
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
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Polgármesteri napló

„Télen a kőrisfa szám-
vetést készített magáról. 
Megmérte a földet, amit a 
gyökereivel átölelve tartott. 
Megmérte magát, hogy az 
évek hosszú sorain át mit 
gyűjtött évgyűrűi közé, 
mennyi vihart és mennyi 
fagyos éjszakát, mennyi 
napsugarat és mennyi ma-
dárdalt és mennyi virágilla-
tot. És végül megmérte feje 
fölött a magasságos eget, ke-
reken, amit csak képes volt 
belátni, s ami örökké moz-
dulatlanul őrködött fölötte, 
mint egy gazdag, jóságos 
apa.”

Az év vége hangulata, a 
számvetésre készítő idő min-
ket is arra ösztönöz, hogy 
megmérjük magunkat és 
leltárt készítsünk. Ha vissza-
gondolunk az év kezdetére 
és gyorsan végigpörgetjük 
az eseményeit, akkor – ma-
radva az idézet hangulatánál 
– láthatjuk: a vihar mellett, 
amiből idén jócskán jutott, 
azért napsütésre is futotta, 
és a fagyos éjszakákat meleg 
nappalok váltották. 

Mit tettünk? Hová jutot-
tunk? Mit valósítottunk meg 

a terveinkből? 
Fontos, hogy tud-
juk ezekre a kér-
désekre a választ, 
hiszen aki nem 
tudja, hogy egy 
esztendő hosszú 
menetelése vé-
gén hová érkezett 
meg, az azt sem 
tudja, merre kell 
elindulni.

A 2017-es év 
minden önkor-
mányzat életében 
– így nálunk is – 
az álmok pontos 
papírra vetésé-

nek, a forrásigények megfo-
galmazásának és a források 
megszerzésének időszaka 
volt, melyben a jelentősebb 
csatákat sikerült megnyer-
nünk! Nagyon komoly, meg-
feszített csapatmunkával 
elértük, hogy szinte minden 
intézményünket, de a város 
tereit, jelentősebb épületeit 
is érintő fejlesztési elképze-
léseinkhez közel 2 milliárd 
Ft támogatást szereznünk!  
Mindeközben a lakosság, 
a gondjainkra bízott gyer-
mekek, idősek, betegek és 
elesettek ebből a rengeteg 
plusz munkából, leterhelt-
ségből semmit sem vettek 
észre, hisz továbbra is ki-
emelt figyelem mellett folyt 
a napi szakmai munka is!

Engedjék meg, hogy itt 
megálljak egy pillanatra és 
köszönetet mondjak a kol-
legáknak, akik segítettek, 
segítenek meghozni a nehéz 
döntéseket, akik pontos elő-
készítő munkája nyugodt ál-
mot biztosít számomra, mert 
soha nem kell attól félnem, 
hogy hiteltelenné válok, s 
akiket „közszolgaként”, való-
ban, érezhetően az emberek 

és a városunk iránti szeretet 
vezérel!

Számukra van egy rossz 
hírem! Az idei év sem lesz 
könnyebb! De alkotunk vég-
re, itt hagyjuk a névjegyün-
ket az utókor számára! Olyan 
nagy ívű dolgokat viszünk 
véghez, ami több évtizedre 
meghatározza a városunk 
arculatát, s az itt élők életé-
nek minőségét! Azt szeret-
nénk, hogy a vámospércsiek 
büszkék legyenek városuk-
ra, s megvalósíthatnánk egy 
olyan légkört a településen, 
ahol egyszerűen „csak” jó 
lakni!

2018. a megvalósítások 
éve lesz!

Nem tudom, ismerik-e a 
mondást: „Két pont között 
a legrövidebb út, mindig fel-
újítás alatt áll!” Nos, 2018. a 
város újjászületésének az éve 
is lesz, ami nem csak renge-
teg örömmel, de sok-sok le-
mondással és olykor bosszú-
sággal is jár majd! Tudják, 
épp úgy, mint amikor otthon 
is lakásfelújítást végzünk. 
Csak jóval nagyobb dimen-
zióban! Nem lesz pénzünk 
minden probléma megoldá-
sára, talán a legégetőbbek 
maradnak ugyanúgy… Való-
színűleg még jobban oda kell 
figyelnünk a pénztárcánkra, 
mert lesznek előre nem lá-
tott költségek, de a végén a 
gyötrelmektől, megpróbál-
tatásoktól kimerülve együtt 
mondjuk majd: Ugye milyen 
szép? Megérte!

A város újjászületésé-
nek éve lesz tehát a 2018-as 
év, melyért köszönet illeti 
Magyarország Kormányát, 
annak helyi országgyűlési 
képviselőjét, Tasó László ál-
lamtitkár urat, akinél jobban 
és eredményesebben még 

a rendszerváltás óta senki 
sem képviselte városunk ér-
dekeit, fejlődését.

Engedjék meg, hogy a 
teljesség igénye nélkül fel-
soroljam azokat a projekte-
ket, melyek megvalósítása 
a 2018-as évben biztosan el-
kezdődnek.

Hozzálátnak a 48-as számú 
állami főútvonal megerősí-
téséhez, felújításához. Volt 
néhány személyes álmom, 
amely eléréséért dolgoztam 
én is, a magam eszközei-
vel… Az egyik legfontosabb 
az volt, hogy egyszer talán 
az itt élő embereknek sem 
kell aggódniuk, ha a szeret-
tük iskolába vagy munkába 
indul! Mindemellett sokszor 
szembesültem azzal is, hogy 
a gazdasági fejlődés gátja 
a rossz minőségű főút is, 
s az embereknek a bizton-
ság mellet, megélhetés kell! 
Útlezárásokkal, terelő utak 
kijelölésével, időnként vá-
rakozásokkal járnak majd a 
munkálatok, kérem, viseljék 
türelemmel és gondoljanak 
arra, hogy hamarosan szinte 
autópálya minőségű út fogja 
szolgálni itt a keleti határszé-
len élők kényelmét is!

A főút mentén haladva, a 
Móricz Zsigmond utca 1. sz. 
alatti régi polgári ház immár 
az önkormányzat tulajdona. 
Ennek az épületnek a hasz-
nosítására nyertünk 122 mil-
lió forintot, a házban múze-
umot, az udvarán kézműves 
udvarházat, történelmi ját-
szóteret, valamint a szakor-
vosi rendelőhöz vezető ön-
kormányzati utat alakítunk 
ki. Így a rendelőt most már 
két irányból, a Váci Mihály 
utca – Piac utca, valamint a 
Móricz Zsigmond utca felől 
is meg lehet majd közelíteni!

Szintén a főút mellett ma-
radva, a régi állatvásártér 
elhanyagolt területét is hasz-
nosítjuk. Itt egy városi ren-
dezvényház, lakodalmasház 
szolgálja majd a városunk-
ban és környékén élők szó-
rakozását. 

Napelem rendszer kerül 
kiépítésre a Polgármesteri 
Hivatal épületére, az Álta-
lános Iskola főépületére, a 
Központi iskola épületére, a 
Dombi iskola épületére, va-
lamint az óvoda épületére. 

Eszközbeszerzés keretén 
belül több, mint bruttó 40 
millió forint értékben újul-
hatnak meg az óvoda udvari 
játszóeszközei és konyhai 
eszközei. A Szociális Szolgál-
tató Központ területe közel 
140 m2-rel bővül, az udvaron 
pavilon létesül a szabadtéri 
programokhoz, kialakításra 
kerül egy, az idősek életkö-
rülményeit javító, rekreációs 
torna szoba és orvosi szoba, 
beszerzésre kerül egy 8+1 
főt szállító gépjármű is.

A „Zöld város” projektnek 
több fontos célja van, me-
lyek közül a legfontosabb a 
városi zöld felületek növelé-
se, kialakítása, gazdaságfej-
lesztés és a kulturális értéke-
ink megóvása. A megvalósí-
tás következtében megújul 
több parkunk is, a központ-
ban a Művelődési Ház és 
Könyvtár melletti zöld sziget 
és a Polgármesteri Hivatallal 
szembeni Főtér, valamint 
egy pihenő park kialakításá-
ra kerül sor a Marinkán lévő 
most kiszáradt tó környé-
kén, ahol egy új, szabadtéri 
közösségi teret szeretnénk 
kialakítani! Itt valósítunk 
meg egy kondiparkot is! 

Nagy örömünkre megva-
lósul a Művelődési Ház, vala-

mint a piac felújítása és bő-
vítése is, egy másik projekt 
pedig lehetővé teszi, hogy 
ne csak külsőleg, de esz-
közrendszerében is mind 
modernebbé váljon a Mű-
velődési Ház, ezzel is mind 
hatékonyabban szolgálva az 
emberek igényeit.

Közel 150 millió forintból 
olyan programok valósulhat-
nának meg a településün-
kön, amelyek a társadalmi 
együttműködés erősítését 
és a leromlott városrészek 
fejlesztését szolgálják!

Nagy eredményeink mel-
lett, szerényebbet, de sike-
rült előre lépni a közutak 
karbantartása tekintetében 
is! Ebben az évben két pá-
lyázati kiírás volt, amelyek 
segítségével önkormányzati 
útjaink állapotán tudtunk 
volna javítani! Az egyik 
egyetlen pályázati sikerte-
lenségünk épp ehhez fűző-
dik. Nem támogatták a Haj-
nal utca felújításáról szóló 
elképzeléseinket, ellenben 
85 millió forintot nyertünk 
a Csillagos dűlő és az Acsádi 
út állapotjavításához és 10 
millió forintot az utak kar-
bantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszer-
zéséhez.

Tudom, sok még a te-
endőnk, nagyon sok a hiá-
nyosságunk, de úgy érzem, 
ismét nagyot sikerül előre 
haladnunk! Ehhez kívánunk 
mindannyiunknak egészsé-
get, töretlen hitet és ered-
ményes új esztendőt!

Ménes Andrea
polgármester

Békességben, egészség-
ben, eredményekben és sze-
retetben bővelkedő új évet 
kívánok! 

Az időben mögöttünk ha-
gyott 2017-es év nem múlt 

el nyomtalanul életünkben, 
mély barázdákat húzott em-
lékezetünkben és nyomot 
hagyott a körülöttünk lévő 
világban.

Hálát adtunk és adunk 
minden nap 
az Égieknek, 
hogy itt lehe-
tünk és ve-
lünk lehetnek 
a számunkra 
legfontosab-
bak, oszto-
zunk a gyász-
ban mind-
azokkal, akik 
elvesztették 
szeretteiket, 
számunkra is 
fontos bará-
tokat, munka-

társakat, jó ismerősöket.
Köszönetet mondtunk 

és mondunk azoknak, akik 
mellettünk voltak, biztattak, 
segítettek a magánéletünk-
ben fontos, valamint közös-
ségi céljaink elérésében.

Hálát adunk azokért a pil-
lanatokért, melyek megerő-
sítettek bennünket, vagy ép-
pen feledtették velünk ku-
darcainkat, hiszen életünk 
velejárója, hogy nem tudjuk 
megvalósítani minden ter-
vünket és nem vagyunk ké-
pesek minden helyzetben 
számunkra kedvezően befo-
lyásolni a körülöttünk zajló 
folyamatokat.

Küzdelmes és eredmé-
nyes évet zártunk és hason-
lóra számítunk a megkez-

dődött Új Évben is. Mert a 
„jó harcokat” mindig meg 
kell harcolni, és „a pályát vé-
gig kell futni”, ha bármit el 
akarunk érni, meg akarunk 
valósítani, vagy szeretnénk, 
ha bekövetkezne. Az életünk 
folyamatos küzdelem, mely-
nek látni és érezni kell az ér-
telmét, szépségét, különben 
tehernek és kényszernek 
érezzük egész életünkben. 
Ez akkor sikerülhet, ha a 
mozgatórugó, az inspiráló 
erő megvan bennünk, ezért 
fontos „a hitet megtartani” 
magunkban, megerősíteni 
másokban és engedni erejé-
nek kiteljesedését.

Ezért 2018 sikerének a 
receptje világos és egyértel-
mű, minden élethelyzetben 

segít és bárki képes alkal-
mazni.  Erősítsük meg, újít-
suk meg hitünket a szeretet, 
a tisztelet és a barátság ere-
jében. Vigyázzunk a csalá-
dunkra, figyeljünk szerette-
inkre, becsüljük meg a mun-
katársakat és őrizzük meg a 
barátságot. Akkor minden 
elvégzendő munka feladat-
tá, az akadály kihívássá, a 
nehézség küldetéssé válik, 
a kudarc megedzi a lelket és 
újabb erőket mozgósít ben-
nünk. Nagy feladatok várnak 
ránk 2018-ban is, melynek 
során akadályokat fogunk le-
küzdeni, rendületlenül hala-
dunk a megkezdett úton és 
újult erővel vágunk bele ki-
tűzött céljaink megvalósítá-
sába. Magyarország életében 

küzdelmes, de termékeny év 
lesz az Úr 2018. esztendeje.

Azt kívánom a hazánk 
területén élő családoknak, 
polgároknak, minden hon-
fitársamnak, hogy az Új Év 
hozzon békességet, tegye 
lehetővé lelki és anyagi gya-
rapodásukat, egyben legyen 
a magyar felemelkedés kor-
szakának kezdete. Isten ad-
jon hozzá erőt, egészséget, 
szerencsét, szeretetet! Hajrá 
Magyarország! Hajrá Magya-
rok!

Tisztelettel és barátsággal:

Tasó László 
országgyűlési képviselő, 

a Miniszterelnökség 
államtitkára

Nagyra becsült Ismerőseim és kedves Barátaim!



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. december 27-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 148 732
Czeglédi Andrásné 8349733047 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 115 000
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 104 110
Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs Nyírmartonfalvai u. 051/9 68 750

Németi Barna 8399344664 4287 Vámospércs Újlétai u. 1. 57 000

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 377 350
Tóth Ferenc 8352343211 4287 Vámospércs Pacsírta u. 14. 77 820
Veres Pálné 8356543649 4287 Vámospércs Táncsics u. 29. 56 000

Összesen: 2 691 512

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. december 27-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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

Dante Shoes Kft. 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 415 417
Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700
Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 160 513
Revopart Trade Kft. 
“felszámolás alatt” 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthorikert 2201/1. 118 884

Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Összesen: 4 970 179

Házasságkötés:

PaPP Csaba Lajos és KiCsáK ZsuZsanna 

Akik már nincsenek közöttünk:

Varga jóZsef

DeáK jóZsef

baLogh ferenCné (KáLLai Margit)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Országos változások 2018. január elsejétől 
2018. január 1-től számos, a mindennapi életünket is érintő 

kedvező változás következik be Magyarországon. A legfontosabba-
kat igyekeztünk összegyűjteni és Olvasóink elé tárni. 

Az új évben a minimálbér 8 százalékkal (bruttó 127.500 forint-
ról 138.000 forintra) nő, ami családi kedvezmények nélkül 91 770 
forintot jelent nettóban. A szakképzettséget igénylő pozíciókban 
a garantált bérminimum 161 ezer forintról 180 500 forintra nő – 
ez pedig 12 százalékos emelkedést jelent. 

A minimálbér emeléséből fakadóan 2018-tól magasabb a gyed 
és a diplomás gyed összege (ráadásul mostantól ez utóbbit az érin-
tettek már a gyerek kétéves koráig vehetik igénybe). Így a gyed 
plafonja bruttó 193 200 forint, a diplomás gyed az alapképzésben 
résztvevő hallgatóknál 96 600 forint, a mesterképzésben résztve-
vőknél 126 350 forint lett. A csecsemőgondozási díjra a vér sze-
rinti apa mostantól a korábbinál több élethelyzetben is jogosult. 
A táppénz maximális napi összege 8500 forintról 9180 forintra 
emelkedett.

Tovább bővül a családtámogatási rendszer: továbbra is jár adó-
kedvezmény a gyermekeket nevelő családoknak (a kétgyermeke-
sek januártól már 35.000 forint adót tudnak leírni havonta); folyta-
tódik az otthonteremtési program.

Változik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosult-
sági jövedelemhatára is, mely az öregségi nyugdíjminimum 130-
140%-áról 135-145%-ára emelkedik 2018. január 1-jétől. A jövede-
lemhatár emelés eredményeként még több szociálisan rászoruló 
gyermek válik jogosulttá a kedvezményre.

A nyugdíj 3 százalékkal emelkedik, mert a kormány nyáron ek-
kora inflációt becsült, mostanra viszont már csak 2,5-2,7 százalék-
ra várják a fogyasztói árszint átlagos emelkedését. A nyugdíjmini-
mum összege továbbra is 28.500 forint.

Az ápolási díj alapösszege január 1-jétől ismét 5 %-kal emelke-
dik, valamint a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át 
otthon ápolók számára új támogatási forma lesz elérhető, mely 
kompenzációt nyújt azoknak, akik az otthoni tevékenységük mel-
lett a munkaerőpiacon kevésbé tudtak, tudnak jelen lenni, ami 
miatt alacsonyabb összegű nyugdíjra jogosultak. 

Újra csökkent, 18 százalékról 5 százalékra mérséklődött az 
internet-szolgáltatás áfája.

Néhány élelmiszer áfája is csökkent. A fogyasztási célú halak, 
a házi sertés vágási melléktermékeinek és a belsőségek (így pél-
dául a zsírszalonna és a máj) áfakulcsa január elsejétől a 2017-ig 
érvényes 27 helyett már csak 5 százalék. Az éttermi szolgáltatások 
tavalyig 18 százalékos adókulcsa ugyancsak 5 százalék.

Változás a közlekedésben: a véletlenül fizetős útra tévedt autó-
sok mostantól az utazás megkezdése után is megvehetik az e-mat-
ricát, erre 60 percük van.

A Református Egyház hírei
A Vámospércsi Református Egyházközség hálásan köszöni 

meg Vámospércs Városi Önkormányzatnak az 500.000 forintos 
támogatását.

Az Ökumenikus Imahét időpontjai: január 22., hétfő 17 óra: 
Református Gyülekezeti Terem; január 23., kedd 17 óra: Baptista 
Imaház; január 24., szerda 17 óra: Katolikus templom; január 25., 
csütörtök 17 óra: Református Gyülekezeti Terem.

2017. december

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. december 12. napján ülést tartott, melyen a követke-
ző döntéseket hozták a képviselők:

elbírálták a civil szervezetek támogatási kérelmeit•	
jóváhagyták a város településképi arculati kézikönyvét •	
elfogadták a Város Környezetvédelmi programját és a fenn-•	

tartható fejlődés helyi programját (Local Agenda) 
az Európai Uniós projektek megvalósításához többletforrást •	

biztosítottak

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 
közleménye

Tisztelt Városlakók!

Vámospércsen a szelektív hulladékok elszállításának idő-
pontjai 2018-ban a következőképpen alakulnak. Január 17-18., 
február 21-22., március 21-22., április 18-19., május 16, 17., június 
20-21., július 18-19., augusztus 15-16., szeptember 19-20., október 17-
18., november 21-22., december 19-20.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
közleménye 

Tisztelt Lakosság!
A téli hidegben nemcsak a vízmérőkre, a csövekre és 

egyéb szerelvényekre érdemes odafigyelni, hanem a köz-
kifolyók helyes téli használatára is. A közkifolyó szabályos és 
hosszú távú működése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomó-
kart minden esetben teljesen (ütközésig) nyomja le. Lehetőség 
szerint minden alkalommal nagyobb mennyiségű vizet vételezzen 
egyszerre. Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, 
egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, nehezítve, 
késleltetve a javítását. Amennyiben rendellenességet észlel a köz-
kifolyó működésében és környékén, kérjük, jelezze mielőbb az 
alábbi elérhetőségeinken: személyesen az ügyfélszolgálati irodá-
inkban; a TRV Zrt. éjjel-nappal hívható ingyenes központi műsza-
ki hibabejelentőjén (06-80-205-157); e-mailben (ugyfelszolgalat.
szolnok@trvzrt.hu), valamint Call centerünk telefonszámán (06-
40-180-124). Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! A települési közkifo-
lyók rendeltetésszerű használata a téli időben is a szolgáltató és a 
felhasználó közös érdeke.
Védekezzen időben a vízóra és a belső hálózat elfagyása 
ellen!

A hideg beköszöntével a vízmérők, a csövek és egyéb szerelvé-
nyek elfagyása bosszúságot és előre nem várt jelentős költségeket 
okozhatnak felhasználóink számára. Mindezek azonban kellő oda-
figyeléssel megelőzhetőek! Felhasználói teendők mérőelfagyás 
esetén: vízmérő-elfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítse 
a TRV Zrt. munkatársait az ingyenesen hívható műszaki hibabeje-
lentő telefonszámon (06-80-205-157)! Ellenőrizze, hogy a vízmérő 
előtti elzáró csap nyitva van-e. Amennyiben igen, próbálja elzárni, 
a további vízelfolyás megelőzése érdekében. A vízmérők rendsze-
res ellenőrzése és a vízórán belüli hálózat karbantartása, a hazai 
törvények alapján a felhasználó feladata. A vízóra, illetve a belső 
rendszer elfagyása, hibái miatt fellépő vízóracsere és vízelfolyás 
költsége a felhasználót terheli! 
Hogyan védekezzen a vízi közművel elfagyása ellen?

Legfontosabb teendő az elfagyás megelőzése érdekében lakott 
épületekben: pótolja az esetlegesen sérült vagy hiányzó vízóra 
akna fedőlapját; szigetelje megfelelően a vízmérő akna oldalát, 
födémszerkezetét és a fedőlapját; gondoskodjon az akna környé-
kének feltöltéséről, a levegőáramlás megakadályozásáról; rend-
szeresen ellenőrizze – különösen fagyos időszakban – a vízóra és 
az akna állapotát. 
Teljes körű víztelenítés nem lakott épületekben:

A télen nem lakott épületek, üdülők vízvédelme érdekében 
zárja el a vízóra előtti elzáró szelepet is. A vízóra után lévő leürí-
tő szelepet – ha van beépítve – fordítsa megfelelő állásba, hogy a 
rendszerből lefolyjon a benne lévő víz. Zárja el a kerti csapok téli 
fagyelzáróját teljes ütközésig, és nyissa ki a kerti csap csaptelepét. 
Ezzel a fagyelzáró ürítőjén a kerti csap függőleges ágából leürül 
a benne lévő víz. Ez a leürülés egy halkan hallható szivárgási zaj-
jal jár, ami a kerti csaphoz hajolva könnyen hallható. A leürülés 
1-2 percet vesz igénybe, ezután a szivárgási zaj meg kell, hogy 
szűnjön. Kérjük, ezt ellenőrizze le, mert ellenkező esetben a fagy-
csap folyamatos ürítő állásban maradhat, ami további vízelfolyást 
eredményezhet. Víztelenítse az épületen belül található berende-
zéseket (engedje ki a vizet a bojlerből, WC tartályból, esetleges 
egyéb berendezésekből). Télen rendszeresen, nagy fagyok esetén 
különösen, ellenőrizze a használaton kívüli ingatlanokat, ezzel 
megelőzve az ivóvíz elfolyását, valamint az épület és berendezé-
sek esetleges elfagyását. A vizes szakemberek tapasztalata, hogy 
a csőtörések száma a téli időszakban 10-15 %-kal magasabb, mint 
nyáron. Ne feledje, a fagykár okozta káros vízelfolyás megelőzése 
a felhasználó és a szolgáltató közös érdeke.

i s k o l A i  h í r e k
November 24-én a Művelődési Ház és Könyvtár szervezésé-

ben egy nagyszerű Toldi előadást tekinthettünk meg, a gyerekek 
egy-egy szép könyvet is kaptak ajándékba (Arany János Toldiját, 
Jankovics Marcell képeivel).

Iskolánkban a december igazán a gyerekek hónapja volt, az 
ünnep, az ajándékozás jegyében telt. Mikulás alkalmából a Deb-
receni Tankerületi Központ támogatása jóvoltából 100 ezer forint 
értékben társasjátékokat kapott iskolánk. A gyerekek boldogan 
vették birtokba az új játékokat. Szintén a Debreceni Tankerületi 
Központ ajándékaként az Agóra Tudományos Élményközpontban 
egy komplex programon vehetett részt 30 legaktívabb, legeredmé-
nyesebb tanulónk.

Nagy köszönettel tartozunk Sallai Szabolcs vállalkozónak, aki 
tanulóinknak 1 mázsa szaloncukrot küldött a Mikulással! Az aján-
dék szaloncukrot kiosztottuk a gyerekek részére, valamint jutott 
belőle a decemberi DÖK programok résztvevőinek, az énekkaros 
tanulóknak és a karácsonyi műsorban szereplő második évfolya-
mos gyerekeknek a jutalmazására is.

Évek óta hagyomány már, hogy elismerő oklevelet és könyv-
jutalmat vehetnek át Ménes Andrea polgármester asszonytól ki-
emelkedően teljesítő tanulóink és felkészítő pedagógusaik. Kö-
szönjük, hogy ismét részt vehettünk a polgármesteri hivatalban 
megrendezett ünnepségen! Nemcsak tárgyi ajándékok, hanem 
meghitt pillanatok is szebbé tették ezt az időszakot:

Majdnem minden osztályunk megnézte Debrecen főterén a ka-
rácsonyi fényeket.

December 3-án iskolánk énekkara egy koncerten mutatta be az 
önkormányzat támogatásával elkészült karácsonyi CD anyagát. A 
kórus énekelt szentestén a református templomban is.

Bekapcsolódtunk a városi Mikulás-futásba és a Mikulásházat is 
meglátogatták a gyerekek. A Korponai kiváltságlevél évfordulójá-
ról iskolánk tanulói is megemlékeztek, nyolcadikosaink az iskolá-
ban és a városi ünnepségen is előadták műsorukat.

Iskolánkban minden decemberben a másodikos gyerekek ké-
szülnek karácsonyi műsorral. Idén a hótündérek életébe és egy 
karácsonyi vásári forgatagba is bepillanthattunk. Felkészítő neve-
lők a második évfolyam tanítónői: Ádám Magdolna, Csere Gabri-
ella, Nagy Judit Ildikó és Sarudiné Oláh Enikő. A hangosításban 
Molnár Edit, a dekoráció elkészítésében Elekné Laczkó Judit se-
gédkezett. Az előadásban közreműködött az iskola énekkara is 
Ráczné Stummer Ibolya vezetésével. A műsort színesítette Karacs 
Anna, Szűcs Eszter és partnereik tánca, Ács Panna zongorajátéka, 
Diczkó Réka, Kertész Kinga, Plavecz Kincső, Juhász Fanni és Hu-
nyadi Tamás szólóéneke is.

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a tanév 1. félév 
szorgalmi időszaka január 26-ig tart. A félévi eredmények-
ről február 2-án értesítjük a szülőket az ellenőrző útján.

Fókuszban a pálinka
Negyedik alkalommal, december 28-án tartották városunkban 

a Pálinkaversenyt. A viadalon 24 nedű versenyzett (8 ágyas és 16 
fehér). A finom ízlésű, szakavatott zsűri (elnöke Lehó István, tagjai 
Huszti János és Lakatos József) döntése értelmében a fehér pá-
linkák kategóriájában megosztott első helyezésben részesült Nagy 
Attila és Gyallai Imre, második lett Kiss Sándor, a harmadik pedig 
Pál János. Ágyas kategóriában Polgár Roland diadalmaskodott az 
ezüstérmes  Csuth Imre és a bronzérmes Kozma Sándor előtt.

Dupla építési telek 2000 m2.
Telephely kiadó a 48-as út mellett.

Hyundai kis teherautó friss műszakival eladó.
Érdeklődni: Bocskai kert 2 szám alatt, személyesen vagy 

telefonon: 0630/312-8638

Emlékezés
Hamza Sándorné (Horváth Julianna) 

halálának 20. évfordulójára

„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
Hiába szólítunk nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó, nem sok annyit nem mondtál,

csak elmentél a halál hosszú útján!
Szíved már nem fáj, a mienk vérzik,

A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!”

Szerető férjed és fiaid

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Varga József

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Deák József

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Balogh ferencné (kállai Margit)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak



Hamarosan minden érdek-
lődő számára hozzáférhetővé 
válik a Művelődési Ház és 
Könyvtárban a Vámospércsi 
Mátyás Király Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Búzavirág Gyermekkarának 
Ünnepre hív a dal című 
CD-je. A 15 dalt, továbbá 4 
vers- és prózarészletet tartal-
mazó kiadvány közösségi ösz-
szefogással jelenhetett meg, 
és mostantól fogva a karácso-
nyi ünnepi készülődés és rá-
hangolódás elengedhetetlen 

kellékeként gondolhatunk rá, 
nem kis büszkeséggel. A hifi-
ben, számítógépen, autóban 
egyaránt játszható lemezen 
három tematikus csokorba 
rendeződnek a dalok: népi 
énekek, tradicionális ka-
rácsonyi énekek, valamint 
a könnyűzene melodikus, 
népszerű darabjai. Érdekes 
egyben meghallgatni az Ün-
nepre hív a dal-t, ahogyan 
egymásra is felelnek a zenék. 
Legalább ennyire érdemes 
a lejátszóprogramunkon 

a „véletlen lejátszás” opci-
ót választani, hiszen ekkor 
a zenék vártatlanul, üdítő 
sokféleségükben tárulnak 
fel. Csak néhány címet eme-
lünk ki ízelítőként: Hej, víg 
juhászok, csordások; Ó, jöjj, 
ó jöjj üdvözítő…; Karácsony 
ünnepén; Szürke patás. Az 
énekeket a Búzavirág gyer-
mekkar mostani és korábbi 
tagjai éneklik (meghívott 
régi diákok: Lakatos Zoltán, 
Lengyel Fruzsina, Nagy Ti-
bor, Szabó Blanka), szólót 
énekel: Ács Panna, Csontos 
Máté, Diczkó Réka, Gyarma-
ti Bianka, Hunyadi Tamás, 
Juhász Fanni, Kertész Kinga, 
Lakatos Krisztina, Plavecz 
Kincső és Szilasi Gréta; sza-
val Pólyik Ágota. Hangszeren 
közreműködnek: Arnóth Ildi-
kó (hegedű), Balogh Zsanett 
(brácsa), Nagy Viktória (fuvo-
la), Tanka Ákos (gitár), Vasné 
Katona Adrienne (zongora). 
A hangfelvétel Hauck Mátyás 
munkája, a csoportképet Mé-
száros Gergely készítette, a 
borító Pintye Andrea ügyes-
ségét dicséri. Az együttes 
művészeti vezetője Ráczné 
Stummer Ibolya tanárnő. A 
CD megjelentetésének kez-
deményezője Ménes Andrea 
polgármester és Vámospércs 
Város Önkormányzata. Ün-
nepre hív a dal – ismételjük 
a címet és tegyük is hozzá: 
gyermekeink hangján.

Ünnepre hív a dal

December 12-én emlék-
műsorral és koszorúzással 
tisztelegtünk a Korponai Ki-
váltságlevél kibocsájtásának 
emléknapján a Városháza 
dísztermében és az épület 
homlokzatán elhelyezett 
emléktábla előtt. Nekünk, 
vámospércsieknek, akik itt 
születtünk, itt nőttünk fel, itt 
alapítottunk családot, ide ve-
tett minket a sors, egyszóval 
itt éljük életünket, tudatosíta-
nunk kell magunkban ennek 
a napnak a fontosságát. 1605. 
december 12.-én a felvidéki 
Korpona városában tartott 
országgyűlésen – a Bocskai 
szabadságharc egyik záróak-
kordjaként – a királyi Magyar-
ország és Erdély fejedelme 
a szabadságküzdelmekben 
tanúsított odaadó, áldoza-
tos és hősies helytállásukért 
9254 hajdú vitéz és család-
tagjaik letelepítéséről, kivált-

ságok adományozásáról és 
szabad vallásgyakorlásukról 
rendelkezett. Vámospércsen 
108 hajdúkatona részesült 
telekben – ők és családtagja-
ik, akik nemesi jellegű előjo-
gaikért cserébe élethosszig 
tartó hűséggel és katonai 
szolgálattal tartoztak a feje-
delemnek, fellendítették a 
stagnáló mezővárost, kulturá-
lis, demográfiai, hadászati és 
vallási értelemben is. „Azon 
fáradozunk, hogy hajdú örök-
ségünkhöz produktív módon 
tudjunk viszonyulni, hagyo-
mányainkat szem előtt tartva, 
a XXI. század kihívásainak 
megfelelően. Identitásunk, 
mintáink, mi-tudatunk egyik 
fő fundamentumáról beszél-
hetünk. Ne felejtsük el, hogy 
nem csupán a szabadságharc 
lezárásának következményei 
voltak közvetlen hatással a 
település változására, hanem 

a harc első momentuma, az 
álmosdi csata és győzelem, 
1604. október 15-én, egy kő-
hajításnyira zajlott tőlünk.” 
– emelte ki ünnepi beszédé-
ben Ménes Andrea polgár-
mester. „Mindenkinek, kü-
lönösen a teremben helyet 
foglaló iskolásoknak ajánlom, 
hogy látogassák meg a csata 
helyén emelt monumentális 
emlékművet. Azon túl, hogy 
közünk van a saját történel-
münkhöz, munkánk is van 
vele” – fogalmazott Ménes 
Andrea. Az ünnepi műsort 
a Mátyás Király Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói – Deák Zsuzsa, Ju-
hász Fanni és Lakatos Panna 
– szolgáltatták, a megemlé-
kezést a Himnusz és a Szózat 
eléneklése keretezte, majd a 
résztvevők megkoszorúzták 
a Korponai Kiváltságlevélnek 
emléket állító márványtáblát.

„Hitünknek, lelkiismeretünknek és 
régi törvényeinknek szabadságát 

minden aranynál feljebb becsüljük.”

A hivatalos program szerint 
17 órakor kezdődött a Min-
denki Karácsonya december 
20-án, a téli napfordulót meg-
előző napon, ám ez a tény-
szerű megállapítás mégsem 
teljesen igaz. A Fintorgó Gyer-
mek Színjátszócsoport tagjai 
ugyanis már kora délutántól 
járták a várost, felelevenítve 
a kántálás hagyományát, be-
vonva, csatlakozásra kérve a 
helyieket. A Művelődési Ház 
előtti placcon két forrongó 
üstben főtt és gőzölgött a 
tea, valamint az ünnep leg-
jellemzőbb itala a fűszeres 
forralt bor – aminek „alap-
anyagát” a Kertbarát kör tag-
jai: Huszti János, Nagy István 
és Eszterhai István ajánlották 
fel – Szabó János felügyelete 
alatt. Szép pillanat volt, ami-
kor a vendégek elfoglalták 
helyüket és teljesen megtelt 

a színházterem. Szülők, nagy-
szülők, rokonok, barátok, 
kedves ismerősök. Az ünnepi 
műsort a második évfolyam 
diákjai szolgáltatták (felkészí-
tő tanárok: Ádám Magdolna, 
Csere Gabriella, Nagy Judit, 
Sarudiné Oláh Enikő), akik 
egy tanulságos, napjainkban 
játszódó történet segítsé-
gével hívták fel a figyelmet 
olyan értékekre, mint a szere-
tet, emberek közötti szolida-
ritás és tisztelet, önfeláldozás. 
A másodikosok minden nap 
próbáltak, gyönyörű díszle-
tek között, szép jelmezekben 
mutathatták be a műsort, 
munkájuk gyümölcse be-
érett. Az énekbetétek a Búza-
virág Gyermekkar jóvoltából 
messze hangzó hálaénekké 
váltak. A Fintorgósok betlehe-
mezése pedig évszázadokra 
visszarepítette közénk a Mes-

siás-várás lélekemelő csodá-
ját. Akárcsak a Vámospércsi 
Népdalkör karácsonyi dal-
csokra. Megható volt látni a 
gyertyával éneklőket, majd 
átélni a közös éneklés közös-
ségi élaményét: Mennyből az 
angyal, Pásztorok, pásztorok, 
Dicsőség – egyesült a szín-
pad és a nézőtér. A Mindenki 
Karácsonya nem zárulhatott 
szeretetvendégség nélkül: 
diós-mákos kaláccsal ked-
veskedtek a Művelődési Ház 
dolgozói. „Karácsony napja 
a szeretet ünnepe, egy nap 
a 365 közül – pedig fordítva 
kellene, hogy legyen. Minden 
városlakónknak meghitt, ál-
dott, csodaváró ünnepet kí-
vánok” – fogalmazott ünnepi 
beszédében Ménes Andrea 
polgármester. A Boldog Ka-
rácsony rajzpályázat ered-
ményei: 1-2. osztályban első 

helyezést ért el Plavecz Zoé, 
második lett Szabó Nóra, 
megosztott harmadik Jáger 

Barbara és Trencsényi Si-
mon. 3-4. osztályban Plavecz 
Kincső aratott diadalt, Szabó 

Lili második, Milák Mária 
harmadik lett. Különdíjban 
részesült Borsó Zoltán.

Kántáló sokaság a Mindenki Karácsonyán

Az Óév búcsúztatására és 
az Újév köszöntésére gyűltek 
össze az emberek december 
31-én a hagyományos szilvesz-
teri bálon. A Művelődési Ház 
és Könyvtár színházterme 
ünnepi uniformisba öltözött, 
a szépen dekorált helyszínen 
mindenkinél volt legalább 
egy duda vagy anyósnyelv. 
Az önfeledt hangulatról a 
Fontana Duó gondoskodott 
rock klasszikusok, mulatós 
örökzöldek, retró gyöngy-
szemek felvonultatásával és 
a jelenlévők megtáncoltatá-
sával. A tánc szüneteiben a 
kokadi Betekincs Étterem 
ínycsiklandó svédasztala vár-
ta a résztvevőket, valamint a 
Háziasszonyok Klubja által 
– Szabó Jánosné vezetésével 
– gonddal készített töltött ká-
poszta. Amikor az óra elütöt-

te az éjfelet és hivatalosan is 
elkezdődött a 2018-as időszá-
mítás, összekoccantak a pezs-

gős poharak, az együttes pe-
dig eljátszotta a Himnuszt.

Éjfélkor összekoccantak
a pezsgős poharak

2017-ben „Vámospércs 
Sportjáért Díj”-ban részesül-
tek Kolompár József és fiai. 
A korábbi labdarúgókapus-
sal életéről, a sport szereteté-
ről, a közösség erejéről és a 
Díj példaértékéről beszélget-
tünk.

Vámospércsi Hírek: Vá-
mospércsen sokan ismerik 
Önt, legtöbben látásból. Me-
sélne röviden az életéről?

Kolompár József: Ko-
lompár Józsefnek hívnak, 
1971. június 14-én születet-
tem Debrecenben. Édesapám 
a TSZ-ben dolgozott, édes-
anyám – aki jelenleg rokkant-
nyugdíjas – a vámospércsi 
fatelepen. Négy osztályt jár-
tam a nyírábrányi általános 
iskolában, ezt követően dol-
goznom kellett: teheneket, 
valamint gulyát legeltettem, a 
természet közelében voltam, 
együtt lélegeztem vele. Ké-
sőbb az akkori ÁFÉSZ-nél is 
dolgoztam. 1994-ben házassá-
got kötöttem Károlyi Anikó-
val, feleségem négy fiúgyer-
mekkel ajándékozott meg. 

Vámospércsi Hírek: A 
díjat sport kategóriában 
nyerte el. Ha egyetlen szóban 
kellene összefoglalni, hogy 
mit jelent az Ön számára a 
labdarúgás, mi volna az?

Kolompár József: Éle-
temet. Ha öt szóval is vála-
szolhatok: a pályán éreztem 
otthon magam. A mérkőzé-
seken felelősségteljes felada-
tom volt: kapus, azaz hálóőr 

voltam. Függtem 
a csapat egészétől, 
főleg a védelem-
től, irányítanom is 
kellett őket, hogy 
meglegyen az össz-
hang. Volt, amikor 
egyedül állt szem-
ben velem az ellen-
fél támadója, és a 
szorult helyzetben 
jó döntést kellett 
hoznom, bravúrt 
bemutatni ahhoz, 
hogy meccsben 
maradjunk. Hitval-
lásomat az ilyen 
mérkőzések után 
hoztam meg: a ka-
pus csapatjátékos, 
a gárdának akkor 
megy jól, ha a há-
lóőr láthatatlan 
marad, ha viszont 
játékba kell avat-
koznia, forró szív-
vel és hideg fejjel érdemes.

Vámospércsi Hírek: 
Mire a legbüszkébb?

Kolompár József: Talán 
arra, hogy az NB3-ig jutottam. 
A társak megbíztak bennem, 
tisztelték teljesítményemet. 
Nagyon sokat jelent nekem és 
a családomnak, hogy a Hajdú 
Gálán a színpadon állhattam 
fiaimmal, és a város önkor-
mányzata érdemesnek talált 
minket erre a díjra.

Vámospércsi Hírek: Mi-
után visszavonult, szögre 
akasztotta a stoplist, kapus-
kesztyűjét behelyezte a szek-
rénybe… El tudott szakadni 

a focitól?
Kolompár József: Nem 

tudtam és nem is akartam 
volna, magával ragadt a han-
gulat, az atmoszféra, a közeg 
pedig nem engedett el. Itt 
is szeretném megköszönni 
fanatikus szurkolóinknak a 
kitartó, szívből jövő támoga-
tást. Azt mondják, a csapat 
tizenkettedik játékosa a szur-
kolótábor. Hosszú évek óta 
tizenkettedik játékos vagyok. 
Nézem és buzdítom a gyere-
keimet, akik folytatják a lab-
darúgást. Hajrá Vámospércs! 
Hajrá Bocskai SE!

A pályán éreztem otthon magam
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