
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

XXVIII. évfolyam, 80. szám
2018. október

Ingyenes újság

Polgármesteri napló

Biztos vagyok benne, hogy 
az Idősek Világnapján elgon-
dolkodva valamennyiünk elé 
arcok, hangok, emlékek idé-
ződnek fel. Szülők, nagyszü-
lők alakja elevenedik meg, 
eszünkbe jutnak dalok, törté-
netek, esti imák, amelyeket tő-
lük hallottunk, és mint az 1x1-
et, bármikor fel tudjuk idézni 
őket, azok minden tanúságával 
együtt. Életre szóló muníciók 
ezek számunkra, kapaszkodót 
jelentenek mai értékvesztett 

világunkban.
A lepergő idő 

törvényszerűsé -
ge szerint lassan 
mindannyian az 
idős kor felé tar-
tunk, ám ez a fo-
lyamat ma már 
mégsem az embe-
ri lét múlandósá-
gát feltételezi el-
sősorban. Idősödő 
világban élünk, 
ami nem csak azt 
jelenti, hogy to-
vább élünk, mint 
korábban, hanem 
azt is, hogy ma 
az idősek sokkal 
többre képesek. 

Mindig voltak életerős, tenni 
vágyó idős emberek, de a mai 
idősebb generációra, talán az 
egész nemzedékre jellemző 
ez. Ezért nagyon fontos, hogy 
a Kormány és a helyi döntés-
hozók milyen intézkedéseket 
hoznak azért, hogy valóban ak-
tív és tartalmas legyen az öreg-
kor, és ne csak a kuporgatásról 
meg a kis nyugdíj beosztásáról 
szóljon. 

Remélem, érzik azt, hogy 
a Kormányzat milyen nagy 
hangsúlyt fektet a családpoli-

tika alapját jelentő generációk 
közötti együttműködésre. En-
nek jegyében lehet ma a nők-
nek 40 év szolgálati viszony 
után, életkortól függetlenül 
nyugdíjba vonulniuk, vagy ha 
a család úgy dönt, a nagyma-
mának GYES-re menni, ezzel 
segítve a kisgyermekes csalá-
dok jobb boldogulását. 

De bizonyára a legalacso-
nyabb nyugdíjjal rendelkezők 
érzik leginkább a gondosko-
dást, amikor kezükbe kapják 
a rezsicsökkentett közüzemi 
számlákat, amelyek a min-
dennapi kiadásokat látványo-
san mérséklik. Említhetjük a 
gyógyszertámogatást is, hisz 
az időskorral a gyógyszerszám-
la is növekszik. Jelenleg keve-
sebbet fizetünk, mint néhány 
évvel ezelőtt, és ez a szinten 
tartást jóval meghaladó támo-
gatás valamennyi család életét 
pozitívan befolyásolja.

Mindemellett a helyi ön-
kormányzatoknak is van le-
hetősége arra, hogy nem csak 
anyagilag, de fejlesztésekkel is 
segítse, könnyebbé tegye idős 
polgárai életét. Vámospércs 
nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy minden olyan szolgálta-
tás helyben igénybe vehető 

legyen, ami kényelmesebbé 
formálhatja az idős korosztály 
életét. Ezért építettünk és mű-
ködtetünk Szakorvosi Rende-
lőt, működtetünk Támogató 
Szolgálatot, amelynek tárgyi 
állománya idén egy Mercedes 
típusú, kiváló speciális kis-
busszal bővült. 

A Szociális Szolgáltató Köz-
pontunkban a nappali ellátás 
keretein belül idősklubot mű-
ködtetünk, ami elsősorban az 
elmagányosodástól óvja a ma-
gukról önállóan gondoskodni 
képes idősöket. Folyamatosan, 
az év minden szakában progra-
mokat, utazásokat, kirándulá-
sokat szervezünk, melyek ren-
geteg élménnyel ajándékozzák 
meg a szépkorú embereket. 

Két gondozónő otthonuk-
ban segíti az arra rászorulókat, 
és a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás keretein belül jelző-
készülékkel látjuk el azokat az 
idős embereket, akik egyedül 
élnek és olyan tartós beteg-
ségük van, ami miatt hirtelen 
rosszullétük lehet. A jelzésre, 
pár percen belül szakképzett 
ápoló érkezik és szakszerű se-
gítséget nyújt, vagy ha úgy ér-
tékeli, orvost, mentőt hív.

Bentlakásos idősotthonunk 

jelenleg 19 férőhelyes. Folya-
matosan igyekszünk szépíte-
ni, energiahatékonnyá tenni, 
térkő borítást kapott az udvar, 
főzőhelyet alakítottunk ki, tel-
jesen felújítottuk a külső-belső 
tereket, idén elkezdődött egy 
140 négyzetméteres bővítés, 
mely által a férőhelyek szá-
ma sajnos nem növekszik, de 
olyan közösségi és szervezeti 
életet segítő terek – orvosi 
szoba, raktárak, kondícionáló 
szoba – kerülnek kialakításra, 
melyek kényelmesebbé teszik 
a bentlakók életét, illetve biz-
tosítják az intézmény törvé-
nyes működését. 

A szolgáltatások fenntartása 
mellett, tudjuk, gyakran elkel 
az anyagi segítség is. A tele-
pülési támogatás lehetőséget 
biztosít nehéz élethelyzetbe 
került emberek eseti anyagi 
megsegítésére, mindemellett 
évente egyszer, Karácsony 
előtt, minden 60 év feletti la-
kosunk ajándékutalványban 
részesül.

Az elmúlt években kedvez-
ményes, szociális ebédet szál-
lítunk házhoz az arra rászoru-
lóknak, az „Ingyen konyhán-
kon” pedig hétfőtől-szombatig 
mindenki elfogyaszthat, vagy 

haza vihet egy tál ételt.
Nagyon sok városi rendez-

vényt színesítenek azok a kis 
csoportok, egyesületek, me-
lyeket elsősorban nyugdíjasok 
alkotnak, ilyen például a Há-
ziasszonyok Klubja, Kertbará-
tok Köre vagy a többszörösen 
minősített Népdalkörünk is. 
Fontos szerepet játszanak a ha-
gyományok ápolásában, tudá-
suk, tapasztalataik folyamatos 
átadásával segítik a városunk 
mindennapi életét és a gene-
rációk közötti kapcsolatok 
ápolását. 

Kívánok mindannyiuknak 
hosszú, boldog életet, minde-
nekelőtt pedig jó egészséget! 
Kívánom, hogy ne fogyjon el a 
szeretteik figyelme, tapintata, 
legyen derűs az életük. És ké-
rem, meséljenek unokáiknak, 
adják át saját történeteiket, 
hogy a jó példát megtapasz-
talva nekik is kedvük legyen 
továbbadni tudásukat, tapasz-
talatukat.

Isten éltesse Önöket!

Ménes Andrea
polgármester

Gondolatok Idősek Napján
Idősek Napja alkalmából 

szeretettel köszöntöm az 
Időskorúakat! Köszönjük, 
hogy évtizedeken át dolgoztak 
ezért az országért és nevelték 
gyermekeiket, példát mutattak 

kitartásból, munka- és hazasze-
retetből, megtanították őket a 
tiszteletre és a szeretetre. Nél-
külük nem maradhatott volna 
keresztény Magyarország és 
nem lenne mértékadó érték-

rend a min-
dennapokra. 
Erkölcsi köte-
lességünk és 
becsületbeli 
ügye min-
den fiatalabb 
m a g y a r n a k 
biztosítani az 
időskor és az 
i d ő s ko r ú a k 
m é l t ó s á g á t . 
Sokat halad-
tunk ezen a 
területen elég, 
ha a nők szá-
mára a 40 éves 
munkaviszony 
utáni nyugdíj 

lehetőségének biztosítására, 
az energiaárak kordában tar-
tására és a nyugdíjak vásárló-
értékének megőrzésére, áfa-
csökkentésekre és a nyugdíj 
összegének emelésére tett 
intézkedésekre utalok. Azon-
ban még korántsem vagyunk 
abban a helyzetben, hogy min-
den fontos tervezett támoga-
tás és tennivaló megvalósításá-
ról beszámolhassunk, csupán 
amit eddig sikerült elérnünk, 
arról számolunk be szívesen. 
Az élettapasztalatból adódó 
bölcsességük jótékony hatása-
it és az odaadó szeretet példá-
ját nem lehet egyébként sem 
anyagiakkal ellentételezni, 
arra sokkal többet, alkalmaz-
kodó figyelmet kell fordítani. 
Arra fogunk törekedni, hogy 
a jövőben minden, ami a mél-
tóságteljes és aktív, produktív 
időskort meghosszabbíthatja, 

mindenki számára rendel-
kezésre álljon. A közösségek 
együttműködésének időszaka 
kezdődik, ahol fontos és mér-
tékadó lesz a helyi közösségek-
ben élő időskorúak bevonása 
és aktivizálása mindennapunk 
világába. Magyarország erősö-
dése minden korosztály szá-
mára jobb életkörülményeket, 
jobb életminőséget és jobb 
hangulatot kell, hogy jelentsen. 
Szeretnénk elérni, hogy az utá-
nunk jövő nemzedékek számá-
ra is követendő maradjon az, 
amit mi az előttünk járóktól 
kaptunk, amiért örökre hálá-
sak lehetünk! Éljenek sokáig 
szeretteik, a számukra fontos 
és kedves emberek között, 
maradjanak sokáig közöttünk, 
mint az ÉLET Nagykövetei!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Oravecz Imre:

Az öregek látogatása
(részlet)

Megrázkódnak, és előjönnek,
elindulnak,
kivonulnak a régiből, az újból,
a kapunál bevárják a kanadásokat,
megkérdik, hogyan utaztak,
milyen fekvés esik idegenben,
aztán leereszkednek a völgybe,
elözönlik, visszaveszik a nyaralóktól az ófalut,
dohosak, régimódiak, furcsák,
de már várták őket,
követik példájukat,
munkához látnak,
felépítik a lebontott házakat, istállókat, csűröket, 

disznóólakat,
helyreállítják az elhagyott portákat, szérűket, kerteket,
figyelmük minden részletre kiterjed,
mindent pontosan oda tesznek, hol volt,
a méhesekről, pincékről és köcsögszárítókról se 

feledkeznek meg,
feloszlatják a téeszt,
nagy kő esik le a szívükről,
de az öregek nem fölényeskednek,
nem mondják, hogy ugye, mi megmondtuk,
nem kérnek számon, nem panaszkodnak,
elnézőek, bölcsek,
összeszedik a határban a szétszórt műanyagzsákokat 

és a kihordott szemetet,
feltörik a parlagon hagyott földeket,
mindenki visszakapja a magáét,
nincs vita, veszekedés,
az öregek még emlékeznek rá, kié hol volt,
visszahozzák a lovakat,
megmutatják fiaiknak, unokáiknak,
mit elfeledtek, vagy sose csináltak,
jó volt velük mindent megbeszélni, tőlük tanácsot 

kérni,
hallgatni őket esténként,
kukoricafosztás vagy kosárfonás közben,
mikor meséltek, intenek nekik,
az öregek visszaintenek,
megint megtették a magukét.



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. szeptember 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné (E.V.) 67169100-1-29 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 113 250
Germán Ferenc (E.V.) 77463113-2-29 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 159 462
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7. 55 830
Nagy Károly (E.V.) 64242842-2-29 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László (E.V.) 47644007-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 954 211

Összesen: 1 893 753

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. szeptember 30-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Dante Shoes Kft.
“f.a.” 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 700 217

Mauro Shoes Kft.
“f.a.” 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 

Kisshaus-Épker Kft. 
“k.t.a.“ 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Polivill Elektro Kft. 24925615-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 185 513
Balogh Vámos 
Transz Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 429 179  

Nyírfa Transped 
Kft. 25568688-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 238 800  

Kratom Team Kft. 23802449-2-09 4287 Vámospércs, Jókai u. 2. 197 322  
Revopart Trade Kft. 
“f.a.“ 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthori kert 2201. 118 884  

Összesen: 4 819 137

Házasságkötés:

Hamza János és szabó melinda

Polgár Csaba és Tagyi renáTa

Fagyal gábor és szűcs anett

nagy Tibor és HorváTH erzsébeT

Akik már nincsenek közöttünk:

KováCs sándor

medve sándor

duCzár Jánosné (bálega irén róza)
bányai róza

A n y A k ö n y v i  h í r e k

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k
2018. szeptember-október

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2018. szeptember 26. napján ülést tartott, melyen a követ-
kező döntéseket hozták a képviselők:

véleményezték az Óvoda 2018/19. tanévre vonatkozó mun-• 
katervét

Kiírták a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot 2019. évre• 
Döntöttek arról, hogy az ivóvíz és szennyvíz közművek • 

üzemeltetésére vonatkozóan a város szolgáltatót vált. 2019. ja-
nuár 1. napjától Vámospércs városban a vízmű üzemeltetését a 
Debreceni Vízmű Zrt. végzi majd.

módosították a rendezési tervet a 48-as főút felújítása és a • 
piac pályázatból történő felújítása miatt.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2018. október 4. napján ülést tartott, melyen a következő 
döntéseket hozták a képviselők:

A Marinka fejlesztésére vonatkozó „Zöld város” pályázat • 
megvalósítása érdekében döntöttek a rendezési terv módosítá-
sáról.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Kovács sándor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Medve sándor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Bányai róza

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vámospércs Városi Önkormányzat csatlakozott a hát-
rányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illető-
leg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019 évi fordulójá-
hoz.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztrál-
tak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglé-
vő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
BURSA rendszerbe.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az ön-
kormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. 
A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban 
a települési önkormányzatnál kell benyújtani a pályá-
zónak 2018. november 06-ig (Vámospércs Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal 4287 Vámospércs, Béke 
u. 1.sz. fsz. 4. számú iroda)

Ménes Andrea 
polgármester

Pólyik Ferencné
(Juci mami)

halálának

5. évfordulójára

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
találjál odafent örök boldogságot.

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban,
Az emlékeddel szívünkben maradtál,
számunkra Te soha meg nem haltál.
Ha egy könnycsepp gördül arcunkon
az azért van, mert nagyon hiányzol.”

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk

CSÁNYI ISTVÁN
1955-2016 október 12.

Földi élete utolsó napjára

„Volt egyszer egy mese, nem mondták el végig.
Nem jutottak tovább, csak a közepéig.

Bele szólt a végzet ebbe a mesébe.
Mikor a legszebb volt, akkor hagyták félbe.”

Bánatos felesége és családja.

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára

(2006. október 10.)

FAGYAL BARNA
Vámospércs polgármestere

halálának tizenkettedik évfordulóján

„Mindegy mi voltam, voltam az, ami
Egy hang voltam a világ énekében,
És kár lett volna el nem hangzani.”

Bánatos feleséged: Margó
Lányod: Brigitta,  Párja: Sándor

Köszönjük mindazoknak,
akik emlékedet őrzik és ápolják.

Újabb sikeres útpályázat!

A Belügyminisztérium támogatta Vámospércs Városi Önkor-
mányzat útfelújításra benyújtott 406000ebr42 azonosító számú 
pályázatát. A döntés értelmében a lehívható legmagasabb – 15 
millió forintos – forrásból valósulhat meg a Bartók Béla utca, a 
Kiss utca, valamint a Csokonai utca és a Váci Mihály utca közötti 
„Futora” feljáró felújítása. A támogatás intenzitása 85%-os, ami azt 
jelenti, hogy a város mintegy 2 millió 650 ezer forint önrész biz-
tosítását vállalta a pályázatban. A projekt teljes megvalósításához 
további mintegy 30 millió 700 ezer forint önrész vállalása szük-
séges, amit az Önkormányzat erre a célra korábban elkülönített. 
Az összberuházás értéke közel 48 millió forint. Ebből a forrásból 
a Kiss utca teljes szélességében burkolatfelújításban részesül, va-
lamint stabilizált útpadkákat kap, 342 folyóméter hosszan. A Bar-
tók Béla utca szintén teljes szélességében burkolatfelújításban 
részesül, valamint stabilizált útpadkákat kap, továbbá megtörté-
nik a meglévő akna fedlapok szintbe helyezése, 633 folyóméter 
hosszan. A „Futora” felüljáró esetében 135 folyóméter hosszan 
történik a burkolatfelújítás és a stabilizált útpadka készítés. Je-
lenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban, a projekt befeje-
zése 2019. tavasz végére, nyár elejére várható.

Ménes Andrea 
polgármester

Megtörtént a sportpark műszaki átadása!

2018. október elsején megvalósult a városi sportpálya mellett 
kialakított „D” típusú sportpark műszaki átadása és átvétele. A 
kültéri kondícionáló és fitneszeszközökkel felszerelt korszerű 
létesítmény három hónap alatt készült el. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Prog-
ramban benyújtott projekt 100 százalékban pályázati forrás-
ból valósult meg. „A most átadott sporteszközök jó szolgálatot 
tesznek a sportolók, az iskolások és minden sportolni vágyó 
vámospércsi kondíciójának megtartásában és fejlesztésében, 
egészségügyi állapotának javításában, jó fizikális és mentális 
közérzetének kialakításában. Azt szeretnénk, ha a városi sport-
telep a kiemelt események mellett, amiket itt rendezünk meg 
– városi fesztivál, Hajdú Napok, Kihívás Napja, koncertek, iskolai 
sportnap – folyamatosan élettel telne meg. A lakosság minden 
részére számítunk életkortól függetlenül.” – nyilatkozta lapunk-
nak Ménes Andrea polgármester a műszaki átvételt követően. 
A sportparkban különféle hát- és hasizom erősítő, húzódzkodó, 
lépegető állványok, korlátok és oszlopok találhatók meg.

Közmeghallgatás

Vámospércs Városi Önkormányzat és Ménes Andrea polgár-
mester szeretettel vár minden érdeklődőt a 2018. október 29-én 
(hétfő) 17 órakor kezdődő közmeghallgatásra, a Városháza eme-
leti tanácstermébe.

Mini bölcsődére pályázunk

Pályázatot írt ki Magyarország pénzügyminisztere a belügy-
miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetér-
tésben Bölcsődei Fejlesztési Program címmel települési önkor-
mányzatok részére, mintegy 4,5 milliárd forint keretösszeggel. 
A program célja a már működő bölcsődei ellátás fejlesztése, va-
lamint új bölcsődék létrehozása. A három éven aluli gyermekek 
ellátását biztosító intézményrendszer kapacitásának fejlesztése 
folyamatosan napirenden lévő szakpolitikai téma. Kormányzati 
célkitűzés, hogy a férőhelyek száma 2020-ig meghaladja a 60.000-
et, ezzel az Európai Tanács előírásait teljesítsük. Jelenleg a böl-
csődei ellátást biztosító helyek száma 48.000. E pályázat segíti a 
kisgyermekes családok életét, a kisgyermekes nők munkavállalá-
sát, a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban 
történő megsegítését, valamint csökkenti a távolságot a lakóhely 
és az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény között. Vámospércs 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a debreceni Berép-
Terv Kft-t kérte fel a leendő mini bölcsőde tervezésére, amely 
reményeink szerint az Óvoda épületén belül kerül kialakításra.

Ménes Andrea 
polgármester



Vámospércsi Hírek: 
Csaknem negyvenkét éven 
keresztül – 1975 decembere és 
2017 októbere között – látta 
el hivatalát Fodorné Szabó 
Judit a Vámospércs és Vidéke 
Takarékszövetkezetben, vala-
mint jogutódjában, a Főnix 
Takarékszövetkezetben. Mun-
kásságát a kötelességtudat 
és a felelős gondolkodás ha-
tározta meg. Fodorné Szabó 
Judit 2018-ban Vámospércs 
Városért Díjban részesült, mi 
pedig arról kérdeztük e jeles 
elismerés apropóján, hogy 
milyen okok miatt választot-
ta a pénzügyi pályát? Meny-
nyire tudatosan készült rá? 
Lebegett-e a szemei előtt vala-
milyen erős példa?

Fodorné Szabó Judit: 
Először is szeretném még egy-
szer megköszönni a képvise-
lő-testületnek az elismerést. 
Gyerekként, a szüleim köny-
velőként dolgozó baráti házas-
párja ismertette meg velem a 
közgazdasági szakközépiskola 
által nyújtott lehetőséget, ahol 
nemcsak tanítottak, hanem az 
életre való felkészítést is nyúj-
tották a diákoknak. Érettségi 
után, Debrecenben kezdtem 
dolgozni egy gyárban, mivel 
Vámospércsen akkor nem 
volt a szakmai végzettségem-
nek megfelelő állás. Az élet 
azonban úgy hozta, hogy a Ta-
karékszövetkezetben megüre-
sedett egy álláshely, így 1975. 
december 30-án megkötöttük 
a munkaszerződést. Furcsának 
tűnik, hogy az év vége előtti 
napon, de akkor a megyei ta-
nács irányítása alatt működő 
Takarékszövetkezetre a követ-
kező évtől létszámstop volt 
előírva. Hamar rájöttem, hogy 
szeretek a takarékszövetkezet-
ben dolgozni, hiszen a tanult 
szakmai tudásomat a takarék-
szövetkezet vezetésekor jól 
tudtam kamatoztatni, sokrétű 
feladatokat ismerhettem meg: 
betétgyűjtés, hitelezés, köny-
velés, tervezés, statisztikai je-
lentés készítése, a nyereséges 
gazdálkodás megteremtése, 
mérlegkészítés. Valamint ne-
kem fiatalon különösen meg-
tisztelő és vonzó volt, hogy 
az emberek, ügyfelek hamar 
a bizalmukba fogadtak, sok 
mindent megosztottak velem 
az életükről, és én cserébe a 
pénzintézet által nyújtható 
termékeket és szolgáltatáso-
kat tudtam felajánlani részük-
re. Ezek után egyértelmű volt 
számomra, hogy pénzintézeti 
dolgozó szeretnék maradni, 
így folyamatosan képeztem 
magam és végül a közgazdász 
diplomát is pénzügyi szakon 
szereztem meg.

Vámospércsi Hírek: Ér-
dekes, hogy pályájának csak-
nem a felénél következett be 
a rendszerváltás, ami komoly 
következményekkel járt a 
pénzügyi és a banki szek-
torban is. Hogyan változott 
meg a takarék élete ezekben 
az időkben? Mit jelentett egy 
pénzintézet a 70-es évek végén 
és mit jelent napjainkban?

Fodorné Szabó Judit: Er-
ről nagyon hosszan lehetne 

beszélni. A Vámospércs és 
Vidéke Takarékszövetkezet 
1967-ben alakult Vámospércs 
központtal és 1-3 éven belül a 
környező településeken kiren-
deltségeket nyitott. Az 1970-
es években azon dolgoztunk 
munkatársaimmal együtt, 
hogy az emberek bizalommal 
elfogadják azt, hogy a megta-
karított pénzüket egy biztos 
helyen, a takarékszövetkezet-
ben őriztessék, ami ráadásul 
jövedelmet hoz és a fogyasztá-
si jellegű kiadásaikhoz felvett 
hitelekből a kitűzött célok 
megvalósítása előrehozható. 
A Takarékszövetkezet a rend-
szerváltást követően válhatott 
igazán a vidék bankjává, ami 
azt jelentette, hogy önállóan 
a szövetkezeti elvek betartása 
mellett végezhette a Pénzinté-
zetek Állami Felügyelete által 
engedélyezett pénzintézeti 
tevékenységeket, gyakorlatilag 
valamennyi kereskedelmi ban-
ki tevékenységi kör gyakorlásá-
ra kapott lehetőséget. Vágyaim 
között szerepelt, hogy minden 
olyan terméket, szolgáltatást, 
amit a városi lakosok, vállalko-
zások megkaphatnak, azt a mi 
takarékszövetkezetünk is tud-
ja biztosítani helyben, ne kell-
jen utazással idejüket tölteni 
az embereknek. A megyében 
működő 16 db takarékszövet-
kezet közül, sokszor az elsők 
között vezettük be az évek so-
rán adódó új pénzügyi termé-
keket, szolgáltatásokat (szám-
lavezetés, bankkártya, ATM 
készpénz automata, internet 
alapú otthoni számítógépes 
bankolás). Magyarországon 
1990-ben az állami tulajdonra 
épülő tervgazdálkodást felvál-
totta a magántulajdonra épülő 
piacgazdaság. A környezetünk-
ben és a Takarékszövetkezet 
életében a leginkább érezhető 
problémát a korábban isme-
retlen munkanélküliség meg-
jelenése jelentette. Országos 
jelenség volt, hogy a rendszer-
váltás előtt felvett lakásépítési-
vásárlási hiteleket sokan nem 
tudták fizetni. Az infláció és 
a kamatok hirtelen nagyon 
megemelkedtek. Ezek az idők 
a bankok és a takarékszövet-
kezet életében is sok fejtörést 
okoztak. A rendszerváltással 
az állami tulajdonban lévő vál-
lalatok részben vagy egészben 
megszűntek, átalakultak, ez 
a jelenség viszont teret enge-
dett a vállalkozói réteg kiala-
kulásának. Vámospércsen is 
megnövekedett a vállalkozók 
száma. Ez magával hozta a 
takarékszövetkezet szolgálta-
tásai iránti igény bővülését.  
Jelentősen nőtt a hitelezés, 
forint- és deviza számlaveze-
tés. A nehéz időben több két-
ségbeesett munkanélküli 
keresett meg, hogy hogyan 
válhatnak vállalkozóvá, milyen 
tulajdoni formát érdemes vá-
lasztani, milyen vállalkozást 
indítsanak, hogyan készítsék 
el az üzleti tervet, mekkora 
hitelt vehetnek igénybe? Úgy 
érzem, a hozzám fordulóknak 
minden esetben használható 
tanácsokat tudtam adni, mire 
figyeljenek a vállalkozásuk 

kialakításánál, a mű-
ködtetésnél.

V á m o s p é r c s i 
Hírek: 2011. 
május elsején a 
Vámospércs és Vi-
déke Takarékszö-
vetkezet, valamint 
a Kaba és Vidéke 
Takarékszövetkezet 
egyesülésével meg-
kezdhette tevékeny-
ségét a Főnix Taka-
rékszövetkezet. Az 
integrációnak Ön 
volt az egyik kulcs-
figurája. Milyen 
előnyökkel és követ-
kezményekkel járt 
az egyesülés a taka-
rékszövetkezet és az 
ügyfelek számára?

Fodorné Szabó 
Judit: A takarékszö-
vetkezet alakulása 
óta és ma is Magyar-
országon az egyedüli 

pénzintézet, mely magyar tu-
lajdonosok, a tagság kezében 
van. A 2011 előtti önálló kettő 
Takarékszövetkezet vezetése 
a működési területükön élők 
pénzügyi szolgáltatásainak el-
látásához, a létjogosultsághoz, 
a növekedéshez, különböző 
utakon haladt, de a cél azonos 
volt, amely az OTP-vel és a Ke-
reskedelmi Bankokkal szem-
beni erősséget is jelentette: 
„emberközpontú” pénzügyi 
szolgáltatások nyújtása, to-
vábbá személyes ismerettség 
révén a bizalomra épített ügy-
félkör kialakítása, valamint a 
gyorsabb, rugalmasabb ügyin-
tézés biztosítása. Az egyesülést 
2011-ben időszerűnek ítélték 
a takarékszövetkezeti vezetők, 
hiszen a pénzintézeti törvény 
a saját tőkéhez mérten hatá-
rozta meg az egy vállalkozás-
nak, önkormányzatnak adható 
maximális hitel összegének 
nagyságát. Örömmel láttuk, 
hogy azon vállalkozások, akik 
a kezdetektől a takarékszövet-
kezetben vezették a számláju-
kat megerősödtek, nagyobb 
külső erőforrásra, hitelre lett 
volna szükségük a további fej-
lődéshez. További indok, hogy 
egyre növekedtek a pénzin-
tézetre háruló kiadások. A 
biztonságos, korszerű banki 
ügyintézés biztosításához is 
jelentős erőforrást kellett elő-
teremteni. Ezt úgy kívántuk 
megvalósítani, hogy a taka-
rékszövetkezeti ügyfelek által 
fizetendő jutalékok, kamatok 
piacképesek, vagy inkább ala-
csonyabbak legyenek a keres-
kedelmi bankokhoz képest. 
Úgy érzem vezetésem alatt a 
Főnix Takarékszövetkezet az 
egyesülésből származó elő-
nyöket sikeresen kihasználta, 
a töretlen és dinamikus növe-
kedést megőrizte betartotta a 
szigorodó jogszabályi feltéte-
leket és a nyereséges gazdálko-
dás mellett biztosítani tudta a 
pénzintézetre háruló többlet 
kiadásokat, ugyanakkor 15 
településen magasabb szintű 
szolgáltatásokat biztosított az 
ügyfeleknek.  

Vámospércsi Hírek: 
Szerepet vállalt Vámospércs 
település irányításában ön-
kormányzati képviselőként, 
a pénzügyi bizottság vezető-
jeként, és egy ideig még alpol-
gármesterként is. A település 
lakói biztonsággal számíthat-
tak Önre. Mik voltak közéleti, 
település-elöljárói munkái-
nak legkedvesebb pillanatai?

Fodorné Szabó Judit: 
Örömömre szolgált, hogy 
több cikluson keresztül szol-
gálhattam, beleszólhattam a 
település életébe. Független 
képviselőként arra vállalkoz-
tam, hogy az egész település 
érdekét szem előtt tartva hoz-
zak olyan döntéseket, melyek 
a többség számára hoz pozitív 
változást. Az első szabadon 
választott önkormányzatnak 
nagyon hamar szembe kellett 
néznie a változásokkal járó ne-
hézségekkel. A gazdaságszer-
kezet átalakításával járó mun-
kanélküliség megjelenésével 
égetően fontos feladatnak 
találtuk munkahelyteremtés 
céljából szervezni, vonzani a 
vállalkozások megjelenését. 
Úgy érzem, nekem is volt sze-
repem a településen több vál-
lalkozás elindításában. Így utó-
lag talán a legnehezebb feladat 
az volt, hogy az Önkormányzat 
költségvetését úgy alakítsa ki 
a képviselő-testület, hogy a 
szűkös anyagi források ellené-
re legyen elegendő forrás az 
alapvető feladatok ellátására, 
működésre, jusson pénz beru-
házásokra, a nehéz helyzetbe 
kerülő lakosok szociális támo-
gatására, ezenkívül szépüljön, 
épüljön akkor még a falu, ké-
sőbb a városunk, és a lehető 
legkevesebb terhet jelentse a 
lakosságnak. Részese lehettem 
az ingyenes szemétszállítás 
bevezetésének, a helyi adó-
rendelet megjelenésével nem 
vezettük be a helyi adó fizetési 
kötelezettséget. A kezdeti idő-
szakban javaslatomra a képvi-

selő testület tagjai elfogadták 
(a megyében egyedüli testület-
ként), hogy tiszteletdíj nélkül 
végezzük munkánkat, ezzel is 
hozzájárultunk a kezdeti anya-
gi gondok áthidalásához. Égető 
problémának ítéltük a cigány-
ság helyzetét. Az Önkormány-
zat és a Takarékszövetkezet fel-
ügyelete mellett a jogszabályi 
előírások betartásával sikerült 
felszámolni a Róna telepet és 
élhetőbb körülmények közé 
juttatni az arra rászorulókat. A 
legkedvesebb emlékeim közé 
tartozik, amikor személyesen 
találkozhattam az 1990-es évek 
elején a településünket meg-
látogató Orbán Viktor pártel-
nök úrral és Fodor Gáborral, 
később Göncz Árpád köztár-
sasági elnök úrral, valamint 
Torgyán Józseffel, a  Független 
Kisgazda Párt elnökével.

Vámospércsi Hírek: Egy 
éve boldog nyugdíjas idő-
szakát tölti, és továbbra sem 
ismeri a tétlenség állapotát. 
Ahol lehetséges, képviseli a 
város érdekeit. Kíváncsi vol-
nék, mik azok a kedvtelések, 
hobbik, amelyek régóta fog-
lalkoztatják szabad idejében? 
Mi jelenleg a fő fókusz az éle-
tében?

Fodorné Szabó Judit: 
Amíg dolgoztam, mindig fenn-
tartással hallgattam a nyugdí-
jasokat, amikor azt fogalmaz-
ták meg, hogy nem érnek rá, 
nincs idejük magukra. Nos, 
most már jobban értem, amit 
mondtak. Néha magam sem 
hiszem, hogy egy éve vagyok 
nyugdíjas. Számomra is hihe-
tetlen, de eddig nem értem 
rá unatkozni, egyáltalán nem 
hiányzik az a munka, amit oly 
nagy odaadással és szeretettel 
végeztem 41 éven át. Az édes-
anyámnak köszönhetően a 42 
év szolgálati időből a két fiam-
mal összesen 1 évet voltam 
gyes-en. A feszített tempójú, 
rohanó napjaim nyugodttá 
váltak, talán egy kicsit le is 
lassult, ami viszont az egész-
ségemre kedvező hatással van. 
Legkedvesebb időtöltésem 
az unokákkal való együttlét, 
a három kicsi csacsogása az 
életemet felpezsdíti, a gon-
dolkodásomat megváltoztatja, 
a találkozásunkkor szinte egy-
szerre szeretnék megosztani 
velem mindennapjaik törté-
néseit. A kamasz unokámtól 
pedig én magam is tanulok 
a fiatalok gondolkodásáról, a 
divatról, a technikai újdonsá-
gokról. A velük eltöltött idő a 
foglalkozás, kirándulás feltölt, 
fiatalít. Több idő jut olvasásra, 
a napi feladatok ellátása köz-
ben zenét hallgatok. Nagyon 
hiányzott az aktív életemből 
és most jó érzés rokonokkal, 
ismerősökkel találkozni, be-
szélgetni, bár itt még vannak 
elmaradásaim. Kihasználom 
az e-mail és a messenger adta 
lehetőségeket is. Az egészsé-
gem megőrzése érdekében 
tornázok, amire korábban 
egyáltalán nem jutott idő és 
szeretném kipihenni az aktív 
életem fáradalmait még vagy 
negyven évig… Az életemre 
eddig is jellemző volt, hogy 
merjen az ember nagyot ál-
modni.  Szeretnék hálát mon-
dani a Sorsnak, hogy megadta 
nekem azt, hogy az egész élete-
met végig kísérő munkámat és 
az önként vállalt egyéb tiszt-
ségeimet úgy végezhettem, 
hogy azt szerettem, élveztem, 
soha nem éreztem tehernek. 
Köszönettel tartozom a csalá-
domnak, munkatársaimnak, 
akik lehetővé tették, hogy 
helyt álljak a vállalt feladatok 
megoldásában. Kívánom, hogy 
mindenki megtalálja az élet 
szépségét, találjon boldogsá-
got az életében és a számomra 
legfontosabbat tudja magáévá: 
legyen egészséges!

„Egyértelmű lett számomra, hogy 
pénzintézeti dolgozó szeretnék lenni”

TÁJÉKOZTATÁS

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak 
engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálko-
dásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), 
amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében 
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a 
létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül, vagy 
engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi-létesít-
mény, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 
2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásá-
nak feltételei fennállnak. 

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
A fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti 

mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra 
vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet enge-
dély nélkül létesítettek.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és 

megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az eset-
ben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül 
került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, 
fennmaradási engedélyt kell kérni. A vízgazdálkodási ható-
sági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 
alapján a jegyző engedélye szükséges:

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradá-
sához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti:

aa) a kút nem érint karszt-vagy rétegvizet, és 500 m3/év víz-
igénybevétel alatti,

ab) a kút épülettel  rendelkező ingatlanon van, magánsze-
mély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények 
kielégítését szolgálja;   

ac) nem gazdasági célú vízigényt szolgál
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szol-

gáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi-létesít-
mény (közműpótló) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmara-
dásához és megszüntetéséhez.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, 
akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság ha-
táskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A jogszabály meghatározza a gazdasági célú vízigény 
fogalmát:

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási 
igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú víz-
igénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyi-
ben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, 
azaz a víz használatával, gazdasági haszonnal járó tevékenységet 
végez.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyúj-

tása előtt tervdokumentációt kell készíttetni, amelyet csak 
olyan tervező készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara 
erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával ren-
delkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem-
nek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat, valamint 
csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogo-
sultságát igazoló igazolásokat. Az eljárás mentes az igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól 2018. december 
31-ig.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be 
kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak 
megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy réteg-
víz készletet. Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakér-
tői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!

Locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése 
esetében a szakhatóságot csak akkor kell bevonni, ha a kút ivó-
víz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes 
ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra 
szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a 
szakhatóságot bevonni. 

A vízgazdálkodási bírság
Aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az 

engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-jétől vízgazdál-
kodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létreho-
zott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka, 
vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A termé-
szetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 
300 000 forintot.

Kanyóné Papp Klára 
jegyző
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Reformációi ünnepség
Október 28-án, vasárnap délelőtt 10 órától Reformációi ün-

nepséget tartunk a Vámospércsi Református Templomban. Az 
ünnepséget követően a templomkertben lévő emlékmű megko-
szorúzására kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk!

 2018 a családok éve. A Vámospércsi Református Egyházköz-
ség ebben az esztendőben két családbarát és családokat segítő 
programsorozatot szeretne indítani, amelyre szeretettel várja 
a településen élőket.

 5 este a házastársaddal
November 5-én, 18 órakor kezdődő programsorozat 5 alkalom-

ból áll, amelyre mind az ifjú, mind a hosszabb ideje házasságban 
élőket invitáljuk. A cél az, hogy a házastársak az alkalmak alatt 
egymásra figyeljenek, beszélgessenek és egymásra hangolódja-
nak. Ehhez szeretne a gyülekezet keretet és segítséget nyújtani. 
Rövid előadást követően a házastársak közösen fognak a felme-
rülő kérdésekről beszélgetni, érdekes feladatokat megoldani. Az 
alkalom ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb informáci-
ót és a pontos dátumokat a Lelkészi Hivatalban (Hogy-P 8-16 óra) 
lehet kérni.

 Baba-mama kör
Novembertől minden csütörtökön új, egyedülálló alkalomra 

hívjuk a településen élő kismamákat és kisgyerekeiket. A kötet-
len, jó hangulatú alkalmon az anyukák megoszthatják egymással 
tapasztalataikat, kérdéseiket megbeszélhetik és mindeközben 
a gyerekek is felfedezhetik az egymással való játék örömét. Új 
kapcsolatok létesítésén túl, közös éneklés és mondókázás is vár 
az érdeklődőkre. Szeretettel várunk minden kismamát és gyer-
meket csütörtökönként 10 órától a Lelkészi Hivatalba. Az első 
alkalom időpontja november 8-a 10 óra.

Dr. Petró László 
református lelkipásztor
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Idézhették Szőcs Géza 
Kossuth-díjas költő gyermek-
versét azok a vámospércsi, 
bagaméri , debreceni, nyír-
ábrányi, álmosdi, halápi, 
szentannapusztai kirándulók, 
akik a Pircsike Közművelődé-
si Egyesület szervezésében a 
feketetói vásárra látogattak, 
október 13-án. A mai Románia 
legnagyobb szabadtéri vásá-
rát minden év októberének 
második hétvégéjén rendezik 
meg – ilyenkor a régiségkeres-
kedők, keramikusok, vasműve-
sek, népművészek, zöldsége-

sek, ruhaárusok standjai több 
kilométer hosszan gyűrűznek 
a Sebes-Körös két partján. A lá-
togatót, miután kíváncsian né-
zelődik és alkudozni próbál, a 
piac különböző részein felállí-
tott étkezdék várják vendégül, 
a tradicionális erdélyi konyha 
specialitásaival. A kirándulás 
lehetőséget biztosított arra 
is, hogy a résztvevők meglá-
togathassák a nagyváradi Szé-
kesegyházat, valamint hogy 
gyalogtúrán vehessen részt a 
feketetó melletti hágón. Kü-
lön ki kell emelnünk a vásár-

látogatást megszervező Somo-
gyi László Gábor munkáját, aki 
idegen- és csoportvezetőként 
élményekkel gazdagon, élve-
zetesen és elegánsan kalauzol-
ta a résztvevőket, nem csupán 
a vásáron, hanem Nagyvárad, 
Feketetó, a partiumi térség és 
Erdély magyar nevezetességei 
között is. Idén az útnak indu-
lók száma rekordot döntött: a 
Pircsike Közművelődési Egye-
sületnek hála mintegy száz 
ember nézhette meg, hogy 
„hogy áll a vásár.”

„Feketetón a sáfár
nézi, hogy áll a vásár”

Augusztus utolsó hetében a 
Szociális Szolgáltató Központ 
Nappali Klubja a bentlakókkal 
és az Otthon dolgozóival és 
azok családtagjaival közösen 
egész napos „nyárbúcsúztató 
pikniken” vettek részt a kö-
zeli Erdőspusztai Tájház és 
Arborétumban. Ezt a napot a 
vezetőség egyben úgyneve-
zett csapatépítő és közösségi 
kohéziós céllal is szervezte. 
Míg a bográcsban a közösen 
előkészített slambuc főtt, ad-
dig az arborétum szakavatott 
munkatársa gyönyörű fotók-
kal illusztrált filmvetítésre in-
vitálta meg a csoportot, mely 
által betekintést nyerhettünk 
a Nyírség, közelebbről az er-
dőspusztai tájegység csodála-
tos állat- és növényvilágába. A 
bemutatóház több kiállító te-
remből áll, ahol megtekinthet-
tük „Az öreg erdész szobáját”, 
valamint a preparált állatokból 
álló gyűjteményt. A közösen 
elfogyasztott ebéd után kelle-
mes sétát tettünk a helyi fafa-
ragó táborok alkotásaival díszí-
tett tanösvényen. Egyidejűleg 
láthattuk a régmúlt idők jel-
legzetes kunyhóját, az úgyne-
vezett „vákáncsos” házat, mely 
az erdőtelepítők életmódját 
mutatja be. Akik még bírták 
szuflával, fellépcsőzhettek a 
kert végén remekül megépí-

tett kilátóba is, míg mások a 
kis kerti tó körül pihenhettek 
meg. A gyerekek az udvari játé-
kokat is birtokba vehették, de 
a bátrabbak – és itt nem csak 
a gyerekekre gondolok – az 
akadálypályát is kipróbálták. 
A mai napon ismét bebizonyo-
sodott, hogy szükségük van az 
embereknek az efféle egysze-
rű, ámde tartalmas, élmények-
ben gazdag kikapcsolódásra 
is, hisz a mosolygós, életvidám 

arcok azt sugallták, hogy ha 
csak egy napra is, de elfeled-
ték a mindennapi gondokat és 
a betegségeket. Ugyan mi már 
a nyarat búcsúztattuk, de an-
nak reményében, hogy még az 
ősz is hoz számunkra rengeteg 
kellemesen meleg, nyárias na-
pokat, és persze hosszú „vén-
asszonyok nyarát”!

Polgárné Nagy Elvira
klubvezető

Nyárbúcsúztató Erdőspusztán
A Vámospércsi Téka 

soronkövetkező fejezeteiben 
vámospércsi kötődésű első 
világháborús katonákról ol-
vashatnak. A letelepített haj-
dúk utódaihoz hasonlóan vá-
rosunk katonái döntően a 39. 
császári és királyi gyalogezred-
ben, valamint a magyar királyi 
harmadik honvéd gyalogez-
redben szolgáltak. Katoná-
ink valamennyi hadszintéren 
megfordultak, Olaszországtól 
Oroszországig, Szerbiától az 
Osztrák Tengermellékig. Eddig 
mintegy 162 hősi halált halt 
vámospércsi honfitársunkról 
van tudomásunk. Közülük az 
egyik Szutor Lukács, aki 1879-
ben született Vámospércsen. 
A harmadik honvéd gyalog-
ezred hetedik zászadának 
katonájaként 1916. május 23-
án zúzódás következtében 
halt hősi halált a Doberdó 

fennsíkon, San Michelenél, és 
másnap temette el a Vallone 
völgyben Gálffy Sándor tábori 
lelkész. Doberdó, mintegy 60 
négyzetkilométernyi fennsík 
Olaszországban, amit keletről 
a Vallone völgy, délről az Adri-
ai-tenger, nyugatról az Isonzó 
folyó, északról a Vipava folyó 
határol. A terület legmagasabb 
pontja és stratégiai kulcsa a 
275 méter magas Monte San 
Michele csúcs. A hegyet és a 
fennsíkot 1915-től folyamato-
san magyar ezredek védelmez-
ték József főherceg irányítása 
alatt 1916. augusztus 10-ig. 
Több ezer honvéd esett el itt. 
A súlyos veszteségeket, szomo-
rú emlékeket idéző fogalmon 
túl azonban Doberdó a magyar 
hadtörténelem egyik legfonto-
sabb emlékhelye és egyúttal a 
magyar katonai helytállás és 
hősiesség jelképe is. A Katona-

dolog című vámospércsi kiál-
lításon Szutor Lukács portréja 
is megtekinthető lesz.

Vámospércsi Téka

A vámospércsi futócsoport 
tagjai áprilisi megalakulásunk 
óta heti rendszerességgel, ál-
talában péntekenként, a Mű-
velődési Ház előtt találkoznak. 
Gyerekektől felnőttekig több 
korosztály is képviselteteti 
magát. A fő célunk teljesült, 
hiszen a mozgást kedvelő em-
berek széles csoporját össze-
fogtuk. Többségében futók 
vagyunk, de vannak, akik ke-
rékpárral, sőt rollerrel kísérik 
a futóinkat. Az útvonalunk a 
Művelődési Ház elől indul és 

a kerékpárúton haladva annak 
végéig tart. Mindenki a saját 
tempójában fut, akár egyéni-
leg vagy kisebb csoportba szer-
veződve, megválasztva a tet-
szés szerinti távot és az ideális 
sebességet. Néhány versenyen 
is képviseltük Vámospércset. 
Első alkalommal a Tündérkert 
Alapítvány által szervezett jó-
tékonysági futáson vettünk 
részt június 2-án. A verseny 
teljes bevétele a hátrányos 
helyzetű gyerekek megsegíté-
sére szolgált. Csoportunk hat 

gyerekkel és három felnőttel 
képviselte magát. A gyerekek 
a csapatok közötti versenyben 
harmadik helyezést értek el. 
Június 17-én kilenc kilométe-
res éj-szakai futáson vettünk 
részt hat vámospércsivel. 
Szeptember 22-én a Debre-
ceni Kilométerek Sportegye-
sület versenyén a Nagyerdőn 
futottunk. Hét gyerek az 1,5 
km-es és 2,5 km-es távon, két 
felnőtt a minimaraton tá-
von (5, 260 km), 1 fő pedig 
a negyedmaratonon (vagyis 
10,5 km-en) indult. A legutób-
bi közös versenyünk októ-
ber 6-án volt: a 2018-2019-es 
Oxigén Kupa első fordulóját 
rendezték szintén a Nagyer-
dőn. Hat gyerek a 2,5 km-en, 
három felnőtt 5 km-en, két fő 
pedig 10 km-es távon mérette 
meg magát. Ez a sorozat már-
ciusig tart és minden hónap 
egyik szombatján rendezik 
meg. Büszkén állíthatom, hogy 
nagyon tehetséges gyerekek 
vannak köztünk, ők már szin-
te a felnőttek mezőnyében is 
komoly eredményeket érné-
nek el. A felnőttek pedig egy-
re kitartóbban és ügyesebben 
futnak. A mottónk továbbra is: 
Hajrá Futás!

Gábori László

Hajrá Futás – április óta!

Már nem kell sokáig a 
gardrobeszekrényben pihen-
niük a frakkoknak és az esté-
lyiknek, hiszen hamarosan 
társulatokkal népesül be a 

Művelődési Ház és Könyvtár 
színházterme. A hosszú őszi, 
téli és kora tavaszi estékre 
színvonalas kikapcsolódással 
készülnek és régi ismerősként 

lépnek fel a vámospércsi kö-
zönség előtt a Körúti Színház, 
a Fogi Színház és a Fregoli 
Színház társulatai. A színház 
házhoz jön! Vastaps és meg-
hajlási sorrend, intrikák és 
felszabadult nagy nevetések. 
November 30-án (pénteken) 
19 órától a Körúti Színház 
Zsákbamacska című előadása 
lesz látható. Az új esztendő-
ben, január 26-án (szombaton) 
19 órától a Fogi Színház Kaviár 
és lencse sokat sejtető darabja 
méreti meg magát, majd pe-
dig március 2-án (szombaton) 
szintén 19 órakor zárul a mini 
évad a Fregoli Színház Leszál-
lás Párizsban című művének 
bemutatójával. Az előadások-
ra idén is válthatók bérletek, 
9900 forintos áron (a szerve-
zők részletfizetésre is lehető-
séget biztosítanak). További 
információra tehetnek szert 
személyesen a Művelődési 
Ház és Könyvtárban vagy a 06-
52-591-038-as telefonszámon.

Színház az egész!

Szeptember utolsó hétvé-
géjén Amatőr Színjátszó Ta-
lálkozót rendeztek a romániai 
Szilágybagoson, hat társulat, 
köztük a vámospércsi Fintorgó 
Gyermek Színjátszó Csoport 
részvételével. Színházi talál-
kozót kezdeményezni, elindí-
tani, megszervezni és tető alá 
hozni nem kis teljesítmény, fő-
ként, ha mindezt hagyomány-
teremtő szándékkal tesszük, 
önkéntesek sokaságának köz-
reműködésével. Az esemény 
főszervezői, Birtalan Beáta 
és Égető Lóránt a házigazda 
szilágybagosi csoport vezetői 
is a közösségi élmény fontos-
ságát emelték ki: „A mostani 
esemény a Magyarfenesen 
megtartott, már komolyabb 
előtörténettel rendelkező er-
délyi színjátszó találkozó első 

gyermeke, legalábbis mi így 
tekintünk rá. A Fenesen meg-
ismert légkör, szellemiség, 
a játszás öröme arra sarkallt 
minket, hogy régtől fogva 
dédelgetett elképzelésünket 
valóra válthassuk, vagyis meg-
tarthassuk saját seregszem-
lénket. Volt mire alapoznunk, 
a helyi gyermektársulat a ko-
molyabb témájú daraboktól 
a másfél órás musicalig sok 
mindenben bizonyított már. 
A drámajáték segítségével a 
gyerekek önkifejezése, gon-
dolkodáskészsége, kooperatív 
készsége fejlődik, melynek ha-
tására az iskolai életben köny-
nyebben megállják helyüket. 
Fejlesztő hatása abban rejlik, 
hogy cselekvést, aktív közre-
működést követel minden 
résztvevőtől, ami által nem 

valóságos körülmények között 
élnek át valóságos érzelme-
ket, hiszen a drámajátékok a 
mintha világába repítenek.” 
– fogalmazott Birtalan Beáta. 
A vendéglátó fürdőtelepülés 
első embere, Marina Ida-Mag-
dolna megnyitó beszédében 
a szervezők eltökéltségét, 
kitartását és elhivatottságát 
emelte ki. „Egy olyan telepü-
lésen gyűltek össze a színját-
szók, ami 2005-ben nyerte visz-
sza függetlenségét, ekkortól 
kezdhette önállóan tervezni 
a jövőjét, pályázni, forrásokra 
szert tenni. A közintézményi 
hálónk gyakorlatilag nem lé-
tezett, most pedig egy szép, 
500 fő befogadására alkalmas 
kultúrotthonban vagyunk. 
Miközben önkénteseink keze 
alatt ég a munka, főnek és sül-

nek a szilágysági finomságok, 
készül a vacsora, az itteni és a 
vendég gyerekek között életre 
szóló barátságok köttetnek. 
Hiszen a vendégeket helyi csa-
ládoknál szállásoltuk el, ettől 
közvetlenebb és önzetlenebb 
módot nem is találhattunk 
volna az ismerkedésre.” Mar-
ina Ida-Magdolna külön is kö-
szöntötte a testvértelepülés, 
Vámospércs, Ménes Andrea 
polgármester által vezetett 
delegációját. „2016-ban tettük 
hivatalossá a Szilágybagos és 
Vámospércs közötti partner-
ségi viszonyt. Az idei Hajdú 
Napokat szilágybagosi temati-
kus nappal indítottuk, elisme-
réssel adózhattunk a testvér-
városunk értékei előtt, legyen 
szó a színjátszásról, a fotómű-
vészetről, az irodalomról és a 

települési stratégia megalkotá-
sáról. Folytatjuk, ennek a kö-
zös gondolkodásnak a jegyé-
ben vagyunk itt.” – emelte ki 
Ménes Andrea. A vámospércsi 
Fintorgók Fazekas Mihály 
klasszikusát, a Lúdas Matyit 
mutatták be, újragondolva, 
magával ragadón. „Új szerep-
osztásban, új koncepció sze-
rint igyekeztünk leporolni és 
színpadra vinni egy mindenki 
által ismert, és így talán rész-
leteiben kevésbé ismert dara-
bot. A játék önfeledtségét és a 
régi nyelvhasználat elevensé-
gét is szerettük volna megmu-
tatni. Szilágyi Ádám kipróbált 
Döbrögiként, Petruska Kristóf 
új Lúdas Matyiként szemmel 
láthatóan nagy közönségsikert 
aratott. Miközben Bagoson lép-
tünk fel, mégis „hazai pályán” 

szerepeltünk, mivel díszlete-
inket vámospércsi épületek 
ihlették. A programok szüne-
teiben rövid kirándulást tet-
tünk a közeli Szilágysomlyóra 
és Zilahra, azt hiszem maxi-
málisan kihasználtuk a hétvé-
gét” – osztotta meg gondola-
tait Somogyi László Gábor, a 
társulat vezetője. A Fintorgók 
mellett a Tordaszentlászlói 
Amatőr Színjátszó Társulat 
gyermek és felnőtt csoport-
ja, a szilágysomlyói Játékaka-
démia Felnőtteknek tagjai, 
a Magyarfenesi Stúdiószín-
pad és a többször visszatap-
solt, komoly társadalmi és 
iskolai témát színpadra állító 
Szilágybagosi Amatőr Színját-
szó Társulat lépett fel.

Lúdas Matyi a Szilágyságban is túljárt Döbrögi eszén


