
Sztárséfek is megirigyelnék a 
felújított Vámospércsi konyhát

Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút

XXV. évfolyam, 7. szám
2015. július

Ingyenes újság

Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben

XXVI. évfolyam, 3. szám
2016. március

Ingyenes újság

Előző számunkban nyi-
latkozta Ménes Andrea pol-
gármester, hogy az Önkor-
mányzat kiemelt figyelmet 
fordít a városi intézmények 
zavartalan és színvonalas 
működésére, működtetésé-
re. Hogy ez mennyire igaz, 
azt most az élet is igazolta, 
hiszen az intézményi mű-
ködés egyik fontos háttér 
szervezete a városi konyha, 
amely már évek óta több 
intézmény számára bizto-
sítja az ellátást. Az Önkor-
mányzat a jó gazda gon-
dosságával járt el, amikor 
elhatározta, hogy felújítja 
és korszerűsíti ezt a fontos 
kiszolgáló létesítményt.

Ménes Andrea polgármes-
ter elmondta, hogy amikor 
benyújtották a pályázatukat, 
akkor abban  24,8 millió forin-
tot igényeltek, és csak amikor 
megkapták a támogatást, akkor 
derült ki, hogy még a klímát 
is meg kell csináltatniuk, rá-
adásul a villanyhálózat nem 
alkalmas az új gépek beüzeme-
lésére, ezért hálózatbővítésre 
van szükség. A városvezetés 
azonban úgy határozott, hogy 
a váratlanul felmerült többlet-
költségek sem hátráltathatják a 
megvalósítást, az önkormány-
zat így a támogatáshoz biztosí-
tott önerővel együtt 9.500.000 
Ft saját forrást biztosított a be-
ruházás megvalósításához an-
nak érdekében, hogy gyerme-
keink a XXI. századnak megfe-
lelő konyhában, étkezőben, a 
korszerű táplálkozáshoz szük-
séges berendezések beszerzé-
sével tudjanak étkezni. Nem 

utolsó sorban a konyhai dolgo-
zók munkafeltételei is jelentős 
mértékben javultak. Ennek a 
pozitív hozzáállásnak köszön-
hetően gyökeres megújulást si-
került végrehajtani, amelynek 
részleteivel Bálega Jánosné, a 
konyha vezetője ismertetett 
meg bennünket. Mint mondta, 
két hónapig zajlottak a mun-
kálatok, amelyek a téli szünet 
kezdetekor indultak, és feb-
ruár végére lett kész minden. 
Megtörtént a szennyvízhálózat 
teljes cseréje, ezt követően új 
járólapokat raktak le. Megújult 
a vizesblokk, újak lettek a fali 
csempék, és új, korszerű gé-
peket is kaptak. Ezek között 
nagyon fontos szerepet kap a 
mosogatógép, a kombi pároló-
sütő gép, de kaptak burgonya 
koptatót, rozsdamentes fém-
szekrényeket a korábbi elkor-
hadt faszekrények helyett. Vá-
sároltak új hűtőgépet, fagyasz-
tót, konyhai mérleget, tányéro-
kat, evőeszközöket, tálakat. Az 
épületet klímával szerelték fel, 
ami konyhai körülmények kö-
zött szinte teljességgel nélkü-

lözhetetlen, és a régi fa nyílás-
zárók helyére is új, hőszigetelt 
műanyag nyílászárók kerültek. 
A korábbi állapotokat elég jól 
el tudjuk képzelni, ha megtud-
juk, hogy a konyha felszerelé-
seinek és berendezéseinek egy 
jelentős része még eredeti volt, 
vagyis több mint 30 éves, és az 
asztalok és székek is idősebbek 
voltak egy kamasz gyereknél. 
Most, az ebédlőbe is új székek 
és asztalok lettek beállítva. 
Bálegáné azt is elmondta, hogy 
nagyon elégedettek az új mun-
kakörülményekkel 10 állandó 
munkatársával együtt, akiket 
közfoglalkoztatott munkaerő 
is támogat rendszeresen. De 
mint mondta, rájuk is fért ez 
az újjászületés, hiszen naponta 
750 ember meleg ebédjét főzik 
meg, hiszen ők látják el az is-
kolát, az óvodát, és a Szociális 
Szolgáltató Központot is. Nem 
is beszélve a különböző városi 
rendezvényekről egészen a 
farsangitól a cigánybálig. Az ő 
felelősségük az iskolai szünete-
ket érintő gyermekétkeztetés, 
amelyre a város vezetése ki-
emelt figyelmet fordít minden 
évben. Ménes Andrea a felújí-
tással és az új eszközbeszer-
zéssel kapcsolatosan azt is ki-
emelte, hogy a városvezetés fo-
lyamatosan figyelemmel kíséri 
intézményei munkáját, és ahol 
szükség van az önkormányzati 
segítségre, ott mindent igye-
keznek megtenni, hogy folya-
matos, zavartalan, és magas 
színvonalú legyen a városlakók 
kiszolgálása.

E.

Március 20. Virágvasárnap, 17 óra: Kálvin Kórus koncertje a 
Református Templomban

Március 25. Nagypéntek, 17 óra: Dr. Gaál Botond egyetemi pro-
fesszor előadása a Munkácsy-trilógiáról, Gyülekezeti terem

Március 27. Húsvét vasárnap, 10 óra: Ünnepi istentisztelet a 
Templomban (úrvacsora)

Március 28. Húsvét hétfő, 10 óra: Ünnepi istentisztelet a Temp-
lomban

„Nemzetiszín kokárdával 
Ünneplünk e napon.
Itt díszlik a szívem fölött,
Büszke vagyok rá nagyon.”

Szepsy Eleonóra Március 
15 című versének idézetével 
tükrözhető a nap hangulata 
és szellemisége.

Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc hőseinek 
tiszteletére megrendezett 
városi ünnepségre márci-
us 15-én este került sor, a 
Vámospércsi Mátyás Király 
Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola tornatermében.

A Himnusz elhangzása 
után a város polgármeste-
re Ménes Andrea mondott 
ünnepi beszédet. A korábbi 
évek hagyományához ha-
sonlóan az ünnepi műsort 
az általános iskola 5. évfolya-
mos tanulói mutatták be. A 
szívhez szóló előadást Elekné 
Lackó Judit, Tankáné Antal 
Irén és Szabóné Tóth Andrea 
állították össze.

A program gyermekek és 
felnőttek örömére nagyon 
látványos és hangulatos fák-
lyás felvonulással folytató-
dott.

A fáklyalángtól ragyogóan 
világító  ünneplők serege a 
Főtérre vonult, ahol az ün-
nepség folytatódott.

A Vámospércsi Óvoda Mó-
kus csoportjából Csányi Han-
na és Csányi István Szepsy 
Eleonóra Március 15. című 
versét mondta el. Majd a 
Vámospércsi népdalkör ün-
nepi dalcsokra hangzott el.

Az ünnepség, koszorúzás-
sal folytatódott, mely során 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat képviseletében Mé-
nes Andrea polgármester és 
Huszti János alpolgármester 
helyezte el a kegyelet jelkép-
ét. Koszorút helyeztek el in-
tézmények, egyház, pártok 
és civil szervezetek delegált 
képviselői.

A Szózat közös éneklésével 
záródott a tiszteletadás ünne-
pe.

A Vámospércsi Református Egy-
házközség húsvéti programjai

  FELHÍVÁS 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat  

 és a Művelődési Ház és Könyvtár  

a KÖLTÉSZET NAPJA 
alkalmából  

VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT HIRDET 
2016. április 9-én, 10 órától 

 
 „Kertész leszek, fát nevelek..” 

címmel 
KATEGÓRIÁK  
 Vers kategória,  
 Próza kategória 

 
A versenyre nevezhet felnőtt és gyermek életkori megkötés nélkül. A 
bemutatásra kerülő alkotás magyar költő vagy író verse vagy prózai műve 
lehet.  
Előnyt jelent, ismeretlen vagy kevésbé ismert alkotások bemutatása. 
A versenyen iskolai tananyagban szereplő műalkotással nem lehet részt venni! 

 

Jelentkezés: A Művelődési Ház és Könyvtárban és az osztályfőnököknél 
Igény esetén segítséget nyújtunk a 
versválasztásban és felkészülésben. 

Telefonszám: 52/591 038 
 

Jelentkezési határidő: április 02.  

2016. Március 15



A 48-as út mellett telephely kiadó, ugyanitt dupla építési 
telek és Hyundai kisteherautó friss műszakival eladó.

Érdeklődni lehet Bocskai kert 2 szám alatt.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal adtunk tájékoztatást arról, 
hogy a szennyvízhálózatra – a régire és az újra egyaránt – rá kell kötni 
az ingatlanok szennyvizét, mert ennek elmulasztása esetén az ingatlan 
tulajdonosának - a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény alapján - talajterhelési díjat kell adók módjára fizetnie.

A talajterhelési díj mértéke: 
a)  vízórával rendelkező ingatlanok esetében: az éves vízfogyasztás 

(m3) x 2.400 Ft
b)  vízórával nem rendelkező ingatlanok esetében naponta 0,03 m3 

ivóvízfogyasztást kell alapul venni, így az éves díj: 0,03 m3 x 365 nap 
x 2.400 Ft. Az így kiszámolt talajterhelési díj csökkenthető a számlával 
igazolt, év közben elszállított szippantott szennyvíz mennyiségével

A régi szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás 
Javasoljuk a munkálatok megkezdése előtt a szolgáltató TRV ZRT-

vel előzetesen leegyeztetni, hogy milyen módon lehet a régi vezeték-
re rákötni. Ehhez kérelmet kell a szolgáltatónak benyújtani, amiben 
meg kell jelölni az ingatlan címét és a helyrajzi számát. A szolgáltató 
megvizsgálja a rákötés műszaki lehetőségét és a kivitelezésre áraján-
latot is ad.

Amennyiben a szolgáltató azt állapítja meg, hogy valamilyen mű-
szaki okok miatt a régi vezetékre nem lehet rákötni, vagy a rákötés 
műszaki megoldása nagymértékű többletköltséggel jár, az önkor-
mányzat egyedileg elbírálja a talajterhelési díj alóli mentességet. Erre 
vonatkozóan kérelmet kell benyújtani az önkormányzathoz, melyhez 
mellékelni kell a szolgáltató tájékoztató levelét.

Azok a tulajdonosok, akiknek a hálózatra csatlakozással kapcsolat-
ban műszaki problémájuk adódik, a szolgáltató TRV ZRT munkatársa-
itól kérhetnek segítséget:
– Tarnóczi György, telefonszáma 06-70/412-29-74
– Gólya Zoltán, telefonszáma: 06-70/412-28-94

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Lakossági tájékoztatás a szenny-
vízhálózatra való rákötésről

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)
2016. február 29-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 68 200
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 54 959
Borók Ferenc 8362010118 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 55 912
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 368 573
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 58 150
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 50 800
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 55 340
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 363 879
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 174 940
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető 7/A. 74 060
Ifj. Sós János 8420813427 4287 Vámospércs, Temető 7/A.  99 440
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 97 951

Összesen: 3 875 272   

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

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2016. február 29-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Balogh Vámos 
Trans Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 246 726

Baltemar Bt. “Kény-
szertörlés alatt“ 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700

Dopomorte Kft.  
“FA” 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419

Kacur Termelő Kft. 24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 331 800
Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 340 360

Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 411 400
Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34.  381 600
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“ 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 108 367

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. 137 200
Zsofám Kft. “Kény-
szertörlés alatt” 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 3 835 062

Házasságkötés:

Germán Ferenc és Bécsi mariann

szaBó Lajos és FaGyaL erika

naGy józseF és Dentsi anita

Akik már nincsenek közöttünk:

Bőde Zsigmond

kiss sánDorné (Berki erzséBet)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Kiss sándorné (BerKi erzséBet)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Bőde Zsigmond

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

2016. február-március

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. február 15. napján ülést tartott, melyen a következő 
döntéseket hozták a képviselők:

az ülés első felében pénzügyi és gazdasági kérdésekről dön-•	
töttek a képviselők, megállapításra került az önkormányzat saját 
bevételeinek összege, valamint az adósságot keletkeztető ügylete-
iből eredő fizetési kötelezettsége az elkövetkezendő három évre 
vonatkozóan, majd az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló rendelete is megalkotásra került, amely alapján a főösszeg 
844 202 E Ft bevétellel, 844 202 E Ft kiadással és 0 E Ft hiánnyal/
többlettel lett elfogadva.

a KEOP szennyvízprojekt keretében beszerzett NKB-•	
133 forgalmi rendszámú  ISUZU F2R90F11 szippantó jármű-
vet (víziközmű ingó vagyont) a beruházó Vámospércs és 
Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás-
tól - 16 890 545 Ft értékben - szerződés szerint térítésmentesen 
átveszi és az átadás napjával a számviteli nyilvántartásaiban szere-
pelteti a szerződés melléklete szerinti tárgyi eszköz nyilvántartó 
lap alapján, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgal-
mi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.

a szippantó gépjármű üzemeltetésére vonatkozóan úgy •	
döntött a testület, hogy üzemeltetési szerződést köt a Vámosvíz 
Kft. közszolgáltatóval, és a gépjárművet - a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgál-
tatás ellátása érdekében – 2016. március 1. napjától üzemeltetésre 
átadja.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. március 09. napján ülést tartott, melyen a következő 
döntéseket hozták a képviselők:

a képviselők megalkották a kiadások készpénzben történő •	
teljesítésének szabályairól szóló helyi rendeletet.

jogszabályi kötelezettség miatt módosításra került az önkor-•	
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, az alaptevékenység 
kormányzati funkciók szerinti besorolásának bővítéséről döntöt-
tek a képviselők.

szintén jogszabályi kötelezettség miatt módosításra került •	
a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ alapító okirata és a 
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás társulá-
si megállapodása is.

az óvodavezető asszony javaslatára az önkormányzati fenn-•	
tartásban működő Vámospércsi Óvoda intézményben meghatá-
rozásra került a gyermekek óvodai beiratkozásának időpontja, 
amely a következő: 2016. április 20., 21., 22., 25. és 26. napján de. 
8.00 – du. 16.00 között.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

A várost elöntő téli, kora 
tavaszi esők alkalmával saj-
nos többször találkozhattak 
Vámospércs lakói a közterüle-
teken megjelenő belvíz látvá-
nyával. A probléma egyik kivál-
tó oka túl a nagymennyiségű, 
hirtelen érkező esőn, hogy a 
csapadékvizet sok helyütt a 
lakótelkekről a közterületre 
vezetik az emberek olyan he-
lyen is, ahol egyébként nincs 
csapadékvíz elvezető csatorna, 
vagy árok. Ha hirtelen nagy 
mennyiségű csapadékvíz ke-
rül ezeken a részeken a város 
belterületére, akkor jelentősen 
romolhat a városlakók kom-
fortérzete, nem is beszélve a 
fokozódó belvíz veszélyről.  
Jogszabály tiltja egyébként 
ezt, mint ahogy azt is, hogy a 
szennyvíz csatornahálózatba 
vezessék illegálisan a csapa-
dékvizet a házak tulajdonosai. 
A szennyvízcsatornába törté-
nő csapadékvíz bevezetést kor-
mányrendelet tiltja. A 38/1995. 
számú Kormányrendelet 25. 
§ (10) bekezdése szerint azo-
kon a településeken, ahol kü-
lön csapadék- és szennyvíz-
csatorna-hálózat is üzemel, a 
csapadékvíz nem vezethető a 
szennyvízcsatorna-hálózatba. 
Vámospércsen a csapadékvíz 
kizárólag a csapadékvíz-elve-
zető hálózatba kerülhet, mely-
nek kezelése az önkormányzat 
felelősségi körébe tartozik. Az  
Önkormányzat műszaki szak-
emberei egyébként azt javasol-
ják a városlakóknak, hogy mi-
vel mostanáig szinte minden 
lakóingatlanon működtettek 
helyi szennyvízgödröt, most, a 

szennyvízhálózatra való rákö-
tés után ezekbe vezessék bele 
a csapadékvizet. Nem nagy 
költség, és ezzel a kis lépéssel 
jelentős eredményt érhetünk 
el közvetlen lakókörnyezetünk 
és városunk belvízmentesíté-
sének területén.  A szabályta-
lan csapadékvíz-elvezetések 
nemcsak komoly, előre nem 
tervezett költséget jelentenek, 
hanem súlyos környezetrom-
boló hatással is járnak és más 
lakosok életminőségét is ront-
ják. Közös érdekünk, hogy 
a szabálytalan használatból 
eredő kiöntések megszűnje-
nek! Szeretnénk megvédeni 
a Vámospércsiek egészségét, 
környezetünket, városunkat, 
ezért fokozott figyelmet for-
dít a jövőben a Városi Önkor-
mányzat az illegális bevezeté-
sek, elvezetések feltárására. 
Ugyanakkor sajnos általános ta-
pasztalatnak mondható, hogy 
a kérésnek, figyelem felkeltés-
nek leginkább a szankciók be-
vezetésével együtt van komoly 
eredménye, ezért, mint meg-
tudtuk, a jövőben az Önkor-
mányzat rendeletalkotással is 
igyekszik megvédeni közterü-
leteinket az illegális csapadék 
kivezetéstől. Saját érdekünk-
ben, és lakókörnyezetünk 
védelme érdekében azonban 
sokkal jobb megelőzni a bajt, 
és bizony használatban tar-
tani a régi emésztőgödröket, 
amelyek ugyanolyan „szívesen 
fogadják” be az esővizet, mint 
korábban a háztartás által ter-
melt szennyvizet.

E.

Esik eső karikára, de 
ne „Kossuth kalapjára”

Idén ismét megtartották, 
immár tizedik alkalommal, 
a Bocskai István emlékére 
szervezett zarándoklatot, 
melynek során a magyar-
országi hajdúvárosok és 
Hajdú-Bihar megye kül-
döttsége a fejedelem éle-
téhez kapcsolódó egyes 
helyszíneket keresett fel 
február 20-án és 21-én. 
Vámospércset Rácz Ildikó 
asszony képviselte.

2007 óta minden évben 
megszervezik a Bocskai-zarán-
doklat nevű körutazást, a törté-
nelmi Magyarország különbö-
ző régióit felkeresve, ráérés és 
lehetőség szerint. Ezeken rend-
szerint a Hajdú-Bihar megyei 
önkormányzat és a Bocskai Ist-
ván Emlékbizottság képviselői, 

a hajdúsági polgármesterek, 
önkormányzati képviselők és 
meghívottaik vesznek részt, 
köztük előadóművészek és új-
ságírók is.

Idén csupán másfél nap állt a 
zarándokok rendelkezésére, ez 
alatt Hajdúnánást, Debrecent, 
Kolozsvár, Gyulafehérvárt, 
Nagyenyedet és Nagyváradot 
tudták útba ejteni.  Utóbbi vá-
rosban Tőkés László püspök, 
európai parlamenti képvise-
lő, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke fogadta őket a 
Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület székházá-
ban, amely jelenleg a Partiumi 
Keresztény Egyetemnek is 
otthona.  A díszteremben 
megtartott vasárnap déli köl-
csönös köszöntésen az EMNT, 
a KREK, az Erdélyi Magyar 

Néppárt, a Pro Universitate 
Partium Alapítvány, az ifjúság 
és a váradi polgárok képviselői 
is jelen voltak. Az egyházkerü-
let előző püspöke igei alapú 
üdvözlőbeszédében Dávid 
királytól Bocskai fejedelemig 
vont történelmi ívet, az or-
szág- és nemzetegyesítés közös 
nevezője mentén. Erdély egyik 
nagy politikai-katonai vezető-
jét méltatva Tőkés László ki-
emelte: a fejedelemnek rövid 
uralkodása alatt ereje volt a sza-
badságharchoz éppúgy, mint 
az építkezéshez. Utalva a mai 
évfordulóra – 1605-ben épp 
ezen a napon választották feje-
delemmé Bocskai Istvánt az er-
délyiek Nyárádszeredában –, 
valamint a megemlékezés hely-
színére, elmondta: Bihar me-
gye egykori főispánjára, Várad 
kapitányára, az egész Partium 
urára, Erdély fejedelmére, Ma-
gyarország megkoronázott ki-
rályára úgy kell emlékeznünk, 
mint egy olyan reálpolitikusra, 
ügyes diplomatára és kiváló 
hadvezérre, aki a 17. század ele-
jére szinte teljesen elpusztult 
magyar államiságot megmen-
tette, folytonosságát biztosítot-
ta. Erdély aranykorának meg-
alapozójaként nagyformátumú 
államférfivá tette az is, hogy 
egyszerre védte és építette az 
országot és az egyházat. Bocs-
kai Erdély szuverenitásának 
és a királyi Magyarország jog-

állásának megtartásában épp 
olyan elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett, mint a tizenöt éves 
háború lezárásában. A régió 
pacifikálásának és a hajdúk le-
telepítésének történelmi áthal-
lása: mi magunk is a helytállás 
népe kellene legyünk, nem az 
elvándorlásé – mondotta euró-
pai képviselőnk napjaink kihí-
vásaira, népmozgásaira utalva. 
A határok fölötti nemzetegye-
sítés egyik jelképeként is fel-
fogható a Bocskai-zarándoklat 
– mondta köszöntőjében Tasi 
Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés alelnöke, aki a kör-
út utolsó állomásán is vázolta 
Bocskai életútját és tetteit, 
végül idézett a fejedelem po-
litikai végrendeletéből. Kátai 
Zoltán Tinódi-lant díjas ének-
mondó, népzenész a 16-17. szá-
zadból ránk maradt, ismert és 
ismeretlen szerzőktől szárma-
zó históriás énekeket adott elő, 
legtöbbjük magáról Bocskairól 
és koráról szólt.

Az emlékezők ezt követően 
a székház belső udvarán kiala-
kított „partiumi panteonban” 
elhelyezték a tisztelgés ko-
szorúit Bocskai István emlék-
táblája – Győrfi Lajos karcagi 
szobrászművész 2009-ben fel-
avatott alkotása – alatt, és el-
énekelték a Himnuszt.

forrás: Tőkés László EP-
képviselő Sajtóirodája

A fejedelem emléke előtt tisztelgett a tizedik 
Bocskai-zarándoklat



Vámospércs polgármestere, Ménes Andrea kezdemé-
nyezésére valamennyi városlakó lehetőséget kap arra, 
hogy kifejezze akaratát azzal kapcsolatosan, hogy kinek 
szeretne városi kitüntető díjat adományozni. A beérke-
zett lakossági javaslatokat a döntéshozatalnál kiemelten 
fontos szempontként veszik majd figyelembe. A lakossági 
véleményeket 2016. április 15-ig lehet eljuttatni a Város-
házára.

A kezdeményezés előzménye, hogy öt évvel ezelőtt Vámospércs 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói ha-
táskörében négy évvel ezelőtt az egyes kitüntető díjak alapításá-
ról és adományozásáról alkotott helyi rendeletet, amelynek kere-
tében az alábbi kitüntető díjakat alapította:

– „Vámospércs Városi Önkormányzat Pedagógiai Díja”,
– „Vámospércs Városért kitüntető díj”,
– „Vámospércs Városi Önkormányzat Sport Díja”.

Az önkormányzat a kitüntető díjak adományozásával kívánta 
méltó módon kifejezésre juttatni elismerését, nagyrabecsülés-
ét és köszönetét mindazoknak, akik a helyi közügyek valamely 
területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a település 
érdekében több éven át kiemelkedően munkálkodtak, tevékeny-
ségükkel hozzájárultak Vámospércs szellemi és anyagi értékei 
gyarapodásához, hagyományai megőrzéséhez. Érdemeiket a kép-
viselő- testület az utókor számára megörökíti és a jövő nemzedé-
kének elé példaképül állítja ezekkel a díjakkal.

A kitüntető díjak adományozásának feltételei

(1) Vámospércs Városi Önkormányzat „Pedagógiai Díja” ado-
mányozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik 
munkásságuk, felkészültségük alapján élen járnak a hatékony 
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, 
valamint megtartásuk példamutató mind a közösségi, mint a 
magánéletben, és aktívan részt vesznek a település közösségi 
munkájában, 

(2) „Vámospércs Városért kitüntető díj” azoknak a természe-
tes személyeknek, jogi személyeknek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik, illetve 
amelyek közéleti tevékenységükkel, társadalmi aktivitásukkal 
nagyban hozzájárultak a város gazdasági és szellemi gyarapo-
dásához. 

(3) „Vámospércs Városi Önkormányzat Sport Díja” ado-
mányozható azoknak a személyeknek, akik kimagasló sport 
eredményeket értek el, vagy a sport szervezése területén ki-
magasló tevékenységet végeztek. 

A díjak adományozásának rendje

A kitüntető díjak adományozása a képviselő-testület hatáskö-
rébe tartozik. A határozatot minősített többséggel kell meghozni. 

A díjak adományozására javaslatot tehetnek még:
– a képviselő-testület tagjai,
– a képviselő- testület bizottságai,
– az önkormányzati intézmények vezetői,
– a városban működő társadalmi és gazdálkodó szervezetek.

A javaslattételt az adományozást megelőzően legalább 30 nap-
pal kell a polgármesternek megküldeni, aki azokat a képviselő-
testület elé terjeszti az illetékes bizottságok véleményével együtt. 
A Képviselő-testület minden évben a költségvetési rendelet el-
fogadásával egyidejűleg – a jóváhagyott költségvetési előirányzat 
ismeretében dönt az adott évben adományozható díjak számáról. 
A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy nem 
adományoz minden évben kitüntető díjat. A díjak átadására a 
városnapon kerül sor. A kitüntetések adományozása során a dí-
jakhoz oklevelet és emlékplakettet kell átadni. A képviselő-testü-
let a díjak átadására a polgármestert, akadályoztatása esetén az 
alpolgármestert hatalmazza fel. A kitüntető díjakkal pénzjutalom 
jár. A pénzjutalom díjankénti összegéről évente a költségvetés el-
fogadásakor dönt a képviselő-testület. A kitüntető díjak megoszt-
va is adományozhatóak. Ebben az esetben az adományozottak 
mindegyike kap oklevelet, emlékplakettet, a pénzjutalmat pedig 
egyenlő arányban kell megosztani. Közösségek részére történő 
adományozás esetén a pénzjutalom az egyénnek adható összeg 
maximum háromszorosa lehet. A pénzjutalmak és az adományo-
zással járó egyéb költségek fedezetét az önkormányzat éves költ-
ségvetésében kell biztosítani.

Döntsünk közösen a díjazottakról

Vámospércs sportélet-
ének fejlődésében való 
közreműködésért kapott 
két kitűnő sportember 
nemrég városi kitüntetést. 
A legutóbb elismerésben 
részesültek közül soroza-
tunk következő részeként 
Tokaji Norbertet és Ko-
vács Mihályt mutatjuk be 
olvasóinknak. A velük ké-
szült interjúban bepillan-
tást kapunk a Kyokushin 
Hungária Sportegyesület 
életébe is, hiszen a két 
karatéka neve fémjelzi a 
Vámospércsen is működő 
sportegyesületet.

Uraim, gratulálok a ki-
tüntetéshez, és kérem, min-
denekelőtt tegyék meg, hogy 
egy kicsit bemutatkoznak 
a Vámospércsi olvasóknak. 
Mondják el mindazt, amit 
fontosnak tartanak önma-
gukról.

Tokaji Norbert: 1993-ban 
kezdtem el a Kyokushin karate 
gyakorlását Debrecenben. Si-
keres és élményekben gazdag 
gyermekkorom volt, szüleim 
mindenben, így a sportban 
is támogattak. 1995-2004 kö-
zött utánpótlás korú verseny-
zőként karatéztam, abban az 
időben az akkori egyesületem 
legeredményesebb verseny-
zője voltam. Minden rangos 
versenyt és a Magyar Bajnok-
ságot is megnyertem. Európa 
Bajnok voltam 2004-ben, és 
ezt a címet egészen 2010-ig si-
keresen megvédtem. Felnőtt 
versenyzőként is a legjobbak 
közé tartoztam. Két szerve-
zetben voltam Magyar bajnok 
2002 és 2010 között.  A Magyar 
Válogatott tagja voltam. 2009-
ben 1.danra. 2014-ben 2. danra 
sikeres vizsgát tettem. 2010-
ben megalapítottam a Kyo.
Hungária Sportegyesületet , 
ahol mint elnök és vezetőedző 
működöm.

Kovács Mihály: 1984-ben 
kezdtem el karatézni. 1984-
2010 között, három egyesü-
letben versenyeztem. 2010-től 
a KYO HUNGÁRIA SE tagja 
vagyok ahol edzőként dolgo-
zom Vámospércsen. Az elmúlt 
32 évben számos versenyen 
vettem részt 1987-1993között, 
több bronzérmet, ezüstérmet 
és aranyat nyertem egyéniben 
és csapatban is. Seniorként is 
tatamira álltam, mindhárom 
alkalommal érmet hoztam 1 
arany, 1 ezüst, és 1bronzérmet. 
2008-ban 1. danra 2014-ben. 2. 
danra sikeres vizsgát tettem. 

Továbbra is azon dolgozom, 
hogy tudásomat magasabb 
szintre emeljem, és tökéletesít-
sem. Ezen tudást át szeretném 
adni a következő nemzedék-
nek, hiszen a sport testi-lelki 
egyensúlyt teremt. Teljes életet 
tud élni aki karatézik.

Mit kell tudnunk a Kyo 
Hungária SE-ről? Illetve ho-
gyan került az Egyesület 
Vámospércsre?

T N: A Kyo Hungária SE 
2010-ben alakult. Elnök és 
vezető edző Tokaji Norbert, 
edzők Tokaji Norbert, Kovács 
Mihály, Oláh Gergő, Ócs Jó-

zsef, Pintér Gyula, Szabó Ist-
ván. A Sportegyesület a Magyar 
Karate Szakszövetség (MKSZ) 
és a Magyar Kyokushin Kara-
te Szervezet (MKKSZ) tagja. 
Tagja a Shinkyokushin Harc-
művész Szövetségnek és a 
NPO Shinkyokushinkai világ-
szervezetnek. Jelenleg három 
településen vagyunk jelen. 
Debrecenben, Vámospércsen 
és Hajdúhadházon. Magyar-
ország egyik legeredménye-
sebb karate sportegyesülete 
vagyunk, ezt bizton állítha-
tom. Vámospércs úgy került 
a képbe annak idején, hogy 
a Debreceni Szakosztály mel-
lett, szerettem volna egy másik 
szakosztályt is létrehozni indu-
láskor. Vámospércs egy nagyon 
szép, és gyorsan fejlődő város, 
ahol megfelelő és elhivatott ve-
zetők dolgoznak a településért 
és úgy gondoltam ez a legmeg-
felelőbb hely számunkra. Az 
eredményes együttműködé-
sért és a barátságos fogadtatá-
sért mindenképpen köszöne-
tet szeretnék mondani Ménes 
Andrea polgármesternek. A 
város lakóközössége is nagyon 
jól fogadta a megjelenésünket. 
Első edzésre több mint 30 fő 
állt be kipróbálni a Kyokushin 
Karatét. Az edzéseket magas 
színvonalon próbáltuk tarta-
ni. Kovács Mihály személye jó 
választás volt a Vámospércsi 
karate edzések vezetésére. 
Mára a 30 fős létszám stabilnak 
mondható az évek alatt lemor-
zsolódó karatékákat minden 
tanév kezdetén pótolni tud-
tuk. A Vámospércsi karate a 
kezdetektől foga sikeres szak-
osztálya az egyesületnek. Nem 
csak hazai versenyeken állják 
meg helyüket az itteni verseny-
zők, hanem kisebb nemzetközi 
versenyeken is jól szerepelnek. 
Több regionális, országos és 
nemzetközi éremmel büszkél-
kedhet a Vámospércsi Karate. 
Vámospércs városa komolyan 

hozzá járul a sikeres munká-
hoz. A kezdetektől biztosítja az 
edzésekhez szükséges torna-
termet részünkre. Lehetőséget 
biztosít a város, hogy minden 
nagyobb rendezvényén ott 
legyünk és népszerűsítsük az 
egyesületet. A városvezetés 
minden évben elismeri és ju-
talmazza a sikeres karatékákat 
és edzőket. Ezenkívül 
Vámospércs nagyon jó után-
pótlás bázisa az egyesületnek. 
Minden évben az iskolakezdés-
sel együtt mi is meghirdetjük a 
karate oktatást a településen, 
ami a kezdetek óta sikeresnek 
mondható. A versenyeredmé-
nyek a rendszeres edzések 
szimpatikusak a városlakók-
nak, valamint a település által 
biztosított megjelenésekkel 
meg tudjuk szólítani a fiatalo-
kat, szülőket, ezért folyamatos 
az érdeklődés a karate iránt.  

Melyek az egyesület legfon-
tosabb céljai a közeljövőben?

T N: Az egyesület minden 
évben komoly célokat tűz ki 
magának. Ebben az évben sike-
res versenyrendezések mellet 
további célunk hogy az egye-
sület egészséges létszám növe-
kedése mellett, a már meglévő 
karatékák fejlődését továbbra 
is magas szinten tartsuk. Cé-
lunk hogy 2018-tól az egyesület 
Magyarország legnagyobb és 
legeredményesebb Kyokushin 
Karate Sportegyesület legyen.

Mit szóltak a Vámospécsi 
városi díjhoz?

T N: Ilyen komoly elismerés-
re nem számítottam, és nagyon 
sokat számít nekem ez a hivata-
los elismerés a város részéről. 
Igyekszem meghálálni az egye-
sület megfelelő, kiemelkedő 
vezetésével hogy Vámospércs 
még több sikeres karatést ad-
hasson a településének, és az 
országának. 

K M: Nagyon meghatód-
tam mikor  átadták a díjat. 
Mindig tudtam, hogy a város 
nagyon komolyan oda figyel 
az eredményekre, és minden 
évben elismerte a munkámat 
a Vámospércsi szakosztály 
edzőjeként, de ilyen magas 
elismerésben még soha nem 
volt részem és ezúton is kö-
szönöm. Biztosan tudom, hogy 
Vámospércs és a karatékák el-
ismerése komolyan hat a mun-
kámra.

Ha valaki az interjú olvasá-
sakor kap kedvet ahhoz, hogy 
karatézzon, hogyan és hol tud 
Önökhöz eljutni?

K M: Az egyesület folya-
matosan várja az új tagokat a 
Vámospércsi Mátyás Király Ál-
talános Iskola  tornatermében, 
hétfőn, szerdán, pénteken 
17:30-tó 18:30-ig gyerek edzés-
re és 18:30-tól 20:00-ig felnőtt 
edzésre. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

E.

A k i k r e  b ü s z k é k  v A g y u n k i s k o l A i  h í r e k
l    Január 22-én az Álmosdi 

Önkormányzat által Kölcsey Fe-
renc születésének 225. évfordu-
lója alkalmából megrendezett 
„Első Kölcsey.hu” kulturális 
pályázaton Demeter Petra 2. 
osztályos tanulónk illusztráció-
jával 1. helyezést ért el. Felkészí-
tője: Elekné Laczkó Judit

l Február 10-én 
Nyíradonyban a Kazinczy Fe-
renc Szép magyar beszéd 
elnevezésű verseny városkör-
nyéki fordulóján két diákunk is 
első helyen végzett: Gellén Atti-
la 5.a, felkészítője: Szabóné Tóth 
Andrea és Palotai Fruzsina 8.c, 
felkészítői: Cseresznye Erzsé-
bet és Nagyné Nemes Renáta. Fruzsinát az a megtiszteltetés érte, 
hogy az országos versenyen ő képviselheti a KLIK Nyíradonyi 
Tankerületét.

l    Február 19-én rendeztük meg a DÖK felsős farsangi mu-
latságot. Majdnem minden osztály fellépett valamilyen vicces 
műsorral. A meglepetés produkció a gyerekek nagy örömére a 
tanárok country tánca volt. Az alsósok osztálykeretben farsangoz-
tak.

Tankáné Antal Irén



Vámospércsen, mint 
öreg hajdú településen régi 
hagyománya van a szőlő-
termesztésnek és borkészí-
tésnek. Anyáink elbeszélé-
séből ismerhettük meg azt 
az információt, hogy régen 
a felesleges mustot eladták 
a termelők. Lovas szekérrel 
szállították a borgazdaság 
átvevő helyére, melynek 
épített emlékei a nagy pin-
cék és üveghordók a ha-
tárban, napjainkban is lát-
hatók. A hagyomány tehát 
régi, és mi minden eszten-
dőben megünnepeljük ezt.

Az idén huszonötödik al-
kalommal invitáltuk az ér-
deklődőket március 05-én, 
szombaton a Vámospércsi 
Borversenyre. A felhívásra 20 
fehér és 30 vörös bor érkezett 
be, melyet 28 termelő állított 
elő. A Vámospércsi Népdalkör 
bordal csokorral kezdte a ren-
dezvényt. A versenyt a város 
polgármestere Ménes Andrea 

nyitotta meg. A háromtagú 
zsűri elnöke Pető József bor-
szakértő, tagjai Huszti János 
alpolgármester és Lakatos Jó-
zsef képviselő volt. A fehér bo-

rok bírálata után, amíg a zsűri 
tanácskozott a Bíborkadarka 
Néptáncegyüttes szilágysági 
táncokat táncolt. Ezt követő-
en került sor a borkorcsolyák 
megtekintésére és kóstolásá-
ra, melynek versenyét az idén 
ötödik alkalommal hirdettük 
meg. A borkorcsolyákra min-
den rendezvényen résztvevő 
egy szavazatot adhatott le. A 
közönség szavazata alapján 
a 2016-os év legízesebb bor-
korcsolyáját Kovács Jánosné 
készítette. Különdíjat nyert Bá-
nyai Lajosné. A borversenyen 
fehérbor kategória első helye-
zését Dankó Tamás, második 
Kovács János, harmadik bányai 
Csaba bora nyerte. A vörös bor 
kategória első helyezését Pál 
János, második Dankó Tamás, 
harmadik Herczeg Istvánné 
bora nyerte. Külön elbírálás 
alá esett a rozé bor, melynek 
nyertese a Bányai Csaba bora 
lett. Vendégbor kategóriában a 

Zöld Sándor bora nyert helye-
zést. Külön díjat nyert, Lakatos 
József felajánlását, egy zsák 
műtrágyát Debreceni Sándor, 
Gréz Balázs és Polgár Roland. 
Jelképesen a zsűri elnöke, Pető 
József is kapott egy zsák műtrá-
gyát. Köszönjük a rendezvény 
megvalósításában nyújtott tá-
mogatását Ménes Andrea pol-
gármesternek, Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzatnak, Huszti 
János alpolgármesternek, 
Lakatos József képviselőnek, 
valamennyi bortermelőnek és 
borkorcsolya készítőnek. Ha-
gyomány, hogy Pető József, aki 
több mint két évtizede a zsűri 
elnöke Vámospércsen minden 
év elején elmondja tapasztala-
tait és tanácsait, melyek közül 
a közül a legfontosabb, hogy 
bár az éghajlat és talajadottsá-
gok nem változtak, de a fajták 
igen. A tapasztalat az, hogy az 
új fajták nem mindig hozzák 
azt, amit vár a termelő. A régi 
jól bevált szőlőtípusokat nem 
szabad elfelejteni, és egyes jól 
termő fajtákat vissza kell hozni 
a termelésbe! Dr. Rakonczás 
Nándor az Agrár Egyetem Sző-
lőtermesztő és Borász Adjunk-
tusa a kutatásaiban a régi fajtá-
kat elevenítette fel - Vállas ER-
DEI, Bakator, Ezerjó -, amelyek 
most is megállják a helyüket! 
Amit évszázadokon keresztül 
termesztettek, azok most is jól 
vizsgáztak. Ugyanakkor fontos, 
hogy a szélsőséges időjárás a 
klímaváltozás a szőlőt sem kí-
méli. A 2015. évben ötször volt 
hőhullám, amikor a hőmérsék-
let 36-40 fok is volt és ez nem 
kedvez a szőlőtermesztésnek. 
Ebben a magas hőmérséklet-
ben csak vizet vesz fel a nö-
vény, hűti magát, de tápanya-
got csak keveset tud felvenni. 
Amikor már szeptemberben 

megjön az eső, a növény a 
vessző beérésére koncentrál. 
Inkább a fürtből vonja vissza 
a cukrot, hogy keményítőt ké-
szítsen a vessző beéréséhez. 
Azt is érdemes tudni, mondta a 
szakember, hogy a késői szüret 
nem mindig jelent bő cukor 
növekményt. Általános tapasz-
talatként hangzott el, hogy az 
előző évekhez képest sokkal 

javult a borkezelés technikája, 
és ez fontos előrelépés. Javasla-
ta szerint bátran kell a kénhez 
nyúlni, mert így a borok üdék, 
frissek maradnak, eltarthatóak 
lesznek. Mindent összevetve 
azonban 2015. szerencsés jó 
évnek volt mondható a borter-
melők szempontjából.

Diósné-Endrédi
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A farsangolásnak ősidők-
be nyúló hagyománya van. 
Vidám bálok, lakomák, mu-
latságok kötődtek hozzá a 
polgári és a paraszti világ-
ban egyaránt. Valaha ez az 
esküvők és a párválasztás 
időszakának számított. Hi-
szen sok tájegységben a 
farsang idejében pár nél-
kül maradt eladó sorban 
lévő lányokat házasulandó 
legényeket tréfálták meg 
ilyenkor.

Máig fennmaradt a farsan-
gi bálok, beöltözések szokása, 
melyet városunk is ápol. Nagy 
érdeklődés mellett az idén 
harmadik alkalommal, febru-
ár utolsó szombatján került 
sor a Városi Farsangi Bálra az 
Iskola utcai tornateremben. A 
vendégsereg első résztvevői 
nem sokkal hat után érkeztek a 
tetszetős bálteremmé alakított 
helyiségbe. A terem dekorá-
cióját a Platinum Hajdú-Bihar 
Megyei Temetkezési Vállalat tá-

mogatta, melyet ezúton köszö-
nünk Kari Irén igazgatónőnek 
és a vállalatnak. Az eseményt 
városunk polgármestere Mé-
nes Andrea nyitotta meg. Az 
ízletes vacsorát az Élelmezési 
Intézmény szakácsai készítet-

ték Bálega Jánosné irányításá-
val. Osztatlan sikert aratott az 
est sztárvendége Kis Grófo, aki 
hírnevéhez illően hozta a for-
máját és igazán szórakoztató 
műsort adott a mulatni vágyók-
nak népszerű slágereit előad-
va. A fergeteges hangulathoz 
nagymértékben hozzájárult 
Zelenák Krisztián, aki a zenét 
fáradhatatlanul szolgáltatta 
hajnalig. Örömet szereztek 
bálozó társaiknak azok, akik a 
jelmezversenyre beöltöztek. 
Ötletes jelmezeikkel, mini mű-
sorukkal Berki Tímea és asztal-
társasága, Korcsmáros Ferenc, 
Tarr Imre. A „Legötletesebb 
jelmez”díjat Kerezsi Attila és 
Takács Tibor nyerte. Köszön-
jük a rendezvény megvalósítá-
sához nyújtott támogatását és 
Ménes Andrea polgármester-
nek, Vámospércs Városi Ön-
kormányzatnak és valamennyi 
munkában résztvevő dolgozó-
nak, segítőnek.

Diósné Kozma Erzsébet, 
intézményvezető

Negyedszázados a Vámospércsi Borverseny

Vámospércsi Farsangi Bál – Szerencsés 
akinek jutott belépőjegy

A nézését, meg a járását... énekelte Kis Grófo a 
Vámospércsi bálon.

A bálon még a "Zsuzsi vonat" is elindult, amelyre mindenki 
felszállt.

A képen Dankó Tamás, aki nemcsak a Bíborkadarka 
Néptáncegyüttes tagja, hanem kiváló borával a fehér bor 

kategória első díját és a vörös bor kategória második  
díját is elnyerte Bicskei Ágnes társaságában

A  Vámos Települések 
Szövetsége az idén is a 
gyönyörű környezetben  
lévő és a  NAV tulajdoná-
ban lévő gyógyházban 
tarthatta meg  a 2o16. 
év közgyűlését,  melyen 
megjelentek Vámos-
pércs, Vámosatya, 
Vámosújfalu, Vámos-
györk, Somogyvámos, 
Vámos szabadi, Vá-
mos falva / Mytna / 
Vámoslucska / Lucky / 
Vámosbalog / Velky Blh / 
Felsővámos / Obec  Horné 
Myto / és Vámosgálfalva / 
Ganesti  polgármesterei. 

Ezen kívül jelen volt Hám 
László a VTSZ elnöke, Bók 
Mihály főtitkár, Dr. Balázs 
László titkár, Stass Gábor 
könyvelési felelős, a NAV 
részéről  Marsi Márta főigaz-
gató, Dr.Balaska Andrea fő-
osztályvezető, Kosztyú János 
igazgató, Tarnai Tamás osz-
tályvezető és Láng Mityczki  
András főreferens.  Díszven-
dégként  jelen volt Asztalos 
Gézáné Dr., a KEKI nyugál-
lományú főigazgatója is.

A közgyűlés  elfogadta az 
elnöki beszámolót, az FB 
jelentését, az alapszabály 
módosítását. Átadta Aszta-
los Gézáné Dr. asszonynak 

a 2o15.évben megszavazott, 
de technikai akadályok mi-
att eddig át nem adott VTSZ 
elismerést, az Arany Kitűzőt. 
Elfogadta a NAV javaslatát 
az ez évi gyermekvetélke-
dő időpontjára, mely 2o16. 
május 28-án kerül megren-
dezésre a NAV Római par-
ti oktatási központjában. 
Somogyvámos  nevében 
Dékányné Károly Marian-
na polgármester asszony a 
győztesek egyikének egy 
egyhetes vendéglátást kí-
nált, melyhez Csúr Tibor 
polgármester (Vámosbalog 
/ Velky Blh) is csatlakozott  
hasonló felajánlással. A NAV 
július 4-9 között várja az ab-
szolút győztes csapatot.  Egy-
hangúlag került elfogadásra  

Vámosújfalu polgármester-
ének, Jadlóczki Lajosnak a 
felajánlása a VTSZ nemzet-
közi találkozójának hely-
színére vonatkozóan, így a 
találkozó megrendezésére 
2o16. június 24-26-között 
kerül sor. Meghatározásra 
került a 6-ik Virág János kó-
rustalálkozó, és az 5-ik vers 
és mesemondó vetélkedő 
időpontja is, az eseményre 
2o16. október 8-án kerül sor 
Vámosgyörkön.

A közgyűlés megszavazta 
az Arany Kitűző odaítélést 
is, mely a nemzetközi talál-
kozón kerül majd átadásra.

forrás: http://vtsz.eu/

Hévízen ülésezett a VTSZ Közgyűlés

A XXV. Vámospércsi Borversenyt Ménes Andrea polgár-
mester nyitotta meg

A VTSZ Közgyűlésen városunkat Ménes Andrea
polgármester képviselte


