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Ingyenes újság

A hatékonyabb, gyor-
sabb és a lakossági igé-
nyeket szem előtt tartó
útfelújítások érdekében
minden megyében út -
ügyi biztos segíti a re -
konstrukciós munkák ko -
ordinálását. A nemzeti
fejlesztési miniszter ki -
ne vezése alapján Hajdú-
Bihar megyében Tasó
László, Nyíradony pol-
gármestere, országgyű-
lési képviselő az útügyi
miniszteri biztos.

A 2014-2020-as uniós költ-
ségvetési időszak stratégiai
tervezése részeként folya-
matban van egy új útfelújítá-
si program megalapozása is.
Az útügyi biztosok feladata a
megyében élők és közleke-
dők számára leginkább sür-

gető építési, felújítási mun-
kálatok beazonosítása. A tö -
meges igények feltérképezé-
se és összegzése hozzájárul-
hat ahhoz, hogy a legtöbb
utazó közlekedési lehetősé-
gein javító beruházások
indokolt mértékű előnyt
élvezzenek a fejlesztések ter-
vezése, ütemezése során.  19
koordinátor megbízatása
2013. december 14-ig szól,
munkájukat díjazás nélkül
végzik.

Tasó László útügyi biztos
minőségében Debrecenben
tartott sajtótájékoztatóján
részletesen elemezte a fenn-
álló helyzetet valamint a
közeljövő terveit.

Az elmúlt évtized króni-
kus alulfinanszírozása és a
kedvezőtlen szélsőséges idő-
 járási viszonyok miatt a köz-
utak állapota jelentősen le -
romlott. A közúthálózat szol-
gáltatási színvonala messze
elmarad a társadalmi elvárá-
soktól, a gazdasági szerep-
lők jogos igényeitől, az álla-
mi utak felén azonnali bea-
vatkozás lenne szükséges. 

2002-2010 közötti idő-
szakban szinte kizáróla-
gos szerepet kaptak az
erőltetett ütemű autó-

pálya-építések, amelyeket
több esetben az állam szá-
mára rendkívül előnyte-
len PPP-konstrukcióban
valósítottak meg. A PPP-
beruházások évi százmilli-
árd forintos pénzügyi terhe
még ma is szinte teljes egé-
szében elviszi a hazai for-
rásokat. Sokan nem értik a
túlzott deficit eljárás alól
kikerülésünk jelentősé-
gét, tudni kell, hogy az eljá-
rás miatt az Unió nem enge-
délyezte to vábbi hazai forrá-
sok biztosítását útépítésekre
és re konstrukciókra, a szük-
ségszerű karbantartási és ve -
szély-elhárítási műveletek
felett, csakis a 2007-ben jóvá-
 hagyott programra lehetett
forrásokat biztosítani!

Figyelemmel a képviselői
jelzésekre, a kormány orszá-

gos nagyfelületű burkolat-
felújítási programot indított
a legkritikusabb szakaszok
okozta közlekedési problé-
mák enyhítésére. Több száz,
várhatóan 800-900 kilo-
méter út felújítása történ-
het meg az országban,
benne Hajdú-Bihar megyé-
ben is.

A megyei közútkezelők
által összeállított listát a mi -
niszteri biztosok egyeztetik
le a választókerületek ország-
 gyűlési képviselőivel, illetve
polgármestereivel és hagy-
ják jóvá azt. Az országos
keret legalább 33 milli-
árd Ft, mely kedvező
körülmények esetén nö -
vekedhet. Ennek megfele-
lően a megyében leg-
alább 1,7 milliárd Ft ösz-
 szegű útrekonstrukció
in dulhat el már ebben a
hó napban, de reményeink
szerint ez elérheti, illetve
meghaladhatja a 2 milliárd
Ft-ot. 

Természetesen ettől lé -
nyegesen nagyobb összegre
lenne szüksége a megye köz-
úthálózatának, annak elle-
nére, hogy a korábbi évek
legnagyobb kerete adhat
számos helyen segítséget. 

Idén országszerte mint -
egy 706 kilométernyi,
régóta felújításra váró
alsóbbrendű mellékút
újul meg a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. beruházásai-
ban az Új Széchenyi Terv for-
rásaiból. A közútkezelő a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium tá mogató döntése
nyomán a tavalyi érték
több mint háromszoro-
sából, 93 milliárd forint-
ból indíthat fejlesztéseket. 

Az idei évre tervezett tel-
jes körű útrekonstrukciós
beruházások mintegy 40 szá-
 zaléka szeptember közepéig
befejeződik, további 28 szá-
zaléka kivitelezési fázisban
van. Összességében mosta-
náig 164 kilométernyi al -
sóbbrendű út teljes körű
re konstrukciója valósult
meg, további 130 kilométe-
ren a kivitelezés napokon
belül lezárul. Ezen kívül

összesen mintegy 200 kilo-
méternyi szakasz felújításán
már dolgoznak a kivitele-
zők, több mint 212 kilomé-
ternyi szakasz felújítása
pedig előkészítési, közbe-
szerzési fázisban van.

Döntés született az Észak-
Alföldi Regionális Közút -
fejlesztési pályázatok ügyé-
ben is, és a belterületi gyűj-
tőutak tartaléklistájáról a
legmagasabbra pontozot-
tak tá mogatásban részesül-
nek. A megyében mintegy
1390 millió Ft forrás kerül a
nyertes településekre.

Az ország legkorosabb
aszfaltburkolatával rendel-
kező másodrendű főút, a
471-es nem lehet a nagy-
felületű burkolat-felújítá-
si program része, mert a
hajdú-bihari szakaszá-
nak felújítása uniós for-
rásból történik, így a 33
milliárdos hazai forrásból
nem finanszírozható. A Deb -
recen-Hajdúsámson közötti,
a megyeszékhelyen a vasúti
kereszteződés alatt áthaladó
2 x 2 sávos út, a 8 kilométe-
res elkerülő szakaszról, a
Hajdúsámson-Nyíradony + a
megyehatárig tartó szakasz
11,5 tonnás burkolatmerősí-
téséről, illetve a településré-
szeken áthaladó szakasz és
környezetének felújításáról
szóló tervezés, valamint kivi-
telezés ütemezéséről a
későbbiekben tart tájékozta-
tót a miniszteri biztos,
Nyíradony polgármestere.

Tasó László 
országgyűlési képviselő

Újabb sikeres pályázat!
Megújul az Egészségügyi Központ

Örömmel számolhatunk
be az Önkormány zat újabb
sikeréről, mely eredménye-
ként a Nagy u. 7. szám alatti
Egészség ügyi központunk
felújítása, s egyben korsze-
rűsítése valósulhat meg. 

Ez az a létesítmény, amelyben
a házi orvosi rendelők, a fogor-
vosi rendelők, a gyermek és ter-
hes tanácsadás, valamint az
orvosi ügyelet működik.

A létesítmény mára mind
műszakilag, mind funkcionáli-
san elavult, korszerűtlen, fenntartása pedig gazdaságtalan.
Állaga az idők fo lya mán leromlott, s mára városképileg is kivet-
ni valót hagy maga után. A fenti okok miatt hosszú idő óta fog-
lalkoztatja a város képviselő-testületét annak a beruházásnak a
gondolata, mely most az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0032 jelű
„Vámospércs Egészségügyi Központ felújítása, korszerűsítése”
című pályázaton elnyert 60 millió forintból valósulhat meg,
100%-os vissza nem térítendő támogatásból, ami azt jelenti,
hogy nem kell hozzá önrészt biztosítanunk! 

A Támogatási szerződés megkötése folyamatban van, a kivi-
telezés várhatóan 2014 tavaszán kezdődik, s ha semmi rendkí-
vüli esemény nem történik, 2014 őszére be is fejeződik.

Az építészeti felújítás-korszerűsítés során a jelenlegi főbejárat
megszűnik, áthelyezésre kerül akadálymentes bejárat kialakítá-
sával. Az épület belseje is átalakul, nem csak a teljes tatarozás
okán, hanem a rendelők, az orvosi pihenők, s egyéb funkcioná-
lis helyiségek célszerűbb, átgondoltabb át építése miatt is, remé-
nyeink szerint a betegek, kismamák teljes megelégedésére.

Az épület valamennyi nyílászárója, burkolata kicserélésre
kerül. A homlokzat utólagos hőszigetelést, ezt követően nemes
vakolatot kap, a tető elavult palafedését cserépre cseréljük.

Külön öröm számunkra, hogy az épület belső udvarának ren-
dezését is tartalmazzák a tervek. Gyalogutak és gépkocsi parko-
ló helyek – köztük egy akadálymentes parkoló hely – lesznek
kialakítva, növénytelepítéssel és pihenő padok elhelyezésével
kívánunk kulturált teret biztosítani az ide érkező gyógyulni
vágyóknak.

Az épületet ki kell ürítenünk a kivitelezés időszakára, mely-
nek ütemezéséről, s a rendelések átmeneti mű ködési helyéről az
újság ha sábjain tájékoztatjuk majd Önöket! 

Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a kivitelezés ide-
je alatt is a megszokott, jó színvonalon biztosítsuk a lakosság szá-
mára azokat az egészségügyi alapellátásokat, melyeket eddig itt,
az Egészségházban érhettek el. 

Kérem a Tisztelt lakosságot, türelemmel viseljék a felújítással
járó esetleges kellemetlenségeket, ezzel segítve a felújítás sike-
res befejezését, hogy közösen örülhessünk a város központjá-
ban egy új, 21. századi feltételeknek megfelelő Egészségügyi
Központnak!

Ménes Andrea, polgármester

Ilyen volt...

...ilyen lesz

Ménes Andrea polgármster



Szeptemberben  születtek:

ZILAHY GERGŐ (Zilahy Ferenc és Papp Mariann)
NAGY KRISZTIÁN (Nagy Lajos és Küzmös Mária)

KATONA HANNA (Katona Zsolt és Vásárhelyi Tímea)
BALOGH DOMINIK KRISZTIÁN

(Balogh Sándor és Rigó Krisztina)

Házasságkötés:

SZABÓ GERGELY és NAGY BRIGITTA
FARKAS ATTILA TAMÁS és LUKÁCS TÍMEA

Takarítást, idős gondozást vállalok. Érdeklődni:
30/2248972.

„A legszebb emlékműved 
embertársaid szívében áll.”

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára

(2006. október 10.)

FAGYAL BARNA
halálának hetedik évfordulóján

Bánatos feleséged: Margó,
Lányod: Brigitta

Párja: Sándor

Köszönjük mindazoknak, 
akik emlékedet őrzik és ápolják.

FELHÍVÁS!

Ezúton értesítjük a 45–65 év közötti vámospér-
csi hölgyeket, hogy számukra 2013. október
9-10-én, Deb recenben

emlőszűrő vizsgálat 
szerveződik.

A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy
névre szóló meghívót kap a szűrés helyének és pon-
tos idejének megjelölésével.

Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el
a szűrővizsgálatra!

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön házior-
vosánál, a helyi védőnői szolgálatnál, vagy a
Kenézy Emlő centrumnál. 

(Debrecen, Jerikó u. 17-19., tel: 52/536-865). 

Ne feledje, a szűrővizsgálat 
életet menthet!

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Balmazújvárosi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

1973- ban végeztünk a 8/a osztályban és 40. éves osztály
találkozónkat tartottuk meg május 25-én.

Gyülekezés volt a Művelődési ház előtt, és innen indultunk
el a Béke úti régi iskolánkhoz, ahova mi jártunk. Ma már nem
iskolaként működik, de szép idők voltak az itt töltött évek..

Tovább ballagtunk a központi iskola felé, majd az Iskola
utcai iskolában tartottuk meg rendkivűli  osztályfőnöki
óránkat.

Igen értékes és tartalmas délutánunk volt. ami késő esté-
be nyúlt .Nagyon jól éreztük magunkat. Rengeteg szép emlé-
kek maradtak meg, jó volt felidézni őket.

Osztályfőnökünk Deák Gáborné Papp Erzsébet akinek mi
voltunk az első osztálya. Köszönjük neki az együtt töltött
szép emlékezetes éveket. Itt volt még Csomor Márta tanár-
nő, aki oroszt tanított nekünk. Sajnos több tanárunk és 7 osz-
tálytársunk már nem él, gyertya gyújtás mellett emlékeztünk
meg róluk.

Osztályunk zöme itt lakik Vámospércsen, akik távol lak-
nak  velük is a kapcsolatot felvettük, de sajnos nem tudtak
eljönni. 2 diákunkat nem találtuk meg.

Vacsoránkat az iskola konyháján készítették ami finom
volt. Köszönjük.  

10 év múlva megismételjük. 
Egy volt osztálytárs

Pályázati felhívás

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat vagyonáról, szóló 17/2012. (X.30.)
önkormányzati rendelet 14. §-a alapján alapján nyilvá-
nos pályázatot írt ki a Vámospércsi Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központban meglévő büfé
üzemeltetésére.

A pályázati felhívás megtalálható az Önkormányzat
honlapján (www.vamospercs.hu), a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, és a Járóbeteg Szakrendelőben.

A pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán (4287 Vámospércs Béke u. 1.)  vehető át. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további tájékoz-
tatás kérhető Ménes Andrea Polgármestertől a +36-20-
410-88-34 telefonszámon, vagy az info@vamospercs.hu e-
mail címen. 

Ménes Andrea
polgármester

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. szeptember 30-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. 105 300     
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     
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. 403 679     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 157 020     
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 55 460     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 59 917

Összesen: 3 041 760     

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. szeptember 30-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. 1 391 454     
Csősz -System 2001. Kft. ,,FA" 12760213-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 11. 394 325     
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     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 394 050

Összesen: 5 536 308     
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Osztálytalálkozó

Tíz év múlva találkozunk...

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK

A Városi Önkor -
mány zat, és a Megyei
Temetkezési Vállalat
együttműködésében
újították fel a ravatalo-
zót a vámospércsi te -
metőben. 

Az épületre bizony már
nagyon ráfért a korszerű-
sítés, mivel a festés már
több mint 10 éves volt. Az
együttműködés kapcsán
az önkormányzat, és a cég
vezetői is azt emelték ki,
hogy nem csak akkor kell
a temetkezési szolgáltatá-
sok terén jelen lenni, ami-
kor a temetkezés bevéte-
leinek hasznát lehet re -
mélni, hanem akkor is,
amikor a temetők fenn-
tartása kapcsán áldozni is
kell a mindennapi műkö-
désre.

Erre mutatott kitűnő
példát ez a mostani közös
munkálkodás, amelynek
keretében az új festésen
túl szakmailag ellenőriz-
ték, és ahol kellett, ott ja -
vították is a teljes elektro-
mos hálózatot. Ezen kívül
az épület modern belső
burkolatot kapott, amely
harmonizálja egymással
az eddig töredezett képet
nyújtó helyiségek burko-
latát, rendbe tették a bejá-
rati lépcsőt, és ezen túl
teljes és állandó akadály-
mentesítést építettek ki,

az eddigi mobil, farámpás
megoldás helyett. Az egy-
kori szocreál, katedrál
üveges bejárati ajtót ele-
gáns faajtóra cserélték és
kicserélték a belső világí-
tást, amelynek fénye il -
leszkedik a hely hangula-
tához, atmoszférájához. A
belső bútorzat is új, az
eddigi felemás székek he -
lyére egységes, jó minősé-
gű székeket raktak, és fel-
újították az udvari lócá-
kat is. Újra cserélték a
temetkezési kellékeket is,
amely révén a szertartá-
sok, búcsúztatók még
ünnepélyesebbek és meg-
 hittebbek lehetnek. A fel-
újítási munkákba bevon-
ták a helyi közcélú foglal-
koztatottakat is, akik
ezúttal is hasznos, és tisz-
teletre méltó munkát
végeztek városunkért. 

Fontos kiemelni, hogy
bár a most elvégzett mun-
kák egyszerre nagyon lát-
ványos eredményt hoz-
tak, a temetőt üzemeltető
megyei vállalat folyama-
tosan a jó gazda gondos-
ságával működteti a vá -
mospércsi temetőt, odafi-
gyel annak külső képére,
és eredményeiből igyek-
szik visszaforgatni az ál -
lagmegőrzésre és fenntar-
tásra is. Így újult meg
korábban az előtető és a
térburkolat is, amelyek

még szebben mutatnak a
most felújított környezet-
ben. A rendbe hozott ra -
vatalozót láthatják már
november 1-jén is azok,
akik gyertyát gyújtanak
mindenszentekkor és el -
jönnek arra az ünnepé-

lyes ökumenikus isten-
tiszteletre, ahol Ménes
Andrea polgármester és
városunk egyházi képvi-
selői emlékeznek meg az
elhunytakról.

Endrédi Csaba  

Megújult a városi ravatalozó



Hasznos tudnivalók,
gazdálkodóknak

2013. augusztus 21-től megkezdődtek az egységes
kérelmek keretében igényelt területek keresztellenőr-
zése alapján a hivatal által előállított adategyeztető vég-
zések kipostázása.

Tájékoztatjuk a gazdálkodókat, hogy 
a tavalyi évhez hasonlóan:

• a fizikai blokkok területével összefüggő blokktúl-
igénylés-vizsgálat és adategyeztetés két körben való-
sul(t) meg: augusztus és  szeptember végén kezdődő
folyamatok során.

• az augusztusi adategyeztetés során az MVH kizá-
rólag az adategyeztetésre felszólító és a túligényelt
blokkokat bemutató végzés postai úton történő kikül-
désével értesítette az érintett ügyfeleket. Az adategyez-
tetést elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül
kellett benyújtani,

• a további fizikai blokkok keresztellenőrzése és
a szükséges adategyeztetés a második körben – várha-
tóan szeptember végén – valósul(t) meg. Így egy ügyfél
a túligénylés kapcsán akár két adategyeztető végzést is
kaphat,

Megkezdődött a területalapú támogatás feltételrend-
szerének a Kölcsönös Megfeleltetésnek „KM” az ellen-
őrzése, ezen belül is nagy hangsúlyt fektetnek a JFGK 2
(a felszín alatti vizek védelmére), a JFGK 3 (a szennyvíz -
iszap felhasználására), a JFGK 4 (a nitrát érzékeny terü-
leteken történő gazdálkodás) és a JFGK 9 (a növényvé-
dő szerek kezelése) fontosságára. Az ellenőrzés kiterjed
a növény- és állattenyésztőkre is. Az érintettek az ellen-
őrzés megkezdése előtt értesítést kapnak. 

Azon termelők, akik Agrárkörnyezet-gazdálkodási
programban valamint a Nitrátérzékeny és Natura
2000-es területen gazdálkodnak, Gazdálkodási Napló
vezetésére kötelezettek. 

A Nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak minden
év szeptember 1–december 31. között adatszolgáltatá-
si kötelezettségük is fennáll. Az adatszolgáltatást az
59/2008 (IV. 29.) FVM rendelet 6 sz. mellékletén kell
benyújtani az alábbi címre: Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal, Növény és Talajvédelmi Igazgatóság,
4032 Debrecen, Böszörményi út 148.

Az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG)
részt vevő gazdálkodóknak is be kell küldeniük a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak
(NÉBIH) az előző gazdálkodási év (2012/2013)
Gazdálkodási naplójának (web-GN) adatait. Az adat-
szolgáltatást csak szeptember 1. és november 30.
között, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tehe-
tik meg az érintettek.

A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (szakképzési jog-
címrendelet) az augusztus 15-én hatályba lépő módo-
sításától eltérően, továbbra is a korábban megszokott
módon lehet benyújtani a kötelező képzések díjának
visszaigénylését a 2013. szeptember 1-sejétől megnyíló
kérelem benyújtási időszakban.

A kormány 311/2013. (VIII. 21.) Korm. rendelete a
vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. ren-
delet módosításáról. A módosítással a nitrátérzékeny
területen lévő, vagy annak minősülő állattartó telepek
trágyatárolóinak megvalósítási határideje: 2014. de-
cember 31.

A nem nitrátérzékeny területen lévő, illetve annak
nem minősülő állattartó telepek hígtrágyatárolóinak
létesítési határideje:  2014. december 31.

(Megjegyzés: A nem nitrátérzékeny területen lévő,
illetve annak nem minősülő állattartó telepek istál-
lótrágya-tárolóinak létesítési határideje 2015. decem-
ber 22. maradt).

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Szima György

falugazdász

Huszonkét éve sikeres a Vámosgép Kft.
Talán emlékeznek még

olvasóink, hogy előző szá-
munkban sorozatot indí-
tottunk, hogy bemutassuk
városunk sikeres, az itt
élőknek is munkát adó vál-
lalkozásokat. A Vámosgép
Kft. talán a legnagyobb a
városunkban működő vál-
lalkozások között az éves
árbevétel, és a foglalkozta-
tottak létszámát figyelem-
be véve. Ez azért is nagy tel-
jesítmény, mert a cég im -
már 1991-es alakulása óta
dolgozik nyereségesen,
külföldön is öregbítve Vá -
mospércs jó hírét.

A vállalkozást a korábbi álla-
mi vállalat, a Mezőgép hozta
létre, mesélte érdeklődésünk-
re Német Béla, aki szintén
„mezőgépes” dolgozó volt,
amikor megválasztották a kft.
élére. A kezdés azonban nem
volt zökkenőmentes, mert a
korábbi KGST piac összeomlá-
sa a Mezőgép sorsát is megpe-
csételte, így a fiatal vállalko-
zásnak önállóan kellett talpon
maradnia. Éppen ezért igye-
keztek az egyetlen német part-

ner megrendeléseit kifogásta-
lan minőségben és gyorsaság-
gal teljesíteni, és ez a kapcsolat
garantált bevételt, és tervezhe-
tő jövőt biztosított számukra
akkor, amikor sorra mentek
tönkre a fémiparban tevé-
kenykedő vállalkozások és
cégek. Az üzleti kapcsolat-
rendszer is a németeken
keresztül bővült, és ma már 6-
7 külföldi vállalkozás megren-
deléseit teljesítik, akik között
a németek mellett van hol-
land, és amerikai is. Munkájuk

– amely elsősorban acélszer-
kezetek gyártásából áll –, ma -
gas szakmai felkészültséget,
modern technológiát, és pre-
cíz munkavégzést igényel. A
Vámosgép folyamatosan fejlő-
dött az elmúlt évek során,
amit az is mutat, hogy a kezde-
ti 145 helyett ma már 235 főt
tesz ki a saját dolgozói létszám,
miközben 25-60 között mo -
zog a bérelt munkaerő, és leg-
alább 30 azoknak a száma,
akik alvállalkozók révén kö -
tődnek a vámospércsi céghez.

Még a 2009. évben sem voltak
veszteségesek, amikor ha -
zánk ban is padlóra küldte a
gazdaságot a világválság. Ek -
kor az árbevételük 2,4 milliárd
forintról 1,7 milliárdra csök-
kent, amit radikális növekedés
követett, úgyhogy tavaly közel
3,3 milliárdos árbevételt tud-
tak produkálni. A stabil piaci
kapcsolatrendszer, és az eddi-
gi sikerek bátorították a vállal-
kozás vezetését, hogy egy
nagy, 300 milliós beruházásba
kezdjenek, amelynek kereté-
ben egy 2800 négyzetméteres
csarnokot építenek fel, ahol a
jelenleg 6 különböző helyen
zajló munkafázisokat szerve-
zik folyamat jellegűvé, ezzel
jelentős időt, és költséget
megtakarítva. A beruházás
már tető alatt van, és várha-
tóan a jövő év legelején kezd
üzemelni. A kivitelezéshez
100 millió forint pályázati for-
rást is nyertek. Bíznak tehát a
jövőben, és igazolva látják azt
a tételt, hogy a kitartó, magas
színvonalú munka, jó szerve-
zés mellett minden időben
kifizetődő.

Endrédi Csaba  

A cég egyik üzemcsarnoka

A kegyeletsértés csimborasszója
Volt emberek.

Ha nincsenek is, 
vannak még. Csodák.

Nem téve semmit, nem
akarva semmit,
hatnak tovább.

Futók között titokzatos
megállók.

A mély sötét vizekbe néma,
lassú hálók.

Képek, már megmeredtek és
örökre szépek.

Kosztolányi Dezső:
Halottak (részlet)

Óriási felháborodást vál-
 tott ki a közelmúltban
Polgáron, hogy egy idős
házaspár gránit sírboltját
„profi módon” el lopták a
helyi temetőből. A szeren-
csétlenül járt idős pár,
ugyanis hogy levegyék hoz-
 zátartozóik válláról a maj-
dani temettetésük anyagi
terhét, összezsugorgatott
pénzükből gránit sírboltot
csináltattak maguknak.
Kegyetlen, nyerészkedő em -
berek ezt a sokévi fárado-
zást és előregondolkozást
tették tönkre, jóvátehetet-
len fájdalmat okozva a tisz-
tes munkában megőszült
embe rek lelkében. 

Sajnos a polgári házaspár
esete nem egyedi, több hason-
ló lopás, rongálás történt már
hazánk temetőiben. Sőt! Szo -
morú tendencia, de egyre

több sírhely vár hosszú hóna-
pok óta gondozóira, a roko-
nok keze munkájára, mindhiá-
ba. Csupán a gaz és a gyom
látogatják. Vajon ezeknek a
problémáknak a megoldása
kizárólag a sírkertek üzemel-
tetőinek, fenntartóinak fel-
adata? Vagy tehetünk-e, mi
emberek, valamit annak érde-
kében, hogy szeretteink nyug-
helye rendezett, szép, gondo-
zott maradjon? Olyannak,
amilyen minden, a múltját
tiszteletbe tartó nemzetnek
kell lennie. A legnagyobb
magyar, gróf Széchenyi István
így vélekedett erről: „Ha tudni
akarod, hogy egy nemzet
mennyire becsüli megmúltját,
nézd meg a temetőjét”. Sokan

tudják már, hogy a térség
temetőinek jelentős része
több mint egy évtizede a
Platinum Hajdú-Bihar megyei
Temetkezési Vállalat gondos
kezelésében van. Azt viszont
kevesen sejtik, hogy mennyi
fáradságba, mennyi energiá-
ba, menni pénzbe kerül ezek-
nek a temetőknek az útjait,
köztereit, pihenőhelyeit, park-
 jait, egyszóval mindazt, ame-
lyet mindenki használ rend-
ben tartani. Például, ahogy a
berettyóújfalui temetőről ké -
szült kép is tanúsítja, de más
települést is említhetnénk: ma
már természetes látvány a
sírkert szép, gondozott úthá-
lózata. 

Persze, mondhatjuk erre

azt is, hogy ez az üzemeltető
felelőssége, feladata. Így van.
De, mi a helyzet a sírokkal?
Mert a mellékelt fotó elretten-
tő példáját mutatja annak,
hogy milyen az, amikor az
elhunyt emlékét sem gondoz-
zák, amikor már az enyészet
győzött az élők felett. Örök
igazság, hogy csak az hal meg,
akit elfelejtenek. 

És tudják, hogy sok esetben
mi az oka, hogy egy sírhely
ilyen állapotba kerül, ilyen
magányos lesz? Az emberek
feledékenysége, nemtörődöm -
sége, hanyagsága. Elfelejtke -
zünk halottainkról, hiszen
minden fontosabbá válik a sír-
jaik ápolásánál. Pedig nem
kérnének ők sokat: csak egy
kis odafigyelést. Sepregetést,
gyomlálást, virágok öntözését.
Tíz percet a hétvégéinkből.
Figyelmet arra, ami mindenki-
nek a kötelessége lenne. Saját
múltunk megbecsülése. Ha
így cselekednénk, akkor nem
történhetne meg újból az,
hogy eltűnnek kegyeleti tár-
gyaink, síremlékeink, ellopják
lelkünk egy darabját. 

Figyeljünk egymás értékei-
re, például a szomszédos sír-
helyekre és akkor mi magunk
is sokat tettünk a sírkertek
megóvásáért, rendben tartásá-
ért. Mert akár tetszik, akár
nem, a jövőnk közös.

Memento mori! 

Tehetünk-e, mi emberek, valamit annak érdekében, hogy 
szeretteink nyughelye rendezett, szép, gondozott legyen?

A hulladék hasznosításának legősibb módja – a komposztálás
A biohulladék elkülöníté-

se és kezelése. Egy magyaror-
szági lakos átlagos éves hulla-
déktermelése meghaladhatja a
430 kg-ot. Ennek akár 45%-a is
állhat biohulladékból (települé-
senként ez a szám 40-70% között
mo zog), amit főleg a kertekben
levágott fű, levelek, ágak, gyü-
mölcsök, növényi hulladék,
faforgács, konyhai hulladék tesz
ki. A hulladék elégetése vagy
illegális helyeken való lerakása
veszélyes és törvénybe ütköző.
Hasznosítsa megfelelően nyers-
anyagait, trágyázza kertjeit kom-
poszttal, ne költsön mestersége-
sen előállított műtrágyára. 

Mi a komposztálás? A kom-
posztálás az emberiség legősibb
és legelterjedtebb hulladék fel-
használási módja, amely erősíti
és optimalizálja a talajban lezaj-
ló mikrobiológiai fo lyamatokat.
A különféle biológiailag le-
bomló anyagok komposztálása
minőségi szerves trágya – kom-
poszt – keletkezését eredmé-
nyezi.

A komposztálás természetes

folyamat – a szerves anyagok
humusszá való lebomlását a
mikroorganizmusok tevékeny-
sége teszi lehetővé. A biohulla-
dék hasznosításával minőségi
természetes trágyát kapunk
anélkül, hogy drága ipari termé-
keket vásárolnánk.

Miben komposztáljunk?
Komposztáló edény – tökéletes
társ a  komposztálásban. Újra -
hasznosított műanyagból ké -
szül, aljzat nélkül (így közvetlen
kapcsolatban áll a talajjal, hoz-
záférést biztosítva a mikroorga-
nizmusoknak, hangyáknak, föl -
digilisztáknak). A tetején zárha-
tó fedél található, amivel szabá-
lyozhatjuk a levegőáramlást. Az
oldalsó ajtók a kész komposzt
kivételét szolgálják, a  falakon
megtalálható lyukak pedig az
anyagok megfelelő szellőzését.

A komposztáló edényeknek
számos előnye van. A komposz-
tálás idejét akár felére csökkent-
heti a  hagyományos megoldá-
sokhoz képest.

Szabályozza a nedvességtar-

talmat, hőmérsékletet, a fény és
a levegő bejutását.

Helyet szabadíthat fel a kert-
jében (a kevésbé esztétikus hal-
mok helyett).

Esztétikus látványt kölcsö-
nöz kertjének. Megszűnteti a
kellemetlen szagokat, melyek
odavonzhatják az állatokat, ro -
va rokat is.

A  szemétszállítás költségei
csökkenhetnek, a hulladék meny-
nyiségének csökkenésével párhu-

zamosan (a konyhai hulladékok
kb. 30%-a komposztálható).

A szerves hulladékot haszno-
síthatja, ezáltal komposztot
nyerhet, amely kiváló forrása
a tápanyagoknak.

Hogyan komposztáljunk
helyesen? A komposztálás so -
rán fontos, hogy csökkentsük az
anyag méretét, azt zúzzuk össze.
Ha a  zúzott kerti hulladékot
a komposztálóba tesszük, sok-
kal gyorsabban kapunk értékes,
tápanyagban gazdag komposz-
tot. A kerti aprítók által zúzott
hulladékot akár talajtakaróként
is használhatjuk a fák alatt, így
megvédjük a fákat a kiszáradás-
tól, korlátozzuk a  gyomnövé-
nyek növekedését, és javítjuk
a talaj minőségét. A kerti aprítók
használatának egyik nem elha-
nyagolható oka, hogy Magyar -
országon évekig elégették a ker-
ti hulladékot – mint például
a faágak és vágott fű – viszont ez
ma már nem lehetséges. To -
vábbi elvek közé tartozik az
anyagok megfelelő aránya, meg-

felelő levegőztetés és az elegen-
dő nedvességtartalom.

Mi hasznosítható? Gyakor -
latilag minden, a kony hában és
kertben keletkezett szerves hul-
ladékot komposztálhatunk. Mi -
nél vegyesebb a komposztált
anyag, annál ideálisabb ered-
ményt kapunk. A komposztáló-
ba tehetünk vágott füvet, levele-
ket, faforgácsot, fűrészport, fa ap-
rítékot, szalmát, trágyát, kávézac-
cot, teát, zúzott tojáshéjat.
Egyedüli nehézséget az ételma-
radék okozhat (élőlényeket vonz
oda, kellemetlen szagot áraszt).
Emiatt csak kis mennyiségű étel-
maradékot te gyünk a komposz-
tálóba, és jól keverjük el száraz,
nedvszívó anyaggal. A komposz-
tálóba semmiképp se tegyünk
húst, halat, tejterméket, vagy
ezek származékait, üveget,
műanyagot, fémet, textilt, állati
eredetű hulladékot, vegyszerrel
kezelt anyagot. Fontos, hogy a
komposztálóban lévő anyag
minél összetettebb szerkezetű
legyen. Eb ben segítségünkre

van a gyűjtővel ellátott fűnyíró,
vagy a kerti faap-rító.

Eredmény. A komposzt ki -
váló szerves trágya, mely vissza-
juttatja a talajba az értékes táp-
anyagokat. Az érett komposztot
számos célra lehet használni,
például a  tavaszi zöldségfélék
ültetésekor, vagy virágágyások-
ban és cserepekben, így elősegít-
hetjük a talaj és a növények ter-
mékenységét biztosító tápanya-
gok megfelelő mennyiségének
elérését.

Nagyobb mennyiségű kom-
posztot tegyünk a gyümölcs- és
díszfák alá. A komposzt képezte
réteg pozitívan befolyásolja az
esővíz felszívódását és a  talaj
állagát. Az érett komposzt fel-
használható új kertek vagy
udvarok kialakításakor is.

A  komposztáláshoz sok si -
kert kívánunk!

További információ a
www.kerti-komposz talok.hu
oldalon.

Szerző: Czinger Erik / JRK
Waste Management
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A Szív Világszövetség és a
Nemzetközi Kardiológiai
Társaság kezdeményezésére
2000 óta rendezik meg a
Szív Világnapját szeptember
utolsó vasárnapján. Ezzel a
kezdeményezéssel hívják fel
a figyelmet arra, hogy az
egészséges szív elengedhe-
tetlen a teljes élethez függet-
lenül nemtől és életkortól.
A szív- és érrendszeri be-
tegségek rizikófaktorainak
kontrollálása – helyes táplál-
kozással, fizikai aktivitással,
és a dohányzás mellőzésével
– megakadályozhatja a szív -
infarktus és a stroke kialaku-
lását és segíthet megőrizni a
szív fiatalságát. A mozgáshi-
ány jelentősen hozzájárul a
szív öregedéséhez, csakúgy,
mint az elhízáshoz, cukorbe-
tegséghez, magas vérnyo-

máshoz. A szív egy olyan
izom, amely igényli a rend-
szeres edzést, hogy minden
egyes dobbanásával hatéko-
nyan tudja pumpálni a vért.

Ehhez a mozgalomhoz az
elmúlt évhez hasonlóan
kerékpározással csatlakoz-
tunk. A kerékpározók cso-
portjáról a fotó a Vámos -

pércs-Újléta között található
Tóbi telep műemlék boros-
pincéjénél készült, mely az
Érmelléki borút turisztikai
látványossága is.

JÓGA 
A MINDENNAPI ÉLETBEN 

TANFOLYAMOT 
indítunk megfelelő érdeklődés esetén 

a Művelődési Ház és Könyvtárban Vámospércsen

Kinek ajánljuk a jógát?

Életkortól és nemtől függetlenül mindenkinek, aki fon-
tosnak tartja egészsége megőrzését.

Célja a testi és a szellemi erők felébresztése.
A mindennapos gyakorlása javítja az egészséget, jó közér-

zetet teremt, mentális megtisztulást hoz és az életminőség
javulását eredményezi.

Jelentkezés és bővebb tájékoztatás a Művelődési Ház és
Könyvtárban.

Szeptember 21-én jóté-
konysági koncert volt a
Művelődési Ház és Könyv -
tárban a Vámospércsi
Óvoda javára. 

A műsort a Mátyás király
Általános Iskola és Művészeti
Iskola Búzavirág Gyermek -
karának dalos köszöntője
nyitotta, majd az óvodások
képviseletében Kovács Mik -
lós, Petró Zalán, Kopezda
Kitti, és Plavecz Kincső mon-
dott köszöntőt. Nagy örö-
met szerzett a közönségnek
Nagy Péter, a Három pillan-
gó című mesével. 

Ménes Andrea polgármes-
ter köszöntő beszédét a Vá -
mospércsi Népdalkör műso-
ra követte.

A rendezvényen részt vett
Tóth Attila a Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés alelnöke
valamint a környező telepü-
lések polgármesterei. A jóté-
konysági esten a Magyar Or -
szággyűlés képviselőinek kó -
rusát a Szená-Torokat hall-
hatta a közönség. A Szená-
Torok kórus 1996. novem-
ber 11-én alakult meg a

Magyar Országgyűlés képvi-
selőiből a világon első és
máig is egyedülálló ilyen
szerveződésként. „Szolgál -
jon az énekkar kulturális és
egyúttal jótékony küldetést
is, legyen kapocs azok kö -
zött, akik értik és beszélik a
magyar nyelvet, segítsék
koncertjeink azokat, akik
valamilyen okból keveseb-
bet kapnak a társadalom fi -
gyelméből, vagy valamilyen
okból segítségre szorulnak”
– fogalmazták meg feladatu-

kat. A kórus csak jótékony
célú rendezvényeken lép fel.
Küldetésének megfelelően
229 fellépést tudhat maga
mögött, tehát van mire em -
lékezni. Erdély, Kárpátalja,
Vajdaság, Szlovákia, Hor vát -
ország, Franciaország, Bel -
gium, Németország, Kanada
és közel 70 hazai település
közönsége hallgatta már a
Szená-Torok énekét. A műso-
rukban közismert népdal
feldolgozások hangzottak
el. Szólót énekelt Lakatos

Diána énekművész. A kórust
Iványi Tamás karnagy vezé-
nyelte, zongorán Miczinger
Ilona kísérte. A jótékonysági
koncert eredményeként be -
folyt támogatást Ménes And -
rea polgármester asszony
adta át jelképesen Németh
Jánosné óvoda vezetőnek. A
rendezvény céljának megva-
lósítását Vámospércs Városi
Önkormányzat kezdemé-
nyezésére magánszemélyek,
vállalkozások, és cégek segí-
tő szándékkal, jó szívvel ki-ki
lehetőségeihez mérten egya-
ránt támogatták. Lapzártáig
572 000 Ft folyt be a Vá mos -
pércs Gyermekeiért Alapít -
vány számlájára, melyből az
óvodás gyerekek számára a
fejlődésüket segítő játékokat
vásárolnak. Köszönünk min-
den támogatást, segítséget
mellyel nemes célunk meg-
valósítását segítették. Az
ókori író szavait idézve: „ Aki
a jó sorában szolgálatokat
tesz másoknak, támaszt sze-
rez magának nehéz időkre.”
(Pubilius Syrus)

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Jótékonysági gála, országgyűlési
képviselők fellépésével

A képen a Szená-Torok előadásának egy pillanata


