
Élőhely – az új vámospércsi kiadványokról

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, 9. szám
2016. szeptember

Ingyenes újság

Bárhol is járjunk a Föl-
dön, az ország, a kontinens 
vagy a világ különböző 
pontjain, Szegedtől Pári-
zson át New Yorkig, szeret-
nénk haza hozni belőle egy 
darabot. Csak egy darabot 
mindenből: a berlini falból, 
az Eiffel-toronyból, a római 
Colosseumból... Képesla-
pokat rendezünk féltve őr-
zött albumokba, küldünk 
belőlük szeretteinknek, 
szelfik készítésén fárado-
zunk, hűtőmágnesekkel 
jelöljük lakásunkban az él-
ményeket. Pontosabban: 
apró emlékeztetők ezek 
az élmények fontosságára! 
Amikor az új vámospércsi 
termékcsalád (kapcsos 
könyv, hűtőmágnes- és ké-
peslap-kollekció) ötletén 
gondolkodtunk, hasonló ta-
pasztalatok és érzések jártak 
a fejünkben. Vajon vonzza-e 
a vámospércsieket városuk 
múltja, nagy szülöttjei, a je-
len sikerei? Vajon hányan 
tekintenek Vámospércsre 
élőhelyként, azaz nem csu-
pán lakóhelyként? Abban re-
ménykedünk, hogy az elkez-

dett munka eredményeként 
számos ismeret, információ 
idővel evidenciává válik, 
tudatosíthatjuk értékein-
ket, tisztába jöhetünk múl-
túnkkal, számot adhatunk 
a jelen teljesítményeiről, 
Vámospércs nevét a megye 
és – számos esetben – az 
ország határain túl is híres-
sé tevő vállalkozóinkról, a 
városban telephelyet vagy 
üzemet működtető cégek-
ről. Kívánjuk, hogy minél 
több városlakónkhoz és el-
származottunkhoz jussanak 
el kiadványaink. Legyen je-
len életünkben a hely, ahol 
élünk!

A keménypapírra, szín-
vonalas nyomdatechnikával 
készült képeslapok olyan 
montázsok, amik 20. század 
eleji, régi vámospércsi fel-
vételek segítségével készül-
tek. A hűtőmágnes-kollekció 
egyik fele a képeslapok képi 
világát viszi tovább, másik 
fele a jelen épületeiről, szob-
rairól, köztereiről közöl képi 
válogatást. A kapcsos könyv 
(gyűjtőmappa és betétlap-
ok) első garnitúrájában a vá-

ros eredetéről, fejlődéséről, 
a művésztelepről, a népdal-
körről, híres szülöttjeinkről 
(Lencz Géza professzorról, 
Nagy Sándor János szobrász-
ról) és a tormatermesztésről 
olvashatunk. Válogatást köz-
lünk továbbá régi térképek-
ből és képeslapokból, ami-
ken Vámospércs szerepel. 
Aki megvásárolja a kapcsos 
könyvet az újabb betétlap-
okhoz (megjelenésükre ok-
tóberben és decemberben 

kerül sor) ingyen juthat hoz-
zá! A termékek baráti áron 
kaphatóak a Művelődési Ház 
és Könyvtárban.

A 2016-os esztendő 
Vámospércsen hangsúlyo-
san könyves évnek tekinthe-
tő: a  Vámospércsi Anzix mel-
lett megjelent Halász Margit 
– számos vámospércsi for-
rást is felhasználó – hajdú-
sági regénye, A vörös nyelvű 
párduc, a huszonöt éves mű-
vésztelep pedig jubileumi 

katalógussal jelentkezett. 
A katalógus huszonnégy – 
Vámospércs város tulajdoná-
ba került – képzőművészeti 
alkotás színes reprodukció-
ját tartalmazza, Ménes And-
rea polgármester szívélyes 
köszöntőjével és Fátyol Zol-
tán művészeti vezető a telep 
történetét, múltját és jelenét 
vizsgáló esszéjével. A kataló-
gusban olyan kiváló művé-
szek alkotásai kaptak helyet, 
mint a Ferenczy Noémi-díjas 
Kányási Holb Margit, a friss 
Robert Capa Ösztöndíjas 
Fátyol Viola vagy Holló Bar-
na textilművész, grafikus, 
a Nagyváradi Egyetem kép-
zőművészeti fakultásának 
nyugalmazott egyetemi ta-
nára. Külön figyelmet érde-

mel az a névsor, amely az 
1992 és 2015 között város-
unkban megforduló ötven-
hét (!) képzőművész nevét 
mutatja fel. Ménes Andrea 
szerint: „Minden egyes itt 
született alkotás lenyomat az 
utókor számára, a XXI. szá-
zad Magyarországáról, ben-
ne Vámospércsről. Minden 
egyes alkotás pillanatkép az 
itt élő emberekről, tárgyak-
ról, épített és természeti 
környezetről, s az általuk 
keltett benyomásokról, ér-
zelmekről. Vámospércsen a 
hely szelleme hat inspiráló-
an az alkotókra. Értékes em-
beri kapcsolatok születtek, 
s erősödtek meg az elmúlt 
negyed évszázad alatt.”

Korpa Tamás

Szeptember 13-án, 16 órá-
tól a városháza dísztermé-
ben kerül sor Dr. Horváth Ti-
bor, a Hajdúnánási Holding 
Zrt. vezetőjének tájékoztató 
előadására az ún. Bocskai 
Koronáról. A Bocskai Koro-
na egyike annak a három, 
hazánkban kibocsájtott fi-
zetőeszköznek, amit „helyi 
pénzként” vagy „közösségi 
pénzként” definiálhatunk. A 
Bocskai Korona egy 100 % Ft 
fedezettel rendelkező, a Haj-
dúnánási Holding Zrt. által 

jegyzett utalvány, készpénzt 
helyettesítő fizetőeszköz, 
melynek célja és szerepe, 
hogy a helyi fogyasztást ösz-
szekösse a helyi termeléssel 
és a helyi szolgáltatással: a 
vásárló a helyi pénzt csak 
helyben (az együttműködő 
elfogadóhelyeken), helyi 
vállalkozóknál, őstermelők-
nél tudja elkölteni, helyi 
termékeket vásárolva, helyi 
szolgáltatásokat véve igény-
be. A helyi pénz helyben 
tartja a tőkét, erősíti, egyben 

élénkíti a helyi gazdaságot, 
helyi összefogást generálva, 
hiszen a helyi pénz haszná-
lóinak az elfogadóhelyek 
– szerződésben rögzített 
mértékű – kedvezményt 
biztosítanak. A Bocskai Ko-
rona első ízben Hajdúnáná-
son került bevezetésre, öt 
évvel ezelőtt: azóta sikeres, 
példaértékű modellé vált. A 
kibocsájtók és az együttmű-
ködő önkormányzatok kö-
zéptávú célja az, hogy vala-
mennyi egykori hajdúváros 
élhessen a Bocskai Korona 
lehetőségével. Dr. Horváth 
Tibortól megtudtuk, hogy 
a fizetőeszköz UV és vegyi 
védelemmel ellátott, vízjeles 
biztonsági papírra készült, 
címleteiben a forint papír-
pénzt képezi le. A címlet-
sorozaton (500, 1000, 2000, 
5000, 10.000, 20.000) a Hajdú-
ság motívumrendszerei je-
lennek meg (Bocskai István, 
gyalogos hajdú, a hortobágyi 
Kilenclyukú híd, kerecsen-
sólyom, racka juh, delelő 
ménes). A Koronát bevezető 
település egy általa válasz-
tott címleten megjelenítheti 
a saját helyi értékét, műem-
léképületét, helyi híressé-
gét. Vámospércs a 2000-es 

címletre tett javaslatot, amin 
a Vámos Települések Szö-
vetségének (VTSZ) jelképe 
látható majd: a korábbi vám-
szedő Lévi (a későbbi Máté 
evangélista), amint egy asz-
tal előtt ül, előtte az asztalon 
mérleg látható, a háttérben 
egy három boltíves vámsze-
dő épülettel. A kép jobb ol-
dalán három tógába öltözött 
álló férfi látható, akik közül 
a Mátéhoz legközelebb eső 
a glóriával a feje körül ábrá-
zolt Jézus, amint jobb kezét 
Máté felé nyújtva „meghív-
ja” őt tanítványai közé. Az 
oklevelek tanúsága szerint 
Vámospércs már 1338 előtt 
jelentékeny vámszedő hely 
volt, ebbéli kiváltságait Cor-
vin Mátyás király is megerő-
sítette. A vámos-tradíció és 
a hajdú-hagyomány kettőse 
ekként juthat kifejeződésre 
a 2000-es Bocskai Koronán, 
mely fizetőeszköz a fogyasz-
tás helyben tartása és gazda-
ságfejlesztési célok mellett a 
közös kulturális identitásra 
és a térségi kohézió fontos-
ságára is felhívja a figyelmet. 
Dr. Horváth Tibor előadá-
sára barátsággal invitálunk 
minden érdeklődőt!

Korpa Tamás

A kulcsszó a „helyi” –
Vámospércsen is forgalomba kerülhet a Bocskai Korona!

A Bocskai Korona címletei és a Vámos Települések 
Szövetségének jelképe



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. augusztus 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 77 125
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 58 459
Borók Ferenc 8362010118 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 59 409
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 232 067
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 61 650
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 58 150
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 54 300
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. 1 580 229
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 183 940
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 58 975
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 101 451

Összesen: 3 820 534

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. augusztus 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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. 448 750
Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 580 128 
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. 170 800
Zsofám Kft. “FA” 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 3 611 864 

Akik már nincsenek közöttünk:

Korcsmáros LászLó

A n y A k ö n y v i  h í r e k

i s k o l A i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Korcsmáros LászLó

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

A Vámospércsi Baptista Gyülekezet tisztelettel és szere-
tettel meghívja Önt és kedves családját

  2016. szeptember 25-én 15 órakor

kezdődő Hálaadó Ünnepségünkre és az ahhoz kapcsoló-
dó emléktábla avató ünnepségre,

amelyet Szűcs Ádám emlékére állítunk.

Helye: Baptista Imaház (Kossuth u. 11.)

Szűcs Ádám (1877-1921) a helyi Baptista Gyülekezet lel-
kipásztora (1918-1919) és a falu aljegyzője is volt az első 
Világháború idején 1919-ben. A megszálló román csapat 
végzetes tettre (házak felgyújtása) szánta el magát a falu 
határában. A fent említett lelkipásztor és a helyi gyüleke-
zet vezetőségének közbenjárásának köszönhetően meg-
akadályozták a mérhetetlen nagy veszteséget.

Ennek a hitbeli és példás emberi cselekedetnek szeret-
nénk emléket állítani emléktábla avatás keretében.

MegeMléKezés

KováCs lajos (RuMI)
halálának 3. évfordulójára

Nagyon hiányzol:
Feleséged: Irénke, Lányod: Irénke, 

Fiad: Lajos és felesége Anikó és
Unokáid: Lali és Bianka

Határvadász-képzés
erzsébet tábor

2016. június 19. és 24. között 20 kisiskolásunk lehetett részese 
egy felejthetetlen élménynek a Balaton partján, Zánkán. Az Erzsé-
bet táborba Kobezda Szilvia és Rácz Ildikó tanító nénik kísérték 
el a diákokat. Remek programok, finom ételek és vidám fürdőzés 
várt a táborozókra. A gyerekzsivajtól hangos festői környezetben 
hamar elrepült a hét. 

Reméljük jövőre is sok diák töltheti a nyári szünidő egy részét 
valamelyik csodás Erzsébet táborban!

Rácz Ildikó

szeptember elsején újra benépesült az iskola

Bár vége a vakációnak, mégsem szomorkodtunk az ünnepélyes 
tanévnyitón, hiszen a negyedikesek humoros műsorral gondos-
kodtak a jókedvű tanévkezdésről. A felkészülésben a negyedikes 
tanító nénik: Hetey Lajosné, Kobezda Szilvia, Papp Lászlóné, Rácz 
Ildikó és Tarr Ildikó segítették a gyerekeket. 

Az oviból érkező gyerekek kedves verssel köszöntötték az is-
kolát. 

Iskolánkban hagyományosan egy nyolcadikos diák közreműkö-
désével fogadalmat tesznek a leendő elsősök. Idén Pólyik Ágota 
(8.a) kapta a megtisztelő feladatot, ő mondhatta elő a fogadalom 
szövegét a legkisebbeknek, akik ezt követően büszkén viselték az 
ajándékba kapott iskolai nyakkendőt.

Ménes Andrea polgármester asszony megtisztelt bennünket 
jelenlétével, és az új tanév alkalmából köszöntötte pedagógusa-
inkat, tanulóinkat, kiemelten az első osztályosokat.

Mészárosné Oláh Róza igazgatónő is köszöntötte a tanuló-
kat, majd ismertette az új tanévvel kapcsolatos tudnivalókat. 
Fontos változás intézményünk életében, hogy ettől a tanévtől a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerüle-
te vette át a fenntartói feladatokat, míg a működtetésről tovább-
ra is a városi önkormányzat gondoskodik. Új tanárokkal bővült 
tantestületünk, ők magyart, technikát és kémiát fognak tanítani 
a felső tagozaton. Alsó tagozaton minden osztály, felső tagozaton 
évfolyamonként egy osztály egész napos oktatás keretében dol-
gozik. 

Továbbra is változatos kínálatot biztosítunk a felzárkóztatásra 
és a tehetséggondozásra. 1-4. évfolyamon magyarból és mate-
matikából felzárkóztató foglalkozásokon vehetnek részt a gye-
rekek, valamint bekapcsolódhatnak az énekkar munkájába. A 3. 
és 4. osztályosok számára a programozás alapjait megismertető 
szakkört is indítunk. 5-8.évfolyamon magyarból, matematikából 
és angolból felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, 
programozás szakkört, énekkart és - újdonságként - pénzügyi is-
mereteket nyújtó szakkört szerveztünk.

Közel 170 tanulónk vesz részt a művészeti oktatás 5 grafika és 
3 néptánc csoportjában, 8-an zongorázni tanulnak, emellett szol-
fézsórákon vesznek részt.

Az ünnepség után az elsősök a tanító nénijük (Ádám Magdol-
na, Csere Gabriella, Nagy Judit, Sarudiné Oláh Enikő) vezetésével, 
a nagyobbak már rutinosan vették birtokba az iskolát.

Néhány fontos információ:
A tanulók a tankönyveket az első tanítási napon az osztályfő-
nöküktől vehették át. 
Az 1. és az 5. évfolyamon szeptember 13-án és 14-én tartjuk a 
szülői értekezletet.
Akik még menzára szeretnének jelentkezni, ezt szeptember 
8-ig megtehetik, így szeptember 12-től már ebédelhetnek.

Tankáné Antal Irén

A pályázatra cselekvőké-
pes, 18. életévüket betöl-
tött, a felvételi követelmé-
nyeknek megfelelő magyar 
állampolgárok jelentkezé-
sét várjuk.

a felvételt nyert pályá-
zók 6 hónapos időtartamú 
moduláris képzésben vesz-
nek részt, amelyet követő-
en – sikeres vizsga esetén 
– őr-járőrtárs rész-szakké-
pesítést (OKJ 51 861 03) 
szereznek. A résztvevők a 
képzés első két hónapjá-
ban munkaviszonyban 
állnak, majd a második 
hónap végén – sikeres mo-
dulzáró vizsga letétele ese-
tén – a Készenléti Rend-
őrség hivatásos állomá-
nyába 12 hónap próbaidő 
kikötésével kerülnek kine-
vezésre.

a beosztásban ellá-
tandó feladatok: 

Az őr-, járőrtárs rész-
szakképesítéssel rendel-
kező hivatásos állományú 
járőrtársak a Határvadász 
Bevetési Osztályok felada-
tainak ellátásában vesznek 
részt.

A pályázattal kapcso-
latban felvilágosítást kap-
hatnak a 06-80-203-983 
ingyenesen hívható 
telefonszámon munka-
napokon 8.00 és 20.00 óra 
között, valamint elektroni-
kus úton a hatarvadasz@
orfk.police.hu e-mail cí-
men. Tájékoztatás bármely 
rendőri szervnél és a rend-
őrség hivatalos Facebook 
(www.facebook.com/
hatarvadaszkepzes) és 
Twitter (www.twitter.
com/police_HU) olda-
lán, valamint a kizárólag 
sMs fogadására alkalmas 
06-70/642-4548 és a 06-
70/642-4549 telefonszám-
okon kérhető.

Továbbá:

-Hajdúhadház Rendőrka-
pitányság: tel.: 06-52-583-
400

-Nyíradony Rendőrőrs: tel.: 
06-52-205-010

-Vámospércs Rendőrőrs: 
tel.: 06-52-210-005

A Grampet Debreceni 
Vagongyár Kft felvételre 
keres nagy gyakorlattal 
rendelkező HEGESZTŐ 
munkatársat.

Feladat: lánghegesztés, 
bevont elektródás kézi 
ívhegesztés, és fogyó-
elektródás védőgázas ív-
hegesztés

Jelentkezés e-mailben: 
allas@vagongyar.hu, vagy 
levélben: 4034 Debrecen, 
Hét vezér u. 24/B címen, 
vagy a fenti címen a por-
tán leadott önéletrajzzal.

A Grampet Debreceni 
Vagongyár Kft felvételre 
keres FESTŐ-FÉNYEZŐ 
és LAKATOS munkatár-
sakat.

Jelentkezés e-mailben: 
allas@vagongyar.hu, vagy 
levélben: 4034 Debrecen, 
Hét vezér u. 24/B címen, 
vagy a fenti címen a por-
tán leadott önéletrajzzal.



A II. Hajdú Napok alatt 
megrendezett Hajdú Gálán 
városunk kiváló embereit, 
példaértékű teljesítményeit 
díjazta Vámospércs Város Ön-
kormányzata. A díjakat Ménes 
Andrea polgármester adta át, 
2016. július 1-én, a Művelődési 
Ház és Könyvtár színházter-
mében. Szabó Jánosné Csányi 
Margit és Szabó János, „a város 
gazdái”, lelkiismeretes, segítő-
kész, több évtizedes, kreatív 
közösségi és szakmai mun-
kájuk elismeréseként 2016-
ban Vámospércs Közműve-
lődéséért díjban részesültek. 
Tevékenységük nem csak a 
munkakörben leírtakra és a 
munkaidőre korlátozódott, ha-
nem önzetlenül, önkéntesen 
és lelkesen helytálltak a kü-
lönböző feladatokban. A Sza-
bó házaspár az Önkormányzat 
részére eljuttatott köszönőle-
velét a házaspár engedélyével 
a Vámospércsi Hírekben is 
megjelentetjük.

Köszönőlevél

Tisztelt Polgármester 
asszony, Tisztelt Képvise-
lő-testület!

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni és hálánkat kifejezni a 
kitüntetetésért, amit az Önök 
jóvoltából nekünk ítéltek. Ez a 

díj életünkben különös helyet 
képez, hiszen mint becsüle-
tes, szorgalmas és mindig a 
lakosság javáért fáradozó pol-
gárok, példaképpé válhatunk 
a következő nemzedéknek.

Bár életünk folyamán sok 
nehézséggel kellett megbir-
kóznunk, örömmel mond-
hatjuk, hogy megérte a sok 
fáradozás. Nem mindig volt 
könnyű helytállni a munka és 
a mindennapi élet világában. 

Az embernek minden nap 
erőt kell merítenie valahon-
nan, hogy legyen értelme fel-
kelni és a tennivalókat ellátni. 
Ezúton is szeretnénk hálát 
adni szüleinknek, akik a be-
csületes életre neveltek, s akik 
támogatása nélkül most mi 
nem lennénk ilyen szeretetre-
méltó emberek.

Az élet sok kihívással jár, de 
bízunk benne, hogy amilyen 
sok megpróbáltatáson már 
túljutottunk és a remény min-
dig bennünk élt és él a mai 
napig, ezután is helytállunk 
az élet ránk kiszabott feladatai 
előtt.

Sok szép emléket is köszön-
hetünk a szorgos éveinknek. 
Sok munkahelyi és közéleti 
barátság született, amelyek 
mindig megerősítésként áll-
tak abban, hogy amit csiná-
lunk, azt jó ügy érdekében 
tesszük.

Reméljük, hogy még ezután 
is sok értéket adhatunk a kö-
zösségnek munkákkal, s nem 
feledjük azokat a pillanatokat 
sem, amikor mi gyarapod-
hattunk kincsekkel, ettől a 
szeretetteljes és összetartó, 
egymásért mindent megtevő 
emberektől.

Nem utolsó sorban szeret-
nénk köszönetet mondani 
Vámospércs minden lako-
sának, akikre mindig lehet 
számítani, s mint tudjuk, egy 
közösség csak akkor gyara-
podhat értékekkel, ha min-
denki szívvel-lélekkel részt 
vesz annak alakításában.

Hadd fejezzük ki még egy-
szer hálánkat Polgármester 
Asszonynak és a Képviselő-
testületnek, amiért minket 
Vámospércs Közművelődésé-
ért díjra érdemesnek tartot-
tak.

Végezetül hadd zárjam kö-
szönetünket Kurt Tepperwein 
szavaival: „Az egyik bölcs mon-
dás szerint a szavaknak három 
esetben van létjogosultságuk: 
ha segítenek vagy gyógyíta-
nak, ha köszönetet fejeznek 
ki, és ha áldanak.”

Üdvözlettel:
Szabó Jánosné Margit és

Szabó János

Vámospércs, 2016. július 15.

„A remény mindig bennünk élt”

Fotó: Strubán Margó

Augusztus 27-én délután 
a Mátyás Király Általános Is-
kola és AMI ebédlőjében ta-
lálkozott a 40 éve azaz  1976-
ban Kiss Lajosné Vilma néni 
osztályában végzett 8. b. Az 
éjszakába nyúlt a  jó hangula-
tú kötetlen beszélgetés és az 
elmúlt évekről szóló élmény-
beszámoló.

A képen az alsó sorban ülők 
balról jobbra   Papp Mária 

(Dobóné), Polgár Erika (Sza-
bó Jánosné) és a férje Szabó 
János (Ők azóta az életben is 
egy párt alkotnak.) és Kozma 
Erzsébet (Diósné).

Második sorban Orvos Ibo-
lya (Fehér Imréné), Szűcs Ibo-
lya (Tímár Jánosné), Ács Erika 
(Patakiné), Katona Julianna 
(Németh Jánosné), Molnár 
Margit (Strubán Margó). Har-
madik sorban Mészár István, 

Bodnár László, Demeter Ist-
ván, Török József, Oláh Sán-
dor. A képen nem látható Hu-
nyadi József, aki szintén részt 
vett a találkozón, de közben 
a kötelesség, vagyis a munká-
ja elszólította a csoportból. 
Lélekben velünk volt Lakatos 
Magdolna (Nagy Józsefné), 
aki betegsége miatt nem tu-
dott személyesen megjelenni.

Osztálytalálkozó

Óvodánk szeptember 1-jén 
újra megnyitja kapuit és az 
épületet újra megtölti a ked-
ves gyerekzsivaj. A 2016/2017-
es nevelési évben, ezen a na-
pon várjuk újra a gyerekeket. 
A nyár elején 44 kis óvodás 
ballagott el tőlünk. Ők már 
augusztus 30-án részt vet-
tek, a csoportos óvónénikkel 
együtt, az ovisuli program-
jain, ismerkedtek az iskolai 
környezettel,játékos foglalko-
zások során megismerhették  
tanítónénijüket, osztálytársa-
ikat.   A leendő kis elsősöket 
az óvónénik kísérik el a tanév-
nyitóra és indítják el őket az 
iskolába vezető első útjukon. 

Ebben a nevelési évben 10 
csoport indul óvodánkban, 
210 fővel.   .A tavasszal beirat-
kozott gyerekek szeptember 
12-én kezdik meg óvodai éle-
tüket. A köztes időszakban, 
illetve igény szerint tovább 
is, a csoportos óvónénik nagy 
szeretettel várják az új oviso-
kat, bölcsiseket és szüleiket a 
rugalmas beszoktatás kerete-
in belül. Az ebben az időszak-
ban folyó családlátogatások 
során kezdődik el az ismer-
kedés a gyerekek és a leendő 
óvónénik között. Az első szü-
lői értekezletek során a szülők 
megfelelő tájékoztatást kap-
nak gyermekük óvodai életé-
ről, az év folyamán tervezett 
eseményekről, illetve minden, 
a gyermekekkel kapcsolatos 
kérdések megválaszolásra ke-
rülnek.

.A tavasszal beiratkozott 
gyerekek szeptember 12-én 
kezdik meg óvodai életüket.

Október első heteiben be-
indulnak a különböző neve-
lési időn túli foglalkozások, 
tehetséggondozás: foci, játé-
kos angol, kézműves szakkör, 
balett, hittan. Ezeken kívül 
szombatonként a Művelődési 
Ház és Könyvtárban néptánc 
oktatás folyik, külső szakem-

berekkel, kifejezetten az óvo-
dás korosztály számára. 

Az őszi időszakban ismét 
beindítjuk a sószobai fogla-
kozásokat, mely remélhetőleg 
hozzájárul a gyerekek légúti 
fertőzéseinek megelőzéséhez.

Alapelveink közé tartozik a 
szeretetteljes, nyugodt légkör 
biztosítása, melyhez a környe-
zet szépsége és igényessége is 
szervesen kapcsolódik. 

Évről-évre megújul óvo-
dánk épülete. Ezen a nyáron 3 
csoportszoba kapott új festést 
és teljes körű parketta felújí-
tást, melyet ezúton is szeret-
nénk megköszönni a helyi 
önkormányzatnak.

A korábbi évekhez hason-
lóan, idén is számos, színes 
programot szervezünk a gye-
rekeknek, melyek kivétel 
nélkül felejthetetlen élményt 
szereznek nekik. Első ilyen 
programunk az őszi szüret 
lesz, mely minden évben egy-
re színesebb és város szinten 
megmozgatja a lakosságot is, 
hatalmas örömöt szerezve ez-
zel a kicsiknek.

Sikerekben és élmények-
ben gazdag új nevelési évet 
kívánunk mindenkinek!

Németh Jánosné
óvodavezető

Beindult az új nevelési év

Önkormányzati és 
kultúrdiplomáciai partnerségi 
megállapodás aláírására készül 
Szilágybagos és Vámospércs 
vezetése 2016 szeptembe-
rében. Partnertelepülésünk 
Vámospércstől mintegy 92 
km-re, keletre, Szilágyságban 

(Románia), a Réz-hegység, a 
Szilágysomlyói Magura és a 
Szilágysági-dombvidék övez-
te területen, a Berettyó folyó 
partján található. Nevezetessé-
gei közé tartozik az 1720-ban 
épült Bánffy-kastély, az 1792-
ben felszentelt református 

templom, valamint a gyógyha-
tású, európai színvonalú ter-
málfürdő. A településen látta 
meg a napvilágot Birtalan Jó-
zsef zeneszerző és Szabó Ró-
bert Csaba író, novellista. 

Korpa Tamás

Szilágybagos, a „termálnagyhatalom”

Az elmúlt évekhez ké-
pest több mindennel tudta 
támogatni a roma gyere-
kek iskolakezdését a helyi 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat, mondta el Kállai 
Gergőné.  Az új nevelési év 
kezdéséhez füzetcsomag-
gal, rajzlappal, írószerekkel, 
és több más, az iskolakez-
déshez szükséges dologgal 
is hozzájárultak, amelyek 
nagyban megkönnyítették 
a hátrányos helyzetű roma 

gyerekek zökkenőmentes 
beilleszkedését a számukra 
új iskolai közösségbe.

A szeptember a roma 
kisiskolások számára az is-
kolakezdés mellett más ki-
hívást is tartogathat, mivel 
szüleik mellett részt vehet-
nek az újra meghirdetésre 
kerülő „Tiszta udvar, rendes 
ház” programban. Itt azt 
tanulhatják meg szüleiktől, 
hogyan tegyék szebbé, ren-
dezettebbé szűkebb lakó-

környezetüket. 
A „Tiszta udvar, rendes 

ház” programban résztve-
vők közül a legszebb, legren-
dezettebb portákat a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
megjutalmazza. 

A programra nevezni 
lehet az önkormányzat 
Vámospércs, Debreceni út 
2 szám alatti irodájában, 
amely a Művelődési Ház és 
Könyvtárban található. 

Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata is
segítette városunk roma gyerekeinek iskolakezdését
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Augusztus 12-14. között ren-
dezték meg Hajdúböszörmény-
ben, immáron ötödik alkalom-
mal a Hajdúsági Expót. Az Expó 
szakmai programokkal, előadá-
sokkal várta az érdeklődőket, 
lehetővé téve az itt élő agrár-
szakemberek, vállalkozások, 
üzletemberek és előadók talál-
kozását. A látogatók a termelői 
utcában hazai ízeket kóstolhat-
tak, a vásár hathektárnyi terüle-
tén több bográcsban készültek 
a finomságok.  Az Expót Jakab 
István, a Magyar Országgyűlés 
alelnöke, a MAGOSZ elnöke is 
megtisztelte. Városunk képvi-
seletében Ménes Andrea pol-
gármester hangsúlyozta, hogy 
a mezőgazdaság, elsősorban 
a földművelés, s az erre épü-
lő feldolgozóipar, valamint a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó 
gépgyártás és a kereskedelem 
mindig fontos szerepet játszott 
a helyi emberek megélhetésé-
ben. Külön is méltatta a kör-
nyék meghatározó agrárvállal-
kozásait és a nívós helyi cégeket 
(így a Hungaro Torma Kft.-t, a 
Vámosgép Kft.-t, a Pirog Pék-
házat és a Prima Enten Kft.-t). 
A szakmai konferenciával és 
termékbörzével párhuzamosan 
sor került a debreceni virág-
karnevál afféle bájos „agrárgép 

szépségverseny”-változatára is: a 
traktorkarneválon Európa több 
országából érkező versenytrak-
torok, veterán traktorok, kami-
onok, trélerek, erőgépek vonul-
tak fel.

Városunk díjnyertes kiállító 
standját Somogyi László Gábor 
tervezte és építette, akinek ez 
úton is kifejezzük hálánkat és 
köszönetünket.
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Üdvözletünket küldjük…

Félévszázad. Ilyen mérv-
adó múltra tekint vissza Ma-
gyarország egyik legnagyobb, 
legismertebb rendezvénye. A 
Debreceni Virágkarnevál 1966 
óta köszönti színpompás ka-
valkáddal államalapító István 
királyunk szentté avatását és az 
új kenyér ünnepét. A cívisváros 

legnagyobb vonzerővel bíró 
kulturális rendezvénye miatt 
minden évben egyre többen 
érkeznek Debrecenbe. Több év-
tizedes sikersorozatának méltó 
eredményeként a rendezvény 
az Európai Fesztiválok Szövet-
sége minősítésének köszönhe-
tően bekerült Európa legjobb 

fesztiváljai közé. A karneváli fel-
vonulók között idén is figyelme-
sek lehettünk a Pántya Barbara 
vezette, számos vámospércsi 
taggal is büszkélkedő Feeling 
Táncstúdió produkciójára! 
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Karnevál-feeling

A tengeren túlról is érkeztek 
hajdú leszármazottak Hajdú-
nánásra augusztus első napja-
iban: a III. Hajdú Világtalálko-
zón megelevenedett a XVI. és 
XVII. század hangulata, visele-
te, gasztrokultúrája. A korhű 
viseletbe öltözött császári és 
hajdú katonák mellett az ágyúk, 
fegyverek is felvonultak, nem 
véletlenül, ugyanis az érdek-
lődők igazi csatákat láthattak 

a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
Fesztiválterületén, ahol a hajdú 
katonáknak a császári sereggel 
kellett megküzdeniük több íz-
ben. A katonai bemutatókon a 
házigazdák mellett Lengyelor-
szágból, Szlovákiából és Cseh-
országból is tiszteletüket tették 
hagyományőrző csoportok. 
Míg a legkisebbek a népi játé-
kokkal ismerkedhettek, addig a 
nagyobbak megízlelhették a haj-

dúságra jellemző gasztronómiai 
különlegességeket, betekintést 
nyerhettek a hagyományos 
népművészeti vásárba, sőt a 
kultúra szerelmesei sem marad-
tak programok nélkül, hiszen a 
szervezők ekkorra időzítették a 
Betyárjáték című népi „rock ’n’ 
roll movie” bemutatóját.

Korpa Tamás

Világ hajdúi, egyesüljetek!

Egyedem-begyedem, tengertánc,
hajdú sógor, mit kínálsz?

A Vámospércsi Bocskai Sport 
Egyesület a megyei másodosztá-
lyú labdarúgó bajnokság nyitá-
nyán kiütéses, 11-0-s győzelmet 
aratott a Debreceni Sport Club 
felett. „Régen volt már ilyen jó 
kezdésünk, reméljük a folytatás 

is ilyen lesz”– nyilatkozta Oláh 
Sándor edző az erődemonst-
rációt követően. Az 1926-ban 
alapított, idén 90 éves kék-fehér 
egyesület vezeti a tabellát. A 
Bocskaiban mintegy 80 igazolt 
sportoló versenyeztetése folyik 

hétről hétre. A Sporttelep adott-
ságai kedvezőek, két labdarúgó 
pálya, egy világítással rendelke-
ző műfüves pálya és két aszfalto-
zott, kivilágított kézilabda pálya 
áll a sportolók rendelkezésére.
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Erődemonstráció a szezonnyitányon

A zöld Kör (Hajdúbö-
szörményi Civil Szervezet) 
kezdeményezésére, a Nemzet 
Gazdasági Minisztérium támo-
gatásával szeptember 2-4 között 
egy 3 napos magyar-román ha-
tár menti kerékpártúra kereté-
ben, zömmel Hajdúböszörmé-

nyi és Debreceni résztvevőkkel 
közel 150 km-t tettek meg a 
résztvevők, akik útba ejtették 
Vámospércset is. 

A Nyírségi és Érmelléki Kul-
turális történeti értékek meg-
tekintése, a túrakerékpározás 
népszerűsítése, emellett a biz-

tonságos kerékpáros közlekedés 
népszerűsítése is céljai között 
szerepelt a szervezőknek.

A túrához kisebb- nagyobb 
távra többen is csatlakoztak vá-
rosunkból.

Kerékpárral 7 határon át

Szűcs Eszter a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
7. osztályos tanulója


