
Családi óévbúcsúztató

A közelmúlt önkormány-
zati választásain sikeresen
szereplő, városi polgár-
mes teri tisztségében meg-
erősített Ménes Andreát
bízták meg a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés leg-
erősebb frakciójának, a
FIDESZ-KDNP frakciónak
a vezetésével. Ennek apro-
pójából kértünk interjút a
polgármestertől. 

– Mindenekelőtt gratulá-
lunk az új tisztségéhez, amely
egyébként is elismerésre mél-
tó, de méginkább az, ha figye-
lembe vesszük, hogy épp
akkor bízták meg ezzel, ami-
kor a korábban 40 fős testület
most csak 25 főt számlál. Ön
szerint minek köszönhető,
hogy megbízták ezzel a ne-
héz, de igen nagy befolyást
jelentő tisztséggel?

– Köszönöm a jókívánságát,
és had kezdjem azzal, hogy
megköszönöm minden válasz-
tópolgárnak a megyei listára
leadott szavazatát, mert lénye-
gében ez tette lehetővé, hogy
most a mi frakciónk a legna-
gyobb a megyei közgyűlésben.
A konkrét felkérés mögött
pedig, amelyet Rácz Róbert,
megyei elnök úr közvetített
felém, hosszú és kitartó munka
van. Két, vagy három másik
képviselőtársammal együtt, az
egyik legrégebbi tagja vagyok
a megyegyűlésnek. 1998 óta,
tehát immár 12 éve dolgozom
a mindenkori megyei közgyű-
lési Fidesz frakcióban és úgy
érzem, hogy az elmúlt sok-sok
évben végzett munkámat is -
merték el ezzel. Másrészt a sok
és tisztességgel elvégzett mun-
ka mellett kétségtelenül a sze-
mélyes rátermettséget is mér-
legelték társaim a frakcióban,
hiszen ez egy jó szervező kész-
séget igénylő, sok személyes és
nyilvános szerepléssel járó fel-
adat. Örülök, hogy a döntésho-
zatalnál úgy érezték, hogy bir-
tokában vagyok a szükséges

tapasztalatoknak és képessé-
geknek ehhez a munkához.
Biztos vagyok abban is, hogy a
választásnál fontos érv volt,
hogy immár a második ciklus-
ban töltöm be Vámospércs
polgármesteri tisztségét.

– Mi a feladata a többségi
frakció vezetőjének a közgyű-
lésben?

– Lényegében minden, a tes-
tület elé kerülő megyei ügy,
vagy döntés előkészítésében és
meghozatalában részt kell ven-
nem. Ennek révén meg kell
ismernem ezek részleteit, illet-
ve hozzá kell járulnom az adott
témában a megfelelő megoldá-
si javaslat kialakításához. En -
nek érdekében frakciótársaim-
mal, illetve a közgyűlésben
működő más frakcióvezetők-
kel egyeztetéseket kell folytat-
nom. Nem elhanyagolható fel-
adat az sem, hogy a szükséges
előkészítő munkát követően a
megyei önkormányzati szak -
apparátus javaslataiból akkor
lesz elfogadott határozat, hogy-
 ha az elfogadáshoz szükséges
frakciószavazatot voksainkkal
biztosítjuk. Ehhez pedig az
kell, hogy legalább a mi frak -
ciónk tagjai egységes álláspon-
tot képviseljenek az előterjesz-
tésekkel kapcsolatosan. Hoz -
záteszem, hogy én mindent
megteszek annak érdekében
is, hogy más pártok frakciói -
val, illetve képviselőivel is
együtt tudjunk működni,
hiszen az elénk kerülő ügyek
túlnyomó többsége olyan, ami

valamennyiünket érint, hiszen
ugyanabban a megyében
élünk.

– Egy város vezetése sem kis
feladat, nem tart attól, hogy
nem marad elég energiája
polgármesteri teendőinek ma -
radéktalan elvégzésére?

 – Mielőtt a felkérést elfogad-
tam volna ezt is átgondoltam,
és nemhogy kevésbé, hanem
úgy gondolom, hogy sokkal
jobban tudok majd városunk
hasznára lenni. Ennek az a
magyarázata, hogy szerkezeti-
leg, szakmailag, a döntéselőké-
szítést és a döntéshozatali me -
chanizmust tekintve a megye
hasonlóképpen működik, mint
mondjuk egy városi önkor-
mányzat. Szinte ugyanúgy zaj-
lik, mondjuk az egyik legna-
gyobb feladatként számon tar-
tott költségvetés összeállítása,
mint nálunk. És ne feledje,
hogy az imént említettem,
hogy a polgármesterség mel-
lett már 12 éve részt veszek a
megyei közgyűlés munkájá-
ban. Tehát nem kell azzal időt
töltenem, hogy kitaláljam,
hogy is fogjak hozzá a munká-
hoz. Másrészt a megyei önkor-
mányzat előterjesztései szak-
mailag alaposan kidolgozot-
tak, ami azt is jelenti, hogy a
különféle alternatívák közül
könnyebb eldönteni, hogy
melyiket támogassuk és melyi-
ket nem. Sőt, tovább megyek.

Mivel tartalmilag hasonló
ügyekről van szó a megyei tes-
tületben is, mint ami egy váro-
si közgyűlésben, úgy vélem,
azzal, hogy részt veszek a
megyei szintű szakmai munká-
ban, mi is profitálni tudunk
ebből itt helyben Vámos pér -
csen. Eredményes megoldási
javaslatokat és már kipróbált
szakmai tapasztalatokat tudok
majd haza hozni, ami eredmé-
nyesebbé teheti a munkánkat.
A megye egészét érintő ügyek-
ben pedig markánsabban tu -
dok majd olyan álláspontot
képviselni és érvényesíteni,
amely a megyén túl, Vámos -
pércs érdekeit is messzemenő-
en szolgálni tudja. Erre töre-
kedtem eddig is a megyegyű-
lés szociális bizottságának ve -
zetőjeként is. Ezt a feladatomat
most, a következő négyéves
ciklusban is tovább viszem, és
csakúgy, mint eddig, bizonyos
egészségügyi kérdésekkel, szo-
ciális és gyermekvédelmi
ügyekkel, illetve kisebbségi
ügyekkel foglalkozunk ebben
a szakbizottságban. Második
lépcsőben ez a testület tesz
javaslatot a Bursa Hungarica el -
nevezésű, hátrányos helyzetű,
de tehetséges fiatalok ta nul-
mányi ösztöndíjának odaítélé-
sére is. Egyszerre tudok tehát a
megye és Vámospércs fejlődé-
séért dolgozni. A kettő nem
kioltja, hanem erősíti egymást. 

Tisztelt  Olvasók!  Kedves  Vámospércsiek!
A karácsony ünnepe, a

Megváltó születésének nap-
 ja, csupa olyan szimbólum,
amely azt üzeni nekünk,
hogy az időnként viharos
felszín alatt valamennyien
testvérek vagyunk, és a leg-
nehezebb időszakban az
egymás iránti szeretet je -
lent mentőkötelet minden

ember számára. De nem
csak bánatainkat élhetjük
meg könnyebben együtt.
Örömünket is csak akkor
élhetjük át a legboldogab-
ban, ha van kivel megosz-
tanunk ezt. Meg osz tani pe -
dig embertársainkkal tud-
juk. Keressük tehát egy-
mást a nehéz időkben is,

hogy megfoghassuk egy-
más kezét. 

Minden városlakónak,
min den vámospércsinek
kívánok áldott, békés ün -
nepeket és boldog újesz-
tendőt.

Ménes Andrea
polgármester

Legszebben
kivilágított 

porták
Vámospércs Város Ön -

kormányzata az idén is
szeretné, ha a szeretet
ünnepére városunk utcái
is díszbe öltöznének, s
minél több, szépen kivilá-
gított és ízlésesen feldíszí-
tett porta tenné még
meghittebbé az ünnepet. 

Ennek érdekében meg-
hirdeti, a „Legszebben
kivilágított porta” cím
elnyeréséért a versenyt. 

Az elbírálás december
21-én 17 órától lesz. A
három legszebben kivilá-
gított porta tulajdonosa a
jutalmát december 22-én,
a Főtéri ünnepségen, a
Mindenki karácsonyán
veheti át.

Ménes Andrea 
polgármester

Az új megyei közgyűlés testülete 

Megyei frakció élén a polgármester

XX. évfolyam, 12. szám
2010. december 

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

A Művelődési Ház és
Könyvtár 2010. december
31-én Családi óévbúcsúz-
tatót szervez.

A rendezvényt csakis
megfelelő érdeklődés, azaz
minimum 60 fő esetén
szervezzük, ezért kérjük, a
részvételi szándékát mie-

lőbb jelezze! Részvétel költ-
 sége felnőtteknek 3 500
Ft/fő, csa lá donként, szü-
lőkkel érkező 10 év alatti
gyereknek ingyenes (2 gye-
rekig), 10-16 éves korig
2500 Ft/fő. 

Az összeg magában fog-
lalja a vacsorát (hidegtál)

az élő zenét, valamint éjfél-
kor egy pohár pezsgőt. 

A jelentkezéseket de-
cember 11-ig személyesen
vagy az alábbi elérhetősé-
geken várjuk:

06-52/591-038; 
06-52/591-039.

November 22 a Megye Napja, mely alkalmat
Vámospércsen évenként ismétlődve, de mindig más és
más kulturális eseménnyel teszünk emlékezetesebbé. A
Megye Napjához kötődő eseményként rendeztük meg a
Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület kiállítását
„Kocsira Ládám, hegyibe párnám…” címmel, ahol har-
mincöt alkotó különböző technikával készült munkáját
nézheti meg a látogató. A repertoár színes, hiszen látha-
tó többek között népi hímzés, szőttes, vert csipke, faze-
kas munka, fafaragás, gyöngyfűzés, remekműként díszí-
tett mézeskalács és grillázstorta, hagyományos esküvői
viselet. A munkák közös jellemzője, hogy egy témához,
az esküvőhöz kötődnek.

A november 20-án, szombaton délután rendezett
ünnepi megnyitó vidám, „lakodalmas” hangulatban zaj-
lott. Gondoskodott erről az egyesülettel érkező sárándi
vőfély, Erdős Levente, aki Sarkadi Gyula énekét követő-
en köszöntővel nyitott. A formaságokat követően Huszti
János alpolgármester úr nyitotta meg a kiállítást, majd
Hubert Erzsébet etnográfus, az egyesület elnöke bemu-
tatta a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület
munkáját, valamint tárlatvezetést tartott. Az egyesület
tagjai a tárgyalkotás mellett a népművészet más ágait is
szívesen gyakorolják, ennek bizonyítékaként népdalo-
kat énekelt Virágos Lajosné, Kozák Anikó valamint
Sarkadi Gyuláné. Sütő Brigitta pedig a Dorottya című
előadással bűvölte el a közönséget. Városunk színeiben
a Vámospércsi Népdalkör lakodalmas csokrot adott elő,
valamint az egyesület kérésére hagyományos módon csi-
gát készítettek a múltat elénk idéző asszonyaink.

A kiállítást december hatodikán nézheti meg utoljára
a közönség.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

„Kocsira Ládám, 
hegyibe párnám..”

Huszti János alpolgármester és a program résztvevői

Bizonyára sokan emlékeznek még a 1999-2000-ben Vámos -
pér csen és Halápon (illetve az ország egyéb részein) is lezajlott
agyhártyagyulladás-járványra.

Ennek a betegségnek a kórokozója a Meningo coccus nevű
baktérium. Az A típus nem fordul elő térségünkben, a B típus az
elszórt esetekért felelős, a C típus okozza a járványokat. Fő leg
zárt közösségben fordul elő. A betegség a téli-koratavaszi idő-
szakban jelentkezik. A B típus ellen nincs védőoltás, a C típus
ellen kétféle oltóanyag létezik.

Tíz évvel ezelőtt a járvány kapcsán a kontaktok antibioti-
kumban részesültek, és sokan védőoltást igényeltek. Az ak kori
– ún. polysaccharid-oltóanyagot – két éven felü lieknek lehetett
adni, és csak 3-5 évig adott védettséget. Tehát már legalább öt
éve védtelenek azok a fiatalok, akik akkor kaptak védőoltást a
Meningo coccus baktérium ellen. Az újabb, úgynevezett conju-
gált vakcinák már két hó napos kortól adhatók (a csecsemők
szüleinek minden esetben fel is ajánljuk ezt a nem kötelező
védőoltások között), és életre szóló védettséget adnak a mai
tudásunk szerint. Ezen tájékoztatónkkal sze retnénk felhívni a
szülők figyelmét arra, hogy az akkor beoltott alsó tagozatos
gyermekek ma már védtelenek a betegséggel szemben. Ugyan -
akkor középiskolába járnak, kollégisták lettek. Ez a korosztály,
illetve a zárt közösségek veszélyeztető tényezők, így érdemes
újragondolni a lehetőségeket.

Kérdéseikkel, az újraoltás lehetőségeiről, bátran forduljanak
házi gyermekorvosukhoz, illetve házi orvosukhoz.

Dr. Mechler Andrea Üveges Andrea 
házi gyermekorvos védőnő

Felhívás!
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A képviselő-testület novem-

ber 2-án rendkívüli ülést tar-
tott. Első napirendi pontban a
testület a Magyar Ökumeni -
kus Segélyszervezettel meg-
kötött hatályos Együttmű kö -
dési megállapodás alapján, a
Mikrotérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat bevo-
násával kívánja lebonyolítani
a 2010. évi téli élelmiszer-
segély csomagok kiosztását. A
rászorultsági kategóriákat a
képviselő-testület elsődlege-
sen az alábbiak szerint állapí-
totta meg: a létminimum köze-
lében élők közül azok része-
sülhessenek élelmiszer se -
gély ben, ahol a családban az
egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíj mini-
mumot, a 28 500 Ft-ot. To váb -
bá azok a hátrányos helyzetű
gyerekeket nevelő családok
részesülhessenek élelmiszer-
segélyben, akik gyermekneve-
lési kedvezményben részesül-
nek és három, vagy annál több
gyermeket nevelnek, ezen
kívül, akik gyermeknevelési
kedvezményben részesülnek,
és egyedül nevelik gyerme  -
küket. A kisnyugdíjasok közül
azok részesülhessenek élelmi-
szer-segélyben, akik egyedül
élnek, és a jövedelmük nem
haladja meg a nyugdíjmini-
mum 250%-át, azaz 71 250 Ft-
ot. Ezen kívül, aki házastársá-
val együtt él, és az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg
a nyugdíjminimum 200%-át,
azaz 57 000 Ft-ot.  

Második napirendi pont-
ban a képviselők úgy határoz-
tak, hogy a tanuszodát gazda-
ságtalan működtetés miatt
időszakosan, 2010. október
15-től 2011. április 15-ig zárva
tartják. 

Harmadik napirendi pont-
ban a Vámospércs 476/12
hrsz. útépítési beruházás mű -
szaki ellenőri feladataival a
testület a legkedvezőbb ár -
aján latot benyújtót, a CSI-RI
’97 Bt. (Debrecen-Józsa) mű -
szaki ellenőrt bízta meg. 

Negyedik napirendi pont-
ban a testület a Vámospércs
Város Szociális Szolgáltató
Központ Alapító Okiratának,
a Szervezeti és Működési Sza -
bályzatának, valamint a Szak -
mai Programjának módosítá-
sát egységes szerkezetbe fog-
lalva elfogadta. 

Ötödik napirendi pontban
a képviselők arról döntöttek,
hogy a város biztonságos víz-
és csatorna-szolgáltatás érde-
kében, a képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert,
hogy a Vámosvíz Korlátolt
Felelősségű Társaság néven a
fenti szolgáltatások biztosítá-
sára 100%-os önkormányzati
tulajdonban álló cég alapító
okiratát írja alá. Továbbá, hogy
a cég törzstőkéjére az önkor-
mányzat vagyonából 3 millió
forintot biztosítson, a létrejö-
vő Vámosvíz Kft.-vel a víz- és
csatorna-szolgáltatásról szóló
szolgáltatási szerződést kösse
meg, a szükséges engedélyek
beszerzése iránt intézkedjen,
valamint a Hidro Vp Kft.-ben
lévő többségi üzletrész 2011.
1. 1-jei hatállyal értékesítse.

Következő napirendi pont-
ban a testület egyetértett az
Észak-alföldi Regionális Munka  -
ügyi Központhoz benyújtott
pályázattal, amely alapján a
Vámospércsi Kirendeltségnél
11 fő közhasznú foglalkozta-
tott dolgozhat 1,5 hónap idő-
tartamig, 2010. október 15-től.
Több napirendi pont a nyílt
ülésen nem volt, a testület zárt
ülésen folytatta a munkáját. A
zárt ülésen egyedi kérelem
elbírálása történt meg, vala-
mint a testület arról határo-
zott, hogy jegyzői állásra pá -
lyázatot ír ki.

A képviselő-testület novem-
ber 17-én ismét rendkívüli
ülést tartott. Első napirendi
pontban a testület arról dön-
tött, hogy elfogadja a városi
köztemető bővítésére vonat-
kozó előterjesztést, mely az új

temetőrész utak, parcellák ki -
tűzését, körbekerítését, vízhá-
lózat-kiépítését és fásítását fog-
lalja magában. A megvalósítás-
sal járó fedezetet, mely cca
700 000 Ft-ra tehető, az önkor-
mányzat a 2010. évi költségve-
tésében biztosítja. 

Második napirendi pont-
ban a képviselők a kötelezően
előírt, „A gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok
ellátásának átfogó értékelése
Vámospércs város 2009. év”
címmel  készült átfogó értéke-
lést megismerte, annak tartal-
mát elfogadta. 

Harmadik napirendi pont-
ban az aljegyző előterjesztésé-
re a testület jóváhagyta Vá -
mospércs város 2011. évi bel-
ső ellenőrzési tervét. 

Negyedik napirendi pont-
ban a képviselők elhatározták,
hogy a „Vámospércs és Nyír -
mártonfalva települések szenny  -
vízelvezetése és szennyvíztisz-
títása” című KEOP-7.1.2.0.-
2008-0245 pályázati támoga-
tásból megvalósuló szennyvíz
projekt pénzügyi tanácsadás
és könyvvizsgálói feladatok
ellátására árajánlatot kér be.
Felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy két árajánlatot kér-
jen be, a fenti feladat elvégzé-
sére jogosultsággal rendelke-
zőktől, és kéri, az ajánlatokat, a
beérkezésüket követően ter-
jessze a képviselő-testület elé. 

Ötödik napirendi pontban
az ünnepi díszkivilágításról
döntöttek. E szerint Vámos -
pércs városában a Mezei-Vill
Villamosipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.-től rendeli
meg az önkormányzat a dísz-
kivilágítást, a tavalyi árú és tar-
talmú szolgáltatással. 

Hatodik napirendi pont-
ban a képviselő-testület úgy
határozott, hogy a Bocskai SE
elnöke által benyújtott kérel-
mét, melyben az idén 2020
ezer forint támogatáson felül,
még 500 000 Ft támogatást
igényel az egyesület számára,
az önkormányzat pénzügyi
helyzetére való tekintettel
nem támogatja. 

Hetedik napirendi pont-
ban Ménes Andrea polgármes-
ter tájékoztatást adott Vá -
mosvíz Kft. céglapítása tárgyá-
ban, és a testület úgy döntött,
hogy a cég Alapító Okiratát
megismerte, hozzájárul an -
nak a cégbírósághoz történő
benyújtásához, valamint ah -
hoz, hogy társaság ügyvezető-
je 2010. november 10-től
2010. december 31-ig Bodó
Zsolt úr legyen. Következő
napirendi pontban Ménes
Andrea polgármester tájékoz-
tatást adott a Gaál-Ét-Trend
Kft. ügyének tárgyában. 

Kilencedik napirendi pont-
ban „A Kelet-Hajdúsági Ivóvíz -
minőség-javító Önkormány -
zati Társulás Környezet és
Energia Operatív Program
keretében ivóvízminőség-javí-
tás KEOP-1.3.0 kódszámú
pályázat benyújtása és a beru-
házás finanszírozása” tárgyá-
ban a testület úgy döntött,
hogy a pályázathoz szükséges
önerőt biztosítja. 

Tizedik napirendi pontban
a ,,Vámospércs és Nyírmárton -
falva települések szennyvíz
csatornázási és szennyvíztisz-
títási beruházásra vonatkozó
vízjogi engedélyes és kiviteli
tervezési munkái” tárgyú
engedélyes és kiviteli tervek
készítésére vonatkozó tervezé-
si szerződéssel kapcsolatban,
elfogadta a szerződés 1. számú
módosítását, amely a teljesíté-
si határidő a szennyvízcsator-
na hálózatánál és a szennyvíz-
tisztító-telep esetében, az
engedélyezési tervek tekinte-
tében módosult. 

Következő napirendi pont-
ban a képviselők úgy döntöt-
tek, hogy a TÁMOP-6. 1. 2/Aé-
09/1-2010-0204 azonosítószá-
mú, „Nyitott kapuk” a rend-
szeres testmozgásért és kap-
csolódó egészségfejlesztési
programok Vámospércsen”

című pályázat megvalósítása
során, benyújtandó monito-
ring rendszer, valamint az
egészségfejlesztési terv elké-
szítésének szakmai támogatá-
sa, illetve a résztvevő szakem-
berek felkészítésének felada-
tok elvégzésével a legkedve-
zőbb árajánlatot benyújtó
EMESZ Zrt.-t bízza meg. 

Tizenkettedik napirendi
pontban a testület úgy dön-
tött, hogy a Nyíradonyi Mikro -
térségi Szociális Szolgáltató
Központ Alapító Okiratának
módosítását egységes szerke-
zetben elfogadja. 

Következő napirendi pont-
ban a képviselők úgy határoz-
tak, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által megküldött,
az országos közutakat érintő,
jogszabály szerinti építtetők
hiányában megvalósított, vagy
megkezdett beruházások tu -
lajdonviszonyának a rendezé-
séről szóló ötoldalú „Megálla -
podás-tervezetet” a testület
megismerte, valamint felkérte
a polgármestert, hogy ameny-
nyiben szükséges, a jövőben
ilyen tárgyú megállapodás
megkötése, akkor azt az ön -
kor mányzat nevében kösse
meg. 

Tizennegyedik napirendi
pontban a képviselők úgy
határoztak, hogy a háziorvo-
sok, a gyermekorvos és az
orvosi ügyelet rendelési idejét
az alábbiak szerint határozza
meg: a háziorvosok és a gyer-
mekorvos rendelési ideje dél-
előtt 8-13óra, délután 13-18
óra, az orvosi ügyelet rendelé-
si ideje munkanapokon 18
órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén, pénteken 18 órától
hétfő reggel 8 óráig. 

Ennek érdekében a képvi-
selő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy utasítsa a
Vámospércsi Humánszolgál -
tató Kft. ügyvezetői igazgató-
ját, hogy az orvosokkal kötött
szerződést jelen határozatnak
megfelelően módosítsa és az
orvosok működési engedé -
lyei nek módosítását az illeté-
kes hatóságoknál végezze el. 

Tizenötödik napirendi pont-
 ban arról születet döntés,
hogy T. Csaba kérelmére meg-
adja az elvi vagyonkezelői hoz-
zájárulását a Vámospércsi
821/2 és 820 hrsz-ú ingatla-
nok közötti kapubejáró, köz-
úti csatlakozás és a hozzákap-
csolódó belső út kialakításá-
hoz azzal a feltétellel, hogy
kérelmező vállalja, hogy a ter-
vezés, engedélyeztetés és a
megvalósítás valamennyi sza-
kaszában egyeztet az önkor-
mányzattal. A kérelmező vál-
lalta továbbá, hogy terveit az
Önkormányzat fejlesztési el -
képzelésével összehangolja, és
úgy valósítja meg, hogy abból
az önkormányzatnak kára ne
származzon. 

Tizenhatodik napirendi
pontban azt határozták el a
képviselők, hogy „K.A.T. K.A”
– Könyvtárak a Tudós Közös -
ségekért az Alföldön, TÁMOP-
3.2.4-08/1-2009-0027, pályá-
zati forrásból a Művelődési
Házban megvalósuló könyvtá-
ri és oktatótermi berendezé-
seit a hat beérkezett árajánlat
közül, a legkedvezőbbet adó
cégtől, a Nyír-Mix-Trade Kft.-
től szerzi be. Több napirendi
pont a nyílt ülésen nem volt,
ezt követően zárt ülésen foly-
tatták a munkájukat a képvise-
lők, ahol egyedi kérelmek elbí-
rálására került sor. 

Ménes Andrea
polgármester

Bővítik a városi temetőt
Decemberben, az ün -

nepek közeledtével talán
szokatlan dolog épp a te -
metkezésről cikket írni,
hiszen az öröm, a szere-
tet, a megváltó születésé-
nek ünnepe közeleg, de
egy novemberi testületi
döntés kapcsán mégis
fontos most beszámolni
a történtekről. 

Egy ideje már nyilvánvaló-
vá vált, hogy a városi közte-
metőben rövidesen elfogy-
nak a temetkezési helyek,
ezért kellett lépnie az önkor-
mányzatnak. A városi képvi-
selők úgy határoztak, hogy a
már meglévő temetkezési
területhez egy újabb ingat-
lant kapcsolnak, amelyet
azonban nem csak helyrajzi-
lag kellett alkalmassá tenni
az új funkció betöltésére,
hanem fizikailag is át kell
alakítani. Az önkormányzat
műszaki szakemberei koráb-
ban már felmérték a szüksé-
ges munkálatokat és ez alap-
ján a város vezetése úgy dön-
tött, hogy ezeket, az önkor-
mányzat saját dolgozóival
elvégezteti. A feladat elvég-
zéséhez szükséges kimérési
és anyagköltség még így is
körülbelül hétszázezer fo -
rintot tesz ki. A munkálatok
mindent egybevetve nagyjá-
ból egy hónapig tarthatnak.

Az új temetői rész is a
Hajdú-Bihar megyei Temet -
kezési Vállalat gondozásá-

ban lesz majd, mivel az
önkormányzatnak közszol-
gálati szerződése van a cég-
gel. Éppen ezért, megkeres-
tük Olajos Mihálynét, a cég
igazgatóját is, aki elmondta,
hogy amennyiben szükség
van rá, mind fizikai munkák
vonatkozásában, mind pe -
dig szakmailag segítenek a
temetőbővítésben a város-
nak, amennyiben erre szük-
ség van. Az üzemeltetéssel
kapcsolatban elmondta, hogy
a megyében húsz települé-
sen ők tartják fenn a teme-
tőt, nyolc településen a rava-
talozót és ők nyújtanak min-
den olyan szolgáltatást, amely
lehetővé teszi, hogy méltó-
képpen búcsúzhassunk el -
hunyt hozzátartozóinktól.
Az igazgató azt is fontosnak
tartotta elmondani, hogy
mindezt non-profit formá-
ban teszik, vagyis az önkor-
mányzat nem fizet nekik a
temető gondozásáért, a kör-
nyezet rendben tartásáért, a
közüzemi díjak (víz, áram,
szemétszállítás) átvállalásá-
ért. Ennek költségeit első-
sorban a temetkezési kellé-
kek árbevételéből fedezik,
illetve ez biztosítja a cég dol-
gozóinak bérét, és a vállalat
egyéb működési költségeit.
Ezért nagyon fontosnak tart-
ja, hogy legalább azokon a
településeken, ahol ők a
temetők üzemeltetői, az
emberek tőlük rendeljék
meg a koporsókat és a szük-

séges kellékeket, díszeket a
szertartáshoz. Persze min-
denki megnézi, hogy máshol
ugyanez mennyibe kerül, de
Olajosné szerint amennyire
csak lehetséges, igyekeznek
féken tartani az árakat.
Másrészt, ha egy-egy esetben
áregyezőség van adott ter-
mékeknél, akkor is érdemes
tőlük beszerezni ezeket, mi -
vel arra szerződéses garan-
cia van, hogy a bevételt a
temető gondozásába, kar-
bantartására vissza fogják
fordítani, tehát az emberek
pénze a saját településüket
gazdagítja, és nem viszik el
onnan. Lényegében ez teszi
lehetővé, hogy az önkor-
mányzatnak semmit ne kell-
jen költenie a város költség-
vetéséből ilyesmire, és az
így megtakarított forráso-
kat, akár szociális segélye-
zésre is fordíthatják-emelte
ki Olajos Mihályné.

A bevételek mellett a költ-
ségtakarékosságra is igye-
keznek nagy gondot fordíta-
ni, ezért előkészítés alatt van
egy olyan pályázat, amely-
ben az önkormányzatokkal
való közös összefogás ered-
ményeként olyan komposz-
tálókat hoznának létre, ame-
lyek lehetővé tennék, hogy a
temető területén felhalmo-
zódó növényi hulladékot,
füvet újrahasznosítsák. Ezzel
megtakarítanák az elszállítás
és a külső hulladéklerakás
költségeit, ráadásul olyan
értékes komposztot tudná-
nak előállítani, amelyből a
lakosság javítani tudná a sír-
halmok földjének minőségét
(feltölthetné a megsüllyedt
sírhalmokat). A hulladék
szelektálásával csökkenne a
temető üzemeltetési költsé-
ge, ami lehetővé tenné a
temetkezési díjak szinten
tartását.

Az igazgatónő reméli,
hogy ehhez az elképzelésé-
hez partnerre talál a telepü-
lési önkormányzatokban és
végre számukra is sikerül
erre a speciális tevékenység-
re központi forrást, támoga-
tást elnyerniük. 

NOVEMBERBEN SZÜLETTEK

SZÁNTÓ LUCA CSENGE (Dr Szántó Zoltán, Vásárhelyi Adrienn)
ÖKRÖS LOTTI (Ökrös Béla, Kovács Gyöngyi)

KISS NIMRÓD (Kiss Péter, Halász Éva)
TÓTH ÁDÁM (Tóth Lajos, Nagy Beatrix)

BAKATOR CSANÁD (Bakator Krisztián, Nemes Andrea)
KÖVÉR BALÁZS ( Kövér Róbert, Bekő Anita)

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK

NAGY FERENCNÉ (Szabó Magdolna)
MADAR FERENCNÉ (Rácz Ilona)
TÓTH PÉTERNÉ (Nagy Julianna)

KOCSIS ZOLTÁN

SZABÓ JÁNOS

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TÖMÖRI IMRÉNÉ
sz.: Kovács Ilona

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

részvéttel osztoztak

Elfogynak a temetkezési helyek 
(Fotó: Turkász Simon Csaba)

HOMEOPÁTIA
az egészségmegőrzés 

és gyógyítás titka!

Homeopátiás szakrendelés 

Rendel: 

DR. PATAY IRÉN
homeopátiás szakorvos

4027 Debrecen, Dózsa György út 25.
Kedd:        16.00-18.00
Csütörtök:16.00-18.00

Bejelentkezés: 06 70 428-0546
E-mail: homeodoktor@gmail.com

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK Káresemények
11.5. Nyíradony és Nyír -

mihálydi között egy mezőgaz-
dasági vontató árokba csú-
szott. Az adonyi egység vonta-
tókötél segítségével a jármű-
vet az árokból kivontatta, a
mentés idejére félpályás útzár
volt. Az eset során személyi
sérülés és kár nem keletkezett.

11.11. Nyírlugoson egy
lakóépület egyik szobájában a
födém 15 m2-en fa és nád
padozata égett. Az egységek
kiérkezésére a lakók, három
felnőtt és négy gyerek kime-
nekültek, személyi sérülés
nem történt. Az egység a szo-
bából a bútorzatot kimentet-
te, ruhaneműk, használati tár-
gyak semmisültek meg. A tűz-
oltók a kéményt visszabontot-
ták a padozati szintig, a tartó-
gerendák elégése miatt. A
keletkezési ok vélhetően a
tüzelő fűtő berendezés meg-
hibásodása. Kárér ték kb.: 2 M
Ft. A tulajdonos biztosítással
rendelkezik. A ház lakhatat-
lanná vált, de az elhelyezésük-
ről a polgármester gondosko-
dott.

11.18. A 471-es sz. főúton
Tamásipuszta után egy Dae-
woo Matiz típusú személy-
gépkocsi az útról lesodródott,
megpördült, az út menti árok-
ba esett. A járműben egy sze-
mély utazott, aki kirepült a
járműből, súlyos sérüléseket
szenvedett. Az egység áramta-
lanításra avatkozott be kézi-
szerszámokkal. 

Kovács Sándor
tűzoltó egységparancsok



Felnőttképzés a Művelődési Házban

400 éves a V ámospércsi Református Egyházközség 
2010. november 21-én,

szép napsugaras vasár-
napra virradtunk fel.
Ezen a napon került sor a
Partiumban élő Szilágy -
nagyfalui Református Gyü -
lekezettel való találkozás-
ra Vámospércsen. 2009-
ben mi voltunk náluk,
most ők látogattak el hoz-
zánk. 

Nagytiszteletű Lukács Jó -
zsef lelkipásztor és kedves
felesége vezetésével, mint -
egy 40 tagú lelkes gyüleke-
zeti közösség, vasárnap reg-
gel érkezett meg Vámos -
pércsre. A Gyülekezeti Ház -
ban fogadtuk szilágynagy-
falui református testvérein-
ket terített asztalnál regge-
livel. 

Nagy öröm és élmény volt
számunkra a találkozás, hi -
szen az elmúlt 12 év alatt
őszinte, szereteten alapuló
barátságok, lelki testvéri
kapcsolatok szövődtek a két
református gyülekezet lelki-
pásztorai, gondnokai, pres-
biterei és tagjai között. 

Ennek a napnak jelentő-
ségét fokozta az a tény, hogy
400 évvel ezelőtt Bocskai
István fejedelem az 1600-as
évek elején 108 hajdú-csalá-
dot telepített Vámospércsre,
akik 1610-ben megalapítot-
ták a Református Egyház -
községet. 

Délelőtt 9.30 órai kezdet-
tel hálaadó jubileumi isten-
tiszteletet tartottunk a temp-
lomban. Ács Ferenc helybeli
lelkipásztor köszöntötte az
egybegyűlteket, a Szilágy -
nagyfalui Református Gyüle -
kezet küldöttségét, Vámos -
pércs Város Önkormányza -
tának alpolgármesterét, kép-
viselőit és a helyi Vámospér -
csi Református Gyüleke ze -
tet. 

A Vámospércsi Reformá -
tus Gyülekezet rövid műso-
rában a Bibliából a 100.
zsoltár lett felolvasva, ünne-
pi vers hangzott el. Majd
az énekkar szolgált, melyet
Nagyné Ács Erzsébet lelki-

pásztor-orgonista-karnagy
vezetett hangszerkísérettel. 

Nagytiszteletű Ács Fe -
rencné Veress Erzsébet Nyír -
ábrány-Nyíracsád-Fülöpi lel-
kipásztor imádsága után
Nagytiszteletű Lukács József
szilágynagyfalui lelkipásztor
hirdette Istenigéjét a Lukács
evangéliuma 12, 35-40. alap-
ján, buzdította a gyülekeze-
tet további hűséges helytál-
lásra, szolgálatra. 

Ezután Vámospércs Város
Önkormányzata nevében
Huszti János alpolgármester
köszöntötte az ünneplő gyü-
lekezetet, tolmácsolva Mé -
nes Andrea polgármester
kö szöntését is. Polgárné Nagy
Elvira a képviselő-testület
tag ja egy szép vers elmondá-
sával gazdagította az ünnepi
megemlékezést. 

A Szilágynagyfalui Gyüle -

ke zet műsorában is szép ver-
sek és karénekek hangzottak
el. Az Énekkarukat Boér
László orgonista-kántor ve -
zette mindnyájunk örömére. 

Ács Ferenc helybeli lelki-
pásztor ismertette a Vámos -
pércsi Református Gyüleke -
zet történetét. Buzdította a
vámospércsi református hí -
veket további hűséges szol-
gálatra mind a kálvinista
örökség, mind a református
lelki ébredés szellemében. 

A délelőtti hálaadó isten-
tisztelet végén a templom
szószék felőli előcsarnoká-
ban elhelyezett emléktáblát
megáldotta, majd koszorút
helyezett el: a Vámospércsi
Református Egyházközség, a
Szilágynagyfalui Refor má -
tus Egyházközség, és Vámos -
pércs Város Önkormány za -
ta. Az emléktáblán ez az ige-

vers olvasható: „Mindeddig
megsegített minket az Úr!”
(I. Sámuel 7, 12/b.) 

A felemelő délelőtti ün -
nepség a Himnusz éneklésé-
vel ért véget. 

A szilágynagyfalui vendé-
geket a vámospércsi gyüle-
kezeti tagok hívták meg
ebédre hajlékaikba. 

Délután 15.30-kor vette
kezdetét a záró istentiszte-
let. Ács Ferenc lelkipásztor
imádsága után Lukács József
szilágynagyfalui lelkipásztor
hirdette Isten igéjét a Máté
evangéliuma 8,23-27. alap-
ján: Jézus lecsendesítette a
háborgó tengert. 

Ezt követően a Szilágy -
nagyfalui Gyülekezet műso-
ra következett. Majd nagy-
tiszteletű Pázmány József
nyírmártonfalvai lelkipász-
tor Igével köszöntötte az
ünneplő gyülekezetet a 128.
zsoltárból. 

A délutáni ünnepi isten-
tisztelet a Himnusz, Szózat
és Székely Himnusz elének-
lésével ért véget. 

A hálaadó jubileumi nap
ünnepi vacsorával zárult. A
vá mospércsi református gyü-
 lekezet 100 főre terített ün -
nepi asztalnál látta vendégül
a megjelenteket. Elbúcsúz -
tunk egymástól abban a re -
ményben, hogy 2011-ben
találkozunk Szilágynagyfalu -
ban, ha Isten éltet bennün-
ket. Isten igéje buzdítson
bennünket a Bibliából, a
100. zsoltárból: 

„Ujjongjatok az Úr előtt az
egész földön! Szolgáljatok az
Úrnak örömmel, vigadozva
járuljatok színe elé! Tud -
játok meg, hogy az Úr az
Isten! Ő alkotott minket, az
övéi vagyunk: az ő népe
és legelőjének nyája. Menje -
tek be kapuin hálaénekkel,
udvaraiba dicsérettel! Adja -
tok hálát neki, áldjátok ne -
vét! Mert jó az Úr, örökké
tart szeretete, és hűsége
nem zedékről nemzedékre.” 

Ács Ferenc 
református lelkipásztor 

Adventi-vásár az óvodában

Az óvodában ismét Adventi-vásárt tartottunk. Ezzel
is igyekszünk az ünnepi várakozást szebbé, örömtelib-
bé tenni. Az Adventi időszak előtti hetekben az óvó-
nénik és a dajka nénik a gyerekekkel közösen, ötletes,
dekoratív karácsonyi díszeket készítettek.

Az Adventi-koszorún lévő négy gyertyával, melyek a
béke, a hit, a szeretet és a remény jelképei, valamint a
kézzel készített karácsonyfadíszekkel, a mézes sütemé-
nyekkel, asztali mécsesekkel igyekszünk az otthonok-
ban is a meghitt, ünnepi hangulatot elősegíteni.

November 25-én, 26-án ezekből a tárgyakból ren-
deztünk vásárt, amit a szülők nagy érdeklődéssel fogad-
tak. A vásár bevételéből a csoportok számára karácso-
nyi ajándékot vásárolunk, melyek az óvodai, közös
karácsonyfa alá kerülnek a gyerekek örömére.

Németh Jánosné
óvodavezető
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Bábszínház

2010. november 18-án iskolánkba látogatott az
Ákom-Bákom Bábcsoport. Prokofjev szimfonikus
meséje alapján, a „Péter és a farkas” című bábelőadásu-
kat láthattuk, ami hatalmas sikert aratott a gyerekek
körében.

2010.november 19-e délutánján ismét nagysikerű
bábelőadáson vehettek részt tanulóink térítésmente-
sen, a Művelődési Ház nagytermében. A NAGYVÁRADI
MATYI MŰHELY BÁBSZÍNHÁZ művészei Kádár Vitéz
című bábjátékukkal bebizonyították, hogy nemcsak a
mesékkel – mint a Piroska és a farkas -, hanem a mon-
dákkal is képesek elvarázsolni a 6-10 éves gyerekeket.

A zsúfolásig megtelt nagyteremben szinte szájtátva
izgulták végig Kádár Vitéz kalandjait, az ifjú Nimród,
Tatárországból való kiszabadításáért.

A sok humorral fűszerezett látványos előadást látha-
tóan élvezték kollégáink is. Minél több ilyen és hason-
ló színvonalú előadást kívánunk a jövőben is! Kö -
szönjük.

Fogászati vetélkedő

2010. november 12-én az alsó tagozatos gyerekek a
fogápolással és az egészséges életmóddal kapcsolatos
feladatokon keresztül mérték össze tudásukat. 

Az eredmények a következők:

2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
I. 2.b I. 3.b I. 4.d

II. 2.c II. 3.a II. 4.c
III. 2.a III. 4.a

Papp Lászlóné
igazgató-helyettes

A  versenyen résztvevő gyerekek

Örömmel tájékoztat-
juk la punk olvasóit, hogy
a Vá mospércsi Művelő -
dési Ház és Könyvtárban
2010. október 8-án indult
az első Felnőttképzési
Akkreditáló Testület rö -
vid nevén FAT által akk-
 reditált felnőttképzési
prog ramunk, mely a Pro -
tokoll a mindennapok-
ban elnevezésű kilenc-
ven órás tanfolyam. 

A tanfolyam hallgatói négy
mo dulban mé lyítik el is mere-
teiket a té mában. A tanfolyam
végére megszerezhető kom-
petenciák a társadalmi érint-
kezés szabályainak ismerete
és alkalmazása. Az esemé-
nyek, rendezvények, hivata-
los kapcsolatok protokoll
szabályainak és alkalmazásá-
nak ismerete va lamint a ven-
déglátás protokollja. 

A tanfolyam a Közös jö -
vőnk Hajdú-Bihar TÁMOP
3.2.3.-08/1-2009-0038 azo-
nosítószámú projekt támo-
gatásával valósul meg. A pá -
lyázat konzorciumvezetője a
Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Művelődési Köz -
pont. Tagok: Komádi, De -
recs ke, Balmazújváros, vala-
mint Vámospércs önkor-
mányzatai, illetve közműve-
lődési intézményei.

A tanfolyammal párhuza-
mosan folynak az intézmény

akkreditáció előkészületei,
melyet a terv szerint decem-
ber végén kell benyújtani az
illetékes szervnek.

A napokban megérkezett
a FAT akkreditációs engedé-
lye az „Álláskeresési ismere-
tek”, valamint a „Torma -
 termesztő-gazdálkodó” kép-
zésre, melyeket hamarosan

meghirdetünk a helyben
szokásos módon, plakáto-
kon és a honlapon. A részle-
tekről tájékozódhatnak a
Könyvtárban található Help
–Desk szolgáltató pultnál,
közérthetőbben, az informá-
ciós munkatársnál, Hajdu
Zoltánnénál. Intézményünk
honlapjának elérhetősége: 

http//www.muv.hazvamos-
percs.hu

Diósné 
Kozma Erzsébet
intézményvezető

A Protokoll a mindennapokban tanfolyam hallgatói

Az ünnepi oltár

Lehetett miből válogatni
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