
Fel kell vennünk a versenyt a versenyelőnyért!
Néhány gondolat a Hajdú Napok margójára

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
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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

Városunk Önkormányzata 
idén harmadik alkalommal 
rendezi meg az év központi 
közösségi eseményét, a há-
rom napon átívelő Hajdú Na-
pokat. Amikor a Hajdú Napok 
kezdetét veszi, már javában 
tart a Női Alkotótábor. Ami-
kor a Hajdú Napok véget ér, 
a Tájház környéke felkészül 
a két hetes Vámospércsi Mű-
vésztelep fogadására. Amint 
a Művésztelep – számos kí-
sérőrendezvénnyel – befeje-
zi működését, a horizonton 
már feltűnik a szeptemberi 
Égig érő paszuly fesztivál. 
Júniustól szeptemberig ak-
tív közösségi térré alakul 
Vámospércs. Egyaránt talál-
hat magának programot és 
elfoglaltságot az, aki magas 
kultúrára vágyik, vagy a köny-
nyed kikapcsolódást, eset-
leg az önfeledt szórakozást 
keresi. A klasszikus holtidőt 
(mert például a közoktatást 
és közművelődést csak rész-

ben lefedő hónapokról van 
szó) sikerült a városnak az 
elmúlt években áthidalnia 
és eseménygazdaggá tennie. 
Kiállítások, ingyenes, élő – 
az alternatív zenei irányza-
toktól a rap zenén át a rockig 
– koncertek, elismert elő-
adók, gyermekprogramok, 
kulturális találkozók és igazi 
fesztiválhangulat várja a lá-
togatókat. Vámospércsieket, 
innen elszármazottakat – és 
ami különösen fontos –, 
ide érkező környékbelieket. 
Egy jó program, mint egy jó 
mágnes, magához vonzza az 
érdeklődést. A Hajdú Napok 
idén visszakerül a sportpá-
lyáról a város szívébe: a Nagy 
utca ideális fesztiválutcává 
alakul, a város belső tereire 
koncentrálódnak a progra-
mok és a koncertek is. A ren-
dezvény idejére a központi 
kereszteződést lezárják. 

A város arculatalakító 
stratégiája annak számba-

vételét szeretné elvégezni, 
hogy mit jelent a helyiek-
nek a település kulturálisan, 
gazdaságilag, szociálisan 
és élethelyzetileg, valamint 
azt, hogy milyen a városnak 
a városon túli reprezentáci-
ója, milyen a külpolitikája. 
Életképes közösség ott fej-
leszthető, ahol megtörténik 
széles körűen a csoportok 
megszólíthatósága, ahol 
közösen fel tudjuk ismerni 
és meg tudjuk fogalmazni, 
helyesen tudjuk értelmezni 
helyzetünket, értékeinket 
meggyőzővé tudjuk tenni és 
érvelni mellettük, kellő mé-
diatudatossággal. Olvasóink-
nak a Vámospércsi Hírekben 
is folyamatosan beszámo-
lunk az Önkormányzat futó 
projektjeiről, pályázatairól. 
Az elkövetkező időszakban 
fontos infrastrukturális be-
ruházások (városi úthálózat 
korszerűsítése, 48-as főút 
teljes felújítása), intézmé-

nyi bővítések (művelődési 
ház, iskola, óvoda, szociális 
szolgáltató központ), mú-
zeumalapítás, parkosítás, le-
vendulaültetvény létrehozá-
sa várható. Fel kell tudnunk 
venni a versenyt a Debrecen 
megyeszékhely közelsége 
és az országhatár közelsége 
nyújtotta versenyelőny érvé-
nyesítéséért! 

2017-től kezdve minden 
évben a Hajdú Napokon 
Vámospércs vendégül lát 
egy hajdúvárost. Az idei ven-
dég Hajdúnánás delegációja 
lesz. A Szólláth Tibor pol-
gármester úr által irányított 
város példaértékűen látott 
hozzá egy korszerű, huszon-
egyedik századi városmár-
ka kialakításához, például 
a Hajdúk Világtalálkozója 
grandiózus fesztivál meg-
rendezésével. A találkozó a 
tanulás alkalma is lesz.
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Polgármesteri napló

E hónap aktualitása szá-
momra a legcsodálatosabb 
évszak, a nyár beköszönté-
se, mely talán tanár és em-
ber mivoltomból adódóan 
számomra mindig a tanév 
végi hangulatot idézi. A jól 
elvégzett munka, a várva 
várt értékelés, s az augusz-
tus végéig tartó önfeledt pi-
henés csodálatos élményét. 
Amikor végre nem csörög a 
vekker, s az ember fia átélhe-
ti azt a szabadságot, hogy tel-

jesen mindegy 
hogyan állnak a 
mutatók az óra 
lapján. Ahogyan 
a ballagáson, 
szinte már topo-
rogva, örömteli, 
eufórikus han-
gulatban várjuk 
az igazgató sza-
vait, mellyel a 
tanévet bezárja. 
A pedagógushi-
vatás értelméről 
és eredményé-
ről, ahogyan a 
szemünk láttára 
nem csak tes-
tileg gyarapod-

nak tanévről-tanévre gyer-
mekeink, de egyre nagyobb 
érdeklődéssel és nyitottság-
gal igyekeznek mindazt a 
tudást átvenni tőlünk, amit 
mi a világról felhalmoztunk.  
Magáról a pedagógusokról, 
akikről mindig egy régi film 
jut eszembe: „A lámpás” 
(melyet Gárdonyi Géza írá-
sa ihletett, s Kozák András 
főszereplésével került mo-
zivászonra). Ez az egy szó 

hűen jellemzi a múlt század 
tanítóit, akik vitték a fényt a 
tudást a vidéki települések 
kisablakos házaiba, lerakva 
azokat az alapokat, melyre 
aztán jól lehetett építkezni.  
Helyben maradva át lehetett 
venni a szülők örökségeit, 
vagy elhagyva a szülőfalut 
tovább képezni magunkat. 
Az örömkönnyeket, s olykor 
a megélt csalódásokat! A 
szülők simogató tekintetét, 
amelyből a hála és a köszö-
net árad a pedagógus felé, 
a rengeteg illatos virágot, a 
jutalomkönyveket, az okle-
veleket, a sok elismerő szót, 
melyet tanár és tanítványa 
ezen a napon kap. Az elválás 
sorsszerű, mégis fájdalmas 
tényét, melyben az elenge-
dés és az újtól való félelem, 
féltés, kavarog a megelőle-
gezett bizalom, s a jó felké-
szültségbe vetett hitünkből 
merített magabiztossággal… 
Az ünnep fennköltségét, a 
fehéret és feketét, a szépen 
fésült hajakat s a fényes ci-
pőcskéket. Az élet igazi ér-
telmét, a születés és elmúlás 

körforgását. 
Tisztelt Óvónőim, Tanító-

im, Tanáraim, kedves Peda-
gógustársaim!

Felemelő, szép hivatás a 
miénk! Emberré nevelni, 
tudásunk legjavát nyújtani, 
követendő példaként állni 
és megmaradni, kitárni a vi-
lágot a gyermekek előtt, s el-
indítani őket egy csodálatos, 
de nehézségekkel teli önál-
ló életbe, nemes feladat. A 
pedagógus lét nem csupán 
munkát jelent, hanem szelle-
miséget és egész életre szóló 
elhivatottságot. Az örök érté-
kek továbbadása, más szóval 
átmenekítése a következő 
generációra a legszebb vál-
lalások egyike, amit ember 
tehet.

Megköszönve a tanévben 
végzett munkájukat, ehhez 
kívánok Önöknek egészsé-
get, békességet és soha nem 
múló hitet!

Ménes Andrea
polgármester

Tomboljál, szól a csikidam!
Együtt tombolhatunk 

Szikora Robival és az 
R-GO-val július 1-jén a III. 
Vámospércsi Hajdú Napo-
kon. Korosztálytól függet-
lenül mindenki elevenen 
fel tudja idézni a csikidam 

életérzést és stílust, amely 
a dallamos latin-amerikai 
muzsika, a funky és a kemé-
nyebb rockos ritmusok talál-
kozása. Az EMeRTon-díjjal 
és a Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztjével kitüntetett 

énekes nevéhez olyan köz-
ismert slágerek kötődnek, 
mint a Szeretlek is + nem 
is, Ballag a katona, Létezem, 
Ne félj, te kis bolond. 1989-
ben az együttes nevét rövid 
időre R-Go Proletars-ra vál-

toztatta, a rendszerváltozás 
jegyében. Lódenkabátban, 
bakancsban, széles karimájú 
szafarikalapban léptek fel, az 
ötvenes évek munkás-stílusa 
után. A csikidam zenét egy-
fajta magyar népzenei alapú 

popzene váltotta fel. Bár az 
együttes rövid idő után visz-
szatért a csikidamhoz, a 90-
es évektől Szikora Robi szó-
lókarrierbe kezdett, az R-Go 
csak alkalmi eseményekre 
állt össze, ezért is lehet nagy 

jelentőségű vámospércsi fel-
lépésük! Fogadjuk meg hát 
a sláger felszólítását: „Mint 
lázas ágyban csatakos hajad 
rázd, nézzed a két Gidát, 
érezd a csikidam ritmusát!”

Vámospércsi Téka
Tudta-e Ön, hogy 

Vámospércs és környéke 
a középkorban a Habsburg 
birodalom részét képező 
királyi Magyarország, az 
Erdélyi Fejedelemség és 
a török hódoltság közti 
ütközőzónaként, pikáns 
határterületként létezett 
hosszú időn keresztül? 
Ilyetén helyzete folytán 
mindegyik hatalomnak 
valamilyen módon ki volt 
szolgáltatva. A Bocskai Ist-
ván fejedelem által veze-
tett szabadságharcot meg-
előzően városunk egykori 
lakói a szolnoki szandzsák-
hoz tartozó debreceni 
nahiéhez adóztak. Bocskai 
fejedelem sikeres szabad-
ságküzdelmeiben kardiná-
lis szerepet betöltő hajdú 
katonaság legértékesebb 
részét földdel és nemesi 
szabadsággal adományoz-
ta meg, a Korponán 1605. 
december tizenkettedikén 
kelt kiváltságlevelében. A 
hajdúk letelepedését elő-
készítő kiváltságlevélről 

minden évben megemléke-
zünk a Bocskai szobornál. 
1660. április eleje tragikus 
eseményeket hozott a haj-
dúvárosok történetében: 
Szejdi Ahmed budai pasa 
erős hadsereggel gyakor-
latilag felperzselte a térsé-
get. Vámospércsnek ezek 
után poraiból kellett újjá-
születnie. Szejdi pasát még 
ugyanebben az évben elér-
te a végzete: a szultán se-
lyemzsinórt küldött neki, 
kivégezték. Szalárdi János 
krónikás a következőkép-
pen ír a Szejdi-járásról: „A 
Tiszáig való szép darab 
föld, Istennek annyi szép 
gyülekezeti a szép rakott 
hajdúvárosokkal, amelyet 
boldog emlékezetű Bocs-
kai fejedelem (…) a haza 
javára (…) telepített és ül-
tetett vala (…) ím mostan 
ó nagy Isten mindenestül 
porrá és hamuvá téteték!”



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)
2017. május 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 148 732
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 122 663
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 57 800
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 509 150
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 148 643

Összesen: 2 597 988

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)
2017. május 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

Kacur Termelő Kft.
“Kényszertörlés 
alatt“

24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 257 050

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. 2 999 656 
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“ 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 110 513
Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Zsofám Kft. “Felszá-
molás alatt“ 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 5 395 062 

Házasságkötés:

Kövér PatriK és Nagy KataliN

KoKas róbert és Kovács MeliNda

tóth lászló és rost csilla

NéMethy Norbert csaba és szilágyi boglárKa adrieNN

Pál JáNos és FeKete aNdrea

Akik már nincsenek közöttünk:

Kobezda sáNdorNé (varga iloNa)
téglási JózseF

tuNyogi sáNdorNé (szabó róza)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

2017. május

Vámospércs Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2017. május 29. napján rendes ülést 
tartott, melyen a következő döntéseket hozták a 
képviselők:

elfogadták az önkormányzat 2016. évi zárszám-•	
adását

elfogadták a hulladékgazdálkodási közszolgálta-•	
tásról szóló 11/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosítását

elfogadták a Debreceni Hulladék Közszolgáltató •	
Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámo-
lóját

elfogadták a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjólé-•	
ti Társulás Társulási Megállapodásának módosítását

elfogadták a „PLATINUM” Hajdú-Bihar Megyei Te-•	
metkezési Vállalat 2016. évi beszámolóját és a 2017. évi 
üzleti tervét

elfogadták a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. •	
Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóságának 2016. évi 
beszámolóját

elfogadták Vámospércs Város 2016. évi Közbiz-•	
tonsági Helyzetéről szóló beszámolót

elfogadták a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi •	
Szakellátó Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját

elfogadták a Vámospércsi Humánszolgáltató •	
Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámo-
lóját

elfogadták a Vámospércsi Óvoda 2016/2017. neve-•	
lési évéről szóló beszámolót

elfogadták a Vámospércsi Mikrotérségi Család- és •	
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai munkájáról 
szóló beszámolót, valamint a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatokról szóló átfogó értékelését

elfogadták a Művelődési Ház és Könyvtár •	
Vámospércs 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló 
beszámolót, valamint az intézmény 2017. évi munka-
tervét

elfogadták a Vámospércsi Szociális Szolgáltató •	
Központ 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló be-
számolót

elfogadták a Vámosvíz Kft. 2016. évi egyszerűsí-•	
tett éves beszámolóját

elfogadták az Élelmezési Intézmény 2016. évi •	
szakmai tevékenységéről szóló beszámolót

elfogadták a Debreceni Katasztrófavédelmi Ki-•	
rendeltség 2016. évi beszámolóját 

elfogadták a Vámosgép Kft. 2016. évi beszámoló-•	
ját 

elfogadták a Hajdúság Szilárd Hulladéklerakó és •	
Hasznosító Társulás 2016. évi egyszerűsített éves be-
számolóját

elfogadták a Debreceni Agglomeráció Hulladék-•	
gazdálkodási Társulás 2016. évi egyszerűsített éves be-
számolóját

további feladatokat, intézkedéseket határoztak •	
meg a 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentéssel kap-
csolatban

Vámospércs Város Környezetvédelmi program-•	
jának, valamint fenntartható fejlődésének helyi prog-
ramjának (Local Agenda) felülvizsgálatát egyszerű be-
szerzési eljárás keretében elvégeztetik

az Önkormányzat Egyek Nagyközség Önkormány-•	
zatával feladat-ellátási szerződést köt a kóbor állatok 
befogására

elfogadták az Önkormányzat 2017. évi Közbeszer-•	
zési Tervének 1. számú módosítását

a KEOP Szennyvízberuházás garanciális munkái-•	
nak elvégzésére közbeszerzési eljárást folytatnak le

döntöttek a 2017. évi kitüntető díjakról, amely sze-•	
rint Vámospércs Oktatásügyéért, Vámospércs Sportjá-
ért, Vámospércs Városáért, Vámospércs Közművelő-
déséért, Vámospércs Egészségügyéért díjakat, vala-
mint Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója díjat fog 
adományozni, az arra érdemes személyek részére. A 
díjátadásokra a 2017. július 01. napján megrendezendő 
III. Vámospércs Hajdú Napokon, ünnepélyes keretek 
között kerül sor.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

– A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei –

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat köszönetet mond 
a felnőtt- és gyermekruha adományokért a halmozott 
hátrányos roma emberek nevében Nagyné Amáliának, 
Hunyadi Antóniának és mindenki másnak, aki támo-
gatja az önkormányzatot.
 

Kállai Gergőné

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Kobezda Sándorné (Varga Ilona)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

TégláSI JózSef

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

TunyogI Sándorné (Szabó róza)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

3 szobás összkomfortos lakás kiadó!

Vámospércs
dózsa GyörGy utca 39/c.

érdeklődni: 0630/3993287

Egységben az erő

Június 16 és 18-a között került megrendezésre a Vá-
mos Települések Szövetsége 10. jubileumi Találko-
zójára Vámosgyörkön. A nagyszabású eseményen 
a vámos, vámszedő hagyomány felelevenítésén és 
megünneplésén túl lehetőség nyílt arra, hogy a Vá-
mos Települések megmutathassák helyi értékeiket, 
bemutatkozzanak tehetségeik. Városunkat Rácz Re-
náta latin tánccal, valamint Juhász Fanni énekkel 
képviselte. Korpa Tamás helytörténeti előadásában 
Vámospércs híres prédikátorairól beszélt, Lencz 
Gézáról, Kolozs Józsefről, Szűcs Ádámról és Pan-
nonhalmi Béláról. A helyszínre látogatók emellett 
részt vehettek hangversenyen, a Desperado együt-
tes koncertjén, megtekinthették a vámtörténeti ki-
állítást, fényképezkedhettek korhű ruhákban vagy 
éppen sétakocsikázhattak. A legkisebbeket kézmű-
ves foglalkozások, ugrálóvár, trambulin, logikai játé-
kok várták.

Látunk fantáziát a levendulában

A Start Közmunkaprogram mezőgazdasági 
alprogramja lehetőséget biztosít a mezőgazdasági 
hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti te-
rületeken gazdaságosan termelhető és piacképes 
mezőgazdasági termékekre épülő, a helyi sajátossá-
gokat figyelembe vevő fejlesztések megvalósítására. 
Az Önkormányzat fóliasátrában már eddig is nagy 
mennyiségű konyhakerti haszonnövény termeszté-
se valósult meg. További cél egy tormaültetvény és 
egy levendulaültetvény kialakítása. A tormatermesz-
tés mesterfogásait a vámospércsiek évtizedek óta 
birtokolják, a lakosság jelentős része valamilyen mó-
don – őstermelőként, bérmunkásként – részt vesz 
az európai mércével mérve is jelentős mezőgazda-
sági munkában. A levendulatermesztés felszálló 
ágban lévő, kis területeken is sikeresen művelhető 
mezőgazdasági ágazat. A levendula az egyik legso-
koldalúbban, legváltozatosabban használt (kozme-
tika, gyógyászat, lakberendezés, gasztronómia) fi-
nom illatú gyógy-, fűszer- és dísznövény. Európába a 
rómaiak hozták be, a levendula az ókorban is a szép-
ségápolás meghatározó növénye volt. Hamarosan 
Hévízhez, Pannonhalmához és Tihanyhoz hasonló-
an Vámospércsen is feltűnhetnek a levendulaültet-
vények. Az ültetvények gondozása elsősorban a női 
közfoglalkoztatottaknak nyújthat tartós segítséget.

Gaál Kisvendéglő
Kedves vendégeink,

bővült kisvendéglőnk kínálata.

23 féle PIZZÁNK közül választhatnak,
valamint továbbra is várjuk az A LA CARTE 

és MENÜ ételeink iránt érdeklődőket.

Bővebben: gaaltrend.hu weboldalon
vagy keressen bennünket a facebookon.

Mindenkinek jóétvágyat kíván
a Gaál Kisvendéglő csapata.

0652-210-385



Május utolsó vasárnapján 
gyermekzsivajjal telt meg 
a Művelődési Ház melletti 
árnyas park. A nagy fák ter-
mészetes lombsátrai védték 
a perzselő napsugaraktól a 
résztvevőket. A szervezők úgy 
rendezték be a helyszínt, hogy 
mind az épület oldalánál felál-
lított színpad, mind a közön-
ség számára előkészített szé-
kek, sőt még az ugrálóvárak, 
a fagyiskocsi és a vattacukros 
asztal is kellően „leégésbiztos” 

legyen. A színpad mögött és 
mellett felállított paravánokon 
gyermekrajzok sorakoztak. 
Hosszú sorok kígyóztak az arc-
festők és kézművesek asztalai-
nál és a lufihajtogató bohóc 
standjánál, a trambulinból és 
az ugrálóvárból folyamatos 
fészkelődés hallatszott. Míg 
a gazdik csinosították házi 
kedvenceiket a kutyaszép-
ségversenyre, élő koncertet 
adott a Vidám Vándorok és a 
Körömvirág Együttes. Utóbbi 

formáció frontembere Kocsis 
Csaba énekmondó, író tavaly 
májusban már rendhagyó 
órát tartott az iskolásainknak. 
Az együttes hegedűse ifjú 
Miczura Károly, aki korábban 
a Rajkó Zenekarban és a Ma-
gyar Örökség Díjas 100 Tagú 
Cigányzenekarban is játszott, 
énekese Szászné Ökrös Beáta. 
A növekvő zsivajra a tűzoltók 
és a rendőrök is leparkoltak 
a tér szélén: nem egy esetle-
ges balesttől tartva, hanem 
előkészítve bemutatóikat. A 
koncerteket követően a Te 
Kutyasulid című agility show-
ra került sor. „Minden fontos 
eseménynek van ünnepnapja, 
a gyerekeknek is. A felnőttek 
élete ráadásul, gyerekek, kö-
rülöttetek forog, ti vagytok 
a középpontjai” – ezekkel a 
szavakkal nyitotta meg Mé-
nes Andrea polgármester a 
rendezvényt. A gyereknapi 
programkavalkád (beleértve 
az arcfestést, a lufihajtogatást, 
a kézműves foglalkozást, az 
ugrálóvárat, trambulint és a 
koncerteket is) idén is ingye-
nes volt. A park szélén Papp 
Laci fája és a Legendák Kútjá-
nak szarvasa őrizték a jóked-
vet.

Fieszta, gyermeknapon!

A nyár második napja új 
reményekkel és inspirációk-
kal töltötte meg a Művelődési 
Ház és Könyvtár kiállítóter-
mét. Somogyi László Gábor 
nagysikerű tárlatát követően, 
június 2-án nyílt meg ugyan-
is a „Vámospércsi hobbi al-
kotók” kiállítása. Szépérzék, 
önkifejezés, az anyaggal való 
bensőséges munka, értékel-
vűség – ezekkel a kulcssza-
vakkal írhatók le leginkább 
Bányai Lajosné hímzései, 
Bereczki Imre intarziái, Csuth 
Lászlóné kötései, Lehóné Sző-
ke Irén gyöngyékszerei, Nagy 
Boglárka festményei, Nagy 
Imre fafaragásai és szobrai, 
Szabó Sándorné hímzései, 
horgolásai, Szűcs Réka fest-
ményei, valamint a Szociális 
Szolgáltató Központ Nappali 
Klubjának kosarai, tárolói. 
„Az alkotók köztünk élnek” – 
fogalmazott megnyitóbeszé-

dében a népes közönség előtt 
Ménes Andrea polgármester. 
„A jelen mulandó, a múlt nem 
múlik el soha” – tehetjük 
hozzá, örök mementóként a 
napokban elhunyt Kossuth 
Nagydíjas író, Jókai Anna sza-
vait. A kiállítás anyagai közül 
külön is érdemes kiemelni 
Nagy Imre bravúros, festett 
állatszobrait (különösen az 
ágon várakozó hóbaglyot 
ábrázoló művet), Bereczki 
Imre pontosságot és invenci-
ózusságot igénylő intarziáit, 
amik akár egy gótikus csar-
nok, akár emberarcok, akár 
állatok megérzékítésében 
is példaértékűek. A portré 
műfajára olyan különleges 
festmények hozhatók példa-
ként, mint Szűcs Réka Miss 
Universe és Nagy Boglár-
ka Oroszlán című képei. A 
Miss Universe képi és nyelvi 
stratégiája a szépségverseny 

(„Miss Universe”) és az „uni-
verzum” szavak összejátszá-
sában áll: nem a Világszépe 
portréját kapjuk meg tehát, 
hanem egy „üres” arcot, ami-
nek vonásait a „mindenség”, 
a csillagokkal és planétákkal 
távoli űr foglalja el. „Fontos, 
hogy a helyi értékek gyűjtése 
és a települési értéktár moz-
galom újra fellendülhessen” 
– tette hozzá Ménes Andrea. 
A nyár második napja új re-
ményekkel és inspirációkkal 
töltötte meg a Művelődési 
Ház és Könyvtár kiállítóter-
mét. Somogyi László Gábor 
nagysikerű tárlatát követően, 
június 2-án nyílt meg ugyan-
is a „Vámospércsi hobbi al-
kotók” kiállítása. Szépérzék, 
önkifejezés, az anyaggal való 
bensőséges munka, értékel-
vűség – ezekkel a kulcssza-
vakkal írhatók le leginkább 
Bányai Lajosné hímzései, 

Bereczki Imre intarziái, Csuth 
Lászlóné kötései, Lehóné Sző-
ke Irén gyöngyékszerei, Nagy 
Boglárka festményei, Nagy 
Imre fafaragásai és szobrai, 
Szabó Sándorné hímzései, 
horgolásai, Szűcs Réka fest-
ményei, valamint a Szociális 
Szolgáltató Központ Nappali 
Klubjának kosarai, tárolói. 
„Az alkotók köztünk élnek” – 
fogalmazott megnyitóbeszé-
dében a népes közönség előtt 
Ménes Andrea polgármester. 
„A jelen mulandó, a múlt nem 
múlik el soha” – tehetjük 
hozzá, örök mementóként a 
napokban elhunyt Kossuth 
Nagydíjas író, Jókai Anna sza-
vait. A kiállítás anyagai közül 
külön is érdemes kiemelni 
Nagy Imre bravúros, festett 
állatszobrait (különösen az 
ágon várakozó hóbaglyot 
ábrázoló művet), Bereczki 
Imre pontosságot és invenci-

ózusságot igénylő intarziáit, 
amik akár egy gótikus csar-
nok, akár emberarcok, akár 
állatok megérzékítésében 
is példaértékűek. A portré 
műfajára olyan különleges 
festmények hozhatók példa-
ként, mint Szűcs Réka Miss 
Universe és Nagy Boglárka 
Oroszlán című képei. A Miss 
Universe képi és nyelvi straté-
giája a szépségverseny („Miss 

Universe”) és az „univerzum” 
szavak összejátszásában áll: 
nem a Világszépe portréját 
kapjuk meg tehát, hanem egy 
„üres” arcot, aminek vonásait 
a „mindenség”, a csillagokkal 
és planétákkal távoli űr fog-
lalja el. „Fontos, hogy a helyi 
értékek gyűjtése és a telepü-
lési értéktár mozgalom újra 
fellendülhessen” – tette hoz-
zá Ménes Andrea.

Önmagunk vendégei is vagyunk

Az év utolsó májusi napján 
a mozgásé volt a főszerep vá-
rosunkban. Pontosan éjfélkor 
kezdődtek a Kihívás Napja 
programjai és 21 óráig meg 
sem álltak a mozogni vágyók. 
Városunkban hat helyszínen 
folytak a sportprogramok: a 
Művelődési Háznál, a sport-
pályán, az iskolában, az óvo-
dában, a Járóbeteg Szakellátó 
Központban és a Szociális 
Szolgáltató Központban. Az 
éjjeli baglyok kis bemelegí-
tés után focimeccsen és ke-
rékpártúrán vehettek részt, a 
pacsirták fitness flashmobbal 
indíthatták a napot. A délelőt-
ti jógagyakorlatok megalapoz-
ták a nap harmóniáját, amely 
teljesen a vacsora utáni kerék-
pározásig kitartott. A baba-
mama tornától a szépkorúak 
tornájáig minden résztvevő 
megtalálhatta az életkorának 
megfelelő mozgásformát. A 
gyerekek a legjobban a népi 
játékokat élvezték – kötélhú-

zó csapatok tucatja mérkőzött 
meg egymással, megkopott a 
felrajzolt icka a sok ugrálástól, 
zsák nem maradt szakadatlan 
a sok kis zsákbanfutótól. Bát-
ran kijelenthetjük, hogy nagy 
népszerűségnek örvendett 
városunk idei Kihívás napi 
programja is. 

Vámospércs a települések 
közti versenyen a 3-8 ezer fős 
lélekszámúak kategóriájába 
nevezett be, ahol az előkelő 
8. helyen végzett. Büszkén 
gratulálunk a szervezőknek és 
mindenkinek, aki bekapcso-
lódott a mozgásba!

Aki a mozgást választja, nyertes!
Nagy izgalommal várták 

gyerekek és anyukák egyaránt 
a május 21-ét, amikor is ün-
nepélyes gálaműsor kereté-
ben kiderült Az Év Édesanyja 
pályázat eredménye. Ménes 
Andrea polgármester szívhez 
szóló beszéde után Somogyi 
László Gábor, a Pircsike Köz-
művelődési Egyesület elnöke, 
mondott köszöntő verset. A 

pályázatra 22 fogalmazás ér-
kezett az alsósoktól és 17 a fel-
sősöktől. A négytagú zsűrinek 
nehéz feladata volt, ám végül 
a következő döntés született: 
az alsó osztályos tanulók közül 
Plavecz Kincső fogalmazása 
nyert, ezzel Plaveczné Gábo-
ri Csilla lett Az Év Édesanyja, 
felső osztályosok közül pedig 
Szabó Bence írása győze-

delmeskedett, ezzel anyukája 
Szabóné Gáll Anita szintén 
megkapta Az Év Édesanyja 
címért járó szalagot. Rajz kate-
góriában 81 pályamű érkezett, 
közülük a következő tanulók 
alkotásait díjazták:

Alsó tagozat: 1. Szallai Eszter; 
2. Balogh Nóra; 3. Greskó 
Viktória
Felső tagozat: 1. Borsó Zol-
tán; 2. Diós Rita; 3. Sándor 
Ákos

A gálaműsor színvonalát 
emelték az elhangzott pro-
dukciók. Ács Panna, Lakatos 
Krisztina és Szilasi Gréta Szan-
di „Anya” című dalát énekel-
ték, Juhász Fanni pedig Chézy 
„Mama” című dalát adta elő. 
Felkészítő tanáruk Ráczné 
Stummer Ibolya volt. Polgárné 
Nagy Elvira, a Pircsike Közmű-
velődési Egyesület alelnöke, 
szép verssel fokozta az ese-
mény meghittségét.

Elismerés az édesanyáknak!

A tavaly júniusi futball 
Európa-bajnokság alatt or-
szágszerte (és a rendező 
Franciaországban főként) sta-
dionokat, szurkolói zónákat, 
törzshelyeket vagy éppen az 
év többi napján békés nappali-
kat töltött meg és „robbantott 
szét” a Soho Party slágere: „Az 
éjjel soha nem érhet véget!” 
A spontán futball-himnusszá 

avatódott dal a vámospércsi 
sportpályán és a Nagyerdei 
Stadionban is előkerült a köze-
li múltban. Mindez a Bocskai 
Sport Egyesület fantasztikus 
szereplésének köszönhető! 
A megye II. északi csoport-
jában 2017-ben a Bocskai SE 
Vámospércs csapata kaparin-
totta meg az első helyet. Az 
Oláh Sándor által dirigált egy-

let a huszonkét forduló során 
csupán egyszer maradt alul, a 
többi fellépésüket veretlenül 
vívták meg (tizennyolc diadal, 
valamint három döntetlen), 
így magabiztosan – a nagy 
rivális hajdúhadháziakat két 
ponttal megelőzve – szerez-
ték meg a bajnoki címet. „Jó 
képességű labdarúgók álltak 
a rendelkezésemre, minden-
ki képes volt a másikért küz-
deni, ezt tartom a gárdánk 
legnagyobb erősségének.” – 
nyilatkozta Oláh Sándor edző. 
A Bocskai SE 86 gólt termelt 
a pontvadászatban, a gárda 
házi gólkirályai Kolompár 
Krisztián (24 találat) és Kár-
olyi Attila (22 találat) lettek. 
A futballistáknak és a szak-
mai stábnak – méltó módon 
– a város napján adják át az 
aranyérmeket. A Vámospércsi 
Bocskai SE a megye II. bajnoki 
arany begyűjtése után június 
11-én a debreceni Nagyerdei 
Stadionban rendezett Megye 
Kupa fináléjában bronzérmet 
szerzett, miután 1–0-ra le-
győzte ellenfelét, Tiszacsegét. 
A mérkőzésre több mint 500 
vámospércsi szurkoló is ellá-
togatott, akik végig biztatták a 
focistákat.

Az éjjel soha nem érhet véget!

Vámospércs Város Ön-
kormányzata – összhangban 
Magyarország Kormányának 
vonatkozó előírásaival – fon-
tosnak tartja, hogy hozzájárul-
jon a nyári iskolai szünet alatt 
is a rászoruló gyermekek ét-
keztetéséhez, valamint ahhoz 
– táborok szervezésével és pá-
lyázásával –, hogy élmények-
ben gazdagon és kikapcsoló-

dással, feltöltődéssel teljenek 
a vakáció hónapjai. A kormány 
2015-ben döntött a szünidei 
gyermekétkeztetés kiterjesz-
téséről. A döntés értelmében 
országszerte valamennyi hát-
rányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermek része-
sülhet az iskolai szünetekben 
is (tehát nem csupán a tanév 
szorgos hónapjai alatt) napi 

egyszeri ingyenes étkezésben, 
ha ezt a szülők igénylik. Az 
Önkormányzat munkatársai 
valamennyi érintett szülővel 
felvették a kapcsolatot. Az 
étkeztetés ilyen módon való 
kiterjesztése jó összhangban 
van a 2004 óta működő Is-
kolatej Programmal. Tudjuk, 
élmények, kirándulások és 
nyári táborok nélkül mit sem 

ér a nyár… A 2017-es Erzsé-
bet-táboron (ami az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatásával jöhet létre) idén 
150 vámospércsi alsó és felső 
tagozatos diák, valamint 15 
kísérő pedagógus vehet részt. 
Szabó Gyulától megtudtuk, 
hogy kirándulást tesznek – 
többek között – a debreceni 
Nagyerdőre, az Állat- és Nö-

vénykertbe, a Koppány-völ-
gye Kalandparkba, valamint a 
Vámospércs határában találha-
tó Villongó természetvédelmi 
területre. Június 19. és 23. kö-
zött szervez hagyományaihoz 
híven Nyári Gyermektábort a 
Művelődési Ház és Könyvtár. 
A Tájházban, a Művelődési 
Házban és a Sándor-tanyán 
kézműves foglalkozások (ne-

mezelés, korongozás, faragás), 
népi játékok várják a vakáció-
zókat. Az 5 napos programon 
való részvétel díja, ami tartal-
mazza az étkezést és az anyag-
költségeket, idén is jelképes: 
3000 ft – ismertette Diósné 
Kozma Erzsébet intézmény-
vezető.

Cél a felhőtlen, élményekben gazdag nyár!
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Madarak és fák napja az óvodában

„Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmé-
ben!” – szól Hermann Ottó ajánlása, amelyre odafigyelve 
május hónapban az óvodában is megemlékeztünk a Mada-
rak és fák napjáról. Minden csoport madarakat készített 
különböző technikával, amelyek az udvari dekoráció részét 
képezték, ezen kívül aszfaltrajzolás keretében örökíthették 
meg az ovisok kedves madaraikat. A gyerekek örömmel vet-
tek részt a madarak-fák puzzle kirakásában, a madáreleség-
kereső játékban, valamint izgatottan keresték a madarakat a 
fák között távcsöveikkel. A tornaszobában, projektoros vetí-
tő segítségével ismerkedhettek meg a kicsik a madarakkal 
– életmódjukkal és hangjukkal. A legnépszerűbb program 
mégis a madárkiállítás volt, ahol papagájokat, fürjeket cso-
dálhattak meg a gyermekek és a felnőttek egyaránt.

Hajzer Imréné és Nagy Hajnalka
programszervező óvodapedagógusok

A Megyei Rajzversenyre idén közel 400 alsó tagozatos 
tanuló küldte be művét, amelyekből hagyományosan isko-
lánk rendezhetett kiállítást. A megnyitóünnepségen mű-
vészeti iskolásaink adtak ízelítőt az itt folyó művészeti kép-
zésből: Juhász Fanni és Gyarmati Bianka énekelt, Ács 
Panna zongorázott, Tóth Boglárka, Varga Dániel, Gyar-
mati Bianka és Kocsis Máté néptánccal színesítették a 
műsort. A vámospércsi kis művészek közül Petró Zalán 1. 
osztályos tanuló különdíjban részesült, felkészítője: Elekné 
Laczkó Judit.

Május 22-én a Drogmentes Magyarországért Maraton 
fiatal aktivistái tartottak drogprevenciós foglalkozást a felső 
tagozatosok számára. A jó hangulatú eseményen fogadalmat 
is tettek a gyerekek így megszerezve a Drogmentes Kapitány 
címet.

Hetedik osztályos tanulóink és a kísérő nevelők (Kovácsné 
Várdai Izabella, Mészárosné Oláh Róza, Nagyné Cseh Nóra 
és Tóth Éva), 2017. május 25. és 27-e között tanulmányi 
kiránduláson vettek részt Erdélyben, a „Határtalanul!” 
program keretében. A kirándulás témája: „Villámlátogatás 
Erdélyben!” volt, amelynek szellemében a következő állo-
másokat érintették: Nagyvárad, Bánffyhunyad, Kolozsvár, 
Torda, Torockó, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Csernakeresztúr, 
Vajdahunyad, Déva, Világos, Arad.

Ugyanezen a héten az ötödikesek erdei iskolába men-
tek Szilvásváradra. Hegyet másztak, túráztak, régészkedtek, 
íjászkodtak, sőt bátorságukat is próbára tehették az éjszakai 
túrán.

Cseresznye Erzsébet, Opre Mária, Zsidi Ernesztina és 
Hamecz Emese tanárnők gondoskodtak a sokszínű prog-
ramkínálatról.

Május 31-én, a Kihívás napján iskolánk is csatlakozott a 
városi rendezvényekhez. A nap folyamán minden alkalmat 
megragadtunk a sportolásra: többek között kötélhúzás, fu-
tás, ugrókötelezés, sorversenyek, közös torna nyújtott lehe-
tőséget a mozgásra.

Tankáné Antal Irén
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