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Ingyenes újság

A mai magyar társada-
lom számos problémával
küzd, melyek között meg-
találhatóak a hangulati
tényezők is. A gazdasági
válságot tovább nehezítő
morális rombolás kiha-
tással van az élet minden
területére. Egyre többen
és élesebben beszélnek
kulturális válságról is,
pontosabban az elveszí-
tett, vagy inkább elha-
gyott egykori keresztény
európai irány ideológiá-
jának torzulása okozta
értékrendi és erkölcsi
zűrzavar közösségi kiha-
tásairól. Arra azonban
kevesen gondoltunk,
hogy a családok, az ottho-
nok egyik legjelentőseb-
bé váló kiadásainak csök-
kentését is bírálni fogják,
sőt, „elutasítják” ?!

Nyilvánvaló, hogy épeszű
ember örül annak, ha csök-
kennek a családi kiadások, a
lakásfenntartás költségei, de
a gyűlölet, a mindenáron po-
litikai mezőbe erőltetett kér-
désre adott válasz, mindent
elmond az ország jelenlegi
állapotáról. Valóban elgon-
dolkodtató, általában mi-
lyen együttműködés várható
azoktól, akik a Medggyessy–
Gyurcsány–Bajnai kormá-
nyok 8 évében végrehajtott,
15 alkalommal emelt, össze-
sen háromszorosára nőtt
gázáremelést szinte zokszó
nélkül tudomásul vették, be-
tudták a „világpiaci folyama-
toknak”, most pedig szem-
besülniük kell már első kör-
ben, egy 10%, majd év végé-
ig akár 30%-os mértékű csök-
kentéssel?! Mindezt a saját
lábán megállni akaró és tudó
ország dolgozóinak teljesít-
ménye, éppen az általuk gyű-
lölt párt törvényhozó ereje
biztosítja? 

Egyáltalán létezhet-e olyan,
a mindennapok világát érin-
tő intézkedés az Orbán kor-
mány időszakában, és a 2/3-
os Parlamenti többség tör-
vényhozási gyakorlatában,
amit az ország lerombolása
és elárulása miatt ellenzékbe
került MSZP központú pár-
tok tábora elfogadna? Létez-
het-e olyan előterjesztés,
amit a hamisan, a nemzeti
érzésre fogékony honfitár-
sak felé domborító, a politi-
káját valójában az idegen- és
fajgyűlöletre, az uszításra, a
gyűlöletre építő antiszemi-
ta, nyíltan rasszista, ripacsok
alkotta parlamenti párt tá-
mogatna? Létezhet-e olyan
előterjesztés, amit egy iden-
titás és szerepzavarban szen-
vedő, külföldről támogatott ,
nyíltan amerikai és ultra-
liberális érdekeket szolgáló,
gerilla-akciókat szervező gitt-
egylet támogatna?

Tehát, amit a jelenlegi kor-
mányzó többség előterjeszt,
és amiről döntést hoz, a par-
lamenti ellenzék szemében
elutasítandó. Szolgálja ez
akár a magyar családok élet-
körülményeinek javulását, a
magyar gazdaság szereplői-
nek megerősödését, a jövő
nemzedékének boldogulá-
sát, vagy éppen a haza fel-
emelkedését, elutasításra ke -
rül. A politikai kommuniká-
torok egyre kifinomultabb
trükkjeit használva számos
esetben eleinte „úgy tűnik”,
mintha támogatnák az elő-
terjesztést, és ha közönség
van, élő tv-közvetítés, akkor
érvelést is hallhatunk a lakos-
ság számára fontos ügyek-
ről. Természetesen mindez a
saját elképzelésükre van
hangolva, és utána követke-
zik a hergelés. Mert figyelni
kell, hogy nem értékelhető
ellenérvek, hanem az elérhe-
tő legnagyobb feszültséget
eredményező beszólások, le -
húzások és minősítések silá-
nyítják le a vitát, és utáltatják
meg a közönség jelentős
hányadával a témát, vele ma -
gát a politikát is. 

Legyen ez bármennyire is
fontos az érintettek számára,
már azok is rosszul érzik
magukat, akiknek a törvény-
hozók kedvezni akarnak.

Ez a tudatos uszítás, her-
gelés, gyűlöletkeltés és szán-
dékos feszültségteremtés
nem véletlen és nem is eseti
jellegű.  

Szándékos, előre megter-

vezett, ütemezett, és kegyet-
len akcióval kell szembesül-
ni akkor is, ha ezt nem is
veszik azonnal észre. Sajnos,
sokan egyáltalán nem döb-
bennek rá, nem érzékelik a
manipulációt, sőt többen
talán élvezik is a kiprovokált
csörtéket.  

Nagyon komoly közhan-
gulatot javító hatása lehet az
Európában páratlan (bár
egyre inkább követendő,
lásd Bulgária, Hollandia), a
lakosságot a multinacionális
energiaszolgáltató cégek túl-
 kapásaival szemben megvé-
dő és érdekeit képviselő álla-
mi beavatkozásnak. Eddig
azt hazudták az emberek-
nek, hogy csakis a világpiaci
folyamatokon múlik az ener-
giaszolgáltatás díja, nem
lehet az államnak beavatkoz-
ni. Most, amikor a lakosság, a
családok érdekében beavat-
koztunk, akkor a megvilágo-
sult MSZP és az SZDSZ palán-

ták „keveslik” a beavatko-
zást, és helyette a lakosság
által korábban már elutasí-
tott módszerekben látják
a korszakalkotó megoldást.
A Jobbik ripacskodására és
kibicelésére nem érdemes
odafigyelni, mert mára már
mindenki számára világossá
válhatott a képmutatásuk.
Lehet, sőt egészen biztos
vagyok abban, hogy ők soha-
sem lesznek abban a hely-
zetben, hogy helyettünk
dönthessenek! 

A farizeusi magatartás
mintapéldája, amit az ellen-
zék eljátszik a Parla ment -
ben, de a háromnegyedében
a balliberális érdekcsopor-
tok kezében lévő magyar saj-
tó segítsége nélkül, még így
sem tudnák megtéveszteni a
lakosságot.

Időlegesen azonban so kan
felülnek a hangzatos ha zugsá-
goknak és árnyalják azt a pél-
dátlan jelentőségű lé pést,
melynek során az internacio-
nális nagytőke monopóliu-
mával szemben, végre már a
magyar emberek is nyertek
egy igazán nagy csatát.

Amikor megnézik (persze
titokban mindannyian örül-
nek a rezsicsökkenésnek) a
számlákat, látják rajta a be -
következett kedvező változá-
sokat és összehasonlítják a
korábbi számláikkal, vajon
hogyan számolnak el a lelki-
ismeretükkel?!

Tasó László,
országgyűlési képviselő

(FIDESZ)

Az új kenyér szentelésével ünnepeltünk városunk-
ban a Szent István Napot augusztus 20-án, délelőtt a
református templomban. Az esemény alkalmából
ünnepi beszédet Ménes Andrea polgármester mon-
dott. Az ökumenikus istentiszteletet nagytiszteletű
Ács Ferenc református lelkipásztor vezette. A szertar-
táson részt vettek és közreműködtek városunk egyhá-
zainak képviseletében Kovács Lajos baptista lelkész,
Tapasztó János római katolikus esperes Tarapcsák
János görög katolikus parókus és gyülekezeteik tagjai.
Az ünnepély meghittségét emelte a Vámospércsi Nép -
dal kör éneke, melyet a történelmi egyházak dalaiból
állítottak össze.                                             

Endrédi Csaba

Tasó László
országgyűlési képviselő

Rezsicsökkentésben Hatályba lépés Díjcsökkentés
érintett szolgáltatások  

Víz- és csatornadíjak 2013. július 1. A 2013. januári összeghez képest csökkennek 
tíz százalékkal. 

Szemétszállítás A szemétszállításért 2014. december 31-éig – a
tavaly áprilisi ár legfeljebb 4,2 százalékkal meg-
emelt összegének 90 százalékát kérhetik el 
a szolgáltatók. 

Szennyvízszippantás A szennyvízszippantásért mindenütt tíz százalék
kal kevesebbet kell majd fizetni a január 31-i 
árakhoz képest. 

Kéményseprés Feleződött a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
1 egységnyi munkaráfordításának az ára. 
A kémények ellenőrzésekor az egységnyi
ráfordítás eddig 4 ezer forint volt,  a módosítás
után 2 ezer forint lett. A kéményseprés árát 
kormányrendelet határozza meg. A kéményellen- 
őrzés tartalma nem változik: az műszaki felül-
vizsgálatból és az összekötő elemek ellenőrzésé-
ből, tisztításából áll. Az átlagos munkaráfordítás 
nem több 1 egységnél. 

PB- gázpalack Olcsóbb lett 10 százalékkal a propán-bután (PB)
gáz is július 1-jétől. Az Országgyűlés június 3-án
fogadta el a földgáztörvény módosítását, amely-
nek értelmében július 1-jétől a vezetékes, 
a tartályos és a palackos propán-bután- (PB-)
gáz is hatósági áras és 10 százalékkal olcsóbb lesz 

Gáz 2013. január 1. 2013. január 1-től 10%-kal csökkent. Várhatóan
októbertől további 10-20 %-kal csökken.

Távhő 2013. január 1. 2013. január 1-től 10%-kal csökkent. Várhatóan
októbertől további 10-20 %-kal csökken.

Áram 2013. január 1. 2013. január 1-től 10%-kal csökkent. Várhatóan 
októbertől további 10-20 %-kal csökken.

Szent István Napi
Kenyérszentelés

Vámospércsen is ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött
a 2013/14-es tanév. Képünkön az elsős kisiskolások,
akiket jelképesen egy ajándék kendővel fogadtak be

az intézménybe



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. augusztus hó 7. napján rendes ülést tartott.

Az augusztus 07-i ülésen a következő döntések születtek:
● a „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt.-nél óvadéki

számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási szám-
lájára lehívás történt fejlesztési célú kiadásokra 27 539 749 Ft
összegben.

● a Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. és a Pircsike
Vámospércsi Közművelődési Egyesület 2012. évre érvényes
támogatási megállapodásának 4. b) pontját módosította a
képviselő-testület. 

● a testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat a Rákóczi
Szövetség által meghirdetett „Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj
Program”-hoz csatlakozik és a programot a 2013. évi költségvetés
általános tartaléka terhére 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint összeg-
gel támogatja.

● a testület úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által
kiírt, „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése
és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására” című pályázati felhívásban szereplő: 3. pályázati
célra – a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép-
és eszköztámogatása – támogatási igényt nyújt be az önkormány-
zat, a pályázható maximális bruttó 10 000 000 Ft összegben.

A pályázati összeg 10% -os önrészét – 997  598 Ft összegben
– az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kötvény terhére biz-
tosítja.

● a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, a módosítással egységes
szerkezetű Alapító Okiratát jóváhagyta a testület, a Szervezeti és
Működési Szabályzatát és a Szakmai Programját elfogadta a testület.

● a Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában az iskolai büfé üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhí-
vást elfogadták a képviselők.

● a testület úgy döntött, hogy az önkormányzat csatlakozik
Hajdúnánás Város által bevezetett Bocskai Koronához, és ennek
megfelelően elfogadta a testület az Együttműködési Szándéknyilat -
kozatot.

● a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
2012/2013. tanév szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, vala-
mint az Óvoda Vámospércs 2012/2013. nevelési évéről szóló beszá-
molóját elfogadta a testület.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember hó 3. napján rendes ülést tartott.

A szeptember 3. napján megtartott ülésén a következő dön-
tések születtek:

● a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (maga-
sabb vezető) munkakörének betöltésére a 106/2013. (VI.25.) számú
határozatával kiírt pályázat tárgyában az érvényes pályázókat meg-
hallgatta a testület, ezt követően kinevezte az új intézményvezetőt:
Kollár Ferencet.

● módosításra került a Vámospércs Városi Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) számú rendelet,
valamint elfogadásra került az önkormányzat 2013. I. félévi gazdál-
kodásról szóló beszámolója.

● a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támo-
gatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján – a 2013. évi
kötelező önkormányzati feladatok ellátásához szükséges működési
kiadásainak finanszírozása érdekében – az önkormányzat pályá-
zatot nyújt be.  

● a „Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető
rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 jelű, támo-
gatásban részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy
döntött a testület, hogy a 292/2011. (XI.30.) számú határozatában
jóváhagyott forrásösszetételt a Támogatói döntés és az áfa mértéké-
nek változása miatt az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Bruttó elszámolható költség összesen: 250 086 963 Ft
bruttó támogatás: 237 582 615 Ft 
bruttó saját forrás: 12 504 348 Ft
A pályázat megvalósításával kapcsolatban az önkormányzat

pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok és az önkormányzati tár-
sulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésé-
hez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM. rendelet 4. §
(1) bekezdés a) pontjának aa) alpontja szerint, az infrastrukturális
fejlesztéshez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez, a
6.§ (1) bekezdés a) pontja szerint 60%-os mértékben. Az igényelt
támogatás összege: 7 502 609 Ft. 

● a „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki
számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási szám-
lájára lehívja a fejlesztési célú kiadásokat 9 591 530 összegben.

● elfogadásra került az önkormányzat által 2012. évben támo-
gatást nyújtott civil szervezetek elszámolása az alábbiak sze-
rint: Vámospércs–Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft.
7  739  867 Ft. összegű, a Vámospércs – Nyíradony Önkéntes
Köztestületi Tűzoltóság 2  874  234 Ft összegű, a Bocskai
Sportegyesület Vámospércs 1 500 000 Ft összegű, a Vámospércs
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500 000 Ft összegű, a
Református Egyházközösség 450 000 Ft összegű, a Vámospércsi
Asztalitenisz Sportegyesület 200  000 Ft összegű, a Rákóczi

Szövetség 50 000 Ft összegű támogatásának elszámolását. A támo-
gatás fel nem használása következtében – a Vámospércs és
Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás
4  064  000 Ft összegű 2012. évi támogatásának elszámolásából
3 941 277 Ft-ot fogadott el, a támogatás fel nem használása követ-
keztében – a Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. 1 636 000 Ft
összegű 2012. évi támogatásának elszámolásából 1 633 020 Ft-ot
fogadott el és egyben kötelezte a fel nem használt 2 980 Ft összegű
támogatás – önkormányzat részére történő – visszafizetésére.
A támogatás fel nem használása következtében – a Pircsike
Vámospércsi Közművelődési Egyesület 200 000 Ft összegű 2012. évi
támogatásának elszámolásából 119 688 Ft-ot fogadott el és egyben
kötelezte a fel nem használt 80 312 Ft összegű támogatás – önkor-
mányzat részére történő – visszafizetésére. A támogatás részben nem
célhoz kötött felhasználása következtében – a Városi Polgárőr
Egyesület Vámospércs 100 000 Ft összegű 2012. évi támogatásának
elszámolásából 94 424 Ft-ot fogadott el és egyben kötelezte a nem
célhoz kötött 5 576 Ft támogatás – önkormányzat részére történő –
visszafizetésre. 

● a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekez-
dése szerint az önkormányzat – 37/2013. (III.25.) számú határozat-
tal elfogadott - 2013. évi összesített közbeszerzési tervét a tes-
tület módosította.

● a Vámospércsi-Kistérségi Járóbeteg Rendelőintézetben
kialakított büfé és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek üzemelte-
tésére vonatkozóan pályázati kiírást fogadott el a testület.

● tekintettel arra, hogy az augusztus 7. kiírásra nem érkezett be
pályázat, a testület a Vámospércsi Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolában az iskolai büfé üzemeltetésére
vonatkozó pályázati felhívást újból kiírta.

● a Szociális Szolgáltató Központ működési engedély
módosítását – 2013. szeptember 1-jével – a megbízott intézmény-
vezető szakmai előterjesztése alapján a testület elfogadja, és az idő-
sek klubja férőhelyszámát 3 főre csökkentette.

● a tulajdonosi jogok gyakorlását a testület átruházta a pol-
gármesterre és egyúttal meghatalmazza, hogy az önkormányzat
állandó képviseletét gyakorolja a Hajdú-Bihar Megyei Önkor -
mányzatok Vízmű Zrt.-ben, a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temet -
kezési Vállalatnál, az Alföldvíz Zrt.-nél.

● a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezése-
it megismerve úgy döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat a
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak megvalósításához
10 000 Ft összegű adományt nyújt. 

A képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatta a munkáját.
Ménes Andrea polgármester
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Augusztusban születtek

SAJÓ PETRA (Sajó Sándor és Csere Mónika)
GÁL JOHANNA (Gál Győző Benjámin és Deák Zsófia)
KATONA ZSOLT (Katona Miklós és Deák Alexandra)

BALOGH ELINOR ( Nagy Mélykúti Ákos és Balogh Mária)
SZABÓ SÁRA ESZTER (Szabó Tamás és Munkácsi Anikó)

SZŰCS MILÁN BALÁZS (Szűcs Attila és Maklaga Erzsébet)

Házasságkötés

SZABÓ JÁNOS és BEKŐ ILDIKÓ
TÖRÖK IMRE és KOVÁCS TÜNDE

KARAKÓCZI LAJOS és VINCZE RÓZA ZSUZSÁNNA
IVÁNYI DONÁT és KÁNTOR JUDIT

Akik már nincsenek közöttünk

GUBA BÉLÁNÉ (Török Eszter)
KISS SÁNDORNÉ (Kelemen Juliánna)

KUNKLI JÓZSEF

IDŐSGONDOZÁST, 
ÁPOLÁST VÁLLALOK

otthonomban
gázfűtéses, kétágyas, 

fürdőszobás, 
külön bejáratú lakrészben.

Gyakorlattal, 
szakképzettséggel, 

türelemmel, 
szeretettel, családias

légkörben várom,
aki magányos, beteg, 

gondoskodásra, 
ápolásra, 

teljes ellátásra vágyik.

Érdeklődni lehet: 
a 06-30/4597834-es

mobiltelefonszámon

Felhívás!

Vámospércs Városi
Önkormányzat tisztelet-
tel értesíti a városlakó-
kat, hogy az utóbbi idő-
szakban egyre gyakorib-
bá váló elektromos háló-
zati meghibásodásokat,
áramkimaradásokat
köz vet lenül az illetékes
szolgáltatóhoz, az E.ON-
hoz szíveskedjenek be -
je lenteni. Az erre a célra
fenntartott ingyenes te -
lefonszám: 06-80/210-
310. Ez a leggyorsabb, és
legegyszerűbb módja
annak, hogy hatékonyan
és ne fölöslegesen ener-
giát és időt felemésztő
módon sikerüljön a prob-
 lémákat megoldani.

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján

2013. augusztus 31-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás 
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 94 427     
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 670 571     
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 138 360     
Deákné Szőcs Mária 8401842948 4287 Vámospércs, Nagy u. 12. 155 300     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 222 536     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 83 200     
Hamecz Sándor 8327445022 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 30. 129 410     
Kelemen Mihály 8386040645 4287 Vámospércs, Nagy u. 94. 60 760     
Kiss Lajos 8384203903 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 21. 51 350     
Nagy Attila 8408244213 4287 Vámospércs, Bocskai kert 3061/1 85 440     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 111 380     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 522 379     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 157 020     
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 55 460     
Stelc Norbert 8418373849 4078 Debrecen-Haláp T. 152. 52 900     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 59 917

Összesen: 3 314 710     

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással 

rendelkező vállalkozások
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)

2013. augusztus 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

B és B Fuvar-Ker Kft. 22981626-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 34. 1 908 098     
Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 225 100     
Bordák Ker. Szolg. Bt. 21172746-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 34. 1 530 794     
Csősz -System 2001. Kft. "fa" 12760213-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 11. 394 325     
De-Span Kft. 11993740-2-09 4030 Debrecen, Alma u. 16. 262 300     
Dopomorte Kft. 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 147 419     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 252 340     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 261 150     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 154 310     
Törő-Team Kft. 11746005-2-09 4287 Vámospércs, Vágóhíd u. 14. 178 062     
TRT-Hungária Kft. "fa" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287 Vámospércs, Víz u. 5. 163 900     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 403 250

Összesen: 6 111 048
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

GUBA BÉLÁNÉ
sz.: Török Eszter

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KISS SÁNDORNÉ
sz.: Kelemen Julianna

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

KUNKLI JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Lakossági értesítés a várható áramkimaradásokról
2013. 9. 10-én 9 órától 14 óráig:

Kozma tanya, Bálint tanya, Alkotmány tanya, Köteles dűlő,
Debreceni u. 6.. sz. GÉSZ KFT., valamint Újléta Pincegazdaság tel-
jes területén,
Debreceni u. 15-19-ig és 2-40-ig, Tulipán u. 1-39-ig és 2-38-ig,
Orgona u. 1-59-ig és 2-46-ig, Bocskai kert I. dűlő 1-17-ig és 2-20-ig,
Bocskai kert II. dűlő Telenor torony, Bocskai kert III. dűlő teljes,
Báthori kert II. dűlő teljes, Báthori kert III. dűlő teljes, Petőfi u. 23-
39-ig és a 26. sz., József A. u. 1-61-ig és 2-58-ig, Nagy u. 33-105-ig és
22-98-ig, illetve a MÁV kolónia, Szociális Szolgáltató Kp., MÁV állo-
más, Szilvia 2000 Kft., Iskola u. teljes, Iskola u. Óvoda, Iskola, illet-
ve a Szennyvíz átemelő területén,
Rózsa u. 2-12-ig, Rákóczi u. 1-41-ig és 2-46-ig, Sport u. 1-7-ig és 2-4-
ig, Vörösmarty u. 64-72-ig, Táncsics u. 1-31-ig és 2-22-ig, Létai u. 1-
17-ig, 16/A. sz. és a KARBON Kft., Kendereskert u. 1-13-ig és 2-16-
ig, Csokonai u. 1-35-ig és 2-30-ig, Bartók B. u. 1-65-ig és 2-60-ig,
illetve a Kiss-Fa-Família Kft., a T-mobile torony, Hunyadi u. 1-21-ig
és 2-8-ig, Teleki u. 1-19-ig és 2-26-ig, Veres Péter u. 1-11-ig és 2-8-ig,

Kölcsey u. 1-11-ig, Mikszáth u. 1-7-ig és 2-6-ig, Vasút u. 1-11-ig,
Hosszúrét u. teljes, valamint az Újkert teljes területén.
2013. 9. 20-án 8 óra 30 perctől 15 óráig:
Nyírábrányi u. Benzinkút, Bútorüzem és Betonüzem, valamint a
Vénkert és a Csillagos dűlő teljes területén,
Nap u., Hajnal u., Rövid u., Béke u., teljes területén Béke u.
Polgármesteri hivatal, Dózsa Gy. u., Bagaméri u., Vágóhíd u.,
Móricz Zs. u., Arany J. u., Jókai u., illetve a Váczi M. u. teljes terüle-
tén, Marinka u. Járóbeteg ellátó központ, Görbe u. teljes, Kiss u. 1-
13-ig és 2-10-ig, valamint a Zrínyi u. 1-7-ig és a 2-12. számig.
2013. 9. 23-án 7 óra 30 perctől 16 óra 30 percig:
Nyírábrányi u. Benzinkút, Bútorüzem és Betonüzem, valamint a
Vénkert és a Csillagos dűlő teljes területén,
Nap u., Hajnal u., Rövid u., Béke u., teljes területén Béke u.
Polgármesteri hivatal, Dózsa Gy. u., Bagaméri u., Vágóhíd u.,
Móricz Zs. u., Arany J. u., Jókai u., illetve a Váczi M. u. teljes terüle-
tén, Marinka u. Járóbeteg ellátó központ, Görbe u. teljes, Kiss u. 1-
13-ig és 2-10-ig, valamint a Zrínyi u. 1-7-ig és a 2-12. számig.

Pályázati felhívás
Iskolai büfé üzemeltetésére

A Vámospércs Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a
Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 1.) iskolai büféjének üzemel-
tetésére a 2013/2014. tanévre.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– A tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolvány,

illetve jogi személy esetén társasági szerződés megléte,
– Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak meg-

felelő árukínálat kialakítására vonatkozó kötelezettségvállalás.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (név, székhely, adószám, jogi személy ese-

tén a képviselő neve, valamint cégjegyzékszám),
– a tevékenység végzésére jogosító vállalkozói igazolvány,

illetve jogi személy esetén a társasági szerződés másolatát,
– az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak megfe-

lelő árukínálat kialakítására vonatkozó elképzeléseit, árlistát,
– a büfé berendezésének kialakítására vonatkozó kötelezett-

ségvállalást,
– az üzlethelyiség bérleti díjára tett ajánlatot.
Az üzlethelyiség havi (minimum) bérleti díja: 20 ezer Ft/hó. 
Az üzemeltetéshez szükséges engedélyek, szakhatósági hoz-

zájárulások beszerzésére a pályázó feladata és az ezzel járó költ-
ség a pályázót terheli.

A büfé alapterülete 24 négyzetméter, a helyiség megtekint-
hető az iskola titkárságával a 06-52/210-046-telefonszámon elő-
re egyeztetett időpontban, ahol további felvilágosítás is kérhető
az intézmény vezetőjétől.

A pályázatokat 2013. szeptember 30. napjáig lehet benyújta-
ni Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteréhez, Ménes
Andreához írásban vagy személyesen (4287 Vámospércs, Béke
u. 1.).

Az iskolabüfé üzemeltetésére az önkormányzat az összessé-
gében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt megál-
lapodást.

A pályázatokról Vámospércs Városi Önkormányzat Kép -
viselő-testülete a benyújtási határidőt követő soron következő
képviselő-testületi ülésen dönt.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.



A közelmúltban a Vidékfejlesztési Minisztérium „Az
alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására” címmel pályázatot írt ki, amelyre a
Vámospércsi Önkormányzat is eséllyel nyújtott be egy
olyan anyagot, amely városunk és a környék tanyái szá-
mára egyaránt előnyökkel jár majd. 

A pályázat támogatható céljai közül városunk a kül-
területi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és esz-
köztámogatására nyújtott be igényt. Bár lehetőség lett
volna elvileg a villany nélküli tanyák energia ellátásá-
nak javítására is pályázni, az előzetes felmérés alapján
ennek olyan magas saját erő igénye lett volna, amelyre
az idén nem jut a költségvetésből. Ezzel együtt az
önkormányzat arra kéri a gazdákat, hogy amennyiben
ez az utóbbi lehetőség érdekli őket, jelezzék azt az
önkormányzat felé. A hivatal ugyanis vállalja, hogy
segítséget nyújt a tulajdonosoknak abban hogyan tud-
ják egyénileg  ezeket az igényeket továbbítani a szol-
gáltató e-on felé. Az igénybejelentések után egy asztal-
hoz ülteti a partnereket, és segít egy későbbi, a jövő esz-
tendőben esedékes pályázati projekt összeállításában. 

Az eszközvásárlásra, amire a város pályázott, 90%-os
támogatás nyerhető el. Amennyiben sikerül forráshoz
jutni, akkor a pénzből a tanyás térségek külterületi
föld  útjainak karbantartását, rendszeres felújítását biz-
tosító, vontatott munkagépeket vásárolnak majd.
Konkrétan a korábban a Startmunka-program kereté-
ben beszerzésre került MTZ-820 típusú traktorhoz
földutak karbantartási munkálatainak elvégzéséhez
kiegészítő eszközöket (H225 ESP függesztett grédert,
LC3 típusú homlokrakodó gépet) szereznek be. Ez azt
jelenti, hogy az önkormányzat saját maga tudja eszkö-
zeivel és embereivel elvégezni az útjavítást. Így pénzt
takarít meg, miközben az általa foglalkoztatottaknak
munkát is biztosít.

Endrédi Csaba

Mariann, az egyetemen képzett falugazdász
A közelmúltban új falu-

gazdászt neveztek ki tér-
ségünkbe, aki Vámos -
pércs mellett Nyíracsád
és Nyírmártonfalva gaz-
dálkodóinak segít a gaz-
dálkodással összefüggő
hivatali teendők ellátásá-
ban. 

Amikor mi is megkeres-
tük, hogy egy kicsit jobban
bemutassuk a városlakók-
nak, akkor óvatosan kerül-
gettük a témát, miszerint mi
még alig hallottunk női falu-
gazdászról, pláne olyanról,
aki éppen csak 25 éves. A mi
fejünkben a falugazdász tes-
tes, bajuszos középkorú em -
ber, aki hegyeset tud köpni a
bajsza alól, és talán még pi -
pázik is. Nos, azt Mariann is
elismerte, hogy többségé-
ben férfi kollégák veszik kö -
rül, de azért akad egy-két női
kollegina is. De ne aggód-
junk, mondta, mert ő sem
csak az iskolapadból ismeri
a mezőgazdaságot.

A szép, kedves, fiatal lány
ugyanis elmondása szerint
gazdálkodó családba szüle-
tett. Családja és ő maga is nyír -
 acsádi. Édesapja egy ideig a
termelőszövetkezetben dol-
gozott, majd a szövetkezet

felbomlása után úgy dön-
tött, hogy inkább a családi
gazdaságot virágoztatja fel.
Juhászkodásba fogott, és ta -
nyasi gazdaságot vezetett,
amibe lehetőség szerint a
család minden tagja igyeke-
zett besegíteni, így Mariann
is, illetve két idősebb nővére,
no meg persze az édesany-
juk. Szépen is alakult min-
den, ám amikor az édesap-
juk megbetegedett, akkor
úgy határoztak, hogy eladják
a tanyát. Addigra azonban
Mariann nem csak kitanulta
a gazdálkodás szépségeit és
nehézségeit, hanem bele is
szeretett ebbe a világba.
A ter mészet szeretete vitte
aztán arra az útra, amelynek
végén sikeresen diplomá-
zott a Debreceni Egye te -
men, mint környezetgazdál-
kodási agrármérnök. Egyéb -
ként két nővére is szorosan
kötődik az élővilághoz, és a
mezőgazdasághoz. Idősebb
testvére biológiatanár, míg a
középső az Agrárkamara
szaktanácsadójaként dolgo-
zik Nyírábrányban. Mariann
a diplomaszerzés után 2011-
ben először a Tiszántúli Víz -
ügyi Igazgatósághoz került,
majd ez év tavaszán nevez-
ték ki falugazdásznak, a há -

rom említett település kör-
zetébe. Beosztása szerint a
vámospércsieket minden
hé ten hétfőn délután, illetve
szerdán egész nap fogadja a
régi iskolaépületben, ahol a
munkaügyi kirendeltség is
működik. Mint elmondta,
imádja a munkáját, és őszin-
tén reméli, hogy valódi segít-
séget tud nyújtani a hozzá
fordulóknak. Reméli, ez idá-
ig sikerült. Főként mezőgaz-
dasági támogatások ügyé-
ben fordulnak hozzá, és ő

igyekszik, napra kész infor-
mációkkal szolgálni az adott
témában. Segít az őstermelői
igazolványokkal kapcsola-
tos intéznivalókban, terület
alapú támogatásokkal kap-
csolatos felvilágosításokat
ad, a legutóbbi feladat pe-
dig az aszálykár enyhítésé-
vel kapcsolatos bejelentések
kapcsán adódott. Informá -
ciója van tehát mindenről,
ami nélkülözhetetlen egy-
egy állattenyésztéssel, föld-
műveléssel foglalkozó em -
ber, vagy cég számára. És
bizony keresik is nagyon
sokan, ő pedig segít. Színes,
érdekes, nyitott személyisé-
ge és rátermettsége tetszik a
vidéki embereknek. Ráadá -
sul a gazdáknak ez semmibe
nem kerül, hiszen a Kor -
mányhivatal keretein belül
tölti be a falugazdászi tiszt-
séget, ez pedig az állam által
biztosított szolgáltatás. Ma -
riann úgy érzi, a helyére
került az életben, és reméli,
hogy még nagyon sokáig
fogja ezt a munkát végezni,
mert olyasmivel foglalkoz-
hat, amihez gyermekkora
óta őszinte kötődése van. Ez
pedig nem más, mint a föld,
a természet, az élet.

Endrédi Csaba

Czirják Mariann,
az ifjú falugazdász

Tanyaprogramba nyújtott be
pályázatot az önkormányzat

A kormány szerint sokat kell tenni a korábban
halálra ítélt tanyák újjáélesztéséért 

és korszerüsítéséért

Az otthon kieresztett szennyvízzel saját
magunkat mérgezzük

Számos bejelentés ér -
kezett az önkormányzat,
és a Vámos Víz Kft.-hez is,
hogy a városban rend-
szeresen engedik az em -
berek a saját portájukra,
rosszabb esetben a szom-
széd földjére a lakossági
szennyvizet. 

Pedig ezzel nem csak a
szomszédoknak okoznak
kel  lemetlenséget, hanem sa -
ját magukat, és gyermekei-
ket is mérgezik hosszú tá -
von. Ugyanis rákkeltő vegyü-
letek alakulhatnak ki a ház-
tartásokban alkalmazott mo -
sóporokból, mosogatósze-
rekből és samponokból is.
Ezeket az anyagokat igen kis
koncentrációban az otthoni
csapvízben is kimutatták
már, ami különösen a fúrt
kutakból, az itt termesztett
növényekből közvetlenül
visszajut az emberi fogyasz-
tásba. 

Vagyis a saját háztartá-
sunkban alkalmazott anya-
gok is hozzájárulhatnak a
nitrózaminoknak nevezett
vegyületek képződéséhez.
Ez korábban egyáltalán nem
volt ismert, így a kutatók sze-
rint érdemes lenne alapo-
sabban is tanulmányozni a

nitrózaminok kialakulásá-
hoz vezető folyamatokat.
A vegyületek olyan erősek,
hogy szélsőséges esetben
akár a szennyvíztisztítást
követően is jelen maradhat-
nak, ha pedig tisztítás nélkül
zúdítjuk a kertbe, akkor biz-
tosan. Ez az anyag pedig így
később akár az emberi egész-
ségre is káros lehet – pél-
dául akkor, ha fúrt kútból
isszuk a vizet, vagy ebből ön -
tözzük a veteményest, ahon-
nan majd a zöldséget fo -
gyasztjuk. A samponokban,
a mosó- és mosogatószerek-
ben, valamint a különféle
tisztítószerekben úgyneve-
zett negyedleges aminok
fordulnak elő. Ezek a klór -
aminokkal reagálva – ame-
lyek a szenny- és ivóvíztisztí-
tókban is jelen vannak – nit-
rózaminokká alakulhatnak
át. Ezek egy fajtájáról, az N-
nitrozodimetiamin (NDMA)
nevű anyagról már ismert,
hogy rákkeltő, ezért többek
között az amerikai Környe -
zetvédelmi Hivatal (EPA) is
foglalkozott a vegyülettel és
az ivóvízben mérhető kon-
centrációival. Ez az anyag a
talajvízbe kerülve nagyobb
mennyiségben is felhalmo-
zódhat például a privát, fúrt

kutakban, illetve az otthoni
talajvízben, amelyet az által
szennyezünk el, hogy oda
engedjük a pöcegödör tar-
talmát. Pedig alapvetően az
ilyen vizek vízminőségének
rendszeres ellenőrzése amúgy
is ajánlott, többek között a
nitrátionok miatt, amelyek
elsősorban a három hóna-
posnál fiatalabb csecsemők
számára jelentenek veszélyt.
Magyarországon a fúrt ku tak
vizének vizsgálatát az ÁNTSZ
Élelmiszer- és Víz vizsgálati
laboratóriumai végzik. 

Vámospércsen rendkívül
nagy hangsúlyt kap a szip-
pantás mellőzése, mivel
mind az önkormányzat,
mind a vízszolgáltató cég
óriási erőfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy az
egyébként is hátrányos hely-
zetű környezeti adottságo-
kat leküzdje, és folyamato-
san egészséges ivóvizet szol-
gáltasson számunkra. Külö -
nösen akkor érthetetlen ez a
hanyagság, ha figyelembe
vesszük, hogy az egyébként
is pár ezer forintból megold-
ható szennyvízszippantás
költségeit épp most csök-
kentette a kormány, a lakos-
sági rezsi csökkentés keretén
belül. Nem beszélve arról,

hogy szippantásra egy év -
ben csupán néhányszor,
vagy talán csak egyszer van
szükség. 

Hogy mennyire komoly
dologról van szó, azt az is
mutatja, hogy a közelmúlt-
ban felkerült a kormány
honlapjára az a jogszabály-
tervezet, amely sokkal szigo-
rúbban veszi majd a szip-
pantásokat, és nem bízza ké -
nyünkre, kedvünkre. E sze-
rint a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvi-
zet legalább évente egyszer
kötelezően ki kell szippan-
tatni, kivéve, ha az ingatlan
tulajdonosa igazolja, hogy
kevesebb vizet használt,
mint a szennyvízgyűjtő ka -
pacitása – egyebek mellett
ezt tartalmazza az a kor-
mányrendelet - ter vezet .
Ahogy a Vámos Víz Kft.-től
megtudtuk, olyan mértékű
Vámospércsen ez a fajta ha -
nyagság, hogy egy-egy utcá-
ban, ahol akár 80 család is él,
csupán 1-2, aki rendszere-
sen hívja a szippantó autót.
A többiek pedig udvarra,
kertbe, szomszéd telkére
engedik a mérgező folyadé-
kot. Pedig érdemes lenne
mindezt újragondolni.

Endrédi Csaba

Érmelléki Tormafesztivál
Az egy héten át tartó

programsorozat az Ér -
mel léki Tormafesztivál
megnyitójára szeptem-
ber 2-án került sor Vá -
mospércsen a Művelő -
dési Ház és Könyv tár
színháztermében. 

A vendégeket városunk
polgármestere Ménes And -
rea köszöntötte. A progra-
mot bemutatta és az
együttműködés fontossá-
gát hangsúlyozta Ozsváth
István Kokad község pol-
gármestere. A hivatalos
megnyitót követően a

helyi kulturális értékekből
kaphatott ízelítőt a közön-
ség, a Búzavirág Gyermek -
kar, a Vámospércsi Népdal -
kör és a Bíborkadarka Nép -
táncegyüttes tolmácsolásá-
ban. A közismert, híres,
Bonbon együttes műsora
zárta az esti programot.                 

A LEADER támogatással
megvalósuló programra a
tormaút nyomában, több
településen került sor így
városunkban, Bagamér -
ban, Álmosdon, Létavérte -
sen és a programgazda Ko -
kadon.

Diósné

Július utolsó napjaiban 22. alkalommal nyitotta meg ka-
puit a Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely nyári
kurzusa, július utolsó napjaiban. A tábor művészeti vezetője,
a városunkból elszármazott Fátyol Zoltán festőművész volt,
aki megalakulásától irányítója a telepen folyó alkotó tevé-
kenységnek. Városunk  gyűjteménye az idén is értékes
művekkel gazdagodott. Az alkotótábor munkáiból augusz-
tus 10-én kiállítás nyílt a Művelődési Ház és Könyvtár kiállí-
tótermében, melyet szeptember végéig tekinthetnek meg
az érdeklődők.

A művésztelep idei tematikájának hívószava ,,Új elem", az
immár hagyományossá vált „land art”-program, témája pedig
a ,,Tér-mérés"volt. A családias hangulatú alkotómunkához ott-
hont ez évben is a Vámospércsi Tájház nyújtott. A program a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
A művésztelep idei alkotói voltak:   Fátyol Zoltán, Varga
József, Papp Károly, Fátyol Viola, Fehér Adrienn, Lehó István
(Vámospércs), Durucskó Zsolt, Koppányi Péter, Illés Dávid,
Szoboszlai Lili, Pekárovics Zoltán (Vámospércs), Brugós
Zenóbia, László János, Ferenczy András (Nagyvárad), Nagy
Sándor Zoltán.

Endrédi Csaba

A Vámospércsi Művésztelep alkotói a város 
polgármesterével és a művelődési ház vezetőjével

XXII. Vámospércsi Művésztelep
és Grafikai Műhely

Az Érmelléki Tormafesztivál vámospércsi megnyitóján
Ménes Andrea polgármester, és Ozsváth István, 

a fő szervező, Kokad első embere



VV ÁÁ MM OO SS PP ÉÉ RR CC SS II VV ÁÁ LL LL AA LL KK OO ZZ ÁÁ SS OO KK ––   AA KK II KK RR EE BB ÜÜ SS ZZ KK ÉÉ KK VV AA GG YY UU NN KK

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

GéSz Gaál és Sziklás Kft. –
Vámospércs

A GÉSZ Gaál és Sziklás
Kft. alappilléreit 1994-
ben rakta le Gaál László
és Sziklás Johanna. Ko -
rábbi sikereiken felbuz-
dulva, melyeket más kül-
földi étrend-kiegészítő-
ket forgalmazó cégeknél
értek el, egy hazai gyártá-
sú és forgalmazású ter-
mék piaci bevezetését tűz-
ték ki célul. 

Legfontosabb szempont-
ként az egészségesebb élet-
módhoz való hozzájárulás
szerepelt, ami mellett jelen-
tős hangsúlyt kapott a ma -
gyar gazdaság támogatása, a
magyar munkaerő foglalkoz-
tatása és lehetőség szerint
magyar alapanyagok felhasz-
nálása is. A több éves kutató-
munka eredményeképpen, a
Nyíregyházi Főiskola és a
Debreceni Egyetem kutatói-
nak segítségével, 2004-re a
cégnek sikerült kifejleszteni
a Flavon termékcsalád első
tagját: a Flavon max alapter-
mékünket, melyet a folyama-
tos innovációnak köszönhe-
tően, a fogyasztói igényekkel
összhangban, mindezidáig
öt újabb termék követett. 

A Flavon termékcsalád
előállítását biztosító gyárte-
lepet 2006-ban adták át Vá -
mos pér csen, munkát bizto-
sítva ezáltal az ott élő ember-
ek számára. Ezzel a lépéssel
elérték, hogy egy kézben
összpontosuljon a gyártás, a
csomagolás, raktározás és a
minőség-ellenőrzés. Szabó
Tamás, gyár igazgató, a kez-
detektől végigkísérte az
üzem épülését, fo lyamatos
bővülését. Az elein te egy
üzemcsarnokból álló létesít-
ményt fejlesztések ré vén,
2012-re egy 500 m2-es rak tár-
ral és egy második, 900 m2

alapterületű üzemcsarnok-
kal bővítették ki a gyártóka-
pacitás növelése érdekében. 

Az innovációk során azon-
ban a termelési volumen
növelése mellett nagy hang-
súlyt fektetettek a mi nőség-
biztosítás fejlesztésére is. En -
nek az egyik legfontosabb
lépése volt 2007-ben az ISO
22000 élelmiszerbiztonsági
irányítási rendszer ki építé-
se, melyet azóta is folyama-
tosan fenntartanak, így biz-
tosítva a fogyasztók számára
a biztonságos, és kiváló
minőségű termékeket. Az
egyre növekvő forgalom
minél hatékonyabb kiszolgá-
lása érdekében 2008- ban a
tulajdonosok úgy döntöttek,
elválasztják a gyártási folya-
matokat az értékesítéstől:
míg előbbi megmaradt a
GéSz Gaál és Sziklás Kft. fel-
adatainak körében, az utób-
bit ekkortól a Flavon Group
Kft. látja el. A termékek for-
galmazása hálózatos rend-

szer ben, a Flavon max
Fogyasztói Klubon keresztül
történik, melynek sikeressé-
gét jól mu tatja, hogy taglét-
száma 9 év alatt több mint
180 000 főre duzzadt. Ter -
mékei a debreceni irodában
személyesen, il letve a több
ezer terjesztőn keresztül
vásárolhatók meg. A tavalyi
évben legyártott termékek
76%-a külföldön ke rült érté-
kesítésre, növelve a minősé-
gi magyar termékek hírét,
ismertségét, ezen ke resztül
megismertetve Vámos pércs
városát szerte a világban. 

Termékeik egyedülálló
mi nő ségét nem csak a
fogyasztók, hanem különbö-
ző szakmai zsűri is elismerő-
en díjazta az elmúlt évek
során. Kü lönösen büszkék
arra, hogy a Magyar Termék
Nagydíj Pá lyázat kiírásában
kétszer is sikerrel mérettet-
tek meg. A Magyar Termék
Nagydíj rangos elismerése
mellett, ét rend-kiegészítőik,
piaci bevezetésük óta szá-
mos további díjjal gazdagod-
tak külföldön és belföldön
egyaránt. A ha zai elismeré-
sek közül a 2009-es Magyar
Agrárgazdasági Minőség Dí -
jat, a Flavon Green által
2010-ben elnyert Magyar
Minőség Háza Díjat és XVII.
Magyar Innovációs Nagydíj
pályázatot, illetve a 2012-
ben kapott Magyar Brands
minősítést fontos kiemelni.
Külföldi elismeréseik közül
a Monde Selection díjára a
legbüszkébbek, melyet a ter-
mékcsalád prémium termé-
ke, a Flavon max Plus+ nyert
el a tavalyi év során. Az
Athénban rendezett díját-
adón termékük Európából
egyedüliként tudott kategó-
riájában a legjobbak közé ke -
rülni, ezáltal Grand Gold
Award elismerésben része-
sülni. Legutóbb pedig annak
örülhettek, hogy a Super -
brands Szakértői Bizottság
döntése alapján 2013-ban a
FLAVON GROUP márka el -
nyerte a Business Super -
brands® címet. Gaál László
tulajdonos azt is elmondta,
hogy kiváló a kapcsolatuk a
városi önkormányzattal, és
nyírábrányi származású ré -
vén ő maga is fontosnak tart-
ja, hogy a gyártó bázis a tér-
ségben üzemeljen. Bízik az
itt élő emberekben, és a biza-
lom fontos egy olyan gyártó
és csomagoló bázisnál, mint
amilyen az övék, és abban a
kereskedelmi rendszerben,
amelyet ő épített ki. 

Európa 20 országában,
Amerikában és Ausztrá liá -
ban vannak jelen a termé-
kekkel, de legalább három-
szoros, vagy négyszeres
kapacitásbővítést is reális-
nak lát a jövőben.   

Endrédi Csaba

II. HAJDÚSÁGI EXPO 2013.
Augusztus 14. és 19.

között rendezték meg
Hajdúböszörményben a
II. Hajdúsági Expot,
amely a hajdúsági térség
legnagyobb kulturális és
mezőgazdasági fesztivál-
ja a kezdetek óta. 

Az idei programok között
szerepelt a Traktorhúzó
Európa Kupa és Traktor -
karnevál valamint az Oxen -
weg nemzetközi konferen-
cia, amely egyedülálló mó -
don mutatta be az egyik leg-
ismertebb magyar hungari-
kumnak számító szürke mar-
ha-tenyésztés mezőgazdasá-
gi és gasztro-kulturális szere-
pét. A rendezvényen a hajdú
városok egyikeként termé-
szetesen Vámospércs is be -
mutatkozott. Városunk dele-
gációját Ménes Andrea pol-
gármester vezette.

A Hajdúsági EXPO a több
évtizedes múlttal rendelke-
ző Hajdúhét valamint a 2012-
ben megrendezett Hajdúsá -
gi Nyár folytatása. A hét Haj -
dú városból valamint az or -
szág egész területéről ideér-
kezőket az egyhetes prog-
ramsorozat keretében – a
paraszti múltat hangsúlyozó
lovasbemutatók, kiállítások,
sportesemények, gasztronó-
miai rendezvények, mező-
gazdasági gépkiállítás, ter-
mékbemutató, vásár, szak-
mai tanácskozás, traktorkar-
nevál, gyerekprogramok vár-
 ták. A rendezvénysorozat el -
maradhatatlan elemei vol-
tak az esti koncertek, ahol
olyan neves hazai művészek
léptek fel, mint Rúzsa Mag -
di, a Csík zenekar, Csobot
Adél vagy éppen Tóth Gabi.
Az 1937-ben indult hajdú-
hét, nevében is jelzi, hogy a
hajdúsági városokra kon-
centrálódik, ezért a hét haj-
dúváros idén is bemutatta
kultúráját és hagyományait.

A rendezvény egyik legtöbb
figyelmet kiváltó eseménye
volt az Európában egyedül -
álló traktorkarnevál, vala-
mint az immár nemzetközi
akkreditációval rendelkező
Traktorhúzó Európa Kupa.
A számos nemzetközi ver-
senyzőt felvonultató – a „me -
zőgazdaság Forma 1-ének”
nevezett – kupasorozat ma -
gyarországi állomását mező-
gazdasági gépek, verseny- és
amatőr traktorok sereg szem -
léje is színesítette, amely
Európában egyedülálló kar-
neváli hangulatot varázsolt a
hajdúsági térségbe. A hét haj-
dúváros megalakította a Haj -
dú Városok Szövetségét, s a
továbbiakban kulturális és
gasztronómiai együttműkö-
dést terveznek. Ennek egyik
első projektje, egy hajdúsági
szakácskönyv, amely hiány-
cikk a piacon. Ha beme-
gyünk egy könyvesboltba,
vagy egy antikváriumba, és
hajdúsági szakácskönyvet
szeretnénk venni, biztos
nem találunk. Ezért is várja
felfokozott érdeklődés, a dr.
Varga Gyula által koordinált
kiadvány megjelenését. 

A ren dezvényen az új föld-
törvényről is szó volt. Az
állam idén 6 milliárd forint-
ból 10 ezer hektárt vásárol.

A cél, hogy magyarok kezé-
be kerüljenek a magyar föl-
dek. Ménes Andrea polgár-
mester fontosnak tartotta,
hogy Vámospércs  egy olyan
tematika mentén építse fel a
bemutatkozását, amely lehe-
tőség szerint jól illusztrálja
azt az egymást kiegészítő
szerves gazdasági egységet,
amelynek fókuszában maga
a város áll. Így elsősorban a
földművelés, az erre épülő
feldolgozóipar, valamint a
mezőgazdasághoz kapcsoló-

dó gépgyártás és a kereske-
delem képviseltette magát
vámospércsi színekben. Az
egységes megjelenés adta az
ötletet ahhoz is, hogy la -
punkban rovatot indítsunk,
amelyben időről időre váro-
sunk sikeres, és a helyieknek
munkát biztosító vállalkozá-
sait, termelő cégeit mutas-
suk be. A fesztivál a progra-
mok sokszínűsége miatt
minőségi szórakozást nyúj-
tott mindenki számára, ren-
dezvénysorozatra a szerve-
zők tízezernél is több látoga-
tó jött el. A hosszú távú célok
között szerepel a „Hajdú
fesztivál” beépítése a köztu-
datba a jelenleg is híres, ma -
gyar fesztiválok közé. 

Kiállítópartnereink 
a 2013-as 

Hajdúsági Expón

MÉHÉSZET
Csuth Imre
Vámospércs Jókai u. 11.

MAHITI Kft.
Pistai Mihály
Vámospércs Vágóhíd u.

23.
MEZŐGAZDASÁG

Huszti János
Vámospércs Móricz Zs. u.

2/a.
PRIMA ENTEN KFT.

Tóth Péter
Vámospércs Nyírábrányi

u. 6.
PIROG PÉKHÁZ

Magyar László
Vámospércs Malom u. 9.

HUNGARO TORMA KFT.
Reviczky Éva
Bagamér Rákóczi u. 32.

GÉSZ GAÁL ÉS SZIKLÁS
KFT.

Szabó Tamás
Vámospércs, Debreceni

u. 60.

Endrédi Csaba

Városunk Ménes Andrea
polgármester vezetésével

képviseltette magát. Balján
Jakab István az

Országgyűlés alelnöke

A Hajdúsági Expon Vámospércs legjelentősebb 
vállalkozásai is bemutatkoztak

Világszínvonalú gyártás, csomagolás, 
és kereskedelmi szisztéma jellemzi a céget

Üzenet a tanárnőtől!
Olvasóink bizonyára emlékeznek rá, hogy korábban

beszámoltunk arról, hogy június 07-én egy vámospércsi,
kerékpározó iskolás csoportot érintő súlyos közlekedési
baleset történt, és a mentés során helikoptert is be kellett
vetni. Szerencsére a balesetet mindenki túlélte, ám az
egyik legsúlyosabb sérülést elszenvedő Patakiné Ács
Erika tanárnő felépülése már eddig is hosszú időt vett
igénybe. A tanárnő saját kézzel írt sorokat juttatott el
hozzánk azzal a kéréssel, hogy szerkesszük be a lapba
üzenetét. Íme:

„Kedves Vámospércsiek! Megható az a sok üzenet és
jókívánság, amit Tőletek kaptam. A gyerekek és a szülők
levelei erőt adtak a gyógyuláshoz, munkatársaim láto-
gatási átsegítettek a nehéz órákon. Köszönöm minden-
kinek! Patakiné Ács Erika”

Az üzenet közé tételén túl  mi is kívánunk mielőbbi tel-
jes gyógyulást a tanárnőnek!


