
Költészet Napja 
a Művelődési Házban
A költészet napját József

Attila születésnapjára emlé-
kezve 1964 óta minden
évben április 11-én ünnep-
lik Magyarországon. A ma -
gyarországi településeken
irodalmi előadóestekkel,
könyvbemutatókkal, költő-
találkozókkal, képzőművé-
szeti kiállításokkal tiszte-
legnek a magyar líra előtt.
Városunkban, április 11-én
délelőtt a költészet napja
alkalmából meghívtuk a
Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola
2. évfolyamos tanulóit. A je -
les napon a két osztály két
cso portban vett részt. A prog-
 ramban megemlékeztünk
József Attila életéről, meg-
hallgattuk a verseit CD-fel-
vételről, híres színészek előadásában illetve azok meg-
zenésített változatát is. A végén a gyerekek is bekap-
csolódtak, és elmondták az általuk ismert verseket.
A sikeres részvételt egy-egy könyvjelzővel jutalmaztuk.

Április 18-án délután, 16 órától a Költészet Napjának
tiszteletére zenés irodalmi műsorra hívtuk meg váro-
sunk lakóit is. Az ünnepségen a köszöntőt mondott
Ménes Andrea polgármester. A műsorban közremű-
ködtek a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művé -
szeti Iskola versmondó versenyen kiemelkedő helye-
zést elért diákjai: Pólyik Ágota, Kozma Panna, Erdélyi
Dániel, Varga Dávid, Zilahi Viktória. Az ünnepségen
zenés-verses József Attila-műsort adtak elő a Pircsike
Közművelődési Egyesület tagjai, Polgárné Nagy Elvira
és Somogyi László Gábor. A költő életét és főbb műveit
átfogóan bemutató hangulatos és érdekes műsort
lenyűgözve hallgatta a közönség. Köszönettel tarto-
zunk az előadóknak a műsorért és gratulálunk a kiváló
előadáshoz, mellyel városunk kulturális életét színesí-
tették.

Diósné Kozma Erzsébet, 
intézményvezető

A VTSZ közgyűlése döntött 
az idei munkatervről

XXIII. évfolyam, 5. szám
2013. május

Ingyenes újság

Március legvégén a Nem -
zeti Adó és Vámhivatal buda-
pesti, római parti épületé-
ben került sor a Vámos Tele -
pülések Szövetségének 2013.
évi közgyűlésére, melyen a
magyarországi települések
mellett részt vettek a határon
túli szlovák és román telepü-
lések vezetői is. Városunkat
Ménes Andrea polgármester
képviselte. Az eseményen
elfogadták az elmúlt évi pénz-
ügyi beszámolót, és a szerve-
zet vezetőinek tájékoztatóját.
Ezen kívül döntöttek arról,
hogy az idén,  május 25-én

kerül lebonyolításra a VTSZ
iskolái közötti, immár hagyo-
mányosnak te kinthető vetél-
kedő, amelyről az első helyet
épp Vá mos pércs hozta el
tavaly. A VTSZ nemzetközi

találkozójának megszervezé-
sét és megrendezését Vámos -
oroszi vállalta, melynek idő-
pontja 2013. június 1. A szö-
vetség tagjai arról is határoz-
tak, hogy ebben az évben

október 5-6-án kerül megren-
dezésre a hagyományos vá -
mosgyörki „Virág János Kó -
rusfeszti vál”, illetve vers és
mesemon dó vetélkedő.

Endrédi Csaba

A VTSZ közgyűlés résztvevői

Újra emberhez méltó környezet lesz
a régi szeméttelep területén

Döbbenetes körülmé-
nyek, és komoly fertőzés-
veszély fogadja azt, aki
kilátogat a régi szemétte-
lep környékére. Egy több
települést is érintő prog-
ramnak köszönhetően
azonban felszámolják az
áldatlan állapotokat és
újra az élő környezet ré -
szévé teszik a területet.

Vámospércsen a kommu-
nális hulladékszállítást 2005
óta az AKSD Városgazdálko -
dási Kft. végzi. A szeméttele-
pet 2006. év végéig egyéb
mezőgazdasági és építési tör-
melékek lerakására még hasz-
 nálhatták Vámospércs és Új -
léta lakói, azonban 2007-től
a szeméttelep bezárásra ke -
rült ami azt jelentette, hogy a
területre semmilyen hulla-
dékot nem lehetett lerakni.
Mivel a szemétszállítás ezek
után sem szűnt meg és az így
felgyülemlett további sze-
mét eltolása jelentős többlet-
költségbe került, és a közúti
feljárót fizikailag is le kellett
zárni, eltorlaszolni, hogy a
továbbiakban azt gépkocsi-
val vagy egyéb járművel ne
lehessen megközelíteni és
hulladékot lerakni. A Debre -
ceni Agglomeráció Hulladék -

gazdálkodási Társulás, amely
jelenleg 21 települést foglal
magába, sikeresen pályázott
a felszámolandó szeméttele-
pek rekultivációjára. Az el -
nyert támogatás 100%-os,
így az önkormányzatok ré -
szére nem jelent költséget.
A lezárt szeméttelepek re -
kultivációja a kisebb telepü-
lések telepeinek teljes felszá-
molásával, az ott lévő hulla-
dék teljes elszállításával, míg

a nagyobb hulladéklerakók
esetében a hulladékok hely-
ben történő rekultivációjá-
val történik. A Vámospércsi
telep 2,3 hektáron fekszik
így a terület nagysága és a
két település lakosai által
összegyűlt hulladék jelentős
mennyisége miatt a helyben
történő rekultiváció fog
megvalósulni, ami azt jelen-
ti, hogy a szemetet összetol-
ják, hulladéktestet formál-

nak belőle, megfelelően tö -
mörítik, majd különböző re -
kultivációs anyagok beszállí-
tása után rekultivációs réte-
get építenek rá, melyet a
végén befüvesítenek. Így a
terület ismét illeszkedni fog
a tájba. Fontos tudni, hogy
ahogy eddig sem, ezt köve-
tően sem lehet majd szeme-
tet lerakni itt. Mindany -
nyiunk közös érdekes, hogy
a hosszú évek óta nyomasztó
probléma felszámolása után
becsüljük meg az új környe-
zetet és vigyázzunk rá. Ha
valaki ennek ellenére szeme-
tet szállít oda, akkor az tör-
vényi szankciót von maga
után, amit szigorúan be kell
tartani és tartatni. A munkát
végző cég április 18-án átvet-
te a munkaterületet, és még
ebben a hónapban el is kez-
dik a kivitelezést. Ha minden
a tervek szerint megy, akkor
szeptember végére már egy
megújult, egészséges, és az
emberi szemnek is tetszetős
környezet fogad majd itt
bennünket. Őrizzük, vigyáz-
zuk közösen, hogy többé ne
váljon olyanná, mint a nem-
rég készült képen látható.  

Ménes Andrea, 
polgármester

Szinte hihetetlen, de őszre egy tiszta természeti
környezet lesz az elhanyagolt szeméttelep helyén

A színpadon Polgárné Nagy Elvira és 
Somogyi László Gábor

Ménes Andrea 
polgármester köszöntő

beszédét mondja
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SZABÓ ISTVÁN

DANCSEVICS GYÖRGYI

Vámospércs Városi Ön -
kormányzat Képviselő-
testülete 2013. április hó
30. napján rendes ülést
tartott.

A napirendi pontok tár-
gyalása előtt Ménes Andrea
polgármester adott polgár-
mesteri tájékoztatót a leg-
utolsó rendes testületi ülés
óta történt eseményekről,
melyet a képviselők elfogad-
tak. 

A képviselő-testületi ülés
első részében pénzügyi-
gazdálkodási tárgyú na -
pirendi pontok megtár-
gyalására került sor,
melynek keretében a követ-
kező döntések születtek:

n Elfogadásra került az
önkormányzat vagyonának
2012. évi alakulásáról szóló
beszámoló, az önkormány-
zat 2012. évi kintlévőségei-
nek helyzetéről és befolyt
bevételek alakulásáról szóló
beszámoló valamint az ön -
kor mányzat 2012. évi adóbe-
vételeinek alakulásáról szó-
ló beszámoló is. A testület
felhívta a Polgármesteri Hi -
vatal vezetőit, hogy – az el -
múlt évek gyakorlatának
megfelelően – továbbra is
gondoskodjanak az adóhát-
ralékok minél nagyobb ará-
nyú behajtásáról.

n A testület úgy határo-
zott, hogy – az adózás rend-
jéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 55/B §. (1) bekezdé-
sének felhatalmazása alap-
ján – az önkormányzati adó-
hatóságnál nyilvántartott
helyi adó és gépjárműadó
vonatkozásában a százezer –
magánszemélyek esetében
az ötvenezer – forintot elérő,
90 napon keresztül folyama-
tosan fennálló adótartozás-
sal rendelkező adózók ne-
vét (elnevezését), lakóhelyét,
székhelyét, telephelyét, adó-
azonosító számát és az adó-
tartozás összegét – 2013.
június 30-i állapottal kezdő-
dően – a helyben szokásos
módon (a Polgármesteri Hi -
vatal hirdető tábláján, a Vá -
mospércsi Hírek havi újság-

ban és a város honlapján –
www.vamospercs.hu), a ne -
gyedévet követő hó 30. nap-
jáig közzéteszi, mely listát
havi rendszerességgel fris-
síti.

n Módosításra került az
ön kormányzat 2012. évi költ  -
ségvetéséről szóló 1/2012.
(II. 13.) számú önkormány-
zati rendelet.

n A képviselők megtár-
gyalták az elmúlt költségve-
tési évről készült beszámolót
és ennek alapján megalko-
tásra került a 2012. évi zár-
számadási rendelet is.

n A testület – a költségve-
tési szervek belső kontroll-
rendszeréről és belső ellen-
őrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 56.
§ (8) bekezdése alapján a
2012. évi belső ellenőrzésről
szóló „Éves ellenőrzési és
összefoglaló jelentés”-t meg-
ismerte, az abban foglaltakat
tudomásul vette, és elfogadta.

n A személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátá-
sok térítési díjáról szóló ren-
delet elfogadásra került.

n Határozat született ar -
ról, hogy az önkormányzat
támogatási igényt nyújt be az
egyes önkormányzati felada-
tokhoz kapcsolódó fejleszté-
si támogatás igénybevételé-
nek részletes szabályairól
szóló 8/2013 (III.29.) BM
rendelet alapján, melynek
célja a közbiztonság növelé-
sét szolgáló fejlesztések meg-
valósítása, 16 kamerából álló
térfigyelő-rendszer kiépíté-
se Vámospércsen, közbiz-
tonsági szakmai szempon-
tok alapján, a legindokol-
tabb területeken. A beruhá-
zás költsége: 9 975 444 Ft,
melyből az igényelt támoga-
tás összege: 8 977 900 Ft, a
beruházás megvalósításához
az önkormányzat 997 544 Ft
saját forrást biztosít az ön -
kormányzat 2013. évi költ-
ségvetésében a felhalmozási
célú, előző évi pénzmarad-
vány igénybevétele előirány-
zat terhére.

n A Városi Polgárőr Egye -

sület 2012. évre érvényes tá -
mogatási megállapodását az
egyesület kérelme alapján mó -
dosította a testület, amely
alapján szervezet a mobilte-
lefon költségekre is elszá-
molhatja a támogatást.

n A testület úgy döntött,
hogy – az önkormányzat
2013. évi költségvetésében
az általános tartalék terhére
– 500 eFt-tal támogatja Vá -
mos pércs Város Roma Nem -
zetiségi Önkormányzat 2013.
évi tevékenységét, a támoga-
tás összege kizárólag a nem-
zetiségi célú előirányzatok-
ból nyújtott támogatások fel-
tételrendszeréről és elszámo-
lásának rendjéről szóló
428/2012. (XII.29.) Korm.
rendelet 1. számú mellékle-
tében található feladatok
megvalósítására használha-
tó fel.

n Határozat született ar -
ról, hogy – a támogatási
meg állapodás alapján – a Vá -
mospércs–Nyíradony Köz -
testületi Önkéntes Tűzoltó -
ságot – a szervezetnél fenn-
álló kötelezettségek pénz-
ügyi rendezése, ezáltal a vég-
elszámolás mielőbbi lezárá-
sa érdekében – 60 000 Ft
vissza nem térítendő mű kö-
dési támogatásban ré szesíti
az önkormányzat a tűzoltó-
ságot.

n A képviselők úgy dön-
töttek, hogy az önkormány-
zati feladatok ellátása, a
folyamatos likviditás fenn-
tartása érdekében, az önkor-
mányzat folyószámlahitelre
irányuló szerződést köt
2013. július 1. napjától 2013.
december 31. napjáig, mely-
nek keretösszegét 50 millió
forintban állapította meg.

n A képviselő-testület,
mint a Vámosvíz Kft. taggyű-
lése úgy döntött, hogy a
Vámosvíz Kft. részére enge-
délyezi az ügyvezető által
elkészített vízhálózat-bővítés
tervezett költségvetését, az
ott szereplő műszaki tarta-
lommal 2 669 660 Ft+áfa
összeg erejéig, a cég 2011. évi
eredménytartaléka terhére.

A képviselő-testületi ülés
második részében az ön -
kormányzat intézményei -
nek dokumentumaival és
beszámolóikkal kapcso-
latos napirendi pontok
megtárgyalására került
sor, melynek keretében a
következő döntések szület-
tek:

n A jegyző előterjesztése
alapján részletesen bemuta-
tásra került a Polgármesteri
Hivatal 2012. évi munkájá-
ról szóló beszámoló, melyet
a képviselők megismertek
és elfogadtak.

nA testület a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 97. § (15)
bekezdése alapján a Mátyás
Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola nevelőtes-
tülete, szülői szervezete és
diákönkormányzata által el -
fogadott, módosított és egy-
séges szerkezetben levő
Szervezeti és Működési
Szabályzattal, a Házirenddel
és a Pedagógiai Programmal
egyetértett.

n Egyetértettek továbbá a
képviselők a nevelési-oktatá-
si intézmények működéséről
és köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 97. § (15) bekezdé-
se alapján az Óvoda
Vámospércs nevelőtestülete
által elfogadott, módosított
és egységes szerkezetben
levő Szervezeti és Működési
Szabályzattal.

n A képviselő-testület a
Művelődési Ház és Könyvtár
Vámospércs intézmény mó -
dosított és egységes szerke-
zetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzatát elfo-
gadta.

n Az intézmények 2012.
évi szakmai munkájáról szó-
ló beszámolókat is megtár-
gyalták a képviselők, és elfo-
gadták a Szociális Szolgál -
tató Központ, az Élelmezési
Intézmény, a Mikrotérségi
Családsegítő és Gyermek -
jóléti Szolgálat szakmai be -
számolóját, valamint a Mű -

velődési Ház és Könyvtár
2013. évi I. negyedévi szak-
mai tevékenységéről szóló
beszámolóját és a 2013. év II.
negyedév rendezvényterve-
zetét is.

A testület úgy döntött,
hogy a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet EU Élel -
miszersegély 2013. évi tava-
szi programjával kapcsolat-
ban megbízza a Mikrotérségi
Családsegítő és Gyermek -
jóléti Szolgálatot, hogy az
élelmiszer-osztással kapcso-
latos feladatokat lássa el.
Megállapításra kerültek a
rászorultsági kategóriák is: a
létminimum közelében élők
közül azok részesülhetnek
élelmiszer segélyben, ahol a
családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg
a nyugdíjminimum 150%-át,
a 42 750 Ft-ot, illetve a kis-
nyugdíjasok közül azok ré -
szesülhetnek élelmiszer se -
gélyben, akik egyedül élnek,
és a jövedelmük nem halad-
ja meg a nyugdíjminimum
250%-át, azaz 71 250 Ft-ot.
Élelmiszer segélyben része-
sül továbbá az is, aki házas-
társával együtt él, és az egy
főre jutó jövedelmük nem
haladja meg a nyugdíjmini-
mum 200%-át, azaz 57 000
Ft-ot.

n Határozatot hoztak a
képviselők a Szociális Szol -
gáltató Központ intézmény-
vezetői posztjával kapcsolat-
ban, amely alapján a 67/
2011. (III.29.) számú önkor-
mányzati határozattal a Szo -
ciális Szolgáltató Központ
intézményvezetőjének (ma -
gasabb vezető) kinevezett
György Miklósné 2013. ápri-
lis 8. napján írásban benyúj-
tott vezetői megbízásáról
való lemondását a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 23. §
(4) alapján tudomásul vet-
ték. Megbízott intézményve-
zetővé 2013. június hó 9. nap-
jától az Intézmény SZMSZ-e
szerint a pályáztatási eljárás
eredményes befejezéséig a

Támogató Szolgálat vezető-
jét, Fucskó Zoltánnét bízták
meg. A testület pályázatot
hirdetett meg a Szociális
Szolgáltató Központ intéz-
ményvezető (magasabb ve -
zető) munkakörének betöl-
tésére.

A képviselő-testületi ülés
utolsó részében egyéb kér-
dések megtárgyalására
került sor, melynek kereté-
ben a következő döntések
születtek:

n A testület úgy döntött,
hogy felhatalmazza a Pol -
gármestert, hogy a Hajdú-
Bihari Önkormányzatok Víz -
mű Zrt. (4034 Debrecen,
Hét vezér u. 21.) 2013. május
2. napján tartandó rendkívü-
li közgyűlésén szavazatával
támogassa a víziközművek
üzemeltetésére vonatkozó
tevékenységek további foly-
tatásához szükséges műkö-
dési engedély megkérésére
irányuló kérelmet és az
ahhoz kapcsolódó doku-
mentációról szóló határoza-
ti javaslatot, valamint az ülé-
sen előterjesztett egyéb dön-
tések meghozatalát.

n A testület elfogadta és
jóváhagyta a 2013. július 1.
napján hatályba lépő Nyír -
adonyi Szociális és Gyer -
mekjóléti Társulás módosí-
tott Társulási Megállapo -
dását, a Nyíradonyi Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálta -
tási Központ intézmény ala-
pító okirat módosító okira-
tát, a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiratát
és a Nyíradonyi Mikrotér-
ségi Szociális Szolgáltató
Köz pont intézmény alapító
okirat módosító okiratát, és
a Nyíradonyi Mikrotérségi
Szociális Szolgáltató Köz -
pont egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát.

A képviselő-testület ezt
követően zárt ülésen folytat-
ta a munkáját.

Ménes Andrea
polgármester
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Csodás valóság voltál, s utolérhetetlen álom lettél.

Emlékezés

FAGYAL BARNA

65. születésnapjára
(április 22.)

Fáradt szívünk hangosan dobog,
Emléked árnya még mindig itt lobog.

Szél hozta húrokon felsír egy dal, 
Minden ritmusa szívünkbe mar.

Megfáradt szívünk hangosan dobog,
Érted... ki hiányzik nagyon.

Szerető feleséged: Margó

Lányod: Brigitta, párja: Sándor

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ ISTVÁN

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

DANCSEVICS GYÖRGYI

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

OLÁH IMRÉNÉ
sz.: Varga Margit

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ

(vízteres kivitelben is), 

kül és beltéri kemence
tervezését, építését 

és cserépkályha 
átalakítását, javítását 

vállalom új 
és használt anyagból is.

Érdeklődni: 
MOCZOK GÁBOR

30/239-4674, 52/251-307
www.moczokkandallo.hu

A Fodrász üzlet mögött 80 m2 üzlethelyiség, bármilyen
tevékenységre kiadó. Érdeklődni lehet: Nagy u. 27 vagy
Telefonon: a 0652210579-es telefonszámon.

Ház olcsón eladó olcsón. Vámospércs, Tóth Árpád 32.
Telefon: 06-30/295-9026. Irányár: 2 700 000.-Ft

A DR. TISZA ÜGYVÉDI IRODA

várja 
kedves ügyfeleit

a művelődési házban lévő
alirodájában..

JOGI TANÁCSADÁS,
SZERZŐDÉSKÖTÉS, 

KÉPVISELET 
PERES, HATÓSÁGI 

ÉS CÉGELJÁRÁSOKBAN.
Ügyfélfogadás: 

Kedden 11–12 óráig 
és előzetes időpont- 
egyeztetés alapján

Telefon: 
06-70/518-1215

E-mail:
drtisza@gmail.com
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Az idén is lesz 
élelmiszer-segély

A  Magyar Ökume ni -
kus Segélyszervezet töb-
bek között a Vámos -
pércsi Önkormányzattal
is együttműködve az EU
Élelmiszersegély prog-
ram 2013. I. fordulója
keretében ismét élelmi-
szer-segélyt oszt a rászoruló vámospércsiek
között. A kiosztásra kerülő élelmiszer-segély cso-
magok kiosztásához, a szociálisan rászoruló csa-
ládok közül a Magyar Ökomenikus
Segélyszervezet által megadott szempontok sze-
rint két csoportba tartozó személynek, családnak
adható élelmiszersegély. 

Az egyik a létminimum közelében élők, a másik
pedig a kisnyugdíjasok csoportja. A létminimum
közelében élők közül azok részesülhetnek élel-
miszer- segélyben, ahol a családban az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum 150%-át, a 42 750 Ft –ot. A kisnyugdíjasok
közül azok részesülnek a támogatásban, akik
egyedül élnek, és a jövedelmük nem haladja meg
a nyugdíjminimum 250%-át, azaz 71 250 Ft-ot.
Ezen kívül támogatandónak számít, aki házastár-
sával együtt él, és az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át, azaz
57 000 Ft-ot. 

Fontos, hogy az érintett családok a Vámos -
pércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyer mek -
jóléti Szolgálatnál jelentkezzenek be, és a család
anyagi helyzetét igazoló dokumentumok bemu-
tatása alapján nyilatkozatot töltsenek ki. Az élel-
miszer segély szétosztása az 2013. januári osztás-
hoz hasonlóan történik majd, vagyis a jogosulta-
kat név szerint értesítik, a csomagot pedig a
4287 Vámospércs, Nagy utcai raktárból kell majd
átvenniük. Az élelmiszer támogatás 2013. május
14-én érkezik Vámospércsre, melyet egy héten
belül osztják ki a rászorultak részére. A segély-
szervezet az élelmiszeradományt ugyan ingyen
adja, de a szállítmányért Miskolcra kell elmenni.
Ennek a fuvarozásnak a költségeit a Vámospércsi
Önkormányzat finanszírozza saját költségeveté-
séből, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy az ado-
mány valóban teljesen ingyenesen kerüljön a sze-
gényebbekhez. Az adományok között lesz liszt,
kétféle tészta, cukor és pirított kenyérlap is.

Vinczéné Gáll Anikó, 
intézményvezető

Dancsevics Györgyi tanárnő
emlékére

A Klebelsberg Intéz mény-
fenntartó Központ Nyírado -
nyi Tanke rüle té ben, a vá -
mos pércsi Má tyás Király Ál -
talános és Alapfokú Művé -
szeti Isko la nevelőtestülete,
tanulói számára az április
19-i naphoz ezen túl szo-
morú emlék kötődik. E nap-
tól nincs közöttünk szere-
tett kolléganőnk, Dancse -
vics Györgyi. 

Egy barátságos, nyílt, vi -
dám, munkájában elhiva-
tott, családját rajongásig sze-
rető embertől ve szünk szo-
morú, fájdalmas búcsút.

A rátörő betegség egy ne -
mes lelkű, kiegyensúlyozott
ember életének fonalát szakí-
totta meg. Fáradhatatlan ten-
ni akarása, mindig új és új
kihívások elé állította, mely-
nek legjobb tudása szerint
igyekezett eleget tenni. 

Olyan emberként élte az
életét, aki szeretetével kérés
nélkül is arra késztetett együtt
érző, jó szándékú embere-
ket, hogy anyagilag is segít-
sék az ő harcát az életben
maradásért. Ebben a már-
már embertelenné váló
világban, élnek közöttünk
olyanok, akik együttérzése
cselekedetbe torkollt. És aki
adott, nem várt hálát. Senki
sem dobolta ki, hogy ő jó
ember! Nem azért tették,
hogy megtudja a világ, csak
cselekedtek, gyorsan, ösztö-
nösen... Most nem sikerült, a
halálos kór erősebbnek bi-
zonyult, de utolsó percig
vele voltunk, reményt ad -
tunk, s szeretetet, ab ból a

szeretetből amit, mi tőle
kaptunk!

Kedves Györgyi!
Még rengeteg dolgot ter-

veztünk együtt. Szo rí tot -
tunk új diplomád megszer-
zéséért, készültünk az új fel-
adatokra. 

Nagy szükség lenne Rád,
hisz szakmai felkészültsé-
ged, emberséged példa érté-
kű volt mindannyiunk szá-
mára. Higgadtságodat, hu -
morodat sokan irigyeltük.
A tizenhét év együtt töltött
idő alatt átéltünk vidám és
szomorú napokat, megol-
dást találtunk sok egyszerű
és bonyolult dologra. Nem
kérhettünk tőled lehetet-
lent, mindig reálisan, elfo-
gulatlanul tudtál gondol-
kodni, véleményt alkotni.
A kegyetlen betegség ketté-
törte pályádat, pótolhatat-
lan űrt hagytál magad után.
Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hogy ismerhet-
tünk, együtt dolgozhattunk. 

Szeretettel emlékezünk
Rád, szívünkben és emléke-
inkben mindig élni fogsz!

Kollégáid

Kórház a város szélén, 4. rész
A „kórház sorozat”

aktuális részében dr.
Hajdú Zoltán sebész-
professzort, a szakma
egyik kiválóságát mu -
tatjuk be, aki szintén a
nyitás óta részt vesz a
Vámospércsi Egész ség -
ügyi Szakellátó Intézet
munkájában. 

A főorvos úr számára
egyáltalán nem ismeret-
len városunk és környé-
ke. Ismereteit pedig fő -
ként onnan szerezte,
hogy debreceni sebész-
ként nagyon sok ide való
beteget operált.

Debrecenben végzett
az orvosi egyetemen
1965-ben, majd kezdő or -
vosként a Megyei Kór -
házban, majd annakutód-
jában a Kenézyben dol-
gozott egészen 2007-ig.
1985-ben lett osztályveze-
tő főorvos. Időközben
Ph.D. tudományos foko-
zatot szerzett, 2006-tól
pedig címzetes egyetemi
tanár. egyetmi tanár. Nyug -
díjazása után Budapes -
ten, a Bajcsy Zsilinszky
Kórházban dolgozott,
mint a főigazgató lapa-
roszkópos -sebészeti fő-
tanácsadója. 2012 máju-
sától a Léta-Med egész-
ségügyi cégnél, mint se -
bész tevékenykedett, majd
2012 decemberétől itt,
Vámospércsen gyó gyít.
Korábban gasztroentero-
lógus - laparoszkópos
sebészettel foglalkozott,
nálunk pedig általános
sebészetet folytat. Vala -
mennyi felületi, bőr és
úgynevezett zsírdagana-
tot eltávolítják itt, hely-
ben. Ezen kívül a króni-
kus sebeket, fekélyeket is

gyógyítják. Mint elmond-
ta, a konziliárusi, vagyis
az egyes betegségek kap-
csán működő orvosi kon-
zíliumban részt vevő társ-
szakmák művelői kiváló-
ak. Nagyon jó a röntgen,
az ultrahang, a laborató-
rium, belgyógyászat, bőr-
gyógyászat, de valameny-
nyi szakmát fel lehetne is
sorolni. Hajdú professzor
úgy fogalmazott, hogy
„boldogok lehetnek az itt
gyógyulni kívánók, mert
ilyen körülmények kö -
zött, ilyen kiváló műsze-
rezettség mellett álom a
gyógyítás, gyógyulás. A fő -
orvos úrnak a város veze-
tésével is szinte baráti a
kapcsolata, és tőlük is
minden segítséget meg-
kapott. Az ápolási igazga-
tóval, Eme sével válogat -
tuk ki a kézi műszerein-
ket, varrófonalainkat. Az
igazgató úrral és a gond-
nokkal közösen alakítot-
tuk ki a steril kötözőt, a
műtőasztalt, lámákat .

A mennyezeti vi lágítást
a kedvemért he lyeztették
át. Minden te kintetben
elégedett va gyok, és a
betegek is azok lehetnek.

A betegek nagy része már
ismerte őt kórházból, és
mint velünk is megosztot-
ta, ő itt sem változott.
A professzor úr azzal is
megtisztelte olvasóinkat,
hogy néhány in formáció
erejéig magánemberként
is képet alkothatunk róla.
Elmondta ugyanis, hogy
Debre cen ben született,
édesapja matemetikus,
édesanyja háztartásbeli
volt. Öten voltak testvé-
rek. Az or voslást a hivatá-
sának te kinti, amiben ki-
emelkedő eredményeket
ért el. Ennek köszönheti,
hogy volt a Magyar Sebész
Tár saság titkára, a Lap -
arosz kópos Társaság el -
nöke, a Tiszántúli Sebész
Társa ság elnöke, a Sebész
Kol lé gium tagja, az Új -
vidéki Egyetem díszdok-
tora, a  Kórház Tiszte let -

beli Fő or vosa, a Kardos
Géza emlékérem birtoko-
sa, a Román Laparosz kó -
pos Társaság tiszteletbeli
tagja, a Pécsi Tudomány
Egyetem ezüst éremmel
kitüntetett oktatója, az
egészségügy kiváló dol-
gozója és a megyétől meg-
kapta a Bocskai Díjat is.
Számos tudományos köz-

lemény, előadás, könyv-
részlet fémjelzi munkássá-
gát. A tízezres nagyság-
rendet is eléri az elvégzett
műtéteinek a száma, és
elsőként hazánkban lapa-
roszkóppal 1993-ban vég-
zett rekeszsérv műtétet.
Ezt a műtéti típust aztán
az egészorszában ő oktat-
ta, munkatársaival bemu-
tató műtéteket végeztek.
Japántól Kanadáig, az USA-
tól Szingapurig, Francia -
or szágtól Ausztriáig. Szá -
mos helyen volt tudomá-
nyos üléseken, tovább-
képzéseken. A főorvos úr
nős, felesége közgazdász,
jelenleg nyugdíjas. Ahogy
fogalmazott, „két szép,
okos gyermekünk van”.
Mindig igyekezett aktív
életet élni a munka mel-
lett is, rendszeresen spor-
tolt, még országos korosz-

tályos sebész tenisz baj-
nokságot is nyert. Ezen
kívül vitorlázik, siel, je -
lenleg pedig egy új moz-
gásformát, a ,,nordik wal-
king"-ot „teszteli”, miköz-
ben sokat úszik, rendsze-
resen, akár napi több
kilométert is teljesít.

Endrédi Csaba

Felhívás!
Ezúton értesítjük a 45-65  év közötti vámospér-

csi hölgyeket, hogy számukra 

2013. május 29-31. között 
Debrecenben 

emlőszűrő vizsgálat
szerveződik.

A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy
névre szóló meghívót kap a szűrés helyének és
pontos idejének megjelölésével.

Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen
el a szűrővizsgálatra!

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön házior-
vosánál, a helyi védőnői szolgálatnál, vagy a
Kenézy Emlőcentrumnál. (Debrecen, Jerikó u.
17-19., tel.: 52/536-865.)

Ne feledje, a szűrővizsgálat 
életet menthet!

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Balmazújvárosi Járási Hivatal

Járási Népegészségügyi Intézete

Dobogós 
a vámospércsi karatéka
Régóta tudjuk, hogy sok

egyéb mellett a helyi spor-
tolókra is büszke lehet
minden vámospércsi. Ezút -
tal az idei Karate Diák -
olimpián szerepeltek nagy-
szerűen a Vá mospércsi Kio
Hungária SE versenyzői.

A többfordulós verseny
elődöntője április 15-én
volt, és a kiváló versenyzés-
nek köszönhetően jó néhá-
nyan tovább jutottak a 20-
án megrendezett nyírado-
nyi döntőbe. Köztük Borsó
Zsolt, Sándor Já nos, Zudor
Róbert, ifj. Debreceni Jó -
zsef. Sajnos, az egyébként

kiváló versenyző Mézes
Márk épp egy hellyel lema-
radt a továbbjutásról. A tö -
bbiek azonban nagyon szé-
pen kitettek magukért az
országos döntőben, ahol
Zudor Róbert, az ifjúsági
férfi 75kg fölötti kategó-
riában a nagyszerű 3. he -
lyet szerezte meg. Szépen
teljesített ifj. Debreceni
József is, aki a 75kg alat-
tiak között a 9. lett.

Mindannyiuknak gratu-
lálunk és további sok sikert
kívánunk!

Endrédi Csaba

Zudor Róbert az elismerésre méltó 3. helyet szerezte meg



Hagyományteremtő rendezvény lesz
a Mazsorett Fesztivál
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A tavalyi Erzsébet-utalványok is
használhatók még

Nem kell aggódniuk
azoknak, akiknél még min-
dig ott vannak a tavaly
kapott, de még fel nem
használt Erzsébet-utalvá-
nyok, ugyanis az Erzsébet-
programot kezelő Nemzeti
Üdülési Szolgálat, új nevén,
az Erzsébet Utalványfor -
galmazó és Gazdasági Szol -
gáltató Kft. közlése szerint,
a múlt évi utalványok az
idén is felhasználhatók.

Ebben az évben más kül-
alakkal és más néven adták
ki az Étkezési Erzsébet-utal-
ványt, azonban ez nem
befolyásolja azt, hogy a
múlt évi kártyák ugyanúgy
felhasználhatók még most
is, mint az újonnan kibo-
csátottak. Januárban vezet-
ték be az ismert Étkezési
Erzsébet-utalvány és Gyer -
mekvédelmi Erzsébet-utal-
vány mellett azt a három
utalványt, amelyekkel to -
vább bővült a támogatott

kafetéria jellegű szolgál-
tatás felhasználhatósága.
Ezek, az Iskolai Erzsébet-
utalványt, a Szabadidő
Erzsébet-utalványt, vala-
mint az Ajándék Erzsébet-
utalvány. A külcsín azért
változott meg a korábbiak-
hoz képest, mert egysége-
sítették az utalványcsalád-
dá bővült kártyák megjele-
nését. Ennek során nem
csak a kinézetük lett hason-
ló, hanem a biztonságos
felhasználás érdekében
olyan biztonsági elemeket

építettek az utalványokba,
amelyek alaposan megne-
hezítik az esetleges hamisí-
tók dolgát. A talán legtöb-
bünk által ismert kész étel,
valamint étkezési szolgálta-
tás vásárlására felhasznál-
ható utalvány az Étkezési
Erzsébet-utalvány nevet
kapta. Ezzel együtt az
ugyanilyen célt szolgáló,
ám más elnevezésű és kiné-
zetű régi kártyák is forga-
lomban maradnak, mind-
egyik érvényes és a megfe-
lelő szolgáltatásokra min-

den további nélkül bevált-
hatók. Ezek a program ál-
tal nyújtott szolgáltatások
egyébként nagyon népsze-
rűek országszerte. Az eddi-
gi adatok szerint a regiszt-
rált munkáltatók száma
jelenleg már meghaladja a
40 ezret, a felhasználóké a
kétmilliót, az elfogadóhe-
lyeké pedig a 40 ezret. Az
elfogadóhelyek nyolcvan
százalékát az élelmiszer-
üzletláncok boltjai jelen-
tik, míg húsz százalékát
adják a kisboltok. Az ada-
tok szerint az elfogadóhe-
lyek kétharmada egyéb-
ként magyar tulajdonban
van. A tavalyi eredmények
az mutatják, hogy az Er -
zsébet-utalvány forgalma-
zója közel 80-90 milliárd
forintos forgalmat reali-
zált. Az idei tervek alapján a
várható bevétek eléri majd
a 130 milliárd forintot.

Endrédi Csaba

Magyarország UNIÓ-s csatlakozásának 1. évfordulója
alkalmából 2005. május 1-jén került első alkalommal meg-
hirdetésre a kerékpártúra a román-magyar határkőhöz.
A szervezők a majális alkalmából idén is közös kerékpáro-
zásra invitálták városunk lakóit. A felhívásra vegyes kor-
csoportban több mint százan érkeztek. A vá mospércsi
kerékpározók Ménes Andrea polgármester vezetésével
látogattak el a román-magyar határkőhöz, ahol a hagyo-
mányoknak megfelelően letűzték az Unió zászlóit. A cso-
port biztonságos közlekedését a rendőrség és a határőrség
biztosította.

Ragyogó tavaszi na -
pon, április 20-án, szom-
 baton került sor a Mű -
velődési Ház és Könyv -
tárban az I. Vámos -
pércsi Mazsorett Fesz -
tiválra. A Fesztivál a
Feeling-Fantasy Tánc -
stúdió és a Művelődé-
si Ház összefogásával,
együttműködésével
jött létre. 

A színpompás fesztivál
a résztvevők, Komádi,
Biharugra, Érmihályfalva,
Nyírmártonfalva, Deb re -
cen és Vámospércs cso-
portjainak parádés felso-
rakozásával kezdődött a
színpadon. A verseny,
a kiírásnak megfelelően
két korcsoportban zaj-
lott, egy csoport két kore-
ográfiát, kötelezően egy
botos és egy szabadon
választott táncot muta-
tott be. 

A teljesítményt négy
főből álló zsűri értékelte,
melynek tagja volt Szabó
András showtánc világ-
bajnok az Attitude Tánc -
egyesület tagja, La katos
Klaudia mazsorett okta-
tó, Lámfalusi Ferenc ver-
senytáncos és Trenyi sán
Nikolett táncoktató. 

A verseny programját
Szabó András kortárstánc
bemutatója színesítette.
Latin-amerikai táncot tán-
coltak Kovács Flóra és
Kányási Péter a Feeling-
Fantasy Táncstúdió tán-
cosai, a vámospércsi
hazai színekben táncoló
középső és nagycsoporto-
sok pedig világító botos
táncot mutattak be. 

A Fesztiválon szereplő
lányok közül került kivá-

lasztásra a „Miss Fesz -
tivál”, a nyertes Mezei
Fruzsina lett. 

Az egyes csoportok
élén szerepelnek mindig
az úgynevezett „vető tán-
cosok” a tamburmajorok.
Köztük lett meghirdetve
a „Miss Tamburmajor”
verseny melyet nagy örö-
münkre és büszkeségünk-
re Rácz Renáta nyert.
A csoportok oktatói látvá-
nyos meglepetés tánccal
okoztak örömet a vendé-
gek és a versenyzők szá-
mára egyaránt. Míg a
táncbemutatók zajlottak,
közben megszületett a
szűri döntése.

Eredmények

1. korcsoport:

1. Debreceni Százszor-
szép csoport.

2. Komádi.
3. Debreceni Szivár -

vány.
4. Vámospércs középső

cso port.
5. Vámospércsi ovi cso-

port.
6. Debreceni Csillag.

2. korcsoport:

1. Debreceni utánpót-
lás.

2. Vámospércsi nagyok.
3. Biharugra.
4. Debreceni Boros -

tyán.

5. Érmihályfalva.
6. Nyírmártonfalva.
Az eredményhirdetést

követően került sor a tom-
bolasorsolásra. Ezúton is
szeretnénk megköszönni
az adományokat minden-
kinek, mellyel a rendez-
vény megvalósítását tá -
mo gatták.

Köszönetet mondunk
és gratulálunk fesztivál
szakmai irányítójának és
szervezőjének Takács Pán -
tya Barbarának a Feeling
Fantasy Táncstúdió mű -
vészeti vezetőjének a lát-
ványos és sikeres rendez-
vényért.

Diósné 
Kozma Erzsébet, 

intézményvezető

A fesztivál résztvevői

Az Erzsébet-utalvány család


