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

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

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

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

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

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút

XXV. évfolyam, 7. szám
2015. július

Ingyenes újság

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

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

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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Polgármesteri napló

Bármilyen választásról is 
legyen szó (országgyűlési, ön-
kormányzati, EU-parlamenti) 
mindig arra gondolok, hogy 
életem egy részét a kommu-
nizmusban, a puha diktatúra 
személyiségkorlátozó körül-
ményei között töltöttem, és 
nem volt valós tétje annak, 
hogy az emberek elmennek-e 
szavazni, bele tudnak-e épí-
tő módon szólni az ország, a 
nemzet közös ügyeibe. Éppen 
ezért az első szabad ország-
gyűlési választások 1990 tava-
szán nem csupán számomra, 
hanem az ország egésze (ki-
véve persze a diktatúra kiszol-
gálóit) számára felszabadító, 
lelkesítő, energiaárasztó ese-
mény volt! És mindenekelőtt: 
hiteles! A 28 évvel ezelőtti po-
litikai paletta átalakult, a két 
nagy rendszerváltó párt – az 
MDF és az SZDSZ – például 
mára megszűnt tényező len-
ni, más pártok népszerűsége 
megnőtt, kormányra kerül-
tek. Volt olyan koalíció, ami 
csőd közeli állapotba juttatta 
Magyarországot, eladósította, 
visszavágta a juttatásokat, kül-
földi pénzintézetektől előny-
telen hiteleket vett fel. És van 
olyan kormánykoalíció, ami 
meggyőződésem szerint, ér-
vényes válaszokat kínál a XXI. 
századi Európa, benne pedig 
Magyarország szűkebb és ön-
magán túlmutató kihívásaira. 
A kihívások és a válaszok is 
meglehetősen konkrétak: de-
mográfiai problémákra csa-
ládtámogatás; gazdasági világ-
válságra hazai vállalkozásfej-
lesztés, a privatizált gazdasági 
szektorok visszavásárlása, új 
piacok felkutatása; illegális 
bevándorlás helyett nemzet-
egyesítés, közbiztonság, ha-
tárvédelem; áremelés helyett 
a lakossági terhek mérsék-
lése; multikulturalizmusnak 
hazudott kulturális intoleran-
cia helyett nemzeti kultúra 
és keresztény értékelvűség. 
Áprilisi Polgármesteri Nap-
lómat egy személyes vallo-
mással kell kezdenem! Női 
politikusként fontosak szá-
momra az érzelmek, de min-
dig észérvek alapján hozom 
meg a döntéseimet: ekként 

fogok eljárni ápri-
lis nyolcadikán is. 
Amikor e szöveg 
megírására ké-
szültem, óhatatla-
nul felidéződött 
bennem az elmúlt 
húsz év személyes 
története is, amió-
ta az Önök bizal-
mából a megyei és 
a helyi közéletben 
képvise lőként , 
majd polgármes-
terként tevékeny-
kedhetem. Szá-
momra nem volt 
kérdés sosem, 

hogy el kell menni szavazni 
és kifejezni szimpátiánkat a 
számunkra legközelibb elve-
ket valló pártok irányában. 
Családi neveltetésemből ki-
folyólag fontosnak tartom a 
kereszténységet, a hazaszere-
tetet, a családok fontosságát, 
a munka becsületét, a felelős-
séget embertársainkért, élje-
nek azok az anyaországban 
vagy a határokon túl. 

Az elmúlt időszak lehetővé 
tette számomra azt is (polgár-
mesterként és a megyei köz-
gyűlés frakcióvezetőjeként), 
hogy mérlegeljem szűkebb 
pátriánk, Hajdú-Bihar megye, 
még szűkebb pátriánk, a III. 
számú választókerület, és ott-
honunk Vámospércs és kör-
nyéke változását a korábbi 
és a most záruló parlamenti 
ciklusban. Az elmúlt nyolc 
évben, sokat sikerült ledol-
goznunk lemaradásainkból. 
2008-ban egy alapos helyzet-
elemzés révén, számba vet-
tük, felmértük Vámospércs 
helyzetét, fejlettségének álla-
potát, s meghatároztuk rövid 
és hosszú távú feladatainkat. 
Nagy volt az elmaradás főleg 
infrastrukturális területen, 
rossz minőségű úthálózatot, 
vízhálózatot örököltünk, nem 
volt szennyvízhálózatunk, 
s ezeket a szolgáltatásokat 
olyan cégek végezték, ame-
lyek magán zsebbe vándorol-
tatták a szolgáltatási díjak pro-
fitját. Nem a helyi közösséget, 
hanem néhány befolyásos 
embert gazdagítottak. Nem 
tudtuk kihasználni a város 
kedvező földrajzi fekvését, 
semmilyen téren, s csak áhí-
tott vágyunk volt, hogy mik-
ro-térségi szerepet töltsünk 
be. Intézményeink leromlott 
állapotúak voltak, az öregek 
bentlakásos otthona egy 100 
éves leromlott épületben ka-
pott helyet, továbbá volt két 
olyan, már folyamatban lévő 
beruházásunk, amelyek elhi-
bázott szakmai döntéseknek 
köszönhetően több tíz millió 
forintos plusz költséggel let-
tek annyira helyrehozhatók, 
hogy használhatóvá váljanak 
egyáltalán. Középületeink 
gazdaságtalanul működtek, a 

növekvő fenntartási költsé-
gek egyre csak halmozták a 
város adósságállományát! Ez 
odáig fajult, hogy 2013-ban 
a FIDESZ-KDNP Kormány 
több mint 470 millió forint 
adósságállományt vállalt át tő-
lünk, ami példátlan a modern 
kori magyar történelemben! 
Az akkori képviselő-testület-
nek nem volt könnyű dolga. 
Alapjaiban kellett átgondolni 
a városfejlesztéssel kapcsola-
tos feladatokat, amire külső 
források megszerzése nélkül 
esélyünk sem volt.

Mindezt a látleletet azért 
ismertetem Önökkel, hogy a 
maga teljesességében és va-
lóságában érezhessék a kü-
lönbséget aközött, hogy mit 
jelent a valódi és a látszólagos 
érdekképviselet! Tasó László 
országgyűlési képviselőnk, 
majd államtitkárunk lett a ka-
pocs a megszerezhető, lehív-
ható támogatásokhoz, külső 
forrásokhoz:  nélküle nem 
kaphatott volna a Magyar Kor-
mánytól és az Európai Unió-
tól Vámospércs az elmúlt 8 
évben közel 10 milliárd fo-
rint forrást, amelyből mára 
élhető, jelenleg is 14 beruhá-
zás előtt álló kisvárost épít-
hetünk! A Nyíradonyi Járás 
egyik legmeghatározóbb tele-
pülésévé váltunk azáltal, hogy 
több területen is – a szakorvo-
si rendelő, a kormányablak, a 
rendőrőrs, a gyermekjóléti 
és családsegítő, valamint a 
támogató szolgálat révén – a 
környék közel 22 ezer főnyi 
lakosságáról gondoskodunk. 
Elértük, hogy az iskola és a 
művelődési ház felújítását 
követően az összes közintéz-
ményünk minden igényt ki-
elégítő körülmények között 
működhet. Úgy valósult meg 
a legnagyobb értékű, közel 
3,5 milliárdos szennyvízberu-
házásunk, hogy a lakosságnak 
egyetlen fillérjébe sem került. 
S mindeközben nem növel-
jük, hanem szinten tartjuk, 
sőt csökkentjük a lakosság 
terheit. Magunkévá tettük azt 
a Kormány által vallott elvet, 
hogy igyekszünk mi is rezsit 
csökkenteni a saját körülmé-
nyeink között. E mögött a sok 
tényszerű eredmény mögött 
rengeteg nehézségekkel teli 
munka van. Nem jöhetett vol-
na létre, ha nem kiváló szak-
emberekkel dolgozunk, s ha 
nincs mögöttünk egy olyan 
támogatónk, mint a választó-
kerületünk képviselője, Tasó 
László, aki mindig megértette 
a problémáinkat és odaadóan 
dolgozott azok megoldásá-
ért. Senki ne gondolja, hogy 
a források országos elosztá-
sáért nem véres harcokon át 
vezet az út! Minden vezető a 
maga térségének a forrásnö-
veléséért dolgozik: országos 
összevetésben a Hajdú-Bihar 

Megyei III. választókerület 
települései a forráskapacitás 
növelésében élen járnak! 

Tasó Lászlóhoz baráti kap-
csolat fűz, kölcsönös megbe-
csülés, mely a korrekt munka-
kapcsolaton belül alakult ki. 
Ha röviden szeretném meg-
fogalmazni, azóta van a város-
unknak kapcsolata és érdek-
érvényesítése az épp aktuális 
Kormánynál, amióta, a külön-
ben szociális munkás, szociál-
politikus végzettséggel ren-
delkező és európai tanulmá-
nyokat is folytató Tasó László 
végzi a képviseleti munkát. 
Makacsul elkötelezett, igaz 
magyar embernek tartom, 
aki pontosan érti a kelet-ma-
gyarországi vidéki emberek 
problémáit, s arra elkötele-
zetten keresi a megoldásokat, 
közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkárként vagy a 10 ezer 
fő alatti települések fejleszté-
séért felelős államtitkárként! 
Röviden azt a koncepciót sze-
retném ismertetni, amelynek 
megvalósításáért és kidolgo-
zásáért mind a két államtit-
kári minőségében vitathatat-
lan érdemeket szerzett Tasó 
László. Közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkárként 2014 
és 2016 között a magyarorszá-
gi infrastruktúra fejlesztését 
irányította, koordinálta, hogy 
mind a nagyvárosok, mind a 
vonzáskörzetükhöz kapcso-
lódó régiók települései kö-
zött az utazás, a közlekedés, 
a kereskedelem modernizált 
út- és vasúthálózat segítségé-
vel biztonságosan és gyorsan 
történhessen. Csak néhány 
példát említek: körforgalmi 
csomópont megépítése (köz-
tük Hajdúnánás – Hajdúbö-
szörmény, Nyírbátor vonatko-
zásában); új motorvonat-flotta 
elindítása; dél-balatoni vasút-
korszerűsítés; a Debrecen – 
Budapest Nyugati vasútvonal 
és állomásapparátus fejleszté-

se; a debreceni repülőtér fej-
lesztése; buszpályaudvarok 
átadása; kerékpárutak építé-
se az ország minden részén, 
köztük Vámospércsen, vidé-
künkön még Nyíradonyban, 
Nyírbátorban; az M43-as au-
tópálya Makó-Arad új szaka-
szának megépítése; mintegy 
250 kilométernyi elkerülő út 
megépítése 40 helyszínen 
(köztük Hajdúsámson és 
Debrecen); intermodális köz-
lekedési központok tervezése 
(köztük Debrecen és Miskolc 
vonatkozásában), a 471-es szá-
mú főútvonalunk régen várt 
korszerűsítésének elindítása;  
az M35-ös autópálya új sza-
kaszának megépítése, a 48-as 
számú főút teljes korszerű-
sítésének előkészítése. Ezek 
a nagy összegű közlekedési 
beruházások azért fontosak, 
mert a munkahelyek zöm-
mel a centrumokat jelentő 
nagyobb városokban vannak, 
ezért lényeges, hogy a napon-
ta vagy ciklikusan ingázók el-
fogadható idő alatt és bizton-
ságosan közlekedjenek, emel-
lett pedig a helyi munkalehe-
tőségek is megmaradjanak. 
Azt is látnunk kell, hogy a 
magyarok negyven százaléka 
lakik tízezer fő alatti telepü-
léseken, 3,965 millió ember! 
Azzal, hogy a Kormány sza-
kított a felelőtlen balliberális 
önkormányzati politikával és 
tehermentesítette a teljesen 
eladósodott településeket, új 
lehetőségek sokasága nyílt 
meg a foglalkoztatás ügyé-
nek, a színvonalas lakhatás 
és otthonteremtés ügyének, 
az oktatási, sportolási, kultu-
rális és egészségügyi ellátá-
sok ügyének fejlesztésére. A 
járási központok és a járási 
rangú további településeken 
a kormányablakok kialakítása 
meghatározó módon lerövi-
dítette az ügyintézési időt és 
bővítette a helyben igénybe 

vehető szolgáltatásokat: ne-
künk vámospércsieknek sem 
kell Nyíradonyba vagy Deb-
recenbe utaznunk, ha pél-
dául személyi okmányainkat 
szeretnénk megújítani. Ezek 
mind fontos gesztusok az or-
szág és benne a vidéken élők, 
a fiataljaink felé is. Tasó Lász-
lónál, a tízezer fő alatti tele-
pülések fejlesztéséért felelős 
államtitkárnál senki sem lát 
jobban a pályán.

Személyesen is nagyon so-
kat köszönhetek Államtitkár 
Úrnak, az ő példa- és irány-
mutatása alapján váltam egy-
re tapasztaltabb politikussá. 
S engedjék meg, hogy a leg-
végén kibújjon belőlem a tör-
ténelemtanár: az ősmagyar 
korban a családokat, nemzet-
ségeket általában az irányítot-
ta, aki a családja, nemzetsége 
számára a legtöbbet adta, és 
teljes felelősséget vállalt a 
megélhetésükért a nagy ve-
szélyek, szűkös időszakok so-
rán is. A teljes népet az ilyen 
nemzetségfők által választott 
vezető irányította. Nagyfokú 
egyetértés és egymás segíté-
se volt mindegyikük vezető 
szerepének alapja. Tasó Lász-
ló képviselői munkáját ez a 
szellemiség járja át! Menta-
litásának, hozzáállásának jó 
kicsinyítő tükre az a történet, 
amit Szabó Zsolt államtitkár 
úr osztott meg az érdeklő-
dőkkel március 23-án, Tasó 
László vámospércsi fórumán. 
Amikor Szabó Zsoltnak egy-
szer eltört a lába és közös 
egyeztetésre kellett sietniük 
a Miniszterelnök Úrhoz, a 
korábban érkező Tasó László 
a Parlament bejáratánál állt 
őrt, hogy besegítse államtit-
kár társát, az alábbi mondat 
kíséretében: „Bajtársat hátra 
nem hagyunk”

Ménes Andrea
polgármester



Szőlő és
gyümölcsfák
szakszerű
metszését
vállalom.

Érdeklődni:
06-70/384-1499
telefonszámon

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. március 26-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. 87 370
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. 1 219 171
Tóth Ferenc 8352343211 4287 Vámospércs Pacsírta u. 14. 77 820

Összesen: 2 254 861

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. március 26-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:

Halász sándor István

vIda JulIánna

A n y A k ö n y v i  h í r e k

i s k o l A i  h í r e k
A téglási Babszem Jankó Baptista Országos Népmese-

mondó Versenyen Plavecz Zoé (1.b) 1. helyezést, Plavecz Kincső 
(4.a) 3. helyezést ért el. Felkészítőjük: Plaveczné Gábori Csilla. A 
Mesél a Sárrét megyei mesemondó versenyen Petruska Kristóf 
(5.b) különdíjat kapott. Felkészítő nevelő: Cseresznye Erzsébet. A 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 
megyei fordulóján Gellén Attila (7.a) 12. helyezést ért el. Felkészí-
tő nevelő: Hamecz Erika Emese. Az alsós diákönkormányzat idén 
is megrendezte húsvéti tojásfestő versenyét. Eredmények: 1. év-
folyamon első helyezést ért el Plavecz Zoé (1.b), második lett Sajó 
Fruzsina (1.a), míg harmadik Lengyel Ameli (1.b.). Második év-
folyamon Popovits Vivien diadalmaskodott (2.a) Kovács Dorina 
(2.a) és Fekete Réka (2.b.) előtt. Harmadik évfolyamon Vórincsák 
Vivien (3.b) lett az első, második helyezést ért el Tordai Vivien 
(3.c.), harmadikat Kindris Karolina (3.b). A negyedikesek között 
Plavecz Kincső (4.a) festette legszebben a tojásokat, a második 
helyre Horváth Adorján (4.b), a harmadikra pedig Biró Blanka 
(4.a) munkája került.

Tankáné Antal Irén

2018. március

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2018. március 19. napján tartott ülésén a következő dönté-
seket hozta. A testület döntött arról, hogy:

az önkormányzat 2018. évi költségvetésében utak fejleszté-•	
sére jóváhagyott bruttó 92.000.000 Ft összegű Beruházási és fel-
újítási előirányzatból – a rendelkezésre álló fedezet erejéig - az 
önkormányzat tulajdonában álló belterületi utakat fejleszti.

az önkormányzat fenntartásában működő Vámospércsi •	
Óvoda intézményben a gyermekek óvodai beiratkozásának idő-
pontját 2018. április 23; 24; 25; 26. napján, 8.00 és 16.00 óra között 
állapítja meg.

az Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervét •	
elfogadja.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. •	
évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátások önköltségét megállapította, a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési 
díjának megállapított összegét nem emelte meg.

a Bocskai Sportegyesület Vámospércs szervezet részére a •	
Képviselő-testület 117/2017.(XII.12.) számú határozatában megál-
lapított 1.600.000 Ft támogatáson felül, további 285.750 Ft összegű 
támogatást (pályázati önrész) biztosít az Egyesület MLSZ Telep-
hely korszerűsítési program keretében benyújtott pályázatának 
megvalósítása érdekében.

a TOP-1.4.1- 15-HB1-2016-00028 azonosítószámú, Eszközfej-•	
lesztés a Vámospércsi Óvodában megnevezésű projekt megva-
lósítása érdekében a projekt keretében megkötött „Adásvételi 
szerződés 2. rész” (udvari eszközök) teljesítése érdekében a pro-
jekthez 5.445.600 Ft + ÁFA összegű saját forrást biztosít az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére.

Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye •	
alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napjával módosítja.

2018-2019. évekre vonatkozóan egyszerű beszerzési eljárást •	
folytat le az Élelmezési Intézmény beszerzéseire az alábbi ter-
mékcsoportok tekintetében: tej és tejtermékek, mirelit termé-
kek, tőkehús és baromfi, szárazáru, kenyér- és pékáru.

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § •	
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megválasztotta a 
szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait.

módosította a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szó-•	
ló önkormányzati rendeletet.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

Óvodai beíratás 
Az óvodai beíratás időpontja 2018. április 23-24-25-26., reggel 8 

órától 16 óráig. Helye: az óvoda titkársága. Kérem, hozzák maguk-
kal gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, oltási bizonyítvá-
nyát, TAJ kártyáját és lakcímkártyáját. A 2018. augusztus 31-ig 
3. életévüket betöltött gyerekek számára az óvodai neve-
lés kötelező! Azokat a gyerekeket, akik később töltik be a 3. élet-
évüket, előjegyzésbe vesszük és a nevelési év során folyamatosan 
kapcsolódhatnak be az óvodai nevelésbe.

Németh Jánosné
óvodavezető

Iskolai beíratás 
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI értesíti a 

Tisztelt Szülőket, hogy a tanköteles korú, első osztályba lépő gyer-
mekek beíratására 2018. április 12-én (csütörtök) 8.00-16.30 
óra között, 2018. április 13-án (péntek) 8.00-16.30 óra között 
kerül sor a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI 
Iskola u. 1 sz. alatti épületben (I. em. igh. iroda).

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szüksége-
sek: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevé-
re kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím-
kártya), tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányá-
ban); a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem 
magyar állampolgár esetén: regisztrációs igazolás (határozott 
ideig érvényes); tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényessé-
gi idővel); állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényessé-
gi idővel); az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás, mely lehet: óvodai szakvélemény; nevelési 
tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véle-
mény; sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői 
Bizottság szakvéleménye. Továbbá szükséges a gyermek 
születési anyakönyvi kivonata; a gyermek TAJ kártyája; 
gyermekvédelmi, illetve egyéb kedvezményekre jogosító 
okirat. A diákigazolványhoz szükséges, a Kormányablakban/
okmányirodában (Vámospércs Béke u. 3.) kiadott fényképes 
adatlap, melyet a gyermeknek a két szülő által igényelt sze-
mélyi igazolvány megérkezése után tudnak kiadni. Továb-
bá szükséges a gyermek egészségügyi kiskönyve.

A helyszínen kitöltendő dokumentumok: elvált szülők 
gyermeke esetén, nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog 
gyakorlásáról; nyilatkozat életvitelszerű lakcímről; nyi-
latkozat művészeti oktatás keretében tanszak választás-
ról; nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról; nyilatkozat 
az egész napos iskoláról

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a 
tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járá-
si hivatalnak köteles jelenteni.

Mészárosné Oláh Róza intézményvezető megbízásából:

Szabó Gyula
intézményvezető-helyettes

A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása 
Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 (Rászoruló Személyeket Támo-

gató Operatív Program) projekt, amely a „Szegény gyermekes 
családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára 
természetbeni juttatás biztosítása” elnevezésű program keretén 
belül, a szegénység csökkentése érdekében, az Európai Unió és 
Magyarország Kormányának finanszírozásával valósul meg már 
egy éve, élelmiszercsomagokat biztosít a kisgyermekes családok 
részére. A csomagokat minden hónapban a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság a Vámospércsi Mikrotérségi Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve juttatja el a rászoru-
ló családoknak. 2018 áprilisától a jogosultak köre kibővül, már a 
szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, 
és a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, akiknek 
a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130%-át és intézményi ellátásban nem 
részesülnek, is kapnak élelmiszercsomagot a Rászoruló Szemé-
lyeket Támogató Operatív Program keretében. RSZTOP 4.1.1. 
„Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott 
munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű idős-
korú személyek számára” program tartós élelmiszereket biztosít 
a rászorulók részére.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a jogo-
sultak adatait a Magyar Államkincstár szolgáltatja, így utólagos 
jelentkezésre nincs lehetőség. A Vámospércsi Mikrotérségi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat a jogosultakat levélben fogja érte-
síteni, hogy a tartós élelmiszer csomag átvételének időpontjáról.

Vinczéné Gáll Anikó
intézményvezető

A Támogató Szolgálat hírei 
Támogató Szolgálatunk szállító tevékenységét végző gépjár-

műve műszaki meghibásodás miatt március elejétől nem tud 
személyszállítást végezni. Előzetes egyeztetések alapján előrelát-
hatólag a gépjármű április első hetében tudja folytatni szállító 
tevékenységét. A műszaki hiba elhárításáig, kérjük kellő megér-
tésüket és türelmüket. Bízunk abban, a szállítások kiesésével to-
vábbra is számíthatunk bizalmukra, mely továbbra is pozitívan 
befolyásolja jövőbeni együttműködésünket. 

Mivel a rendszeres szállítások egyfajta stabilitást jelentenek 
a szállítást igénybe vevő személyek számára, ezért igyekszünk 
minden olyan támogatásokról információt szerezni, amelyek se-
gítségével mérsékelhetőek a családok számára a szállítás kiesésé-
vel keletkezett plusz kiadások. Azért, hogy a család anyagi jellegű 
megterheléseit enyhítsük, szolgálatunk felvette a kapcsolatot a 
Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Családért Támogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály szervezeti egységével. 

Minden olyan sajátos nevelésű igényű gyermek, akinek oktatá-
sa, nevelése, valamint fejlesztő felkészítése speciális intézményi 
keretek között valósítható meg, utaztatási költségeinek viselé-
séhez pénzbeli támogatásra jogosult. A kedvezmény attól füg-
getlenül megilleti a sajátos nevelésű igényű gyermeket valamint 
kísérőjét, hogy a köznevelési szolgáltatást (fogyatékosság típusa 
szerint létrehozott intézményt) bentlakással, rendszeres, vagy 
alkalmi bejárással veszi igénybe. Amennyiben valaki tömegköz-
lekedési eszközön utazni nem képes, utazási költségtérítésként 
kilométerenként 21 Ft illeti meg, 27. életévének betöltéséig. 

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges dokumentumok 
beszerzésében, valamint a támogatással kapcsolatos egyéb kérdé-
sek esetén kérem, keresse fel szolgálatunkat (Vámospércs, Nagy 
u. 28.).

Pénzes Zsuzsanna 
támogató szolgálatvezető 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létreho-
zott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő 
hátralékok kezelésére. Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszol-
gáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbe-
szerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. janu-
ár 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta 
meg a díjhátralékok kezelésével, beszedésével. A Konzorcium 
feladatait az NHKV Zrt-vel és az önkormányzatokkal együttműkö-
désben látja el. Vámospércs közigazgatási területén konzorciumi 
megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok 
kezelését az ANGEL’S HELP Kft  (Székhely:4029 Debrecen, Farak-
tár u. 29/D   adószám: 23955822-2-09, e-mail: dijbeszedes.hajdu@
gmail.com, telefonszám: 06-70/600-9916) végzi.

Itt a farsang, állt a bál 
Napnyugati boszorkány, műtésre váró főorvos, fánkárus lány, 

öreg néne, Pöttöm Panna, már mind készen álltak arra a lázas 
izgalommal teli jelmezbemutatóra, mely egyik fő programját 
képezte télbúcsúztató Farsangi mulatságunknak. A mintegy 70 
fős vendégsereg zsúfolásig megtöltötte a Szociális Szolgáltató 
Központ ebédlőjét. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével 
Ménes Andrea polgármesternő, Huszti János alpolgármester, 
és Diósné Kozma Erzsébet a Művelődési Ház igazgatója. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy minden csoport eleget tett meghívá-
sunknak. A Szabó Jánosné Margitka által vezetett Háziasszonyok 
Klubja a Szegény vagyok című vidám, táncos paródiával örven-
deztetett meg minket. A helyi Népdalkör olyan remekbe szabott 
népdalcsokrot hozott, hogy a közönségből többen is velük együtt 
énekeltek. Ezt követte a Somogyi László Gábor vezette Pircsike 
Közművelődési Egyesület egy még Vámospércsen nem látott új 
bohózata, melytől szem nem maradt szárazon.  A Nappali Ellátó 
Klub tagjai is kitettek magukért: A vámospércsi csuda, avagy a 
pletykás asszonyok című vidám kis darabbal kedveskedtek a ven-
dégeknek. A hála aztán nem is maradt el, hiszen minden előadást 
hatalmas tapsviharral jutalmaztak. A finom sütemények mellől 
nem hiányozhatott az illatos farsangi fánk és csöröge, melyhez 
természetesen forralt bor és tea dukált! A kellemes hangulatú 
délutánon a talpalávalót Tarr Imre és az ő „harMónikája” bizto-
sította. Végezetül köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik 
munkájukkal, anyagi vagy egyéb támogatásukkal, szereplésükkel, 
jelenlétükkel hozzájárultak rendezvényünk eredményességéhez 
és színvonalához.

Polgárné Nagy Elvira
nappali ellátásvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Vida Juliánna

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Halász sándor istVán

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

részvéttel osztoztak



Márciusi lapzártánkat köve-
tően érkezett meg a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium dön-
tése, miszerint a Vámospércs 
Városi Önkormányzat által 
jegyzett és a Nemzeti Szabad-
idős – Egészség Sportpark 
Programban benyújtott pá-
lyázata pozitív elbírálásban 
részesült! A 2016 augusztusá-
ban beadásra került pályázat 
gyümölcse hamarosan beérik, 
hiszen a városi sporttelep mi-
nőségi kondícionáló parkkal 
bővül. „A megépítendő sport-
eszközök jó szolgálatot tesz-
nek a sportolók, az iskolások 
és minden sportolni vágyó 
vámospércsi kondíciójának 
megtartásában és fejleszté-
sében, egészségügyi állapo-
tának javításában, jó fizikális 
és mentális közérzetének ki-

alakításában. Azt szeretnénk, 
ha városi sporttelep a kiemelt 
események mellett, amiket 
itt rendezünk meg – városi 
fesztivál, Hajdú Napok, Ki-
hívás Napja, koncertek, isko-
lai sportnap – folyamatosan 
élettel telne meg. A lakosság 
minden részére számítunk 
életkortól függetlenül.” – nyi-
latkozta lapunknak Ménes 
Andrea polgármester. A városi 
sporttelep kihasználtságára 
nem lehet panasz, hiszen ezt 
a területet használja a Bocskai 
SE sportegyesület, valamint a 
városban működő különbö-
ző szakosztályok.  A telep a 
nagypálya mellett futópályát, 
műfüves pályát, bitumenes 
pályát is magába foglal, biz-
tonságos üzemeltetését, az 
eszközök megóvását nagyban 

elősegíti, hogy a helyszínen 
biztonsági kamerarendszer 
van kiépítve és az éjszakai 
megvilágítás is biztosított. A 
sportparkban olyan modern, 
korszerű és dizájnos eszkö-
zök kerülnek elhelyezésre, 
amelyek a hasizom és hátizom 
erősítésére, húzódzkodásra, 
lépcsőzésre, függeszkedésre, 
létramászásra, korláthaszná-
latra nyújtanak lehetőséget 
– kondícionálásra és rekreáci-
óra, a szabadidő jó eltöltésé-
re, aktív kikapcsolódásra. „A 
testi-lelki harmónia érdeké-
ben fontosnak tartjuk a sport 
iránti nyitottságot, ezzel elő-
segítve a város sporthagyo-
mányainak ápolását, eddigi 
eredményeinek megőrzését.” 
– mondta Ménes Andrea.

Sportparkkal bővül a sportpálya! 
Újabb beruházás a láthatáron!

Rendelőintézetünk 2012. 
december 3-án kezdte 
meg működését. 6 telepü-
lés – Vámospércs, Fülöp, 
Nyírábrány, Nyíracsád, 
Nyírmártonfalva és Újléta 
– összefogásával, 95 %-ban 
uniós támogatással valósult 
meg. Az uniós támogatás mér-
téke 982 775 000 Ft volt, a 
fennmaradó 5 % rész önrészt 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat biztosította. A Ren-
delőintézethez tartozó 18 000 
lakos részére belgyógyászat, 
diabetológia, fül-orr-gége 

gyógyászat, rheumatológia, 
neurológia, bőrgyógyászat, 
szemészet, szülészet-nőgyógy-
ászat, urológia, sebészet, orto-
pédia, pszichiátria, kardioló-
gia, tüdőgyógyászat, röntgen 
és ultrahang szakrendelések 
állnak rendelkezésre. Ezeken 
kívül fizioterápia, gyógytorna, 
gyógymasszázs és laboratóri-
um várja az ide érkező gyógy-
ulni vágyókat. 8 ágyas nappali 
kórházunkban a szakorvosok 
által elrendelt terápiás keze-
léseket vehetik igénybe a be-
tegek. Humánerőforrásunk 

bővítésére, dolgozóink szak-
mai továbbképzésére 2014. 
július 1. és 2015. október 31. 
között megvalósult program 
keretében közel 50 millió fo-
rint, 100%-os uniós támoga-
tást nyertünk. 2015. év elején 
fotovoltaikus rendszer kiépí-
tésére nyertünk 33 millió fo-
rint uniós támogatást. A támo-
gatást kiegészítettük 2,4 millió 
forint saját forrással, melynek 
eredményeként 2015. májusá-
ban 200 darab napelem ke-
rült felszerelésre, mely a Ren-
delőintézet áramellátásának 

kb. 40 %-át fedezi, és ezáltal 
évi 49,5 tonnával csökkenti a 
káros anyag kibocsátást. 2015 
májusában saját forrásból kö-
zel 17 millió forintért vásárol-
tunk egy új Mercedes típusú 
betegszállító kisbuszt, mely-
lyel a Rendelőintézetünkhöz 
tartozó településekről tudjuk 
beszállítani az arra rászoruló-
kat. 2017 májusában 60 millió 
forintos pályázatot nyújtot-
tunk be, amelyből szeretnénk 
új fizioterápiás eszközöket 
vásárolni, a legújabb igények-
nek megfelelő szívultrahan-

got, különféle kardiológiai 
eszközöket és szeretnénk fej-
leszteni az informatikai rend-
szerünket. A pályázat bírálata 
jelenleg folyamatban van, 
reménykedünk a döntésho-
zók bizalmában. Magam és az 
intézmény nevében is szeret-
ném kifejezni örömömet és 
hálámat, hogy a Rendelőinté-
zet Vámospércs mikrotérségi 
jelentőségét és szerepét 
erősítheti. Legfőbb érték az 
egészség, tartja a mondás. 
Mindenkinek jó egészséget 
kívánok!

Intézményeink Önökért vannak!
Dr. Rácz Norbert (Vámospércs-Kistérségi Járóbeteg Rendelőintézet)

„de ami történt, valahogy 
mégse tud végetérni” 

(Pilinszky János: Passió)

A passió szó latin eredetű, 
melynek jelentése „szenve-
dés” Jézus életének utolsó 
napjait jelöljük vele. Jézus 
jeruzsálemi bevonulásától el-
árulásán, keresztre feszítésén 
át a feltámadással megkoro-
názva. A passió olyan, mint 
egy prédikáció képekben, 
formákban, mozgásban és ze-
nei aláfestéssel megvalósított 
elbeszélés. Jézus szenvedés-
történetét dramatikus játék-
kal színesítve, zenés-énekes 

formában mutattuk be nagy-
szerdán, Vámospércsen, a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
színháztermében és nagy-
csütörtökön, Bagamérban, a 
délutáni szentmisén, a Görög 
Katolikus templomban. 

A nagyböjti időszak kezde-
tének számító Hamvazószerda 
óta készültünk nagy hévvel, 
20 diák és felnőtt, hogy a több 
mint egy órás zenés-énekes 
előadást a lehető legtökélete-
sebben adjuk elő.  A korábbi 
években ezt a produkciót 
Vámospércsen és a környező 
településeken hasonló mó-
don rendeztük meg, azzal a 

céllal, hogy a hallgatók minél 
teljesebben beleélhessék ma-
gukat a történetbe. Újdonság, 
hogy az idén a felnőttek mel-
lett gyerekek is szerepeltek a 
darabban. A szereplők jelké-
pes korabeli ruhákban, zsol-
tárokat és prófétai szövege-
ket előadva jelenítették meg 
az eseményeket. A Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület vezetőjeként már 
több ízben vállaltam Jézus 
szerepét, így volt ezúttal is. A 
darabban főbb szerepekben 
látható volt városunk polgár-
mestere, Ménes Andrea, Dr. 
Rácz Norbert, Polgárné Nagy 
Elvira, a Fintorgó Színjátszó 
Gyermek Csoport tagjai és so-
kan mások.

A sokszínűen bemutatott 
passió komoly közösségfor-
máló erőnek bizonyult, hi-
szen gyerekek és felnőttek 
közös munkájának köszön-
hetően jött létre. Ezúton is 
szeretném köszönetemet ki-
fejezni mindenkinek, aki köz-
reműködésével hozzájárult az 
előadás bemutatásához.

Somogyi László Gábor
Vámospércsi Pircsike 

Közművelődési Egyesület

Fényárban állsz előttem

A takarékos gazdálkodás 
eredményeképp jelentős ösz-
szeg jut ebben az évben útépí-
tésekre. 2018-ban – az előző 
évek és a tárgyévi megtaka-
rítás eredményeképp – saját 
erőből 92 millió forintot biz-
tosít az Önkormányzat utak 
fejlesztésére. A város célja, 
hogy a sikeres szennyvízháló-
zat kiépítését követő években 
infrastrukturális rehabilitá-

cióra a lehető legmagasabb 
összeg kerüljön betervezésre 
a költségvetésből. Az önerős 
útfejlesztés kiegészül a Hajnal 
utca felújítására elnyert 14 
millió forintos belügyminisz-
tériumi forrással, valamint 
a Vidékfejlesztési Program 
keretében elnyert 104 mil-
lió forintos, külterületi helyi 
utak fejlesztésére fordítható 
összeggel. Mindezek ered-

ményeképpen a következő 
időszakban az Önkormányzat 
210 millió forintot fordíthat 
saját útjaira! A döntés értel-
mében a Képviselő-testület 
kezdeményezte a megfelelő 
Bizottságokkal történő egyez-
tetést és felhatalmazta Ménes 
Andrea polgármestert a dön-
tés végrehajtásával kapcso-
latos valamennyi intézkedés 
megtételére.

Döntött a Képviselő-testület, 
indulhat az útfejlesztés, önerőből!

Vámospércsi Hírek: 
Lakatos József képviselő úr 
személyében négy évre vá-
lasztott elnököt a helyi agrár-
kamarai bizottság. Az elnök-
ség tagja lett még Kiss Lajos, 
Nagy István, Szabó Tamás 
és Ürmös Judit Eszter. Elnök 
urat arról kérdeztük, hogy 
hogyan épül fel a szervezet, 
hogyan szervezhető meg és 
milyen kihívásokkal szem-
besít egy nagyhagyományú 
agrárvidéken az agrárkép-
viselet?

Lakatos József: Március 
12-én tartottuk a tisztújító 
ülést Vámospércsen, az ese-
ményt megtisztelte jelenlété-
vel Filemon Mihály a Nemzeti 
Agrárkamara Hajdú-Bihar me-
gyei szervezetének alelnöke 
és Ménes Andrea polgármes-
ter, Nagy Edina falugazdász. 
A Kamarának több mint 430 
tagja van. A Kamara magá-
ba foglalja a földműveléssel 
foglalkozókat (ők jelentik a 
tagság nagy részét), valamint 
azokat is, akik valamilyen 
fontos oknál fogva érintet-
tek a mezőgazdaságban. A 
taglétszámból egyértelműen 
következik, hogy a Kamara az 
egyik legnagyobb számú helyi 
közösség. És ezt a közösséget 
a lehető legjobban és leghaté-
konyabban köti össze az a ta-
pasztalat, hogy közülünk min-
denki ragaszkodik a földhöz, 
személyesen érintett agrár-
kérdésekben, a föld megmű-
veléséből, állattartásból élünk 
vagy jövedelem kiegészítésre 
használjuk. Mindenkinek az 
a célja, hogy gazdaságosan és 
hatékonyan termeljen, meg-
felelő állapotba hozza és gon-
dozza a földet, tápanyag-ellá-
tottságát, kondícióját, mert 
– és ez nagyon fontos – az 
övé. Kevés a bérbe adott föld, 
mindenki a saját magáét hasz-
nálja, amire, érthető okoknál 
fogva, minden tekintetben 
vigyáz. A Kamara feladata a 
tagság érdekvédelme, képvi-
selete, hasznos információk 
továbbítása, közös fellépés 
bizonyos kérdésekben, a föld-
adásvételi ügyek véleménye-
zése. Több információval ren-
delkezünk, otthonosabban 
mozgunk a pályázatokban, az 
agráriumot érintő folyamatos 
hatósági és törvényi szabályo-
zásban és ezt igyekszünk át-
adni. Ma egy sikeres gazdaság 
jártasságot igényel különbö-
ző területeken: tisztában kell 
lenni a könyveléssel, gazdál-
kodástervezéssel, szaktanács-
adót lehet bevonni, fontos 
az új mezőgazdasági techno-
lógiák ismerete. Vámospércs 

a mezőgazdasági pályázatok 
sikerességét tekintve egyre 
jobb eredményeket mutat, az-
zal együtt, hogy itt még nem 
jött létre pályázatfigyelő iro-
da, viszont sikerült egy kiváló 
pályázatíróval együttműköd-
nünk több projektben. Sőt 
Vámospércs határain túlról 
is említhetek példákat (Fü-
löpről, Nyírmártonfalváról, 
Újlétáról), akik ebből az 
együttműködésből profitál-
hattak. Fontos a kiváló hely-
ismeret, tudjunk egymásról, 
gazdálkodókról, mezőgazda-
sági vállalkozókról, gyorsan 
adjuk tovább az információ-
kat, mielőtt (szinte azonnal) 
betelnek a helyek. Az én éle-
tem kezdettől fogva kapcsoló-
dik a mezőgazdasághoz. Föld-
műves családból származom, 
így már kisgyerekkoromtól 
részt vettem a mezőgazda-
sági munkákban. Később a 
vámospércsi Vas-Műszaki 
Boltban voltam boltvezető-
helyettes 21 éves koromtól, 
majd Nyírábrányban boltve-
zető, ezután hoztam létre sa-
ját vállalkozásomat, Carbon 
KFT-t. Széleskörű volt a kíná-
latunk, gyakran Debrecenből 
is ide jöttek vásárolni, apró-
donként megismertem a ha-
sonló érdeklődésű és profilú 
embereket. A Kamarában is 
azon vagyunk (hiszen az öt-
fős elnökség kevés), hogy mi-
nél több aktív tagot bízzunk 
meg feladattal, hosszú távú 
munkában gondolkodunk.

V.H.: Képviselő úr nagy 
szeretettel beszél a földről, 
városáról, annak is azon ré-
szeiről, amiket talán a min-
dennapi életben kicsit szem 
elől vesztettünk: a település 
határáról.

L.J.: A várost közösen kell 
építenünk, rengeteget tenni 
érte. Részünkről, például na-
gyon fontos a gondozott, ren-
dezett határnak a kialakítása, 
fenntartása. Olyan legyen a 

határ, amit szeretünk. Régen 
szőlőskertek vették körül 
Vámospércset, komoly gaz-
dálkodói és társasági élettel. 
De említhetnék olyan szép, 
különleges erdős területeket, 
mint például a Hosszúrét-
dűlő, a Bólya 1-2-3-as dűlő, 
a Kőrises és Villongó (ezek 
ráadásul értékes természet-
védelmi területek is), ahol 
ragyogóakat lehet kirándul-
ni. Éppen ezért fontos, hogy 
2-3 dűlőút jól járható legyen 
folyamatosan, akár személy-
autóval is. A közös határjárás-
ok gyalog, kerékpárral, lovas 
kocsival élményszámba men-
nének. Vannak olyan terüle-
tek, ahol több évszázados fák 
élnek, több méteresre nőnek 
a páfrányok, ember által szin-
te érintetlenek, csak a vadak 
vonulnak át, külföldi vadá-
szok által is kedvelt komoly 
erdőségekkel rendelkezünk. 
Ismerem a település szinte 
minden dűlőjét. Jó volna, ha 
az itt élők otthonosabban mo-
zognának Vámospércsen, job-
ban ismernék, mert rengeteg 
rejtett értékre bukkanhatunk 
ezen az 58,2 négyzetkilomé-
ternyi területen.

V.H.: Miben látja a kör-
nyékbeli mezőgazdaság 
hosszú távú megújulásának 
zálogát?

L.J.: Mi alapvetően nyers-
anyagot termelünk. Nem is 
akármilyen minőségűt, gon-
dolhatunk az Európa-szerte 
ismert, keresett és forgal-
mazott, innen és a környék-
ről származó tormára. Az itt 
termelt kiváló nyersanyagot 
viszont máshol dolgozzák 
fel. Például egy élelmiszer-
feldolgozó és forgalmazó 
üzemnek fontos katalizátor 
szerepe lehetne. Vámospércs 
a térség geográfiai központja, 
itt futnak össze a különböző 
irányokból érkező utak. A le-
hetőség bennünk van.

Közülünk mindenki ragaszkodik 
a földhöz!

Új elnökséget választott a helyi 
agrárkamarai bizottság!
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Stílszerűen, Nőnapon, 
március 8-án nyílt meg a 
vámospércsi Művésznők 
Nemzetközi Alkotótáborá-
nak gyűjteményes kiállítása 
Berettyóújfaluban, a Bihar 
Vármegye Képgalériában. 
A művésztelep időről időre 
átlépi a vendégváró bázis, 
Vámospércs határait és meg-
méreti magát környékbeli 
galériákban és kiállítóhelye-
ken. A művésztelep eredeti 
és máig megtartott célkitűzé-
se az, hogy az itt születő ké-

pek a legkisebb hajdúváros 
épített és természeti örök-
ségét, utcaképeit, életképeit, 
a település jellegzetességeit 
őrizzék meg, ezzel kínálja-
nak tablót az itt élőkről nem 
csak az itt élőknek. A tábor 
16 éves története alatt 20 or-
szágból mintegy 37 művész-
nő érkezett városunkba, akik 
változatos technikákkal (olaj, 
akvarell, akril, tűzzománc, 
fotó) készítették absztrakt 
vagy realisztikus alkotásaikat. 
„A művészek saját szellemisé-

güket, lelkialkatukat és kép-
zőművészeti elgondolásaikat 
hozzák magukkal és ezeket 
teszik bele vagy engedik rá 
az alkotásokra” – mondta 
el H. Csongrády Márta fotó-
művész, a telep vezetője. Az 
április 4-ig látogatható tárla-
ton a magyar festők mellett 
moldáv, lett, német, ukrán, 
román és indiai művésznők 
alkotásait tekinthetik meg az 
érdeklődők.

Nőnapi kiállításmegnyitó a Bihar 
Vármegye Képgalériában

Március 24-én nyílt meg 
és egy hónapon keresztül 
látogatható H. Csongrády 
Márta Holló László- és Köl-
csey-díjas képző- és fotómű-
vész Stílusok és technikák 
című debütáló kiállítása a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
galériájában, amelyen a több 
évtizede a fotográfia élvona-
lába tartozó alkotó festőként 
mutatja meg magát. „Elsők 
lehetünk kedves barátnőnk 
életében, köszönjük, hogy 
minket választottál” – kezd-
te megnyitóját Ménes And-
rea polgármester. „Két erős 
impressziómról szeretnék 
beszélni. Az egyik az, hogy a 
képek finomsága, színvilága 
egyértelműen utal a hölgy 

alkotóra. A másik az, hogy a 
képek különleges látásmód-
ján ott az elmúlt évtizedek 
fotóművészeti tapasztalata 
és iskolázottsága. Márta tisz-
teletbeli vámospércsi, 16 
éve vezeti a női alkotótábort, 
sziporkázó személyiség” – 
folytatta. A tárlatot az érdek-
lődőkkel Somogyi László Gá-
bor festőművész ismertette, 
nagy odaadással, külön-kü-
lön is részletesen beszélve 
egy-egy műről, képrészletről 
vagy technikáról. A kiállítás a 
címéből következően – Stílu-
sok és technikák – különféle 
formanyelvi sajátosságokat 
jelenít meg. Helyet kaptak 
csendéletek, tájképek, mon-
tázsok, épületfestmények, 

portrék, anyaghasználatukat 
tekintve akvarellek, akrilok, 
olajfestmények, grafittal, 
szénnel, pasztellel, vegyes 
technikával készült képek. 
„Bizonyos lebegésben, teljes 
belefelejtkezettségben van az 
ember, ha alkot. Legyen szó 
fotó komponálásáról vagy 
festmény készítéséről” – fo-
galmazott H. Csongrády Már-
ta. Megújulási képességének 
nem csak ez a kiállítás a ta-
nújele, hanem az is, ahogyan 
91 éves nagynénje festővász-
nat hozott neki ajándékba a 
megnyitóra. Az eseményt a 
óa Népdalkör dalcsokra nyi-
totta meg.

Stílusok és technikák:
régi alkotóból új született!

Illusztris vendégek érkez-
nek Vámospércsre április 11-
én. A Költészet Napján előbb 
alsós diákokkal találkozik 
Lanczkor Gábor József Atti-
la-díjas költő, író, aki Guffó 
című mesesorozatát bemutat-
va vezeti el a gyerekeket egy 
erdei bagolyfióka kalandjai-
ba, a fák ünnepére és a gom-
bák titkos életébe; délután 
pedig felnőtt olvasók előtt 
lép fel. Lanczkor Gábor a kor-
társ magyar irodalom közép-
nemzedékének egyik legjele-
sebb képviselője, költőként 
öt, íróként négy könyvet pub-
likált – minden megjelenése 
élénk kritikai visszhangot és 
szakmai elismerést váltott 
ki. A József Attila-díj mellett 
Gérecz Attila-, Füst Milán-, Ju-
nior Príma- és Sziveri-díjban 

is részesült. Több évet élt 
Ljubljanában, Rómában és 
Londonban, több ízben lé-
pett fel Indiában. Doktori fo-
kozatot a Szegedi Egyetemen 
szerzett. A közönségtalálkozó 
alatt Lanczkor-Kocsis Krisz-
tina fuvolaművész, a Szegedi 
Szimfonikusok elsőhegedű-
se, Bach, Mozart és Vivaldi 
zenéjének tolmácsolója ad 
ízelítőt a fenti életművekből. 
Zene és vers, vers és zene ösz-

szekapcsolódott a költészet 
létrejöttének pillanatában: 
az antik görög irodalomban 
a vak énekmondó, Homé-
rosz lantkísérettel adta elő a 
Trójai háború eseményeit és 
Odüsszeusz kalandjait. Ezt a 
hagyományt igyekszik felele-
veníteni a városi költészet 
napi találkozó. A vendégeket 
Ménes Andrea polgármester 
üdvözli, Lanczkor Gáborral 
Korpa Tamás beszélget.

Vers és zene a Költészet Napján

A fiatal zenészekből álló 
Margaret Island rövid idő 
alatt lett hazánk egyik legnép-
szerűbb zenekara. A Lábas 
Viktória (ének), Füstös Bálint 
és Törőcsik Kristóf gitárosok 
alkotta csapat elszántan és 
igen eredményesen valósít-
ja meg gyerekkori álmait.  A 
zenekar rajongótábora roha-
mosan nő, és egy olyan mű-
fajt akarnak Magyarországon 
befuttatni, amivel külföldi 
előadók az elmúlt években 
már stadionokat töltenek 
meg. Dalaikban akusztikus 
és folkpopos hangzásvilágot 
elegyítenek össze népzenei 
elemekkel. „Jól eső érzés volt 
látni hogy egy popkoncert 
közönsége népdalt énekel 
2015-ben” – nyilatkozta az 

együttes gitárosa Törőcsik 
Kristóf. A csapat első lemeze 
2015 szeptemberében jelent 
meg Egyszer volt címmel, a 
második 2016-ban Bakancs-
lista címmel látott napvilágot. 
Több dalukhoz a Kossuth-dí-
jas Bródy János írt szöveget. 
Olyan, rádiós toplistákat ve-
zető zeneszámok fűződnek 

a Margaret Island (az együt-
tes nevének tükörfordítása: 
Margitsziget) nevéhez, mint 
az Eső, Bolyongó, Nem vol-
tál jó, Napfény, Egyszer volt. 
A Fonogram-díjjal is kitün-
tetett formáció lesz a Hajdú 
Napok egyik leginkább várt 
fellépője!

„Engedd, hogy szabad legyek!”

Tudta Ön, hogy 
vámospércsi gyökerekkel 
rendelkezik Kellér Dezső 
Érdemes és Kiváló művész, 
humorista, konferanszié, 
dramaturg, a „maszek” szó 
megalkotója? Kellér nagyap-
ja vámospércsi szatócs volt, 
apja pedig képkereskedő. 
Budapesten, a VII. kerület 
zsúfolt és szegény munkás-
negyedében, a „Chicago”-
ban született 1905. december 
1-én. Bátyjával, Kellér Andor-
ral (a későbbi íróval) nagy 
szeretetben nőtt fel. Öccsé-
vel sokszor szappant árult a 
Lehel téren, hogy a tandíjra-
kosztra valóhoz hozzájárulja-
nak valamelyest. Védjegyévé 

vált jellegzetes tartása, a bal 
kézzel a színházi függönybe 
kapaszkodó konferálás. Stílu-
sa enyhén csipkelődő, fino-
man gúnyolódó volt. Kon-
feranszaiban nem egyszer 
komoly társadalmi, kényes 
politikai problémákat érin-
tett. A mondatai mögött min-
dig meghúzódott az irónia, 
és a sorok között gyakran 
többet rejtett el, mint ameny-
nyit kimondott. Ez adta kon-
feranszainak, jeleneteinek 
a pikantériáját. Ez a „sorok 
közötti olvasás” volt jellemző 
a kádári szocialista Magyar-
ország időszakában, amikor 
gondokról, bajokról nyíltan 
nem lehet beszélni. Az ő al-

kotása a „maszek” (magán 
szektor) mozaikszó. Szerzője 
a „Ha én egyszer kinyitom a 
számat, ha én egyszer elkez-
dek beszélni...”szállóigévé 
vált mondásnak

Cikkünk címe – Juhász Fe-
renc Himnusztöredék című 
rövid versének első sora – 
érzékletes erővel fejezi ki 
azt a tapasztalatot, amiben a 
március 14-én tartott városi 
ünnepség résztvevői és kö-
zönsége részesülhetett. Az 
ünnepség remekül megalko-
tott szónoklatokat, méltóság-
teljes és ötletesen, pontosan 
felépített iskolai műsort tar-
togatott a tornatermet zsú-
folásig megtöltött polgárok 
számára. „Vámospércsen 
népszerű és családi prog-
ram lett nemzeti ünnepekre 
járni, együtt lenni, kifejezni 
tiszteletünket őseink iránt 
és összekovácsolni a ma kö-
zösségét. Március 15. már 
óvodás kortól kezdve közel 
kerül a fiatalokhoz, végig kí-
séri őket az iskolai oktatás-
ban is, számos információval 
rendelkeznek az események-
ről, és idővel meg is értik 
a forradalom és szabadság-
harc hátterét, dicsőségét, a 
fegyverletétel utáni ország-
újjáépítés nagyszerűségét” 
– köszöntötte a vendégeket 
Ménes Andrea polgármester. 
Az ünnepség díszvendége 
Tasó László államtitkár, or-
szággyűlési képviselő volt, 

aki részletesen felidézte a 
reformkor történeti, gazda-
sági és társadalmi folyama-
tait, beszélt a szabadságharc 
katonai mozzanatairól és az 
orosz beavatkozásról. Vezér-
szónoklatában több ízben 
hangsúlyozta a nemzeti ön-
rendelkezés fontosságát, az 
önrendelkezési küzdelmet, 
ami végigkíséri a nemzet 
történetét a török hódítástól 
kezdve a Habsburg-uralmon 
át az első világháborút lezáró 
békediktátumon keresztül 
az 1956-os eseményekig és a 
rendszerváltásig. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy változik 
a világrend és a térség, ami-
ben és ahol élünk. Ez a válto-
zás nem nyilvánvaló háborús 
szituációkban nyilvánul meg 
Európának ebben a felében, 
a megtett óvintézkedések-
nek köszönhetően, hanem 
bizalomvesztésben, a keresz-
tény értékeink megrendülé-
seiben, a közösség szétforgá-
csolódásában. „A kihívás és a 
feladat ennek megállítására 
semmivel sem kisebb, mint 
amilyet elődeinktől örököl-
tünk.” – folytatta Tasó László. 
Az ünnepi beszédeket köve-
tően került sor a Mátyás Ki-
rály Általános Iskola és AMI 

ötödik osztályos tanulóinak 
remekül felépített, ötletgaz-
dag, a forradalom és szabad-
ságharc több helyszínét és 
társadalmi rétegét megidéző 
műsorára. A szavalatokkal, 
dramatikus elemekkel, éne-
kekkel, mozgással színre vitt 
műsor kivívta a közönség 
hosszú tapsban is megnyilvá-
nuló elismerését. Az időjárás 
a 170 évvel ezelőtti napokat 
idézte, a szakadó eső miatt 
fáklyás felvonulás elmaradt, 
a Petőfi szoborhoz tervezett 
koszorúzást, a Népdalkör és 
az óvodások műsorát szintén 
a tornateremben tartották 
meg. Volt abban valami szim-
bolikus, hogy az Önkormány-
zat, az egyház, a civil szerve-
zetek, a pártok koszorúikat 
a gonddal készített díszlet, a 
Nemzeti Múzeum lépcsősora 
és homlokzat előtt helyezték 
el. A gyerekek műsorának fel-
készítői az ötödikes osztályfő-
nökök voltak: Kovácsné Nagy 
Anikó, Ráczné Stummer Ibo-
lya, Kelemenné Hajdó Mária. 
A dekoráció elkészítésében 
Francz Vilmos Ákos rajzta-
nár, valamint Papp János és 
Ádám József szülők működ-
tek közre.

Emeled fel fejedet, nemzetem!

Vámospércsi Téka


