
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

Elfogadta a város képvise-
lő-testülete az idei év költség-
vetését, mely a stabilitás és a 
fejlődés szellemében került 
összeállításra. A legfonto-
sabb, hogy ebben az évben 
látványosan beindulnak azok 
az Európai Uniós támogatás-
sal megvalósuló projektek, 
melyek még tovább növelik 
Vámospércs mikrotérségi 
szerepét, vonzerejét, verseny-
képességét, mindemellett je-
lentős összeget tudunk útépí-
tésekre, útfelújításokra for-
dítani, amely fejlesztésekkel 
nagymértékben javítjuk az itt 
élők életszínvonalát és az inf-
rastrukturális ellátottságát.

A fejlesztéseket úgy valósít-
juk meg, hogy közben teljes 
mértékben, külső források 

/hitelek/ bevonása 
nélkül biztosítani 
tudjuk a város és 
intézményeinek 
kiegyensúlyozott 
és biztonságos 
működését. A  
legtöbb magyar 
településsel el-
lentétben, ügyeit, 
hogy egyáltalán 
nincsenek hite-
leink, vagy lejárt 
esedékességű tar-
tozásaink. 

K ö l t s é g ve t é -
sünk főösszege 
2 220 millió Ft, 

melyből a működési költség-
vetés 899 millió Ft, a fejleszté-
si 1 321 millió Ft.

Az önkormányzat, az általa 
fenntartott intézményeken ke-
resztül (Vámospércsi Polgár-
mesteri Hivatal, Vámospércsi 
Óvoda, Vámospércsi Szo-
ciális Szolgáltató Központ, 
Vámospércsi Művelődési Ház 
és Könyvtár, Vámospércsi 
Élelmezési Intézmény) látja 
el a törvényben előírt kötele-
ző (önkormányzati igazgatás, 
óvodai nevelés, gyermekét-
keztetés, szociális és kultu-
rális feladatok) és az önként 
vállalt (idősek bentlakásos 
ellátása, támogató szolgálat, 
helyi civil szervezetek támo-
gatása) feladatait. 

Az intézmények fenntartá-
sa a tervezettek szerint ebből 

a 899 millióból, mintegy 498 
millió Ft-ot tesz ki. 

Az önkormányzat – az in-
tézmények megfelelő működ-
tetése mellett – évek óta nagy 
hangsúlyt fektet azok folya-
matos felújítására, korszerűsí-
tésére, eszközeinek pótlására, 
bővítésére, növelve ezzel az 
általa nyújtott közszolgáltatás-
ok színvonalát. Tavalyi évben 
az óvodai eszközfejlesztés és 
a kültéri játékok megújítása 
mellett, a köznevelési és a hi-
vatali épületekre nagyteljesít-
ményű napelem rendszerek 
kerültek telepítésre, melyek 
a jövőben jelentősen csök-
kentik az intézmények köz-
üzemi költségeit. A Szociális 
Szolgáltató Központ épületé-
nek bővítése hamarosan be-
fejezésre kerül, fejlesztő esz-
közök kerülnek beszerzése, 
a támogató szolgálat részére 
pedig új kisbuszt vásároltunk. 
A Művelődési Ház és Könyv-
tárban, ebben az évben a tel-
jes informatikai eszközpark 
cseréje történik meg és ha-
marosan elkezdődik az épület 
és környezetének impozáns 
fejlesztése is.   Európai Uni-
ós támogatással megvalósuló 
beruházásként szintén eb-
ben az évben épül meg, illet-
ve kerül kialakításra a Hajdú 
Látogatóközpont, valamint a 
kapcsolódó kézműves udvar 
és tematikus játszótér, illetve 
pihenőpark, mely kulturális, 

szabadidős és városmarke-
ting szempontból is kiemel-
kedő jelentőségű fejlesztés a 
településen. Terveink szerint 
elkezdődhet ebben az évben 
a település korszerű (200 fő 
befogadására alkalmas) ren-
dezvényháza, mely családi 
események, konferenciák 
helyszíneként jelentős gaz-
daságélénkítő hatással lesz a 
városra.

Fenti kiemelt beruházá-
sokon túl Vámospércs város 
az ún. „Zöld város” projektje 
keretében valósítja meg a leg-
több és leglátványosabb fej-
lesztéseit, melyekre egyben 
a település zászlóshajó pro-
jektjeként is tekinthetünk.  
E projekt tartalmazza, a XXI. 
század elvárásinak megfelelő 
műszaki tartalom mellett: a 
Béke utca 2. szám alatti park 
bővítését és rekonstrukció-
ját; a Marinkán közvilágítás, 
utak, gyalogutak, jóléti park, 
játszótér, kondipark építését; 
a városi piac területén új piac-
épület építését, közvilágítás, 
utak, parkolók, kerékpártá-
rolók, építését; a Művelődési 
Ház épületének és környeze-
tének bővítését, korszerűsíté-
sét, rekonstrukcióját.     

Ezek a beruházások 
mind azt szolgálják, hogy 
a település élhetőbb, kom-
fortosabb, szívvonalasabb, 
környezetbarátabb és ver-
senyképesebb legyen. Az ön-

kormányzat a fejlesztési célú 
uniós projektek mellett mű-
ködési célú projektek megva-
lósításán is dolgozik, melyek 
fő célja általánosságban a hát-
rányos helyzetű célcsoportok 
fejlesztése, szemléletformá-
lása, felzárkóztatása. Ezek a 
projektek mondhatni nem 
látványosak, azonban közös-
ségformáló szerepük vitatha-
tatlan! 

2019. évben is – a közfoglal-
koztatási programok kereté-
ben – munkát és jövedelmet 
biztosítunk azon lakosaink-
nak, akik az elsődleges mun-
kaerőpiacon átmenetileg 
nem tudnak elhelyezkedni. 
A közfoglalkoztatási progra-
mokban évente átlagosan 150 
fő vesz részt hosszabb-rövi-
debb ideig. A helyi rendelet-
ben biztosított települési tá-
mogatás keretében (lakhatási 
támogatás, rendkívüli támo-
gatás, köztemetés) a rászoru-
lóknak a szükséges pénzbeli 
támogatást ebben az évben is 
önerőből tudjuk biztosítani. 

A felsőfokú tanulmányaikat 
folytató hallgatók támogatása 
(BURSA Ösztöndíjprogram) 
mellett tavalyi évben indítot-
ta útjára az önkormányzat a 
középiskolások tanulmányi 
ösztöndíjprogramját, mely-
nek sikere vitathatatlan. 

Belterületi utak építésére, 
még a tavalyi évben  101 mil-
lió Ft-ot tettünk félre, ebből 

2019-ben 12 utcában végzünk 
el szükséges munkálatokat, 
meglévő utak felújítására 36 
millió Ft áll rendelkezésre, 
uniós projekt keretében pe-
dig 86 millió Ft a külterületi 
földutak stabilizációs munká-
ira. 

Az előre nem látható műkö-
dési kiadások fedezetére 34 
millió Ft működési tartalékot 
képeztünk ebben az évben. A 
tárgyévi beruházási kiadások 
tervezett összege 749 millió 
Ft, a felújítási kiadásoké 67 
millió Ft. A felhalmozási cél-
tartalékok összege 505 millió 
Ft, mely a korábbi években 
beérkezett, de még 2019-ben 
előreláthatóan nem felhasz-
nálandó támogatási előlegek 
összege. 

A helyi közfeladatok el-
látásában és a város térségi 
szerepe szempontjából is je-
lentős önkormányzati gazda-
sági társaságok (Vámospércs-
Kistérségi Járóbeteg Szakellá-
tó NKft. – járóbeteg szakellá-
tás, Vámospércsi Humánszol-
gáltató NKft. – orvosi ellátás, 
orvosi ügyelet, védőnői szol-
gálat, Vámosvíz Kft. – nem 
közműves szennyvízszállítás), 
valamint a helyi civil szerve-
zetek (sport, kultúra, hitélet) 
munkáját ebben az évben is 
támogatásokkal tudjuk segí-
teni.

Ménes Andrea
polgármester

Lépések a gondoskodó közösségért
A közelmúltban olvastam 

egy német kutatók jegyezte 
tanulmányt Európa népese-
dési előrejelzéseiről.  Az ered-
mények kiértékelése után a 
kutatók egyértelműen fogal-
maznak: az európai lakosság 
elöregedett, a gyermekválla-
lásra alkalmas generációk pe-
dig kimenekülnek a gyermek-
vállalás felelősségéből, vagyis 
– különféle komfort-okok 
miatt – nem születik még any-
nyi gyermek sem, amennyi 
idős eltávozik. Ez a krízis nem 
csupán a jólétben megfáradt 
nyugat-európai társadalmak 
sajátja. Ki ne emlékezne azok-
ra a demográfiai becslésekre, 
amelyek arról adtak hírt, hogy 
2050-re már csak 8 millió ma-

gyar él majd a hazánkban…! 
Egyre nagyobb méreteket ölt 
az elvándorlás, egész orszá-
gok válnak tranzitállamokká 
(például Szerbia, Románia), 
viccesen jegyezzük meg, pe-
dig elég szomorú tény, hogy a 
második legnagyobb magyar 
lakossággal rendelkező város 
lassan nem Debrecen lesz, 
hanem London. Gyermekek 
és tettre kész fiatalok nélkül 
nincs élő közösség és nincs 
vitális társadalom, nincs jövő-
kép! Nincs magyar jövő sem. 
A negatív hírek mellett azon-
ban jó hírekről és előrelátó 
kezdeményezésekről is érte-
sülhetünk. Ilyen a fiatalok la-
kásvásárlását vagy építkezését 
segítő CSOK, az adócsökken-

tések, a rezsicsökkentések, 
a Családok Éve programso-
rozat, az ingyen tankönyv, az 
óvodai és iskolai ingyenétke-
zés. De ilyen az Orbán Viktor 
miniszterelnök által bejelen-
tett családvédelmi akcióterv 
is. Vagyis: a kormány bevezeti 
a fiatal házasok gyermekvál-
lalási támogatását, bővítik a 
CSOK-ot, elindítják a nagycsa-
ládosok autóvásárlási prog-
ramját, megvalósítják a teljes 
bölcsődei ellátást, bevezetik a 
nagyszülői gyed-et, a gyerme-
kek számának függvényében 
mérséklik a jelzáloghiteleket, 
4 gyerek után a nők életük vé-
géig mentesülhetnek az szja 
fizetése alól. Mi, városi szin-
ten olyan pályázatokat adtunk 

be és nyertünk támogatáso-
kat, amelyekkel az itthon ma-
radás elősegítésében bízunk: 
gőzerővel fejlesztjük oktatá-
si-nevelési intézményeinket, 
az óvodát és az iskolát, hiszen 
a minőségi, ingergazdag kör-
nyezet nem pótolható semmi-
vel. Mini bölcsődét nyitunk, 
hiszen nem minden fiatal 
támaszkodhat a nagyszülők-
re, aki szeretne visszamenni 
dolgozni. Csatlakozunk a kü-
lönféle ösztöndíjprogramok-
hoz (Bursa Hungarica, Maradj 
Hajdú-Biharban, EFOP-os ta-
nulmányi ösztöndíj, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
roma gyerekeknek folyósított 
támogatásai), hiszen tudjuk, 
hogy mennyibe kerül tanít-

tatni az utódokat. A város 
önkormányzata Karácsony 
előtt minden 18 év alatti ifjú 
lakónknak Bocskai Koronás 
utalványt biztosít, hiszen a 
közelgő ünnepek rengeteg 
pénzt emésztenek fel. Öröm-
mel tölt el minket, hogy mű-
ködik Vámospércsen magas 
színvonalú gyermekorvosi és 
védőnői ellátás. Örömmel lát-
juk az egyházi és civil szerve-
zetek családbarát programjait, 
például a Református Egyház-
község baba-mama klubját. 
2019. februárjában hosszabb 
előkészítés után városunk di-
rekte ifjú szülőknek, várandó-
soknak, kisgyermekeseknek, 
kezdő és gyakorló nagyszülők-
nek indította el Anyakalauz 

elnevezési előadássorozatát. 
A havi rendszerességű ese-
ményen a gyermekvállalás, a 
várandóság, a gyermekgon-
dozás különféle kérdései ke-
rülnek megtárgyalásra kiváló 
szakemberek bevonásával, kö-
zérthető, ismeretterjesztő elő-
adások, majd az azokat követő 
beszélgetések formájában a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
épületében, Porczió Veroni-
ka szervezésében. Kívánom, 
hogy szeressék ezt a soroza-
tot, hiszen kortól függetlenül, 
gyerekeink, s rajtuk keresztül 
önmagunk jobb megértésé-
hez is elvezetnek.

Ménes Andrea
polgármester

Jégkorszaki futóhomokra települt vadregényes erdőkön, ligeteken visz a Hajdú Portya!
A május elsejei kerékpár-

túránk 2019-től, hagyomány-
teremtő szándékkal, gyalog-
túrával egészül ki. Miközben 
sokan vagyonokat áldoznak 
arra, hogy lakhelyüktől sok 
száz kilométerre a hegyekben 
vagy a folyókon hódoljanak 
az egészséges életmódnak, a 
természetben eltöltött idő-
nek, a gyaloglásnak, a kirán-
dulásnak, Vámospércs Város 
Önkormányzata, a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő-

dési Egyesület, valamint a 
Művelődési Ház és Könyv-
tár másképp gondolkodik. 
Vámospércs környéke tele 
van értékes erdőkkel, ligetek-
kel, frissen átadott kilátókkal, 
amiket szinte alig ismerünk. 
Saját természeti környeze-
tünk jobb megismerése és 
értékeinek felfedezése arra 
sarkall minket, számítva la-
kóink közreműködésére és 
segítségére, hogy hagyomány-
teremtő szándékkal indítsuk 

el a május elsejei, gyalogosan 
teljesíthető Hajdú Portyákat.

Gyalogos távok:

18 km (Vámospércsi Sport- –
pálya – Szentannapuszta 
– Ludas-tavi kilátó – 
Vámospércs Sportpálya)

25 km (Vámospércsi  –
Sportpálya – 
Farkasvölgye Vadászház – 
Szentannapuszta – Ludas-

tavi kilátó – Vámospércsi 
Sportpálya)

Kerékpáros táv:

20 km (Vámospércsi Sport- –
pálya – Nyírábrányi Ha-
tárátkelő – Vámospércsi 
Sportpálya)

A résztvevőknek a gyüle-
kezési és érkezési ponton 
(Vámospércsi Sportpálya), va-
lamint az ellenőrzési ponto-

kon (Vadászház, Sándor-tanya, 
Ludas-tavi kilátó) frissítőket 
biztosítunk. A gyalogtúrát tel-
jesítők oklevélben és kitűző-
ben részesülnek, valamint be-
kerül a nevük a Hajdú Portya 
Időkapszulába. A legjobb idő-
vel beérkezőket külön is díjaz-
zuk. A részvétel ingyenes, de 
az előzetes jelentkezés fontos 
a hajduportya@gmail.com 
címen.



Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény. 130. §. alapján)
2019. február 28-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. 196 530

Guba Attiláné (E.V.) 65626227-2-09 4287 Vámospércs, Nyírmártonfalvai 
út 51/9 107 373

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. 731 021
ifj. Sós János 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7. 101 470
id. Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7. 126 960
Ujvári Ildikó (E.V.) 65012088-2-09 4287 Vámospércs, Bartók Béla u. 5. 122 680

Összesen: 2 110 284

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)
2019. február 28-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Dante Shoes Kft 
"f.a." 25432729-2-09 4287 Vámospércs Nagy u. 34. 2 195 784

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

Polivill Elektro Bt. 24925615-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 210 513
Bazsi-Cool Kft. 261258880-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa György u. 62. 336 460
Kisshaus-Épker Kft. 
"k.t.a." 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Revopart Trade 
Kft. "f.a." 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthori kert 2201. 118 884

S & C Shoes Kft. 25815179-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 36. 722 833
Triton Service Kft. 14338999-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 79. 129 807
Fürge Fürj Szociális 
Szövetkezet 25145782-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 101 700

Összesen: 5 765 203

Házasságkötés:

Nagy FereNc és B. TóTh aNdrea

Akik már nincsenek közöttünk:

haja józseFNé (Ács eszTer)
Nagy jÁNosNé (szilÁgyi MÁria)

KÁrolyi aTTila

Veres ernő

A n y A k ö n y v i  h í r e k

A Magyar Telekom NyRT közleménye
Vámospércs város területén a Magyar Telekom a 2018. évben 

új távközlési hálózat fejlesztését kezdte el a Szupergyors Internet 
Projekt (SZIP) kormányzati projekt keretében. A fejlesztés a SZIP 
által előírt utcákban és az úgynevezett körzet hálózat által érin-
tett utcaszakaszokon valósul(t) meg. Ezekben az utcákban így el-
érhetővé váltak az új szolgáltatások, míg a többi utcában maradt 
a régi rézkábeles hálózat. A lakosság és a Városi Önkormányzat 
jogos igénye, hogy az új, modern hálózat és ezen keresztül az új 
szolgáltatások az egész településen elérhetőek legyenek. Ezt az 
igényt ismerte fel a Magyar Telekom, és döntött úgy, hogy 2019-
ben a település teljes belterületi részén megépíti az új hálózatot. 
Az új fejlesztés a település teljes belterületét érinti, aminek kere-
tében elérhetővé válik a legmodernebb technológiájú hálózat, az 
FTTH (Fiber To The Home). A rendszer előnye a nagy sebességre 
való képesség, továbbá, hogy a rendszer érzéketlen a különböző 
zavarokra és környezeti hatásokra, a hibaelhárítási idők is lecsök-
kennek. 

Ehhez az új hálózathoz kérjük támogatásukat, hogy minél ha-
marabb megépülhessen, és ezáltal elérhetővé váljanak a távköz-
lés legújabb szolgáltatásai, mindenki megelégedésére.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Haja józsefné (Ács eszter)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

nagy jÁnosné (szilÁgyi MÁria)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Tisztelt Lakók!
Az elkövetkező időszakban elkezdődik a 48. sz. főközlekedési 

út felújítása 11,5 tonnás teherbírásra az EUROASZFALT Kft kivite-
lezésében. A munkálatok során a 18+700 – 20+285 km szelvény 
közötti szakaszon szükségessé válik az út melletti ingatlanok ál-
lapotfelmérése. Ezt a tevékenységet a TELE-KOV Kft munkatár-
sai fogják elvégezni. A felmérés során fotók készülnek az ingat-
lanok faláról, kéményéről, tetőzetéről, valamint az ingatlanok 
belső falairól is. Erre azért van szükség, mert a kivitelezés során 
keletkezett esetleges sérülések kárigényének rendezése csak 
abban az esetben érvényesíthető, ha a tulajdonos hozzájárul az 
ingatlan állapotfelméréséhez. Az épület állapotfelmérése díj-
talan, a lakosoknak csak egy hozzájárulási nyilatkozatot 
kell aláírni! Reklamáció esetén a tulajdonosnak lehetősége van 
a kivitelező felé jelezni az esetleges épületkárosodást, a követke-
ző elérhetőségeken: e-mail (euroaszfalt@euroaszfalt.hu), telefon 
(06-1-288-7046). Az állapotfelvétel megkezdése előtt értesítőt 
szórunk ki, amely tartalmazza a felmérő személyek nevét és te-
lefonszámát. Ezeken a számokon lehet időpontot egyeztetni az 
ingatlan felmérésére. A felmérő személyek minden esetben arc-
képes kitűző igazolvánnyal rendelkeznek, csak ők végezhetik el 
az épület állapotfelmérését. A TELE-KOV Kft a munkálatok meg-
kezdése előtt bejelentkezett a Polgármesteri Hivatalba és írásban 
is tájékoztatta a hivatal vezetését az elvégzendő tevékenységről. 
Felmerülő kérdés esetén a TELE-KOV Kft műszaki igazgatóját hív-
hatják a 06-30-9534245-ös telefonszámon.

Tisztelettel:
Kovács János

műszaki igazgató, TELE-KOV Kft

i s k o l A i  h í r e k
Február a farsang időszaka. Iskolánkban is osztályszintű far-

sangi mulatságok zajlottak, a kreatív szülőket dicséri, hogy na-
gyon ötletes, saját készítésű jelmezeket is megcsodálhattunk. 

A felső tagozaton a hagyományainkhoz híven ismét a diákön-
kormányzat szervezett közös farsangi délutánt. A buli előtt Hip-
hop táncot és Mátyás naphoz kapcsolódva a 4. osztályos tanuló-
ink reneszánsz táncát tekinthettük meg. (Az előadásra Dankóné 
Bicskei Ágnes, Hetey Lajosné, Ottó Mária és Molnár Edit tanító-
nők segítségével készültek fel a gyerekek.) A negyedikesek az 
érdeklődőknek az ezt követő reneszánsz táncház alkalmával 
meg is tanították táncuk alaplépéseit, koreográfiáját.

Iskolánk a debreceni Ifjúsági Házzal együttműködve vesz részt 
az EFOP-3.3.2.16. Kreativitás – Kommunikáció – Kooperá-
ció pályázatban. Ennek keretében intézményünk hetedikes 
diákjai részvételével színjátszókör működik, melynek előadásai-
hoz a jelmezeket is pályázati keretből varrathattuk meg, valamint 
3 témanap megvalósítását biztosítja számunkra az Ifjúsági Ház. 

Első, Télűző témanapunkat március 1-jén tartottuk meg. 
Három helyszínen zajlottak a programok: a tornateremben óri-
ásjátékokkal (jenga, minigolf, marokkó stb.) játszhattak, a kéz-
műves foglalkozásokon színes karkötőt és fonalból madárkát 
készíthettek a gyerekek. Az Opre Mária Krisztina tanárnő által 
vezetett színjátszócsoport pedig nagy sikerrel 3-szor is előadta a 
Lúdas Matyi című színdarabot.

A szórakozás mellett komoly munka is folyt, hiszen a nyolca-
dikosok középiskolai jelentkezési lapjait február közepéig kellett 
postáznunk. Nyolcadikos osztályfőnökeink, mint minden évben, 
idén is kitöltötték az internetes felületen a jelentkezési lapokat, 
melyeket nyomtatás után a szülők és a gyerekek is aláírtak. Ezt 
követően rendben megtörtént a lapok és a központi írásbeli fel-
vételin elért eredményekről szóló igazolások postázása a megje-
lölt középiskolákba. Jelenleg a szóbeli felvételi vizsgák zajlanak.

A Tóth Árpád Gimnázium nyolcadikosok számára tanulmányi 
versenyeket rendezett, ahol Gellén Attila 8.a osztályos tanulónk 
a komplex biológia-kémia versenyen 3., a történelem versenyen 
1. helyezést ért el, ezzel szóbeli felvételi mentességet vívott ki 
magának. Felkészítő nevelők: Fodor László, Horváthné Czentye 
Ibolya, Tóth Éva.

A Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola nemzetközi népdaléneklési versenyén 4 
tanuló képviselte iskolánkat: Lengyel Ameli, Kertész Kinga, Palfi 
Petra Sára és Mezei Jázmin. Lengyel Ameli a verseny különdíját 
nyerte el. Felkészítőjük: Ráczné Stummer Ibolya.

Március 5-én tartottuk meg a hit- és erkölcstan oktatással kap-
csolatos tájékoztató napunkat, ahol az iskolánkban hitoktatást 
végző egyházak képviselői válaszoltak a szülők kérdéseire. Az 
egyházak képviselőinek elérhetőségét intézményünk honlapján 
(www.altisk-vpercs.sulinet.hu) is közzétesszük.

A Debreceni Tankerületi Központ jóvoltából lehetőséget ka-
punk arra, hogy minden felső tagozatos tanulónk megtekinthes-
se a Szent Korona másolatát a debreceni Déri Múzeumban. Ezért 
április 3-án 4 autóbusszal utazunk Debrecenbe, ahol a korona 
megtekintésére történelem szakos tanáraink által vezetett rend-
hagyó történelemórák keretében kerül sor.

Tankáné Antal Irén

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

KÁrolyi attila

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Veres ernő

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

„Maradj Hajdú-Biharban” 
Ösztöndíjpályázat indul

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés február 1-én megtartott 
ülésén határozott arról, hogy „Maradj Hajdú-Biharban” címmel 
ösztöndíjpályázatot hirdet középiskolai tanulók és egyetemi hall-
gatók részére. A döntés értelmében csaknem 560 fő részesülhet 
egyszeri 50 ezer forintos támogatásban. „Szeretnénk elérni, hogy 
a Hajdú-Bihar megyében élők itt boldoguljanak, itt képzeljék el 
a jövőjüket. Ez jelent infrastruktúra fejlesztést, de nagyon fontos 
a humán erőkapacitás fejlesztése, és az oktatás, az egészségügy, 
illetve szociális feladatok kérdésköre.” – hangsúlyozta Pajna Zol-
tán, a közgyűlés elnöke. „Egyetértünk a pályázat céljával, hiszen 
szeretné az ösztöndíjpályázattal maradásra bírnia fiatalokat, hogy 
a szaktudással bírók ne vándoroljanak el.” – fogalmazott Ménes 
Andrea, a Fidesz-KDNP megyei frakcióvezetője. Az ösztöndíjpá-
lyázat az EFOP-1.5.3.-16-2017-00077 projekt keretében fog megva-
lósulni, a koncepció kidolgozása folyamatban van.

Befejeződött a vámospércsi 
Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményrendszerének tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztése!

Vámospércs Városi Önkormányzat 19.999.886 forint uniós és 
hazai támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrast-
rukturális fejlesztései című pályázati felhívás keretében IKT esz-
közök, szoftverek beszerzésére valamint a könyvtári terekben 
oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységek megvalósítására. 
A projekt 2019. február 28-án sikeresen befejeződött.  

A projekt megvalósításával az önkormányzat hozzájárult a 
könyvtári intézményrendszer egész életen át tartó tanulást támo-
gató oktatási-képzési szerepének erősítéséhez és megújításához 
a szolgáltatások IKT hátterének és a szolgáltatási terek fejleszté-
séhez és egyúttal a célcsoport számának emelkedéséhez.  
A projekt keretében beszerzésre került nagy teljesítményű adat-
tároló rendszer, mellyel biztosított az adatok hosszú távú, bizton-
ságos tárolása. A hosszú távú üzemeltetési költségek minimali-
zálása érdekében egy FUJI file szerver került telepítésre, amely 
biztosítja az adatok megfelelő jogosultság szerinti kezelését, hoz-
záférését, valamint az IKT eszközök központi felügyeletét, ezzel 
támogatva a mindennapi munkát. Az eszközrendszer bővül inte-
raktív táblával, projektorral, tablettel, ezáltal hatékonyabbá váltak 
a szakkörök és jelentős mértékben növekedett a megjelentek ak-
tív részvétele. A grafikai és a képszerkesztő szoftver a könyvtár 
marketing tevékenységéhez, a már elkészült fényképek szerkesz-
téséhez, illetve az oktatási anyagok előkészítéséhez nyújthat nagy 
segítséget. A Könyvtár oktatási, képzési céljait oktatást támogató 
laptopok (operációs rendszerrel, Office szoftvercsomaggal, egér-
rel) beszerzésével biztosították. A laptopok mellett a könyvtárban 
szükséges asztali számítógépek is beszerzésre kerültek. A projekt 
keretében az önkormányzat az elkövetkező 5 évben évente leg-
alább 3 nem formális tanulási program megszervezését és lebo-
nyolítását vállalta.

A projekt megvalósulása során teljes mértékben biztosított 
volt az egyenlő hozzáférés a hátrányos helyzetű és a halmozottan 
hátrányos helyzetű emberek részére is.

Lakossági tájékoztató bölcsődei 
igényfelméréshez

Vámospércs településen nem működik önkormányzat által 
finanszírozott bölcsőde tekintettel arra, hogy a 10 000 fő alatti 
település nem köteles önkormányzati bölcsődét fenntartani.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosítása következ-
tében, ha bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek 
tekintetében igény jelentkezik, vagy a településen 3 év alatti lako-
sainak száma meghaladja a negyven főt, az önkormányzat köteles 
gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A bölcsődei ellátás feltételei biztosításnak az Önkormányzat 
2020. december 31-ig kell, hogy eleget tegyen.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) számú NM rende-
let 34. §-a alapján az Önkormányzatnak igényfelmérési kötele-
zettsége van. 

A települési önkormányzat minden év március 1-jéig a helyben 
szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy szülő vagy más 
törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) április 15-éig 
jelezheti a települési önkormányzat felé bölcsődei ellátás bizto-
sítása iránti igényét, és minden év március 31-éig megvizsgálja, 
hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatai-
nak alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e 
a negyven főt.

Az önkormányzat mini bölcsődei ellátás formájában kívánja 
biztosítani a bölcsődei szolgáltatást.

Kérem a Tisztelt szülőket, hogy igények megismerése, felmé-
rése érdekében szíveskedjenek bölcsődei ellátás iránti igényüket, 
indokolással együtt 2019. április 15. napjáig a Vámospércs Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Irodában (4287 
Vámospércs, Béke u. 1. fsz. 4 ajtó) bejelenteni.

Vámospércs, 2019. február 26.
Tisztelettel:

Kanyóné Papp Klára
jegyző

MEGEMLÉKEZÉS

TÉGLÁSI GÁBOR

halálának 10-ik 
évfordulójára

Soha nem múlik lelkem gyásza 
Érted sohasem halványul szívemben emléked

Tudom, hogy Téged pótolni nem lehet 
Örökké őrizem drága emlékedet

Fájó szívvel emlékezünk:
Szerető felesége, gyermekei, unokái

és azok családjai



2018-ban Gyallai István, is-
mertebb nevén Sajó részesült 
a Vámospércs Város Sportjá-
ért díjban. Pályakezdésről, a 
játék szeretetéről és az élet-
hosszig tartó sport megtartó 
erejéről kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: Ho-
gyan került kapcsolatba gye-
rekként a labdarúgással, ami 
aztán meghatározza mai na-
pig az életét? Ha jól tudom, 
fél évszázada „pályán van”.

Gyallai István: A Nap ut-
cán nőttem fel. Amikor gye-
rek voltam, más időket éltünk. 
Rengeteg gyereket neveltek a 
családok, mi is heten voltunk 
testvérek. A Rövid utca és a 
szomszédos Nap utca környé-
kén volt egy futballra nagyon 
alkalmas terület, a hajdani ál-
latvásár tér, mi pedig mindig 
fociztunk. Meccseket, mini 
bajnokságokat rendeztünk, a 
gyerekek pedig egészen a Pi-
tyeri térségétől ide kezdtek el 
járni, nem csupán hétvégén, 
hanem az iskolaidőt követő-
en, szinte minden nap. Így 
teltek ezek az évek, mígnem 
16 éves koromban bemutat-
kozhattam a vámospércsi ifi-
ben, majd 19 éves koromban a 
felnőtt csapatban, Sándor Zoli 
bácsi edzősége alatt. Jobbhát-
védként játszottam, egészen 
1981-ig, amikor is a csapat fel-
jutott a megyei bajnokságba. A 
civil életem úgy alakult, hogy 
az általános iskola kijárását 
követően – lévén én voltam a 
legnagyobb a hét gyerek közül 
– el kellett mennem dolgozni. 
Az erdőgazdaságnál tevékeny-
kedtem, majd a debreceni 
gépállomáson dolgoztam egy 
évig betanított esztergályos-
ként; végül a vagongyárban 
42 éven át. Az aktív játék befe-
jezését követően rendezőként 
működtem közre a csapat éle-
tében – például az aranykor, 
az NB3-as tagság idején. 

V.H.: Miben állt egy rende-
ző feladata?

Gy.I.: A bírók, partjelzők 
védelmét, a konfliktusos szi-
tuációk megoldását, a rend 
fenntartását jelentette alap-
vetően. Később főrendezővé 
léptem elő, jelenleg is az va-
gyok, öt rendező munkáját fel-
ügyelem. Ezen kívül ellátom a 
pályagondnoki feladatokat is 
(szorgalmasan meszelem a pá-
lyát, rakom fel a hálókat). 

V.H.: Mik voltak az okai, 
hogy jobbhátvédként vetették 
be?

Gy.I.: A gyorsaságom mi-
att, s amiatt, hogy nem voltam 
puha, ami a védők esetében 
persze fontos erény. Külön-
ben tisztán jobblábas vagyok. 
Jobbhátvédként gyakran fel-
értem a támadásokhoz. Jól 
lőttem, jól szereltem, a fejjá-
tékom is rendben volt, atle-
tizáltam is, megfelelő volt a 
kondícióm. 

V.H.: Melyik volt a legemlé-
kezetesebb meccse?

Gy.I.: Nyírábránnyal ját-
szottunk döntőt a megyei 
bajnokságba való feljutásért. 
Óriási volt tehát a tét. Meccs 
közben a kapusunk, Palugyai 
Sándor egyszer csak odaszólt 
nekem, hogy az ellenfél kapu-
sa kinn áll a 11-es pont környé-
kén, s rúgjam kapura a labdát. 
Megsuhintottam, gyönyörűen 
utat talált magának a hálóba, 
3-0-ra győztünk. 

V.H.: A vámospércsiek jó 
része egyszerűen csak bece-
nevén, Sajóként szólítja. Hon-
nan jött ez az elnevezés?

Gy.I.: Ha szabad így mon-
danom, gyerekkori kedves, 
ám termetes és hamis fekete 
kutyánktól örököltem meg, 
őt hívták Sajónak. Az egyik ál-
talános iskolai osztálytársam, 
akivel reggelenként együtt 
indultunk útnak, ő kiabált be 
mindig ennek a hamis kutyá-
nak, valahogy úgy, hogy „Sajó, 
engedjél be!”. De Sajó szíve 
nem mindig esett meg rajta. 
Ennek a történetnek hamar 
híre ment az iskolában, a név 
pedig rám ragadt, büszkén 
viselem évtizedek óta. Sokan 

nem is tudják a hivatalos ne-
vemet. 

V.H.: Van összehasonlítási 
alapja, ezért megkérdezem, 
hogyan látja a régi foci és a 
mostani labdarúgás és játé-
kosok közötti hasonlóságo-
kat, különbségeket?

Gy.I.: Az én időmben más 
világ volt, más világszemlélet, 
más hangsúlyok. A csapat pél-
dául nagyon szoros közössé-
get alkotott, és mindenki ma-
ximálisan odatette magát az 
edzéseken és a tétmeccseken 
is. Gyakran előfordult, hogy 
hétvégén (meccsnapokon) a 
játékosok jó része a másiknál 
dolgozott, például építettük 
valamelyikünk házát délelőtt, 
miközben kora délután mecs-
csünk volt. Egymásért küzdöt-
tünk, jó volt a hozzáállásunk, 
hajtottunk, a meccsek után 
sem széledt szét a társaság, 
hanem megbeszéltük, kiérté-
keltük a teljesítményeket. Ké-
sőbb, immáron szurkolóként 
pedig egyértelmű volt, hogy 
elfoglaltuk a szabad helyeket 
a csapatbuszon és elkísértük 
a fiúkat az idegenbeli megmé-
rettetésekre is. 

V.H.: Főrendező, főszurko-
ló, pályagondnok – de ha jól 
tudom, a labdával sem szűnt 
meg a közeli kapcsolata.

Gy.I.: Az öregfiúk csapat-
ban minden szerdán felöltöm 
a mezt, én vagyok a rangidős, 
69 évesen. Pár napja volt a 
születésnapom és hat gólt 
rúgtam az ellenfélnek, afféle 
lesipuskásként. Ezek a mecs-
csek kiegészülnek kulináris 
örömökkel; főzünk, sütünk, 
jól érezzük magunkat. Egy csa-
pat vagyunk.

Fél évszázada a pályán!

Tizenharmadik alkalommal 
szervezték meg a ma gyar or-
szá gi haj dú te le pü lé sek dele-
gációi február 22-én és 23-án a 
Bocskai-zarándoklatot, amely 
a hajdú múlt ápolása és őrzése 
mellett a határok fölötti ma-
gyar nemzeti egységet is hiva-
tott szolgálni és demonstrálni. 
A Haj dú ná nás–Haj dú bö ször-
mény–Deb re cen–De recs ke–
Ko lozs vár–Gyu la fe hér vár–
Nagy e nyed–Nagy vá rad–Deb-
re cen–Haj dú ná nás útvonalat 
követő delegáció a Bocskai 
István (1557–1606) életéhez 
és uralkodásához kapcsolódó 
fontos helyszíneket kereste 
fel. A Szólláth Tibor hajdú-
nánási polgármester vezette 

zarándoklat, amelynek tagja 
volt Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés alelnöke is, 
megkoszorúzta Bocskai István 
szülőházát Kolozsváron, majd 
megbeszélést folytatott a 
Sapientia Egyetem elöljáróival, 
megemlékezést tartott a gyu-
lafehérvári érseki templom-
ban, Bocskai temetkezési he-
lyénél. Másnap Nagyenyedet 
érintve a nagyváradi Partiumi 
Keresztény Egyetem nagyter-
mében hallgathatták meg az 
érdeklődők Tőkés László EU 
parlamenti képviselő, püspök 
úr előadását, amiben a kö-
vetkezőképpen fogalmazott: 
„Hangsúlyoznunk kell, hogy 
Bocskai nemes küzdelmében 

a hit és a haza ügyének teljes 
azonosságát, a vallás és a nem-
zet szabadságáért folytatott 
küzdelem erkölcsi és politikai 
legitimitását, jogosultságát!” 
Az előadást követően Haj-
dúnánás, Hajdúböszörmény, 
Vámospércs, a Partiumi Ke-
resztény Egyetem, valamint 
a megjelent nagyváradi poli-
tikai és civil szervezetek kép-
viselői tisztelegtek az egye-
tem belső udvarán található 
emléktábla előtt. Városunkat 
Ménes Andrea polgármester 
megbízásából idén Korpa Ta-
más és Somogyi László Gábor 
képviselte.

Jelszavunk legyen: Bocskai!

A vámospércsi Kiss-Virág 
Cukrászdát a rangos Dining 
Guide étteremkalauz bevá-
logatta hazánk tíz legjobb 
cukrászdája közé. A büszke-
séggel teljes jó hír alkalmából 
Nagyné Kiss Andrea tulajdo-
nost kérdeztük a kezdetekről, 
a jelenről, a jövőről és az egy-
re szélesebb körben ismertté 
váló Kiss-Virág márkáról.

Vámospércsi Hírek: Mi-
óta működik a Kiss-Virág 
Cukrászda? Mi ösztönözte 
Önöket arra, hogy egy cukrá-
szati vállalkozást indítsanak 
be? Mesélne a kezdetekről és 
az okokról?

Nagyné Kiss Andrea: 
1996-ban nyílt meg a cukrász-
dánk Vámospércsen, idesto-
va 23 éve. A miértre a válasz 
könnyen adódik: a végzett-
ségem cukrász. A vállalkozás 
elindításának és működteté-
sének példáját pedig szüleink-
től kaptuk; én is, és a bátyám 
is, Kiss Tivadar, aki a családi 
műbútorasztalosi vállalkozást 
vitte tovább. A kezdeti törek-
véseinket is meghatározta, 
hogy önálló vállalkozást indít-
sunk, erre készültünk, családi 
segítséggel pedig megnyílt az 
üzlet, aminek bútorai és belső 
famunkái szintén „családon 
belül” készültek. A cukrász ta-
nulmányaimat 1990-ben kezd-
tem, a debreceni Mandulában 
voltam gyakorlaton, majd 
dolgoztam a Garánál is rövid 
ideig, ezekben a kultikus deb-
receni cukrászdákban sok ta-
pasztalatra tettem szert. 

V.H.: Mik azok a jellegze-
tességek, sajátos ízek, süte-
ményfajták, amik alapján 
egy idegen vendég számára 
beazonosítható és felismerhe-
tő a Kiss-Virág kínálata?

N.K.A.: Körülbelül egy évti-
zede jött be és vált meghatáro-
zóvá a sütemények és desszer-
tek világában a mousse-okra 
épülő francia vonal. Vannak 
olyan cukrászdák, amelyek 
csak ezek készítését őrizték 
meg. Mi nem igazán akartunk 
az árral tartani, hanem arra tö-
rekedtünk, hogy megtartsuk a 
hagyományos magyar termé-
keket is (a vasárnapi krémest, 
a kardinálist, dobostortát), 
persze újragondolva, kísérle-
tezve, innovációt is belevíve. 
Természetesen a Kiss-Virág 
palettájáról sem hiányoznak 
a mousse sütemények és desz-
szertek, de arra nagyon ügye-
lünk, hogy friss magyar alap-
anyagokat és gyümölcsöket 
használjunk, és a környékről 
vásároljuk fel őket (például a 
málnát, szedret, medvehagy-
mát), a helyi termelőket is 
helyzetbe hozva. A vásárlói 
körünk jelentős része debre-
ceni, próbáljuk kihívni őket 
ide, de ha itt is ugyanazzal a 
felhozatallal szembesülnek, 
mint Debrecenben, legköze-
lebb lehet, hogy nem kapnak 
kedvet egy vámospércsi süte-

ményezéshez. Emiatt is szeret-
nénk megőrizni a kínálatunk 
különlegességét és a debrece-
ni cukrászathoz képest kicsit 
mást csinálni. 

V.H.: Vannak-e olyan süte-
mények, torták a repertoár-
ban, amelyek teljesen saját 
fejlesztésűek?

N.K.A.: Természetesen; sőt 
azt mondhatom, hogy kb. a vá-
lasztékunk nyolcvan százalé-
ka saját sütemény, ezek között 
említeném a mákvirágunkat, 
mogyorós karamellásunkat, 
bécsi keringősünket, mámo-
ros fehércsokinkat, szedres 
mákosunkat. Tavasszal és ősz-
szel igyekszünk frissíteni a 
felhozatalt. Az őszi ízek, a téli 
nehezebb ízek, a csokoládés-
mogyorós-gesztenyés ízek ta-
vasszal ki szoktak futni, és he-
lyettük jönnek a könnyedebb, 
gyümölcsös ízek, persze min-
dig apró vagy nagyobb változ-
tatásokkal, új formákban. 

V.H.: Egy cukrászmester 
esetében joggal tehetjük fel a 
kérdést: Önnek melyek a ked-
venc süteményei? Egyfelől az 
ízvilág tekintetében, másfelől 
az elkészítés örömében?

N.K.A.: Ízben a vaníliás, 
gyümölcsös vonalat kedve-
lem; süteményfajtában pedig 
a vasárnapi krémest, kardiná-
list – a tradicionálisabb süte-
ményeket. Elkészítés tekin-
tetében pedig a mousse-okat 
szeretjük inkább. 

V.H.: Mind az Ön, mind 
a testvére vállalkozása 
országos hírnevet szer-
zett Vámospércsnek, a 
hungaricumok mintájára 
vámospércsicumként vehet-
jük számba őket. Tavaly ősz-
szel Debrecenben is üzletet 
nyitott a Kiss-Virág Cukrász-
da. Mi volt a céljuk az új hely-
lyel?

N.K.A.: Debrecenben nem 
egy klasszikus beülős-fogyasz-
tós cukrászda kialakítása volt 
a szándékunk, nem is ekként 
rendeztük be, hanem inkább 
egy könnyen elérhető, nagy 
választékkal bíró, kiszolgáló-
átadó helyként képzeltük el. A 
debreceni üzlettel egyáltalán 
nem esett vissza a vámospércsi 
forgalmunk; a vendégeink 
továbbra is visszajárnak, úgy 
ütemezik a mindennapjaikat, 
hogy a vámospércsi sütizést is 
belefoglalják. Mindig van sza-
bad parkolónk, kényelmesen 
le tudnak ülni, kikapcsolni 
egy kicsit. A debreceni cuk-
rászatokkal nagyon jó a viszo-
nyunk, együtt veszünk részt 
a karácsonyi vásáron, közös 
kiállításokon mutatkozunk be, 
fontos a kölcsönösen megbe-
csülő kollegialitás. 

V.H.: Komoly mérföldkő 
a Kiss-Virág életében, hogy 
beválasztották az ország tíz 
legjobb vidéki cukrászdája 
közé! Olyan társasága kerül-
tek, mint a gyulai Százéves 
Cukrászda, a balatonfüredi 
Bergmann Cukrászda vagy 

éppen a tihanyi Apátsági 
Rege Cukrászda. Mesélne a 
válogatás mikéntjéről?

N.K.A.: A Dining Guide 
étteremkalauz 2004 óta veszi 
számba Magyarországon az ét-
termeket és állít fel közöttük 
rangsort. Mindig Michelin-
csillagos tesztelőik vannak. 
Idén Enrico Crippa vezette 
a zsűrit, aki a három Miche-
lin-csillagos Piazza Duomo 
étterem séfje; a Dining Guide 
évek óta dolgozik továbbá 
Fausto Arrighivel is, aki 36 
évet töltött el a világ legna-
gyobb nevű étteremkalauzá-
nál, a Michelin Guide-nál. A 
Dining Giude tavaly óta kezd-
te a cukrászatokat is rangso-
rolni, szigorúan inkognitóban. 
Tehát arról, hogy mikor volt ez 
a két olasz úr tesztelni és hogy 
mit fogyasztottak, nincsenek 
információink. Szerencsés el-
járás ez, hiszen kizár minden 
külső tényezőt és lobbit, csak 
a termékek minősége számít. 
Az idei ünnepélyes díjátadóra 
február 25-én, a Várkert Ba-
zárban került sor. Ami igazán 
nagy szó, hogy a Tiszán innen 
mi kerültünk be egy miskolci 
és a fentebb említett gyulai 
üzletek mellett. 

V.H.: Tudatos médiahasz-
nálat, minőségi képanyag és 
mindennapos online jelenlét 
jellemzi Önöket. Ebben a te-
kintetben is állják a versenyt 
a felgyorsult világgal?

N.K.A.: Van egy marke-
tinges szakemberünk, akivel 
gyerekkorunk óta ismerjük 
egymást, vele már egy évtize-
de dolgozunk együtt. Negyed-
évenként, szezonálisan jön 
a fotósunk, aki jó minőségű 
és élvezetes képeket készít a 
termékeinkről. Törekszünk 
arra, hogy minden nap legyen 
friss posztunk a közösségi mé-
diában, ahol 12.000 követőnk 
van. Szeretném megköszönni 
mind a harminckét munkatár-
samnak, a nagybetűs Csapa-
tomnak, akik közül mindenki 
beleadja tudását, ügyességét, 
kreativitását, szellemiségét 
abba, amit ma Kiss-Virág már-
kának nevezünk.

A választékunk nyolcvan 
százaléka saját fejlesztésű 

sütemény

Vámospércs Városi 
Önkormányzat pályáza-
tot hirdet Mezőgazdasági 
vontató (traktor) vezető, 
gépkocsivezető munkakör 
betöltésére! A jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű Munka törvénykönyve 
hatálya alá tartozó jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő (heti 40 óra). 
A munkavégzés helye: 
Vámospércs közigazgatási te-
rülete. A munkakörbe tar-
tozó lényeges feladatok: a 
munkáltató tulajdonában lévő 
mezőgazdasági vontatók, sze-
mélygépkocsik, pótkocsik és 
egyéb járművek felügyelete, 

karbantartási igények jelzése, 
ügyintézése, a gépek, jármű-
vek és azok tartozékai szaksze-
rű kezelése, vezetése. 

Juttatások: megegyezés 
szerint.

Pályázati feltételek: leg-
alább B kategóriás, valamint 
mezőgazdasági vontató veze-
tésére jogosító jogosítvány és 
legalább 3 éves hasonló terü-
leten szerzett tapasztalat. A 
pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: 
szakmai önéletrajz, jogosít-
vány másolata, iskolai végzett-
ségeket igazoló dokumentu-
mok. A munkakör betölt-
hetőségének időpontja: a 

munkakör legkorábban 2019. 
április 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. március 
25. A pályázatok benyújtá-
sának módja: postai úton 
a pályázatnak Vámospércs 
Városi Önkormányzat címére 
történő megküldésével (4287 
Vámospércs, Béke utca 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntet-
ni: Pályázat gépkocsivezető 
munkakör betöltésére. Szemé-
lyesen: Ménes Andrea polgár-
mester részére, Vámospércs 
Városi Önkormányzat (4287 
Vámospércs, Béke utca 1.). A 
pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2019. március 28.

Álláslehetőség



Vidám, közös délutáni 
mulatságra gyűltek ösz-
sze a Szociális Szolgáltató 
Központ lakói, dolgozói, 
valamint a Nappali Ellátó 
Klub tagjai, hogy immár 
végleg elűzzék a telet. 
Farsangi rendezvényün-
ket megtisztelte Ménes 
Andrea polgármesternő, 
Huszti János alpolgármes-
ter, és Dr. Vonház Péter 
háziorvos. Mivel rendez-
vényünk bárki által szaba-
don látogatható, így nagy 
örömünkre néhány helyi 
lakos is betekintést nyer-
hetett intézményünk kul-
turális életébe. Pigniczki 
Mónika intézményvezető 
köszöntője után Ménes 
Andrea polgármester a kö-
zösségi együttlét jótékony 
szerepéről beszélt. Szín-
padon is megállta volna a 
helyét az a produkció, me-
lyet a Nappali Klub tagjai 
adtak elő. A 12 szereplős 
Hófehérke és a hét törpe 
című mese-paródiában 
mindenki nagyot alkotott. 
Kellemes meglepetés volt 
időseink számára, hogy in-
tézményvezető asszony is 
vállalt egy mellékszerepet 
a darabban! Ezt követően 
a Pircsike Közművelődé-

si Egyesület két előadását 
tekinthette meg a nagyér-
demű közönség. Lutsch 
Gyuri Petőfi Sándor egy 
megzenésített versét éne-
kelte el, míg Szalontai Er-
zsike néni, Nagy Józsefné 
Irénke néni, Kozáp 
Sándorné Juliska valamint 
Fábián Lejla a farsangi han-
gulatot megidéző versek-
kel kedveskedtek. Többen 
otthon készített fánkot, 
és csörögét hoztak az ün-
nepi asztalra, míg Molnár 
Jenőné Gyöngyike hely-
ben sütött szalagos fánk-
jának illata elárasztotta az 
egész termet, mindenki 
alig várta, hogy megkós-
tolhassa.  A jelmezes felvo-
nulás után kezdetét vette 
a zene, tánc és mulatás, 
melyhez a zenét most is 
Tarr Imre szolgáltatta. 
Intézményünk nevében 
megköszönöm azok támo-
gatását, akik munkájukkal, 
adományaikkal, részvétel-
ükkel bármilyen módon 
hozzájárultak farsangi 
rendezvényünk sikeressé-
géhez.

Polgárné Nagy Elvira
klubvezető

Farsangi forgatag

Ötödik alkalommal 
rendezték meg idén a 
Major Tamás főorvos ala-
pította jótékonysági fu-
tást a Debrecen és a ro-
mániai Székelyhíd közti 
ötven kilométeres távon. 
A jó cél a Böjte Csaba 
ferences szerzetes által 
létrehozott Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány Szé-
kelyhídon működtetett 
Gyermek Jézus Gyermek-
védelmi Központjának 
megsegítése volt. A fél-
száznál is több futó az 
Agrártudományi Egyetem 
elől startolt el, hozzájuk 
csatlakoztak az adomány-
szállító gépjárművek 
is (fedélzetükön tartós 
élelmiszerekkel, ruhane-
műkkel, játékokkal, hasz-
nálati tárgyakkal). Nagy 
büszkeség, hogy az egy 
éve alakult vámospércsi 
futóklub tagjai közül is 
sokan kipróbálták magu-

kat a február 24-ei meg-
mérettetésen, így a távot 
végig (és nem először) 
teljesítő Gábori László 
is. Vele együtt települé-
sünket 18 fő képviselte 
(a futók névsora: Berki 
Tímea, Lengyel Ameli, 
Lengyelné Berecz Enikő, 
Nagyné Szűcs Renáta, 
Plaveczné Gábori Csilla, 
Plavecz Kincső, Plavecz 
Zoé, Réthy Sebastian, 
Szántó Csenge, Szántó 
Szonja, Trencsényi Si-
mon; a segédkezők név-
sora: Gáboriné Kozma 
Valéria, Kőszegi Angéla, 
Plavecz Barna, Dr. Szánt-
óné Vásárhelyi Adrienn, 
Trencsényi János). A 
futásról a köztévé Tér-
kép című műsora is hírt 
adott. Köszönet minden 
résztvevőnek, a futóklub 
jelmondatával: Hajrá, fu-
tás!

Hajrá futás, a jó ügy 
érdekében!

Huszonnyolcadik alka-
lommal gyűltek össze a 
bortermelők a Művelődési 
Ház és Könyvtár épületé-
ben annak az apropójá-
ból, hogy megmutassák a 
zsűrinek és egymásnak, 
hogy milyen volt a termés. 
A bírálók a korábbi évhez 
hasonlóan: Pető József bo-
rász-borszakértő, Huszti 
János alpolgármester, vala-
mint Lakatos József képvi-
selő úr voltak. A versenyre 
22 vörösborral és 19 fehér-
borral neveztek be, köztük 
5 rozé bor is helyet foglalt. 
A versenyt Huszti János al-
polgármester nyitotta meg. 
A Vámospércsi Népdalkör 
és a Bíborkadarka Néptánc 
Csoport műsora tette han-
gulatosabbá a programot. 

Az idei eredmények: fe-

hérbor kategóriában első 
helyezést Pál János, máso-
dik helyezést Nagy István, 
harmadik helyezést Dankó 
Tamás nyerte. Vörösbor ka-
tegóriában első helyezést 
Szabó Erzsébet, második 
helyezést Pál János, harma-
dik helyezést Szőllősi Imre 
nyert. Különdíjban része-
sült Opris Magdaléna. Más 
településről érkezett ven-
dégbor kategóriában Gréz 
Balázs ért el helyezést.  A 
borszakértő összefoglaló 
elemzése alapján a 2018-as 
évjárat jó minőségű nedűt 
eredményezett. A borkor-
csolya versenyt közönség-
szavazat alapján Opris Mag-
daléna süteménye nyerte. 

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Nincs rossz bor, csak rossz 
borivó – tartja a mondás

Vámospércs városa már-
cius 29-én ismét egy olyan 
eseménynek ad otthont, 
amit a Kárpát-medence 
bármelyik kulturális köz-
pontja megirigyelhetne. 
A Látókép Ensemble pro-
dukciós irodának köszön-
hetően városunkba láto-
gat Hajdu Szabolcs Balázs 
Béla-díjas filmrendező, 
színész, az Oscar-díjra 
jelölt Fehér tenyér ren-
dezője, a Karlovy Vary-i 
Nemzetközi Filmfeszti-
vál fődíjával kitüntetett 
Ernelláék Farkaséknál 
rendezője. Hajdu Szabolcs 
– akit 2017-ben Az év film-
művészének választottak 
–, társulatával mutatja be a 
Kálmán-nap című darab-
ját. Az előadás egyik kuri-
ózuma, hogy lakásszínházi 
produkcióként álmodták 
meg, vagyis a közönség és 
a színészek egymás közvet-
len közelségében hozzák 
létre azt a miliőt, amiben 
a darab megvalósul. Az 
előadás helyszíne éppen 
ezért a Művelődési Ház 
és Könyvtár kiállítóterme 
lesz. „A történet, történe-
tünk látszólag egyszerű, 
egy kis semmiség, végtele-
nül hétköznapi eset, apró 

ügy. De mi pontosan ezt a 
picit szeretnénk megmu-
tatni, mert hiszünk ben-
ne, hogy ami a papíron 
láthatatlan, a színpadon 
láthatóvá válik, az apróság 
nagy lesz, éppen akkora 
méretű, ami már elég a be-
azonosíthatósághoz, ami 
tájékozódási pontokat, 
megerősítést, esetleg vi-
gasztalást ad a nézőnek.” 
– olvasható a darab beha-
rangozójában. A 17 órakor 
kezdődő előadást követő-
en beszélgetésre kerül sor 
Hajdu Szabolcs és Térey 
János Babérkoszorú-díjas 
költő, városunk díszpol-
gára részvételével. A Kál-
mán-nap stábja: író és 
rendező: Hajdú Szabolcs; 
díszlettervező: Antal Ba-
lázs; zene: Hevesi Nándor; 
produkciós koordinátor: 
Eszes Fruzsina; fény: Bán-
tó Csaba; hangtechnikus: 
Csonka Valter. A darabot 
előadja: Török-Illyés Orso-
lya, Földeáki Nóra, Szabó 
Domokos, Gelányi Imre, 
Hajdu Szabolcs. Produkci-
ós partnerek: REÖK – Sze-
ged; Páholy Lakásszínház 
– Debrecen; B32 – Buda-
pest.

Kulturális sztárparádé a 
Kálmán-nap apropóján!

A Vámos Települések 
Szövetsége (VTSZ) a csodá-
latos környezetben fekvő 
hévízi NAV üdülőben tart-
hatta meg 2019. évi közgyű-
lését, március 2-án. A köz-
gyűlés döntött a szervezet 
ez évi két zászlóshajó ren-
dezvényének időpontjá-
ról. A VTSZ iskolái közötti 
hagyományos vetélkedőre 
május 25-én kerül majd sor 
a NAV Oktatási Központjá-
ban, Budapesten; míg az 
augusztus 2-3-4-én meg-
rendezésre kerülő nem-
zetközi településtalálkozó 
helyszíne Somogyvámos 
lesz. „A közgyűlésen arról 
is határoztunk – számolt 

be Ménes Andrea polgár-
mester –, hogy a kitünte-
tett 2020-as évben a Vámos 
települések világtalálkozó-
jának Vámospércs adhat 
otthont. Több mint egy év 
áll rendelkezésünkre, hogy 
a hajdúsági vendéglátás 
hagyományaihoz híven 
megörvendeztethessük a 
szövetséges települések 
delegációit. Hiszem, hogy 
az újabb reprezentatív 
találkozó sikeres megren-
dezése tovább erősítheti 
közösségünket, és újabb 
gazdasági és kulturális 
kapcsolatok kovászai lehe-
tünk.”

Felkészül: Vámospércs!

„Az Értől az Óceánig” 
címmel rendezi meg ha-
gyományos költészet napi 
szavalóversenyét a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő-
dési Egyesület és a Műve-
lődési Ház és Könyvtár. Az 
április 13-án (szombaton) 
sorra kerülő seregszem-
le célja egy olyan megyei 
szavalóverseny alapjainak 
a megteremtése, amely 
méltó módon emlékezik 
meg az évfordulós szer-
zők – 2019-ben Ady Endre 
– életművéről; feléleszti és 
fenntartja az emberekben 
a költészet iránti érdeklő-
dést, miközben a versmon-
dók színvonalas fórumává 
válik. A szavalóversenyre 
egy költeménnyel lehet 
nevezni, előnyt élveznek a 
100 éve elhunyt Ady Endre 
versei. 

A jelentkezők két ha-
gyományos kategóriában 
kerülnek besorolásra: 14 

év alatti gyerekek (külön 
évfolyamonként); 14 év 
feletti fiatal felnőttek és 
felnőttek. Kísérleti céllal 
a szervezők egy harmadik 
kategóriát is elindítanak: 
lehetőséget biztosítanak 
versvideók, vagyis videó 
formájában rögzített sza-
valatok nevezésére is, a 
Kárpát-medence minden 
részéről.

A szavalóverseny hely-
színe a Művelődési Ház és 
Könyvtár színházterme 
(4287 Vámospércs, Debre-
ceni u. 2.), időpontja: ápri-
lis 13. (szombat), 9 óra.

Jelentkezési határ-
idő: április 5. (péntek). 
A jelentkezés e-mailben 
(somogyilaszlogabor@
gmail.com, kozma.
erzsebet@gmail.com), tele-
fonon (06205598114) vagy 
személyesen (Vámospércs, 
Debreceni u,. 2.) lehetsé-
ges.

Megyei szavalóversenyt 
hirdetnek Vámospércsen

Óvodánkban kiemelt 
figyelmet fordítunk nép-
szokásaink, hagyománya-
ink ápolására. A kiszebáb 
égetés télűző, tavaszkö-
szöntő szokás volt a fa-
lusi emberek körében, 
ezt elevenítjük fel a 
Vámospércsi Óvodában. 
Ilyenkor, farsang után, 
az óvodás gyerekek nagy 
izgalommal készülődtek 
a tél elűzésére. Csopor-
tonként készítettek egy 
kiszebábot fakanálból, 
és összeírtak minden 
rossz dolgot, amitől sze-
retnének megszabadulni. 
Ezt odatűzték a rongyos 
menyecske ruhába öltö-
zött szalmabábu mellé, a 
szalmából felállított mág-
lyára. Minden csoport 
elmondta a saját kis ver-

sikéjét, majd a közösen 
megtanult versrészlet 
(„Felhők fodrán napfény 
csillan, / Tél hidege most 
elillan. / Kiszebábu tűz-
ben égett, / Tavaszt hoz-
zon az igézet!”) felhang-
zásakor meggyújtottuk a 
máglyát. Hangos kiabá-
lással, csörömpöléssel 
űztük el a telet. Amikor 
kialudt a tűz, körbevittük 
a tavasztündér-bábot, és 
a Tavaszi szél vizet áraszt 
című népdallal köszön-
töttük a kikeletet. A ren-
dezvény felelős óvónői 
Kissné Nemes Katalin és 
Szabóné Kocsárdi And-
rea voltak.

Csányiné Birki 
Bernadett

Kiszebáb égetés az 
Óvodában


