
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

Március tizenötödikéhez 
közeledve azon gondolkodtam, 
hogy mennyire nüanszokon 
múlt a forradalom esemény-
gazdagsága. Úgyis fogalmazha-
tok: mennyire kellett stimmel-
nie minden apró részletnek, 
hogy az legyen, és évszázadok-
kal később is azt jelentse már-
cius 15., amire a nemzet egésze 
büszke lehet, határon innen és 

túl. Szerencsére, 
a történelemben 
nincsen ha. Nincs 
az, hogy az óriási 
márciusi havazás 
miatt megbénul 
Pest-Buda, nem 
nyitnak ki a hiva-
talok, kávézók és 
üzletek, a forradal-
mat a szervezők 
lefújják. Nincs az, 
hogy a forradalmi 
ifjak törzshelye, 
a Pilvax, bezár, 
felújítás vagy év 
eleji nagytakarí-
tás miatt. Nincs 
az, hogy Petőfi a 
Svábhegyen kirán-

dul éppen ekkor, Jókaival és 
Vasvárival. Nincs az, hogy az 
orvostanhallgatók és jogászok, 
összességében az egyetemis-
ták vizsgára készülnek, és 
nem érdekli őket a gyülekező, 
jelszavakat skandáló tömeg. 
Nincs az, hogy Landerer és 
Heckenast nyomdászok Bécs-
be utaznak egy nyomdaipari 
kiállításra, így a forradalmi if-

jak hiába várják őket. Nincs az, 
hogy nem készül el időben a 
tizenkét pont. Nincs az, hogy a 
Nemzeti dal refrénje lemarad. 
Nincs az, hogy a dölyfös Hely-
tartótanács a tömegbe lövet. 
Nincs az, hogy Kossuth Lajos 
Bécs helyett inkább Párizsba 
utazik, kikapcsolódni. Viszont, 
ha a történelemben nincsen 
ha, és a március tizenötödikei 
események a maguk felemelő 
fiatalosságában, kérlelhetet-
lenségében és visszafordítha-
tatlanságában megtörténtek, 
akkor felvirrad a másnap is, 
józan higgadtságban, tele ké-
tellyel, kétséggel és kár volna 
tagadni, félelemmel. A félel-
met viszont legyőzte az erő, a 
forradalmárok saját magukba 
vetett kitartó hite és az érzés, 
hogy nem vagyunk egyedül, 
hiszen Európa különböző ré-
szein – a német területektől 
Itálián át Csehországig és a 
Habsburg Császárság fővá-
rosáig, Bécsig – láncreakció-
szerűen követték egymást a 
demonstrációk. A pozsonyi re-
formországgyűlés és a 12 pont 

alapján a megrettent V. Ferdi-
nánd király aláírta az úgyneve-
zett április törvényeket, amik 
hazánknak új irányt szabtak. 
Megindulhatott a polgári fej-
lődés, a cenzúra eltörlése, 
kezdetét vehette a jobbágyfel-
szabadítás, megalakult az első 
törvényes magyar kormány! 
Amikor a Habsburgok, fel-
eszmélve és erőt gyűjtve Ma-
gyarország ellen támadtak, a 
törvényes, szentesített, általuk 
szavatolt országgal szemben 
tették ezt! A javarészt nemzet-
őrökből, felkelőkből, kisebb 
részben képzett katonákból 
és huszárokból álló magyar 
haderőnek a professzionális 
osztrák hadsereggel kellett 
felvennie a küzdelmet. A tét 
nem csupán az ország sorsa, 
hanem saját életük, családjuk, 
felmenőik és utódaik élete is 
volt, a legreményvesztettebb 
pillanatokban, amikor az oszt-
rák császár kérésére az orosz 
cár is bekapcsolódott a ma-
gyar szabadságharcba. A tör-
ténelemben nincsen ha, ezért 
ezek az emberek az utolsó ér-

vényes pillanatig küzdöttek a 
hazájukért, magyarságukért, a 
demokratikus eszményekért, 
a törvény előtti egyenlőségért, 
a sajtószabadságért, a sza-
bad nyelvhasználatért, azért, 
hogy rendelkezhessenek az 
országukkal. Mi, a 21. század 
magyarjai 1848-as eleinkhez 
hasonlóan a szabadság nem-
zeteként akarunk élni, alkotni, 
boldogulni. Egy olyan politikai 
nemzet tagjaiként, amely több 
mint ezer esztendős államal-
kotó népként büszke európa-
iságára, polgári demokratikus 
tradícióira, alkotóerejére, szor-
galmára. Olyan demokratikus 
közösségként, amely számára 
természetes a jó szomszéd-
ság, és amely ma már minden 
világban élő magyar előtt szé-
lesre tárja az ajtót. Akkor is, ha 
külpolitikai nyomásgyakorlás 
van rajtunk, akkor is, ha egye-
seknek a belső megosztottság 
többet jelent az egység akará-
sánál, akkor is, ha az európai 
szövetség a szembejövő kihí-
vásokkal kapcsolatban döntés- 
és cselekvésképtelen. Március 

14-én fáklyás menetünk be 
fogja világítani a főutcát, álta-
lános iskolásaink műsorukban 
pedig megelevenítik a 170 év-
vel ezelőtt történteket. Több-
ször leírtam már, és csak ismé-
telni tudom: a történelemben 
nincsen ha. Görgey Artúr tá-
bornok vállállta, hogy számos 
esetben életét kockáztatja az 
idegen túlerővel szemben, 
akár Bem József. Damjanich 
János tábornok az életét adta 
a hazáért. Széchenyi István 
gróf, a „legnagyobb magyar”, 
Szemere Bertalan az utolsó 
időszak miniszterelnöke, Vö-
rösmarty Mihály a Szózat szer-
zője, mindannyian beleőrül-
tek a szabadságharc leverése 
miatti gyászukba. Küzdelmük 
nem volt hiábavaló, mert mi 
itt vagyunk, kokárdával mell-
kasunkon, őket pedig meg-
őrizte a nemzeti emlékezet 
számunkra. Március idusa, 
1848, te csillag!

Ménes Andrea
polgármester

Az előttünk élő nemzedé-
kek kitartottak a szülőföldjük 
mellett, mindent elkövettek 
annak érdekében, hogy amit 
örökül hagynak, az itt tartson 
bennünket. Nem csak az épí-
tett környezet, mely valójá-
ban csak nekünk kedves, nem 
csak a kulturális értékeink, 
hagyományaink és szokásaink, 
hanem a hely szeretete is 
örökségünk része. Ezért vál-
lalunk többletterheket és vál-
laljuk a sokszor embert próbá-
ló küzdelmeket, miközben sok 
családnak és egyénnek lenne 
lehetősége könnyebb utat vá-
lasztani. 

Erőfeszítéseinknek köszön-
hetően javulnak a helyben 
maradás körülményei, fontos 
infrastrukturális beruházá-
sokat sikerült megvalósítani 
Vámospércsen, és minden 
idők egyik legizgalmasabb fej-
lesztési programja kezdődik a 
napokban.

A közintézmények energeti-
kai korszerűsítésével csökken-
nek a fenntartási költségek 
és megszépülnek az épüle-
tek. Turisztikai fejlesztések-
kel tovább erősítik a város jó 
imázsát és az ágazathoz kap-
csolódó vállalkozások is pro-
fitálnak az eredményekből. A 
szennyvízcsatornázás után ele-

mi és jogos igény a belterületi 
utak teljes körű helyreállítása, 
valamint a hiányzó szilárdbur-
kolatú szakaszok kiépítése. 
Több utca felújításának elő-
készítése folyamatban van és 
épül is rövidesen az elnyert 
pályázatoknak köszönhetően. 
A külterületi utak felújításá-
ra elnyerhető, maximális 100 
milliós nagyságrendű prog-
ramból több fontos közigazga-
tási határon belüli földút lesz 
megerősítve, illetve útalappal, 
szilárd burkolattal ellátva. A 
belvízcsatornázásra és a belte-
rületi utak kiépítésére külön 
kormányzati támogatásra van 
szükség, melynek kidolgozá-
sa folyamatban van, 2019-től 
pedig programszerűen kerül 
végrehajtásra. A határátkelőig, 
sőt Érmihályfalváig tervezett 
kerékpárútra a határ menti 
fejlesztési források adják meg 
a lehetőséget. A „Zöld Város” 
Program kiemelt jelentőségű 
funkcióbővítő, környezettuda-
tos, idegenforgalmi, gazdasági, 
szolgáltatási és általános köz-
érzetjavító fejlesztési csomag. 
A város lakosságszámához ren-
delt keretnek a négyszeresét 
kérte a település polgármes-
tere, mert a program komple-
xitása ezt kívánta. Az irányí-
tóhatóságnál sikerült eljárni 

és a megyei 
támogatásnak 
is a duplája 
érkezik Vá-
mospércs re. 
Ékes bizo-
nyítéka a 
határozott, 
jól tervezett 
v á r o s ve z e -
tésnek és 
stabil válasz-
t ó ke r ü l e t i 
kapcsolatok-
nak, hogy a 
több mint 
800 milliós 
b e r u h á z á s 

megvalósulhat.
A város legfontosabb közle-

kedési kapcsolatának, a 48-as 
főút felújítási programjának 
végrehajtása megkezdődött. 
Rövidesen befejeződik a bel-
területi szakasz felújításának 
tervezése és elkezdődik a 
munka kivitelezése is. A deb-
receni belterületi szakasszal 
együtt 28 kilométernyi útsza-
kasz 11,5 tonnás burkolatának 
megerősítése a jelenlegei költ-
ségszámítások alapján is meg-
haladja a 19 milliárd forintot, 
ami teljes egészében a magyar 
költségvetésből kerül finanszí-
rozásra. Ez egy igen jelentős 
teher, amit jobb esetben 3 év 
alatt lehet elkészíteni, de való-
színű, hogy a megyeszékhely 
belterületi határától szüksé-
gessé váló 2 x 2 sávra bővítés 
további 8-10 milliárd forint 
forrást és plusz 2 évet igényel. 
A közel harminc milliárdos 
program végleges befeje-
zési határidejét a belterületi 
átépítések ütemezhetősége 
alapvetően befolyásolja, de a 
települések közötti Debrecen 
– Vámospércs – Nyírábrány 
– Határátkelőhely  közötti 
szakaszok a most kezdődő cik-
lusban befejeződnek. Tájékoz-
tatásul jelzem, hogy a 471-es 
főút teljes 32 kilométeres Haj-
dú-Bihar megyei szakaszának 
felújítása és bővítése 7 évet 
vesz igénybe. 

Tehát a 48-as főút felújítá-
sa nem lehet, és nem része a 
most induló a „Komplex útfel-
újítási programnak”, melynek 
országos forráskerete 100 mil-
liárd forint, mert ez egy külön 
kormánydöntésekkel meg-
valósuló, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt be-
ruházás, amihez minden 
félévben külön ütemezik a 
forrásokat.

Vámospércs számára fon-
tos, hogy járási székhelynek 
megfelelő szolgáltatásaival 

tovább erősítse a térségében 
lévő településekkel meglévő 
széles körű kapcsolatait. A vá-
ros pozícióit tovább javítja a 
Bagamér – Álmosd felé, és a 
Nyírmártonfalva – Nyíracsád 
felé vezető útszakaszok felújí-
tása is. Ezért, ha csak nagyvo-
nalakban összegzem a város 
következő ciklusra jutó forrás-
lehetőségeit, a közigazgatási 
területen belül is meg fogják 
haladni a 3 milliárd forintot. 
Ennyivel, egy biztonságos és 
korszerű közlekedési körül-
ményeket biztosító felújított 
főúttal, reményeim szerint a 
bővítés időszakában lévő ha-
tárátkelőhely fejlesztéssel, és 
még egy jó adag ragaszkodás-
sal lesz több Vámospércs és 
térsége 2022 végére.

A vámospércsiek teljesít-
ménye a várossá válásuk óta 
elismerésre méltó és imponá-
ló. Határozott kiállás, rengeteg 
munka és kiváló diplomáciai 
érzék kell az ilyen léptékű fej-
lődéshez, és ezt garantálja a 
Ménes Andrea által irányított 
döntéshozó testület. Mögöttük 
felsorakoznak a választókerü-
leti települések, az intézmé-
nyek, szervezetek dolgozói, az 
együttműködő vállalkozások 
és maga a Hajdúváros szorgal-
mas közössége, ami összessé-
gében a sikerességhez vezető 
legfontosabb feltételeket je-
lentik.

Rendkívül fontos azon-
ban, hogy a közösen elért 
eredményeinket itt is és az 
országban mindenhol meg 
tudjuk védeni. Elhárítsuk 
azt a veszélyt, ami az ország 
függetlenségének feladásával 
a határainkon ránk leselkedő 
illegális bevándorlás szabaddá 
tételével járna. 

Az ellenzék most már nyíl-
tan és egységesen a magyar 
önállóság feladásán mesterke-
dik, veszélybe sodorva ezer-
éves államiságunkat, keresz-

tény értékeinket, mindazt, ami 
a magyarságunk lényege. Meg-
győződésem azonban, hogy 
nem lesznek képesek megté-
veszteni a józanul gondolkodó 
választókat azok, akik a hata-
lom megszerzése érdekében 
bármire képesek. 

Megtiszteltetés volt eddig 
is számomra Vámospércs 
fejlődésének nagyszerű 
folyamatában részt venni, 
és országgyűlési képvise-
lőként a következő ciklus-

ban is szeretnék a város 
és a választókerület ren-
delkezésére állni. Bízom 
abban, hogy együttműkö-
désünk eredményeként a 
vámospércsiek számára is 
a szülőföldjük lesz a leg-
nagyszerűbb hely a vilá-
gon.

Tasó László
államtitkár,

országgyűlési képviselő

Azért dolgozunk, hogy a szülőföldünk legyen a legjobb hely a világon



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)
2018. február 28-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné 8349733047 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 115 000
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 77 614
Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs Nyírmartonfalvai u. 051/9 68 750

Nagy Ferenc 8423252639 4287 Vámospércs Vasút u. 21. 75 750

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 263 331
Tóth Ferenc 8352343211 4287 Vámospércs Pacsírta u. 14. 77 820

Összesen: 2 289 265

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)
2018. február 28-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 
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

Összesen: 4 644 036

Akik már nincsenek közöttünk:

Csuth sándorné (tömöri EsztEr zsófia)
dEák Gáborné (kozma Piroska)

Gaál sándor

VarGa Csaba tibor

VErEs lászlóné (török róza)
bErEttyán miklósné (holló Juliánna)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Tájékoztatás 

Vámospércs Város Integrált Településfejlesztési Straté-
giája felülvizsgálatának partnerségi egyeztetése

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, Vállalkozókat, 
Egyházakat, Civil Szervezeteket, hogy Vámospércs Város Integ-
rált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) felülvizsgálatra került, 
melynek tervezetét a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek (to-
vábbiakban: Rendelet) megfelelően, Vámospércs Város Önkor-
mányzata ezúton bocsát társadalmasításra. A felülvizsgálat so-
rán a Megalapozó Vizsgálat nem módosult.

Az ITS a települési problémákat komplexen kezelő, azokra 
együttesen reagáló dokumentumként lehetővé teszi Vámospércs 
számára az átgondolt, tervszerű fejlődést. Vámospércs város a 
partnerség elve mellett elköteleződve fontosnak tartja mind a 
tervezés, mind a megvalósítás, illetve a felülvizsgálat során is a 
partnerség, mint horizontális alapelv érvényesítését. Ennek ér-
dekében Önkormányzat ezúton szeretné kérni a lakosságot, az 
érintetteket, hogy véleményezzék az ITS-t. A dokumentumok a 
http://www.vamospercs.hu/ honlapról letölthetőek.

Véleményt írásban Vámospércs Városi Önkormányzatnak 
(4287 Vámospércs, Béke utca 1.) címezve vagy elektronikusan 
az info@vamospercs.hu e-mail címen nyilváníthat. Vélemé-
nyezési határidő: 2018. március 22.

Az ITS társadalmasítása érdekében az Önkormányzat lakos-
sági fórumot is szervez, melyre ezúton is tisztelettel meghívom 
az érdeklődőket.

Lakossági fórum 2018. március 7-én (szerdán) 17.00 
órától a Művelődési Házban (4287 Vámospércs, Debre-
ceni u. 2.) került megrendezésre.

Köszönjük, hogy javaslataival hozzájárul Vámospércs Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatához!

Kelt.: Vámospércs, 2018. február 26.

Együttműködését köszönve, tisztelettel:
Ménes Andrea

Vámospércs Város Polgármestere

Az ITS felülvizsgálata a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017 projekt 
keretében valósul meg.

Felhívás!

Tisztelt Vámospércsi Lakosok!

A február és március hónapban bekövetkezett rendkívüli 
hideg időjárásra való tekintettel a polgármester a települési 
támogatás terhére a leginkább rászoruló lakosok részére tű-
zifa vásárlásra pénzbeli támogatást nyújt.

A rendkívüli települési támogatás megállapítása a tele-
pülési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyó-
sításának szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 9/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete 
alapján a polgármester hatásköre.

A támogatást olyan személy, család igényelheti aki:
- egyedül élő, súlyos beteg, vagy fogyatékkal élő, vagy tar-

tósan beteg gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő, 
és

- a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjmini-
mum összegét (25.500 Ft-ot, egyedül élő esetén a nyugdíjmi-
nimum összegének 150%-át (42.750 Ft-ot) nem haladja meg,

- vagy átmenetileg rendkívüli élethelyzetbe került (pl. 
munkahely elvesztés)

Azok a lakosok, akik úgy érzik, hogy az alábbi szempont-
oknak megfelelnek, kérjük, jelentkezzenek 2018. március 20. 
napján 16.00 óráig a Vámospércs Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális Irodáján (Vámospércs, Béke u. 1. fsz. 4 ajtó).

Jelentkezéskor, kérjük, hozzák magukkal a jogosultságot 
igazoló dokumentumokat (jövedelemigazolás, nyugdíjas 
törzslap, foglalkoztatást helyettesítő támogatást megállapító 
határozat, orvosi igazolás, fogyatékossági támogatást, emelt 
családi pótlékot megállapító határozat, személyi igazolvány, 
lakcím kártya).

Vámospércs, 2018. március 5.
Ménes Andrea 
polgármester

Tájékoztatás 

Március 25. 10 óra,Virágvasárnap,  Istentisztelet. (Az Európa Rá-
dió /94,4 Mhz/ aznap 15 órától felvételről sugározza az Isten-
tiszteletet.)
Március 25. 16 óra, virágvasárnapi koncert.
Március 29. 17 óra, nagycsütörtöki istentisztelet, úrvacsora.
Március 30. 17 óra, nagypénteki istentisztelet.
Március 31. 9 óra, nagyszombati sírtakarítás a Víz utcai teme-
tőben (a gyülekezet volt lelkipásztorainak és tanítóinak sírem-
lékeinél)
Április 1. 6 óra, Húsvét hajnali istentisztelet a Víz utcai teme-
tőben.
Április 1. 10 óra, Húsvét I. napi istentisztelet, úrvacsora.
Április 2. 10 óra, Húsvét II. napi istentisztelet, keresztelő.

Bormustra 2018! 

Március első hétvégéjén 9 fehérbor, 3 rozé és 21 vörösbor, va-
lamint 9 vendégbor (Nyírmártonfalváról és Nyíracsádról) kelt 
versenyre egymással az értékelő zsűri (Pető József borszakértő, 
a zsűri elnöke, Lehó István és Lakatos József zsűritagok) színe 
előtt, hogy összemérjék egymással, kategóriák szerint, tiszta-
ságukat, szín- és ízintenzitásukat, testességüket, ornamentiká-
jukat, utóízüket. A fehérborok versenyében első helyezést ért 
el Dankóné Bicskei Ágnes, második díjat kapott Dankó Tamás, 
harmadikat pedig Nagy István. A vendégborok közül Szegedi 
Tiborét emelték ki. A rozék versenyében különdíjban részesült 
Dankó Tamás. A legnépesebb mezőny a vörösboroké volt. Eb-
ben a kategóriában Holhós Ferenc bora diadalmaskodott, máso-
dik lett Szabó Erzsébet, harmadik pedig Huszti Sándor nedűje. 
Különdíjban részesült Zsíros Tibor, a vendégborok közül Gréz 
Balázs. A borversennyel párhuzamosan hirdették meg a bor-
korcsolya versenyt is, amin borkompatibilis ízletes sós sütemé-
nyeket, rudakat, pogácsákat vártak. A borkorcsolya versenyen 
Szabó Zsófiát hirdették ki győztesként. Az eseményen a Bíbor-
kadarka néptánccsoport rábaközi táncokat és Zorán zeneszám-
ára kólót táncolt, Nagyné Kiss Melinda vezetésével. A borok 
bírálata után, amíg a zsűri dolgozott, a Vámospércsi Népdalkör 
farsangi lakodalmas műsorral szórakoztatta a vendégeket, Szabó 
Mihályné vezetésével. A későbbiekben előkerült a harmónika 
is,  Tarr Imre és  Gyallai Imre jóvoltából, szaxofonon pedig Büte 
Gábor zenélt. Köszönjük Vámospércs Városi Önkormányzatnak 
és  Ménes Andrea  polgármesternek a támogatását, valamint a 
Kertbarát Kör és Nagy István a rendezvény megvalósításában 
nyújtott segítségét.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Deák Gáborné
sz.: Kozma PirosKa

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Gaál Sándor

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Csuth sánDorné
sz.: Tömöri EszTEr zsófia

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

VarGa CSaba Tibor

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

berettyán Miklósné
sz.: Holló Juliánna

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Veres lászlóné
sz.: TöröK róza

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

részvéttel osztoztak

Szőlő és gyümölcsfák szakszerű metszését vállalom.
Érdeklődni: 09-70/384-1499-es telefonszámon

FIGYELEM!
A GJM BT. Benzinkútján BANKKÁRTYÁVAL

és EDENRED AJÁNDÉKKÁRTYÁKKAL
is lehet fizetni!

Vámospércs, Dózsa György út 17. sz.
alatt működő benzinkutunk
szeretettel vár mindenkit!

Álruhás Mátyások a tavasz hírnökei!

„Itt járt Mátyás” címmel vers- és prózamondó versenyt, „A 
megvámolt király” címmel meseíró- és rajzpályázatot hirde-
tett Vámospércs Városi Önkormányzat és a Művelődési Ház és 
Könyvtár hagyományteremtő szándékkal a Vámospércsi Mátyás 
Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, va-
lamint a környékbeli települések általános iskolásai számára. 
A meseíró- és rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére, 
továbbá a vers- és mesemondóversenyre március 24-én, szom-
baton kerül sor. Az eredményekről a Vámospércsi Hírek áprilisi 
számában olvashatnak beszámolót. Nem lennénk meglepődve, 
ha március 24-én valamelyik utcasarkon befordulna és szem-
be jönne velünk az álruhás király. A versenyek annak az egész 
éves programsorozatnak a részét képezik, amellyel Vámospércs 
városa csatlakozik a Mátyás Király Emlékévhez. Az Emlékév ke-
retein belül fellép városunkban Berecz András Kossuth-díjas 
előadóművész, aki ízes, tréfás, humorban is gazdag portrét fest 
a királyról. Felcsendülnek a reneszánsz muzsika gyöngyszemei, 
sőt reneszánsz udvari vonuláson is részt vehetünk. A Művelődé-
si Ház előtti területen középkori népi játékok várják az érdeklő-
dőket, a város különböző pontjain pedig korhű viseletbe öltöz-
tetett szelfi-paravánokat helyezünk el. Reményeink szerint őszi 
fesztiválunkon kerül sor a Fintorgó Gyermekszínjátszó Csoport 
új darabjának ősbemutatójára, amiről előzetesen annyi elárul-
ható, hogy Hunyadi Mátyás is szerepet kap benne.

i s k o l A i  h í r e k
Február 9-én a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

munkatársai a rendőrség munkájába nyújtottak kis betekintést 
a 7. és 8. évfolyam tanulói számára: a gyerekek nagyon élvezték a 
fegyverbemutatót, közelharc bemutatót, filmet nézhettek a ha-
tárvadászok munkájáról, valamint a pályaválasztáshoz kapcso-
lódóan a rendvédelmi iskolákról, a felvételi fizikai alkalmassági 
vizsgáról. Február 16-án 20 tanulónk utazott Debrecen-
be, a Zrínyi matematikaversenyre. Kísérő nevelők: Papp 
Lászlóné és Zsidi Ernesztina voltak.

2018. február 19-én a harmadik évfolyam 30 tanulója a debre-
ceni Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központban vehetett 
részt egy egész napos interaktív programon. Szervező: Zsidi 
Ernesztina, kísérő nevelők: Papp Lászlóné és Molnár Edit.

Február a farsang hónapja. Iskolánkban az alsó tagozatosok 
osztályfarsangokon, míg a felső tagozatosok közös DÖK farsan-
gon mulatozhattak. A felsősök évfolyamonként előadtak egy-
egy Mátyás mesét, mondát. 

Bemutatták Mátyás király meg a nád című jelenetüket azok 
a 4.-es gyerekek is, akik a Hunyadiak nyomában megyei 
komplex tanulmányi versenyre készültek, hiszen az elő-
zetes feladat egy Mátyás-mese dramatizálása volt. A versenyen, 
melyet a Hunyadi Általános Iskola szervezett, szépen szerepelt 
csapatunk: 3. helyezést értek el. A csapat tagjai: Vórincsák Vi-
vien, Farkas László 3. osztályos, Palfi Sára és Feró Marcell 4. 
osztályos tanulók. Felkészítő nevelők: Dankóné Bicskei Ágnes, 
Ludmanné Németh Marianna és Molnár Edit.

Ugyanitt szépolvasó versenyen indult Fekete Réka 2. és 
Petró Zalán 3. osztályos tanulónk, rajzversenyen Gál Tímea, 
Lengyel Ameli 1., Ludmann Luca, Picil Anna 2. osztályos, Rácz 
Fruzsina, Tordai Vivien 3. osztályos, Biró Blanka, Szabó Izabel-
la 4. osztályos tanulónk. Felkészítő nevelők: Nagy Judit, Hetey 
Lajosné, Jankovics Magdolna, Plaveczné Gábori Csilla, Ádám 
Magdolna, Csere Gabriella, Somogyi Viktória, Ottó Mária.

Február 24.-én, Mátyás napja apropóján hagyományosan Má-
tyás-napi rajzversenyt hirdettünk tanulóink számára. A raj-
zokból kiállítást rendezünk iskolánkban.

Március 1-jén és 2-án 30 felső tagozatos tanulónk vehetett 
részt budapesti kiránduláson az Aranyút (Arany János Buda-
pestje), az Arany János-emlékév alkalmából kiírt diákutaztatási 
pályázat keretében. Szervező: Kelemenné Hajdó Mária. Kísérő 
nevelők: Hamecz Erika Emese és Szentjóbi Marianna. A gyere-
kek a két nap alatt eljutottak az Országos Széchényi Könyvtár-
ba, a Petőfi Irodalmi Múzeumban Arany János-emlékkiállítást 
tekintettek meg, valamint a Vigadó épületét is bejárhatták.



Vámospércsi Hírek: A 
képviselő-testület elfogadta 
a város 2018-as költségve-
tését. Ha pár szóban kelle-
ne előzetesen jellemeznie a 
költségvetést, melyek volná-
nak ezek? Jól gazdálkodott 
a város? Milyenek lesznek a 
kilátásaink 2018-ban?

Ménes Andrea: Ha csak 
néhány szóval lehetne jel-
lemezni a város 2018. évi 
költségvetését, ezek min-
denképpen a gondoskodás, a 
stabilitás és a fejlődés szavak 
lennének. Ebben az évben 
indulnak be azok az Euró-
pai Uniós támogatással meg-
valósuló projektek (szám 
szerint 14!), melyek még 
tovább növelik Vámospércs 
mikrotérségi szerepét, von-
zerejét, versenyképességét, 
illetve a takarékos gazdálko-
dás eredményeképp jelentős 
összeg jut majd útépítésekre 
is, mely fejlesztések nagy-
mértékben javítják a lakos-
ság életszínvonalát és inf-
rastrukturális ellátottságát. A 
fejlesztéseket úgy valósítjuk 
meg, hogy közben teljes mér-
tékben tudjuk biztosítani a 
kiegyensúlyozott és bizton-

ságos működést, mindezt 
külső források bevonása nél-
kül. Vámospércs Városi 
Önkormányzatnak – a 
legtöbb településsel ellen-
tétben - egyáltalán nincse-
nek hitelei vagy lejárt ese-
dékességű tartozásai.

V.H.: A számok nyelvére 
átfordítva: melyek a költség-
vetés sarokszámai?

Ménes Andrea: 2018. évi 
költségvetésünk főösszege 
1 milliárd 973 millió forint, 
melyből a működési költ-
ségvetés 753 millió forint, a 
fejlesztési pedig 1 milliárd 
220 millió forint. Az önkor-
mányzat, az általa fenntartott 
intézményeken keresztül 
(Vámospércsi Polgármes-
teri Hivatal, Vámospércsi 
Óvoda, Vámospércsi Szo-
ciális Szolgáltató Központ, 
Vámospércsi Művelődési Ház 
és Könyvtár, Vámospércsi 
Élelmezési Intézmény) látja 
el a törvényben előírt kötele-
ző (önkormányzati igazgatás, 
óvodai nevelés, gyermekét-
keztetés, szociális és kultu-
rális feladatok) és az önként 
vállalt (idősek bentlakásos 
ellátása, támogató szolgálat) 

feladatait. Az önkormányzati 
intézmények 2018. évi műkö-
dési kiadási előirányzata 453 
millió forint. 

V.H.: Említette a pályá-
zati sikereket. Mely területe-
ken kezdődik meg a munka 
idén?

Ménes Andrea: Az önkor-
mányzat – az intézmények 
megfelelő működtetése mel-
lett – évek óta nagy hang-
súlyt fektet az intézményei-
nek folyamatos felújítására, 
korszerűsítésére, eszköze-
inek pótlására, bővítésére, 
növelve ezáltal a közszolgál-
tatások színvonalát. Ebben 
az évben az óvoda, az iskolai 
és a hivatali épületekre nagy-
teljesítményű napelem rend-
szerek kerülnek telepítésre, 
melyek a jövőben jelentősen 
csökkentik az intézmények 
közüzemi költségeit. Az óvo-
dában – a konyhai eszközök 
teljeskörű cseréje mellett 
– komplett konyhafelújítás 
történik, a legkisebbek nagy 
örömére pedig korszerű és 
biztonságos kültéri játékok-
kal újítjuk meg az intézmény 
udvarát. A szociális szolgálta-
tó központ épülete – folytat-

va az intézmény előző év(ek)
i fejlesztéseit – bővítésre ke-
rül, a támogató szolgálat ré-
szére pedig új kisbuszt vásá-
rolunk. A művelődési házban 
tovább folytatjuk a feladatok 
ellátásához szükséges eszkö-
zök bővítését, 2018-ban a tel-
jes informatikai eszközpark 
cseréje történik majd meg 
és hamarosan sor kerül az 
épület felső szintjének kiala-
kítására is. A most megkez-
dett beruházások várhatóan 
2020-ban fejeződnek be. 

V.H.: „Az ember a legfon-
tosabb érték nálunk”– idé-
zem Önt. Igyekeznek meg-
őrizni a „gondoskodó város” 
címét 2018-ban is?

Ménes Andrea: Az épí-
tészeti és eszközfejlesztések 
mellett szeretném kiemelni, 
hogy az önkormányzat idén 
is – a közfoglalkoztatási prog-
ramok keretében – munkát 
és jövedelmet biztosít azon 
lakosainak, akik az elsődleges 
munkaerőpiacon átmeneti-
leg nem tudnak elhelyezked-
ni. A közfoglalkoztatási 
programokban évente át-
lagosan 200 fő vesz részt. 
A helyi rendeletben bizto-

sított települési támogatás 
keretében (lakhatási támo-
gatás, rendkívüli támogatás, 
köztemetés) a rászorulóknak 
a szükséges pénzbeli támoga-
tást tudjuk biztosítani, illetve 
már néhány éve minden 
vámospércsi gyermek- és fi-
atalkorú, valamint nyugdíjas 
számára – az ünnepek szebbé 
tétele érdekében – év végén 
egyszeri juttatást tudunk biz-
tosítani. Ezekre a célokra idén 
40 millió forint áll rendelke-
zésre. Az előre nem látható 
működési kiadások fedezeté-
re 52 millió forint működési 
tartalékot képeztünk. A helyi 
civil szervezetek (sport, kul-
túra, közbiztonság, hitélet) 
munkáját ebben az évben is 
támogatásokkal tudjuk segí-
teni – nélkülük nem lenne 
Vámospércs az, ami!

V.H.: Vámospércsen min-
dig nagyon fontos az utak 
fejlesztésének és építésének 
kérdése. Ebben a tekintetben 
az Unió az elmúlt években 
nem írt ki átfogó pályáza-
tokat. Terveznek előrelépé-
seket az infrastrukturális 
szektorban is?

Ménes Andrea: Igen, ha-

tározott koncepciónk van. 
Ebben az évben – az előző 
évek és a tárgyévi megta-
karítás eredményeképp 
– saját erőből 92 millió 
forintot biztosít az ön-
kormányzat új utak ter-
vezésére és kivitelezésre. 
Ehhez a 92 millió forinthoz, 
ha hozzáadjuk a Hajnal utca 
felújítására hazai pályázat 
keretében már elnyert 14 
millió forintot, és a Vidék-
fejlesztési Program keretén 
belül elnyert 104 millió fo-
rint külterületi helyi közutak 
fejlesztésére megítélt támo-
gatást, akkor látható, hogy 
a következő években 210 
millió forintot tud az 
önkormányzat fordíta-
ni infrastruktúrájának a 
bővítésére. Célunk, hogy 
a településen – a szennyvíz-
hálózat kiépítését követően 
– minden évben útépítésre 
a lehetőségek szerinti legma-
gasabb összeg kerüljön terve-
zésre. Ezzel párhuzamosan 
folyamatosan figyeljük a futó 
és élesülő pályázatokat, min-
den erőnkkel azon vagyunk, 
hogy előreléphessünk!

A fegyelmezett gazdálkodás meghozza gyümölcsét, új utak épülnek!

Március hetedikén la-
kossági fórumot tartott 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat, a város Integrált 
Településfejlesztési Stratégi-
ájának felülvizsgálatával kap-
csolatban. A fórumon Ménes 
Andrea polgármester és Tasó 
László államtitkár az elmúlt 
években már megvalósult 
fejlesztéseket vette számba, 
valamint ismertette a tele-
pülés következő éveit mar-
kánsan meghatározó győztes 
pályázatokat (2017 őszén vált 
nyilvánossá, hogy városunk 

mintegy két milliárd forint 
értékű fejlesztést és intézmé-
nyi korszerűsítést valósíthat 
meg a piac rehabilitációjától 
kezdve múzeumalapításon át 
a városközpont felújításáig). 
Részben ezek a győztes pályá-
zatok indokolják a Település-
fejlesztési Stratégia felülvizs-
gálatát. A lakossági fórumon 
jelentette be Ménes Andrea, 
hogy a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program-
hoz (TOP-4.3.1-16) benyújtott 
pályázat pozitív elbírálásban 
részesült, így újabb százmil-

liós forrás lehívására nyílik 
lehetőség.  A „Leromlott vá-
rosi területek rehabilitáci-
ója” című felhívásra olyan 
pályázatokat lehetett be-
nyújtani, amelyek hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos 
településrészek megújítását, 
funkcióbővítését, vonzó tele-
pülési környezet kialakítását, 
a lakók számára komfortos 
és biztonságos élhetési fel-
tételek elősegítését tűzték ki 
célul. A döntés értelmében 
2020 őszéig teljesen megújul 
a vámospércsi Tulipán utca a 

következő alapelvek szerint. 
Modern, energiahatékony 
szociális bérlakások ke-
rülnek kialakításra a lakha-
tási problémákat (egészségte-
len, komfort nélküli lakások) 
enyhítendő. A pályázat része, 
hogy összetett feladatokat 
ellátó Közösségi Ház épül, 
ami egyszerre kínál teret 
kisebb rendezvényeknek, 
csoportos találkozóknak, a 
gyermekek kellemes időtöl-
tését szolgáló játszóházak-
nak, felzárkóztató foglalkozá-
soknak, valamint a hivatalos 

ügyintézést és életvezetést il-
letően is segítséget biztosít a 
lakóknak, hiszen a Közösségi 
Házban a roma nemzetiségi 
önkormányzat, családsegítő, 
gyermekjóléti, szociális mun-
kások részére a kihelyezett 
szolgáltatások, ügyfélfogadá-
sok és személyes tanácsadás-
ok érdekében irodahelyiség 
kerül kialakításra. Az épü-
letben elhelyezésre kerül a 
ruhaneműk és lakástextilek 
mosását, szárítását, továbbá a 
tisztálkodás feltételeit bizto-
sító szociális blokk is. A szo-

ciális bérlakások és a Közös-
ségi Ház mellett létrejön egy 
(növénytermesztő) közös-
ségi kert, amiben foglalkoz-
tatási lehetőségek is rejlenek. 
Mindezeken kívül a Tulipán 
utca szilárd útburkolatot 
kap, és kiépítésre kerül egy 
modern térfigyelő rendszer, 
ami által növekszik a köz-
biztonság, illetve biztosítottá 
válik a fejlesztés eredménye-
ként megvalósult érték meg-
őrzése, védelme.

Nagy bejelentés a lakossági fórumon!

Örömmel számolhatok be 
arról, hogy várakozásaink 
szerint a 2018-as esztendő 
jelentős mérföldkő lesz in-
tézményünk történetében. 
A Nemzetgazdasági Minisz-
térium által meghirdetett 
TOP-4.2.1-15 kódszámú fel-
hívás „Szociális alapszolgál-
tatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése” című, 
az Önkormányzat által kez-
deményezett, benyújtott és 
elnyert pályázatunk ugyanis 
lehetőséget teremt arra, hogy 
mind minőségben, mind 
mennyiségben megújulhas-
sunk. A pályázati kiírásban 
megfogalmazottak alapján 
intézményünk a Nappali 
szociális ellátások, illetve a 
Támogató szolgálat vonat-
kozásában tudott forrásokra 
szert tenni, de ez valójában – 
integrált intézményről lévén 
szó – minden ellátási formá-
ra kihatással lesz, az alábbi 
módon.

A Támogató szolgálat ré-
szére kínálkozó gépjármű-
vásárlás opció lehetőséget 
teremt arra, hogy a 10 éves, 
több mint 400.000 km futás-
sal rendelkező T-3000 TDCi 

típusjelű, Ford Transit kis-
buszt (8+1 személyes, mobil 
rámpával felszerelt, 4+3 pon-
tos biztonsági rögzítéssel 
rendelkező gépjármű, amely 
alkalmas az idős-, elektromos 
kerekesszékes, illetve a sú-
lyosan fogyatékos személyek 
szállítására) paramétereiben 
hasonló, új jármű vásárlásá-
val „nyugdíjba” küldhessük.

A Nappali ellátás szolgálta-
tást jelenleg 26 fő szerződés-
ben álló ellátott veszi igény-
be, kizárólag az Idősotthoni 
bentlakásos intézmény belső 
tereit használva. Kor sze-
rinti összetételük 60-80 év 
közötti, érdeklődésük aktív, 
széleskörű. Szívesen művelik 
(és igény esetén átadják) a 
szülőktől, nagyszülőktől örö-
költ népi hagyományokat és 
tevékenységeket. Ezek a tevé-
kenységek azonban meglehe-
tősen helyigényesek (sütés, 
főzés, kosárfonás, szövőszék-
ben szövés) és az amúgy is 
szűkre szabott intézményi 
belső tereink ezt nem tudták 
megfelelően biztosítani. Az 
elnyert pályázati forrás le-
hetőséget teremt a meglévő 
épületkomplexumhoz csat-

lakozó, közös tetőzet alatti, 
többfunkciós rekreációs cé-
lokat is szolgáló épületszárny 
felépítésére. A bővítés lehe-
tővé teszi a nappali ellátottak 
részére egy új 60 négyzetmé-
ter alapterületű közösségi tér 
(foglalkoztatási és rekreációs 
szoba) kialakítását, amely 
rossz időjárási körülmények 
közepette is biztosítani tudja 
a különböző foglalkozások 
megtartását, valamint a fel-
szereléseivel ellátotti mozgás-
igényt elégít ki (a kialakított 
helyiségben edzőgépek és 
felszerelések – futópad, szo-
bakerékpár, falra szerelt bor-
dásfal, fali tükör – alkalmazá-
sával, az intézményünkben 
rendszeresen rendelő gyógy-
tornász szakmai felügyelete 
mellett lehetőséget teremt a 
preventív egészségmegőrző 
programok megvalósítására. 
Továbbá a rekreációs szoba 
többfunkciós jellege miatt 
helyt adna további speciális 
programok és foglalkozások 
megtartására, illetve családi-
intézményi közös ünnepi 
programok szervezésére. Az 
új épületrészben fent mara-
dó további 40 négyzetméte-

ren kialakításra kerülhet egy 
öltöző, egy raktárhelyiség a 
felszereléseknek és eszkö-
zöknek, valamint egy előírá-
sok szerinti orvosi szoba. 

A nappali ellátás színvo-
nalának jelentős emelkedése 
mellett az idősotthoni bent-
lakásos elhelyezés is haszon-
élvezőjévé válhat a pályázat 
megvalósulásának. A jelen-
legi 19 fős ágyszám mellett 
folyamatosan telt házzal 
üzemelünk, több 
hónapos várólistás 
várakozás mellett. 
Amennyiben az új 
szárnyrész elkészül, 
úgy lehetőség nyílik 
a jelenlegi irodahe-
lyiség kiváltására – 
ezáltal a bentlakásos 
idősotthoni létszám 
növelésére tehetünk 
javaslatot az engedé-
lyező hatóságok felé. 

Az intézmény épí-
tett környezete is ala-
posan, minőségében 
változik meg. Egy 
8x6-os alapterületű 
fa anyagú pavilon 
építése rügyfakadás-
tól lombhullatásig 

biztosíthatja ellátottjaink 
részére, hogy a szabad leve-
gőn (de fedett körülmények 
között) élvezzék a természet 
közelségét. Tavacska, vagy 
szökőkút építésével a víz ak-
tív jelenléte az élő természe-
tet hozza el ellátottjainkhoz, 
a csobogó víz hangja nyug-
tatja, relaxálja a testet és lel-
ket egyaránt. 

A felsorolt tervek megvaló-
sulása külön-külön és komp-

lex módon is beleilleszkedik 
Vámospércs „Zöldváros” 
projekt terveibe, így nem 
csak intézményi ellátottjaink, 
hanem településünk összes 
lakója számára a megújulás 
kiapadhatatlan program és 
öröm forrása lehet. Köszöne-
temet fejezem ki Ménes And-
rea polgármester asszonynak 
és a Képviselő-testület tagjai-
nak, hogy szívükön viselik az 
idősek és az elesettek sorsát.

Intézményeink Önökért vannak!

Vámospércs Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kollár Ferenc (Szociális Szolgáltató Központ)
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Február 16-án délelőtt 
Hajdúnánás, Hajdúdorog, 
Hajdúböszörmény és 
Vámospércs küldöttségé-
vel érkezett meg a Bocskai 
Zarándoklat busza Kolozs-
várra, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 
rektori épülete elé. Idén 
tizenkettedszer vezette az 
emlékezés, tiszteletadás 
és összetartás útjára a régi 
hajdúvárosok képviselőit 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
polgármestere, köztük vá-
rosunk küldötteit, Somogyi 
László Gábor Kölcsey-díjas 
festőművészt és Korpa 
Tamás Gérecz Attila-díjas 
költőt. Az idei zarándoklat 
különleges eseménye volt, 
hogy minden kitüntetett 
megállónál (a fejedelem ko-
lozsvári szülőházánál, gyu-
lafehérvári sírjánál, a nagy-
váradi Partiumi Keresztyén 
Egyetemnél, valamint a 
nagyenyedi vártemplom-
ban elhelyezett 1849-es ge-
nocídium emléktáblájánál) 
üvegvitrénjében Bocskai 
István aranykoronájának 

másolata is elkísérte a részt-
vevőket. Felemelő, egyben 
megrendítő volt hallgatni 
Meleg Vilmos nagyvára-
di színész és Kátai Zoltán 
énekmondó műsorát a 
gyulafehérvári érseki szé-
kesegyházban, úgy, hogy 
a templom oldalhajóiban 
erdélyi fejedelmek (Bocs-
kai István, Bethlen Gábor), 
kormányzók (Hunyadi 
János és Fráter György), 
királyi méltóságok (János 

Zsigmond király és Izabel-
la királyné), egyházi mél-
tóságok (köztük Márton 
Áron, a kommunista dikta-
túrában nemzedékeknek 
példát mutató püspök) 
nyugszanak. A Bocskai 
Zarándoklat tizenkét éves 
múltra tekint vissza, és ez 
a tizenkét év garancia arra, 
hogy jövőre is eljöjjünk 
és érezzük az összetartás, 
megbecsülés és vendég-
szeretet érzését. A két na-

pos úton megismerhettük 
Buczkó József helytörténe-
ti kutató, múzeumigazgató 
új könyvét, ami a Bécsben 
őrzött Bocskai-korona tör-
ténetét tárgyalja. Nekünk, 
vámospércsieknek külö-
nös érzés volt szembesülni 
azzal, hogy a korona egyik 
legjobb leírását Lencz Géza 
professzor, Vámospércs 
nagy szülöttje, a Debreceni 
Egyetem alapítója készítet-
te el.

Tizenkettedszer Bocskai István nyomában

Nem véletlen, hogy a 
vámospércsi Kiss-Virág 
Cukrászdában soha nem 
áll meg az élet és egymás-
nak adják át a kilincset a 
vendégek. Az sem ritka, 
hogy Debrecenből érkez-
nek ínyencek „átugrani 
egy sütire”. A nagy tekin-
télyű Dining Guide étte-
remkalauz munkatársai is 
jó nyomon jártak, amikor 
felkeresték az üzletet. Az, 
hogy beválasztották az or-
szág száz legjobb cukrász-
dája közé a Kiss-Virágot 
nemcsak a tulajdonosnak, 
a munkatársaknak, a sü-
teményköltemények lét-
rehozóinak, de minden 
itt élő embernek is óriási 
büszkeség és megtisztel-
tetés! „Azokat az intézmé-
nyeket teszteltük, ahol a 
vendégek desszerteket, 
tortákat, süteményeket, 

apró süteményeket, fagy-
laltokat, parfékat, kávéfé-
leségeket és üdítő, frissítő 
italokat tudnak fogyasztani 
és igényük szerint azt on-
nan elvinni.” – magyarázta 
Herczeg Zoltán, a Dining 
Guide tesztjeinek vezető-
je, szervezője. A Kiss-Virág 
Cukrászdát az alábbi so-
rokkal méltatja az étterem-
kalauz: „A vámospércsi 
cukrászda több mint húsz 
éves múltra tekint vissza, 
ez a két évtized azonban 
végig újító szellemben telt. 
A kínálatban ennek meg-
felelően a hagyományos 
desszertek újragondolt, 
modernizált változatai sze-
repelnek. A Kiss-Virág mű-
helyében nagyon jó és friss 
alapanyagokkal dolgoznak, 
ez folyamatosan érezhető a 
minőségben is. Kiváló cuk-
rászda!”

A Kiss-Virág Cukrászda az 
ország legjobbjai között!

Március 28-án, szerdán 
kerül felavatásra a Bocskai 
István fejedelem szobra 
előtti sétányon a Budapest-
ről Vámospércsre kerülő 
reformációs térkő. A Ménes 
Andrea polgármester fővéd-
nöksége alatt megvalósuló 
avatási ünnepség előadója 
Imre László Széchenyi-díjas 
irodalom- és művelődés-
történész lesz. Imre László 
kutatási területe a 19. száza-
di és a 20. századi magyar, 
valamint a 19. századi orosz 
irodalom, monográfiát írt 
Arany János balladáiról, 
valamint a magyar verses 
epikáról és műfajtörténeti 

könyvei is napvilágot láttak. 
Külön tanulmánykötetet 
szentelt a magyar protes-
tantizmus értelmezésének. 
Imre László a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja, 
Debrecen díszpolgára, a 
Debreceni Egyetem profesz-
szora, korábban dékánja, 
majd rektorhelyettese és 
rektora. Másfél éven belül 
két Széchenyi-díjas (a ma-
gyar állam legmagasabb 
tudományos díja) tudóst 
üdvözölhetünk városunk-
ban. 2016. novemberében 
Márkus Béla irodalomtör-
ténész tartott előadást 1956 
irodalmi alkotásairól.

Magyar Tudományos Akadémia tagja tart előadást Vámospércsen

Táncdalfesztivál első 
hely, 18 évesen! 18 nagy-
lemez, 50 kislemez, mint-
egy 500 dal. 6 mozifilm, 11 
könyv, több mint egymillió 
példányban. A magyar Ja-
nis Joplin, akinek Bee Gees 
gitárosa, Maurice Gibb 
1967-ben meg is kérte a 
kezét. 3 férj. 2 év börtön. A 
magyarországi előadómű-
vészek közül ő hordott elő-
ször miniszoknyát, comb-
középig érő csizmát és 

jellegzetes, frufrus frizurát. 
Olyan slágerek fűződnek a 
nevéhez, mint a Hol jár az 
eszem, Nem várok holna-
pig, Nem vagyok én apáca, 
Tölcsért csinálok a kezem-
ből, Mindig kell egy barát! 
70 évesen is végigturnézza 
az országot, száztól több 
koncertet ad. És természe-
tesen a Hajdú Napokon is 
fellép, Zalatnay Sarolta, az 
ország Cinije!

Zalatnay: Majd tölcsért 
csinálok a kezemből!

„Krisztus feltámadt! 
Bizonnyal feltámadt!” 
Köszöntötték egymást 
ezekkel a felszabadító sza-
vakkal az első századok 
keresztyénei, hiszen szá-
mukra húsvét ünnepe azt 
is jelentette, hogy van re-
mény. A földi létnek min-
den bizonytalansága, sze-
retteiknek az elvesztése, a 
keresztyénség üldözőinek 
erőszakos fellépése és az 
életben lévő minden fé-
lelmük ellenére mégis van 
remény. Ha Jézus Krisztus 
nemcsak meghalt a keresz-
ten, hanem harmadnapon 
fel is támadt, az azt jelenti, 
hogy minden új kezdetet 
vehet, és ki lehet lépni en-
nek a világnak a nyomasz-
tó valóságából. Az üres sír 
ténye azóta is üzeni mind-
annyiunk számára, hogy 
Jézus nemcsak elhordozta 
a világ minden nyomorú-
ságát, félelmét és aggodal-
mát, de el is vitte azt. Le-
győzte. S ha Jézus győzött 
felette, akkor a húsvét azt 
jelenti, hogy mégis van re-
ménye az embernek a győ-
zelemre. Van remény arra, 
hogy kiléphessünk a ma-
gunk sokszor nyomasztó, 
félelmet keltő és borúlátó 
valóságából és átlépjünk 

egy másik világba.
A húsvét a keresztyénség 

számára azóta is azt jelenti, 
hogy a világ legnagyobb 
küzdelme eldőlt, mert az 
Isten Fia legyőzte a gonosz-
nak a leghatalmasabb fegy-
verét. Éppen ezért üzeni 
ez az ünnep számunkra 
is: van remény, mégpedig 
nem is akármilyen remény! 
Húsvétkor Jézus győzött, 
de az ember még ebben a 
világban él. Húsvétkor Jé-
zus már utat mutatott, de 
mi még benne vagyunk a 
magunk küzdelmében. De 
húsvétkor Jézus azt hirde-
ti, hogy ti is győzni fogtok! 
Húsvétkor azt ünnepeljük, 
hogy Jézus feltámadásában 
felcsillan a jövő, a győze-
delmes jövő! Azért annyi-
ra fontos a húsvéti öröm-
hír, mert ez a jövő hirdeti 
számunkra, hogy nem kell 
félnetek semmitől itt a föl-
dön, hiszen a győzelem az 
Isten Fiáé, és így a mienk 
is. Így kívánok minden 
kedves vámospércsi szá-
mára Istentől gazdagon 
megáldott Húsvétot!

Dr. Petró László
lelkipásztor

A húsvét jelentősége


