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Takarékos gazdálkodás
mellett is tudott a rászo-
rulókon segíteni az el -
múlt évben a Vámospér -
csi Önkormányzat, ez de -
rül ki a nemrég elfoga-
dott zárszámadásból. Ez
az a beszámoló, amely
részletesen ismerteti a
város éves gazdálkodá-
sát, és visszaigazolja ho -
gyan sikerült teljesíteni
az adott esztendőre elfo-
gadott költségvetést. A kor-
 mányzat korábbi hitelát-
vállalásának és a felelős
tervezésnek köszönhető-
en már tavaly sem terhel-
te banki adósság a műkö-
dést. Ennek megfelelően
a város adósságállomá-
nya nulla forint.   

Az önkormányzat a 2014.
évi tervezett bevételeit ösz-
 szességében jól teljesítette.
Különösen eredményes volt
ebből a szempontból azo-
kon a területeken, ahol a
bevételek alakulását a város
vezetése, illetve az intézmé-
nyek működése befolyásolni
tudta. Ezek az úgynevezett
működési bevételek, ame-
lyek túlteljesítése segítette
az önkormányzatot abban,
hogy ingyenes tűzifát, tanu-
lási támogatást és más ked-
vezményeket tudjon nyújta-
ni a rászoruló vámospér-
csieknek. A számokból jól

látható, hogy ahol a költség-
vetési előirányzat teljesítése
a város működtetésétől füg-
gött, ott összességében több
mint tizenkétmillió forint
többlet keletkezett.

A saját bevételek mellett a
kiegyensúlyozott gazdálko-
dás alapja a kiadások kéz-
bentartása is. A jó gazda, ha
teheti, úgy tervez, hogy vár-
ható bevételeit kissé alábe-
csüli, kiadásaira pedig a biz-
tonság kedvéért többet ter-
vez, hogy ne legyen olyan
terület, amire nem jut év
közben elég forrás. Ennek
szellemében terveztük meg
a tavalyi évet, és várakozá-
sainkat az élet visszaigazol-
ta, ugyanis sikerült a kiadá-

sainkat a költségvetési hatá-
rok alatt tartani és ezzel meg-
takarítást elérni. Mindezt
úgy értük el, hogy senki sem
maradt a bajban segítség,
támogatás nélkül, tehát nem
a szociális kiadásokon sike-
rült megtakarítani, hanem a
takarékos hivatali működés
és az intézményi gazdálkodás
kiadásaiból spóroltunk meg
olyan összegeket, amelyek
növelték a város vezetésének
mozgásterét, amikor oda kel-
lett állni egy fontos ügy, vagy
egy segítségre szoruló em -
bertársunk mellé. A megta-
karított kiadások terhére az
intézményeink felújítását is
el tudtuk végezni. 

A város gazdasági erejét és
eredményességét is jelzi,
hogy jól alakult a helyi adó-
bevételek mértéke is. Ez azt
jelentette, hogy több mint
harmincmillió forinttal több
lett a helyi adó összege a ter-
vezettnél, mégpedig túlnyo-
mó részben az iparűzési adó-
bevételeknek köszönhető-
en. Ez az az adónem, amelyet
a városunkban működő cé -
gek, vállalkozások fizetnek
be helyi adó formájában.
Mértéke fix, nagysága a vál-
lalkozás bevételének nagysá-
gától függ. Vagyis az adóbe-
vétel növekedés egyértelmű-
en azt jelzi, hogy gazdasági
tevékenységük sikeresebb
volt, mint ahogy az előző esz-

tendő adataiból erre követ-
keztetni lehetett. Ugyan -
akkor – bár évről évre jelen-
tősen csökken –, mégis
jelentős összegre, több mint
tizenötmillió forintra rúg a
be nem fizetett hátralékok
összege. Négy év alatt ennek
mértékét sikerült harmadára
leszorítani és a többi kintlé-
vőséget is folyamatosan
igyekszünk beszedni a tör-
vény adta eszközeink segít-
ségével. Az év közben lebo-
nyolított beruházásaink –
egészségügyi központ felújí-
tása, kerékpárút-építés, stb.
– jelentősen növelték a
város nyilvántartott ingatlan
vagyonát, melynek mértéke
az elmúlt évben megközelí-
tette a félmilliárd forintot.

Összességében elmond-
ható, hogy Vámospércs el -
múlt éve a városban élő em -
berek, az itt működő cégek
és az önkormányzat munká-
jának köszönhetően kedve-
zően alakult, költségvetési
előirányzataink megállták a
helyüket, bizonyos területe-
ken pedig a várakozásokhoz
képest kedvezőbb helyzetet
sikerült teremtenünk év vé -
gére. Összefogásunk ered-
ményes volt és jó alapot
jelent az idei esztendő terve-
zett céljainak megvalósításá-
hoz.

Ménes Andrea, 
polgármester  

Ménes Andrea
polgármester

Megyei rendőr- és tűzoltónap
Hajdúböszörményben

A rendezvényen váro-
sunkat Ménes Andrea pol -
gármester képviselte és
kitüntetéseket is átadott
azoknak akik kiemelke-
dően teljesítették szolgá-
latukat Vámospércs köz-
biztonsága érdekében.

Az ünnepélyes állomány-
gyűlésen Gyurosovics József
dandártábornok, a Hajdú-
Bihar Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője köszön-
tőjében a rendőrök és tűzol-
tók munkáját valódi hivatás-
nak nevezte, amelyhez való-
di hit és kitartás kell, hogy a
modern világ kihívásainak
meg tudjanak felelni. A dan-
dártábornok kiemelte, hogy
eredményeik is azt bizonyít-
ják, megfelelnek a Sárkány -
ölő Szent-György jelképezte
hitvallásnak. 2010 óta 20
ezerrel kevesebb bűncselek-
mény történt megyénkben,
szinte minden területen
érezhető a csökkenés, legyen
az lopás, rablás, erőszakos
cselekmény; megszilárdult a
közterületek rendje is, ahol
felére csökkent az elkövetett
bűncselekmények száma. Ez
a teljesítmény a rendszervál-
tás óta az egyik legjobb ered-

ménye a rendőrségnek. Öt
év alatt országosan a me -
gyék közötti képzeletbeli
rangsor dobogós helyére
léphetett a megye. Egyrészt a
személyi állomány szolgálat
iránti elkötelezettsége segí-
tett ebben, másrészt a közös
eredményeket, a társszer-
vekkel való együttműködés
is támogatta. Kiemelten jó
az együttműködés a kataszt-
rófavédelemmel, az egyhá-

zakkal, iskolákkal, egyéb in -
tézményekkel, civilekkel. Ki -
emelten fontosnak neveze-
te, hogy az emberek bizalma
szinte kézzel fogható. Ko -
vács Ferenc dandártábor-
nok, a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igaz ga -
tóság vezetője is a rendőr-
séggel való együttműködés
fontosságáról beszélt, illetve
arról, hogy ez egy kiváló
alkalom arra, hogy elisme-

résben részesítsék a kiemel-
kedő teljesítmény nyújtó kol-
légákat. Ménes Andrea pol-
gármester Vámospércs kép-
viseletében Fucskó János -
nak a vámospércsi rend-
őrőrs munkatársának és
Zilahi Krisztián tűzoltónak
adott át kitüntetést a váro-
sért és lakosságáért végzett
munkájuk elismeréseként.

E.

Az ünnepélyes állománygyűlés egy pillanata Hajdúböszörményből

A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából,
ahol két szomszédos város vezetői elhatározták,
hogy egy egész napos verseny keretében döntik
el, melyikük városa a sportosabb. A verseny
eldöntéséhez 0 órától este 9-ig folyamatosan szá-
molták, hányan végeznek aktív testmozgást leg-
alább 15 percen keresztül.

A Kihívás Napja meghonosodott szerte a nagyvilág-
ban és 1991-ben Magyarországra is megérkezett.
A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a
mozgáshoz, az egészséges életmódhoz.

2015-ben május 20-án, szerdán lesz a KIHÍVÁS NAP-
JA, melynek programjához városunk is csatlakozik.

Célunk, hogy városunk lakói minél nagyobb szám-
ban részt vegyenek a programban!

Programnyitás:

Május 20-án 0 órakor éjszakai kerékpározással, mely-
nek során 15 perces kerékpártúrát tesznek meg a részt-
vevők a kerékpárúton. 

Indulás a Művelődési Ház és Könyvtár elől! 
A tét nem kicsi! Egyrészt a Magyarország legsporto-

sabb települése cím, másrészt pedig pénz és tárgyjutal-
mak. A településeket lélekszám-arányosan mérik, és a
legfontosabb, hogy a helyi rendezvényeken minél töb-
ben vegyenek részt. Az eseményeket fényképekkel is
dokumentálják.

Nevezett a Mátyás Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola is, akinek eredménye beleszámít a
városi teljesítménybe, miközben az iskolák között is
zajlik egy verseny. 

A rendezvények helyszínei: Művelődési Ház, Sport -
pálya, az Általános Iskola két épülete és az Óvoda. 

A részletes programot a facebook közösségi oldalon
és plakátokon közöljük.

A Kihívás Napja
2015. május 20. Vámospércs

Kedves Gyerekek!
Minden évben eljön az a nap, amelyben az édesanyánkat
köszöntjük. Ha az szeretnéd, hogy a Te édesanyád legyen 
2015-ben Az Év Édesanyja, fogalmazd meg versben és prózában,
hogy szerinted miért a Te anyukád a legméltóbb erre 
a kitüntető címre.

Az Év Édesanyja témakörben rajzversenyt is hirdetünk 
a vámospércsi és a környező települések iskolásai számára.
Várunk bármilyen technikával készített műveket.

Mindkét esetben a névvel, címmel, telefonszámmal ellátott 
pályamunkákat juttassátok el osztályfőnökeiteknek vagy a
Vámospércsi Művelődési Házba.

Az ünnepélyes díjátadást május 10-én, vasárnap 16 órától 
Gálaműsör keretében tartjuk a Vámospércsi Művelődési Ház
színháztermében.

Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési Egyesület



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2015. április 13. napján rendkívüli ülést tartott,
melyen a következő döntéseket hozták a képviselők:

• A költségvetési törvény alapján a Belügyminisztérium
által meghirdetett „a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatásáról” szóló pályázati
kiírás alapján pályázatot nyújt be az önkormányzat a szociá-
lis kiadások támogatására. 

• A Nemzetgazdasági Miniszter által meghirdetett, a költ-
ségvetési törvényben levő „Szociális szakosított ellátást és a
gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati
intézmények fejlesztése, felújítása támogatásáról” kiírt pályá-
zat alapján az önkormányzat pályázatot nyújt be a tulajdoná-
ban lévő Vámospércs Nagy u. 28. szám alatti, ingatlan fej-
lesztésére, felújítására. A beruházás összköltségét bruttó
21 000 000 Ft összegben határozza meg, melyhez (Szociális
Szolgáltató Központ) 19 950 000 Ft támogatást igényel.
A szükséges saját forrást, 1 050 000 Ft összegben az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésében a beruházások közötti
átcsoportosítással biztosítja. 

• A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére – a
Vámospércs Béke u. 3. sz. alatti épület kormányablakkal kap-
csolatos kivitelezési munkák időtartamára – az önkormány-
zat ingyenesen használatba adja az önkormányzat tulajdonát
képező alábbi ingatlanokat:

– Vámospércs Béke u. 3.
– Vámospércs Pacsirta u. 25. Fsz. 1.
– Vámospércs Pacsirta u. 25. Fsz. 6.
– Vámospércs Debreceni u.2.
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete 2015. május 5. napján ülést tartott, melyen a
következő döntéseket hozták a képviselők:

• Az ülés első részében költségvetéssel és gazdálkodással
kapcsolatos döntéseket hoztak a képviselők: először az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása lett elfogadva. Ezt követően az önkormányzat
vagyonának 2014. évi alakulásáról szóló, a 2014. évi adóbe-
vételeinek alakulásáról szóló és a 2014. évi kintlévőségeinek
helyzetéről és befolyt bevételek alakulásáról szóló beszámo-
lók elfogadására került sor, végül a 2014. évi zárszámadási
rendelet megalkotására került sor.

• A költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján
az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett, a gyer-
mekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
biztosítása támogatására kiírt pályázat alapján az önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkez-
tetésének támogatásához.  

• A testület úgy döntött, hogy a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló
által záradékolt – 2014. évi beszámolóját, annak mellékletei-
vel együtt, valamint az Alapszabályának módosítását jóvá-
hagyja.

• Arról is határoztak a képviselők, hogy a város felülvizs-
gált Környezetvédelmi Programját és Fenntartható Fejlődés
Helyi Programját elfogadják.

• A testület a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
Alapszabályának módosítását jóváhagyta.

• A képviselők a Szervezeti és Működési Szabályzat felül-
vizsgálatát elvégezték, és annak alapján új szabályzat megal-
kotásáról döntöttek.

Ménes Andrea polgármester
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Ajándék a könyvtárnak

A Művelődési Ház és Könyvtár megköszöni a Városi könyv-
tár és az olvasók nevében Üveges Istvánné (Vámos pércs,
Nagy. u 15/B.)  alatti lakosoknak az ajándék könyveket, melyet
beleltároztunk, és az olvasók rendelkezésére bocsájtottunk.

Diósné Kozma Erzsébet igazgató

Vámospércs belterüle-
tén a csatornahálózat
kiépítése lassan befejező-
dik, jelenleg a Béke utcán
folyik még a vezetékek
fektetése. Folyamatban
van továbbá a szennyvíz-
telep építése és az ahhoz
vezető külterületi veze-
ték fektetése is. 

A munkálatok tehát jó
ütemben haladnak, és ennek
köszönhetően várhatóan jú -
lius elején elkezdődhet a
rendszer próbaüzeme. En -
nek érdekében hamarosan
tájékoztatni fogjuk a lakossá-
got a rákötések idejéről és
annak feltételéről is. Addig is
azonban a legfontosabb in -
formáció, hogy a csatorná-
zást követően megkezdő-
dött az építési, beruházási
területek rendezése, ezért a

város területén folyamatban
van az önkormányzati aszfal-
tozott utak végleges helyre-
állítása is, mely időszakos
útlezárásokkal is járhat. A ki -

vitelezőtől kapott tájékozta-
tás szerint várhatóan a
következő ütemezés szerint
fog az úthelyreállítás meg-
történni:

2015-04.30-ig:
Hajnal u – Görbe u, , Tóth

Á. u.
2015. 05.10-ig:
Debreceni u., Szőlős u.,

Vörösmarty u., Létai u., Nagy
u., Dózsa Gy. u., Móricz Zs. u.

2015. 05.15-ig:
József A. u., Patika u., 
2015. 05.30-ig:
Bartók B. u.
2015.08.12-ig:
Debreceni u., Kossuth u.,

Jókai u.

Tisztelettel kérjük a város-
lakókat, hogy számítsanak
a megszokott közlekedési
rendben történő időszakos
változásokra. Türelmüket és
megértésüket a kivitelezők
nevében is köszönjük.

Ménes Andrea
polgármester

Helyreállítják az utakat 
a szennyvízhálózat kiépítése után

Döcög az úthenger. Újraaszfaltozzák a csatornázás
miatt felbontott útszakaszokat Vámospércsen

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)
2015. március 31-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 82 320
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 51 657     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64200     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. u. 39/C. 436 273     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 189 200     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 66 740
Polgár István 8398093161 4287 Vámospércs, Báthorikert 2209 hrsz. 51 810     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 749 079     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 227 440     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 51 975     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 90 951     
Veres Zoltán 8362713461 4287 Vámospércs, Táncsics u. 29. 55 341     

Összesen: 3 350 379

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

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2015. március 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 
,,Kényszertörlés alatt " 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 369 900     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700     
,,Törölt adószám”
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Zsofám Kft.
,,Adószám felfüggesztve " 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790     

Összesen: 2 247 509

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BÖRCSÖK GYÖRGY

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZILÁGYI MÁRTONNÉ
sz.: Kiss Margit

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

VAJTA MIHÁLYNÉ
sz.: Bekő Erzsébet

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

részvéttel osztoztak

Lakossági tájékoztató 
Ke l et - H a j d ú  -

sági Ivóvíz minő -
ség- javító Önkor -
mányzati Társulás
a KEOP-1.3.0/2F/
0 9 - 2 010 - 0 0 2 9
kódszámú pályá-
zat keretében visz  -
sza nem térítendő
támogatást nyert
Hosszúpályi, Léta -
vértes, Mikepércs,
Nyíradony-Arad -
ványpuszta (Nyíradony-Tamásipuszta, Tisztavíz), Újléta
és Vámospércs települések ivóvizeinek tisztítására. Az
építési projekt összköltsége nettó 1 421 700.000 Ft (tar-
talékkerettel), szerződéskötés: 2013. szeptember 26.

A kivitelezési munkákat az „AHK” Konzorcium végzi,
melynek vezetője az Aqua-General Kft., tagjai a Hidrofilt
Kft. és a Karcagi Gépösszeszerelő Kft.

A projekt elsődleges célja az érintett lakosság egészsé-
ges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. 

A kivitelezési munkák készültsége 90% fölötti. Az érin-
tett vízműtelepeken elindult a víztisztítási technológiák
próbaüzeme, amelynek második szakaszában heteken
belül megkezdődik a hálózatra termelés is.

Az új technológiával kezelt víz íze eltérő lehet a koráb-
ban megszokottaktól, különösen azokon a településeken
ahol eddig nem működött tisztítási technológia. 

A projekt része a vízellátó hálózatok mechanikai tisztí-
tása is, melyet a próbaüzem második szakaszában végez
el a kivitelező. A hálózattisztítás folyamán előfordulhat
átmeneti nyomásingadozás vagy vízhiány, amelyről a
lakosság előzetesen tájékoztatva lesz. Szintén előfordul-
hat, hogy a víz zavarossá válik, elszíneződik, melyet a házi
bekötővezetékekbe kerülő felkavarodott üledék okoz.
A bekötővezetékek mechanikai tisztítása fizikailag lehe-
tetlen, ezért ilyen esetekben a Tisztelt Fogyasztó a víz -
tisztulásig tartó – kiengedésével tudja tisztítani az ingat-
lanon belüli vízvezetékeket.

Mindannyiunk érdeke, hogy az érintett települések
lakossága megfelelő minőségű ivóvízhez juthasson a
jövőben is, ezért kérjük a lakosság megértését és türelmét!

Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás

Házasságkötés
NAGY FERENC és SZŐCS BRIGITTA

Akik már nincsenek közöttünk
SZILÁGYI MÁRTONNÉ (Kiss Margit)

KUNKLI JÓZSEF
MAKULA LÁSZLÓ JÓZSEFNÉ (Szórádi Mária)

VAJTA MIHÁLYNÉ (Bekő Erzsébet)
BÖRCSÖK GYÖRGY
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„Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon,
Köszönni , búcsúzni sem volt alkalom.
Lelked elszállt, mint hópihe a fényben
Ragyogj ránk fényes csillagként az égen
Súgják meg azt, hogy sohasem feledünk
Hisz egy édesanya, feleség olyan drága kincs,
Csak az tudja igazán, akinek már nincs
Idézzük szavaid, mosolyod, emléked.
Szerettünk és szeretünk, nem feledünk Téged!”

EMLÉKEZÉS

anyák napja és halálának
1. évfordulójára

MARÁZI LAJOSNÉ 
sz. Bodnár Irén

férje, lánya és családja



Április 25-én, Létavér -
te sen került sor a Ma -
gyar Kórusok, Zeneka -
rok és Népzenei Együt -
tesek Szö vetsége rövi-
den KÓTA 18. Országos
Népzenei minősítőjére,
melyet a Nemzeti Mű -
velődési In tézet Debre -
ceni Irodája, valamint a
Létavértesi Mű velődési
Ház és Könyv tár szerve-
zett.

Követelmény volt, hogy a
bemutatott műsorok két
tájegységből származó, vagy
különböző hangulatú, téma-
körű csokorból álljanak.
Feltétel, hogy az összeállítás
egyik része lehetőleg helyi, a
másik más népzenei dialek-
tusterületről származó nép-
zene legyen. 

A bemutatott produkció-
kat háromtagú szakmai zsűri

bírálta el, melynek elnöke
Bencze Lászlóné dr. Mező
Judit népzenekutató volt.
A zsűri tagjai Joób Árpád
nyugalmazott tanszékveze-
tő, népzenekutató, Molnár
Miklós népzenetanár, nép-
zenész voltak.

A Versenyen a Vámos -
pércsi Népdalkör a minősí-

tő kiírásának megfelelően
két dalcsokorral indult.
A Haj du sági és a Bárdos
Lajos Este, reggel, délben
gyűjtéséből elhangzott csok-
 rokkal arany minősítést
nyertek. 

Szólóban térségi minősí-
tésen vett részt Somogyi
László Gábor, aki szatmári és

bihari népdalcsokrot éne-
kelt. Előadásával dicséretes
minősítést nyert, mely egy-
ben lehetőséget biztosít arra
is, hogy ezen a megmérette-
tési szinten tovább haladva
országos minősítésen v e -
gyen részt.

Gratulálunk az elért ered-
ményekhez!

Költészet NapjaVámospércsen

Szavalókkal és nézőkkel és nézőkkel telt meg a kiállí-
tó terem április 11-én, szombaton délelőtt. E napon,
József Attila születésnapján,1964 óta ünnepeljük a
Költészet Napját hazánkban.A jeles nap emlékére szin-
te valamennyi településen irodalmi előadóestekkel,
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyek-
kel, verses összeállításokkal tisztelegnek a magyar líra
előtt. 

Városunkban is hagyomány, hogy a Művelődési Ház
és Könyvtárban megemlékezünk a Költészet Napjáról.
Az idén szavaló versenyre hívtuk a verset kedvelőket.
Felhívásunkra huszonkét versmondó jelentke zett,
többségében a fiatalabb korosztályból, akik zsűri előtt
mondták el versüket.

A versenyt városunk polgármestereMénes Andrea
nyitotta meg, s részt vett a zsűri munkájában is. A zsűri
elnöke Szőlősi Anikó, tagjai Medgyesi Imréné, Pol -
gárné Nagy Elvira és Somogyi László Gábor voltak.

A legfiatalabbak közül első helyezést Árva Jázmin
1.a. osztályos, második helyezést megosztva Nagy Gréta
valamint Jakab Manassé 2.b. osztályos tanuló kapott,
harmadik lett Pálfi Sára 1.b. osztályos tanuló.

A harmadik és negyedik évfolyamból első helyezett
lett Fekete Orsolya 3.b. osztályos, második Kopezda
Csaba 4.a. osztályos, harmadik Ménes Gréta 3.a. osztá-
lyos tamuló.

Külön díjat nyert Kovács Kinga 6. évfolyamos tanu-
ló és Bocskai Alexandra 8. évfolyamos tanuló, ők
Bagamérból érkeztek a versenyre. Külön díjat nyert
Sándor Emese.

Valamennyi résztvevőnek köszönjük, hogy felké-
szültek a versenyre, s részvételükkel hozzájárultak a
megvalósításához, amennyiben nem értek el helyezést
akkor is gazdagodtak egy gyönyörű verssel. A helyezést
elérőknek gratulálunk. Köszönjük a zsűri tagoknak és
a felkészítést segítő pedagógusoknak és szülőknek a
munkáját!

Diósné Kozma Erzsébet, intézményvezető

Idén is megünnepel-
tük az óvodában a „Föld
napját”. Az eddigiektől
eltérően nem egy dél-
előtt, hanem több na -
pon át tartó rendez-
vénysorozattal igyekez-
tünk felhívni a figyel-
met a környezetünk
megóvásának fontossá-

gára, a természet szép-
ségére.

Virágot ültettek, gon-
doztak a gyerekek, megfi-
gyelték a szelektív hulla-
dékgyűjtést, a hulladék
újrahasznosítását.

Játékosan megismerked-
tek a Naprendszerünk

bolygóival, kísérletet lát-
hattak a vulkánkitörésről.
Előre felállított állomáso-
kon tapasztalatot szereztek
arról, hogy mivel ártunk és
mivel tudjuk védeni Föl -
dünket. 

Mindebben a szülők is
segítségünkre voltak. Ké -

résünkre a már kidobásra
szánt hulladék felhasználá-
sával rendkívül ötletes
használati tárgyakat készí-
tettek gyerekeikkel, amit az
óvoda előterében ki is állí-
tottuk. 

Németh Jánosné, 
óvodavezető

Próba alatt a jelzőlámpa
A Vámospércsi Önkor -

mányzat a város lakossá-
gának igényei szerint a
közelmúltban elérte azt,
hogy a kerékpárút meg-
építésekor korszerű jel-
zőlámpás közlekedési
csomópont segítse a vá -
rosközpontban a gyalo-
gos és jármű forgalmat.
Azóta folyamatosan gyűj-
tik az önkormányzatnál
a visszajelzéseket, tapasz-
talatokat, és a közelmúlt-
ban kérték az illetékesek-
től a lámpák szabályozá-
sának módosítását.

Erre azért volt szükség,
mert az volt a gyakorlati ta -
pasztalat, hogy a keresztező-
désbe oldalirányokból érke-
zőknek aránytalanul hosszú
volt az a várakozási idő, amit
a zöld jelzés megérkezéséig
mértek. A szakemberek vizs-
gálata szerint ennek az volt
az oka, hogy a csomópont-

hoz oldalági irányból érkező
járművek gyakran nem áll-
tak rá azokra a járműérzéke-
lő detektorokra, amelyek az
oldalágak szabad jelzéseit
befolyásolták. A keresztező-
dés forgalomtól függő prog-
ramja szerint ennek hiányá-
ban a lámpa vezérlése úgy
lett beállítva, hogy ha nem
történik gyalogos, vagy jár-

mű által kezdeményezett
bejelentkezés, akkor a főirá-
nyok kapnak szabadjelzést.
Annak érdekében, hogy
kiküszöböljék ezt, úgy hatá-
roztak a Magyar Közút Zrt.
megyei igazgatóságán, hogy
május elsejétől egy olyan
üzemmódban tesztelik a jel-
zőlámpákat, amely nem ve -
szi figyelembe a bejelentke-

zéseket, hanem fix időegy-
ség alatt, esetünkben 100
másodpercenként ismétlő-
dő program szerint minden
irány részére egyformán ki -
adja a szabad jelzést. A pró-
baidőszak harminc napig
tart, és a tapasztalatokat a
végén összegzik majd. Ezek -
ben a napokban változik az
aktív, három színnel való
működés időszaka is. Hét -
főtől péntekig reggel fél hat-
tól este tizenkilenc óráig,
szombaton reggel hattól dél-
után tizenöt óráig váltakozó
színű lámpák irányítanak
majd bennünket. Az ezen
kívül eső időszakban, vala-
mint vasárnap és ünnepna-
pokon sárgavillogó üzem-
ben működnek a jelzőlám-
pák. A próbát követően az
igazgatóság Vámospércs Ön -
kormányzatával egyeztetve
dönt majd a további változ-
tatások szükségességéről.

E.

Vámospércsi siker
Püspökladányban

A második osztályos
Petruska Kristóf János
nem ismeri a lámpalá-
zat. Sőt, élvezi a ráirá-
nyuló figyelmet, és azt,
hogy közönség előtt sze-
repelhet. Ráadásul te -
het séges előadó is, hi -
szen a napokban, kor-
osztályában első helye-
zést ért el a Püspök -
ladányban 11. alkalom-
mal megrendezett „Me -
sél a Sárrét” című nép-
mesemondó versenyen.

Édesanyja, Petruskáné
Komlósi Erika mesélt Kris -
tófról, akiről korán kide-
rült, hogy nem egy ijedős gyerek. Már tavaly, elsőként is meg-
mérette magát az „Égig érő paszuly” című versenyen, amely-
ről akkoriban mi is beszámoltunk. Ott is első helyezést ért el,
ami tovább erősítette önbizalmát. Nem volt hát kérdéses,
hogy Püspökladányban is megmutatja tudását. A sokéves
hagyománnyal rendelkező versenyre idén is sokan neveztek,
több mint százan, közülük voltak, akik a határon túlról érkez-
tek. A Kristóf korosztályában huszonöten indultak, de az első
díjat, az emléklapot és az ajándékkönyvet senki nem tudta
megszerezni a vámospércsi kisiskolás elől, aki a „Pletykás
asszonyok” című mesével kápráztatta el a közönséget.
Anyukája szerint nagyon élvezte a szereplést, és a verseny
végén rögtön azt mondta, hogy ő nevezni akar jövőre is.
Addig is járt neki a jutalom ötös magyarból, és egy igazgatói
dicséretet is sikerült begyűjtenie. A család persze nagyon
büszke a kisfiúra, többek között azért is, mert felkészítő taná-
ra Rácz Ildikó mellett édesanyja és nagymamája is sokat fog-
lalkozott vele. Tanácsokat adtak neki, és sokszor ők voltak a
közönség, aki meghallgatta őt. Annak ellenére, hogy a felme-
nők között nincs hagyománya a közszereplésnek, vagy a vers
és mesemondásnak hasznos ötletekkel sikerült őt segíteni,
amit az elért eredmény is igazol. Kristóf egyébként igazi kis
polihisztor, aki sok minden máshoz is ért. Nemrég országos
negyedik helyezett lett a „Sziporka” elnevezésű internetes
matematika versenyen, néhány napja pedig az „Amerre a
szem ellát” címet viselő hajdúböszörményi képzőművészeti
versenyen is negyedik lett egy rajzával. Ezekhez is gratulá-
lunk neki!

E.

Aranyos Népdalkör

Az ovisok sok információval gazdagodtak 
a Föld Napján

Védjük, óvjuk környezetünket! 

A süni családod szülő és óvodás gyermeke 
együtt készített a Föld Napján

Kristóf 
előadás közben 



Jessy-Gold – Arany, ami fénylik

Sallai Szabolcs a kis-
kereskedelmi terüle-
ten a legsikeresebb
vállalkozó Vámos pér -
csen. Bár élelmiszer -
üzlete a legnagyobb a
környéken, kapcsoló-
dik még hozzá egy
dohány trafik is, egy
farmer gazdabolt és
egy édesapja által üze-
meltetett zöldség-gyü-
mölcs üz let is. Ál lan -
dóan pörög, ügyet in -
téz, irányít, és közben
tervez, kalkulál, előre
gondolkodik. És imád-
ja a munkáját.

Szívesen beszélt a tör-
ténetéről lapunknak, mi -
vel a si kerei mellett arra
is nagyon büszke, hogy
ma már közel ötven em -
bernek adnak mun kát
vállalkozásai és ezzel, va -
lamint az általa nyújtott
szolgáltatásokkal hasz-
nos és fontos tagja a város
közösségének. Így vissza-
nézve az eddigiekre azt
mondja, hogy a vállalko-
zói létet és a kereskedel-
met szerinte nem lehet
egy szint után iskolában
tanulni. Arra születni
kell, genetika kell hozzá.
Ő az édesapjától kapta
ezt, akinek egy élelmi-
szerboltja működött ré -
gebben is a vá rosban.
Amikor eljött az ideje,
akkor a jó gének mellett
azt a lehetőséget is meg-

kapta tőle, hogy az üzlet
mellett saját vállalkozást
indítson el egy kutyaele-
del bolt formájában. Ko -
molyan vette ezt és az ere-
deti tevékenységet olyan
szintre bővítette, hogy
rövidesen ő lett a kör-
nyék legnagyobb és legsi-
keresebb műtrágya és élő
baromfi értékesítője. Na -
gyon sokat dolgozott, de
mivel szívvel, lélekkel csi-
nálta és percnyi kétsége
sem volt a sikert illetően
az eredmény sem lehetett
kétséges. Ezzel foglalko-
zott nyolc évig, amivel
édesapja elismerését is
kivívta magának, aki így
már nyugodt szívvel adta
át neki nyugdíjba vonulá-
sa után az élelmiszerbolt
üzemeltetését is. Mindezt
akkoriban, amikor ép -
pen a világ és az ország is
vészesen közeledett a
gazdasági világválság ki -
robbanásához, ami nem
sokkal az után, hogy át -
vette a boltot, be is követ-
kezett. Szabolcs azonban
korábbi tapasztalataira és
végtelen kitartására épít-
ve bízott magában, és
nem kellett csalódnia.
Még a válság legnehe-
zebb éveiben is tudott
bővülni, növekedni, kor-
szerűsíteni. Olyannyira,
hogy ma már az épület
négy fő tartóoszlopán
kívül semmi sem a régi a
Jessy-Gold-ban. Kez det -

ben a CBA partnere volt,
de egy ideje a legna-
gyobb kelet-magyaror-
szági kiskereskedelmi há -
lózat, a Privát zászlósha-
jója a vámospércsi üzlet.
Sikerének titka pedig az
eddig felsoroltak mellett
a minőség, az árak és a
színvonalas kiszolgálás
egysége.  Éppen az a lé -
nyeg, hogy az általános
élelmiszerek sokszínűsé-
ge mellett minőségi hús-
árut is lehet nála  besze-
rezni. Kérdésünkre, hogy
nem jelent e túlzottan
szűk korlátot a növeke-
désben az, hogy Vámos -
pércsen csak ötezer em -
ber él, azt mondta, hogy
ma már olyan színvona-
lon szolgáltat, hogy a vá -
ros mellett a széles érte-
lemben vett környék la -
kossága is nála vásárol, és
ehhez a legkorszerűbb
körülményeket, árukat,
és árakat tudja biztosíta-
ni. Bár kétségtelen, hogy
amit ezen a téren ki lehe-
tett ebből hozni, azt
kihozta. Tovább nőni fizi-
kai lehetetlenséggel ha -
táros, de úgy van vele,
hogy az is nagy kihívás,
hogy ezt a szintet sikerül-
jön megőrizni. Bár e mel-
lett még nem tett le egy
esetlegesen Debrecenbe
tervezett üzlet megnyitá-
sáról sem.

E.
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A Jessy Gold épülete madártávlatból

A Majális megmozgatta a várost
Bár mindannyian

tartottunk attól, hogy
az a bizonyos májusi
eső meghiúsítja ter-
veinket, szerencsére
a félelmeink alapta-
lannak bizonyultak.
Napközben legaláb -
bis minden tervezett
program megvaló-
sult annak ellenére,
hogy a remélt napsü-
tés nem melegített
sugaraival. 

A rendezvény a ki -
lenc órától kezdődő fo -
cikupával indult, amit
igen nagy érdeklődés
övezett. A kupáért zajló
versengés egészen dél-
után öt óráig zajlott,
kitartó lelkesedéssel, és

városunk nagy sikeré-
vel zárult a torna. Vagy -
is a kupa nem utazott
messze, helyben ma -
radt. A díjazott Vámos -
pércs „Majmok” elneve-
zésű csapata lett. 

A legtöbben a kutya-
bemutatót, kiképzést
figyelték, ahol Guba At -
tila kiképző, a Vámos -
pér csi Ifjúsági Szerve -
zet tagja bemutatta a
helyi kutyaiskola hala-
dó csoportjával, mire
jutottak bő egy hónap
alatt, emellett őrző-vé -
dő és engedelmességi
bemutatót tartott egy
előképzett eben, majd
a saját kutyájával. Igazi
öröm volt nézni, hogy
ezek a négylábúak mi -
lyen nagyszerű össz-
hangban vannak az em -
berrel, és milyen hálá-
san dolgoznak a dicsé-
rő szavakért, a jutalom

falatokért. Igazán dicsé-
retre méltó a belefekte-
tett lelkes munka mind
a gazdik mind kedven-
ceik részéről. 

Ezután Rost Csilla a
mozogni vágyóknak
Zum baToning alakfor-
máló testedzést tartott
szó szerint kifulladásig.
Kiderült, hogy energia,
akarat, kitartás és erő
befektetése nélkül alig-
ha lehet valódi ered-
ményt elérni a súlycsök-
kentésben és a test szál-
kásításában. 

Hajzer-Ke lemen Tí -
mea korábban meghir-
detett kézilabda edzése
igen sok embert von-
zott, akik között na -
gyon sok érdeklődő
került ki nem csak a fia-
talok, hanem az idősek
közül egyaránt. Mind -
annyian aktívan részt
vettek az edzésben. 

A sportos órák után a
Bíborkadarka Néptánc
együttes színvonalas elő-
 adást mutatott be, na -
gyon nagy sikert aratva
a majálisozók körében
zenéjük és táncuk szép-
ségével. A nap lezárását
a Majális kupa döntő
mérkőzése jelentette,
melyet a díjosztás köve-
tett. Ezúton is gratulá-
lunk nyertes csapa-
tunknak! Eredményes
napot tudhattunk ma -
gunk után! Az idei vá -

mospércsi majálisért ki -
emelt köszönet illeti
Ménes Andrea polgár-
mestert, a helyi önkor-
mányzatot, a művelő-
dés ház dolgozóit, Sallai
Szabolcsot és a Privat
Max Kft.-t, illetve sok-
sok segítő vámospércsi
kezet, akik nélkül nem
lett volna ilyen sikeres a
kicsiket, nagyokat meg-
mozgató játékos és jó -
kedvű május elseje.

E.–Guba Tímea

A Pircsike Közművelődési Egyesület szervezésében május 2-án 
szombaton csoportos kiránduláson vett részt egy autóbusznyi ember, nagy többségében

Vámospércsről, de voltak Bagamérból és Álmosdról is utazók. A jókedvű kirándulók felkeresték
Nagyszalontát, Aradot, Máriaradnát és Világost is, ahol a magyar történelem jeles helyei,

emlékei előtt tisztelegtek. Köszönjük a Pircsike Közművelődési Egyesületnek a munkáját és az
egyesület elnökének Somogyi László Gábornak a kirándulás megszervezését és lebonyolítását

Az idén sem maradt el a majálisi kerékpártúra,
amire ez úttal nagyon sokan jöttek el


