
Pert vesztett 
a volt jegyző

Megszületett az ítélet, miszerint Dr. Tóth Kál -
mán jogtalanul vette fel 2006 augusztusában a
jubileumi jutalmát, s ezért a Debreceni Munka -
ügyi Bíróság a nettó összeg (500 610 Ft) - illetve
annak 2006. augusztus 14-től számított kamatai -
visszafizetésére kötelezte őt.  

Ahogy annak idején ígértük – a volt jegyző kontra
Vámospércsi Önkormányzat ügyben –, úgy most köte-
lességünknek érezzük tájékoztatni Kedves Olva -
sóinkat az immár lezárult per részleteiről. Bizonyára
sokan emlékeznek még a Vámospércsi Hírekben 2007
novemberében a Fegyelmi eljárás a volt jegyző ellen
című cikkre, melyben a jelenlegi polgármester beszá-
molt a Dr. Tóth Kálmán ellen indított fegyelmi illetve
büntetőperek okairól, hátteréről.

Emlékeztetőül ugorjunk kicsit vissza az időben:
2006 augusztusában – amikor a település korábbi pol-
gármestere, Fagyal Barna egészségügyi állapota olyan
mértékben megromlott, hogy kórházi kezelése miatt
már nem tudott bejárni a hivatalba, s később e beteg-
sége elragadta őt az élők sorából – Dr. Tóth Kálmán
önhatalmúan döntött, és bruttó 902 000 Ft  összegben
25 éves jubileumi jutalmat utalt ki magának. Tette ezt
úgy, hogy nem volt meg a jutalom felvételéhez szüksé-
ges szolgálati ideje, ráadásul hiányzott a kifizetési pénz-
tárbizonylatról az utalványozó neve. 2007. szeptember
5-én az önkormányzat – mivel álláspontja szerint a jegy-
ző ennek felvételére jogosulatlan volt – felszólította őt
a két havi illetménynek megfelelő összeg visszafizeté-
sére.  Válaszul 2007. október 3-án Dr. Tóth Kálmán a
fizetési felszólítás hatályon kívül helyezése iránt kere-
setet nyújtott be a bírósághoz. 

Ménes Andrea az ominózus cikkben említést tett a
polgármester vagy alpolgármester aláírása nélküli, és
egyéb okból is jogtalanul felvett jubileumi jutalomról.
A volt jegyző ezen kijelentésekre kívánt 2007 decem-
berében egy – a lapunkhoz eljuttatott – levélben rea-
gálni, melynek közlését a felelős szerkesztő, mivel
folyamatban lévő munkaügyi perről volt szó, vissza-
utasította. Ezen felmérgesedve Dr. Tóth Kálmán elő-
ször szórólapok formájában próbálta meggyőzni a
lakosságot vélt igazáról. Ám nem érte be ennyivel, és
beperelte a már említett cikk tartalma miatt az újságot.
S bár 2008 márciusában phyrroszi győzelmet aratott –
azaz sikerült egy rövidke sajtó-helyreigazítást kieszkö-
zölnie – rá egy évvel elbukta a „ki nevet a végén?” nevű
társasjátékot. Milyen érdekes, hogy a Vámospércsi
Hírek elleni sajtóperben a Debreceni Ítélőtábla lapun-
kat arra kötelezte, hogy tegyük közzé: valótlanul állí-
tottuk, hogy a volt jegyző jogtalanul vette fel a jutalmát,
melynek épp ellenkezőjét bizonyította be az a munka-
ügyi per, melyet az önkormányzat kezdeményezett Dr.
Tóth Kálmán ellen.

A Debreceni Munkaügyi Bíróság megállapította,
hogy a felperes a jubileumi jutalom kifizetéséhez szük-
séges időt nem szerezte meg, így azt jogalap nélkül vet-
te fel, ezért a volt jegyzőt a nettó összeg: 500 610 Ft és
kamatai visszafizetésére kötelezte.  

Hassó Adrienn 

Szerencsés fiatal gazda
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

2008-ban meghirdette „A fiatal mezőgazdasági terme-
lők számára nyújtandó támogatás”elnevezésű pályáza-
tot. Erre a pályázatra jelentkezett Ifj. Kacsó Sándor
egyéni vállalkozó, Vámospércs, Szöllős utca 29. szám
alatti lakos. Szerencsésen megnyerte a támogatást.

Ez a pályázat segít elindulni tevékenységükben a fia-
tal gazdáknak, hisz a pályázati összeget csak mezőgaz-
dasági eszközökre, gépekre, földekre valamint telep-
helyekre lehet fordítani. A kiírás megköti, hogy a nyer-
tesnek öt évig egyéni vállalkozásban kell működnie.
Kacsó Sándor ezt a pályázati őszeget (10 millió forin-
tot), aminek 85 százalékát kapta meg az első évben,
telephelyvásárlásra és mezőgazdasági terület vásárlá-
sára fordította.

Emlékezetes találkozó Vámospércsen
A következő randevút a romániai Vámosgálfalva rendezi

XIX. évfolyam, 7. szám
2009. július 

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

Július első hétvégéje
két okból is jelentős volt a
vámospércsiek számára,
hiszen várossá nyilvání-
tásunk 8. évfordulóját
ünnepeltük, illetve eddi-
gi legnagyobb rendezvé-
nyünket tartottuk. A Vá -
mos Települések Szövet -
sé gének III. Nemzetközi
Találkozójára határon in -
nen és túlról is érkeztek
vendégek. A rangos ese-
ményen részt vett a VPOP
vezetősége, a VTSZ elnök-
sége, a környező és a
„vámos” települések pol-
gármesterei. 

Tizenegy magyar, három
romániai, hat szlovákiai köz-
ség és nem utolsósorban a
Vám- és Pénzügyőrség vezér-
kara, kommandós csoportja
és fúvószenekara képvisel-
tette magát a Vámospércsen
megrendezett háromnapos
találkozón. Magyarországról
Sajóvámos, Vámosújfalu, Vá -
mosatya, Vámosoroszi, So -
mogyvámos, Vámosszabadi,
Vámoscsalád, Vámosmikola,
Nemesvámos és a vendáglá-
tó Vámospércs; Szlovákiából
Vámosfalva, Vámoslucska,
Vámosladány, Vámos, Vá mos-
balog és Felsővámos; Ro -

mániából Vámosláz, Vá mos -
udvarhely és Vámosgálfalva
polgármesterei, illetve dele-
gáltjai vettek részt. A 2007-
ben megalakult Vámos Te -
lepülések Szövetségéhez a
tavalyi év végén csatlakoztak
a határon túlról is, ezáltal az
idei randevú az első, amely
immár nemzetközi mérete-
ket öltött. A legmesszebbről
a vámoscsaládiak, legköze-
lebbről a vámosláziak érkez-
tek. Míg az utóbbiak mind-
össze 53 kilométert utaztak,
addig az előbbiek 448 kilo-
métert tettek meg, hogy
eljussanak a rendezvényre. S
látva a „vámosok” nagy egy-
másra találását, jó hangulatú
beszélgetéseiket, közös ver-
sengésüket – akár vízifoci-
ban, főzésben, asztalitenisz-

ben –, úgy tűnt, mindany -
nyiuknak megérte, hogy el -
jöttek. 

A rendezvény kísérőprog-
ramjaként – a VPOP kezde-
ményezésére – „Vámosok a
környezetért” elnevezésű fu -

tást is tartottak. Az erre vál-
lalkozó pénzügyőrök június
29-én indultak a szlovákiai
Vámosbalogról, majd Sajó -
vámos, Vámosújfalu, Vámos -
atya, Vámosoroszi, majd a
romániai Vámosláz érintésé-
vel érkeztek meg július 4-én a
nemzetközi találkozó meg-
nyitójára Vámospércsre. A
részt vevő települések min-
denhol ünnepélyes műso-
rokkal várták az érkezőket.
Vámosatyán az érkezéssel
egyidejűleg Falutörténeti
Látványtárat és Tájházat
avattak, míg Vámoslázon új
közösségi házat adtak át.

Nálunk kemenceátadás-
sal kezdődött a háromnapos
programsorozat, ugyanis a
Múlt és Jövő Egyesület
Közösségi egészségtervet

nyújtott be a Béres Egészség
Hungarikum Alapítvány -
hoz. Sikeres pályázatuknak
köszönhetően valósulhatott
meg a sportpályán felállított
„Mindenki kemencéje”, amit
Dr. Béres József Ménes And -
rea polgármesterrel és Haj -
dú Zoltánné egyesület-veze-
tővel avatott fel július 3-án. A
programok folytatásában
vámtörténeti, baba- és képes-
lap-kiállítást tekinthettek
meg az érdeklődők a műve-
lődési házban. Ezt követően
egy amatőr énekes szórakoz-
tatta a közönséget, majd a
PIRCSIKE Közművelődési
Egyesület színjátszó cso-
portjának műsora követke-
zett. A szellemi táplálék után
jól esett az ízletes vacsora,
amit az iskola tornatermé-
ben fogyaszthattak el a ven-
dégek. Az est további részé-
ben Kölcsey Gergely és
bájos partnernője musical-
estjét élvezhette a nagyérde-
mű. A pénteki programokat
retrodiszkó zárta.

Aki elmulasztotta a Vá -

mos györkön illetve Nemes -
vámoson megtartott találko-
zókat, nem tudhatja, hogy a
rendezvény elmaradhatat-
lan része a vámszedés, amely-
re ezúttal Vámospércs hatá -
rában lévő Herceg-dűlőben
került sor. A hagyományok-
nak megfelelően a helyszí-
nen korhű ruhákba öltözött
vámolók állták útját – szeke-
rek helyett – az autóbuszok-
nak. Miután „kifosztották” az
utazókat, a népes sokada-
lom a város főterére igyeke-
zett, ahol pálinkával, ásvány-
vízzel és süteménnyel fogad-
ták őket a szervezők. A jó
hangulatról a VPOP fúvósze-
nekara gondoskodott, a
zenészek vezetésével kivo-
nultak a települések képvi-
seletei a sportpályára. Az
ünnepélyes megnyitón be -
szédet mondott a város pol-
gármestere, Ménes Andrea
mellett Dr. Nagy János altá-
bornagy, a VPOP parancsno-
ka, Kocsis Róbert, a Hajdú-

(Folytatás a 3. oldalon)

Vendéglátó városunk képviseletében

Romániában lesz a következó randevú

Aki fát ültet, bízik a jövőben



A képviselő-testület június 18-án tartotta következő soros ülé-
sét, melynek elején Ménes Andrea  polgármesteri tájékoztatást
adott az utolsó testületi ülés óta történtekről, illetve beszámolt a
lejárt határidejű képviselő-testületi döntésekről. Első napirendi
pontban a testület döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.1/E-2008-0022.
Városi és közösségi szolgáltatások körének bővítése Vámos -
pércsen című pályázati támogatásból megvalósuló út és parkolók
építésének kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást
kíván lefolytatni, a játszótér kivitelezőjének kiválasztására és a
műszaki ellenőri feladat ellátására három-három árajánlatot kíván
bekérni, elfogadta az ajánlattételi felhívásokat is, valamint  a pro-
jektmenedzseri tevékenység végzésével megbízta -az önkormány-
zat 100% tulajdonában lévő – Vámospércsi Humánszolgáltató
Nonprofit Kft.-t. Ezt követően döntések születtek a hazai forrású
pályázatok benyújtásával kapcsolatban, a testület úgy határozott,
hogy a következő pályázatokat kívánja benyújtani: az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírtak közül az ÉARFT-TEKI-
2009 kódszámmal kiírásra került pályázati felhívást, Vámospércs
Város Önkormányzata „Szabadság,, Zrínyi és Homok utcák szilárd
burkolattal történő ellátása”, ÉARFT-LEKI-2009 kódszámmal
kiírásra került pályázati felhívását, Vámospércs Város Önkor -
mányzata „ Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ épületének
felújítása”, ÉARFT-CÉDE-2009 kódszámmal kiírásra került pályá-
zati felhívását, Vámospércs Város Önkormányzata „Vámospércs
Művelődési Ház bővítésének befejezése”. A testületi ülésen beszá-
molók és azok elfogadására került sor, először a Mátyás Király
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/
2009-es tanévről szóló beszámolóját elfogadta a testület,valamint
a 2009/2010. nevelési évben induló 26 tanulócsoport és 5 napkö-
zi-tanulószoba csoport indítását fogadta el. Másodjára a  Vámos -
pércsi Óvoda 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját fogadta
el, illetve Vámospércsi Óvodában a 2009/2010. nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát 10 csoportban határozta meg,
továbbá engedélyezte a csoport átlaglétszámtól való eltérését azzal,
hogy a csoportok létszáma – a törvényben megállapítottnak meg-
felelően – maximum 25 fő lehet, ezen kívül az óvoda Helyi Óvodai
Programját a kiegészítésekkel együtt, egységes szerkezetben
fogadta el a testület. Harmadiknak az  Élelmezési Intézmény 2008.
évi beszámolóját, negyediknek a Művelődési Ház és Könyvtár
2008. évi beszámolóját, ötödiknek a Támogató Szolgálat 2008.évi
beszámolóját fogadták el a képviselők. A kilencedik napirendi
pontban a Vámospércsi Humán Szolgáltató Kht. számviteli tör-
vény szerinti 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját – a cég fel-
ügyelő bizottságának a beszámolóról szóló írásbeli jelentésének és
a könyvvizsgálói jelentésének figyelembevételével – fogadta el a
testület. Határozat született arról is, hogy a „A városi és közösségi
szolgáltatások bővítése Vámospércsen” című ÉAOP-5.1.1/E-2008
pályázati támogatásból megvalósuló beruházások kivitele zőjé(i) -
nek kiválasztására közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni az
önkormányzat, a közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítására a
Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési
tanácsadói névjegyzékben szereplő tanácsadót kíván megbízni,
ennek érdekében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy 3 árajánlatot kérjen be a fenti feladat elvégzésére a
Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési
tanácsadói névjegyzékben szereplő tanácsadóktól és kérte, hogy
az ajánlatok beérkezését követően azokat terjessze a képviselő-tes-
tület elé. Következő napirend alatt a megnyert pályázattal, a
Kistérségi járóbeteg-szakellátó központtal kapcsolatban adott
tájékoztatást a polgármester, illetve a 2009. január 13-án aláírt
Fejlesztési Megállapodás módosítását és annak egységes szerke-
zetbe foglalt szövegét fogadta el a testület, illetve azt is, hogy a kis-
térségi járóbeteg-szakellátó központ támogatási szerződés megkö-
téséhez szükséges non-profit gazdasági társaság megalakítása
érdekében, a pályázati kiírásnak megfelelő módon az előkészületi
munkákat tegye meg, az érintett települések polgármestereivel az
egyeztetéseket folytassa le a polgármester, ezt követően az egyez-
tetések alapján a társasági szerződés tervezetét készíttesse el
ügyvéd útján és azt haladéktalanul terjessze a képviselő-testület
elé, a közreműködő szervezet által megadott határidőn belül.

Tizenkettedik napirendi pontban az önkormányzat és azok
intézményeinek alapító  okiratainak módosítását fogadták el a kép-
viselők. Következő napirendi pontban elfogadásra került a
Közbeszerzési Szabályzat, melynek rendelkezéseit 2009. június
18. napjától kell alkalmazni. Döntés született arról is, hogy egy
MTD YardMan HN 5150 K fűgyűjtős fűnyíró traktort vásárol
500 000 Ft+áfa összegért a legolcsóbb ajánlatot adó MTD HUN-
GARIA Kft.-től az önkormányzat, valamint a traktorhoz kulcskész-
letet is rendelt 11 000 Ft+áfa összegben. Következő napirendi
pontban arról döntött a testület, hogy az önkormányzat vala-
mennyi intézménye vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytat
le az élelmiszerek tárgyában, melyhez bonyolítót kíván igénybe
venni, majd döntöttek arról is, hogy a SZILTOP Nonprofit Kft.-vel
bérleti szerződést köt határozatlan időre az önkormányzat. A
Debreceni Agglomerációs Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító
Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítását és egysé-
ges szerkezetbe foglalását is megszavazták a képviselők. Az ülés
végén a képviselők elfogadták a testület 2009. évi II. féléves ülés-
és munkatervét, illetve a Théva kft. által benyújtott kérelmet meg-
tárgyalták és az abban foglaltakat támogatta a testület, valamint
Csuth Imréné képviselő asszony két havi tiszteletdíját ajánlotta fel
a Jászó Nyári Szabadegyetem támogatása tárgyában. A testület ezt
követően zárt ülésen folytatta munkáját. 

A képviselő-testület június 25-én rendkívüli ülést tartott, az
első napirendi pontban döntés született arról, hogy  város készülő
módosított településszerkezeti tervét egyetértőleg áttekintette és
azt alkalmasnak tartja arra, hogy a módosított településszerkezeti
terv elkészüljön és a képviselő-testület elé kerüljön végleges elfo-
gadásra, továbbá alkalmasnak találja a készülő településszerkezeti
tervet a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv készítéséhez
valamint az államigazgatási eljárás lefolytatására, illetve a P-Art
Stúdió Kft-vel kötött tervezési szerződés módosítását is elfogadta
a testület. Második napirendben az önkormányzat  létrehozta a
Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságot, döntött a vezető tisztségviselői-
ről, a könyvvizsgálóról, és a Felügyelő Bizottság tagjairól.
Harmadik napirendi pontban a képviselő-testülete felszólította a
HIDRO VP Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtson részletes írásbeli tájé-
koztatást 15 napon belül, hogy a TIKÖFE hatósági kötelezésre a
cég ügyvezetése 2005 novembere óta milyen konkrét intézkedése-
ket tett és csatolja a tárgyban keletkezett valamennyi dokumentu-
mot. Utolsó napirendi pontban a jegyző asszony közpénzek fel-
használása tárgyában tartott szóbeli előterjesztést,majd a testület
ezt követően zárt ülésen folytatta a munkáját.

Ménes Andrea 
polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Mintegy 1 milliárd forintot nyert Vámospércs
2010 végére elkészül a járóbeteg-szakrendelő 

Jövő  év végégtől nem kell
Debrecenbe utaznia annak,
akinek belgyógyászati, sebé-
szeti, nőgyógyászati vagy
egyéb ellátásra van szüksé-
ge, hiszen Marinkán, az új
városközpontban létesülő
járóbeteg-szakrendelőben
erre módja és lehetősége
lesz. Az 1500 négyzetméter
összterületű intézményben
14 szakrendelés, labor, ultra-
hang, röntgen és 8 fekvőhe-
lyes nappali kórház áll majd
a vámospércsiek és a környe-
ző településeken élők ren-
delkezésére. 

A jelenlegi városvezetés
érdeme, hogy a korábbi
években elutasított pályáza-
tok dacára minden erejével
azon dolgozott, hogy igenis
legyen a településen járóbe-
teg-szakellátás. Már az elő-
ző polgármester is felismer-
te az intézmény létrehozásá-
nak szükségességét, és kollé-
gáival tett is lépéseket a cél
érdekében. Próbálkozásaik
azonban kudarcba fullad-
tak, hiszen 2003 decembe-
rében határidőn túl adták be
pályázatukat – így azt el sem
bírálták –, majd 2006-ban
elkészíttetett újabb terveiket
pedig be sem nyújtották. A
város önkormányzata 2008-
ban újra pályázott, és a ter-
vek ugyan megkapták a tá -
mogatáshoz szükséges pont-
számot, végül mégis elutasí-
tották. A bíráló bizottság a
projekt orvosszakmai prog-
ramjában talált hibákat, s
ennek megfelelően azt újra
kellett gondolni, illetve mó -
dosítani a hozzá kapcsolódó
építészeti terveket. Az áhí-
tott siker érdekében Ménes
Andrea polgármester új csa-
patot szervezett a módosítá-
sok kidolgozására. 

Vámospércs mellé csatla-
kozott hat település, melyek
polgármesterei együttmű-
ködési szerződést írtak alá.
Ebben rögzítették, hogy az
1200 négyzetméteren mű -

ködő szakorvosi rendelők
közös tulajdonukat képezik,
és vállalták a rájuk eső szük-
séges fenntartási költsége-
ket. A pályázatíró team előze-
tes tanulmányt készített a
kör nyező településen élő la -
kosság igényeiről, ebben fel-
mérték, hogy melyek a leg-
több embert érintő szakellá-
tások, és ezek ismeretében
dolgozták át a korábbi terve-
ket. Ennek megfelelően új
látványterv is készült a leen-
dő épületről, mely több pon-
ton eltér az Integrált Város -
fejlesztési Stratégiá ban lát-
ható régitől. Nagy hangsúlyt
fektettek az intézmény ké -
sőb bi gazdaságos fenntart-
hatóságára is, s részben ezért
is tervezték a nyolc ágyas
nappali kórház kialakítását,
mely ráadásul a betegellátás
magasabb színvonalát is
eredményezi. A teljes pályá-

zati érték – 1 052 000 000 Ft
– 95 százalékát kaphatja
meg a nyertes település,
mely Vámospércs esetében
982 775 000 Ft. támogatást
jelent. Az 1500 négyzetmé-
ter alapterületű épületből
1200 négyzetméter a kötele-
ző feladatok ellátására lesz,
míg a fenn maradó – kizáró-
lag Vámospércs tulajdonát
képező (mivel az önrészt a
város biztosította) – 300
négyzetméteres részen tör-
ténik majd a nappali kórház
működtetése, és ide kerül
integrálásra a vámospércsi
gyermekorvosi körzet is. A
betegek 14 szakrendelő
(belgyógyászat, sebészet, nő-
gyógyászat, fül-orr-gégészet,
szemészet, bőrgyógyászat,
neurológia, ortopédia, reu-
matológia, pszichiátria, kar-
diológia, tüdőgyógyászat) és
egyéb speciális terápiás

lehetőségek (fizioterápia,
gyógytorna, gyógymasszázs)
közül választhatnak, és igény-
be vehetik a különböző diag-
nosztikai eljárásokat (labor,
ultrahang, röntgen) is. Az új
intézmény 200 szakorvosi és
120 nem szakorvosi órában
nyújt majd járóbeteg-ellá-
tást. A beruházás pontos kez-
dése még bizonytalan, mivel
még nem történt meg a szer-
ződéskötés. Erre előrelátha-
tólag néhány héten belül sor
kerül. Ezt követően az unió
hivatalos honlapján közzé
kell tenni a közbeszerzési
kiírást, és csak a kivitelező
kiválasztása után kezdődhet-
nek el a munkálatok, nagy
valószínűséggel az idén ősz-
től – tudtuk meg Dr. Rácz
Norberttől. A járóbeteg
szakrendelő – a tervek sze-
rint – jövő év végéig meg-
nyitja kapuit. 

Hét település betegeit látják majd itt el

Romaügyekből jelesre vizsgáztunk
Vámospércsen járt az EBESZ

A helyi cigány kisebbség
helyzetét mérte fel az
a nemzetközi delegáció,
mely július 2-án városunk-
ban járt. Az EBESZ küldött-
sége elégedetten távozott
a több órás megbeszélésről,
s mint mond ták: „A roma
közösséggel való együtt-
működés ritka harmóniája
figyelhető meg a települé-
sen; a vámospércsi modell-
ről példát vehetne a leg-
több hazai település.” 

Az EBESZ (Európai Biz-
tonsági és Együttműködési
Szervezet), az ODIHR (De -
mokratikus Intézmé nyek
és Emberi Jogok Hivatala)
mun  katársai Andrzej Mir-
ga, a Roma Ügyekért Fe -
lelős Főtanácsadó vezeté-
sével Ma gyarországra láto-
gattak. A héttagú delegáció
július 2-án Vámospércsen
járt, ahol a Mátyás Király
Általános és Művészeti
Iskolában a polgármester-
rel, intézményvezetőkkel,
kisebbségi képviselőkkel
találkozott. A küldöttség
abból a célból érkezett,
hogy feltérképezze a ma -
gyarországi romák emberi
jogi helyzetét. Andrzej
Mirga elmondta: szerveze-
tük tájékozódni szeretne

arról, hogy a közelmúltban
történt romák elleni inci-
densek után milyen intéz-
kedéseket tettek az illeté-
kes szervek országos és
helyi szinten. A június 25-
től július 3-ig tartó látoga-
tásuk alatt több települést
is felkerestek, s tárgyaltak a
helyi kisebbség vezetőivel.
Váro sunk polgármesterét
a főtanácsadó a helyi roma
közösséggel való együtt-
működésről kérdezte. Mé -
nes Andera beszámolt
arról, hogy nemrégiben
közösségi házat adtak át a
kisebbségnek – melynek
fenntartási költségét az
önkormányzat állja – , ahol
roma foglalkoztatási koor-
dinátort is alkalmaznak. S
mint mondta: „az önkor-
mányzat a tavalyi év ben
erején felül, az állami támo-
gatásnál nagyobb ös szeg-
gel támogatta a romákat.
Idén a nehéz gazdasági
helyzet miatt sajnos vala-
mivel kevesebbet tudtunk
adni.” A polgármester sze-
rint a legnagyobb problé-
mát Vámospércsen is a
munkanéküliség okozza, s
mivel nincs igazán ipar a
településen, nehéz megol-
dani az emberek foglalkoz-

tatását. „Tisztában vagyok
azzal, hogy segélyekből
szinte lehetetlen a lakás-
fenntartás finanszírozása.
Sajnos az önkormányzat –
mint a város legnagyobb
munkaadója (140 ro-
mát foglalkoztat) – nem
tud mindenkit alkalmazni.
Ezért lesznek olyanok – a
szociális törvény módosí-
tásainak köszönhetően –
akik csak havi 28 500 Ft jut-
tatást kapnak majd tőlünk.
Ez óriási társadalmi fe -
szültséget fog okozni. En -
nek a megoldásához szíve-
sen fogadnám a bizottság
tanácsait, ötleteit.” 

A tanács kozáson felszó-
lalt a CKÖ alelnöke, Ba -
logh Sándor is, aki a
megyei rendőrkapitány-
tól, Kozma Já nostól – a
bűnmegelőzés céljából –
gyorsabb és hatékonyabb
rendőri intézkedéseket
kért. A szakemberek meg-
ítélése szerint Vámos -
pércsen példaértékű a ma -
gyarság és a roma közösség
kapcsolata. Kozáp Tibor, a
helyi cigány kisebbségi
önkormányzat elnöke sze-
rint ez a kölcsönös tiszte-
letnek és elfogadásnak
köszönhető. 

Betegápolást vállalok.
Ér deklődni lehet a 06-70-
665-4999-es telefonszámon.

Építési telek az Iskola
utcán eladó. Érdeklődni a
06-20-590-16-64-es telefon-
számon lehet.
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Pótvizsgára,
érettségire 
felkészítek 

általános 
és középiskolás
tanulókat 
matematikából,
kémiából, 
más reál tárgyakból
és angolból. 

Érdeklődni:

Vargáné 
Szabó Hajnalka 
mérnök-tanár, 
Vámospércs, 
Kiss u. 39. 
vagy a 210-412
illetve a 
06-70-452-6360-as 
telefonszámon lehet.



Lánglovagok versenyeztek
A Vámospércs-Nyíradony Önkéntes Köztestületi

Tűzoltóság, a Vámospércsi Önkéntes Tűzoltó  Egye sület, a
Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltó Szövetség és a Vámospércsi
Önkormányzat az elmaradt június 6-i rendezvény pótlása-
ként tűzoltó-versenyt tartott június 21-én a sportpályán. A
rendezvény ideje alatt sajnos nem csak ijesztgetett bennün-
ket az eső, hanem rá is zendített. Ám ez nem vitte el a tűzol-
tók kedvét a versengéstől, akik – többek között – 800-as kis-
motorfecskendő-szerelés és 400 méteres váltófutásban mér-
ték össze ügyességüket.

Egyszerre kell gyorsnak és ügyesnek lenni

Nem lehet elég korán kezdeni

Megoszlik a felelősség

A lányok, a lányok, a lányok (láng)angyalok

Hagyományőrzés a tűzoltásban is
Fotók: Magánarchívum

Pillanatképek a VTSZ-találkozóról
(Folytatás az 1. oldalról)

Bihar megyei közgyűlés al-
elnöke, Hám László, a VTSZ
elnöke és Tasó László ország-
gyűlési képviselő. Köszön -
tőjében Ménes Andrea az
ünnep kettősségére hívta fel
a figyelmet: „Július 4-e
különleges dátum a helyi
lakosság életében, hiszen
amellett, hogy végre most itt
együtt van a mi családunk, a
vámos család, egyúttal ma
tartjuk a város napját. Nyolc
évvel ezelőtt ugyanis ezen a
napon nyilvánították város-
sá Vámospércset.” A rendez-
vény fővédnöke, Nagy János
hangsúlyozta: „A vámosok –
mivel büszkék a szakma

több mint 1000 éves múltjá-
ra – mindig is nagy hang-
súlyt fektettek a hagyomány-
ápolásra. Éppen ezért külön
öröm számunkra látni a
VTSZ folyamatos bővülését,
a települések összetartását –
határon innen és túl – a
közösségek egymásra találá-
sát.” A szövetség elnöke kilá-
tásba helyezte további tele-
pülések csatlakozását, s a
találkozó európai méretűvé
való kiszélesítését. A megnyi-
tón a tradícióknak megfele-
lően a települések polgár-
mesterei egyenként gyújtot-
ták meg a szövetség gyertyá-
ját. Ezután adta át Ménes
Andrea a vándorbotot Vá-
mosgálfalva első embe  ré-

nek, Keszeg Istvánnak, a
soron következő találkozó
rendezőjének. 

A jeles alkalomra Vá -
mospércs – Somogyi Lász -
ló Gábor képzőművész ter-
vei alapján – egy különleges
köztéri alkotással is készült.
Az emlékművet a tagtelepü-
lések címerei díszítik, s a
helyet, ahová ezt állították,
innentől Vámosok terének
hívják.

A találkozó társszervező-
je, a VPOP látványos vám-
kommandós bemutóval,
hangulatos fúvószenekari
műsorral, szakmai progra-
mokkal emelte az esemény
rangját. A rendezvényen a
különböző sport- és gaszt-
ronómiai versenyszámok
mellett könnyűzenei kon-
certek is várták az oda láto-
gatókat. 

Szöveg és fotók: 
Hassó Adrienn 

Megérkeztek a futók a sportpályára

Mint a többi polgármester, Ménes Andrea is gyertyát gyújtott

A Mátyás Király Általános
és Alapfokú Művészeti Is -
kolában június 20-án szép
ünnepséget rendeztek a bal-
lagó nyolcadikosok számára,
melyet a tanévzáróval kötöt-
tek össze. Három búcsúzó
osztály köszönt el első isko-
lájának falaitól, tanáraitól,
diáktársaitól. Hagyomá nyo -
san a tantermek végigjárásá-
val kezdődött a nap, melyet a
kísérő osztályfőnökök és gye-
rekek egyaránt elérzékenyül-
ten tettek meg. Meg ható
éneklés közben vonultak a
diáktársak sorfala között a
sportpályára, ahol már vár-
ták őket családtag jaik, roko-
naik. Először Sa rudiné Oláh
Enikő igazgatónő köszöntöt-
te őket, felelevenítve olyan
szép emlékeket is, melyeket
tanítóként őrzött róluk.
Ezután a hetedikesek bú -
csúztak diáktársaiktól. 

Ezt követően Ménes And -
rea polgármester kö szöntöt-
te a gyerekeket, pedagógu-
sokat, vendégeket, minden-
kinek egyaránt kellemes
pihenést, nyaralást kívánt.
Hagyományos mó don Mé -
szárosné Oláh Róza igazga-
tóhelyettes értékelte a tan-
évet, oklevelekkel, könyvek-
kel ismerte el a kimagasló
teljesítményt nyújtó diákok
munkáját, majd bezárta a
2008/2009-es tanévet, a gye-
rekek nem kis örömére.

A (volt) nyolcadikosok lét-
száma 63. Tízen (15,87%)
gimnáziumba, huszonheten
(42,86%) szakközépiskolá-
ba, huszonhatan (41,27%)
szakmunkásképzőben foly-
tatják tanulmányaikat. Né -
gyen a 2009/10-es tanévre
6 osztályos gimnáziumba
nyertek felvételt.

Kissné Vályi Mónika

A vámospércsi tűzoltóság hírei
Június 1. Tamásipusztán

egy Opel típusú, bontott sze-
mélygépkocsi kigyulladt. Az
egység a tüzet eloltotta. 

Június 5. Fülöp-Darvas -
alján ki termelt erdős terüle-
ten égett összehordott gally-
fa és erdő-aljnövényzet mint -
egy egy hektár területen. A
tűz átterjedt a még lábon
álló fenyőerdőre négyszáz
négyzetméteren. A tüzet
eloltották. 

Június 11. Aradvány -
pusz  tán egy családi ház
tévé-tetőantennájába vil-
lám csapott, melynek kö -
vetkeztében egy he lyiség-
ben három m2-es területen
a födém megrongálódott, a
vakolat lehullott, hárman
könnyű sérülést szenved-
tek. Az épület elektromos
hálózata a túláramtól telje-
sen megsemmisült. Az egy-

ség áramtalanítással avat -
kozott be. 

Június 12. Vámospércsen
a 48-as főúton a helységnév
táblánál egy Ford Scorpion
típusú személygépkocsi a
főútról az út melletti kerék-
párútra lesodródva bal olda-
lára borult. Az egység áram-
talanítással valamint drótkö-
tél segítségével a jármű talp-
ra állítására avatkozott be.
Személyi sérülés nem tör-
tént, a kárérték mintegy 1,2
millió forint.

Június 13. A 48-as főúton,
Vá mospércs és Haláp között
egy Opel Kadett típusú sze-
mélygépkocsi az árokba csú-
szott, a motortere kigyulladt.
Az egység kiérkezésére már
az arra közlekedők porral
oltó készülékkel a tüzet meg-
fékezték, s a kocsiból egy sé -
rültet kisegítettek. Az egység

áramtalanítással avat kozott
be, majd a rendőrségi hely-
színelés befejeztével a jármű-
vet a talpára fordította. 

Június 17. Vámospércsen
a Kos suth utcán egy zárt
kertben kb. 50 m2-en száraz
avar, gaz égett, az egység a
tüzet eloltotta, kárérték nem
keletkezett.

Június 26. Nyíradony és
Nyír lugos között, az 1-es km-
szelvény után egy kb. 10 m
hosszú, 20 cm átmérőjű fa az
útra dőlt, félpályás úttorlaszt
képezett. Az egység motoros
láncfűrésszel avatkozott be,
eltávolították a forgalmat
akadályozó fát az úttestről. 

Június 27. Nyíradonyban
az Acsá di u. és Móricz Zs. u.
sarkán egy MAN típusú
tehergépkocsi árokba csú-
szott. A baleset forgalmi aka-
dályt nem képezett, az egy-

ség vontatókötél segítségé-
vel a járművet az árokból
kihúzta.  

Június 30. Nyíradonyban
a Vö rösmarty utcán egy kb.
15 m magas fűzfa egyik ága
letört, egy vendéglátó egy-
ség tetejét, illetve villamos
felsővezetéket veszélyezte-
tett. A fa törzse középen ket-
té hasadt, közúti és gyalogos
forgalmat veszélyeztetett, az
egység a balesetveszély elhá-
rítására kézi és motoros lánc-
fűrésszel avatkozott be. 

Június 30. Nyíradonyban
a Ha rangi utcán egy kb. 10 m
magas, 70 cm átmérőjű diófa
az erős szél miatt egy mel-
léképületre és kerítésre dőlt.
Az egység kézi- és motoros
láncfűrésszel valamint men-
tőkötéllel avatkozott be. A
keletkezett kárérték kb. 120
ezer forint.

Sok jutalomkönyv talált gazdára
Fotó: Magánarchívum

Búcsú az iskolától



JÚNIUSBAN

SZÜLETTEK

KRASZNAI SZVETLANA

(Krasznai Gyula, 
Bessenyei Mária)

HUNYADI SZABOLCS ZSOLT

(Hunyadi Lajos, 
Papp Mónika)

MOLNÁR KRISZTOFER

(Molnár László, 
Korcsmáros Tünde)

KOCSIS JÓZSEF JÁNOS

(Kocsis József,
Szabó Mónika)

CSÁNYI ISTVÁN PATRIK

(Csányi István, 
Birki Bernadett)

SZABÓ LÉNA

(Szabó László,
Gáll Anita)

HÁZASSÁGKÖTÉS

SZABÓ ZOLTÁN

és BÁCSIK EMESE

LENGYEL ISTVÁN

és DOBOS ÉVA

AKIK MÁR

NINCSENEK KÖZÖTTÜNK

KISS JÓZSEFNÉ

(Kocsis Juliánna)

TÖRÖK SÁNDORNÉ

(Lakatos Erzsébet Etelka)

SZABÓ GYÖRGY

Messze elmaradtak a várakozástól
Az eredeti tervtől mesz-

sze elmaradva fejezték be
a 2008-2009-es bajnoki
évet a focisták. Oláh Sán -
dor a bajnokság rajtja előtt
még az 1-5. helyek valame-
lyikének a megszerzését
tűzte a csapat elé elérendő
célként. Ám olyan gyengé-
re sikeredett az őszi sze-
zon – amelyet végül csak
az utolsó előtti, 11. helyen
zárt a gárda –, hogy a télen
módosítani kellett a tervet.
Ekkor a középmezőnybe
való feljutás lett a cél, ám
mint kiderült, ettől is távol
állt a társaság teljesítmé-
nye. Igaz, valamicskét sike-

rült javítani, ám mindösz-
sze egyetlen pozíciót, így
végül a 10. helyet sikerült
megszerezni. A gyenge
produkciót a statisztikai
adatok is egyértelműen
alátámasztják. A 22 meccs-
ből csupán 7 alkalommal
örülhetett együttesünk
győzelemnek, miközben
13 alkalommal vonultak le
vereség miatt lógó orral a
játékosok a pályáról. Dön -
tetlent kétszer játszottak a
fiúk. A csapat „Achilles-sar-
ka” a támadójáték volt, s
ezt a gólarány is tükrözi. A
22 meccsen mindössze 32
gólt sikerült termelni, ami

még a másfél gólos mérkő-
zésenkénti átlagot sem éri
el. Mindeközben az ellen-
felek 61 gólt rámoltak be a
mieink kapujába. De a
játékvezetőktől kapott sár-
ga- és piroslapok tekinteté-
ben sem jártak futballistá-
ink az élen. Az ez alapján
elkészített sportszerűségi
versenyben is csak az utol-
só előtti hely jutott. Csa -
patunk házi gólkirálya
Horváth István lett 7 talá-
lattal, míg a második he -
lyet a 6 gólt jegyző Halász
Sándor szerezte meg. 

Győzelemmel búcsúztak

Győzelemmel búcsúz-
tatták a kézilabdázók a
2008-2009-es bajnoki éva-
dot, méghozzá a rivális D.
Honvéd ellen. Csapatunk
magabiztos, hatgólos ha -
zai diadalt aratva, 17-11-re
verte a vendégeket, akik
ezzel az utolsó helyen
fejezték be a pontvadásza-
tot, míg a mieink öt pont-
tal a tarsolyukban egy
hellyel előrébb zártak. 

Szöveg és fotó: 
Faragó László
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Pályázott és nyert 
a Múlt és Jövő Egyesület

Dr. Béres József avatta fel 
a „Mindenki kemencéjét”  

A Múlt és Jövő Egyesület
érdeme, hogy a Béres Egész -
ség Hungarikum program
támogatásával városunk
sport telepén megépülhetett
a „Mindenki kemencéje”. Az
ünnepélyes átadáson részt
vett Ménes Andrea polgár-
mester, Hajdú Zoltánné a
díjazott civilszervezet veze-
tője, és Dr. Béres József is. 

„Két évvel ezelőtt indítot-
tuk útjára a Béres Egészség
Hungarikum Alapít ványun -
kat és az ehhez kapcsolódó -
a Kárpát-medencei magyar-
ságot összefogó – egészség-
megőrző,betegségmegelő-
ző programunkat. Ennek
első lépéseként felmértük a
magyar emberek egészségál-
lapotát, egészségtudatossá-
gát, majd közösségalapú
egészségfejlesztésbe kezd-
tünk. Abból az elgondolás-
ból, hogy motiváljuk az
5000–10.000 fős települése-
ket egészségtervük elkészí-
tésére, pályázatot írtunk ki.
A beérkezett huszonhat ter-
vezet közül kilenc – köztük
Vámospércs is – nyert támo-
gatást.” – mondta megnyitó
beszédében Dr. Béres József.
A Múlt és Jövő Egyesület
vezetője, Hajdú Zoltánné
szeretné, ha a „Mindenki

kemencéje” igazi közösségi
helyszínné válna, ahol csa-
ládtagok, baráti társaságok,
intézmények dolgozói együtt
tölthetnek el egy szép napot.
S a hagyományos ételek főzé-
se közben, a szabad ég alatt
kellemes kikapcsolódásban
lehet részük. Az avatásra
érkezőket a jó hangulat mel-
lett az új kemencében ké -
szült finomságok – ropogós
kenyér, sült csülök, kapros
dübbencs – fogadták. 

Hassó Adrienn 

Jótékony műsoros est

Vámospércs Város Ön -
kor mányzata és a PIRCSIKE
Vámospércsi Közműve lő -
dé si Egyesület június 14-én,
16 órától a helyi művelődé-
si házban jótékonysági es -
tet tartott az őssejtátülte-
tésen átesett hat éves

Demeter Pistike gyógyu-
lásáért. A rendezvényen
különbö ző mű vé szeti cso-
portok műsora mellett
hangszeres játék, színi elő-
adás és gyermekkórusok
produkciói várták a közön-
séget. 

Sok diák színpadra állt

Tetszetős volt a kosztümös szám
Fotók: Magánarchívum

Dr. Béres József

A kézilabdázók győzelemmel zárták 
a bajnokságot A megyei kézilabda-bajnokság 

végeredménye

Férfiak

1. H.-böszörmény 18 18 0 0 568-347 36
2. Püspökladány 18 16 0 2 568-364 32
3. Polgár VKSK 18 11 1 6 424-392 23
4. DKSE II. 17 9 3 5 422-413 21
5. Amatőr KK 18 9 1 8 494-450 19
6. Balmazújváros II. 18 7 1 10 414-473 15
7. Földes 18 6 2 10 386-435 14
8. Nádudvar II. 18 3 4 11 431-503 10
9. Vámospércs 17 2 1 14 299-473 5

10. D. Honvéd SE 18 1 1 16 366-522 3

Tisztelt Vámospércsiek, Kedves Olvasók!
A város és városlakók

iránti őszinte tisztelet és
szeretet mozgatta szándé-
komat, vezeti tollamat e
búcsúsorok megírására.
Érdeklődő, őszinte, aggó-
dó, együtt érző telefonhí-
vásokból és személyes
beszélgetésekből tu dom,
hogy sokan értesültek már
arról, hogy több mint har-
mincöt év szolgálat után,
július 1-jétől nem dolgo-
zok életem első és egyetlen
munkahelyén, a művelődé-
si házban.

Kislányként, 1975. janu-
ár 15-én kezdtem el dolgoz-
ni a könyvtárban, majd
1983-ban az akkori veze-
tőim a település közműve-
lődési munkáját bízták
rám, amelyhez a szükséges
szakképesítéssel is rendel-
keztem. 1991-től Erdei
Sándor felelős szerkesztő
mellett a települési újság-
gal kapcsolatos teendőket,
majd újságírói feladatokat
láttam el tizennyolc éven
át nagy szeretettel és lelke-
sedéssel. Keserű György -
gyel együtt tettük meg az
első botladozó lépéseket a
helyi televíziózás elterjesz-
tése, a műsorok megszeret-
tetése érdekében.

Szép feladat volt szá-
momra az alkotótábor
szervezése, életben tartá-
sa, amely szintén tizen-
nyolc évvel ezelőtt indult
útjára, s mára országosan
ismert és elismert alkotó
közösséggé vált. 2001-ben
az akkori képviselő-testü-
let összevonta a művelődé-
si házat és a könyvtárat,
amelynek ez év június
30-ig vezetője voltam.

Sok-sok kellemes és szép
rendezvény kötődik e
munkámhoz, amely éle -
tem meg határozója volt.
Gaz da godtam szeretet-
ben, érzelmekben, kötőd-
tem a településhez, vámos-
pércsivé lettem. Azt csinál-
hattam, amit szerettem,
amit tanultam, amire
készültem. Szolgálni, dol-
gozni becsülettel, barátsá-
got, kedvességet, értéket
közvetíteni a város min-
den lakójának. A kollégák-
kal szinte testvéri kapcso-
latban dolgoztunk, segítet-
tük egymást tettekkel,  jó
szóval,  s mikor mire volt
szükség. Hálás vagyok a
sorsnak, hogy egymás mel-
lé rendelt bennünket.
Bízom benne, hogy tovább
viszik ezt a szellemiséget,
amely a közös kincsünk!

A városhoz köt életem
minden meghatározó ese-
ménye: első munkahely,
családalapítás, boldogság,
boldogtalanság, szakmai
sikerek és kudarcok, elis-

merések. Ezeket mind–
mind Önökkel és Önök
előtt éltem meg. Éreztem,
hogy sokan támogatnak,
buzdítanak, sikereimben
osztoznak, és ott voltak
mellettem akkor is, amikor
bátorító szó kellett.  

Ezt a lendületes, gazdag
és tartalmas életpályát tör-
te meg a most rám szakadt
betegség, amely „leparan-
csolt a színpadról” - előbb,
mint gondoltam. Akarat -
tal, ésszel, szellemmel még
szolgálni szerettem volna,
kitölteni az időt, de a sors
nagy rendező! Jöttek a jel-
zések, lassítani, pihenni
kell, s ez életkényszer lett
számomra. Talán nehe-
zebb ez az új életforma-
kezdés, mint volt annak
idején az életpálya-kezdés
itt a településen. Az örök-
mozgó, közösségi létfor-
mát kedvelő, ezer fordula-
ton élő és dolgozó ember-
nek, kényszerpihenős lét-
be he lyezkedni – nagy fel-
adat lesz!

Hálás vagyok, hogy itt
lehettem, hogy befogadtak
és elfogadtak, hogy szolgál-
hattam hittel, szeretettel,
hogy itt kiteljesedhetett e
„darab életem”. Megérte
minden perc és óra! Kö -
szönöm!

Szép emlékekkel a szí-
vemben, lelkemben bú -
csú zom, remélve azt, hogy
Önök is megtartanak em-
lékeikben!

2009. július. 5.

Tisztelettel:

Szabóné Vrancsik Éva 
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