2008 év végén pedig
93 324 000 Ft. A hitelfelvétel
okai egyrészt az elmúlt cik-
lusból áthúzódó beruházá-
sokból adódtak, melyeket
nekünk kellett kifizetni,
hiszen az önrész nem volt
biztosítva. 2007-ben a 8 tan-
termes iskola számláinak
kifizetéséhez 29 686 000,

2008 januárjában pedig
22 583 000 Ft hitelt, míg a
műfüves pálya építéséhez
2007-ben 18 000 000 Ft köl-
csönt vettünk fel. 

Önkormányzatunk 300
millió Ft értékű kötvényt
bocsátott ki azzal a céllal,
hogy a fejlesztéseinket tud-
juk finanszírozni belőle,
illetve, hogy biztosítsuk
ebből a szükséges pályázati
önrészt. Az összegből eddig
2 484 000 Ft-ot a Váci Mihály
utcai burkolat felújításához,
26 186 000 Ft-t pedig a
művelődési ház felújítási
munkálataihoz használtunk
fel.

– Ha már szóba kerültek
a felújítások, beszéljünk az
elmúlt két év beruházásai-
ról, illetve a jövő terveiről!  

– Gyakran teszik fel a kér-
dést: mit csináltunk az
elmúlt két év alatt, mit
tudunk a ciklus közepe táján
felmutatni? Nos, úgy gondo-
lom, hogy a lehetőségeink-
hez mérten megtettük, ami
tőlünk telhető. Csak a jelen-
tősebbeket felelevenítve:
például elkészítettük a tele-
pülés akciótervét, megépí-
tettük a műfüves pályát,
befejeztük az iskolaberuhá-
zást valamint a művelődési
ház I. ütemtervét, termálku-
tat vásároltunk, mikro-térsé-
gi intézményt alapítottunk a
szociális feladatok ellátásá-
ra. Az önkormányzat nevé-
ben 16 nagyobb pályázatot
nyújtottunk be, összesen
1 869 620 923 Ft értékben.
Ebből az eddigi 6 nyertes,
60 581 273 összegű támoga-
tást kapott, s a további 4
(bölcsődeépítés, szociális
szolgáltató központ felújítá-
sa, szennyvízelvezetés és
tisztítás, hivatalfejlesztés)
még elbírálás alatt van.
Január közepén járóbeteg-
szakrendelő létesítéséért
nyújtottuk be pályázatunkat
1 milliárd Ft értékben.  A par-
koló és a játszótér kialakítá-
sához 49 millió forintot
nyertünk.

– Ezeken kívül vannak
egyéb terveink is: minden-
képpen szeretnénk profilt
adni az iskolánknak, ezért
művészeti oktatást vezet-
tünk be. A másik kiugrási
lehetőség – lévén a ciklus
elején műfüves pálya épült, s
mert van tanuszodánk is – a
sporttagozat indítása lenne.

Ménes Andrea

Tüzifa a rászorulóknak 

Télvíz idején a legrosszabb körülmények között
élőknek, nagy gondot jelent a tüzifa beszerzése.
Vámospércs Város Önkormányzata, idén is 138 család-
nak nyújtott segítséget azzal, hogy – a Halápi Er -
dészettel összefogva – kedvezményes tüzifa-vásárlási
akciót hirdetett a szociálisan rászoruló családok ré -
szére.

A kérelmeket január 20-ig lehetett beadni a Béke u.
3. szám alatt működő családsegítő szolgálathoz. A
pénzt a rászorulók számára az önkormányzat megelő-
legezte. Az önként vállalt, természetbeni juttatásra való
jogosultságról a szociális bizottság, a cigány kisebbsé-
gi önkormányzat és a Mikrotérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetői döntöttek. 

A szociális rászorultság szempontjai a következőek
voltak: a nyugdíjminimum szintjén, egyedül élő nyug-
díjasok, az egyedül élő, fogyatékossági támogatásban
részesülő és egyéb jövedelemmel nem rendelkezők, a
rászoruló családok, ahol az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum szintjét, az egye-
dülálló nyugdíjasok és a rászoruló családok, ahol az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum 150 százalékát.

(hassó)



A kultúrával kapcsolat-
ban a legfontosabbnak tar-
tom, hogy a művelődési ház
kettes üteme befejeződjön, s
a bővítés révén 600 négyzet-
méterrel megnőtt intéz-
ményben legyenek végre
kialakítva a hiányzó belső
terek is. S úgy gondolom, a
mostani közművelődésnél
egy sokkal színesebb élet
szervezésére lesz szükség,
mert nagy luxus az, hogy a
város ennyit áldoz intézmé-
nyi hely biztosítására, ahol
nem sok minden történik.
Azt tapasztaljuk, hogy van-
nak olyan rendezvények,
ahol a lakosság számához
viszonyítva nem olyan nagy
a részvétel. Nagy kihívás lesz
a következő időszaknak, az
önkormányzat részéről a tár-
gyi feltétel biztosítása, a szak-
mának pedig, hogy úgy
működtesse és menedzselje
ezt az intézményt, hogy pél-
da lehessen a környező
közművelődési intézmények
számára, s ne csak a vámos-
pércsiek, de más települések
lakosait is idevonzza! A
következő időszak egyik sür-
gető teendője az ifjúság
összefogása és szórakozásá-
nak biztosítása lesz. Ezzel
kapcsolatban is a civil szer-
vezetekben látok nagy lehe-
tőséget, s nagyon örülök,
hogy Vámospércsen kezd
felpezsdülni a civil élet. Igaz,
itt a költségvetéshez képest,
arányaiban jelentős összeg-
gel támogatjuk is őket. Eddig
nem tapasztalt mértékben
segítettük például 2008-ban
a cigány kisebbségi önkor-
mányzatot, hisz egy hátrá-
nyos helyzetű réteg esély-
teremtésével foglalkoznak.
2005-höz képest, amikor az
önkormányzat 300 ezer
forinttal támogatta a kisebb-
ségi önkormányzat működé-
sét, 2008-ban 1 millió 100
ezer forinttal. E mellett az
önkormányzat gondosko-
dott arról, hogy megfelelő
helyet (Romaház) biztosít-
son a kisebbségi ügyek inté-
zéséhez, illetve először alkal-

mazunk roma koordinátort,
kinek feladata kifejezetten
a munkanélküli, ellátásban
nem részesülő réteg társadal-
mi integrációja. 

Szeretnék még egy gon-
dolat erejéig kitérni arra,
hogy miért nem tudunk
jelenleg olyan égetően fon-
tos fejlesztéseket megvalósí-
tani, amiket az emberek jog-
gal várnának el tőlünk.
Tudom én is, hogy szükséges
lenne többek között utakat
építeni, megoldani a vízelve-
zetést… stb, ám sajnos önerő-
ből ilyen volumenű beruhá-
zásokat nem vállalhatunk
be, csak pályázati forrásból
lehetséges ezek kivitelezése.
A kiírásokat nem mi irányít-
juk, és sokszor, ha olyan
lehetőség adódik, mely
ugyan a mi terveinkben hát-
rébb foglal helyet, tehát nem
éppen a legszükségesebb
fejlesztés, de kapunk hozzá
pluszforrást, akkor termé-
szetesen belevágunk, s ilyen
esetben az adott, támogatott
cél előrébb kerül. 

„A sorrendet ugyan-
is nem mindig a szük-
séglet határozza meg,
hanem az adott lehe-
tőségek.”

– Magyarországon – mint
látjuk – a támogatási rend-
szer egyablakossá vált, van-
nak az európai uniós forrá-
sok, és semmi más. Tehát
megszűntek a régi cél- meg
címzett támogatások, hiszen
azok manapság a társfinan-
szírozás összegét alkotják. 

– Nagy érdeklődés kísérte
az önkormányzat közmeg-
hallgatását. Milyen kérdé-
sek fogalmazódtak meg a
lakosság részéről?

– Az egyik a mezőőri szol-
gálattal kapcsolatos volt,
melyet én nagyon jogosnak
tartok. Úgy gondolom, ezt
csak a földtulajdonosokkal
összefogva, a polgárőrség
bevonásával lehet megolda-
ni. Szóba került a 48-as főút
kérdése, melynek felújításá-

ért már korábban volt egy
kezdeményezés Tasó László,
Nyíradony polgármestere, a
körzet országgyűlési képvi-
selője részéről, aki a 48-as és
471-es út rekonstrukciója
érdekében összefogást kért a
környék polgármestereitől,
hogy együtt írjunk levelet
a miniszterelnöknek, hogy
mindenképpen vegyék be a
tervek közé ezeknek az utak-
nak a felújítását. Ez nem csak
azért, mert itt lépten-nyo-
mon baleset van, hanem
amiatt is, hogy itt a 48-as
főútvonal összeköti a határ-
átkelőt is, tehát a Romá -
niával folytatható esetleges
gazdasági kapcsolatoknak is

a hátránya lehet, hogy nincs
megfelelő infrastruktúra.
Vámospércs nagyon jó he -
lyen helyezkedik el, de nincs
egy normális főútvonalunk,
szennyvízcsatornánk, ami
biztos, hogy a befektetőket
hátráltatja.

– A közmeghallgatáson
felmerült még a piac helyze-
te is, melyet még elődeink
építettek oda, ahol most van.
A vásárterülettel igazán min-
dig is elégedetlenek voltak
a helyiek, hiszen egy-egy
nagyobb esőzés alkalmával
szinte képtelenség használ-
ni egy részét, mivel egy olyan
mély fekvésű területre épí-
tették, mindenféle feltöltés

és vízelvezetés nélkül, hogy
állandóan vízben tocsognak
a vásárlók és az árusok. Arról
nem is beszélve, hogy olya-
nok a piaci asztalok, melyek-
nél ágaskodni kell, ha látni
akarjuk az árukat. S bár sze-
retnék megoldást találni a
problémára, sajnos visszafe-
lé ezen már nem tudunk
segíteni. Úgy gondolom, az
általunk elkészített integ-
rált városfejlesztési straté-

gia, vagyis az, hogy kon-
cepcionálisan átgondoltuk,
hogy mit, hova és hogyan
szeretnék helyezni a város
területén, éppen ezért fon-
tos, hogy ne forduljon elő
ehhez hasonló eset, mely
több tíz millióból épült meg,
és csak bosszúságot okoz az
embereknek.

Szöveg és fotó: 
Hassó Adrienn

Adatszolgáltatási 
kötelezettség

Tisztelt Gazdálkodók! A nitrátérzékeny területek a
2007/2006. (II.7.) számú Kormányrendeletben kerül-
nek meghatározásra. A 43/2007. (VI.1.) számú FVM-
rendelet mellékletében a nitrátérzékeny területek
MePAR szerinti blokkok szintjén és a nitrátérzékeny
területek által érintett települések szerinti bontásban
vannak felsorolva. A MePAR szerint felsoroltakon túl
nitrátérzékeny területek az alábbiak is:

– a bányatavak 300 méteres parti sávja
– a külön jogszabály szerint egységes környezet-

használati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó-
telepek valamint az állattartó-telephez tartozó trágya-
tároló területe

– a külön jogszabály szerinti nagy létszámú állattar-
tó-telepek valamint az állattartó-telephez tartozó trá-
gyatárolók területe, illetve a külön jogszabály szerinti
trágyafeldolgozás területe.

A Vámospércsen gazdálkodóknak is van adatszolgál-
tatási kötelezettségük a  szervestrágya- és a műtrágya-
felhasználás tekintetében. Az érintett blokkok listája
megtekinthető a falugazdásznál.

Az 59/2008. január (IV. 29.) számú FVM-rendelet
11.§. 2. bekezdése alapján a 2008. évre vonatkozó adat-
szolgáltatást a rendelet 6. számú mellékletében sze-
replő adatlapon (új és bővebb terjedelmű) kell benyúj-
tani a 2008. január 1. és december 31. közötti időszak-
ra vonatkozóan 2009. február 28.-ig, a tevékenység
helye szerinti illetékes talajvédelmi hatósághoz.
Esetünkben a következő címre: Hajdú-Bihar Megyei
MGSZH Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 4032
Debrecen Böszörményi út 146.

A szükséges nyomtatvány kérhető a falugazdász iro-
dában is, illetve letölthető az alábbi címen:
http://www.air.gov.hu/dokumentum.php?dokumen-
tum_id=1500

Falugazdász

lehet és érdemes
beszélgetés Ménes Andrea polgármesterrel

HITELEK

BERUHÁZÁSOK



Kékfényes
hír

Január 28.-án
M. M. bejelentést
tett, hogy isme-
retlen tettesek
szőlőkarót tulaj-
donítottak el. 

Elkövetők el -
fogva, eljárás fo -
lya mat ban.

Új jegyző a legkisebb hajdúvárosban
Közel másfél év óta nincs

jegyző Vámospércsen. A
hivatalvezetői teendőket ez
idő alatt Dr. Danó János
aljegyző látta el. Harmadik
nekifutásra decemberben
választotta meg a képviselő-
testület a hivatal élére Dr.
Bora Bernadettet, aki az
elmúlt hat évben Hajdú -
sámsonban dolgozott. 

Kezdetben titkárságveze-
tői, majd aljegyzői feladato-
kat látott el. Vámospércshez
fiatalkori emlékek fűzik,
ugyanis létavértesi születésű,
a szülei ma is ott élnek.
Férjével és kétéves kisfiúk-
kal Debrecenben teleped-
tek le, onnan fog naponta
ingázni Vámospércsre. Az új
jegyzőnő, diplomái meg-
szerzése után – 1998-ban
politológia-tanár végzettsé-
get, 1999-ben pedig jogász
oklevelet szerzett a Miskolci
Egyetemen – rövid ideig
ügyvédjelöltként dolgozott,

de aztán hamar megtalálta a
helyét a közigazgatásban. A
Közigazgatási Hivatal Tör -
vényességi Ellenőrző Főosz -
tályán két évig dolgozott,
amely jó iskola volt a hajdú-
sámsoni munkájához. Szak -

mai kihívás inspirálta, hogy
megpályázza a vámospércsi
hivatalvezetői állást. Január
5-én foglalta el a hivatalát,
most ismerkedik az appará-
tussal, amelyhez harminchá-
rom köztisztviselő tartozik.

– Át kell tekinteni a folyama-
tokat, jól bele kell látni az
önkormányzat munkájába.
Számomra legfontosabb,
hogy minden jogszabálysze-
rűen történjen, éppen ezért
határozottan szeretném a
köztisztviselőkkel szemben
a követelményeket megfo-
galmazni és azt következete-
sen számon is kérem. Fontos
számomra a bizalom, mind a
képviselőtestület, mind a
kollégák részéről. Ha a hely-
zetfelmérés után úgy ítélem
meg, bizonyára lesznek vál-
tozások a munkakörökben.
Nagyon fontosnak tartom az
apparátus tagjainak folya-
matos képzését, valamint az
önképzést, ugyanis a köz-
igazgatásban folyamatosak a
jogszabályváltozások, s ne -
künk naprakészeknek kell
lennünk – mondta el Vá -
mospércs új jegyzője. 

Szöveg  és fotó: 
Sz. Vrancsik Éva

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor (e-mail: deidor5@gmail.com), munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

Dr. Bora Bernadett 

Közelebb a munka világához
Január végén az önkor-

mányzat dísztermében ke -
rült sor arra a fórumra, ame-
lyet az Észak-alföldi Regio -
nális Munkaügyi Központ
szakmai igazgatója, Dr Vin -
cze Imre tartott.  

A programon a környező
települések Nyírmár ton fal va,
Újléta., Nyírábrány, Nyír -
acsád, Fülöp, Álmosd és Ba -
gamér és természetesen vá ro-
sunk jegyzői és ügyintézői
vettek részt. Apropót a szociá-
lis és a foglalkoztatási törvény
január 1-jétől hatályba lépő
változásainak egységes értel-
mezése valamint az új szabá-
lyok megismertetése adta.

A törvények módosításából
adódó feladatok egyik jelen-
tős része a rendszeres szociális
segélyben részesülőkkel, illet-
ve egy új típusú pénzbeli szo-

ciális ellátás: a rendelkezésre
állási támogatásban részesülő
ügyfelekkel kapcsolatos fel-
adatokat tartalmazza. 

Az „Út a munkához” prog-
ram célja: komplex intézkedé-
seivel járuljon hozzá ah hoz,
hogy a munkára képes, tartó-
san munkanélküli személyek
a korábbiaknál fokozottabb
mértékben vegyenek részt
valamely közfoglalkoztatási
formában, hogy rendszeres
munkajövedelemhez jussa-
nak, és közelebb kerüljenek a
munka világához – tudtuk
meg Forróné Kathy Ildikótól,
a Munkaügyi Központ Vá-
mos pércsi Kirendeltség veze-
tőjétől. További informáci-
ók: http://www.afsz.hu hon-
lapon az Út a munkához prog-
ram menüpontban találha-
tók! 

Nagy volt az érdeklődés a téma iránt  
(Fotó: Sz. V. É.)

Tájegységek táncai a műsorban 
(Fotó: Sz. Vrancsik Éva) 

Dallal, tánccal ünnepeltek
A Méliusz Juhász Péter

Megyei Könyvtár és Műve -
lődési Központ támogatásá-
nak köszönhetően a Magyar
Kultúra Napja alkalmából
nagysikerű műsort adott
a Csürdöngölő népzenei

együttes és Bárdosi Ildikó
népdalénekes. A rendhagyó
programon az iskola felső
tagozatos diákjai megismer-
kedtek különleges hangsze-
rekkel, különböző tájegysé-
gek dalaival, és táncaival. 

Emlékezés a könyvtárban
A Városi Könyvtár január

23-án a Mátyás Király Álta -
lános és Alapfokú Művészeti
Iskola 4. osztályos tanulóinak
részvételével megemlékezett
a Magyar Kultúra Nap járól. A
rendezvényen a Magyar Kul -

túra Napjához kötődő esemé-
nyeken kívül Kölcsey Ferenc
életéről, a költő álmosdi kötő-
déséről s a Himnusz születésé-
ről is szó esett.

Nyakas Gáborné
könyvtáros

Az ünnepség diákközönsége
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JANUÁRBAN SZÜLETTEK:

KACSÁNDI KATA
(Kacsándi Sándor és Horváth Edit)
NAGY ZSOMBOR
(Nagy László és Gyallai Tímea)
SÁNDOR MELINDA
(Sándor István és Guzsik Enikő)
KISS CSENGE
(Kiss Tamás és Bende Mariann)

HÁZASSÁGKÖTÉS NEM VOLT

AKIK MÁR
NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:

SZABÓ SÁNDOR
GERGELY-KARDOS JÓZSEF
KOVÁCS IGNÁCNÉ (Balogh Emma)
HUNYADI SÁNDOR
KISS LAJOSNÉ (Varga Julianna)

MEGEMLÉKEZÉS

Halálának 1. évfordulójára
TAMÁS JÓZSEF

(1961-2008)

Boldogság volt, hogy megszülettél.
S hogy meghaltál, 

mindent magaddal vittél.
Nem vársz már bennünket 

ragyogó szemeddel, 
Nem örülsz már nekünk 

szerető szíveddel.
Amíg élünk, örökké szeretünk,

Hiányzol nagyon, soha nem feledünk.

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk:

édesanyád, 
testvéred Csaba és családja, 

feleséged: Icuka, 
gyerekeid: Józsi és Mónika 

valamint családjuk 
és unokája: Bence.

EMLÉKEZÉS

Özv. BARKÓ IMRÉNÉRE
(Borsó Erzsébet), 

aki február 28-án lenne 
81 éves.

Csendes kis tanyád
várva-vár vissza,

S hol elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott.

Pihen a fáradt kéz, 
ami értünk dolgozott,

Számunkra örökre élsz.

Lányod: Ilona, 
vejed: Imre, 

unokáid: József, János,
nevelt lányaid: 

Erzsébet és családja,
Mária és családja

EMLÉKEZÉS

Id. PAPP SÁNDOR

halálának 
1. évfordulójára

„Alszom mélyen zúgó 
fák alatt,

Ó ne zavarjátok meg 
édes álmomat.

Boruljatok a síromra 
csendesen,

Legyetek nyugodtan,
Már nem fáj semmi sem.”

Emlékeznek: 
bánatos 
felesége 

és családja

Vámospércs, 
Pacsirta u. 1/B sz.

alatti 
2 szobás, 

nagy nappalis, 
étkezős, alápincézett, 

garázzsal ellátott,
teraszos, 

modern elrendezésű
családi ház 

beépíthető tetőtérrel,
gondosan kialakított

kerttel 

ELADÓ. 
Érdeklődni lehet
a 210-095-ös vagy 

a 06-30-2189-124-es
telefonszámon .

Értesítem 

Tisztelt 
Ügyfeleimet, 

hogy félfogadást 
ismét 

a művelődési házban 
tartok, 

változatlanul 

minden héten 
kedden 

11 és 13 óra között. 

DR. FEKETE RUDOLF
ügyvéd 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

HUNYADI SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

AA PP RR ÓÓ --
HH II RR DD EE TT ÉÉ SS

Vámospércsi presszóba
pultost felveszek. Érdeklőd-
ni lehet a 06-20- 3153-084-es
telefonszámon.
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