
Az 1848/49-es forra-
dalom és szabadság-
harc hő seinek tisz-
teletére megrende-
zésre kerülő városi
ünnepségünkre már-
cius 14-én került sor
a Műve lődési Ház és
Könyvtár nagytermé-
ben.

A Himnuszt követően
városunk polgármeste-
re Ménes Andrea kö -
szöntötte a megjelent
vendégeket.

A városi hagyomány-
nak megfelelően az ün -
nepi mű sort a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 5. évfolyamának tanulói adták.

A műsor összeállították és betanították Kelemenné Hajdó
Mária, Kovácsné Nagy Anikó, Ráczné Stummer Ibolya,
Szabóné Tóth Andrea. Az ünnepi dekorációt Laczkó
Judit készítette, munkáját Rácz Ildikó és Szőcs József segí-
tette.

A műsort követően az ünneplők csoportja közösen
vonult ki a koszorúzás helyszínére, a Főtérre a Petőfi szobor-
hoz. A téren elsőként a legkisebbek, az óvodások Micimackó
csoportjának versét hallhattuk Demeter Petra és Tömöri
Marcell Donászi Magda Március 15 című versét mondta el.
Felkészítőjük: Polgárné Daróczi Anikó és Karácsony Nóra
Alexandra volt. 

A Főtéren hangzott el az ünnepi beszéd, melyet Tasó
László országgyűlési képviselő mondott el, majd ezt köve-

tően felhangzott a Vá mos-
pércsi Népdalkör ün nepi
48-as dalcsokra.

A műsort követően ke -
rült sor a koszorúzásra.
Elsőként Tasó László or -
szággyűlési képviselő he -
lyezte el koszorúját, majd
Vámospércs Városi Ön -
kormányzat képviseleté-
ben Ménes Andrea polgár-
mester és Huszti János
alpolgármester helyezte el
a megemlékezés virágait.
Majd az intézmények, egy-
házak, pártok és civilszer-
vezetek képviselői adták
meg tiszteletüket a 1848-
49-es hősöknek és helyez-
ték el koszorúikat.

Köszönet az elmúlt négy évért

XXIV. évfolyam, 4. szám
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Ingyenes újság

Tisztelt Vámospércsiek!
Magyarország köztársa-

sági elnöke, Áder János úr
2014. április 6-ára írta ki az
országgyűlési választáso-
kat. Életünk újabb fontos
döntésének meghozatala
előtt nem árt, ha áttekint-
jük az elmúlt 4 év történé-
seit, számot vetünk, s fel-
idézzük azokat a legfonto-
sabb változásokat, melyek
településünk mindennap-
jait pozitív irányba befo-
lyásolták.

2010-ben a Fidesz-KDNP
pártszövetség elsöprő győzel-
met aratott, és 2/3-os többség-
gel alakíthatott kormányt. Mind-
ez azért volt fontos, mert lehe-
tővé tette azoknak a törvények-
nek a megalkotását, melyek
keretet teremtettek az erkölcsi
és anyagi csőd szélére jutott
országunk újjáélesztéséhez.

Megalkották Magyarország
Alaptörvényét, s újra gondol-
ták az állami és önkormányza-
ti hatásköröket. Új közigazga-
tási rendszert hoztak létre, és
Vámospércs a Nyíradonyi
Járáson belül kiemelt sze-
repet kapott, járási szintű
kisváros lett, azaz Kor mány -
ablak nyílhatott, mely kö vet-
keztében szélesedtek azon szol-
gáltatások és hatáskörök, ame-
lyeket helyben el lehet érni. 

Tasó László a térség or -
szággyűlési képviselője - jól
ismerve Vámospércs adottsá-
gait, és a térségben betöltött
központi szerepét – kardos-
kodott amellett, hogy ezt a
fontos pozíciót megszerez-
hessük.

Mi önkormányzati emberek,
pontosan emlékszünk arra,
hogy a szocialista kormányza-
tok idején, hogyan ke rültek
fokozatosan az önkormányza-
tok csőd közeli helyzetbe. 

A kötelező feladatok száma
egyre növekedett, a finanszí-
rozásukra szánt összegek pe -
dig fokozatosan csökkentek.
A különböző szintű önkor-
mányzatok feladatainak letisz-
tázását követően egy olyan fel-

adatfinanszírozás valósult meg,
mely során a feladatok ellá-
tásához biztosítja az állam
a szükséges költségeket,
megállítva azt az adósság -
spirált, melybe önhibánkon
kívül keveredtünk, sőt a törté-
nelemben eddig példátlan
intézkedésével – az adósság-
konszolidációval – az Orbán
kormány megszabadított min-
ket azoktól a terhektől, adós-
ságainktól, melyek a közösség
fejlődésének kerékkötőjévé
váltak volna nagyon rövid

időn belül. Vámospércs ese-
tében ez közel 470 millió
Ft-ot jelentett.

Mindemellett tény, hogy a
politikusokat a települések
fejlesztésében elért ered-
ményein keresztül ítélik
meg leginkább, és ebben
Tasó László képviselő úr
kiváló eredményt ért el
városunkért kifejtett lobbi
tevékenységével az elmúlt
négy évben.

Közel 5 milliárd forint
értékű beruházás valósult
meg, vagy van éppen a megva-
lósítás szakaszában települé-
sünkön, ami a város történe-
tében példátlanul sikeres
időszakot eredményezett.

Rögtön 2010 elején, öt szom-
 szédos településsel együtt
hozzáláttunk a Rendelő inté -
zet megépítéséhez, ezzel a

közigazgatás mellett, az
egészségügy szolgáltatá-
sok területén is központi
szerepünk lett.

Pontot tettünk a hosszú
évek óta húzódó szennyvízbe-
ruházásunk sorsára.

A 2000-es évek eleje óta
dédelgetett álma volt váro-
sunknak a szennyvízhálózat
kiépítése és a szennyvíztisztító
megépítése, Nyírmárton fal vá -
val közösen. Hosszú évek si -
kertelenségét követően, kép-
viselő úr segítsége, tapasz-

talatainak megosztása hoz-
 ta meg azt a sikert, mely
következtében nem csak az
Európai Unió, hanem a ma -
gyar kormány is kiemel-
ten támogatta a projektün-
ket, s ennek következtében –
példátlanul – a vámospércsi
és nyírmártonfalvai embe -
reknek nem kell meg fizet-
ni az ingatlantulajdonoso-
kat terhelő önrészt, amit a
pénzügyi tervek készítése-
kor 220-240 000 Ft-ra tak-
sáltunk. Ha tetszik, min-
den vámospércsi és nyír-
mártonfalvai család az ő
közbenjárásának, és a Fi -
desz kormánynak kö szön -
hetően kapott ajándékba
több mint 200 000 Ft-ot.

Nyíradony gesztorságával,
képviselő úr irányítása mellett
megújul a vízmű telepünk,

s az új technológiának köszön-
hetően itthon Vámospér -
csen is jobb minőségű vi -
zet ihatunk, szintén úgy,
hogy a helyi közösségnek
egy fillérjébe sem kerül.

Megváltozott a városunk
külső képe, megépült a ke -
rékpárút, s lesz végre köz-
lekedési lámpás csomó-
pontunk, amely megépítése
szintén közel egy évtizedes
vágya volt az itt élőknek.

Megújult az idősottho-
nunk, parkolók, játszóterek
épültek, s hamarosan el -
kezdjük az egészségházunk
felújítását a Nagy ut cán. Rö -
videsen indul a Belvíz elve -
zető program is, amelynek
segítségével – szintén támoga -
tásból – 10 utca belvízproblé-
máját tudjuk megoldani. 

Fontos kiemelni, hogy kép-
viselő úr a megyei útügyi
biztos, és komoly szerepet
kapott a kormány által elin-
dított 34 milliárd forintos
útfelújítási program megszer-
vezésében, amelyből közel
2 milliárd forint összeget a
hajdú-bihari utakra fordíta-
nak. Ezen program részeként
sikerül megoldani a ciklusok
óta problémát jelentő 48-as
főút felújítását.   

Ezek csak a legnagyobb
eredmények, melyeket össze-
fogva, közösen értünk el. 

Fontosnak tartottam a cik-
lus végi számvetést, mert tö -
retlenül hiszek néhány alapér-
tékben, pl. a munka becsüle-
tében! S hiszem, hogy az em -
berek észérvek mentén hoz-
zák meg döntéseiket. 

Tasó László városunk
lakosaitól bizalmat kapott,
s a fentiek alapján meg is
szolgálta azt! Ismeri a
vidék problémáit, szívós
kitartó ember, jó vele terve-
ket szőni, s megvalósítani! 

Rengeteg feladat áll még
előttünk, ezért kérem Önö -
ket: tegyék lehetővé, hogy
együtt, közösen folytat-
hassuk tovább!

Ménes Andrea
polgármester

Országgyűlési képviselők választása: 2014. április 6. 
Tájékoztatás 

Tisztelt Választópolgár! 
Az Alaptörvény XXIII. cik-

kében politikai alapjogként
határozza meg a választójo-
got: minden nagykorú állam -
polgárnak joga van ahhoz,
hogy az országgyűlési képvi-
selők választásán választó és
választható legyen. 

Minden választásra jogosult
automatikusan felvételre került
a központi névjegyzékbe. A Nem -
zeti Választási Iroda erről min-
den választópolgárt levélben
értesített.

Szavazni 2014. április 6-án
6.00 órától 19.00 óráig lehet sze-
mélyesen a választási értesítő-
ben megjelölt szavazóköri sza-
vazóhelyiségben, vagy mozgó-
urnával. Az egyéni választókerü-
letben az a jelölt lesz országgyű-
lési képviselő, aki megkapta az
érvényes szavazatoknak több
mint a felét. A választópolgár

egy jelöltre szavazhat. A szava-
zatszámláló bizottságok és a
szavazókörök helye:

001. számú szavazókör:  Ma -
lom utca 2. (Piremon Nyomda).

002. számú szavazókör: Bé -
ke utca 1. (Polgármesteri Hi -
vatal).

003. számú szavazókör:  Bé -
ke utca 1. (Polgármesteri Hiva -
tal).

004. számú szavazókör:
Nagy utca 4. (Általános Iskola).

005. számú szavazókör: Is -
kola utca 2. (Óvoda).

A szavazóhelyiségben az a
választópolgár szavazhat, aki a
kinyomtatott szavazóköri név-
jegyzékben szerepel. A választó-
polgár igazolja személyazonos-
ságát, valamint lakcímét vagy
személyi azonosítóját (régi ne -
vén személyi számát).

Erre a következő, a magyar
hatóság által kiállított érvényes
igazolványok alkalmasak: 

S Z E M É LYA Z O N O S S S Á G
IGAZOLÁSÁRA:

– személyazonosító igazol-
vány; 

– a régi típusú, könyvecske
formájú személyazonosító iga-
zolvány; 

– ideiglenes személyazonosí-
tó igazolvány;

– útlevél;
– ideiglenes útlevél.
A LAKCÍM IGAZOLÁSÁRA:
– lakcímet igazoló hatósági

igazolvány;
– a lakcímbejelentésről szóló

átvételi elismervény; 
– a régi könyvecske formájú

személyazonosító igazolvány,
amennyiben tartalmazza a lakcí-
met.

A szavazatszámláló bizottság
megállapítja, hogy a polgár sze-
repel-e a kinyomtatott szavazó-
köri névjegyzékben.      

A szavazatszámláló bizott-
ság visszautasítja azt a válasz-
tópolgárt, aki

a) nem tudja személyazonos-
ságát és lakcímét vagy személyi
azonosítóját igazolni,

b) nem szerepel a kinyomta-
tott szavazóköri névjegyzékben,

c) már szavazott,
d) megtagadja a szavazólap

átvételének a névjegyzék aláírá-
sával történő igazolását.

Ha a szavazásnak nincs aka-
dálya, a szavazatszámláló bizott-
ság a szavazóköri névjegyzék
alapján a választópolgár részére
átadja a szavazólapot, amelyet a
választópolgár jelenlétében a
bal felső sarkában bélyegzőle-
nyomattal lát el, valamint a sza-
vazólap elhelyezésére szolgáló
borítékot.

A szavazólap átvételét a vá -
lasztópolgár a kinyomtatott sza-
vazóköri névjegyzéken saját
kezű aláírásával igazolja.

A szavazólap kitöltésére szava-
zófülke áll a választópolgár ren-
delkezésére. A szavazófülke igény -
bevételére a szavazatszámláló
bizottság felhívja a választópol-
gárt, de arra nem kötelezheti.

A szavazólap kitöltésének ide-
je alatt csak a szavazó választó-

polgár tartózkodhat a szavazó-
fülkében. Kivételt képez ez alól,
ha a választópolgár, aki nem tud
olvasni, illetve akit testi fogyaté-
kossága vagy egyéb ok akadályoz
a szavazásban, általa választott
segítő – ennek hiányában a sza-
vazatszámláló bizottság két tagjá-
nak együttes – segítségét kéri.

A választópolgár a szavazóhe-
lyiségben tartózkodásának idő-
tartama alatt semmilyen módon
nem akadályozhat más választó-
polgárt a titkos szavazásra vo -
natkozó joga gyakorlásában.

Érvényesen szavazni csak a
hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre, listára lehet, a jelölt
neve melletti, illetve lista neve
feletti körbe tollal írt két, egy-
mást metsző vonallal.

A választópolgár a szavazóla-
pokat szavazás után borítékba
helyezi és az urnába dobja.

Azoknak akik igényelték, a
mozgóurnát a szavazatszámláló
bizottság két tagja viszi ki – a sza-
vazókör területén belül – a moz-

góurnát igénylő választópolgá-
rok jegyzékében szereplő vá -
lasztópolgárhoz.

Csak az a választópolgár kér-
het mozgóurnát, aki mozgásá-
ban egészségi állapota vagy fo -
gyatékossága, illetve fogva tartá-
sa miatt gátolt.

Aki a mozgóurnát egyéb
indokkal – pl. munkavégzési
kötelezettség teljesítése, illetve
kényelmi szempontok miatt –
kéri, annak a kérését a helyi
választási iroda, illetve a sza-
vazatszámláló bizottság eluta-
sítja. (Határidő: 2014. április
04., péntek 16 óráig a kérelem-
nek be kell érkeznie a helyi
választási irodához – Vámos -
pércs, Béke u. 1. szám –, utána
már csak írásban formanyom-
tatványon igényelheti április
6-án reggel 6 órától 15 óráig
az illetékes szavazatszámláló
bizottságtól).

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Helyi Választási Iroda vezetője

Ménes Andrea polgármester és Tasó László országgyűlési
képviselő a szennyvízcsatornázás beruházásának 

sajtótájékoztatóján

Méltón ünnepelt 
Vámospércs



Februárban születtek

KISS LÁSZLÓ DÁVID (Kiss László és Kozma Éva),
TORDAI KÁLMÁN (Tordai József és Mosek Katalin),

HUNYADI FRUZSINA (Hunyadi Brigitta).

Házasságkötés

Nem volt.

Akik már nincsenek közöttünk

LAKATOS SÁNDOR, GULYA ISTVÁN FERENC,
TÉGLÁSI LAJOSNÉ (Fekete Zsófia),

HUNYADI JÓZSEFNÉ (Bőde Erzsébet).

Óvodai beiratkozás
Vámospércs Városi Ön -

kor mányzat Képviselő-tes-
tülete a köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény
83. § (2) bekezdés b) pont-
ja, valamint a nevelési-
oktatási intézmények mű -
ködéséről és a köznevelési
intézmények névhasznála-
táról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 20. §
(1) bekezdése alapján úgy

dönt, hogy az önkormány-
zat fenntartásában mű kö-
dő Óvoda Vámospércs in -
tézményben a gyermekek
óvodai beiratkozásának
időpontját 2014. április
23–24–25–28–29. napjain
de. 8.00–du. 16.00 között
állapítja meg.

Kanyóné Papp Klára 
jegyző

A helyiek érdekeit védik majd a földbizottságok
A mezőgazdasági és er -

dőgazdasági földek forgal-
máról szóló törvény ren-
delkezései szerint 2014. év
tavaszától  mind a földtu-
lajdon szerzése, mind a
földhasználat szerzése egy -
aránt engedélyköteles lesz.
Ehhez az engedélyhez a
helyi földbizottságok bele-
egyező állásfoglalását is be
kell szerezni, különben
nem érvényes a területre
megkötött szerződés. Hogy
kikből is áll ez a bizottság,
mi a pontos feladata, mi
történik, ha működéskép-
telen egy bizottság, szóval
a legfontosabb tudnivaló-
kat a kormányhivatal in -
for mációi alapján foglal-
juk össze.

A jogszabály értelmében a
hazai települések közigazgatá-
si területén földet használó
földművesek, mezőgazdasági
termelőszervezetek, más ter-
mészetes és jogi személyek
településenként úgynevezett
helyi gazdálkodói közösséget
alkotnak. Vagyis, ez nem más,
mint a helyi földművesekből
álló olyan közösség, amely az
adott település termőterülete-
in gazdálkodik. A törvény pon-
tos szabályozása szerint föld-
művesnek minősül a Magyar -
országon nyilvántartásba vett
belföldi természetes személy,
illetve tagállami állampolgár,
aki mezőgazdasági vagy erdé-

szeti szakirányú képzettség-
gel rendelkezik vagy ennek
hiányában igazoltan legalább
3 éve Magyarországon mező-,
erdőgazdasági tevékenységet,
illetve kiegészítő tevékenysé-
get saját nevében folytat.

A jogszabály szempontjá-
ból földműves továbbá az, aki
a legalább 25%-ban tulajdoná-
ban álló, Magyarországon be -
jegyzett mezőgazdasági ter-
melőszervezet olyan tagjának
minősül, aki mező-, erdőgaz-
dasági tevékenységet, illetve
mező-, erdőgazdasági és az
azokat kiegészítő tevékenysé-
get személyes közreműködés-
ként végzi;

A másik nagy alanyi kör a
helyi gazdálkodói közösség-
ben a mezőgazdasági termelő-
szervezet. Mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetről van szó
akkor, ha a mezőgazdasági

igazgatási szerv az adott szer-
vezetet nyilvántartásba vette,
és amelynek alaptevékenysé-
ge olyan mező-, erdőgazdasági
tevékenység, illetve kiegészítő
tevékenység, amelyet a jog-
ügyletet megelőzően legalább
három éve folyamatosan foly-
tat, vagy amely újonnan alapí-
tott mezőgazdasági termelő-
szervezetnek minősül.

A helyi földbizottságok
lényegében a fent meghatáro-
zott helyi gazdálkodói közös-
ségek képviseleti szervei, me -
lyeket a közösség tagjai válasz-
tanak meg. A helyi földbizott-
ság a település közigazgatási
területéhez tartozó földek
mértékének arányában leg-
alább három, legfeljebb ki -
lenc főből állhat.

A bizottság választással jön
létre oly módon, hogy a tele-
pülési önkormányzat jegyzője

összehívja a helyi gazdálkodói
közösség közgyűlését, amely
lebonyolítja a testület tagjai-
ból a helyi földbizottság meg-
választását.

A helyi földbizottság műkö-
désével a település közigazga-
tási területén a törvény hatálya
alá tartozó földek tulajdonjo-
gának forgalmát befolyásolja.

A testület működésének célja:
– a birtokviszonyok átlátha-

tóságába spekulatív földszer-
zések megelőzése,

– az üzemszerű művelés
alatt álló élet- és versenyképes,
egységes birtoktagot képző
földbirtokok kialakítása és
megőrzése,

– a helyi gazdálkodói közös-
ség érdekeinek érvényesítése.

2014. május 1-jéig fel kell
állnia a helyi földbizottságok-
nak. Ha ez nem történik meg,
illetve ha a megválasztott helyi
földbizottság működésképte-
len, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) területi szerve
veszi át létre nem jött helyi
bizottság szerepét. A termő-
földvásárlást ebben az eset-
ben a NAK megyei elnöksége
hagyhatja jóvá.

A helyi földbizottság akkor
minősül működésképtelen-
nek, ha a feladatainak ellátását
a tagjainak megválasztásától
számított 30 napon belül nem
kezdi meg vagy 30 napot meg-
haladóan szünetelteti, illetve,
ha a bizottság taglétszáma a
megengedett alá csökken.

Endrédi Csaba

„Együtt Daniért” – köszönet a támogatásért!
Vámospércs Városi Ön -

kormányzat védnökségé-
vel és szervezésével segít-
ségnyújtásra kértük vá -
rosunk lakóit. Városi kö -
zösségünk nyolcéves kis
tagja, Fagyal Dani bajba
került. Az elmúlt év de-
cemberében derült ki,
hogy a gyilkos kórral, a
leukémiával kell megküz-
denie az életéért. Gyógy -
ke zelésének sikeréhez a
modern orvostudomány
mellett anyagi forrásra,
pénzre is szüksége van.
Március 16-án vasárnap
délután került sor az
„Együtt Daniért” Jóté -
kony sági gála műsorra.

Indításként a Danit bemu-
tató megindító video filmet
láthatták a jelenlévők, mely
születésétől napjainkig kísér-
te eddigi életének fontos pil-
lanatait. Ezt követően a mű -
sort a 2009-ben hasonló be -
tegséggel megküzdő Deme -
ter Pistike, verssel nyitotta
meg, az ő számára gyűjtött
első alkalommal városunk.
Utána Kovács Hunor video
üzenete adott további bizta-

tást, az ő gyógyulásának tá -
mogatására 2012 októberé-
ben volt gyűjtés.

A jótékonysági rendez-
vényt városunk polgármes-
tere Ménes Andrea nyitotta
meg.

A Vámospércsi Óvoda Nyu -
szi Csoportja – nyuszi táncot
táncolt, melyet Hajzer Im -
réné és Nagy Hajnalka taní-
tott a gyerekeknek.

Dani iskolai évfolyamtár-
sai, a második osztályosok
egy régi néphagyományt a
Gergely járást mutatták be.
Az előadást összeállították és
betanították a 2. évfolyam
pedagógusai Tar Anita, Ádám
Magdolna, Hetey Lajosné,
Nagy Gyuláné, Ludmanné
Németh Mariann, Csere
Gabriella. Ezt követően a
Búzavirág Gyermekkar dala-
it halottuk, akiket a kar veze-
tője Ráczné Stummer Ibolya
készített fel. A Bíborkadarka
Néptánc Együttes előadásá-
ban mezőföldi táncokat lát-
tunk, Nagyné Kiss Melinda
koreografálásában és közre-
működésével.

A néptáncosok műsorát
követő szünetben, az előtér-
ben házi sütésű maffinokat,
és más süteményeket, fánkot,
linzert, pogácsát, sós rudat
lehetett kóstolgatni. Nagyon
szép ékszereket és apró aján-
dékokat, kulcstartókat lehe-
tett emlékbe, ajándékba vá -
sárolni. Az így befolyt ös z-
szeg gel is Danit támogattuk.

A műsor második része
a Pircsike Közművelődési
Egyesület bohózata, a „Tü -
zes vas” előadásával folytató-
dott, melynek szereplői Kari
Irén, Ménes Andrea, Pol gár -

né Nagy Elvira, és Somogyi
László Gábor voltak.

A színjáték után az 5. évfo-
lyamosok néptánc tagozata
szilágysági táncokat muta-
tott be Bak János néptánc
oktató irányításával. A dél-
után során Grega Csaba elő-
adásában két gyönyörű dalt
hallhattunk. A műsor alkal-
mából a Vámospércsi Nép -
dalkör egyházi és helyi gyűj-
tésű dalcsokrot énekelt,
majd Szabó Anikó és Kálmán
Zsolt hajdúsági táncokat
mu tatott be. A műsort a
Vámospércsi Mazsorett cso-
port szambával zárta, melyet
Takács Pántya Barbara cso-
portvezető koreografált és
tanított be a csoportnak.

Felhívásunk érző szívekre
talált. Mutatja ezt a zsúfolá-
sig megtelt terem és a be -
folyt összeg, mellyel a család
Dani gyógyíttatására fordít-
hat.

A „Együtt Daniért” jóté-
konysági felhívás eredmé-
nyeként 1 344 100 Ft folyt
be összesen, mely tartalmaz-
za a kupakokból és alumí-
nium dobozokból kapott
összeget is. 

Minden támogatónak na -
gyon köszönjük az adomá-
nyokat! Köszönjük a rendez-
vény megvalósításában részt-
vevők, lebonyolítók, segítők
munkáját, a szolgáltatást
nyújtók támogatását, a köz-
reműködők előadását.

Bízunk benne, hogy ösz-
 szefogásunk eléri célját és
eredményesen hozzájárul
Dani gyógyulásához. Veled
vagyunk Dani! Szurkolunk
neked, hogy minél hama-
rabb újra életvidám, egészsé-
ges legyél!

Figyelem! 

Az akció nem ért véget.
Vámospércs Városi Önkor -
mányzat facebook oldalán
folytatódik a licitálás az Ér -
mihályfalvi „Marcsó József”
Képzőművészeti Alkotókör
és az „Érmellék 2009 Fo -
tóklub” adományaként ka -
pott alkotásokra. A licit lezá-
rásának időpontja április 25-
én, pénteken 12 órakor lesz.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

A Pityeri szőlőskertben
1600 m2 szántó eladó. Érdek -
lődni lehet: a 06-52/211-120-
as telefonszámon az esti
órákban.

Újabb élelmiszersegély összefogásból

A  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet EU Élelmiszersegély
program 2013. II. fordulója keretében biztosított élelmiszersegélyt
a Vámospércsen élő, szociálisan rászoruló családok számára.
A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet által megadott szempontok
szerint két csoportba tartozó személyeknek, családoknak volt adha-
tó a támogatás: létminimum közelében élők illetve kisnyugdíjasok
számára

A rászorultsági kategóriák megállapításához az előző évek cso-
magosztásainak tapasztalata alapján az alábbiakról döntött a cso-
magok Vámospércsre szállításáról és kiosztásáról gondoskodó
Vámospércs Városi Önkormányzat:

A létminimum közelében élők közül azok részesülhessenek élel-
miszer segélyben, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át, a 42 750 Ft-ot.

A kisnyugdíjasok közül azok részesülhessenek élelmiszer segély-
ben, akik egyedül élnek, és a jövedelmük nem haladja meg a nyug-
díjminimum 250%-át, azaz 71 250 Ft-ot. Ezen kívül, aki házastársával
együtt él, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíj-
minimum 200%-át, azaz 57 000 Ft-ot. 

Az élelmiszercsomagra jogosultaknak a Vámospércsi Mikrotér-
ségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál kellett jelentkezni
jövedelemigazolással, és a család anyagi helyzetét igazoló doku-
mentumok bemutatása alapján egy nyilatkozatot is ki kellett tölte-
niük. 

Az élelmiszersegély szétosztása az előző osztásokhoz hasonlóan
történt, vagyis a jogosultakat név szerint értesítették, hogy a csoma-
got vegyék át a Vámospércs, Nagy utcai raktárból.

A csomagosztás időpontja 2014. február 25-én 26-án volt, és 700
család részesült az élelmiszer adományból. A mostani akcióban az
alábbi élelmiszermennyiséget biztosította a Magyar Ökomenikus
Segélyszervezet Vámospércs számára:

Liszt: BL55(ES066) 3680kg, diabetikus tészta: (ES080) 800 kg,
durum rövidcső tészta: (ES085) 2800kg, étolaj: (ES111)1630 liter-

Az elmúlt évek tapasztalatát követve a kiosztást követően a fenn-
maradó mennyiséget az utólag jelentkezők részére tartották fenn.

Ménes Andrea, 
polgármester

A városi énekkar is fellépett a jótékonysági gálaműsorban

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

HUNYADI JÓZSEFNÉ
sz.: Bőde Erzsébet

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TÉGLÁSI LAJOSNÉ
sz.: Fekete Zsófia

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

GULYA ISTVÁN FERENC

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

részvéttel osztoztak

Az új aukció az
Érmihályfalvi Marcsó József
Képzőművészeti Alkotókör

és az Érmellék 2009 Fotóklub
adományaiból jöhetett létre
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Kis sakkozóink nagy sikerei

Január 25. Hajdú-Bihar Megyei Sakk Diákolimpia
Egyéni Bajnokság: 

Kacsándi Lili Fruzsina 4.a, Ferkovics Vanda 4.c,
Lengyel Fruzsina 4.c - csapat 5. helyezés. 

Kacsándi Lili korcsoportjában egyéni 1. helyezés.
Március 1. Félegyházi László Tehetségkutató

Ifjúsági Sakkverseny, Debrecen, Tóth Árpád Gim -
názium:

Zahonyai Nikolett 2.c U8 korcsoport egyéni 2. helye-
zés.

Zahonyai Bernadett 4.a U12 korcsoport egyéni
1. helyezés.

Kacsándi Lili Fruzsina 4.a U12 korcsoport egyéni
2. helyezés.

Március 8. Géniusz Kupa:
Kacsándi Lili U12 korcsoport egyéni 1. helyezés.
Március 9. Megyei Felnőtt I. Osztályú Bajnokság:
Kacsándi Lili megyei felnőtt I. osztályú bajnoksági

győztes meccset vívott - a parti 3 órán keresztül tartott.
Március 15. Ünnepi Rapid Sakkverseny, Debrecen,

Belga Étterem:
Kacsándi Lili ifjúsági (18 éven aluli) 2. helyezés.

Ezen a versenyen a teljes ifjúsági és felnőtt mezőnyben
részt vevők közül (!) ő kapta meg a „Legjobb női sak-
kozó” díját is.

Lili édesapjával, Kacsándi Sándorral, és egy ideje
Száva Miklóssal készül a versenyekre. Nikolett és
Bernadett édesapjukkal, Zahonyai Ferenccel edzenek,
Mindhárom lány a művelődési házban is szokott sak-
kozni.

További sikeres versenyzést kívánunk!

Tanulóink sikeresen szerepeltek az I. Tan -
kerületi Tornaversenyen, Nyírmártonfalván:

Gyerkőc korcsoport csapata 4. helyezést ért el
(Borsó Mónika 1.a, Jernyei Nikolett 1.a, Varga Fruzsina
1.a).

I-II. korcsoportos csapata 2. helyezést ért el (De me -
ter Dorina 2.b, Fekete Orsolya 2.b ,Medvés Petra 2.c).

I-II. korcsoportos csapata 3. helyezést ért el
(Elek Andrea 3.b, Kovács Panni 3.b, Orosz Réka 3.b,
Szabó Anett 3.b).

Egyéni helyezések:
Varga Fruzsina 2. helyezés (gyerkőc kcs.).
Medvés Petra 1. helyezés (I-II. kcs.).
Elek Andrea 1. helyezés (I-II. kcs.).
Felkészítő pedagógus: Nagy Gyuláné.

Március 21-én a víz világnapja alkalmából vetél-
kedőt rendeztünk, ahol a gyerekek tudásukat és ügyes-
ségüket is összemérhették. Előzetes feladatként plaká-

tokat, vizes palack címkét terveztek, ásványvizes flako-
nokból használati- és dísztárgyakat készítettek.

Március 20-án az 5., március 26-án a 4. évfolyam
tanulói budapesti kiránduláson vehettek részt.

2014. március 21-én a 3.a és 3.b osztály szín-
házlátogatáson vett részt Debrecenben, a Csokonai
Nemzeti Színházban. Nemes Nagy Ágnes: Bors néni,
Bors! című zenés sétarepülését élvezhették 2 részben a
gyerekek. 

SAJTÓANYAG
Vámospércs és nyírmártonfalva települések
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050
Nyitórendezvény 2014 / 03 / 07

Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 2009-ben a
Környezet és Energia Operatív programhoz benyújtott sikeres
pályázatuknak köszönhetően 53 millió 762 ezer forintos támoga-
tást nyert a csatornázás előkészítő munkálataira. A program ered-
ményes megvalósítása lehetővé tette, hogy a második fordulóban
a tényleges megvalósításra, a csatornahálózat kiépítésére
pályázzon a Vámospércs és Nyírmártonfalva önkormányzatai
által létrehozott Társulás. A sikeres pályázat eredményeként közel
2,6 milliárd forint támogatásban részesült a beruházás. A támo-
gatási szerződést 2012. november 28-án írták alá.

A Társulás 2013 júliusában a Belügyminisztérium EU Önerő
Alapjához pályázatot nyújtott be az önrész támogatására, melyet
Magyarország Kormánya 100%-os támogatásban részesített. Így
a teljes önrész összegét, 472 288 150 Ft-ot kormányzati támo-
gatásból finanszírozza a Társulás. A támogatásnak köszönhe-
tően a vámospércsi és nyírmártonfalvai ingatlanok tulajdonosai-
nak – sok más településtől eltérően – nem kell a közel 200 ezer
forintos hozzájárulást megfizetni. Az önerő támogatására vonat-
kozó támogatási szerződést 2013. szeptember 30-án írták alá. 

Jelenleg Nyírmártonfalván nincs szennyvíz csatornahálózat,
Vámospércsen pedig kevesebb, mint 5%-os a csatornázottság.
A település határában egy korszerűtlen szennyvíztelep van,
melynek fekvése és nagyságrendje, valamint tisztítási technoló-
giája már jelentősen elavult, a műtárgyak sem felelnek meg a
környezeti előírásoknak. A telep szennyező forrásnak minősít-
hető, mely felszámolásra és rekultivációra szorul. 

A projekt sikeres megvalósításával a két településen össze-

sen mintegy 45 kilométernyi új gravitációs csatornahálózat
épül közterületi átemelőkkel, valamint egy közös, korszerű
700 m3 kapacitású szennyvíztisztító telep valósul meg a két
település határában. 

A beruházás eredményeként Vámospércsen összesen 1763
darab, Nyírmártonfalván pedig összesen 781 darab ingatlan
köthető majd rá az új csatornahálózatra. 

A csatornázási program megvalósulásával csökken a környe-
zetszennyezés, az ingatlantulajdonosok mindennapjai kényelme-
sebbé válnak, megszűnik a szippantás, az életkörülmények javul-
nak és várhatóan az ingatlanok értéke is emelkedni fog. A csator-
názással javul a felszíni és felszín alatti vizek állapota és nő a kör-
nyezeti biztonság, ezáltal Vámospércs és Nyírmártonfalva egész-
ségesebb, tisztább településsé válik. A beruházástól az önkor-
mányzatok azt várják, hogy ezzel a fontos alapinfrastruktúra meg-
teremtésével a települések a tőkebefektetők számára is vonzóak
lesznek és hosszabb távon munkahelyteremtő beruházások is
megvalósulnak. 

A kivitelezési munkálatokat a közbeszerzési pályázaton leg-
kedvezőbb ajánlatot tevő Debreceni Mélyépítő Holding Kft, a
Pannon Nívó Zrt. és a KE-VÍZ 21 Zrt. Konzorcium, mint közös aján-
lattevő végzi. A tényleges építkezési feladatok várhatóan 2014.
március közepén kezdődhetnek el.  

A teljes csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítése
várhatóan 2015 nyarán készülhet el.

Vámospércs és Nyírmártonfalva           
Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás

Tájékoztató sikeres versenyszereplésről
Az Oxigén Kupa Erdei Futóverseny profi és amatőr futók

számára biztosít versenyzést a debreceni Nagyerdőn.
Településünk évek óta képviselteti magát a színvonalas

versenyen, melynek fővédnöke Balczó András háromszoros
olimpiai öttusázó, a Nemzet Sportolója. A 2013-14-es évad

hat versenyén összesítésben az 5 km-es távon, a 40-es kor-
osztályban Rácz Ildikó 3., a 10 km-es távon, a 35 éves kor-
osztályban dr. Dani János 1., Szőcs József 3. helyezést ért el.
Hajrá Futás!

Rácz Ildikó

Március 14-én délután ,,Emlékmorzsák teával"  címmel beszélgetésre invitálták a művelődési ház dolgozói az 
érdeklődőket, melynek keretében a városunkból elszármazott, Halász Margit írónővel találkozhattak. Az írónő

beszélgetőtársa dr. Mezeyné Bölöni Judit nyugalmazott középiskolai tanárnő volt. A program a Szépírók Társasága
támogatásával valósult meg. Képeinken a rendezvény meghívott vendége és a program résztvevői láthatók
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Európai Uniós támogatással valósul meg Vámospércs és
Nyírmártonfalva teljes csatornázottsága. A két település
2 565 109 500 Forint támogatást nyert a csatornahálózat kiépí-
tésre és egy korszerű szennyvíztisztító telep létrehozására.

A projekt összköltsége 3 103 050 650 Ft. A saját forrás összege
472 288 150 Ft, melyet a Belügyminisztérium Önerő Alapjához
benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően Magyarország
Kormánya 100% vissza nem térítendő támogatásban részesített.

Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási
Önkormányzati Társulás
Cím: 4287 Vámospércs, Béke u. 1.
Telefon:+36 (52) 591-502, Fax:+36 (52) 591-515   
E-mail: info@vamospercs.hu                          



Vámospércstől Szaúd-Arábiáig
Amikor Kiss Imre és

felesége Katika 1982-ben
úgy döntöttek, hogy vállal-
kozók lesznek és feladják a
korábbi biztos megélhe-
tést jelentő munkahelyet,
még egyáltalán nem lehe-
tett tudni, hogy páratlan
sikertörténet kezdődik ez -
zel a lépéssel. Sőt, igen
nagy kockázatot vállaltak
ezzel akkoriban, hiszen az
akkori időkben nem igen
kedvelték azokat, akik mer-
 tek a saját útjukon járni, és
vállalták, hogy letérnek a
lenini útról. Azóta a Kissfa-
Família Kft. nemzetközi
hírű vállalkozássá vált,
akikre egész Vámospércs
büszke lehet. A történetük-
ről kérdeztük a cég tulajdo-
nos asszonyát.

Mint elmondta, férje aszta-
los ipari szaktudására már a
szocializmusban is felfigyel-
tek, hiszen Debrecenben, az
Asztalosipari KTSZ-ben dol-
gozott csoportvezetőként, ám
a szép teljesítményeket nem
megbecsülték a vállalatnál, ha -
nem azon felbuzdulva még
többet követeltek Kiss Imré -
től, akit erősen nyomasztott
az igazságtalan teljesítmény
kényszer. Azért is zaklatták
időnként, hogy nem lépett be
az állampártba, ami akkori-
ban, főleg egy középvezetői
beosztásban valóságos különc-
 ködésnek számított. Egyszer
csak az egészbe belefáradva
úgy határoztak, hogy vállalko-
zók lesznek a szocializmus-
ban, és Imre bácsi otthagyta a
céget. Nem volt azonban
könnyű a folytatás, mivel ak -
koriban nem igen lehetett ma -
gán úton beszerezni azokat a
nagy értékű és ritka faipari
gépeket, amelyekkel ko moly
munkát lehetett volna vállal-
ni, ezért nekiláttak, és saját
kezűleg, házilag gyártották le
ezeket. Ahogy Katika meséli,
még most is ott vannak a diófa
alatt letakarva, mert nincs szí-
vük megválni tőlük, hiszen a
küzdelmes múlt fontos jelké-
pei ezek számukra. 

Az új masinákkal együtt a jó
hírű asztaloshoz jöttek is a
megrendelések szép sorban,

és a jól elvégzett munka ered-
ményeként messzire eljutott a
kft. jó híre. Időközben a lét-
szám is bővült, és ma már 32
embert foglalkoztatnak, főleg
helyi és környékbeli embe -
reket, akik szaktudásukkal
gyarapítják a cég hírnevét.
Közülük sokan 10-20 éve is
náluk dolgoznak már, néhá-
nyan a tanulóidejüket is a kft.-
nél töltötték. Ez a hűség annak
is köszönhető, hogy a vállalko-
zás tulajdonosai nagyon meg-
becsülik a szaktudásukat, há -
lásak a becsületes és tisztessé-
ges munkáért, és egyenlő part-
nerként tekintenek a munka-
társakra. A családi vállalkozás
referenciája pedig párját rit-
kítja. A sorozatgyártás tekinte-
tében országszerte körülbelül
1000 szállodai szoba belső
faépítészeti munkája hirdeti
tudásukat, de további vonze-
rőt jelent a megrendelők szá-
mára, hogy az egyedi tervezé-
sű és megmunkálású belső
berendezésekig mindent meg
tudnak csinálni olyan színvo-
nalon, aminek révén országos,
sőt, nemzetközi hírűvé vált a
vállalkozás. Jelenleg három
szálloda gyártása zajlik folya-
matosan egymás mellett. S
hogy hogyan alakul egyik
megrendelés a másik után?
Nos, arra jó példa az alábbi tör-
ténet. Épp, az Óbester Szállo -
da vendégei voltak ugyanis
arab üzletemberek, akiknek
nagyon megtetszett az ott lát-
ható bútorzat és a többi fa -
munka, és utána jártak, vajon

ki gyártotta ezeket. Így jutot-
tak el Vámospércsre, és azon-
nal komoly megrendelést ad -
tak Kisséknek, akik a legyár-
tott egyedi termékeket maguk
kísérték ki Szaúd-Arábiába. A
megrendelők elégedettségét
az is bizonyította, hogy ezt
követően arra kérték Imre
bácsiékat, hogy gyártsák le a
budapesti nagykövetségük és
a családi rezidenciájukat épü-
letének berendezését is. De
úgy tűnik, diplomáciai ber-
kekben is fogékonyak a szép-
re, mert azt követően a ka -
zahsztáni követség rezidenci-
áját is nekik kellett megvalósí-
taniuk. Legutóbb Milánóban
volt exkluzív kiállításuk, ami-
nek eredményeként úgy tűnik,
több nemzetközi megrende-
lést kapnak a közeljövőben.  

Tehetségüket és kreativitá-
sukat idehaza a szakma is
díjazta már több alkalommal,
ugyanis Kiss Imre három éven
keresztül egymás után nyerte
el a Magyarország Legjobb
Asztalosa címet, amit rangos
termék bemutató keretében
maga a szakma ítél oda titkos
szavazás alapján. A 200-300
magyar asztalos előbb a cég
Colonial faliórájára szavazott,
utána egy egyedi tálalószek-
rény alapján ítélték oda az elis-
merést, harmadszor pedig egy
nappaliba való díszes szek-
rény hozta meg a győzelmet.
A két utóbbi terméknél már
fiuk, Tivadar is erősen bedol-
gozott, sőt, az utolsó szekrényt
már teljes egészében csak ő

valósította meg, de nem mer-
ték az ő neve alatt kiállítani,
mert attól tartottak, hogy azt
mondanák, úgyis az apja csi-
nálta meg helyette. Volt tehát
kinek tovább adni a stafétát, és
ma már főleg a fiuk irányítja
a céget, akiről azt mondják,
hogy nem csoda, hogy örököl-
te apja tehetségét, hiszen a for-
gács között nőtt fel. De a har-
madik generáció is próbálgat-
ja már az oroszlánkörmeit,
mivel Tivadar egyik fia szintén
asztalosnak tanul rövidesen,
mivel nagyon érdekli a szakma
és a képességei is méltók az
apjáéhoz és a nagypapáéhoz
is. A vámospércsiek nyilván
tudják, hogy a sikeres vállalko-
zó családhoz tartozik a lá -
nyuk, Andrea is, aki a szintén
országos hírű Kiss Virág Cuk -
rászda tulajdonosa, róla nem-
rég olvashattak cikket lapunk-
ban. Fiuktól két fiú, lányuktól
pedig két lány unokájuk van,
és remélik, hogy a családból
egyre többen besegítenek
majd a vállalkozásokba, mert
a hetvenhez közeledve egyre
több segítséget igényelnek a
munkához a fiataloktól. A jö -
vőben újabb fejlesztéseken
gondolkodnak, aminek a leg-
fontosabb beruházása egy új
raktár felépítése lenne. Ennek
kapcsán Katika azt is elmond-
ta, hogy soha egyetlen fillér
hitelt sem vettek fel és mosta-
náig pályázaton sem igényel-
tek pénzt. Inkább beosztással,
okos tervezéssel haladtak elő-
re, úgyhogy mondta is egy
pályázatíró nekik, aki mosta-
nában ösztönözte őket arra,
hogy legalább valamilyen pá -
lyázatot adjanak be a raktárra,
hogy Brüsszelben, az Európai
Unió központjában, mint ér -
de kességet mutogatnák őket,
olyan ritka, hogy egy cég ön -
erőből képes ilyen sikereket
elérni. Ennek ellenére, sosem
gondoltak arra, hogy elköltöz-
zenek Vámospércsről. Sőt,
úgy látják, az, hogy a minőségi
munkáért, vagy a cukrászati
finomságokért egy ilyen kisvá-
rosba kell a megrendelőknek
eljönni, még fokozza is a telje-
sítményük és a munkájuk érde-
kességét, különlegességét.    

Endrédi Csaba
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A Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola negyedik évfolyamának két osztálya és az őket
kísérő pedagógusok és szülők, azaz hatvanhárom fő

látogatta meg a Parlamentet és a Budai várat Tasó
László országgyűlési képviselő közbenjárásának és

segítségének köszönhetően. A kirándulás minden résztve-
vőnek nagy élmény volt, amit ez úton is köszönünk.

A kirándulókról a fotó a Szentháromság téren készült 

Ilyen gyönyörűségeket is tudnak gyártani a sikeres
vámospércsi családi vállalkozásnál


