
A címbe emelt mondat a 
reformáció egyik alapvető 
tanítása. Jelentése: egyedül 
hit által. A hit általi megiga-
zulás és a Krisztusban való 
hit általi üdvözülés ma is a 
protestáns kereszténység 
központi tana. A sola fide 
megfogalmazást Luther 

használta a rómaiakhoz írt 
levélből kiindulva. A sola 
fide mellé további négy ta-
nítás társult: sola scriptura 
(egyedül a Szentírás), sola 
gratia (egyedül kegyelem-
ből), solus Christus (egye-
dül Krisztus), soli Deo gloria 
(egyedül Istené a dicsőség). 

Az öt sola-ról való beszéd áp-
rilis 6-án, a Művelődési Ház 
és Könyvtár színháztermét 
is megtöltötte, a reformáci-
ós térkő avatási ünnepségén. 
Oláh Szabolcs irodalom- és 
médiatörténész, reformá-
ciókutató előadásában a 
vámospércsi térkő két idé-
zetéből kiindulva ismertette 
az 500 évvel ezelőtt kezdődő 
vallási megújulás bonyo-
lult folyamatait. Áttekintést 
nyújtott a Luther korabeli 
búcsúcédulák árusításáról, 
Luther tanairól, a könyv-
nyomtatás lehetővé válásá-
ról, ami óriási módon hozzá-
járult a tanok terjedéséhez, 
sőt Luther személyiségéről, 
médiahasználatáról is képet 
kaphattunk, akárcsak Kálvin 
Jánosnak az ideális államfér-
firől vallott elképzeléseiről. 
Kálvin meg volt győződve, 
hogy az igazságos állam és 
a helyes politikai rend érde-

kében a világi elöljáróknak 
szükséges tanulniuk mind-
arról, amit Isten igéje (a Bib-
lia) tanít a hatóságról, a pol-
gári felelősségről, az állami 
és politikai élet rendjéről. A 
„jámbor fejedelem” feladatát 
kegyelmi ajándékként kap-
ta Istentől. Oláh Szabolcs 
előadásába ezen a ponton 
léptette be a „protestáns 
fejedelem” névvel is illetett 
Bocskai István vonatkozó 
mondatait. Bocskai jámbor 
fejedelemként tekintett ma-
gára, fejedelmi méltóságát 
isteni rendelésnek gondolta: 
„mint Mózest régen a pász-
torságból, Dávidot a juhok 
aklából, a bujdosó, számki-
vetett Jeftét kivette és a nép-
nek fejedelmévé, királyává 
tette, azonképpen engemet 
is nagy kegyelmesen”. Bocs-
kai végrendeletének záró 
sora pedig: „az én lelkemet 
ajánlom az én idvezítő Iste-

nemnek kezébe.” Bocskairól 
a korabeli források szintén 
jámbor fejedelemként ejtet-
tek szót: „Magyarországnak 
oltalma mellé Istentől ren-
deltetett támaszoszlop”, „Úri 
dicsőségből / Mint Christus 
mennyégből / alászállott 
gyámolunk”. Köszöntőjében 
Ménes Andrea polgármester 
a hajdú múlt, a fegyverrel és 
a hajdúk vérével drága áron 
véghezvitt szabadságharc és 
vallásháború szempontjait 
ajánlotta a megjelentek fi-
gyelmébe: „Nekünk, mai haj-
dú utódoknak a béke, a türe-
lem, a megértés, a szeretet 
és a szabadság alapértékei 
megadattak. De nem volt ez 
mindig így. Amikor Bocskai 
felvállalta a nyílt színi fegyve-
res harcot, a nemzet egészé-
ért tette.” Tasó László állam-
titkár avatóbeszédében úgy 
fogalmazott, nem véletlen, 
hogy Bocskai alakja szerepel 

a genfi reformációs emlék-
művön, hiszen ő érvényt tu-
dott szerezni a szabadságot 
óhajtó, vallásukban korláto-
zott emberek sokaságának. 
„Az sem véletlen, hogy Bocs-
kai Erdélyből, a vallási tole-
rancia egyik központjából 
származott. Ne feledjék, a 
vallásszabadságot kimondó 
1568-as tordai országgyűlés-
nek idén ünnepeljük 450. 
évfordulóját”. A Bocskai 
szobor elhelyezett térkövet 
Dr. Petró László református 
lelkipásztor áldotta meg, aki 
a szeretet- és megértésköz-
pontú protestantizmus esz-
meiségét hangsúlyozta. Az 
ünnepségen Somogyi László 
Gábor szavalata mellett há-
rom zsoltárrészlet is elhang-
zott a Búzavirág Gyermekkar 
előadásában.

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

Május talán a legcsodálato-
sabb hónap, nem csak azért, 
mert virágba borul a termé-
szet, hanem azért is, mert 
az első vasárnapján az édes-
anyákat, az utolsón pedig a 
gyermekeket köszöntjük. A 
családok lelkét alkotó anyá-
kat, akik otthont csinálnak 
a házból, majd élettel töltik 
meg, hisz egyedül ők, a nők 
képesek utódot, gyermeket a 
világra hozni. Óriási felelős-

ség a gyermekvál-
lalás, mely nem 
csak a családok-
nak, de a nem-
zetnek is kincs, 
ezért értékelni 
és bátorítani kell 
az anyákat, hogy 
büszkék legyenek 
a családjukra. 

Ez a kor, amely-
ben élünk, kü-
lönös játékot űz 
velünk. Nagy 
hangon azt hirde-
ti: valósítsd meg 
önmagad! Már-
pedig az anyaság 

teljesen másról szól, úgy 
mint az áldozatvállalásról, a 
lemondásról, önző igénye-
ink háttérbe szorításáról és 
arról, hogy saját egónk elé 
helyezünk egy csöppnyi ki-
szolgáltatott lényt, akiért a 
további életünkben sok min-
denről képesek vagyunk le-
mondani. Igen, a mi korunk 
nem kedvez az anyaságnak, 
és nem könyörül az anyá-
kon. Mert nagy hangon azt 

mondja: az önmegvalósítás 
azt jelenti, hogy ne törődj 
másokkal, csak magaddal. 
Így lehetsz sikeres üzletasz-
szony, irigyelt ügyvéd vagy 
éppen profi sportoló – csak 
rajtad múlik. Korunk külö-
nös és csalárd játéka ez, mert 
megtévesztő. Fiatal hölgyek 
százai, ezrei esnek áldozatul, 
mert nem veszik észre, hogy 
amire felkeltették a vágyukat 
– a férfivilág sikereire – azok 
csupán pótszerek, a valódi 
öröm és az igazi boldogság 
egészen másban rejlik. Csak 
az édesanya tudja, aki már 
ringatott a szíve alatt egy 
kis életet, hogy nincsen va-
lódibb öröm a gyermeknél, 
nincsen igazibb boldogság 
az anyaságnál.

Minden felelősséggel vál-
lalt gyermek kincs, nem csak 
a családoknak, de a társada-
lomnak is, ezért a Kormány 
igyekszik megbecsülni, érté-
kelni és bátorítani az anyá-
kat, hogy büszkék legyenek 
a gyermekvállalásra. A poli-
tikusoknak az a dolga, hogy 

beemeljék a családokat a 
közgondolkodásba, segítsék 
és boldogabbá tegyék a csa-
ládok életét. Az elmúlt évek 
kormányzásának az eredmé-
nye, hogy nő a házasságkö-
tések és a születések száma, 
ezzel párhuzamosan csök-
kent a válás és az abortuszok 
száma.

A Kormány annak érde-
kében, hogy a gyermeket 
vállaló kismamák ne marad-
janak le a karrierépítésben, 
támogatja a kisgyermekek 
melletti munkavállalás le-
hetőségét, a gyermek 6 hó-
napos korától (gyed extra). 
Újabb bölcsődéket építenek 
és már törvény garantálja a 
részmunkaidős foglalkozta-
tás lehetőségét. Ingyenes az 
óvodai ellátás, amely minden 
harmadik életévét betöltött 
gyermeknek kötelező is, in-
gyenes vagy nagyon olcsó a 
gyermekétkeztetés, és a csa-
ládok otthonteremtési ked-
vezményével önálló lakáshoz 
juthatnak a fiatalok (CSOK). 
Jelentős adókedvezményt 

vehetnek igénybe a gyerme-
ket nevelő családok, tudván, 
hogy ez nem csak erkölcsi, 
de anyagi áldozatvállalással is 
jár. Egy gyermek esetén havi 
10, két gyermek esetén havi 
17.000 forint, három gyermek 
esetén gyerekenként havi 
33.000 Ft az adóalapból és 
járulékokból leírható összeg. 
A köldökzsinór program se-
gítségével a határon túl élő 
magyar állampolgárok is 
részesülnek anyasági támo-
gatásban és minden magyar 
újszülött ugyanúgy megkap-
ja a Babakötvényt. Ezzel fe-
jezik ki azt, hogy összmagyar 
nemzetben, a határon túli 
magyarság megtartásában, 
támogatásában is gondolko-
dik a Fidesz-KDNP.

Ugyanakkor nekünk, he-
lyi politikusoknak pedig az 
a feladatunk, hogy olyan vá-
rost építsünk, ahol jó gyer-
meknek lenni, jó gyermeket 
vállalni és jó anyának lenni. 
Hiszem, hogy az a település, 
ahol jó a közbiztonság, ahol 
gyermekbarátok az oktatást-

nevelést végző intézmények, 
ahol aktív sport és kulturális 
élet folyik, s ahol törődnek 
egymással az emberek – az 
ilyen! Az anyaság, a gyermek-
nevelés tiszteletét közösen 
teremthetjük meg azzal, ha 
a hétköznapokban is érték-
ként, példaként közvetítjük. 
Ebben számítok én az édes-
anyákra és főleg a nagyma-
mákra. Beszélgessenek a fia-
talokkal a családról, az anya-
ságról, teremtsenek olyan 
családi légkört, mely minden 
ember vágya. „Anyámnak 
nem gyújtottam gyertyát. A 
fényt nem lehet megvilágí-
tani” – írja Szabó Magda „A 
lámpa nem látja önmaga fé-
nyét. A méz nem érzi önmaga 
édességét” – fogalmazza meg 
ugyanezt Weöres Sándor. A 
mai nap azt kívánom, azok-
ra is essen fény, akik egész 
évben világítanak! Boldog 
Anyák napját kívánok!

Ménes Andrea
polgármester

Tisztelt vámospércsiek!
Az április nyolcadikai Or-

szággyűlési Választáson a vá-
lasztópolgárok nagyarányú 
részvétele mellett, a magyar 
demokrácia erejének bizo-
nyítékaként, egyértelmű 
felhatalmazást adtak a Fi-
desz-KDNP egyéni választó-
kerületi képviselőinek és lis-
tájának, az ország ügyeinek 
parlamentáris irányítására. 
Világossá tették akaratukat, 
az ország védelmét, a magyar 

emberek érdekeinek bizton-
ságos képviseletét garantáló 
politikai erő mellett tették 
le voksukat. A felhatalmazás 
megtisztelő, felelősségteljes 
és inspiráló, egyben kötelez 
bennünket. Ennek megfe-
lelően legjobb tudásom és 
szándékom szerint azon le-
szek, hogy képviselői mun-
kámmal hazámat szolgáljam 
és a magyar emberek boldo-
gulását segítsem. Meggyő-

ződésem azonban, hogy az 
előttünk lévő évek kihívásai-
ra akkor tudunk jó válaszokat 
adni és a nyomukban járó fel-
adatoknak akkor tudunk ele-
get tenni, ha a korábbi évek 
tapasztalatainak megfelelően 
hittel és erővel, szeretettel és 
összefogással kezdünk terve-
ink megvalósításához. Ezért 
mindenkinek számítok a se-
gítő közreműködésére, mint 
ahogyan mindenki számíthat 

rám és a Magyar Országgyű-
lés Fidesz-KDNP Frakciószö-
vetségének támogatására. 
Hosszú évek óta és sokan dol-
gozunk a települések céljai-
nak megvalósításán, értünk 
el jelentős sikereket is, de 
van még bőven tennivalónk. 
Ismerjük a hiányosságain-
kat, de tisztában vagyunk az 
erősségeinkkel is. Ameddig 
azonban ilyen erővel támo-
gatnak, mint amilyet április 

nyolcadikán is megtapasztal-
hattam, addig állítom és vál-
lalom, hogy mindig el fogjuk 
érni a céljainkat. Isten adjon 
a további közös dolgainkhoz 
erőt, jókedvet, egészséget és 
bőséget! Hajrá Magyarország! 
Hajrá Magyarok!

Tasó László 
országgyűlési képviselő

Sola fide!



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. április 30-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. 100 162
Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs Nyírmartonfalvai u. 051/9 78 750

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. 1 175 000

Összesen: 2 155 662

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. április 30-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

Házasságkötés:

Varga Sándor éS oláh Viola

Akik már nincsenek közöttünk:

nagy gábor

A n y A k ö n y v i  h í r e k

„Kenyér volt Ő…
Szívbéli jóság…

Értünk élő,
Emberi valóság

FAGYAL BARNA

70. születésnapján
(április 22.)

„Álmok, emlékek, szép szavak.
Ez minden, ami a múltból megmaradt.

Fájdalom és űr, a szív nem felejt, csak némán tűr.
Titokban remél, hátha a múlt csodája egyszer visszatér.”

Szerető feleséged: Margó
Lányod: Brigitta, párja: Sándor

i s k o l A i  h í r e k
A tanévzáró és ballagási ünnepségünket az előzetesen terve-

zettől eltérő időpontban, 2018. június 13-án, 9 órától tartjuk. Kö-
szönjük megértésüket! Szeretettel várjuk a kedves szülőket, roko-
nokat.

2018. április

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2018. április 23. napján tartott ülésén a következő döntéseket 
hozta. A testület döntött arról, hogy:

a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, Szociális Szol-•	
gáltató Központ fejlesztése Vámospércsen című projekthez a projekt 
sikeres megvalósítása érdekében a szükséges többletforrást önerő-
ként az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltar-
talék terhére biztosítja.

Döntés született arról, hogy a Képviselő-testület a Tiszamenti •	
Regionális Vízművek Zrt. és Vámospércs Városi Önkormányzat kö-
zött 2015. év január hó 01. napjától – határozott 15 éves időtartamra 
- szóló a közműves szennyvízelvezetésre és tisztításra, valamint a köz-
műves ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó üzemeltetési szerződést meg-
szünteti. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Debreceni 
Vízmű Zrt-vel egyeztetéseket folytasson a szolgáltató váltás előkészí-
tése, valamint az új üzemeltetési szerződések megkötése érdekében.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint •	
tulajdonos úgy dönt, hogy a Magyar Állam javára a 48. sz. főút 
Debrecen-Nyírábrány országhatár közötti szakasz fejlesztése céljából 
a vámospércsi belterület 444/80 hrsz-ú ingatlanból 131m2 ingatlan-
részt bruttó 128.642 Ft összegért; a vámospércsi belterület 444/81 
hrsz-ú ingatlanból 482m 2 területrészt bruttó 319.566 Ft összegért; 
a vámospércsi zártkert 3034/2 hrsz-ú ingatlanból 37m2 területrészt 
bruttó 11.581 Ft összegért; a vámospércsi zártkert 3068/7 hrsz-ú ingat-
lanból 19m2 területrészt bruttó 18.658 Ft összegért el kívánja adni.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete meg-•	
tárgyalta a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, a módosító okira-
tot, a megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben jóvá-
hagyja.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy •	
dönt, hogy a TAMIÁSZ Intézet Oktatásszervező Kft. kérelmét támo-
gatja és a Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár oktatótermét 
1.500 Ft/ óra terembérleti díj fejében rendelkezésére bocsátja.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy •	
dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
meghirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény pont szerinti útfejlesztésre. A projekt kere-
tében a meglévő aszfaltozott Kiss utca, Bartók Béla utca, valamint a 
Csokonai utca és Váci Mihály utca közötti feljáró („Futora”) aszfalt-
burkolatának felújítására kerül sor, mindösszesen 48 millió Ft érték-
ben.

2018. május

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2018. május 7. napján tartott ülésén a következő döntéseket 
hozta. A testület döntött arról, hogy:

a „Külterületi fejlesztés megvalósítása Vámospércs településen” •	
című projekt megvalósítása érdekében a közel 104 millió Ft-os beru-
házáshoz a szükséges saját forrást biztosította. A projekt keretében az 
Acsádi út és Csillagos dűlő fejlesztése történik meg. 

A Debreceni Tankerületi Központ kérelmét támogatja, és a Fa-•	
zekas Mihály: Ludas Matyi című művéből készült 2 előadáshoz a szín-
háztermet a Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár intézmény-
ben ingyenesen biztosítja.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja.•	
Vámospércs város közigazgatási területén a Vámospércs, Piac •	

u.–Marinka u. kialakuló 486/55 hrsz-ú út által határolt területet ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánítja.

Kezdeményezi a Vámospércs Piac utca, 486/56 hrsz-ú ingatla-•	
non piac, kiállító- és vásárterület megvalósítása érdekében történő 
településrendezési eszközök módosítását.

a „Barnamezős beruházás Vámospércsen” című projekt megva-•	
lósítása érdekében úgy dönt, hogy tervezési feladatokra saját forrást 
biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési cél-
tartalék terhére. A projekt keretében egy új – 200 fő befogadására 
alkalmas rendezvényház megépítése történik, közel 150 millió Ft 
értékben.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

Közlemény 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött szerződés felbontá-
sáról, egyúttal tárgyalást kezdett a Debreceni Vízmű Zrt-vel a vízköz-
mű szolgáltatások átadásáról. Jelen lépést a vizközmű szolgáltatások 
nem megfelelő színvonala indokolja.

Ménes Andrea
polgármester

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Nagy gábor

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

Tavaszköszöntő a Szolgáltató Központban 
Április többek között a tavasz eljövetelének kezdete is. Az elmúlt 

hónapban közösen öltöztettük ünnepi hangulatba az intézményt, 
valamint a nappali klub tagjai manuális foglalkozás keretében a 
hagyományokhoz híven húsvéti tojásokat, nyuszikat festettek. Má-
just méltán hívjuk az év legszebb hónapjának. Ilyenkor az időseink 
is egy kicsit új életre kelnek, hiszen a tavaszi napsugarak újra fel-
tölthetik szívüket, lelküket. Május első vasárnapja az édesanyákat, 
nagymamákat köszönti. A családtagok mellett a jeles nap alakmával, 
szép versekkel, kedves szavakkal, valamint közös májusfa öltözte-
téssel igyekeztünk kedveskedni időseinknek. A nappali klub veze-
tője nemcsak a nappali ellátásban lévő idősek sorsát viseli szívén, 
hanem a bentlakásos idős otthoni ellátottjainknak is igyekszik gaz-
dagítani, tartalmasabbá tenni az intézményi lét mindennapjait, és 
gondoskodik aktív szabadidejük eltöltéséről.

Pénzes Zsuzsanna 
intézményvezető-helyettes 

Talentumom megőriztem, gyarapítottam 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2018-ban is kitüntető dí-

jak adományozásával kívánja méltó módon kifejezésre juttatni 
elismerését, nagyrabecsülését és köszönetét mindazoknak, akik 
a helyi közügyek valamely területén (egészségügy, gazdaság, kul-
túra, oktatás, sport) kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a 
település érdekében több éven át kiemelkedően munkálkodtak, 
tevékenységükkel hozzájárultak Vámospércs szellemi és anyagi 
értékeinek gyarapodásához, hagyományainak megőrzéséhez. Ér-
demeiket a képviselő-testület az utókor számára megörökíti és a 
jövő nemzedékék elé példaképül állítja. A díj további célja, hogy 
az elismerés révén hozzájáruljon a kulturális, oktatási, gazdasági, 
egészségügyi élet résztvevőinek szakmai munkájához és fejlő-
déséhez, valamint bizalmat és bíztatást közvetítsen az emberek 
mindennapi életéhez. A kitüntető díjak adományozása a képvi-
selő-testület hatáskörébe tartozik. A határozatot minősített több-
séggel kell meghozni. A díjak adományozására javaslatot tehetnek: 
a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, az ön-
kormányzati intézmények vezetői, a városban működő társadalmi 
és gazdálkodó szervezetek. A javaslattételt az adományozást meg-
előzően legalább 15 nappal a polgármesternek kell megküldeni, 
aki azokat a képviselő-testület elé terjeszti az illetékes bizottságok 
véleményével együtt.
Díjak az alábbi kategóriákban adományozhatók: 

• Vámospércs Oktatásügyéért Díj adományozható azok-
nak a személyeknek és közösségeknek, akik munkásságuk, felké-
szültségük alapján élen járnak a hatékony pedagógiai módszerek 
kidolgozásában és alkalmazásában, valamint megtartásuk példa-
mutató mind a közösségi, mint a magánéletben, és aktívan részt 
vesznek a település közösségi munkájában.

• Vámospércs Városért Kitüntető Díj adományozható 
azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik, illetve ame-
lyek közéleti tevékenységükkel, társadalmi aktivitásukkal nagy-
ban hozzájárultak a város gazdasági és szellemi gyarapodásához

• Vámospércs Sportjáért Díj: adományozható azoknak a 
személyeknek, akik kimagasló sport eredményeket értek el, vagy 
a sport szervezése területén kimagasló tevékenységet végeztek.

• Vámospércs Egészségügyéért Díj: adományozható azon 
egészségügyben dolgozó személyek, szervezetek és közösségek 
számára, akik/amelyek az egészségügy területén hosszú időn át 
kifejtett, kimagasló munkásságukkal, maradandó alkotásukkal, tu-
dományos kutatói tevékenységükkel különösképpen hozzájárul-
tak a város egészségügyi életének fejlődéséhez.

• Vámospércs Közművelődéséért Díj adományozható 
azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő 
eredményt értek el a Város közművelődési területén, a közműve-
lődésért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak 
és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, valamint 
a közéletben való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal kitűn-
nek.

• Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj adományoz-
ható azoknak a személyeknek, szervezeteknek, őstermelőknek, 
egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak, egyéb vállalkozá-
si formákban működőknek, akik/amelyek az élet számos terüle-
tének egyikén olyan kimagasló, példaértékű munkát folytatnak, 
mellyel jelentős mértékben hozzájárulnak a lakosok életminősé-
gének növeléséhez, a város jó hírének öregbítéséhez.

Vámospércsen a Bocskai kertben
1272 m2 építési telek 40 méter utcafronttal 

eladó

Irányár: 3.200.000.-Ft
Érdeklődni a

06 70/323-2181 telefonszámon lehet

A falugazdászok idén is segítenek az 
egységes kérelmek beadásában 

Április elején megkezdődött az egységes kérelmek idei benyúj-
tási időszaka. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugaz-
dászai idén is ingyenes segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak az 
egységes kérelmek elkészítésében, beadásában. Az elmúlt évek-
ben rendre az egységes kérelmek megközelítőleg 70 százalékát 
a falugazdászok közreműködésével nyújtották be a gazdálkodók, 
ezzel országosan mintegy 1000 milliárd forint támogatás lehívását 
segítette számukra a NAK. 

A Magyar Államkincstár (MÁK) 2018. április 3-án megnyitotta az 
egységes kérelmek beadására szolgáló felületet. Idén 44 jogcímre 
lehet támogatási és kifizetési kérelmet benyújtani. A megszokot-
tak szerint a kérelmek beadására kizárólag elektronikus úton van 
lehetőség, támogatáscsökkenés nélkül május 15-ig. Az internetes 
felület használatát bemutató útmutatók elérhetők a MÁK portál-
ján. 

Az elmúlt évben Hajdú-Bihar megyében több mint 12 ezer 
egységes kérelem benyújtásában működtek közre a NAK megyei 
falugazdászai. A hálózat munkáját idei évtől kiegészíti a NAK 
szaktanácsadói hálózata is, ahol többek között kiválóan felkészült 
korábbi falugazdászokkal köthetnek a gazdálkodók támogatott 
szaktanácsadási szerződést teljes körű tanácsadási szolgáltatás 
érdekében. 

A falugazdászokhoz tartozó 250-350 ügyfélszám miatt kérjük 
tagjainkat, hogy feltétlenül, mielőbb egyeztessenek időpontot 
falugazdászukkal, és a leegyeztetett időpontban szíveskedjenek 
megjelenni. Kizárólag így garantálható a kérelmek határidőben 
történő benyújtása. Általános ügyfélszolgálati tájékoztatást a NAK 
Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság 52/503-310-es telefonszámán kér-
hetnek.

Az őstermelői vagy kamarai kártyával jelentősen csökkenthető 
az adminisztrációra fordított idő, ezért kérjük, hogy azt az ügy-
intézéshez hozzák magukkal.  Amennyiben nincs vagy elveszett 
az elektronikus úton történő ügyintézéshez szükséges jelszó, újat 
igényelni a MÁK honlapjáról letölthető nyomtatványon lehet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy közös őstermelői kártya ese-
tében a kártyán szereplő őstermelők közül mindenki kizárólag a 
saját nevében járhat el az egységes kérelem benyújtása során. Cél-
szerű, hogy az agrártámogatások igénylésekor a gazdálkodó sze-
mélyesen járjon el. Amennyiben a termelő valamely családtagja 
nevében kíván az egységes kérelemmel kapcsolatos ügyet intézni, 
azt csak meghatalmazás birtokában teheti meg. A képviselet iga-
zolására a NAK portáljáról letölthető MH1 nyilatkozatot szükséges 
kitöltve és aláírva magával hoznia a gazdálkodónak.

A Kamara felhívja a termelők figyelmét, hogy több jogcím ese-
tében is változtak a vonatkozó előírások és kötelezettségek, ezért 
javasolt tanulmányozni a NAK portálján elérhető, az egyes jogcí-
mekhez készült rövid tájékoztatókat, illetve segítséget kérni a fa-
lugazdászoktól.



Április hetedikén volt az 
eredményhirdetése annak 
a több részből álló verseny-
sorozatnak, melyet a Mátyás 
király emlékév nyitórendez-
vényeként Vámospércs Városi 
Önkormányzat, valamint a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
hirdetett helyi és környék-
beli általános iskolák tanulók 
részére.  „A Nemzetpolitikai 
Államtitkárság a 2018-as évet 
Mátyás király emlékévnek 
nyilvánította az Európa-szer-
te ismert és tisztelt uralkodó 
születésének 575., királlyá vá-
lasztásának 560. évfordulója 
tiszteletére. Ezért Vámospércs 
városa 2018-as programkíná-
latát úgy igyekszik alakítani, 
hogy rendezvényeivel az év 
valamennyi szakába kapcso-
lódhasson az országos ünnep-
ségsorozathoz” – fogalmazott 
köszöntőjében Ménes And-
rea polgármester.  A helyi 
monda szerint Mátyás király 
egyszer álruhában látogatott 
el Pérchre, ahol kíméletlenül 
megvámolták. A helyiek úgy 
tartják, hogy Mátyás nem vet-
te ezt zokon, sőt megerősítet-
te a város vámszedő jogát és 
Vámospércs nevet adta a tele-
pülésnek. Ez a monda adta az 
ötletet ahhoz az irodalmi- és 
rajzpályázathoz, melynek ke-
retében a megvámolt király-
ról kellett történetet írni vagy 
rajzokat készíteni a gyerekek-
nek. A történeti alkotásokat 
Halász Margit író, Vámospércs 
díszpolgára és Korpa Tamás 
költő, a Fiatal Írók Szövetsé-
ge társelnöke zsűrizte. A rajz-
versenyre érkezett alkotások 
közül Somogyi László Gábor 

képzőművész és Francz Vil-
mos tanár, grafikus választot-
ta ki a díjazottakat. A szintén 
ezen a napon rendezett „Itt 
járt Mátyás” című vers- és 
prózamondó verseny résztve-
vőinek teljesítményét az elő-
zőeken kívül Dánielffy Zsolt 
színművész és Ménes And-
rea polgármester, a verseny 
fővédnöke értékelte. „Nagy 
megtiszteltetés számunkra, 
hogy a versenyek híre átlépte 
a település határait, így többek 
között Nyírmártonfalváról 
és Álmosdról is érkeztek pá-
lyaművek. Hiszünk a térségi 
közös tudatban, ennek egyik 
megtestesülése volt az ápri-
lis hetedikei eseménysor.” Az 
esemény egyik fénypontja 
Halász Margit erre az alkalom-
ra írt A kicsi piros veréb című 
meséjének felolvasása volt 
Dánielffy Zsolt előadásában. 
A megvámolt Mátyás mese-
író verseny eredményei 5-6. 
évfolyamon: 1. Simon Ábel, 
2. Széll Nóra, 3. Koszczelnik 
Klaudia. 7-8. évfolyamon: 1. 

Lakatos Panna, 2. Pólyik Lilla, 
3. Eduár Patrícia. Különdíjban 
részesült: Plavecz Kincső, va-
lamint a két felnőtt induló: 
Kozma Barnáné és Nyári Ist-
ván. Az Itt járt Mátyás mese-
mondó verseny díjazottjai 
1-2. évfolyamon: 1. Plavecz 
Zoé, 2. Tencsényi Simon, 3. 
Szabó Nóra. 3-4. évfolyamon: 
1. Plavecz Kincső, 2. Szabó Lili 
és Tömöri Marcell, 3. Lakatos 
Balogh Anasztázia Zsófia. Fel-
ső tagozaton Ács Panna aratott 
diadalt Petruska Kristóf előtt. 
A rajzverseny eredményei a 
következők 1-2 évfolyamon: 1. 
Picil Anna, 2. Heim Viktória, 
3. Sóvári Diána. 3-4 évfolya-
mon 1. Szilasi Bence, 2. Szabó 
Izabella, 3. Szilágyi Lili, míg 
különdíjban részesült Deme-
ter Petra és Szarvas Eszter. 5-6 
évfolyamon 1. Borsó Zoltán, 
2. Párványik Rajmund, 3. Bíró 
Erik, különdíjas Marozsán 
Patrik és Macó Béla. 7-8. osz-
tályban 1. Deutsch Melinda, 2. 
Gyarmati Bianka.

Félszázan bizonyosodtak meg 
arról, hogy itt járt Mátyás király!

A frissen alakult 
vámospércsi futóklubb életre 
hívóját, Gábori Lászlót kér-
deztük a futás szeretetéről, a 
csoportos futás lélektanáról, 
vámospércsi kötődéséről és 
jövőbeli terveiről.

Vámospércsi Hírek: Ha 
jól tudom, vámospércsi fel-
menőkkel is rendelkezik, de 
Ön nem ezen a településen 
kezdte az életét, hanem fel-
nőtt emberként választotta 
családjával együtt az újra-le-
település színhelyéül a várost. 
Miért Vámospércsre esett a 
választásuk és milyen itteni 
tapasztalatokban részesült 
az elmúlt években?

Gábori László: Édesanyám 
Vámospércsen született, és itt 
élt két testvérével és a nagy-
szüleimmel. Miután férjhez 
ment, Bagamérba költözött és 
azóta is ott élnek édesapám-
mal. A gyermekkorunk nagy 
részét nyaranta testvéremmel 
mi is Vámospércsen töltöttük 
a nagyszülőknél és a helyi gye-
rekekkel nagyot sokat játszot-
tunk, fociztunk, kerékpároz-
tunk! A sors úgy hozta, hogy 
feleségemmel úgy döntöttünk, 
hogy építkezni szeretnénk és 
Vámospércset választjuk tele-
pülésként, mivel a testvérem 
is már korábban ide telepedett 
le családjával és a város is szép 
fejlődésen ment keresztül! A 
eddigi tapasztalatunk, hogy 
szeretünk itt élni, a helyi la-
kosok befogadtak bennünket 
és egyre erősebb közösségek 
alakulnak ki!

Vámospércsi Hírek: 
Hivatalos határőrként tevé-
kenykedett hosszú időn ke-
resztül, előbb a zöldhatárt 
védte, majd a nyírábrányi 
határrendészethez került. Ma-
napság is különösen fontos a 
határvédelem. Voltak olyan 
különleges vagy erős élmé-
nyei, esetei, amiket megoszta-
na az olvasókkal? Milyen egy 
határőr munkája?

Gábori László: Hivatá-
sos határőri pályám nagy ré-
szét Bagamérban töltöttem a 
zöldhatáron. Szerettem ezt a 
hivatást, hiszen a szolgálatok 
többségét a szabadban kellett 
végrehajtani a kollégáimmal. 
Feladatunk nagy része a ha-
tárnyiladék ellenőrzésével, 
járőrözéssel, személyek, gép-
járművek ellenőrzésével telt 
el. Sikerként azt éltük meg, ha 
munkánk során tiltott határát-
lépést elkövető személyt vagy 
csoportot is sikerült tetten 
érnünk, vagy éppen körözött 
személyt fogtunk el! Később 
egy átszervezés keretében 
Nyírábrányba kerültem és ott 
folytattam a szolgálatomat, 
ahol már útlevélkezelői felada-
tokat, majd a rendőrséghez 
történő integrációt követően 
rendőri feladatokat láttunk el. 
Ez már sokkal összetettebb fel-
adatkör volt, de tetszett az új 
kihívás a rendőri pályában is.

Vámospércsi  Hírek: 
Évek óta hódol a futás szenve-
délyének. Direkt nem hobbit 
vagy szabadidős tevékenysé-
get mondok, hanem sokkal 

inkább hivatást. Miként talált 
rá a futásra, hogyan kezdett 
neki az első kilométereknek? 
A sport milyen változásokat 
hozott az életében?

Gábori László: A futás 
szeretete 5 és fél éve kezdő-
dött nálam. Előzményként 
meg szeretném osztani, hogy 
felnőttkoromra jelentős túl-
súllyal küszködtem, 38 éves 
koromban 110 kg körül volt a 
testsúlyom. Akkor elhatároz-
tam, hogy ez így nem mehet 
tovább és komoly diétába, 
életmódváltásba kezdtem. 
Feleségemtől kaptam egy szo-
bakerékpárt, amin egy éven 
keresztül szinte minden nap 
minimum 45-60 percet, olykor 
még többet is, elég magas fo-
kozaton edzettem. Miután kis-
sé elhasználódott és többszöri 
javításra szorult, a mozgás 
pedig hiányzott a napjaimból, 
úgy döntöttem, hogy megpró-
bálkozom a futással. Téli hideg 
este volt, havas utcák és én a 
volt katonai bakancsomban, 
kabátban beöltözve nekiindul-
tam a közeli utcákban. Meg-
lepődtem, hogy 30-35 perc 
kényelmes kocogás, ami kb. 5 
kilométer volt, nem jelentett 
különösebb megerőltetést 
a szervezetemnek. Annál is 
inkább, hiszen a futást mint 
sportot soha nem szerettem és 
nem is bírtam csinálni. Meg-
említeném, hogy gyerekként, 
majd később felnőttként is, a 
focicsapatban kapus voltam, 
hiszen ott nem kellett futni! A 
következő napokban és hetek-
ben vártam az estéket, hogy 
nekivágjak a következő utam-
nak és más-más útvonalat vá-
lasztottam, ráadásul a távot is 
sikerült kissé növelnem. A fu-
tás nagyon sok pozitív dolgot 
hozott az életemben. Nagyon 
sok kedves sportbarátot, isme-
rőst, futótársat ismerhettem 
meg általa. Bebizonyosodott, 
hogy teljesítőképességem ha-
tára kitolódik, amit évről évre 
lehet fokozni. A futás magabiz-
tosságot, önbizalmat és sikert 
is hoz az ember életében. Eh-
hez jutottam általa és ezt az ér-
zést szeretném átadni nagyon 
sok gyereknek, felnőttnek 
egyaránt!

Vámospércsi Hírek: Ha 
megemlítem a Debrecen – 
Székelyhíd távot, mi jut róla 
eszébe? 

Gábori László: A Deb-
recen és Székelyhíd közötti 
50 km-es táv megfutása egy 
jótékonysági szervezés volt. 
A Debrecen környéki futó 
ismerősök szervezésében 
került megrendezésre. Nem 
versenyként, hanem egy ado-
mánygyűjtési akció keretében 
indult el. Az adományokat, a 
futás napján, a Böjte Csaba 
által létrehozott Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány Székelyhídi 
Gyerekotthon lakóinak adtuk 
át. Ez volt a leghosszabb táv, 
amit eddig futottam, 4 óra 45 
perc alatt. Nagyon hideg, sze-
les idő volt aznap, többen is 
komoly influenzába estünk, 
de hatalmas élmény volt. Már a 
megmérettetés alatt elhatároz-

tuk, hogy következő évben is-
mét visszatérünk és másokkal 
is megosztjuk ezt az érzést, re-
mélve, hogy a példánkat egyre 
többen követni fogják. 

Vámospércsi Hírek: Mely 
versenyeredményeire a leg-
büszkébb?

Gábori László: A marato-
ni táv lefutását 3 óra 40 perc 
alatt sikerült abszolvánom. 
Részt vettem Spartan race-
eken (nemzetközi akadályfutó 
versenyek) Tokajban, Kazinc-
barcikán. BM. versenyeken 
indultam csoportban. Tatán, 
14 km-en csoportban harma-
dik helyezett voltam. Egyéni-
ben: 3/4 maraton távon (ami 
31,6 km) első helyet értem 
el. Félmaraton távon (ami 21 
km) első és második helye-
zett voltam. Negyedmaraton 
távon (ami 10,5 km) a dobogó 
harmadik fokára állhattam fel. 
Továbbá számos korosztályos, 
illetve rendészeti kategóriá-
ban elért dobogós helyezést 
mondhatok a magaménak. 

 Vámospércsi Hí-
rek: Pár hete alakult meg a 
helyi futóklub. A példája má-
sok számára is fontossá vált. 
Mesélne arról, hogy kik vehet-
nek részt az alkalmakon és 
milyen távon lehetséges futni? 
Mennyiben jelent többet a 
csoportos futás? Ha már a fu-
tásnál tartunk: hová futhat ki 
ez a kezdeményezés?

Gábori László: A futóklub 
vagy közösség vámospércsi 
létrehozásának gondolata már 
régóta érlelődik bennem. Né-
hány hete határoztuk el közö-
sen, hogy nekivágunk és meg-
próbáljuk minél szélesebb 
körben tájékoztatni, bevonni 
a mozgást szerető gyerekeket, 
felnőtteket. Bárki részt vehet 
rajta és a saját tempójában 
kocoghat, sétálhat. Korhatár 
nincs, gyerekektől az idősebb 
korosztályig mindenkit na-
gyon szívesen várunk. A távot 
is mindenki magának választja 
meg, hogy mennyit szeretne 
futni. A csoportos futásnak, 
úgy gondolom, közösségépítő 
ereje van, hiszen a gyerekek-
nek és felnőtteknek is egyaránt 
természetes igényük, hogy 
kizökkenjenek a hétköznap-
okból. Várjuk továbbá azokat a 
társainkat is, akik kerékpárral 
szeretnék kísérni a futóinkat! 
Célunk, egyre szélesebb réte-
geket elérni a példánk által és 
minél több emberrel megsze-
rettetni ezt a sportot! Mottóm: 
Hajrá Futás!

Korhatár nincs! Mottóm: Hajrá Futás!

Az erős közösség arról is 
megismerszik, hogy számon 
tartja azokat az időseket, akik 
sokat tettek és tesznek ma is 
szűkebben és tágabban vett 
családjukért, rokonságukért, 
barátaikért. Öröm a velük 
töltött idő és ünnepi pillanat 
az, amikor kerek születésnap-
jukon a közösség is leróhatja 
előttük köszönetét. Az elmúlt 
hónapban két szépkorú polgá-
runkat is felkereshette Ménes 
Andrea polgármester. Mind 
Gajdos Ferencné, mind Pén-
zes Imréné születésnapi tortá-
ján ugyanis éppen kilencven 
gyertya ragyogott! Jó egészsé-
get, aktív, tevékeny, családjuk 
körében eltöltött boldog éve-
ket kívánunk!

Ketten együtt 180 évesek!

Szent György Nap alkal-
mából (április 24.) ünnepi 
állománygyűlést tartottak a 

Megyeháza Árpád Termében. 
E reprezentatív alkalmon 
Vámospércs Városi Önkor-

mányzat a közbiztonságért 
végzett munkájáért elismerés-
ben részesítette Szentesi Bálint 
alezredes úrat, a Nyírábrányi 
Határrendészeti Kirendelt-
ség vezetőjét, valamint Piczil 
Zsolt rendőr törzsőrmestert, 
a Vámospércsi Rendőrőrs be-
osztottját. Szent Flórián Napja 
alkalmából (május 4.) a Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
ünnepélyes állománygyűlést 
tartott Balmazújvároson. Eb-
ből az alkalomból Vámospércs 
Városi Önkormányzat elisme-
rését vehette át Kovács Sándor 
tűzoltó őrmester. Városunk 
önkormányzata és közössége 
ezúton is szeretne köszönetet 
mondani áldozatos munkáju-
kért!

Elismerés a közbiztonság 
őreinek!

A jó idő beköszöntével az 
óvodások nem csak a napsü-
tésnek, hanem az új udvari 
játékeszközöknek is örülhet-
nek. A kitűzött határidőre (áp-
rilis 30-ra) teljesen megújult 
az óvoda mindhárom udvarré-
sze. Már a telepítés munkálatai 
is nagyon érdekesek voltak a 
gyerekek számára, a csoport-
szobák és a folyosó ablakain 
keresztül folyamatosan figye-
lemmel kísérték a különböző 
gépek munkáját, és azt, ahogy 

napról napra, sorra emelked-
tek ki a földből a mozgásra, 
játékra csábító mászófalak, 
csúszdák, mókuskerekek. Alig 
várták a gyerekek, hogy végre 
birtokba vehessék, kipróbál-
hassák ezeket a modern, szu-
per játékeszközöket. Minden 
játék alatt ütéscsillapító gu-
mitéglákat helyeztek el, ami 
a gyerekek biztonságát, biz-
tonságos mozgását segíti elő. 
A kis óvodásaink valamennyi 
mozgásfejlesztő eszközt kitö-

rő örömmel fogadtak, de leg-
kedveltebbek talán a rugós, 
különböző állatfigurás (kacsa, 
elefánt, csibe, autó, motor) 
játékok, a tornyos tetővel, 
csúszdával ellátott bástyák, a 
fészekhinták. Az árnyékolóval 
felszerelt homokozóban főleg 
a legkisebb gyerekek játszanak 
szívesen, a babaszobák pedig 
szerepjátékokra adnak lehető-
séget. A pályázati támogatás-
ból az udvari játékokra 26,9 
millió forint, a konyhai esz-
közök fejlesztésére, tányérok, 
poharak, tálak beszerzésére 
pedig 13,2 millió forint került 
felhasználásra. A beruházás 
megvalósulása újabb előrelé-
pés óvodai nevelésünk céljá-
nak eléréséhez: a biztonságos, 
egészséges, barátságos óvodai 
környezet megteremtéséhez. 
Hálásan köszönjük mindenki-
nek a munkáját, akik segítet-
ték a pályázat megvalósítását!

Németh Jánosné
intézményvezető

Elkészült a játszóudvar!
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Városunk lakói közül jó né-
hányan döntöttek úgy, hogy a 
munka ünnepén, egyben Ma-
gyarország Európai Unióhoz 
való csatlakozásának tizenne-
gyedik évfordulóján, aktív ki-
kapcsolódással töltik a napot 
és ennek megfelelően korai 
időpontra állítják ébresztő-
óráikat. Ugyanis kilenc órakor 
startolt el a Művelődési Ház 
és Könyvtár előtti placcról a 
kerékpárosok menete Huszti 
János alpolgármester úr ve-
zetésével. Az égiek kegyesek 
voltak a résztvevőkhöz, a hosz-

szú és nehéz tél, valamint a 
szeszélyes tavasz után nyárias 
meleget hoztak el erre a napra, 
így nem meglepő, hogy a város 
lakosságának szinte valameny-
nyi nemzedéke képviseltette 
magát a túrán. A rangidős ez-
úttal is, Tóth Sándorné, Erzsi 
néni volt, aki évek óta példa-
mutatóan bizonyítja: akarattal, 
kitartással és örökifjú kedvvel 
könnyedén teljesíteni tudja a 
mintegy 20 kilométeres távot. 
A kerékpáros különítmény tag-
jai a nyírábrányi határátkelő 
melletti emlékműnél – ami Ma-

gyarország és Románia európai 
integrációs szövetségének állít 
mementót – elhelyezték az 
apró uniós zászlókat. Hazafelé 
gyorsabban telik az út, tartja 
a mondás, hamarosan pedig 
oda-vissza (mégpedig Debre-
centől egészen a határig) ké-
nyelmesen kerekezhetünk. Jó 
hír a biciklisek számára: nem 
csupán a 48-as számú főút esik 
át teljes rehabilitáción, hanem 
megépül – mintegy 30 km 
hosszan – a kerékpárút is. Idéz-
hetjük Jack Kerouac, amerikai 
írót: „Úton lenni boldogság”.

Guruló majális

Huszonhét év művésztelepi 
munkáiból – festmény, grafika, 
metszet, fotó, textil, installáció 
– nyílt reprezentatív és átfogó 
kiállítás a Debreceni Művelő-
dési Központ Belvárosi Galé-
riájában április 12-én, Fátyol 
Zoltán válogatásában. A tárla-
tot Cs. Tóth János művészeti 
író nyitotta meg, a vendégeket 
Jantyik Zsolt, a művelődési 
központ vezetője és Ménes 
Andrea, a kiállító Vámospércs 
polgármestere köszöntöt-
te. Közreműködött Petruska 
Kristóf és a tárlaton is kiállító 
Somogyi László Gábor. „A kör-
nyező táj, a sajátos vámospércsi 
atmoszféra motívumainak 
megjelenítése folyamatos ins-
pirációt jelent a résztvevők 
számára, immáron csaknem 
három évtizede. Szemlélettől 
és stílustól függetlenül min-
den alkotás, amely ebben a kö-
zegben született, Vámospércs 
közösségének befogadó és 
szeretetteljes levegője, termé-
szeti értékei és szépségei által 
ihletett.” – nyilatkozta lapunk-
nak Fátyol Zoltán. Az eseményt 

a művésztelep oszlopos tagjai 
közül többen személyesen is 
megtisztelték. Ménes Andrea 
köszöntőjében kiemelte, hogy 
egy település kulturális külpo-
litikájának és diplomáciájának 
sarkalatos pontja a rendelke-
zésre álló alkotások bemutatha-
tóságának a kérdése. Egy gyara-
podó műkincs-együttes – jelen 
esetben egy képgyűjtemény 
– akkor tud hatást kiváltani, ha 
kikerül a raktárból és hírneves 
kiállítóterekben sok emberhez 

jut el. „Március 8-án Berettyó-
újfaluban a Bihar Vármegye 
Képgalériában nyílt kiállítsa 
művésznőinknek, tavalyelőtt 
a Méliusz Könyvtár kerengőjé-
ben, az akkor negyedszázados 
művésztelepünk lépett ki a 
megyeszékhely közönsége elé. 
A közönség befogad, kritizál, 
értékel, véleményt formál a 
művekről, értékítéletet mond, 
és mindenek mellett gondolko-
dik a látottak önmagán végzett 
hatásán.”

Három évtized a falakon

Április 11-én, a Költészet 
Napján különleges zenei és 
irodalmi élményben volt része 
azoknak az alsós diákoknak, 
akik megtöltötték a Művelő-
dési Ház és Könyvtár színház-
termét, valamint azoknak a 
felnőtteknek, akik késő dél-
után összegyűltek a Könyvtár 
olvasójában. Mind a két alka-
lom első fél órájában ugyanis 
Lanczkor-Kocsis Krisztina fuvo-
laművész, a Szegedi Szimfoni-
kusok első fuvolása adott mini 
koncertet, Arthur Rimbaud 
négy rövid versrészletére kom-
ponálva, majd Lanczkor Gábor 
József Attila- és Füst Milán-díjas 
költő, író olvasott fel műveiből, 
mesélt életéről. A gyerekek 
a szerző Gúfó, a bagolyfióka 
eget rengetően kalandos első 
szárnypróbálkozásait megörö-
kítő történeteivel ismerkedtek 
meg, a felnőttek pedig átte-
kintést kaptak a Junior Prima-
díjas író szerteágazó működé-
séről. Lanczkor Gábornak 37 
éves korára négy verskötete, 
négy regénye, három gyerek-
könyve, egy drámakötete és 

egy tudományos monográfiája 
jelent meg, valamennyi műve 
komoly szakmai visszajelzés-
ben részesült. Korpa Tamás 
azon kérdésére, hogy aki most 
ismerkedik a szerző műveivel, 
melyik írással érdemes kezde-
nie a Lanczkor-olvasást, a szer-
ző legújabb regényét, az Apás 
szülés címűt ajánlotta. „Aki sze-
reti a szomorú, sírós, megejtő 
történeteket! A rendszerváltás 
környékén, a vasfüggöny ár-
nyékában, a nyugati határszél 
kamaszélményeit írja meg a 
napjainkig ívelő történet. A 

legérzelemgazdagabb, de a 
legkeményebb könyvem is ez.” 
– fogalmazott a komoly világ-
utazó hírében álló, márciusban 
még az indiai egyetemeken és 
kulturális intézetekben felolva-
só szerző. „Vámospércsen kul-
turális márkát építünk, ezért 
hívunk meg élvonalbeli irodal-
márokat. Az írók átadják egy-
másnak élményeiket, ma már 
örömteli kihívás ide jönni, és 
várják is azok, akik nem jártak 
még nálunk, hogy jöhessenek.” 
– fogalmazott Ménes Andrea, 
az esemény fővédnöke.

A vasfüggönytől Indiáig vezetett
Lanczkor Gábor útja

A Marót Viki és a Nova 
Kultúr Zenekar 2003 májusá-
ban alakult – a legenda szerint 
egy „mosolygós C-dúrtól” han-
gos tavaszi napon. Az együttes 
olyan zenészekből áll, akiket 
egytől egyig inspirált a 60-as, 
70-es évek zenei világa. A ze-
nekar alapítója: Novai Gábor, 
a zenekar énekesnője: Marót 
Viki. Az együttes másfél év-
tizedes fennállása alatt saját 
műfajt teremtett, amely aktu-
ális zenei irányzatokat ötvöz a 
múlt század derekán született 
tánczenei műfajokkal. Meg-
alakulása óta töretlenül kon-
certeznek. A zenekar műkö-
désének első éveiben állandó 
házi zenekara volt a Banánhéj, 
avagy túlélni Bagi-Nacsát című 

tévéműsornak, később az évek 
során számtalan egyéb szóra-
koztató, zenei televíziós és rá-
diós műsor visszatérő vendége 
volt. A Nova Kultúr 2017-ig 5 
nagylemezt adott ki: Engem 
nem lehet elfelejteni, Buli a 

Kultúrban, Egy kicsi mozgás, 
Retúr, Rock and roll és kész cí-
men. Érdekesség, hogy Marót 
Viki bátyja volt Flipper Öcsi, a 
Hungária és a Dolly Roll egyko-
ri énekese.

A Vámospércsi Fintorgó 
Színjátszó Csoporttal 2018. 
04. 14-én részt vettünk a XVII. 
alkalommal megrendezett 
Weöres Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Fesztiválon. A 
fesztiválon megmérettetek a 

csoportok, akik különböző 
helyszínekről jöttek (Marosvá-
sárhely, Nagyvárad, Debrecen, 
Létavértes, Hajdúhadház, Nyír-
egyháza, stb.). A fesztiválra a 
„Röhög az egész osztály” című 
jelenetet vittük, melyben 12 

gyerek játszott. A darabot kö-
zösen építettük föl a gyerek-
kel, minden gyerek megpró-
bált egy karaktert kitalálni és 
eljátszani, nem kevés sikerrel. 
A fellépést követően nagyon 
nagy tetszésnek örvendett a 
darab a nézőknek, a gyereke-
ket elözönlötte a gratulációk 
sokasága. A jelenettel a bronz 
elismerést nyertük el. Egy-egy 
színjátszó fesztiválon lehető-
ség nyílik a csoportvezetőknek 
és a színjátszóknak nemcsak a 
megmérettetésre, de megfi-
gyelni azt, hogy mások hogyan 
játszanak, hogyan oldanak meg 
különböző helyzeteket, tehát 
tanulhatunk egymástól.

Somogyi László Gábor
csoportvezető

Röhög az egész osztály!

Nem Délibáb! Marót Vikiék is jönnek a 
Hajdú Napokra!


