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Mint ahogy az már több fórumon is nyilvánosságot
kapott, a me gyei önkormányzatok szerepvállalása
jelentősen megváltozik a jövőben. Ez a változás hatás-
sal lesz a megyék településeinek életére is, illetve befo-
lyásolja majd a helyi önkormányzatok és a me gyei
önkormányzat vi szo nyát is. A változásokról kérdez-
tük Bodó Sándort, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
elnökét. 

– Elnök úr, melyek a legfontosabb, konkrét változások?
–Az eddigi, jelentős mértékben intézményfenntartó sze-

rep megszűnik, helyette a jövőben területrendezési, terület-
fejlesztési és vidékfejlesztési feladatok várnak a megyei
önkormányzat hivatalára és a közgyűlésre. En nek okaként
meghatározható, hogy az önkormányzati rendszerben
korábban ta pasztalható alulfinanszírozás következtében
nagyon sok önkormányzat jelentős hitelállományt halmo-
zott fel, amely mára a működésben jelentős gondokat oko-
zott. Elkerülhetetlen volt, hogy az intézmények és a hi telállo-
mány átadásra kerüljön az államnak. Teljesen érthető viszont
az a következtetés, hogy a megyei önkormányzat vállaljon
nagyobb szerepet a települési önkormányzatok fejlesztési
elképzeléseinek a megvalósításában. Ez nem azt jelenti,
hogy a települések fejlesztési el képzeléseibe is a legkisebb
mértékben is szeretnénk beleszólni, hanem azt, hogy a meg-
fogalmazott igényeket fontossági sorrendbe állítva kiszámít-
ható megvalósítást biztosítsunk. 

A fejlesztések eredményes sége szempontjából lé nyeges
dolognak gondolom azt, hogy a döntések a megvalósuláshoz
minél közelebbi szinten szülessenek, például egy vámos-
pércsi beruházásról ne Budapesten, hanem a körülménye-
ket sokkal jobban ismerő Deb recenben döntésenek.

– Milyen belső szervezeti, szerkezeti átalakulással jár ez
a megyei önkormányzatnál? 

– Ehhez a munkához a Me gyei Önkormányzat belső szer-
kezetét jelentősen át kellett alakítani. A külsős bizottsági
tagok eddig fontos munkáját megköszönve és elismerve, a
jövőben kizárólagosan a közgyűlési tagokra hárul a döntés-
hozás felelőssége. Átalakult a bizottsági struktúra is, hiszen
megváltoztak a feladatok is. To vábbra is szükséges pénzügyi
és jogi bizottság mű ködtetése, de az új struktúrában a leg-
fontosabb feladat a Fejlesztési-Tervezési-Stra té giai Bizott -
ságra hárul.  Ér dekes egybeesés, de nem a véletlen műve,
hogy ennek a bizottságnak az élére Ménes Andrea közgyűlé-
si tagot, az önök városának polgármesterét választottuk. Az a
felkészültség, lelkiismeretes, pon  tos munka, amelyet az el -
múlt 13 évben, amióta közgyűlési tag tapasztaltunk ré széről
erre a feladatra mindenképpen alkalmassá teszi.

– Milyen, és mekkora anyagi források célszerű elosztá-
sáról kell majd döntenie a megyei önkormányzatnak? 

– A rendelkezésre álló források elosztásában való közre-
működés mértéke és módja kimunkálás alatt áll. Alap elvek
már ismertek, ezek közül a legfontosabb, hogy a szűkös ön -
erő mértéke miatt minden fejlesztés előre tervezett legyen,
indokoltsága legyen megkérdőjelezhetetlen. Az ország egye-
netlen fejlettsége miatt nyilvánvalóan más a fontossági sor-
rend Hajdú-Bihar megyében vagy az ország keleti részén,
mint például a Dunántúlon. 

Napjainkban a változások miatt kettős feladatot látunk el,
hiszen az átadás-átvétel lebonyolításának utolsó si mításai
most kerülnek elvégzésre, és emellett saját rendszerünk kiala-
kításával, átalakításával készülünk a jövőbeni fejlesztésekre,
amely reményeink szerint Hajdú-Bihar Megye valamennyi la -
kó jának megelégedésére szolgál. 

Endrédi Csaba

Vámospércs Városi Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről

Bodó Sándor megyei elnök, és Ménes Andrea polgármester

Vámospércs Városi Ön -
kormányzat 2012. évi
költségvetését a képvise-
lő-testület 2012. február
13. napján tartott ülésén
fogadta el. 

A költségvetés bevételi és
kiadási főösszege 2 480 013
ezer Ft, amely az előző évek-
hez képest kimagasló, (2011.
évi költségvetési főösszeg:
1 547 663 ezer Ft), a 2012.
évben induló nagyberuhá-
zások (szennyvíz-, kerékpá-
rút-, belvízvédelmi pályázat)
miatt növekedett meg közel
1 Mrd Ft-tal.

Az önkormányzat 2012.
évre tervezett működési hiá-
nya 191 570 ezer Ft, amely
30 364 ezer Ft-tal kevesebb a
2011. évben tervezett hiány-
hoz képest. (2011. évi terve-
zett hiány: 221 934 ezer Ft).
Az elmúlt évben takarékos
gazdálkodással, valamint a
kiadások nagymértékű csök-
kentésével, ésszerűsítésével
tudtuk a működési forráshi-
ány összegét ilyen mérték-
ben visszaszorítani.

A költségvetés tervezése
során jelentős többletmun-
kát eredményeztek a jogsza-
bályváltozások, amelyek sze-
rint 2012. évtől az önkor-
mányzatnak s valamennyi
intézménynek önálló elemi
költségvetést kellett készíte-
ni, és külön köny velést kell
vezetni. 

A képviselő-testület a költ-
 ségvetés elfogadásával egyi-

dejűleg döntött arról, hogy a
működési forráshiány keze-
lésére pályázatot kíván be -
nyújtani az önhibáján kívül
hátrányos helyzetbe került
önkormányzatok támogatá-
sára.

Ebben az évben is tervez-
zük majd a civil szervezetek
támogatását, azonban a költ-
ségvetésben erre eredeti
előirányzatot nem tervez-
tünk, majd az ÖNHIKI
pályázat eredményétől füg-
gően döntünk a céltartalék
terhére. 

A szociális ellátások terü-
letén követtük a jogszabályi
változásokat, azonban a fel-
tételeken nem változtat-
tunk. To vábbra is biztosítja
az önkormányzat az alanyi
jogon járó támogatási for-
mákon túl az átmeneti se -
gélyt a krízishelyzetben lé -
vők számára, a temetési se -
gélyt, valamint a közteme-
tést. A szemétszállítási díj-
kedvezmény mértéke és a
jogosultak köre a tavalyi évi-
vel azonosak maradtak. 

A képviselő-testület a he -
lyi adó mértékén nem változ-
tatott, a korábbi rendelete-
ket foglalta egységes szerke-
zetbe.

A költségvetés tervezésé-
nél kiemelkedő eredmény-
nek tartjuk, hogy sem az
önkormányzatnál, sem az
általa fenn tartott intézmé-
nyeknél nem hajtottunk vég-
re létszámleépítést, illetve
valamennyi munkavállaló

teljes munkaidőben dolgoz-
hat.

Ebben az évben is a legna-
gyobb hangsúlyt a munka-
helyteremtésre helyezzük,
hi szen egy ilyen hátrányos
helyzetű kisvárosban min-
den egyes munkahelynek
kiemelkedő szerepe van. 

Örömmel értesültünk ar -
ról, hogy a START munka-
programra benyújtott pályá-
zatunk alapján – a kistérség-
ben kiemelkedő módon –
117 fő munkanélküli lakos 8
órában történő foglalkoztatá-
sára van lehetőség hosszabb
időtartamra. Ez a foglalkozta-
tás 100%-ban támogatott,
melynek keretében a foglal-
koztatáshoz szükséges va la-
mennyi eszköz, védőruha
nagy és kis értékű tárgyi esz-
köz beszerzésére is lehetőség
nyílik. Az önkormányzat e
program alapján tud új trak-
tort és pótkocsit vásárolni. 

Szintén jelentős ered-
mény, hogy ebben az évben
a hosszú időtartamú közfog-
lalkoztatásra 2012-ben az
önkormányzat 10 500 ezer
Ft összegű támogatást kap,
melynek keretében a Pol -
gármesteri Hivatal ban és az
intézményekben szakkép-
zett munkaerő alkalmazásá-
ra is lehetőség nyílik. 

Az önkormányzat által az
elmúlt évben megvásárolt
pékség üzemeltetésére vo -
natkozóan 2012. március 1.
napjától bérleti szerződést
kö tünk, amely jelentős be -

vételt eredményez majd,
illetve a képviselő-testület
kikötése volt a pályáztatás
során, hogy a bérlő vállalja
3 éven keresztül legalább
4 fő Vámospércsi lakos fog-
lalkoztatását. 

Ebben az évben a jogsza-
bályváltozások miatt ve szély -
be került az Önkéntes Köz -
testületi Tűzoltóság fenntar-
tása, mivel jelentősen csök-
ken a feladatellátásra kapott
normatív támogatás össze-
ge. Tekin tettel arra, hogy a
tűzoltóság fenntartása 15 fő
vámospércsi lakosnak és csa-
ládjának megélhetését bizto-
sítja, a képviselő-testület úgy
döntött, hogy 2012. évben
10 411 862 Ft támogatást biz-
tosít a költségvetés céltarta-
lékának terhére, erre a fel-
adatra.

A Roma Nemzetiségi Ön -
kormányzat (korábban: Ci -
gány Kisebbségi Önkor mány -
zat) költségvetése 2012. ja -
nuár 1-jétől már nem az ön -
kormányzat költségvetésébe
épül be, hanem önálló, a kép-
 viselő-testület az RNÖ mű kö -
dését 2012. évben 500 000 Ft
ös szeggel támogatja.

A képviselő-testület által
elfogadott költségvetési ren-
delet a Polgármesteri Hiva --
tal hirdetőtábláján kifüggesz -
tésre, az önkormányzat hon-
lapján közzétételre került. 

Ménes Andrea
polgármester
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 9. napján rendkívüli ülést tartott:

Első napirendi pontban KEOP Szennyvízprojekt megva-
lósításához szükséges forrásösszetétel módosításáról szóló
határozatot fogadta el a testület.

Második napirendi pontban a Pircsike Vámospércsi
Közművelődési Egyesülettel korábban megkötött támogatási
megállapodást módosították a képviselők.

Harmadik napirendi pontban a testület a Gaál Ét-Trend
Kft. által benyújtott kérelmet tárgyalta meg, amely alapján
hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 19. napján rendkívüli ülést tartott:

Első napirendi pontban az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezé-
sei alapján szükséges intézkedések megtételével hatalmazta fel a
Polgármestert a testület.

Második napirendi pontban a „Vámospércs 2027” köt-
vény óvadéki számlán elhelyezett bevételéből fejlesztési célú
kiadások ellenértékének lehívását hagyták jóvá a képviselők.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 31. napján rendkívüli ülést tartott:

Első napirendi pontban úgy határoztak a képviselők, hogy
az önkéntes tűzoltóság átmeneti működésére vonatkozó –
Együttműködési megállapodást tudomásul veszik, és felhatal-
mazzák a Polgármestert annak aláírására. A Képviselő-testület
kötelezettséget vállalt arra, hogy az egyes rendvédelmi tárgyú
törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további
törvénymódosításokról szóló 2011. évi CCVII. törvény 33. § (2)
bekezdése alapján – mely szerint a 2011. december 31. napján
működő önkéntes tűzoltóságok működési feltételeit a 2011. de-
cember 31. napján hatályos szabályok szerint a 34. § (1) bekez-
désében foglalt feltételek teljesítéséig, de legfeljebb 2012. ápri-
lis 30. napjáig kell biztosítani – az önkéntes köztestületi tűzol-
tóság működési költségeihez 2012. április 30. napjáig – a 2011.
évi előírások szerint előlegként folyósított normatív támogatá-
son felül – szükséges költségvetési fedezetet az önkormányzat
2012. évi költségvetésében biztosítja. 

A képviselő-testület a megállapodásban megjelölt időszak
(2012. április 30.) után aképviselő-testület a költségvetési lehe-
tőségei függvényében biztosítja a testület szervezetének műkö-
dési kiadásait. 

Második napirendi pontban a testület úgy döntött, hogy
a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdé-
se alapján támogatja dr. Vincze István r.  alezredes úr kinevezé-
sét a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Hajdúhadház
Rendőrkapitányság vezetőjévé.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. február 13. napján tartotta következő rendes ülését.

Napirendi pontok előtt Ménes Andrea polgármester az
utolsó soros testületi ülés óta eltelt időszak legfontosabb törté-
néseiről számolt be polgármesteri tájékoztató keretében, vala-
mint Kanyóné Papp Klára jegyzőasszony adott tájékoztatást a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Első napirendi pontban a képviselő-testület elfogadta az
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletet, és
egyben arról is döntött, hogy az Önkéntes Köztestületi
Tűzoltóság működésének támogatására a 2012. évi költségveté-
sében a tartalék terhére önkormányzati forrást biztosít, vala-
mint a 2012. évi költségvetési hiány fedezésére pályázatot nyújt
be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések
támogatására.

Második napirendi pontban a „Vámospércs 2027” köt-
vény óvadéki számlán elhelyezett bevételéből fejlesztési célú
kiadások ellenértékének lehívását hagyták jóvá a képviselők.

Harmadik napirendi pontban a testület jóváhagyta a
helyi adókról szóló rendeletet, amely a korábbi helyi adórende-
letek egységes szerkezetben való rögzítését tartalmazta, abban
változásokat nem eszközölt.

Negyedik napirendi pontban a képviselők a jogszabályi
kötelezettségnek eleget téve, az önkormányzat saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegéről szóló
kimutatást elfogadták.

Ötödik napirendi pontban ágazati jogszabály-változások
miatt a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásnak
helyi szabályiról szóló rendeletét módosította a testület. 

Hatodik napirendi pontban a jegyző előterjesztése alap-
ján elfogadták a képviselők a köztisztviselők 2012. évi teljesít-
ménykövetelményei alapját képező szervezeti célokat.

Hetedik napirendi pontban az intézményvezetők javasla-
ta alapján a testület jóváhagyta az iskolai és óvodai beiratkozá-
sok időpontjait: a Mátyás Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolába a 2012/13-as tanévre az első osztályosok
beiratkozásának időpontjai:

2012. március 5-én és 6-án: de. 8.00–du. 16.00  
2012. március 7-én: de. 7.00–du. 16.00
2012. március 8-án: de. 8.00–du. 18.00
Pótnap: 2012. március 29-én: de. 8.00–du. 16.00 
Óvodába a 2012/13-ra az óvodások és bölcsődések beiratko-

zásának időpontjai:
2011. március 20–21–22–23-án de 9.00–du.17.00 óráig.
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. február 23. napján rendkívüli ülést tartott:
Első és második napirendi pontokban a jogszabályi vál-

tozások miatt a képviselő-testület elfogadta Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetű Alapító Okiratát, illetve a Szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló rendelet módosítását.

Harmadik napirendi pontban az „Európa a polgárokért
program” keretében megvalósuló „Testvérvárosok polgárainak
találkozói” című pályázatra benyújtott „Vámos Települések
Találkozója 2012” című pályázatot a képviselők elfogadták,
annak Közreműködő Szervezet részére történő benyújtását
tudomásul vették.

Negyedik napirendi pontban a testület úgy döntött, hogy
pályázatot kíván benyújtani TÁMOP-5.3.6.11/1 kódszámú,
Komplex telep-program című pályázati felhívásra.

Ménes Andrea
polgármester

Startmunka-program
A 375/2010. (XII. 31.)

kormányrendelet alap-
ján a közfoglalkoztatá-
sért felelős miniszter
2012. évtől olyan minta-
programokat indított el
Startmunka-program
címmel, amelyben a köz-
munka beruházási és
dologi költségei, kiadá-
sai 100%-ban támogatot-
tak.

Vámospércs Városi Ön-
kormányzata ebben a köz-
munkaprogramban a Hajdú-
hadházi Többcélú Kistér-
ségi Társulás keretében vesz
részt. A 2011 novemberében
benyújtott pályázatunkat a
Közreműködő Szervezet el -
fogadta és a Kistérségben
legmagasabb összegben, kö -

zel 94 millió forint vissza
nem térítendő támoga-
tásban részesítette. 

A program keretében
2012. 3.1 és 2012. 12.31.
között összesen 117 fő mun-
kavállalót tudunk alkalmaz-
ni, napi 8 órában. 

A program 3 részprogram-
ból áll, melyek különböző
időszakokban fognak meg-
valósulni és különböző fel-
adatokat kell majd az egyes
programokban elvégezni, az
alábbiak szerint:

1. Téli munka: 2012. 3.1–
2012. 4. 30. és 2012. 11. 1.–
2012. 12. 31. között foglal-
koztatottak száma: 41 fő.

Feladatok:
– tájház belső felújítása,

ereszcsatorna és kerítés javí-
tása,

– beton járdalapok előre-
gyártása, betonjárdák javítá-
sa,

– utca bútorok (szeméttá-
rolók, virágládák) készítése.

2. Illegális hulladéklera-
kók felszámolása: 2012. 3.1
és 2012. 10. 31. között foglal-
koztatottak száma: 26 fő.

Feladatok: a város bel- és
külterületén, összesen közel
90 000 m2 területen lévő ille-
gális hulladéklerakók feltá-
rása, az ott lévő hulladékok
összegyűjtése és szemétte-
lepre szállíttatása

3. Belvízelvezetés: 2012.
4.1. és 2012. 12. 31. között
foglalkoztatottak száma: 50
fő.

Feladatok: a város bel- és
külterületén lévő, összesen
közel 83 km hosszúságban

önkormányzati tulajdonú
csapadékvíz elvezető árkok
növényzettől, hulladéktól
való megtisztítása, átereszek
kitisztítása, árkok kereszt-
metszetének rendbetétele
(A program nem tartalmaz-
za azokat a belterületi árko-
kat, amelyek felújítása az
önkormányzat belvíz pályá-
zatában szerepelnek.).

Bízunk abban, hogy a
programban résztvevő mun-
kavállalók életkörülményei
javulnak, hiszen – program-
tól függően – 4–8–9 hóna-
pon keresztül biztos jövede-
lemhez jutnak és az általuk
elvégzett feladatokkal a vá-
ros szebbé, a környezetünk
élhetőbbé válik.

Ménes Andrea
polgármester

Vámospércsen a város
közepén a benzinkútra nyú-
ló 400 négyszögöl kert, két
utcai nyitási lehetőséggel
eladó. Érdeklődni 06 30/
618-6093 telefon számon
lehet.

Tájékoztatás 
a közérdekű önkéntes tevékenységről

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom önö-

ket, hogy Vámospércs Vá -
rosban jelenleg 407 fő része-
sül foglalkoztatást he-lyette-
sítő támogatásban. Célunk
az, hogy 2012. évben is mi -
nél több embert tudjunk
bevonni a közfoglalkoztatás-
ba, azonban az önkormány-
zatnak nincs lehetősége a
teljes FHT-ban részesülő la-
kosság foglalkoztatására.  

A hatályos jogszabályok
szerint a foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatásra való
jogosultság feltételeként az
önkormányzatnak felül kell
vizsgálnia egy évre vissza-
menőleg az alábbi feltételek-
fennállását:

– legalább 30 nap idő-

tartamú közfoglalkozta-
tásban való részvétel,
vagy

– kereső tevékenység
(ideértve az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló tör-
vény szerint létesített mun-
kaviszony keretében vég-
zett, valamint a háztartási
munkát) folytatása vagy

– munkaerő-piaci prog-
ramban való részvétel
vagy

– legalább 6 hónap idő-
tartamban munkaerő-
piaci képzésben vett részt
vagy ilyen képzésben
való részvétele folyamat-
ban van.  

A foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás folyósításá-
nak feltétele, hogy az ügyfél

a fentebb felsorolt feltételek
egyikének teljesítését igazol-
ja. A 30 nap számításánál a
közérdekű önkéntes tevé-
kenységének időtartamát is
figyelembe kell venni.

Annak érdekében, hogy
egyetlen vámospércsi lakos
se maradjon ellátás nélkül,
lehetőséget biztosítunk a
lakosság számára a közér-
dekű önkéntes tevékenység-
ről szóló 2005. évi LXXXVI-
II. törvény rendelkezései
alapján. Vámospércs Váro -
si Önkormányzat közér-
dekű önkéntes tevékeny-
ségre jelentkezett be a
Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium Esélyegyenlőségi Fő -
osztályához. A nyilvántartás-
ba vétel folyamatban van.

Az önkéntesek közre-
működésével ellátni kí -
vánt tevékenységek:

– közterületek, parkok
rendben-tisztán tartása, sze-
métszedés,

– kisegítő tevékenység,
– irodai adminisztratív ki-

segítő tevékenység. 
Felhívjuk a figyelmet arra,

hogy a közérdekű önkén-
tes tevékenységért ellen-
szolgáltatás nem jár.

A közérdekű önkéntes
tevékenységgel kapcsolato-
san további felvilágosítás a
Polgármesteri Hivatalban
Keserűné Zöld Mária szo-
ciális ügyintézőtől (tele-
fon: 52-591-510) kérhető.

Ménes Andrea 
polgármester 
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EMLÉKEZÉS 

id. ÁSZTAI BÉLA
halálának 

6. évfordulójára

„Te aki annyi szeretetet adtál,
Te aki mindig 

mellettünk  álltál.
Te, aki sosem kértél, csak adtál,

Örökre itt hagytál.
Elfelejteni: Téged soha 

nem lehet.
Emléked szívünkben 
megmarad örökre.

Fájó szívünk zokog érted,
Örökké szeretünk 

és nem feledünk Téged.”

Soha nem feledi: felesége,
lánya: Zsuzsa, veje Gyula,

unokái: Csaba, Zsuzsa,
Beáta

lánya: Éva, veje Zsolt, 
unokái: Zsolt, Dávid,

Norbert

REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK, RELUXÁK, 
HARMONIKA AJTÓK 

készítését, javítását 

vállalom kedvező áron, rövid határidővel.

Gealan, Roplasto műanyag nyílászáró, 
6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, 

Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 
5 év teljeskörű garanciával, alacsony árakon.

Érdeklődni: 
ifj. Kéki Sándor, Létavértes, Szél u. 43. 

Telefon: 06-20/463-5713

Köszönet

Tisztelt Városlakók!
A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

ez úton megköszöni Vámospércs lakossága és a helyi vál-
lalkozók által felajánlott ruhaadományokat, melyek a
Vámospércsen élő hátrányos helyzetű családok részére
került kiosztásra az intézményben.

Vinczéné Gáll Anikó
intézményvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

NAGY ISTVÁN

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

részvéttel osztoztak
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Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy

AZ ÓVODAI BEÍRATÁS 
2012 március 20., 21., 22., 23- án, 

9 órától 17 óráig tart.

Helye: az óvoda nevelői szobája.
Kérem,  hozzák magukkal gyermekük születési anya-

könyvi kivonatát.
A 2012/13-as nevelési évben az 5.életévüket betöltő

gyerekek számára az óvodába járás a nevelési év kez-
detétől kötelező.

2012 szeptemberben a 2 és fél életévet betöltött gye-
rekek kezdhetik meg az óvodát, a később született gye-
rekeket előjegyzésbe vesszük és folyamatosan kapcso-
lódhatnak be az óvodai nevelésbe.

A 2012  szeptember és december 31 között a 2. élet-
évüket betöltött gyerekek bölcsődei beíratása is ekkor
történik.

Tisztelettel: Németh Jánosné
óvodavezető

Értesítés!



Ajándék a könyvtárnak

A Művelődési Ház és Könyvtár megköszöni a városi
könyvtár és az olvasók nevében Szabóné Gyökös Mária
(Béke u 33. sz) alatti lakosnak az ajándék könyveit,
melyet beleltároztunk, és az olvasók rendelkezésére
bocsájtottunk.

Diósné Kozma Erzsébet 
igazgató

Március 23-án, pénte-
ken 18 órai kezdettel tart-
juk a Kertbarát kör alaku-
ló összejövetelét a műve-
lődési házban.

Célunk: olyan alkalmat
teremteni ahol a mező-
gazdasággal foglalkozók,
kertészkedők egymással
találkozhatnak. Lehető sé -
get biztosítani a tapaszta-

latok kicserélésére, meg-
beszélésére. Új ismeretek
nyújtása és szaktanácsa-
dás szakemberek közre-
működésével.

Szeretnénk, ha Ön is
tagja lenne a Kertbarát
körnek, kérjük, tiszteljen
meg megjelenésével!!

Alakuló témánk: tava-
szi munkálatok.

Kedves kertészkedők figyelem!

H-4286 Bagamér • Rákóczi utca 32.
Tel./fax: +36-52/388-312
Fax: +36-52/388-265
Gergely János: +36-30/530-3385
E.mail: huto1@t-online.hu
www.hungarotorma.com

Tisztelt Tormatermelők! 

Várjuk régi és új termelőinket.

Napi felvásárlási áron dolgozunk!

Hungaro Torma Kft. vezetősége 

Tájékoztató
a kamarai nyilvántartásról

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2012. ja-
nuár 1. napján lépett hatályba a gazdasági kamarákról
szóló 1990. évi CXXI. törvény módosítása.

„8/A. § (1) A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó
szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni
vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott
bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét
követő öt munkanapon belül köteles a székhelye sze-
rint illetékes területi gazdasági kamaránál a kama-
rai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.”

„8/A. § (6) A gazdálkodó szervezet a megszűnése,
vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adatai-
ban történt változás esetén köteles öt munkanapon
belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kama-
ránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve
az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyil-
vántartásból való törlésért, illetve a változásbejelentés
alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fi-
zetni.§

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
kérése szerint a törvény hatálybalépését követően lét-
rejövő gazdálkodó szervezetek a bejegyzésüket követő
5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a
hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb
2012. március 1-jéig a kamaránál a nyilvántartásba
vételüket kezdeményezzük.

„45.§ (1) Az egyes adótörvények és az azzal össze-
függő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény hatálybalépésekor már működő gazdál-
kodó szervezetek 2012. január 1-jétől számított 60
napon belül kötelesek a 8/A § (1)-(3) bekezdés rendel-
kezéseinek megfelelően kamarai nyilvántartásba véte-
lüket kezdeményezni.”

A bejelentés a kamarai honlapról kinyomtatható
adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai
úton (4002 Debrecen, Pf.: 199 címre) történő eljutta-
tásával, az 5000 Ft-os kamarai hozzájárulás Hajdú-
Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara MKB Bank
Nyrt.-nél vezetett 10300002-34611849-49020102 szá-
mú bankszámlájára történő utalással, adószám és
„kamarai hozzájárulás” feltüntetésével történik meg.
Részletes tájékoztató a www.hbkik.hu internet címen
található.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Közmeghallgatás a roma kisebbségnél
Mióta Szabó Béla vezeti

a városi kisebbségi ön -
kormányzatot, szinte
csak elismerő vélemé-
nyeket lehet hallani a
szervezet tevékenységé-
ről. Átgondolt, és nem
csak papíron létező prog-
ramszervezés, tisztessé-
ges gazdálkodás és valódi
érdekképviselet jellemzi
a közösséget azóta. Már a
tavalyi munkájuk is ezt
igazolta, és ha sikerül az
idei terveket is megvaló-
sítani, akkor megint csak
elismerés illeti majd őket.
Szabó Béla közmeghall-
gatáson számolt be az
eddig végzettekről, és a
jövő feladatairól.

Több, mint harmincan
voltak kíváncsiak minderre,
a művelődési házban meg-
rendezett hivatalos progra-
mon, ami a mai időket figye-
lembe véve nem kevés. A
kisebbségi önkormányzati
vezető persze napi kapcso-
latban van a vámospércsi
romákkal, tehát nem ez a
kapcsolattartás alapvető te -
rülete, de a jogszabályok elő-
írják a hivatalos formák kö -
zött megszervezett, éven-
ként legalább egyszeri be -
számolót. Szabó Béla első-
ként arról beszélt, hogy
a jogszabályváltozás miatt
megváltozott a kisebbségi
képviselet hivatalos elneve-
zése, és ezentúl a Vámos pér -
csi Cigány Kisebbségi Ön -
kormányzatot Vámos pér csi
Roma Nemzetiségi Ön kor -
mányzatnak hívják ezentúl. 

Ennél azonban sokkal
fontosabb, hogy az elhang-
zottak szerint sikeresen tel-
jesítették azokat a progra-

mokat, amelyeket az elmúlt
évre terveztek, sőt, ezzel
együtt a valamivel több,
mint hétszázezer forintos
költségvetésükből még egy
kis megtakarítást is sikerült
elérniük. Az idei évben első-
ként szeretnék megszervez-
ni a roma gyerekek farsang-
ját. A rendelkezésükre álló
forrásokból a ballagó nyol-
cadikos gyerekek ballagó
ruhájának költségeit 50 szá-
zalékban magukra vállalják,
és ebben az évben is szeret-
nének saját standdal részt
venni a városi majálison.
Pénzfüggő még hogy hova,
de igyekeznek egy tartalmas,
sok érdekes látnivalót ígérő
kirándulást is szervezni a nyá-
ri szünetben, augusztusban
pedig egy Roma Nap kereté-
ben Roma Bált szerveznek. 

Szeptemberben, az iskola-
kezdéskor ismét a se gítség-
nyújtás kerül előtérbe a szó-
rakozás után, ugyanis a tan-

évkezdést szeretnék a csalá-
dok számára könnyebbé
tenni azáltal, hogy tanszer-
osztást szerveznek első osz-
tálytól nyolcadikig. A csoma-
gokban iskolai tanszereket,
füzetcsomagot, írószereket,
és más nélkülözhetetlen kel-
lékeket biztosítanak majd a
vámospércsi roma iskolások-
nak. Az esztendőt pedig egy
mikulás napi ünnepséggel
szeretnék zárni. 

Jó esély van arra, hogy
minden tervük valóra vál-
jon, mert a tavalyihoz képest
több pénzből, körülbelül
egymillió forintból kell mind-
 ezt megvalósítaniuk. A forrá-
sok az állami finanszírozás-
ból, a Vámospércs Vá rosi
Önkormányzat hozzájárulá-
sából és az úgynevezett fel-
adat alapú támogatásokból
állnak majd össze. Szabó
Béla arról is beszámolt, hogy
kölcsönös tisztelet és segítő
együttműködés jellemzi a

város vezetésével való kap-
csolatukat, és külön hangsú-
lyozta, hogy minden alka-
lommal segítő, és megértő
támogatásra számíthatnak
Ménes Andrea polgármes-
tertől. 

A jó hírek mellett a köz-
meghallgatáson is szóba
került az új közmunka finan-
szírozás, ami szerintük nem
jó. Egyrészt az elérhető kere-
set maximuma is alacso-
nyabb, de a legnagyobb gon-
dot a heti kifizetés jelenti,
hiszen amikor érkeznek az
egyösszegű, tetemes köz-
üzemi számlák, bizony heti
bérből ezeket kifizetni szin-
te lehetetlen. Szabó Béla azt
is elmondta, hogy a város
vezetése elérte azt, hogy Vá -
mospércsen az összes rászo-
ruló részese lehessen a köz-
munkaprogramnak, hogy
jövedelem nélkül senki ne
maradjon.  

Endrédi Csaba      

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR

PROTOKOLL 
A MINDENNAPOKBAN

akkreditációs
lajstromszáma: PL-4519

ingyenes képzést
indít 

A képzés ideje és időbe-
osztása: 2012. március
vége, 90 óra (53 óra elmé-
let 37 óra gyakorlat).

A képzés célcsoportja:
Azok akik új, gyakorlat-

ban hasznosítható ismere-
teket szeretnének szerez-
ni.

A képzés moduljai:
– a viselkedés kultúra

alapjai,
– protokoll a hivatali,

üzleti életben,
– a vendéglátás proto-

kollja. A képzés során meg-
szerezhető kompetenciák,

– a társadalmi érintke-
zés szabályainak ismerete
és alkalmazása,

– események, rendezvé-
nyek protokoll szabályai és
alkalmazása,

–hivatalos kapcsolatok
protokollja, gyakorlatban
való alkalmazása,

– vendéglátás proto-
kollja. 

A képzés helyszíne: Mű -
velődési Ház és Könyv tár
4287 Vámospércs, Debre -
ceni út 2.

Jelentkezési határidő:
2012. március 22. 
Jelentkezés: Művelődési

Ház és Könyvtár, 4287 Vá -
mospércs, Debreceni út 2.

Telefon: 52/591-038 és
52/591-039.

Szabó Béla a beszámolóját tartja. A kép jobb szélén dr. Danó János aljegyző
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Sikeres és vidám farsangi mulatságot rendeztek február
közepén az óvodában, amelyen a nevelők is részt vettek



90. évét töltötte Nagy István bácsi

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

Újabb szépkorú város-
lakót köszönthettünk az
elmúlt hónapban. Ménes
Andrea polgármester ez -
úttal sem mulasztotta el
az önkormányzat nevé-
ben kifejezni a közösség
tiszteletét és átadni jókí-
vánságait, a jeles évfor-
duló alkalmából.

Ki is jár a tisztelet Pista
bácsinak, aki mint mondta,
akár „Nyulas” Pista bácsinak
is emlegethetnénk őt, hiszen
sokan így ismerik, emlegetik
őt. Ennek pedig az az oka,
hogy 1986 óta, a feleségével
közösen a nyúltenyésztők
helyi átvevőhelyét vezette.
A Dunavarsányi Tsz. akkori-
ban országszerte bonyolítot-
ta a felvásárlásokat, és a kör-
nyékbeli kirendeltséget Vá -
mospércsen működtette,
ahol Pista bácsi is dolgozott.
Egyébként tősgyökeres vá -
mospércsi ő, egy közeli ta -
nyán született, ahol a család-
ja is élt. Édesapja úgyneve-
zett konvenciós cseléd volt,
tehát földművesként dolgo-
zott mások birtokán felesbe,
vagy bérbe. Édesanyja pedig
a háztartást vezette, és nevel-
te a négy gyereket. Pista
bácsi akkoriban a szegény
gyerekek között szokásos öt
elemit végezte el és utána
évekig apja foglalkozását
követve művelte a földet.
1945 után pedig, amikor
nagyot fordult a világ, és a
magángazdaságok bekerül-
tek a közösbe, akkor a vasút-
nál helyezkedett el, ahol 24
évig dolgozott. Innen száza-
lékolták le 54 évesen, és mint
mesélte, akkoriban olyan
beteges volt, hogy akadt
olyan orvos, aki nem sok
jövőt jósolt neki. Az élet és a
sors azonban úgy rendezte a
dolgokat, hogy a 90 éves
Pista bácsi az öregséggel
járó apróságokon kívül sem-
milyen betegségben nem
szenved, nagyon is jó egész-
ségnek örvend. A hosszú

élet titkát pedig szinte gon-
dolkodás nélkül tudta, és
meg is osztotta velünk.
„Nem szabad megadni ma -
gát az embernek!  Célokat
kell kitűzni és azokat vasaka-
rattal meg kell valósítani
akkor is, ha éppen fáj vala-
mink, vagy ha felkelni sincs
kedvünk! És persze ami
ezzel együtt jár, állandóan
mozogni kell, hogy a test
friss és ruganyos maradjon
minél tovább.” Elégedett az
életével, és népes családjával
is. Első feleségétől két gyer-
meke született, de a háború
viharai nem tettek jót a kap-
csolatuknak. A válás után ké -
sőbb újra nősült. Ebből a
házasságból három gyere-
kük született, akik közül ket-
tő Debrecenben, egy pedig
itt, Vámospércsen él. Népes
a család, mivel ma már nagy-
számú unokával, sőt déd-
unokákkal is büszkélkedhet
Pista bácsi. Bár özvegyem-

berként egyedül él, mégsem
magányos, hiszen rendsze-
resen látogatják a gyerekei
és az unokái. Kisebb, na -
gyobb sétákat is szívesen
tesz, és a környékbeliekkel
örömmel beszélget, ha talál-
koznak. Kérdésünkre, hogy
milyennek látja így 90 év
távolából az élet alakulását,
bölcsen felelt. „A szegény
emberre szegény világ várt a
múltban és a jelenben is, ez
nem változott, és valószínű-
leg ezután is így lesz. Nem
kell sokat akarni, a boldog-
ság nem abban van.” Pista
bácsi büszke arra, hogy azt a
keveset, ami neki jutott, min-
dig tisztességgel be tudta
osztani, és a kis nyugdíjából
a mai napig képes eltartani
magát. Mi pedig kívánjuk,
hogy még sokáig ossza meg
bölcsességét városunkkal.
Isten éltesse Pista bácsit!    

Endrédi Csaba

Mézes Márk, a tehetséges karatéka

Február 19-én vasár-
nap délután 15 órai kez-
dettel hasonlíthatták ösz-
 sze a boros gazdák a 2011-
es évjárat terméseit a
XXI. Vámospércsi Bor -
versenyen, melyre a mű -
velődési Ház és Könyvtár
nagytermében került
sor.

Az esemény a Vá mos pér -
csi Népdalkör bordal csok-
 rával kezdődött, majd a Bí -
borkadarka Néptánc Együt -
tes dunántúli ugrós táncot
mutatott be. A résztvevőket
Huszti János alpolgármester
úr köszöntötte, majd Pető

József borszakértő, a zsűri
elnöke ismertette a verseny
menetét. A társadalmi zsűri-
ben Lakatos József és Huszti
János bírált. A versenyen 33
termelő 40 üveg borral vett
részt. Örömmel írhatjuk le
azt a tényt, hogy boros gaz-
dák között egészen fiatalok
is vannak, tehát ezen a terü-
leten jelenleg van utánpót-
lás, sőt helyezést is értek el.
Ez annak is köszönhető Pető
József szerint, hogy a szőlő-
termesztés szempontjából
nagyon szép volt a 2011-es
év, ezt megmutatta az, hogy
a szőlő tökéletesen beérett.
Szép szín, jó illat, tökéletes

harmónia jellemzi ezt az
évjáratot.

A tizenkét fehérborból
három kapott díjat:

I. helyezett Bányai Csaba 
II. helyezett Forgács Imre 
III. Varga Gábor bora.
Minden bor tökéletesen

kezelt, jó íz-zamat jellemezte
a termőhelyre jellemző íz
szinte minden bornál kima-
gasló! Az évjárat az utóbbi
évek egyik legjobb évjárata.
Gyors feldolgozással, reduk-
tív borkezeléssel megmarad-
tak az elsődleges íz, illat
zamatok. A kezelés és az érle-
lés tökéletes, a borosgazda
mindent elkövetett, hogy a
jó évjáratot még jobbá tegye.

A vörösborok az utóbbi
évek legjobb színét, zamatát
hozták!

A szép, napos ősz min-
dent tökéletesen elvégzett.
A héjon erjesztéssel tökéle-
tesen kihozták a mélyvörös
színt. A huszonöt borból
tizenkettő-tizenöt bort lehe-
tett volna díjazni.  Kellemes
sav, ami erre a borvidékre
jellemző, magas extrakttar-
talom (bel tartalom) szinte
minden borra jellemző.

Erre a versenyre jellemző,
hogy alig találtak olyan bort,
mely tisztaságban vagy szín-
ben elmaradt volna a díja-
zottaktól. Jellemző, hogy
minden évben jól kezelt

borokkal lehet találkozni
Vámospércsen. A szőlőter-
melők a régi időket idézve
termelik, kezelik a borokat,
de a jövő érdekében a fiata-
lokat is be kell vonni a szőlő-
termesztésbe, a borkészítés-
be. A régi jó bortermelő
helyeket újra fel kell lendíte-
ni, szőlőt kell termeszteni és
bort készíteni. Vannak re -
zisztens szőlőfajták, melyek
kevesebb növényvédelmet
igényelnek és ugyanakkor
elfogadható minőséget le -
het belőle kihozni.

A vörösbor kategóriában 
I. helyezést Gyallai Imre 
II. helyezést Molnár Im -

réné
III. helyezést Nagy Sándor

érte el.
Különdíjban részesült:

Dankó Tamás, Varga Gábor,
Huszti Sándor. 

Külön díjakat ajánlott fel
Nagy István, melyért a szer-
vezők a köszönetüket fejezik
ki, ez úton is.

Első alkalommal hirdet-
ték meg a borkorcsolya ver-
senyt, melyre 9 féle sós süte-
mény érkezett sósrúd, pogá-
csa, kifli és párnácska formá-
jában. Az első díjat, a legtöbb
közönség szavazatot kapott
Nagy Szilvia sajtos kiflije
nyerte.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

A Vámospércsi Hírek-
ben időről időre igyek-
szünk bemutatni azokat
a fiatalokat, akik tanul-
mányaik, művészeti te -
vékenységük, vagy a
sportban nyújtott telje-
sítményük alapján ered-
ményeket érnek el szer-
te az országban, vagy
akár külföldön. Ezúttal
Mézes Márkot mutatjuk
be, aki a néhány nappal
ezelőtt megrendezett
országos Zemplén Kupa
karate versenyen saját
korcsoportjában dobo-
gós helyezést harcolt ki
magának. 

A hatodik osztályos
Márktól tudjuk, hogy a
bronzéremért keményen
meg kellett küzdeni. Há -
romszor kellett mindig
más és más ellenféllel
szembenéznie, mire kide-
rült, hogy felállhat a dobo-
góra. Másfél éve kezdett el
járni a Kyo. Hungária Egye -
sület vámospércsi edzései-
re, de ma már Debrecenbe
is bejár az edzésekre, ami-
kor csak teheti. Nagyon
érdekes amit elmesélt
nekünk a fiatal harcos,
miszerint először futbal-
lozni kezdett, de nagyjából
egy fél év után abba is hagy-
ta, mivel egyszerűen félt az
erősen megrúgott, felé szá-
guldó labdától, és emiatt
sem lekezelni, sem tovább
passzolni nem nagyon tud-
ta a lasztit. Számára, és csa-
ládja számára is érthetet-
len, hogy ellenfelei ütései-
től egyáltalán nem tart, bát-
ran belenéz az ütésekbe,
rúgásokba és nem marad
adós, ha viszonoznia kell a
támadásokat. Márk szerint
a szülei és három fiútestvé-
re azért sem fűzött nagy
reményeket a karatéhoz,
mivel ez egy olyan sport,
ahol a megmérettetések,
tehát a versenyek és a való-
di küzdelmek között ke -

mény alapozó munka fo -
lyik, ráadásul nagy hang-
súlyt fektetnek a formagya-
korlatok elsajátítására is,
amelyeket a versenyeken is
komolyan vesznek. Ez pe -
dig időnként monoton,
kitartó munkát igényel,
márpedig Márk eddig nem
igazán bizonyult semmi-
ben sem kitartónak. Ami -
ben nem volt sikere azon-
nal, azt hamar abba is hagy-
ta. A karate esetében vi -
szont már az első edzések-
től érezte, hogy ez számára
nagyszerű dolog. Jól esik
neki a küzdelem érzése,
közönség előtt dobogón
állni pedig kimondhatat-
lan boldogság Márk számá-
ra. Ebben pedig már nem is
először volt része, hiszen
ahogy nemrég mi is megír-
tuk, a Bushido Európa
Kupán, első versenyén is
sikerült elhoznia a bronzér-

met. A tehetséges fiatal
sportoló arról is beszélt
nekünk, hogy a karate nem
csak fizikailag fontos a szá-
mára, hanem azért is, mert
megtanít viselkedni, meg-
tanít a tiszteletre, a fegye-
lemre és az önuralomra is.
Márk hetente háromszor
jár edzésre, és mivel ezek
időnként az estébe is bele

lógnak, néha nehezére esik
másnap korán kelni és az
iskolában teljesíteni. Ezzel
együtt Márk jó tanuló, bár
az ötösök mellé félévkor
becsúszott néhány négyes
is, de úgy érzi, hogy év vé -
gére ezekből a tárgyakból is
tud majd jobbat felmutat-
ni. Testvérei, bár mindhár-
man fiúk, inkább a művé-
szetekben jeleskednek, hi -
szen remekül rajzolnak.
Márk nagyobbik bátyja már
Debrecenbe, a MODEM-be
jár szakkörre. A sport azon-
ban távol áll a többiektől.
Ő viszont örömét leli ben-
ne, és szeretné a verseny-
zést nagyon sokáig csinál-
ni, mivel edzői, Kovács
Mihály és Tokaji Norbert
úgy látják, hogy képességei
alapján kimagasló eredmé-
nyeket érhet el felnőtt korá-
ra ebben a sportágban. To -
vábbi sikereket kívánunk

hát neki, de fontos elmon-
dani még azt is, hogy a
Zemplén Kupán egy másik
vámospércsi fiú, ifj. Deb -
reczeni József is remekül
helytállt. Ő a legjobb nyolc
között fejezte be a versenyt,
és szerzett szintén elisme-
rést magának és városának.
Neki is gratulálunk. 

Endrédi Csaba

„Jó bornak nem kell cégér, de nem árt, ha van…”

Marcel Achard: A bolond lány

Camille Sévigné, vizsgálóbíró Kautzsky Armand
Benjamin Beaurevers Koncz Gábor

Josefa Lantenay Pikali Gerda
Rendezte Galambos Zoltán

Kedves színházbérletesek! A következő előadásra március
30-án,  pénteken 19 órai kezdettel kerül sor.

Pista bácsit otthonában köszöntötte fel 
Ménes Andrea polgármester

Boros gazdák a versenyen

Egy korábbi versenyfotó, rajta a sikeres 
vámospércsi fiúkkal

Színházi előadás


