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Bursa Hungarica a szegény,
de tehetséges fiatalokért

Bár a kormány évről-évre egyre kevesebbet szán a
nehéz anyagi helyzetben élő családokból származó, jól
tanuló fiatalok támogatására, a megyei önkormányzat
és más helyi önkormányzatok mellett Vámospércs
városa is úgy döntött, hogy az idén is csatlakoznak a
Bursa Hungarica elnevezésű kezdeményezéshez, hogy
a hátrányos helyzetű főiskolai és egyetemi hallgatók
tanulmányait továbbra is segíteni tudják. A részletekről
Kocsis Róbert, a megyei önkormányzat alelnöke és
Ménes Andrea, Vámospércs polgármestere, mint a
Megyei Önkormányzat Egészségügyi, Szociális,
Munkaügyi és Kisebbségi bizottságának elnöke tartott
sajtótájékoztatót. 

A megyéből több mint kétezren jelentkeztek az ösz-
töndíjra, közülük 859 fiatal részesül támogatásban.
Ennek átlagos összege havonta 8 ezer forint. Ehhez a
megyei önkormányzat 1500 illetve 2000 forinttal járul
hozzá, a fennmaradó összeget pedig a kormány és a
helyi önkormányzat egyenlő arányban fizeti. 

A pályázatnak két fajtája van. Az „A” típusú pályázat-
ra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban
kerül folyósításra, amelyekben a pályázó, beiratkozott
hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogvi-
szonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében
szünetel. Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap,
azaz  két egymást követő tanulmányi félév .

„B” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális hely-
zetű fiatalok jelentkezhetnek, akik 2009/2010. tanév-
ben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-
tek. Esetükben fontos, hogy olyan fiatalokról legyen
szó, akik a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatá-
si intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felső-
fokú szakképzésben kívánnak részt venni.  A „B” típusú
ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév.

Vámospércs már hosszú évek óta csatlakozik a Bursa
Hungaricához, hogy ezzel is támogassa a városban élő,
rászoruló, tehetséges fiatalokat. Minden évben, általá-
ban 30-40 pályázó részesül ösztöndíjban. A legutóbbi,
2009. október végén lezárult pályáztatás eredménye-
ként, az országos megszorítások ellenére, 32 diákot
tudott támogatni a Bursa Hungarica. Egyenként 3 ezer
forinttal járul hozzá a kormány és a megyei önkor-
mányzat támogatásához a helyi önkormányzat, a
vámospércsiek esetében összesen 960 ezer forinttal. A
csökkenő állami támogatások ellenére a megyei önkor-
mányzat immár tizedik alkalommal csatlakozott az ösz-
töndíjprogramhoz. A mostani programban megyei
szinte 859 támogatott számára 15 millió forintot külö-
nítettek el.

Választási tájékoztató 

Kocsis Róbert, a megyei önkormányzat alelnöke, 
és Ménes Andrea polgármester, bizottsági elnök

A Magyar Köztársaság
Elnöke kitűzte az ország-
gyűlési képviselők 2010.
évi választását.

Az első forduló napja
2010. április 11. vasár-
nap, a második forduló
napja 2010. április 25.
vasárnap.

A szavazás 6 órától 19 órá-
ig tart.

A választópolgár a lakóhe-
lye szerint kijelölt, az értesí-
tőn feltüntetett szavazókör-
ben szavazhat.

A szavazás módja

Szavazni csak személye-
sen lehet.

A szavazatszámláló bizott-
ság először megállapítja az
Ön személyazonosságát és
azt, hogy szerepel-e a név-
jegyzékben (bár az Értesítő
bemutatása nem feltétele a
szavazásnak, mégis javasol-
juk, hogy a szavazatszámláló
bizottság munkájának meg-
gyorsítása érdekében azt
vigye magával).

Ha a szavazásnak nincs
akadálya, a szavazatszámláló
bizottságtól megkapja a sza-
vazólapokat és a borítékot. A

szavazólapokat az Ön je-
lenlétében lebélyegzik. A
szavazólapok átvételekor
Önnek alá kell írnia a név-
jegyzéket.

A szavazásához szavazó-
fülke áll rendelkezésére,
amelyben kitöltheti a szava-
zólapokat. Érvényesen sza-
vazni csak egy jelöltre és egy
listára lehet, a jelölt neve
mellett, illetőleg a lista neve
felett elhelyezett körbe tol-
lal írt x vagy + jellel! Egyéb
megjelölés érvényes szava-
zatként nem vehető figye-
lembe.

Végezetül a szavazólapo-
kat a borítékba kell helyez-
nie, és a borítékot a szavazat-
számláló bizottság előtt az
urnába kell dobnia.

Mozgóurnás 
szavazás

Amennyiben a választó-
polgár mozgásában akadá-
lyozva van (például egészsé-
gi állapota miatt), úgy a sza-

vazást megelőzően, a jegyző-
től írásban kérhet mozgóur-
nát. Mozgóurnát végső eset-
ben a szavazás napján – szin-
tén írásban – a szavazatszám-
láló bizottságtól kérhet.

Igazolással történő
szavazás

Ha a szavazás napján –
akár az első, akár a második
fordulóban – Ön Magyar -
országon, de nem a lakóhe-
lyén tartózkodik, igazolással
szavazhat.

Igazolást személyesen vagy
meghatalmazottja útján áp -
rilis 9-ig kérhet lakóhelye
szerinti helyi válsztási iroda
vezetőjétől, a jegyzőtől. Ha
meghatalmazott útján nyújt-
ja be kérelmét, a meghatal-
mazást is csatolni kell.
Ajánlott levélben is kérhet
igazolást úgy, hogy a kére-
lem április 6-ig megérkezzen
a lakóhelye szerinti helyi
választási irodába. Ha mind-
két fordulóra igazolást kér, a

két igazolást egy nyomtatvá-
nyon fogja megkapni. Ha az
egyik fordulóra már kért iga-
zolást, és a másik fordulóra
ezt követően szeretne igazo-
lást kérni, az előzőleg meg-
kapott igazolást vissza kell
adnia, és a két igazolást egy
új nyomtatványon fogja meg-
 kapni. 

Ha az igazolás kiadását
követően meggondolja ma -
gát, és mégis a lakóhelye sze-
rinti szavazóhelyiségben sze-
 retne szavazni, április 8-ig
kérheti a lakcíme szerinti
helyi választási iroda vezető-
jétől, hogy vegye vissza a
lakóhelye szerinti szavazó-
körbe. A korábban kapott
igazolást le kell adni.

Választással kapcsolatos
ügyintézés helye: Vámos -
pércs Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Ok -
mányirodája (címe: 4287
Vámospércs,Béke u. 2.; ügy-
intéző: Dobsa Zsuzsanna
helyi választási iroda tagja;
Okmányiroda telefonszáma:
06-52-210-001; jegyző tele-
fonszáma: 06-52-591-503)

Dr. Bora Bernadett 
HVI vezető

Egy váratlan értesítés nyomában
A napokban jónéhá-

nyan kaptak értesítést az
ö n k o r m á n y z a t t ó l ,
miszerint a hivatal úgy-
nevezett talajterhelési díj
megfizetésére kötelezi a
címzetteket. Mivel erre
vonatkozóan előzetes
értesítést nem kaptak az
érintettek, érthető
módon meglepődtek a
dolgon, ezért is jártunk
utána, hogy mi ről is van
szó pontosan.

A városházán megértéssel
fogadták a hírt, hogy szokat-
lan volt minden előzetes
tájékoztatás nélkül kikülde-
ni az erre vonatkozó határo-
zatokat, de kétségtelenül a
képviselő testületet egy
2003. évi törvény kötelezi,
hogy rendeletet alkosson a
környezetterhelési díjakról.
Ennek lényege, hogy mind-
azok, akik nincsenek rácsat-
lakozva a városi csatornahá-
lózatra, hanem szennyvíz-
gödröt, vagy más néven derí-
tőt használnak, azok 2009.
január 1-től kötelesek „talaj-
terhelési” díjat fizetni, hi -
szen ez által, közvetlenül
befolyásolják, ha úgy tetszik,
megterhelik a talajvíz és a
földréteg minőségét, állapo-
tát. Ez indokolja a díj kisza-
bását és megfizetését. A díjat
mindig a megelőző eszten-

dő vonatkozásában vetik ki
utólag. A képviselő testület
azonban felfüggesztette a
szóban forgó rendelet vég-
rehajtását, mivel új helyzet
állt elő. Sorra érkeztek
ugyanis a panaszos levelek,
amelyek arról számoltak be,
hogy a lakosok, műszaki
okok miatt nem tudnak
rácsatlakozni a gerincveze-
tékre. Ennek megvizsgálásá-
ra független műszaki szakér-
tő felkérését határozta el az
önkormányzat.  

Ménes Andrea polgár-
mester érdeklődésünkre el -
mond ta, hogy fontosnak
tartja, hogy a későbbiekben
még a határozatok kikézbe-
sítését megelőzően tájékoz-
tassák a lakosságot minden
olyan ügyben, amely őket
közvetlenül is érinti, hogy a
döntések következményei
ne érjék az embereket felké-
születlenül. Ugyanakkor na -
gyon fontos az is, hogy egy-
egy meghozott döntés indo-
kait megértsék és lássák,
hogy azok az egész lakókö-
zösség érdekeit szolgálják.
Ez által remélhetőleg köny-
nyebb elfogadni az ezekből
fakadó kötelezettségeket, ha
azt meg is indokolják a dön-
téshozók és van idő előké-
szülni rá.

A talajterhelési díj ügye
azonban további gondolko-

dásra ösztönözhet sokakat.
A fő kérdés az, hogy érde-
mes–e hosszú távon ennek a
talajterhelési díjnak a meg-
fizetésében gondolkodni,
vagy inkább érdemes becsat-
lakozni a városi csatornahá-
lózatba. A válasz nem is
annyira bonyolult, főként,
ha figyelembe vesszük a
kö vetkezőket. Jelenleg a
szennyvízgödrök és derítők
ürítése szippantással törté-
nik, a szennyvizet pedig egy
olyan szigeteletlen szenny-
vizes tóba gyűjtik össze,
amely a szigetelés hiányában
lényegében korlátozás nél-
kül érintkezik a környező
talajjal, folyamatosan káro-
sítva annak élővilágát és
szennyezve a talajvizet. Nem
véletlen, hogy a megenge-
dettnél magasabb ammónia-
tartalmat mérnek a vízben a
környéken. 

Ráadásul ez a „tavas” meg-
oldás – sok más hasonló
helyzetben lévő településsel
azonos módon –, ideiglenes
engedéllyel rendelkezik csu-
pán. Ezt az engedélyt is csak
azért kaphatta meg a vá-
ros, mert Nyírmártonfal vá -
val kö zösen, sikeresen pályá-
zott egy korszerű szennyvíz-
hálózati rendszer kiépítésé-
re és egy modern szennyvíz-
tisztító kialakítására. Ez az új
beruházás többek között ezt

a korszerűtlen megoldást is
megszünteti majd. Amikor
pedig ez elkészül, mindenki-
nek érdekében áll rákötni a
hálózatra, hiszen a talajter-
helési és szippantási díjak
többe kerülnek, mint a mo -
dern és korszerű hálózat
használata.

A rendeletet tehát felfüg-
gesztették mindaddig, amíg
szakértővel megvizsgáltat-
ják, hogy a városban lévő
utcai közcsatornák alkalma-
sak-e a lakossági rácsatlako-
zásra. A szakértő bevonásá-
nak azonban más előnye is
van. A lakossági jelzésekből
ugyanis nem csak arra lehet
következtetni, hogy műszaki
problémákat vet fel a már
meglévő hálózatra való kap-
csolódás, hanem arra is,
hogy ennek hatására a szak-
értővel célszerű azt is meg-
vizsgáltatni, hogy a hamaro-
san megépülő új csatornahá-
lózathoz gond nélkül lehet-e
csatlakoztatni a már meglé-
vő vezetékrendszert.

Fontos tudni még azt is,
hogy a környezetterhelési
díjból származó esetleges
bevételeket az önkormány-
zat nem használhatja fel
akármire. Csak és kizárólag
talajjavítási és környezetvé-
delmi feladatok ellátására
fordíthatják ezeket a befize-
tett díjakat.  
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A képviselő-testület január 29-én rendkívüli ülést tartott.

A nyílt ülésen egy napirendi pont volt, arról határoztak a
képviselők, hogy a 2010. év belső ellenőrzési feladatait
továbbra is a Rebron Kft.-vel kívánja ellátni, ennek érdeké-
ben a testület felhatalmazta a polgármestert és az aljegyzőt,
hogy a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás elnöké-
nek, Béres Lászlónak az erről szóló nyilatkozatot küldje meg,
amely kötelezettségvállalásnak minősül a belső ellenőrzési
megbízási szerződés megkötéséhez.

A képviselő testület február 15-én újabb rendkívüli ülést
tartott. Első napirendi pontban Vámospércs Város Ön kor -
mányzatának 2010. évi költségvetésének tárgyában készült
előterjesztést vitatták meg a képviselők. Első olvasatban meg-
tárgyalták a 2010. évre készült költségvetési rendelet-terve-
zetet és a magas hiány csökkentése érdekében kérték átdol-
gozni a tervezetet olyan formában, hogy az elfogadásra alkal-
mas legyen. Második napirendi pontban a képviselő testület
elfogadta Vámospércs Város Önkormányzatának 2009. évi
Közfoglalkoztatási Tervét, illetve elhangzott, hogy a tervvel
egyezően pályázatot nyújt be közfoglalkoztatás-szervező fog-
lalkoztatásának támogatására. Harmadik napirendi pontban
a testület elfogadta, hogy a köztisztviselők cafetéria- juttatásai
éves keretösszege 231 900 Ft/fő összegben kerüljön megál-
lapításra a munkáltató részéről, melynek összege a 2010. évi
költségvetési rendelet-tervezetbe is bekerült, a polgármeste-
ri hivatal személyi juttatásai előirányzata címen. 

Következő napirendi pontban, a „Vámospércs és Nyír -
mártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíz-
tisztítása” című, KEOP-7.1.0.-2008-0245 azonosító számú
pályázat projekt-menedzsment feladatainak ellátása tárgyá-
ban tanácskoztak a képviselők. A beérkezett ajánlatok érté-
kelésére került sor, a döntés értelmében a feladat ellátására a
Nobilia Kft-t, bízta meg a testület. Ötödik napirendi pontban
a HIDRO-VP. Kft.-ét érintő, TIKÖFE hatósági kötelezés tár-
gyában készült előterjesztés alapján a testület úgy határozott,
hogy a Hidro Vp Kft. fizesse meg a Tiszántúli Környe -
zetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által
előírt, szennyvíztelep befogadó csatorna elővizsgálati ter-
vének elkészítésével járó költségeket, mivel az önkormány-
zati forráshiány miatt a 2010. évi költségvetésbe a képviselő-
testület nem tudja betervezni. Hatodik napirendi pontban
arról határoztak a képviselők, hogy az „Árvácskák” hét
Hajdú-Bihar Megyei település könyvtári szolgáltatásainak
összehangolt infrastrukturális fejlesztése című, TIOP-1.2.3-
2008-0085 azonosító számú pályázat megvalósításához a
HUNTÉKA nevű programot beszerzi, és felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a HUNTÉKA programot a jogtulajdonostól
(MTA SZTAKI) megrendelje, a pályázatban szereplő feltéte-
lekkel. Utolsó napirendi pontban a képviselő-testület elfo-
gadta Csuth Imréné települési képviselő egy havi (február)
képviselői és bizottsági tiszteletdíjáról való lemondását,
ezen összeget a Vámospércsi Református Egyház költségei-
nek a támogatására fordítja, és felkérte a testület a polgár-
mestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg a
Református Egyházzal. Több napirendi pont nem volt, a tes-
tület zárt ülésen, egyedi kérelmek tárgyában folytatta mun-
káját. 

Ménes Andrea
polgármester

ÉRTESÍTÉS!

Vámospércs Város Önkormányzata örömmel értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy ingyen biztosítja a város 45-65 év
közötti hölgyei számára a március végi debreceni emlő-
szűrésre való be és hazautazást.

Aki élni kíván a lehetőséggel, az szándékát a Városi
Védőnői Szolgálatnál, hétfőtől-péntekig 8-órától 9 óráig
személyesen, vagy az 52/211-137-es telefonszámon már-
cius 20-ig jelezheti.

Ménes Andrea
polgármester

Felhívás, 
mammográfiás emlőszűrésre!
Vámospércset érintően a 2010. március 31-én mammog-

ráfiás emlőszűrés szerveződik. A szűrésben érintett 118 fő
45-65 év közötti hölgy postai úton behívólevelet kap.

A behívott asszonyok a behívólevélben szereplő idő-
pontban a Kenézy Emlőcentrumban (Debrecen, Jerikó
u. 17-19.) térítésmentesen végeztethetik el a mammográ-
fiás emlőszűrő vizsgálatot.

Dr. Galgóczi Ágnes
kistérségi tisztifőorvos 

ELADÓ 
vagy 

Vámospércsen 
értékegyeztetéssel

cserélhető 
Debrecen,

Támogató utca 1. szám
alatti 98 négyszögöles

telken lévő 
50 négyzetméteres, 

régi építésű,
komfortos
kertes ház.

Érdeklődni lehet
20.30–21.30-ig 

a +36-30/310 61 87-es
telefonszámon.
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

ARANY JÁNOS

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

A lakosságra nem lehet több terhet tenni
A képviselő testület elfo-

gadta az idei költségvetést.
Mivel a város gazdálkodása
mindig kiemelt figyelemre
számíthat, ezért kértünk in -
formációkat a bevételek és
kiadások alakulásáról Mé -
nes Andrea polgármester-
től.

– Milyen forrásokra számít-
hatott a tervezésnél a hivatal?

– A tervezés kapcsán a kiin-
dulási alap egyértelműen az,
hogy szerbe-számba vegye az
önkormányzat, melyek azok az
önkormányzati feladatok, ame-
lyeket kötelezően el kell látnia –
s hosszú idő óta egy kiegyensú-
lyozott jó színvonalon biztosít-
juk –, valamint azokat a felada-
tokat is, amelyeket saját dönté-
sünkből, szabad akaratunkból
finanszírozunk, s a központi
költségvetésből egy fillért sem
kapunk hozzá. Ez alapján egy
fontossági sorrendet állítottunk
fel. Majd megnéztük, a törvé-
nyek szerint milyen központi
költségvetési normatíva rendel-
hető az egyes feladatokhoz, s ez
mekkora részét teszi ki a valódi
bekerülési költségnek. Mivel
évek óta az elégtelen állami
finanszírozás, valamint a növek-
vő fenntartási költségek köszö-
nő viszonyban sincsenek egy-
mással, meg kell néznünk,
milyen egyéb bevétellel tervez-
hetünk még, hogy a hiány fedez-
hető legyen. Ez származhat áten-
gedett központi adókból, más
gazdálkodó szervezetektől átve-
hető bevételekből, támogatá-
sokból, saját bevételekből. A
saját bevételeink egyre keveseb-
bek, hisz a helyi iparűzési adó-
ból származó bevétel a kormány
elhibázott gazdaságpolitikájá-
nak következményeként szintén
csökken – a jelentősebb foglal-
koztatók a szemünk láttára elbo-
csájtásokra kényszerülnek-, s a
lakosság terhei sem fokozható-
ak tovább. A hiány fedezetéül
szolgálhat, ha sikeresen tudunk
pályázni, az ÖNHIKI-re. Ez a
mozaikszó, lassan egyetlen
lakos számára sem ismeretlen,
hisz minden évben úgy várjuk a
pályázat elbírálását, mint a mes-
siást. Megjegyzem, egyre keve-
sebb pénzt ítélnek meg évről-
évre, miközben egyre nehezebb
a gazdálkodásunk. Talán túl sok
lett a működési hiánnyal gazdál-
kodó önkormányzatok száma,
miközben a felosztásra szánt
keretet folyamatosan szűkítik.

– Milyen bevételi lehetőségek
bővültek, illetve melyek szűkül-
tek az elmúlt évhez képest?

– Mint ahogyan az előbbiek-
ben is utaltam már rá, évek óta a
feladatok bővülése mellet, a
támogatások drasztikus csökke-
nését fi gyelhetjük meg. Nincs ez
másként ebben a költségvetési
évben sem. Összes sé  gé ben
elmondható, hogy csak az
elmúlt évhez viszonyítva is több
mint 50 millió forintot, ponto-
sabban 53 427 ezer forintot
vont meg a vámospércsi embe -
rektől a Bajnai-kormány. Az
intézményeink működési bevé-
tele is folyamatosan csökken,
így nyírbálják meg a  gyermek-
ek, idősek, fogyatékosok, beteg
emberek s a rászoruló családok
esélyeit. A mindennapok túlélé-
se nem történhetne meg, ha az
intézményeink vezetői, s az ott
dolgozó emberek hivatástuda-
ta, igyekezete, s megértése nem
lenne olyan mértékű, amilyen.
Nem könnyű elfogadni azt a szo-
rítást, mely évek óta éri őket a
takarékosabb gazdálkodás eléré-
se érdekében, s biztos az sem
könnyű, hogy a munkahelyek
megőrzése érdekében minden-

ki elfogadja, hogy kevesebb bért
visz haza a családi kasszába.
Minden elismerésem az övék, s
engedje meg, hogy nyilvánosan
is megköszönjem a hozzáállásu-
kat! Ennek ellenére is szükséges
néhány költségvetési tétel záro-
lása, elsősorban olyan kifizeté-
sek átütemezése, amelyek nem
sürgetőek, illetve nem kötelező
feladataink ellátását fedezik.

Néhány éve, az is problémát
jelent, hogy egyre kevesebb
gyermek születik a településen,
így át kell gondolnunk azt is,
hogyan csalogathatjuk a vámos-
pércsi iskolába és óvodába a kör-
nyék gyermekeit, milyen az
eddigieken is túlmutató szolgál-
tatás biztosításával tudjuk
magunkat még vonzóbbá tenni,
úgy hogy eközben a ráfordítás
költségei se növekedjenek szá-
mottevően, s minél kihasznál-
tabbá váljon az intézmény. Nem
mindegy, hogy az óvodában
illetve iskolában, amelyet úgyis
fűtünk mennyi gyermek része-
sül nevelésben., ezért az a cél,
hogy maximális kihasználtság-
gal működjenek a csoportok.

– A korábbiakhoz képest
mennyiből gazdálkodik az
idén a város?

– A képviselő testület a 2010.
évi költségvetését 1 331 852
ezer forint bevétellel, 1 564 089
ezer forint kiadással és 232 237
ezer forint forráshiánnyal fo -
gadta el.

– Melyek voltak a prioritá-
sok, milyen szempontok vezé -
relték a város vezetését a terve-
zésnél?

– Jelenleg a legfontosabb cél,
hogy az intézményeinkben fo -
lyó munka, illetve az általuk
nyújtott ellátások legalább a
korábbi évek szintjén maradja-
nak, ne következhessen be az
állami forrásmegvonások miatt
minőségi romlás. Ez, figyelem-
be véve az országos megszorítá-
sokat, nem könnyű feladat.
Fejlesztés területén igyekeztünk
eddig is és a jövőben is a pályá-
zati lehetőségek kihasználásá-
val minden plusz forrást megra-
gadni, annak érdekében, hogy
Vámospércs betölthesse és erő-
síthesse a térségi központi sze-
repét. Erre legszebb példa az a
legnagyobb beruházásunk, mely
segítségévek egy Kistér ségi
Járóbeteg Szakorvosi Rendelő
épül Vámospércsen, környező
öt település összefogásával.
Minden vámospércsi ember itt
helyben kapja meg azt az egész-
ségügyi ellátást, amelyért eddig
Debrecenben kellett sorba áll-
nia. Mindemellett, számításaink
szerint kb. ötven új munkahely
is létesül, amire joggal lehetünk
büszkék, hisz az elmúlt években
a munkahelyek teremtése is fő
célja volt az önkormányzatunk-
nak, s ebben szintén nem vallot-
tunk szégyent. A bevételeinket
igyekszünk átgondoltan és taka-
rékosan felhasználni. A 2009.
évi könyvvizsgálói jelentés  meg-
 állapította, hogy a „működési
kiadások összességében nem
magas szintjét támasztja alá az a
tény is, hogy Vámospércs egy
lakosra eső működési kiadásai-
nak szintje 2008. évben csak 85
százaléka, az azonos nagyságú
települések átlagának. Sajnála -
tos tény, hogy ez a kiadási szint
az utóbbi években még csök-
kent is, mert 2006. évben ez az
érték még 92% volt”. Ebből is lát-
szik, hogy a városvezetés átgon-
dolt, takarékos gazdálkodást
folytat, de sajnos az önkormány-
zat működési bevételeinek ala-
csony volumene okozza a műkö-
dési hiány nagyságát. A műkö-
dési bevételeink növelésének
lehetséges eszköze továbbra is

az „ÖNHIKI” pályázat, intézmé-
nyeinkben pedig a feladatmuta-
tók növelése és az ellátotti lét-
szám növelése. Az állami támo-
gatások csökkenése miatt sajnos
az önkormányzatunk is rákény-
szerül arra, hogy a helyi adóhát-
ralékok végrehajtását fokozza.
Szigorú, fegyelmezett gazdálko-
dással lehet az önkormányzat
pénzügyi helyzetén javítani és a
hiányt csökkenteni. A hiány
csökkentését – ahogyan kialaku-
lása is mutatja –, csak több éven
át tartó fegyelmezett gazdálko-
dással lehet elérni.    

– Beruházások, innováció,
folyamatban lévő projektek.
Mire futja az idén?

– A beruházásokhoz, fejlesz-
tésekhez szükséges forrás ren-
delkezésre áll, a kötvénykibocsá-
tásból származó bevételnek
köszönhetően. 2010-ben a köt-
vényből még fel nem használt
összeg: 241 630 ezer forint. A
tavaly elkezdett beruházásaink
az idén tovább folytatódnak. A
teljesség igénye nélkül a legfon-
tosabbak: Még idén megkezdő-
dik a szakorvosi rendelő építé-
se, felújítjuk az idős otthonun-
kat, folytatódik a Művelődési
Ház nagytermének megújítása,
54 db parkoló épül ugyanezen
intézmény köré, ill. a Nagy utcán,
átadjuk két modern játszóterün-
ket, pormentes út épül a Pa -
csirta utca még földes szaka-
szán, s nyáron beadjuk a szenny-
víz pályázatunk részletes megva-
lósíthatósági tanulmányát Nyír -
mártonfalvával közösen. S ami
már elmondható, hogy komo-
lyan gondolkodunk egy biogáz-
erőmű létrehozásán, a város kül-
területén, a lakott terület táblá-
tól számítva 3 km-re, ahová a
szennyvíztisztító üzemünk is
épülni fog. Ezen beruházás
megvalósulásával, szintén 5-10
munkahely teremtődik, amely
5-10 család megélhetési gond-
jait csökkenti. A pályázati lehe-
tőségeket folyamatosan figyel-
jük, s egyeztetve a ciklus elején
elfogadott gazdasági progra-
munkkal minden olyan lehető-
séget megragadunk, mely a ter-
veinkkel egybehangzó, s leg-
alább 70%-os támogatást bizto-
sít.

– Az ország és főként az
emberek nehéz anyagi helyzetét
látva, mit tesz az önkormány-
zat a szociális helyzet javításá-
ért és a  munkahelyteremtésért? 

– Visszautalnék, s hangsú-
lyoznám, hogy az elmúlt évek-
ben sikerült új munkahelyeket
teremtenünk, – ha csak az
Önkéntes Köztestületi Tűzoltó -
ság alapítására gondolok, hely-
ben több mint 20 fő munkanél-
küli embert sikerült foglalkoz-
tatnunk – miközben a vállalko-
zásaink sajnos sorra csoportos
elbocsájtásokra kényszerültek.
Mivel az önkormányzatnak nem
feladata közvetlenül a munka-
helyteremtés, én büszke vagyok
arra, hogy döntéseinknek ez a
nem elhanyagolható következ-
ménye is előállt. A további beru-
házásaink többségével szintén
foglalkoztatásra is nyílik lehető-
ség, ami  a szociális problémák
kezelésére is a legjobb gyógyír.
Ezen túl a kormány által támo-
gatott, általunk rossznak ítélt
közfoglalkoztatás adta lehetősé-
geket is folyamatosan kihasznál-
juk, mert minden hibájával
együtt, ha néhány hónapra is, de
szintén folyamatos bevételt biz-
tosít a munka nélkül maradt csa-
ládok számára. Januártól egy
családban csak egy fő kaphat,
mindössze 28 500 Ft segélyt,
ami az elemi szükségletek kielé-
gítésére sem elegendő, s méltat-
lan, megalázó helyzetbe hozza

az embereket. Önkormány za -
tunk ahelyett, hogy átmeneti
segélyekkel segítené a krízis-
helyzetek megoldását, inkább
azt az utat választja, hogy foglal-
koztat. Az idő alatt mindamel-
lett, hogy egy minimálbért vihet
haza a családfő, nem kell segé-
lyezni, így a helyi közösség
egyéb feladataira több pénz jut.

Karitatív segélyszervezetek
támogatásának köszönhetően
évente több ízben a rászorulók
élelmiszer segélycsomagokban
részesülhetnek, s a szociális ren-
deleteinkben megfogalmazott
feltételekkel méltányossági tá -
mogatást kaphatnak az idősek,
a fogyatékkal és betegséggel
együtt élők, a gyermeküket
egyedül nevelők, a bérlakásunk-
ban pedig lakást biztosítunk
azoknak a fiatal pároknak, akik
rögtön nem tudnak saját lakás-
ba költözni.

Ez idáig semmilyen méltá-
nyossági, azaz önként vállalt se -
gítséget nem vontunk meg a
lakosoktól, mert tisztában va -
gyunk vele, hogy a kormány
elmúlt 8 éves működése olyan
lehetetlen, méltatlan helyzetbe
hozta az embereket, amelyben a
legrászorultabbakat muszály
segítenünk, hisz a mi értékren-
dünkkel nem fér az össze, hogy
bárki meghaljon, mert nem tud-
ja a megfelelő gyógykezelést
igénybe venni, vagy egy fűtetlen
lakásban, villany és víz nélkül
éhezve nőjön fel! Ennek a hely-
zetnek meg kell változnia, bí -
zunk egy új országvezetésbe,
egy olyanba, amelynek nemcsak
négy évente számítanak az em -
berek.

– Kétszázharminc-milliós
forráshiányt említett, amelyet
nyilván hitelből lehet fedezni.
Hogyan néz ki a város hitelállo-
mányának kezelése? 

–Az előző években felvett fej-
lesztési hitelek 2010-et terhelő
törlesztő része összesen 6 450
ezer forint, a kamatok pedig
7 130 ezer forint. Év végén 2009-
ben a folyószámla hitelkeretünk
állománya 43 406 ezer forint
volt, a munkabérhitel keret év
végi állománya 5 000 ezer forint
volt.

Működési szállítói állomá-
nyunk 2009. december hónap
végén 42 364 ezer forint volt. A
városban egy ennél jóval na -
gyobb összeg kapott szárnyra a
közelmúltban. A költségveté-
sünk eddig is, s ezután is nyílvá-
nos, kérjük a hiteles emberek
szavára hallgassanak. Az az
ember, aki név nélkül állít valót-
lanságokat, nem a köz érdekét
helyezi előtérbe. A nehéz hely-
zeteket csak összefogással lehet
átvészelni, ezért fontos, hogy ne
hallgassanak azokra, akik sem-
mi egyebet nem tettek eddig a
város fejlődéséért csak egymás-
nak uszították az embereket, s
zavart akartak előidézni. Nem
kedves számukra a lakóhelyünk,
mert nem itt születtek, nem itt
haltak meg a szüleik, nagyszü -
leik, ezért fogalmuk sincs arról
milyen egy lokálpatrióta vámos-
pércsi!

2010-ben valamennyi önkor-
mányzatot nagy kihívás elé állít-
ja a jelentős támogatás csökke-
nés miatti bevétel kiesés pótlása.
Sorra hallhatjuk, hogy önkor-
mányzatok jelentenek csődöt,
erre a rendszerváltás óta sem
igen volt példa!!! Bízunk abban,
hogy a választások után az új
kormány egy átgondolt, önkor-
mányzatbarát politikával lehe-
tőséget kapnak az önkormány-
zatok, s a helyben élő polgárok
arra, hogy emberhez méltóbb
közösségekben egymásért dol-
gozhassanak. 

• .02.03.: Nyíracsád és
Nyírlugos közötti úton egy
Skoda Fabia típusú személy-
gépkocsi árokba sodródott.
A nyíradonyi egység a gép-
járművet vontatókötéllel az
árokból kihúzta.

• 2.05.: Nyíradonyban egy
lakóház kéményében a lera-
kódott korom begyulladt, az
egység kéménykotró segítsé-
gével a kéményt átkotorta.

• .2.18.: Éjszaka érkezett
jelzés az ügyeletre, miszerint

Nyíradony és Nyíracsád kö -
zött egy kb. 15 méter hosszú
akácfa volt az úttesten ke -
resztbe dőlve a közúti for-
galmat akadályozta. Az egy-
ség motoros láncfűrésszel
beavatkozott, a közúti aka-
dályt elhárította.

• 2.21.: Vámospércsen, a
Nyírmártonfalvi úton egy
Skoda Fabia típusú személy-
gépkocsi árokba csúszott. Az
egység drótkötéllel visszavon-
tatta a járművet az úttestre.

Tűzoltósági hírek februárban



Közmunka-program
Előző számunk olvasói

bizonyára emlékeznek
rá, hogy hírt adtunk ar -
ról, hogy a vámospércsi
Gyarmati Sándor a saját
földjén úgynevezett ener-
gia fűzfát telepített,
amelynek számos más
haszna mellett az is az
előnye, hogy a bioerő-
művek szívesen átveszik
a kitermelt faanyagot,
hogy aztán hő és villamos
energiát állítsanak elő
belőle.

Egy hasonló üzem meg-
építésének tervével kereste
meg az önkormányzatot egy
cég a közelmúltban. Február
végi ülésén a Települési  Fej -
lesztési Bizottság határozatá-
ban támogatásáról biztosí-
totta a kezdeményezést.

A beruházás egy határon
átnyúló pályázati projekt
keretében valósulna meg és

a programban részt vesz a
Nagyváradi és a Debreceni
Egyetem is. Az eddigi adatok
szerint a város számára több
szempontból is előnyös fej-
lesztésről van szó, amihez
nem szükséges anyagi forrá-
sokkal hozzájárulni mindad-
dig, amíg az önkormányzat
nem akar részesedni az erő-
mű nyereségéből.

Egy olyan hő és villamos
energiát előállító üzem léte-
sítéséről van szó, amely kife-
jezetten környezetbarát tech -
nológiával működik, ráadá-
sul a térségben keletkező
hulladékfeldolgozási szer-
ves anyagból, vágóhídi hulla-
dékból és szennyvíziszapból
származó nem ve szélyes hul-
ladékból állítja elő az ener-
giát.

Vámospércs számára azon
túl, hogy egy modern, kör-
nyezetbarát ipari technoló-
gia megtelepedése hosszú
távon számos előnyt biztosí-
tana azért is előnyös, mert a
szennyvíz és a jelentős meny-
nyiségű szenny -víziszap táro-
lása komoly gondot okoz a
településnek. Ennek a prob-
lémának a megoldására a
város Nyírmár tonfalvával
kö zösen már be nyújtott egy
pályázatot, de ennek kereté-
ben is eddig csupán egyet-
len elérhető megoldás lát-
szott a szennyvíziszap keze-
lését illetően. Ez pedig az
volt, hogy az AKSD nevű
debreceni cég kitermelné és
átvenné az iszapot. A szállí-

tásnak és a salakanyag átvéte-
lének költségei lesznek. A
tervezett biogáz-kiserőmű
azonban helyben lenne, az
anyag át vételének költsége
lényegében megszűnne, ami
kedvezően éreztetné hatását
a csatorna-díjakban is. Rá -
adásul az üzem hasznos
energiát állítana elő és az
előállítás során keletkező hő
révén fóliasátrat, illetve kel-
tető üzemeket is létre lehet-
ne hozni. Az így megtermelt
hő energia hasznosítása ak -
kor is jól jön majd, ha arra
a mo dern technológiával
megépülő lakóparkra gon-
dolunk, amelyet a tervek
szintjén a Nyírmártonfalvi
út térségébe képzelnek el a
város távlati fejlesztésén
gondolkodók. A működés
során értékes humusz is
keletkezne, ami a meghallga-
tott szakértő szerint a pétisó-
nál is kedvezőbb hatást gya-

korol a növények fejlődésé-
re, ezért jó eséllyel számíthat
a helyi gazdák érdeklődésé-
re. A meg termelt villamos-
energiát pedig az E-ON háló-
zatán keresztül lehetne in -
tegrálni.

Nem mellékes az sem,
hogy a termelés előnyein túl
jelentősen csökkentené a
szennyvíztelep környékén
meglévő kellemetlen szag-
hatásokat, kevésbé szennye-
zi a levegőt ammóniával és
metánnal, a termőföld tekin-
tetében nincs tápanyagvesz-
teség és a keletkező szerves
hulladékanyagok azonnal
hasznosításra kerülnek.

Természetesen munka-
helyteremtő beruházásról
van szó, ami hosszú távon öt-
tíz embernek adna munkát
és megélhetést. Nem beszél-
ve arról, hogy az üzem ipa-
rűzési adót fizetne a város-
nak, ezzel is csökkentve a
meglévő hitelállományt. 

Ahogy említettük, a terv a
város részéről nem igényel
pénzbefektetést, a beruhá-
zók főként a közúthálózat
szempontjából kedvező fek-
vése miatt keresték meg a
város vezetését és a kiserőmű
felépítéséhez szükséges tel-
ket kérnek az önkormányzat-
tól. Ebben a vonatkozásban
az önkormányzat illetékesei
és a bizottság is csak átgon-
dolt döntést kíván hozni és
mindenképpen ragaszkod-
nak ahhoz, hogy az üzem
Vámospércs külterületén ke -
rüljön megépítésre. 

A bizottság tehát egy a

technológiát jól ismerő szak-
ember meghallgatásán túl,
alapos megfontolás és a tel-
jes pályázati anyag részletes
megismerése után támogatja
a tervet és a képviselő-testü-
let felé javasolja a projekt-
ben való részvételt. Fontos
azonban tudni, hogy a pro-
jekt még nem kapta meg a
szükséges Európai Uniós
támogatást, de ennek oda 
 ítélésére mégis jó esély van,
hiszen a program egy úgy-
nevezett elsőkörös megmé-
rettetésen már sikeresen túl
van és jelenleg is folyik a
terv elbírálásának második
üteme.

Január közepétől új kis-
 térségi roma közmunka-
programban vesz részt az
önkormányzat, egy ko -
rábbi sikeres pályázatnak
köszönhetően. A prog-
ramban jelenleg ötven
vámospércsi ember dol-
gozik, akik korábban
re gisztrált munkanélkü-
liek voltak. A kezdemé-
nyezés, a pillanatnyi
se gítségnyújtás ellenére
nem a legjobb megoldása
az orvosolni kívánt prob-
lémának és ezt a város
vezetése is így látja. 

A foglalkoztatási pályáza-
tot városunk Újlétával közö-
sen nyerte el, mivel a kiírás
szerint egyedül nem lehetett
pályázni, hiszen alapfeltétel
volt, hogy legalább két, egy-
mással határos település
közösen pályázzon. A maxi-
málisan foglalkoztatható lét-
számot száz főben határoz-
ták meg. Ennek megfelelően
a két településen, összesen
száz regisztrált munkanél-
küli roma foglalkoztatását
tudják ily módon, ideiglene-
sen megoldani. Ötvenen Vá -
mospércsen, ötvenen pedig
Újlétán dolgoznak a prog-
ram keretein belül.

A vámospércsiek öt, tíz fős
brigádot hoztak létre. Az
egyik közülük irodai mun-
kát végez a Roma Közösségi
Házban, a többiek pedig
terepmunkára vannak be -
osztva. Eddig cserjeirtást,
gallyégetést, ha kellett hóla-
pátolást végeztek, de felada-
taik közé tartozik a roma
lakókörnyezet rendbetétele,
esztétikájának megőrzése és
más városi közterületek
rendben tartása. Annak ér -
dekében, hogy a várható bel-
víz minél kevesebb kárt
okozzon, a csatornák és víz-
elvezetők tisztítását is rövi-
desen elkezdik majd.

Az irodai feladat nem más,
mint a megyei nyugdíjbizto-
sító és egészségbiztosító
által átadott iratok digitali-
zálása. A megkapott összesí-
tő bevallásokat és más szak-
mai nyilvántartásokat be -
szkennelik és megfelelő szá-
mítógépes formátummá ala-
kítják ezeket. Ennek köszön-
hetően könnyen előkereshe-
tők lesznek és nem kell
aggódni az iratok elhaszná-
lódásából illetve sérüléséből
adódó esetleges adatvesztés
miatt. Az irodai berendezé-
seket, vagyis a szkennereket
és a számítógépet a pályázat
keretében kapták meg a dol-
gozók. Kiválasztásuknál az
előírt munkanélküli regiszt-
ráció mellett előnyben része-
sítették a magasabb iskolai
végzettségűeket és a nőket,

akik érthető módon kevésbé
foghatók nehéz fizikai mun-
kára, mint a férfiak. 

A programban való sike-
res részvétel kétség kívül
komoly anyagi segítséget
jelent a benne dolgozóknak
és a tágabb értelemben vett
városi közösségnek is, de
komoly hiányosságai is van-
nak. Egyrészt az ütemezése
ad okot némi gyanúra azzal
kapcsolatban, hogy vajon
nem valamiféle „kampány
ízű” pénzosztásról van-e szó,
így az országgyűlési választá-
sok küszöbén. A foglalkozta-
tás ugyanis csak január 15-
tól június 15-ig támogatott, a
lehetséges folytatásról pe -
dig még a tervek szintjén
sem esett szó. Pedig orszá-
gosan igen jelentős összeget
áldozott erre a kormányzat.
Pontosan 16 milliárd forin-
tot, amelynek okos felhasz-
nálásával talán tartósabb
foglalkoztatást biztosító
konstrukciót is finanszíroz-
ni lehetett volna, ha ez lenne
a cél. Másrészt a támogatott
munkavégzés során nem
keletkezik új érték, új ter-
mék, amely némi fizetőké-
pes keresletet vonzana a pia-

con. Pillanatnyi komfortér-
zetet javító szolgáltatói tevé-
kenységről van szó, amelyet
ha abbahagynak, akkor az
eredményei pillanatok alatt
szertefoszlanak. Ráadásul a
foglalkoztathatók létszáma
erősen korlátozott és még
nagyon sokan szorulnának
rá a már alkalmazott ember-
eken kívül is. Igen kedvező
bérezésről van szó a prog-
ramban résztvevők eseté-
ben. A segédmunkások brut-
tó 70 000 forintot, a brigád-
vezetők és a szakmunkások
pedig 90 000 forintot kap-
nak havonta. Érthető mó -
don, akik kimaradtak a lehe-
tőségből joggal háborog-
nak, de azokat is meg lehet
érteni, akiknek van munka-
helyük és munkaviszonyuk,
keményen dolgoznak és

mégsem keresnek ennyit. És
tegyük hozzá azt is, hogy a
kormány különös módon
mindig igyekezett háttérbe
szorítani a szakképzett és a
magasan kvalifikált munka-
nélkülieket és az ő támogatá-
sukra nagyságrendekkel ki -
sebb összegeket rendelt.
Sokkal több pénzt fizettek az
olyan programokért, ame-
lyek a képzetlen munkanél-
külieket és segélyezetteket
támogatták. Ez pedig igen
veszélyes, mert hátrányos
kiválasztódást, úgynevezett
kontraszelekciót eredmé-
nyez és lelkileg is megtöri
azokat, akik igyekeznek ten-
ni magukért, mégis, fele
annyi segítséget sem kapnak
válsághelyzetekben, mint
azok, akik esetleg csak ülnek
és várják, hogy valami tör-
ténjen velük. Tehát a társa-
dalmi feszültségek kiélezé-
sére is alkalmasak ezek a
kampányjellegű programok
és nem csak arra, hogy hat
hónapig fizetést adjanak a
rászorulóknak.

Az önkormányzat viszont
– bár látja az előnyök mellett
a hátrányokat is – kénytelen
megragadni a lehetőséget,
hogy részt vegyen az ilyen
közmunkák megszervezésé-
ben, mivel ebben az esetben
a bérköltségek 95%-át az
állam fizeti, míg a segélyezés
esetében ez csupán 80%, a
többit pedig saját forrásból
kell mellé tenni. 

Ménes Andrea polgármes-
ter kiemelte, hogy bár látják
a program hiányosságait,
mégis fontosnak tartották,
hogy részt vegyenek benne,
hiszen ha nem ezt teszik,
akkor ezek az emberek most
28 500 forintos átmeneti
segélyt kapnának. Véle mé -
nye szerint ez megalázóan
kevés ahhoz, hogy családot
lehessen eltartani belőle. A
program viszont átmeneti
jelleggel a minimálbérnél is
magasabb jövedelmet és tisz-
tességes munkát biztosít a
benne dolgozók számára. Az
önkormányzat azzal igyeke-
zett tehát segíteni a rászoru-
lókon, hogy megragadta ezt
a lehetőséget számukra.

Mindent összevetve a fel-
zárkóztatási és foglalkoztatá-
si programok alapvetően
senki gondját nem oldják
meg tartósan, sőt újraterme-
lik azokat. Amíg azonban
nem becsülik meg nálunk a
kvalifikált munkát, a szakér-
telmet és nem élénkítik a
gazdasági életet annak érde-
kében, hogy egyre több
munkavállalóra legyen szük-
ség, addig a félmegoldások-
kal kell beérni. Hogy leg-
alább a holnapi kenyérre jus-
son.

Az irodában is van mit csinálni

Illusztráció, a hollandiai Flevoland üzeméről

A szakbizottság támogatja 
egy tervezett erőmű megépítését

Munkában az egyik brigád

A hollandiai Friesland bioerőműve



Borban az igazság
Mélyvörös otelló és

aranyló fehér borokkal
neveztek be a verseny
résztvevői a XIX. Vá -
mos pércsi Borver senyre,
mely 2010. február 27-én
szombaton délután 16
órától volt a művelődési
ház emeleti termében.

Idősebbektől tudjuk,
hogy valamikor régebben a
vámospércsi bort palackoz-
va, kereskedelmi forgalom-
ban árulták. Most a verseny-
zők között voltak fiatalok is,
akik reményt adnak arra,
hogy megmaradjon Vámos -
pércsen a bortermelés akkor
is, amikor az idősebb korosz-

tály már nem bírja a szőlő-
műveléssel járó, embert pró-
báló, nehéz fizikai munkát.
Mert bizony nem biztos,
hogy mindenki tudja, hogy
egy pohárban lévő nedű
milyen sok gondoskodást
igényel a gazda részéről, de a
versenyben résztvevő fiata-
lok – ahogy az az idén is kide-
rült – méltó követői elődeik-
nek.

A megmérettetésre Bá -
nyai Csaba, Dankó Tamás,
Huszti Sándor, Kiss Dániel,
Kozma Sándor, Könnyü
Ferenc, Molnár Imréné,
Nagy Imre, Nagy István, Pál
János, Sza lontai Miklós
neveztek be az elmúlt év ter-
mésével, azaz 2009-es évjá-
ratú boraikkal.

A borok bírálatát illetve
zsűrizését Pető József borsza-
kértő és Lakatos József képvi-
selő végezte. Lakatos József,
aki maga is bortermelő,
most, a verseny „tisztasága”
miatt nem indult az idei meg-
mérettetésen. Saját termését
tehát csak versenyen kívül
kóstolhatták meg. 

A borokat 20 pontos bírá-
lati rend szerint bírálták,
négy szempont szerint cso-
portosítva: szín, tisztaság,
illat, íz–zamat–összbe nyo -
más. Az elérhető összes
pontszám nem haladhatja
meg a 20 pontot.

Pető József harminchét
éve, 73-tól bírál borokat.

Tehát majdnem negyven év
tapasztalat van a háta mö -
gött. Mint elmondta, más jel-
lege van egy hegyvidéki,
más egy tokaji és más az alföl-
di boroknak. A borok ízét
befolyásolja a talajadottság,

talaj összetétel. Ha hamar fel-
melegszik a talaj más ízt,
zamatot ad. Az el múlt év az
időjárásnak kö szönhetően
kedvező évjárat volt, kevés
volt az eső és sok volt a nap-
fény, ami magas cukortarta-
lom és kevés savtartalom
kialakulását eredményezte.

A borok színéből is lehet
következtetni – ha a fehér-
bor mély sárga, késői szüret-
re és sok napsütésre utal.
Sokat jelent a fajta, vagyis

hogy milyen fajta a szőlő
maga. Lényegében ez az
alapja a minőségi bornak.

Befolyásolja még a ter-
mést a megmunkálás. Ha
metszéskor sokat hagynak rá
nagy lesz a termés mennyi-
sége. De ez csak tömegre
lesz sok, ugyanakkor ala-
csony lesz a cukortartalom
és magas lesz a savtartalom,
nem tudja hozni, amit kelle-
ne egy jó évjáratban, tehát a
minőség rovására megy.

Amit még a gazda hozzá
tud adni a vörösbornál: a
kocsányról leszedni és héjon
erjeszteni, ekkor ad mélyvö-
rös színt a bor. Rosét készít,
ha 24 órán át tartja héjon,
majd leveszi, s mint a fehér-
bort kezeli. Siller bort készít,
ha megindul az erjedés.
Három napig törkölyön van
a lé, majd 70-80%-át leveszi, a
többit erjeszti tovább. Ez is
vörösbor lesz, de egy kicsit

világosabb színű. Ilyen bort
a németek és a magyarok
készítenek.

Lényeges a hordó a bor
készítésénél, tárolásánál. Ha
dohosodik nem szabad hasz-
nálni, mert elrontja az egész-
séges mustot. Ha forrázza,
még mélyebbre viszi a do -
hosságot, nem megszünteti.
Ilyen esetben kádárra van
szükség, szétszedni és legya-
lulni a dohos réteget. Sajnos
ma már kevés kádár van, ők
is zömmel külföldre dolgoz-
nak. A régi, jól bevált fahor-
dókat a könnyebben hozzá-
férhető műanyag és üvegbal-
lon helyettesíti.

A zsűri munkáját vala-
mennyi résztvevő követhet-
te, hiszen mód volt arra,
hogy a jelenlévők megkós-
tolják a versenyben résztve-
vő borokat. 

Vörösbor kategóriában
első Kiss Dániel, második
Dankó Tamás, harmadik
Huszti Sándor bora lett.

Fehérbor kategóriában
első: Dankó Tamás, második
Nagy István, harmadik Pál
János bora lett.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba ( e-mail: endredi@vipmail.hu). 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

„Ez a Jóska, ez a Gyurka, 
ez meg itt a véres hurka…”
Munkahelyi közössé-

gek számára szervezett
az önkormányzat hagyo-
mányőrző farsangi disz-
nótorost február 13-án,
szombaton.

A cél az volt, hogy a stresz-
szes hétköznapokon kívül is
lehetőség legyen a kollégák-
kal találkozni és egy kelle-
mes, szórakoztató napot
vidáman együtt tölteni.

A disznók feldolgozásá-
ban három csapat vett részt:
iskola-óvoda Ferenczi Zol -
tán segítségével, tűzoltók-
képviselő testület csapata
Vásárhelyi József segítségé-
vel, valamint az intézmé-
nyek- polgármesteri hivatal
Sallai Ferenc közreműködé-
sével munkálkodott.  A ha -
gyományos „dudus” hurka-
töltést is megversenyeztet-

ték a szervezők. Ezt a ver-
senyszámot György Miklós -
né nyert meg, aki a fortélyo-
kat bemutatta Ménes Andrea
polgármesternek is. 

A feldolgozás végére való-
di csapatmunka alakult ki,
hiszen közös végeredmé-
nyek, azaz hurkák és kolbá-
szok „születtek”. A jó hangu-
latról Szabó Zoltán zenész,
a Pircsike Közművelődési
Egyesület és a Mátyás Király
Általános és Alapfokú Mű -
vészeti Iskola néptánc cso-
portja gondoskodott, ez
utóbbi Szilágyiné Seres Edit
művészeti vezetésével.

Az idei versenyt az iskola-
óvoda csapata nyerte, mint
legösszetartóbb, s legszerve-
zettebb közösség.

A rendezvényt megtisztel-
te jelenlétével Tasó László
országgyűlési képviselő, a
Vám és Pénzügyőrség képvi-
selői, valamint a vámos tele-
pülésekről érkezett delegá-
ciók.

A rendezvényre köszönet-
ként meghívást kaptak
mindazok, akik a Vámos
Települések Találkozójának
megvalósítását segítették.
Íme, egy kis képes összeállí-
tás a jó hangulatú rendez-
vényről:

Munka közben az iskola-óvoda csapata – ttt még nem tudták, hogy nyernek

Borverseny 

Pető József borszakértő és Lakatos József képviselő
zsűrizés közben

Ménes Andrea polgármester és Tasó László ország-
gyűlési képviselő forralt bort visz a csapatoknak

A jövő termelője Dankó Tamás fehérbor első helye 
és vörösbor második helye lett a nyereménye

Vörösbor-kategória első helyezettje Kiss Dániel
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