
Tiszta szívből köszö-
nöm a támogatást és biz-
tatást, amit folyamato-
san érzek és kapok Ked -
ves Ismerőseimtől! Na -
gyon jól esik, és nagyon
fontos számomra!

Voltak pillanatok, és min-
 den bizonnyal lesznek,
amikor egy vállveregetés,
együtt érző gondolat, mon-
dat, üzenet kellett és kell a
továbblépéshez. Ezen az
úton is szükségem van rá, nem lenne annyi erő és kitar-
tás bennem, ha nem érezném a tiszteletet és szeretetet,
ami körülvesz. Azzal szeretném és akarom meghálálni,
hogy a tudásom legjavát, a tisztségemmel járó jogosít-
ványokkal megerősítve állítom azok szolgálatába, akik-
kel ,,a megkezdett úton, együtt járunk"! Isten szeret
engem, mert nélküle nem lehetnék méltó támogatóim
megtisztelő bizalmá ra! Nem lehetne ilyen nagyszerű
Családom, Véreim, Ba rátaim, Munkatársaim, ilyen
kiváló Támoga tóim! Velem vannak az Égiek is, az
Elköltözöttek, akik tudom, hogy mindig segíte-
nek. Velük, Veletek vagyunk erősek! De nagyon! Lehet
mindent jobban és eredményesebben csinálni, de
abban biztos vagyok, hogy senki nem akarja annyira
és olyan tiszta szívvel meghálálni a választók bizal-
mát, mint aki most könnyes szemmel küldte el az üze-
netét.

Tisztelettel: Tasó László
(forrás: www.tasolaszlo.hu)

Magyarország példaképe: 
H. Csongrády Márta

XXIV. évfolyam, 5. szám
2014. május 

Ingyenes újság

A vámospércsiek köré-
ben jól ismert és szeretett
H. Csongrády Márta deb-
receni fotó- és képzőmű-
vész, muzeológus, etnog-
ráfus kapta az idén az MTI
néhai tudósítója, Káplár
László emlékére alapított
Jó ember-díjat, az elisme-
rést április 26-án adták át
Pécsváradon.

Kérdésünkre válaszolva a
művésznő elmondta, hogy
ez egy olyan kulturális kitün-
tetés, amelynek odaítélése-
kor kiemelt fontosságot tu -
lajdonítanak az önzetlenség-
nek és az érdek nélkül való
karitatív tevékenységnek.
Így H. Csongrády Márta ese-
tében közéleti, kulturális
szervezőmunkája és képző-
művészeti munkássága mel-
lett azt is figyelembe vették,
hogy immár 10 éve minden
ellenszolgáltatás nélkül se -
gít egy Bocskai-kertben lakó
kerekes székes embernek a
mindennapi teendőkben.
Bevásárol neki, intézi a hiva-
tali és egyéb ügyes-bajos dol-
gait, egyszerűen szeretetből.
Ez a mozgássérült hölgy érez-
te úgy, hogy az idén köszö-
netképpen benevezi Mártát
a jelöltek közé. Rangos me -
zőny alakult így ki, akik kö -

zött határon túli magyar is
szerepelt karitatív tevékeny-
sége kapcsán, ám a 15 jelölt
közül a kuratórium a mű -
vésznőnek ítélte oda a díjat,
és a „Magyarország példaké-
pe” kitüntető címet. 

A díj nem más, mint egy
márvány alapra helyezett 20
centiméter magas bronz szo-
bor, amely Judit Hagner,
Németországban élő szob-
rász alkotása. Címe: Simoga -
tó kezek. Márta elmesélte,
hogy igen elegáns és ünne-
pélyes díjátadót szerveztek
Pécsváradra és ő lehetett a

díj megalapítása óta a kilen-
cedik kitüntetett. 

A művésznő eddigi tevé-
kenységét is méltatta a kura-
tórium, kiemelve, hogy H.
Csongrády Márta hozta létre
és működtette évtizedeken
át a debreceni Kenézy Gyula
Kórház Kenézy Galériáját,
sok alkotónak adva lehetősé-
get a bemutatkozásra, az
elindulásra a művészi pá -
lyán. Nevéhez fűződik az
Aranybika és a Mátyás Ga -
léria, valamint nemzetközi
alkotótáborok alapítása, mű -
vésztelepek vezetése is, mun-

 kája során ugyanakkor soha
nem az anyagi javak motivál-
ták, hanem a művészet iránti
elkötelezettség és az ember-
ség – mondta Králik Ivánné,
a díj átadója, a kuratórium
elnöke. 

A kitüntetett alkotó el -
mondta, hogy nagyon nagy
megtiszteltetés számára ez
az elismerés, és boldog, hogy
méltónak találták az elisme-
résre, ugyanakkor kiemelte,
hogy az élet megy tovább, és
máris tevékenyen részt vesz
a vámospércsi női művésztá-
bor és az azt követő hortobá-
gyi művésztelep szervezésé-
ben. Vámospércsen június
29-től július 7-ig vesznek
részt elismert képzőművész-
nők a táborban, köztük ket-
ten indiai, pontosabban hin-
du nemzetiségűek, de jön-
nek Moldovából és Riga vá -
rosából is. Rögtön után
pedig kezdődik a hortobá-
gyi tábor, amely július 16-ig
fogadja a látogatókat, akik
közül sokan a vámorpércsi
helyszínt cserélik fel a hor-
tobágyira. Gratulálunk H.
Csongrá dy Mártának a ran-
gos díjhoz, és örömmel, jó
szívvel fogadjuk városunk-
ban művész társaival együtt
az idén is. 

Endrédi Csaba

Köszönöm 
a támogatást!

Fotó: dedmedia.hu

Az immár hagyománnyá lett majálisi kerékpártúrát az
idén Ménes Andrea polgármester vezette. A programon 
a jó időnek köszönhetően nagyon sokan vettek részt és

bicikliztek el a magyar-román határhoz



Áprilisban születtek
NÉMETI BOTOND NORBERT

(Stelcz Norbert és Németi Mária)
PAPP CSENGE (Pap Zoltán és Fórizs Katalin)

HEVESI MELINDA (Hevesi Sándor és Harangi Mariann)
KORCSMÁROS LEVENTE (Korcsmáros Kálmán és Pusztai Piroska)

Házasságkötés
KACSÁNDI NORBERT MIHÁLY és LEMÁK GABRIELLA

JÓNÁS ERNŐ és SEBŐK GYÖNGYI

Aki már nincsenek közöttünk
SZÖRNY OTTÓ

Éneklő Ifjúság – „aranyban tündöklő Búzavirág”
Április 5-én a KÓTA fel-

hívására a Hajdú-Bihari
Zenei Egyesülettel együtt-
 működve a Debreceni
Művelődési Központban
idén is megrendezték a
Debrecenben működő
gyermek- és ifjúsági kó -

rusok számára az Éneklő
Ifjúság minősítő hang-
versenyt. 

Az Éneklő Ifjúság, mint
kórusmozgalom 1934-ben
indult, azaz az idén 80 éves
múltra tekint vissza. A hang-

verseny célja: találkozási,
bemutatkozási lehetőség
megteremtése, zenei él -
ményszerzés, egymás mun-
kájának megismerése, a
zenei műveltség fejlesztése,
és nem utolsó sorban a kóru-
sok szakmai minősítése.
Nem is kifejezetten az egy-
más közötti versengés, ha -
nem inkább a bemutatkozás
és más kórusok megismeré-
sének a lehetőségén volt a fő
hangsúly. 

A zsűri szakmai minősíté-
sek odaítélésénél azt vizsgál-
ta, hogy az énekkarok hol
tartanak a kórusépítés mű -
vészetében. A se regszemlére
közel 500 általános- és kö -
zépiskolás énekelt ezen a
napon és szerepelt nagysze-
rűen. A rendezvény kimagas-
ló színvonalára jellemző,
hogy valamennyi induló

arany, vagy annál magasabb
minősítést kapott. A zsűri
elnöke Török Ágnes főisko-
lai docens, karnagy volt.
A zsűri tagjai voltak: Dsupin
Borbála főiskolai docens,
karnagy, Brincken György -
né karnagy. A szakmai zsűri-
től a Vámospércsi Mátyás
Király Általános Iskola és
AMI Búzavirág Gyermek -
kara arany minősítést kapott
„B” (kórus) kategóriában.
Különdíjat nyert Dienes
Valéria, „Világnak Királyné
Asszonya” című művének
bemutatásáért a kórus ve-
zetője Ráczné Stummer
Ibolya. 

Gratulálunk a Búzavirág
Gyermekkar tagjainak és
karnagyuknak Ráczné Stum -
mer Ibolyának a szép telje-
sítményhez.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Idősek
Otthonában megüresedett két férőhely.

Ezen férőhelyek betöltésére várjuk azon Vámos pércsi
lakosok jelentkezését, akik megfelelő gondviselő hiányá-
ban rászorulnak és szeretnék igénybe venni az idősott-
honi elhelyezést.

Jelentkezési feltételek:
– Az idősek otthonában az 1993. évi III. a szociális igaz-

gatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 68. § alap-
ján:

Meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igény-
lő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött sze-
mély látható el, illetve a 18. életévét betöltött, betegsége
vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem
képes, meghatározott gondozási szükséglettel rendelke-
ző személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-
gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

– Idősotthoni ellátás a napi 4 órát meghaladó vagy a jog-
szabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló
gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Jelentkezni lehet 2014. május 20. napjáig, a Szociális
Szolgáltató Központban, Vámospércs, Nagy utca 28.
szám alatt.

Ménes Andrea
polgármester

Költészet Napja, a Dongó együttessel
Magyarországon 1964

óta József Attila születés-
napján, április 11-én ün -
nepeljük a Magyar Köl -
tészet Napját. Hegedüs
Géza író, költő szavait
idézve: „Minden, ami köl-
tészetünkben addig volt,
beleolvadt József Attilá -
ba; minden, ami azóta
van, vele kezdődik.”
Örök sége sok évtizedre
meghatározta a magyar
költészet irányát. 

Ebből az alkalomból min-
den évben irodalmi előadó-
estekkel, könyvbemutatók-
kal, költőtalálkozókkal és
versenyekkel, verses összeál-
lításokkal tisztelegnek or -
szágszerte a magyar líra
előtt. Városunkban is hagyo-
mány, hogy a Művelődési
Ház és Könyvtárban megem-
lékezünk a jeles napról.
Április 11-én a délelőtti órák-
ban a második évfolyamo-
sok Nyakas Gáborné könyv-
táros irányításával rendha-
gyó könyvtári óra keretén
belül emlékeztek meg a
Költészet Napjáról. 

Délután 15 órakor kezdő-
dött a városi ünnepség, me -
lyet Halász Réka 8.b osztá-
lyos tanuló, Szabó Lőrinc:
„Hajnali ri gók” című versé-
vel nyitott meg. Ménes And -
rea polgármester az ese-

mény jelentőségét a vers és
irodalom fontosságát emel-
te ki ünnepi köszöntőjében.
Az esemény alkalmából a
Dongó Együt tes „Míg a vers-
ből dal lesz” című műsora
hangzott el. 

A népszerű zenekar 1976-
ban Nyíregy há zán alakult.
Elsősorban verseket zenésí-
tenek meg, és adnak elő
hasonló hangszerelésben,
mint a híres Kaláka együtes.
Több díjat nyertek már eddi-
gi pályafutásuk során, köz-
tük az 1985-1990 közötti
zenei, kulturális tevékenysé-
gükért a „Kiváló Együttes”
címet, és a művelődési mi -
niszter Dícsérő Oklevelét.

Vidéki zenekar lévén nagy
eredmény, hogy két leme-
zük is aranylemez lett. 2008-
ban a „Hazátféltő” című
album, 2012-ben a „Nap -
sugárhí vo gató” című lemez
fogyott olyan jól a közönség
körében, hogy mindkettő
aranylemezes minősítésű
lett. Hangulatos, interaktív
zenés műsoruk igazi művé-
szi él ményt nyújtott a részt-
vevőknek, és közreműködé-
sükkel sikerült méltó mó -
don megemlékeznünk a
jeles napról.

Diósné 
Kozma Erzsébet

Vámospércsen, a városközpontban

a József Attila utca 61. szám alatti 

30m2-es üzlethelyiség 
BÉRBEADÓ.

Érdeklődni: 

06/30-471-3285-ös telefonszámon.

Vámospércs, Hegyalja u. 2/a. alatti kis telken lévő, 

tetőteres, összkomfortos CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

Átlagos állapotú, alápincézett.

Érdeklődni  
a 0630/4447982 és a 0630/6981861 

telefonszámon lehet.

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

rendelkező magánszemélyek
(2003. évi XCII. tv. 55/B §.  (1) bek.  alapján)

2014. március  31-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 94 427     
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 85 960     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 39/C. 97 920     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 166 400     
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 55 200     
Kelemen Mihály 8386040645 4287 Vámospércs, Nagy u. 94. 52 799     
Nagy Attila 8408244213 4287 Vámospércs, Bocskai kert 3061/1. 105 352     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 90 380     
Pallai Mihályné 8369694705 4287 Vámospércs, Nagy u. 101. 50 163     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 618 879     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 179 840     
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 126 960     
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 111 860     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 83 951     

Összesen:  3 346 084     

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 

100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkező 
gazdasági társaságok

2014. március  31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 450 200     
Csősz -System 2001. Kft. "FA" 12760213-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 11. 394 325     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Farmer-Gazda Bt. 21870602-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. 136 650     
Gigi-Trans Kft. 13513155-2-09 4287  Vámospércs, Csokonai u. 18. 142 876     
Kratom Team Kft. 23802449-2-09 4287 Vámospércs Jókai u. 2. 130 270     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 252 340     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 308 400     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 177 220     
Törő-Team Kft. 11746005-2-09 4287 Vámospércs, Vágóhíd u. 14. 178 062     
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287  Vámospércs, Víz u. 5. 120 100     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 579 910     

Összesen:  3 253 772

A Költészet Napi rendezvény közönsége, elől Ménes
Andrea polgármester, Huszti János alpolgármester és

Polgárné Nagy Elvira önkormányzati képviselő

Előadás közben a Dongó Együttes, 
a Költészet Napi rendezvényen

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

SZÖRNY OTTÓ

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

A gyászoló család
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Felhívás, 
idősotthoni elhelyezésre

Ingyenes szűrővizsgálat

Kedves Betegeink! 2014. május 26-án (hétfőn) 13 órától –
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot szervezünk rendelőnk-
ben a csontritkulás, memóriazavar kiszűrése céljából.

A szűrés címe: Vámospércs-Kistérségi Járóbeteg Ren-
delőintézet, Vámospércs, Piac u. 4.

A szűrés célja: 
– változó kor utáni nők csontritkulás mérése alkar vizsgálattal

DEXA készülékkel, 
– 65 év feletti férfiak csontritkulás mérése,
– az 55 éven felüliek feledékenységének  felmérése, 
– a szellemi teljesítőképességek csökkenésének felismerése, 
– az Alzheimer korai szakasz felfedezése, időbeni kezelése.
A feledékenység vizsgálat során egy kérdőívet kell kitölteni,

amelyhez szükség esetén szemüvegét kérjük hozza magával.
A kérdőív értékelése után, – amennyiben eltérést találunk, – szak-
orvosi konzultáció áll rendelkezésre.

Amennyiben részt kíván venni a szűrővizsgálaton, kérjük az
alábbi telefonszámon jelezze: 52-591-064. 



Ezúton szeretnék 
minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról 

hogy pályázatot nyújtottarn be EMVA – Fiatal
mezőgazdasági termelők indulásához 

a 2012. évben igényelhető támogatási jogcímre
(6.122.01.01). 

A sikeres pályázat révén kapott támogatással 
önálló mezőgazdasági vállalkozást hoztam létre. 

A jövedelempótló támogatás és további 
támogatási lehetőségek igénybevételével vállalom, 

hogy életképes gazdaságot működtetek, 
és 2017-re a gazdaságom mérete 

legalább 13,32 EUME lesz. 

Fő tevékenységem:
baromfitenyésztés. 

SZAOKU JÁNOS TAMÁS

(4263 Nyírmártonfalva, Melánia tanya 24.) 

„Vámospércs fejlődése fontos számunkra”
Tóth Csaba ismert vál-

lalkozó városunkban, hi -
szen hozzá és feleségéhez
kötődik a városháza mel-
letti ajándékbolt, és a
nagyobb volumenű Vá -
mos-Beton Kft. is. A vele
készített interjúból kide-
rült, hogy számukra so -
sem volt kérdés, hogy itt
kell helyt állniuk, hiszen
szeretik Vámospércset
még akkor is, ha egy épí-
tőipari vállalkozás szá-
mára fontos, hogy minél
nagyobb piaci környe-
zetben működjön.

Ahogy Tóth úr fogalma-
zott, egy nagyobb városban,
egy szélesebb vonzáskörzet-
ben nyilván többen akarnak
építkezni, beruházni, így fel-
tehetően több a megrende-
lés is, de az ő fejében sosem
fordult meg a költözés gon-
dolata. Egyrészt érzelmileg
kötődik a városhoz, más-
részt pedig nagyon bíztató-
nak tartja az elmúlt években
elindult fejlődést, ami jórészt
az önkormányzat és a város
vezetése által elnyert pályá-
zati beruházásoknak kö -
szön hető. Az építőiparhoz
kapcsolódó tevékenységük
és a helyi ismertségük révén
ugyanis eredményesen tud-
tak kapcsolódni a néhány
évvel ezelőtt régészeti feltá-
rásokhoz, amelyek az Egész -
ségcentrum építését előzték
meg, de jutott munka a ke -
rékpárút kiépítéséből is, leg-
utóbb pedig a városháza
udvarának szilárd burkola-
tát is ők építették ki. Csaba
szerint tehát jó a fejlődés irá-

nya és abban bízik, hogy
az intézményi beruházások
mellett rövidesen a lakossá-
gi megrendelések is szapo-
rodni fognak, hiszen a kft.
földmunkákra, útépítésre és
az úgynevezett transport
beton előállítására szakoso-
dott tevékenysége nem nél-
külözheti sokáig az építőipa-
ri megrendeléseket. 

A céget családi vállalko-
zásként 2010-ben alapították
a feleségével, aki az ajándék-
bolt ügyeit intézi, és kezdet-
ben főként közúti árufuva-
rozásra vállalkoztak. A pia-
ci megrendelések azonban
egyre szerényebbek és rit-
kábbak lettek, ezért eladták
a korábban beszerzett nyer-
ges vontatókat és az építő-
ipar felé nyitottak. Ez sem

volt könnyű, hiszen ez az az
ágazat, amelyet talán a leg-
jobban érintett a világgazda-
sági válság okozta visszaesés,
de jó és megbízható munká-
val sikerült ismertté és elfo-
gadottá tenni a működésü-
ket, ami biztosította a cég
fennmaradását. 

A fuvarozás sem szűnt
meg teljesen, hiszen Csaba
megtartotta korábbi, 1987-
ben létrehozott egyéni vállal-
kozását is, és a szállítmányo-
zást ide csoportosította át.
A Vámospércsre hozott be -
ruházásoknak és a környék-
beli építkezéseknek köszön-
hetően stabil a cég helyzete,
és még némi korszerűsítésre
is futja a bevételekből. Most
újítják a számítógépes rend-
szerüket, és a betonkeverő

üzemre is folyamatosan köl-
tenek. Szívesen építenének
egy nagyobb kapacitású, tel-
jesen új keverőt is, de ezzel
még kivárnak, mert a jelen-
legi megrendelések még
mindig nem garantálják,
hogy egy ilyen költséges
építkezés gyorsan megtérül
majd. 

A kft. három dolgozóval
működik alaphelyzetben, de
a megrendelések számától és
nagyságától függően tíz,
vagy annál több munkatárs-
sal is tudnak dolgozni, ha
szükséges. Az ágazat egyik
legfőbb problémája Tóth
Csaba szerint továbbra is a
körbetartozás, ami legin-
kább a hozzájuk hasonló
kisebb cégeket érinti. To -
vábbra is rendszeres, hogy a
generálkivitelezők egy része
nem fizeti ki az alvállalkozói
munkát, vagy legalábbis
nem időben, és a szerényebb
bevétellel rendelkező cégek
gyakran be csődölnek, mire
sikerül az őket megillető
pénzekhez hozzájutni. Ha
sikerül egyáltalán. Ezért is
fontos a Vá mos-Beton Kft.
tulajdonosa szerint csak ala-
pos megfontolás után bele-
vágni egy-egy munkába,
amihez nagy se gítséget
nyújt, ha az ember lakókör-
nyezetében, ismert terepen
és némiképp ismert partne-
rekkel vállalkozik. 

Ezért is fontos számukra,
hogy folytatódjon Vámos -
pér csen az a szemmel látha-
tó gazdasági fejlődés, amely
évekkel ezelőtt az önkor-
mányzat segítségével meg-
indult.     
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A Vámos-Beton Kft. betonkeverő telephelye

Helyi agrárbizottság: 
érdekképviselet és kapcsolattartás

A Nemzeti Agrárgazda -
sági Kamara kiemelt fon-
tosságú feladatnak tekin-
tette a települési agrárbi-
zottságok megalakítását.
A közelmúltban országo-
san létrejött több mint
3000 helyi szervezet nem
azonos a mostanában
fo lyamatosan létrejövő,
úgynevezett földbizott-
ságokkal, amelyeknek
döntő szerepet szánnak a
termőföldvásárlások
ese tében. 

Az agrárbizottságok min-
denekelőtt egyfajta összekö-
tő szerepet töltenek be a
gazdálkodók és a kamara
között. Működésükről to -
váb bi információkat Szabó
Sándortól, a kamara megyei
elnökétől kértünk és kap-
tunk. A vámospércsi szerve-
zetet Lakatos József vezeti.

A rendelkezésünkre bo -
csátott országos kamarai
állásfoglalás szerint az agrár-
bizottság a településen lakó-
hellyel, székhellyel, telep-
hellyel rendelkező és a más
településről nyilatkozattétel-
lel átjelentkezett kamarai
tagok területi, illetve ágazati
érdekei egyeztetési és képvi-
seleti fóruma. Ezen kívül el
kell látnia minden más olyan
feladatot is, amelyet számára
esetenként a kamarai vezetés
külön határoz meg. Mint
érdekképviseleti szervezet-
nek, fontos feladata az is,
hogy más hasonló bizottsá-
gokkal és az érintett telepü-
lés önkormányzatával is kap-
csolatot tartson. Ennek kere-

teit a kamara szabályzatai
részletesen is meghatároz-
zák. 

Fontos információ, hogy
noha általában véve össze-
foglalóan a helyi gazdálko-
dókról esik szó a szerveze-
tek megalakulása kapcsán, a
bizottságnak nem csak ter-
mészetes, hanem jogi sze-
mély is a tagja lehet. A bizott-
ságoknak évente legalább
egyszer ülést kell tartaniuk,
működésük során pedig fon-
tos feladatuk, hogy informá-
cióikkal hozzájáruljanak a
kamarai tagok érdekképvise-
letéhez, hasznos informá-
cióikkal tájékoztassák a tag-
ságot, javaslataikkal segítség
az adott településen zajló
agrárgazdasági és élelmisze-
ripari tevékenységet. Az is
fontos teendőjük, hogy a
kamara felé jelezzék, hogy
az adott és általuk képviselt
térségben milyen módon
szükséges a kamarai szolgál-
tatások javítása annak érde-

kében, hogy a gazdálkodók
tevékenysége és munkája
még sikeresebb legyen. 

Ezen bizottságok tehát
egy-egy település gazdálko-
dói számára megfelelő fóru-
mot tudnak biztosítani min-
den olyan szakmai kérdés
megvitatására, amely első
sorban a helyi érdekek meg-
tárgyalását és szükség sze-
rint képviseletét kell, hogy
előtérbe helyezze.  Fontos
tudni, hogy a települési
agrárgazdasági bizottságok
automatikusan nem fogják
kiváltani az új földforgalmi
szabályozási rend keretei
között felállítandó helyi föld-
 bizottságokat. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara a
jelenlegi elképzelések sze-
rint csak azokban az esetek-
ben venné majd át a helyi
földbizottságok feladatait,
amennyiben azok nem ala-
kulnának meg, illetve nem
működnének. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara ve -

zetése pedig már döntött
arról, hogy felállítanak egy
olyan szakértői stábot, amely
az érintettek részére a termő-
föld forgalmazásával össze-
függésben felmerülő kérdé-
sekben szakmai segítséget
nyújt. 

Ugyanilyen segítség nyúj-
tására lesz alkalmas a közel-
jövőben felállítandó kama-
rai jogsegélyszolgálat is. A te -
 lepülési agrárgazdasági bi -
zottságok felállítása azért is
lényeges, mert ezek lesznek
az alapjai a piramisszerű
önkormányzati agrárkama-
rai rendszernek. A települé-
si bizottságokból jönnek
ugyanis később létre a járá-
si agrárgazdasági bizottsá-
gok, amelyek pedig – a
megyei kamarai szerveze-
tekkel együtt – a regionális
agrárgazdasági bizottságo-
kat hozzák majd létre. Mint
ismert, a NAK (Nemzeti Ag -
rárgazdasági Kamara) me -
gyei és országos szintű ön -
kormányzati szervezetei már
korábban kiépültek. Na -
gyon fontos információ az
is, hogy a települési agrár-
gazdasági bizottságok mun-
kájában valamennyi kamarai
tag jogosult részt venni.

A vámospércsi agrárbi-
zottság vezetőségének tag-
jai: Lakatos József, elnök.
Vezetőségi tagok: Nagy Ist -
ván, Nagy Géza, Zudor Ró -
bert, Ürmös Judit Eszter,
Kiss Lajos, Molnár László,
Gyermán Jánosné, Vargáné
Bodnár Magdolna             

Endrédi Csaba

Termőföld Vámospércs határában (illusztráció)

VÁMOSPÉRCSEN 
a Művelődési Ház és Könyvtárban

2014. május 9-én, pénteken 19 órától

A SZEGEDI
MINISZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

Szereplők:
Turai: Papp Attila

Gál: Gargya Balázs
Ádám: Udvarhelyi Nándor
Annie: Simonits Andrea

Almády: Horváth István
Titkár, lakáj: Somogyi Tamás

Rendezte: Papp Attila

Tisztelt Vámospércsi lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 48. számú főúton beüze-
melt jelzőlámpás forgalomirányítású csomóponttal kapcso-
latos forgalmi rend változásáról – a rendőrség bevonásával –
lakossági tájékoztatót tartunk.

A rendezvény helyszíne: Művelődési Ház (4287 Vámos -
pércs Debreceni u. 2.).

Időpontja: 2014. május 13. (kedd) 16,30 óra.

Ménes Andrea
polgármester 



Káprázatos színek pom -
pája, jó hangulat, zene és
sok-sok tánc fogadta azo-
kat, akik részt vettek a II.
Vámospércsi Mazsorett
Fesztiválon április 26-án,
szombaton.

A rendezvény szívet vidító
látványos felvonulással kez-
dődött Vámospércs utcáin,
melyhez Diószegi Csaba lo -
vas szekeréről az Újfehértói
Ifjúsági Fúvószenekar tagjai
szolgáltatták a zenét. A me -
netről visszaérve a Művelő -
dési Házban a versenyt váro-
sunk polgármestere Ménes
Andrea nyitotta meg. A SIL-
VER Táncegyüttes fellépői
versenyen kívül mutatkoz-
tak be, majd ezt követően a
programban tizenhárom
csoport mérte össze tudását,
akik Debrecenből, Komá -
diból, Magyarhomorogból,
Biharugráról érkeztek hoz-
zánk. A zsűri tagjai Lakatos
Klaudia, Nagy Herbák Ágnes
és Halász-Csongár Anita vol-
tak. A program a Feelinng
Tánc és Mazsorett Egyesület
és a Művelődési Ház és
Könyvtár közös rendezvé-
nyeként jött létre.

Vámospércsen nyolcadik
éve van csoportja a 2002
szeptemberében alakult
Feeling Táncstúdiónak. A stú-
 dió táncosai számos hazai és
külföldi fesztiválon képvi-
selték már hazánkat és váro-
sunkat. Állandó résztvevői a
Debreceni Virágkarne vál -
nak, ahol már kétszer értek
el második helyezést. A cso-
portok az Országos Ma -
zsorett Fesztivál arany minő-
sítésével is büszkélkedhet-
nek és ezen kívül még az
Ifjúsági Fesztivál Nagydíját
is magáénak tudhatják.

Jártak már Európa összes
országában. Májusban ké -
szül nek újra Olaszországba,
ahol a csoportot kilenc
vámospércsi gyerek is erősí-
ti. Hatalmas siker volt a
Csillagszületik válogatója,
de sajnos az RTL televízió
bizonytalan időre elhalasz-
totta a műsor indítását. A stú-
dió 160 fővel működik Deb -
recenben, Vámospércsen,
Nyírmártonfalván és szep-
tembertől Berettyóújf alu -
ban. 

Az idén januárban Deb -
recen városa is elismerte
munkájukat, így a belváros-
ban biztosított számukra
próbatermet. Csodásan fel-
újított, igényes környezet-
ben sajátíthatják el a gyere-
kek a táncokat. A legkiseb-

bek három évesek a legna-
gyobbak pedig 30.  A mazso-
rett mellett versenytáncot is
tanítanak az egyesület tagjai -
nak. A tánciskolának egyedi,
Európában csak rájuk jel-
lemző egyedül álló structol-
las eszközük is van, amellyel
olyan exkluzív proukciót is
elő tudnak adni, amely kie-
meli programjukat a többi-
ek csoportjából. A művésze-
ti vezető munkáját segítő
oktatók: Puskás Evelin, Me -
ző Zsuzsanna, Fene Viktória.
Mindkét vámospércsi ma -
zso rett csoport kiváló ered-
ményt ért el a mostani ren-
dezvényen is. A kiscsoport
tagjai Rácz Réka, Szabó Iza -
bella, Pálfi Sára, Koszczelnik
Klaudia, Varga Fruzsina, Szűcs
Brigitta, Borsó Mónika, Ká -
lucz Panni, Karacs Zsófia,
Vincze Szonja, Kacsándi Lei -
la, Vórincsák Vivien, Kertész
Kinga. Produkciójukkal ezüst-
 minősítést nyertek. A kie-
melt arany minősítést elért
nagycsoportban Rácz Réka,
Nagy Laura, Törő Orsolya,
Lengyel Fruzsina, Kovács
Panni, Demjén Nóra, Halász
Réka, Diós Rita, Karacs

Anna, Szűcs Eszter, Vincze
Helga táncolt. A Feeling Deb -
receni nagycsoportjában lát-
hattuk Oláh Boglárkát, Nagy
Grétát, Szalontai Zitát, Zilahy
Vandát, Kungler Annát. Tár -
sastáncosok között Rácz
Roland és Vincze Koppányt
csodálhattuk meg. Vala -
mennyi fellépőnek gratulá-
lunk a kiváló produkciók-
hoz! 

Köszönetet mondunk
Ménes Andrea polgármes-
ternek valamint Vámospércs
Városi Önkormányzatnak a
rendezvény támogatásáért.
Köszönjük a Feeling Tánc és
Mazsorett Egyesület művé-
szeti vezetőjének, Takács
Pántya Barbarának áldoza-
tos munkáját, mellyel a ren-
dezvényt ebben az évben
második alkalommal életre
keltette. Köszönjük a Vá -
mos pércsi Rendőrőrs, a Nyír -
ábrányi Határrendészeti Ki -
rendeltség, a Vámospércsi
Polgárőr Egyesület, a segít-
séget nyújtó kollégák, ön -
kéntes segítők, és szülők ren-
dezvény megvalósításhoz
nyújtott segítségét.

II. Vámospércsi 
Mazsorett Fesztivál

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba (e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

Március 24. és 28. között iskolánk is csatla-
kozott a HAPPY-hét vízivást népszerűsítő
országos programsorozatához. A tanulók rend-
hagyó osztályfőnöki órán beszélgethettek a
vízivás fontosságáról, elméleti tudásukról
vetélkedőn is számot adhattak. Informatika
órán letölthették a Happy-hét honlapján lévő
tájékoztató anyagokat, elküldték ismerőseik-
nek e-mailben. Nagyon ötletes alkotások szü-
lettek a plakátpályázatra, az ásványvizes palac-
kokból asztali díszeket, használati tárgyakat,
virágokat készítettek a gyerekek. Ügyességüket
vizes sor- és váltóversenyen tehették próbára,
frissítő gyümölcsös-vizes koktélokkal csillapít-
hatták szomjukat. A vízivást egész héten „vízi-
zsaru szolgálat” ellenőrizte. Zárásként a kékbe
öltözött gyerekek életképeket alkottak, közös
vízivásos flash mobon vehettek részt.

A fenti plakát Sándor Ákos (5.c) munkája, aki
egy másik művével a kétfordulós Megyei
Képzőművészeti Pályázat felső tagozatos
kategóriájában közel 170 tanuló közül 4. helye-
zést ért el. Felkészítője: Elekné Laczkó Judit.

A Nárcisz futófesztivál Debrecenből
indult el 6 évvel ezelőtt. Ma már számos
magyarországi település szervezi meg a gyó-
gyíthatatlan betegek iránti együttérzésük kife-
jezéseként. Ehhez kapcsolódóan április 10-én
tankerületünk iskoláiban is futóversenyen vet-
tek részt sárga pólót viselő diákjaink.

Sporteredményeink is születtek ebben a
hónapban: a nyírábrányi Húsvéti Kupa foci-
verseny felső tagozatos kategóriáját megnyer-
te iskolánk fiúcsapata. A nyíradonyi járási

atlétikaverseny 2. fordulója után a részt vevő
11 iskola közül jelenleg a 2. helyen állunk.
A végső sorrend a május 21-i 3. forduló után ala-
kul ki. Az első két fordulóban nagyon sok szám-
ban szereztek tanulóink egyéni dobogós helye-
zést.

Április 5-én iskolánk Búzavirág Gyermek -
kara az országos szervezésű Éneklő Ifjúság
Kórusversenyen „B” kategóriában immár
hagyományosan arany minősítést szerzett.
A műsorban elhangzó Dienes Valéria: Világnak
Királyné Asszonya című művének előadásáért
külön elismerésben részesült. A műsorban köz-
reműködtek: a debreceni Kodály Zoltán Zene -
művészeti Szakközépiskola tanára és hangsze-
res növendékei. Karveze tő: Ráczné Stum mer
Ibolya.

10-én a nyírábrányi tankerületi felolvasó-
versenyen Szilasi Gréta (3.b) 2., Gellén Attila
(3.a) 3., Karacs Anna (4.c) 3. helyezést ért el.
Felkészítő nevelők: Molnár  Edit, Jankovics
Magdolna, Ottó Mária.

A Mesél a Sárrét megyei mesemondó ver-
senyen Lakatos Krisztina (3.b) 1. helyezést ért
el. Kriszti részt vehetett az országos prózamon-
dó versenyen is. Felkészítője: Molnár Edit. 

Gellén Attila (3.a) a Varázsolvas megyei
szépolvasó versenyen – melyet Mikepércsen
rendeztek meg – 25 tanuló közül az előkelő
2. helyen, a nádudvari Varázsceruza megyei
helyesíró versenyen 6. helyen végzett. Felké -
szítője: Jankovics Magdolna.

A Simonyi Helyesíró Versenyen
Ádám Bence (5.a) a megyei döntőbe jutott.
Felkészítő nevelő: Szabóné Tóth Andrea.

Az alapműveleti matematikaversenyen
Lakatos  Bence (4.a) a 3. helyen végzett.
Ötödikeseink Nyíregyháza-Sóstón a Vakond
Vágta Országos Matematika Csapat ver -
seny országos döntőjén vettek rész, ahol a
Skorpió csapat (Erdélyi  Dániel 5.b, Sán dor
Ákos 5.c, Sándor Bence 5.a, Sán dor Norbert
5.a) 3. helyezést, a Matekzsenik csapat
(Pólyik Ágota 5.a, Ádám Bence 5.a, Varga Máté
5.a, Vertetics  Csaba 5.a) 4. helyezést ért el.
Felkészítő: Kelemenné Hajdó Mária.

Sakk eredmények: Kacsándi Lili (4.a) a Matt
Körverseny 3. állomásán 1. helyezett; az
Atlantis Kupa Országos Ifjúsági Tehetség -
kutató Verseny 1. helyezett és az abszolút (fiú-
lány) versenyt is megnyerte; VIII. Csaba -
gyöngye Nemzetközi Gyermek Sakkverseny
1. helyezett; Géniusz Kupa VI. állomása 1. helye-
zett és összetett bajnoki cím; Nagyrábé Kupa 14
év alatti kategória 2. helyezett. Lili a megye
I. felnőtt bajnokság 43. legjobb pontgyűjtője a
kb. 150 fős mezőnyből, és a 2. legjobb női pont-
gyűjtő. Felkészítők: Száva Miklós, Kacsán di
Sándor.

A felső tagozatosok részvételével ebben az
évben is megrendeztük a papírgyűjtést,
melynek eredményeként két konténert sikerült
megtöltenünk.

Iskolánkból 55 fő 7. osztályos tanuló és a
kísérő nevelők 2014. május 21.–23. időszakban
tanulmányi kiránduláson vesznek részt
Erdélyben, a Határtalanul! program kereté-
ben. A kirándulás témája: Királyok és Feje -
delmek földjén – történelmi és irodalmi baran-
golások Erdélyben. Utazásukat az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatja. 

Tankáné Antal Irén
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