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Ingyenes újság

A Vámospércsi Hajdú
Napok keretében adta át
Ménes Andrea, városunk
polgármestere az önkor-
mányzat kitüntető díjait.
A „Vámospércs Városért”
kitüntető díjat Tasó László,
Nyíradony polgármeste-
re, a térség országgyűlési
képviselője, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium
államtitkára kapta. Ménes
Andrea a díj átadásakor
hangsúlyozta, hogy sze-
mélyében olyan ember
kapta a rangos elismerést,
aki lelkiismeretes, segítő-
kész munkájával segítette
a településen megvalósuló
fejlesztéseket, beruházáso-
kat. A díjazott tiszteletére
Somogyi László Gábor ad-
ta elő Veres Péter: A Nap -
számos énekéből az „Én
nem mehetek el innen”
című versét. A díjazottakat
bemutató sorozatunkban
ezúttal Tasó Lászlót ismer-
hetik meg egy kicsit köze-
lebbről.

Persze a vámospércsiek
közül mindenki jól ismeri őt,

hiszen nemcsak a tárgyaló asz-
talok mellett eldöntött fejlesz-
tések hátterében közreműkö-
dik városunk támogatójaként,
hanem együtt van velünk jeles
eseményeinken, jótékonysági
rendezvényeinken és ünne-
peinken egyaránt. Kapcsolat -
rendszere és ismertsége a vá -
lasztókerület valamennyi tele-
pülésére kiterjed, sőt, fiatalko-
ri aktív focista múltjának kö -
szönhetően a megyehatáro-
kon túl is sok barátja, ismerő-
se él, akikkel a mai napig élő
kapcsolatot ápol. Így sok he -
lyen otthon érzi magát, még
ha közvetlen munkája révén
lakóhelye, Nyíradony fejlődé-
séért tudott a legtöbbet tenni.
Ugyanakkor meggyőződése,
hogy egy adott térségben vala-
mennyi falut és várost erősíte-
ni kell, mert az kölcsönösen jó
hatással van minden telepü-
lésre és nem szabad csak egy
közösségnek juttatni min-
dent. Eddigi munkája során is
ezt tekintette az egyik legfon-
tosabb iránymutatásnak, ezért
is támogatta polgármesterün-
ket, Ménes Andreát minden
olyan fejlesztési elképzelés

megvalósításában, amellyel vá -
rosunk vezetése az itt élők
mindennapjait igyekezett
szebbé, boldogabbá tenni.

Sikeres politikai pályafutá-
sáért leginkább a családjának
hálás az államtitkár, aki 1998
őszén már a FIDESZ tagjaként
lett másodjára Nyíradony pol-
gármestere, a szavazatok 77 %-
ának megszerzésével. A 2002-
es önkormányzati választáso-
kon a szavazatok 75 %-ával lett
harmadjára a város polgár-

mestere és egyben a megyei
közgyűlés tagja, illetve frakció-
vezető-helyettese. 2004 janu-
árjában bízták meg a választó-
kerületi elnöki munkával,
ebben az évben lett ország-
gyűlési képviselő is. Munkája
eredményként a választók
2006 tavaszán az országgyűlé-
si választásokon megtisztelték
bizalmukkal és felhatalmazták
a képviseletükre. Pályája az
óta is töretlen. A legutóbbi
országgyűlési választásokon is

elsöprő győzelmet aratott,
nem utolsó sorban Vámos -
pércs kiemelkedően nagyará-
nyú fideszes támogatottságá-
nak köszönhetően, és ez a
mostani az ötödik polgármes-
teri cikulsa. Kiváló szervező,
aki már az elmúlt négy éves
időszakban is bekapcsolódott
a kormányzat fejlesztési mun-
kálataiba, hiszen a tárca mi -
niszteri biztosaként a megye
úthálózatának felmérésében
és fejlesztésében játszott pó -
tolhatatlan szerepet. Munkája
eredményét pedig naponta
tapasztaljuk, ha buszra szál-
lunk, vagy autóba ülünk. Ez is
közrejátszott abban, hogy a
legutóbbi sikeres parlamenti
választások után az új kor-
mánynak is a tagja lehet, mint
a Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium infrastruktúráért fele-
lős államtitkára.

Tasó pontosan tudja, hogy
hosszú évek kitartó munkája
mellett sokat köszönhet azok-
nak a polgármester kollégák-
nak, akik a régióban igyekez-
tek úgy dolgozni, hogy kap-
csolódni tudjanak a nagyobb
összefogással megvalósuló pro-

 jektekhez, és igyekeztek úgy
vezetni városukat, hogy az biz-
tos társadalmi bázist jelentsen
az országgyűlési képviselő-
nek. Az államtitkár büszke ar -
ra, hogy sikerült bebizonyíta-
nia, hogy felelős beosztások-
ban is a szűkebb és tágabb
közösségének való megfelelés
mozgatja. Ahogy ő fogalma-
zott: „Amire büszke vagyok és
halkan, de meg merem fogal-
mazni: – úgy érzem, szeret-
nek az emberek. A családom
után erre vagyok a legbüsz-
kébb életemben.” Tasó László
hangsúlyozta, hogy Ménes
Andrea polgármestert egy
fáradhatatlan, kiváló kollégá-
nak és harcostársnak tartja,
aki Vámos pércs fejlesztése
ügyében ez után is számíthat
az ő segítségére és támogatásá-
ra, és minden tőle telhetőt
megtesz azért, hogy a most
következő önkormán yzati vá -
lasztásokon Andrea újra, im -
már harmadik alkalommal is
megkapja Vá mospércs polgá-
rainak támogatását a követke-
ző négy esztendőre.

Endrédi Csaba

Ménes Andrea Vámospércs polgármester átadja a város
kitüntető díját Tasó László államtitkárnak

Beruházások: Unokáink is látni fogják 
Ahogy négy évvel ez -

előtt is, a mostani önkor-
mányzati választások előtt
is arra kértük Ménes And -
reát, Vámospércs polgár-
mesterét, hogy tekintsük át
közösen, mi történt a mö -
göttünk hagyott időszak-
ban, az akkor ígéretként
létező nagy beruházási ter-
vekből mi mindent sike-
rült valóra váltania. Az in -
terjú bevezetőjében a pol-
gármester azt mondta ez -
zel kapcsolatban, hogy
nyugodtan várja kérdése-
inket, mivel minden akkor
kimondott szavát „forint-
ra tudta váltani”. Egyetlen
korábbi ígérete sem lóg a
levegőben. 

– Négy éve még csak papí-
rok és rajzok tömege volt kéz-
zelfogható abból a tervből,
aminek célja, hogy európai
színvonalú szennyvíz elveze-
tése legyen városunknak. Mi
a jelenlegi helyzet?

– Nézzen ki az ablakon!
Vámospércsen és Nyírmárton -
falván a gerinchálózat kiépíté-
se folyik és ezzel párhuzamos
az új szennyvíztelep terveinek
engedélyezési eljárása is. A ki -
vitelezőtől azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy az év végéig sze-
retnék a két településen a há -
lózat kiépítését befejezni. Vá -
mospércsen jelenleg a Deb -
receni és Kossuth, valamint a
Táncsics, Nagy, Kendereskert,
Csokonai, Vágóhíd, Dózsa
György, Móricz, Patika és Jó -
zsef Attila utcákban folyik a
kivitelezés. Nyírmártonfalván
a Kossuth utcában és az Acsádi
úton folyik a beruházás. A kivi-
telező valamennyi ingatlan
tulajdonosával egyeztet arról,

hogy az utcai bekötő vezeték a
telekhatáron hol legyen kié-
pítve. Ez egy elég lassú folya-
mat, amit az sem gyorsít, hogy
a kiviteli tervekben nem min-
den utca, vagy ingatlan csator-
názása szerepel, melynek több
oka van. A lakossági jelzéseket
is figyelembe véve a Mérnök
szervezettel műszakilag és tá -
mogathatósági szempontból
megvizsgáltattuk ezeket a
plusz igényeket, mert azt sze-
retnénk, ha egyetlen család
sem lenne elzárva ettől a kor-
szerű szolgáltatástól, de a vég-
ső döntéshez a támogató hoz-
zájárulását kell kérnünk. Ez
egy hosszabb eljárás, ezért az
érintett lakosok türelmét kér-
jük. Minden esetre láthatja,
hogy nyakig benne vagyunk a
kivitelezésben és ez nagy ered-
mény. 

– Az elmúlt évek legmegrá-
zóbb cikkei akkor íródnak,
amikor fotóval illusztrálva
arról vagyunk kénytelenek
beszámolni, hogy a belvíz
fenyegeti a kerteket, helyen-
ként egy-egy régebbi lakóhá-
zat is. Sikerül -e ezen a téren
előbbre lépni?

– A korábbi években elké-
szült a város belvíz védelmé-
nek koncepcionális terve.
Ennek egy része fog ebben az
évben megvalósulni, a követ-
kező években szeretnénk
majd ezt a programot is foly-
tatni. A kivitelezéséhez 2014.
augusztus 11. napján a vállal-
kozónak átadtuk a munkate-
rületet. Marinkán víztározót
építünk, melynek célja az,
hogy nagyobb belvíz-csapa-
dékvíz idején, amikor a Létai
ér, mint főgyűjtő nem tudja a
vizeket levezetni, akkor ezt a
tározót is igénybe tudjuk ven-
ni a vizek ideiglenes tárolásá-

ra. A tározóhoz zsilip rendszer
is létesül, ezzel lehet majd sza-
bályozni a főgyűjtőben és a
tározóban lévő vizek mennyi-
ségét. Jelenleg Marinkán, a
Zrínyi és a Táncsics utcákon
folyik a kivitelezés, a Vörös -
marty utcán pedig elkészült a
csapadékvíz csatorna. Az in -
gatlanok kapubejáróinak ki -
alakításánál az árkok beton-
elemekkel lesznek lefedve.
A be járók szélessége a meglé-
vő kapuk szélességéhez van
megtervezve. Ahol a nagyka-
pu mellett közvetlenül van a
kiskapu, ott értelemszerűen
egymás mellett lesz elhelyez-
ve a kiskapuhoz és a nagyka-
puhoz tartozó betonelem.
Ahol már elkészültek az árkok
ott már lehet látni, hogy az
árok lefedéséhez használt ele-
mek száma a nagykapu mére-
tétől függ, valamint attól, hogy
a kiskapu hol helyezkedik el.
A beruházás befejezését szep-
tember 30. napjáig vállalta a
kivitelező, de már látszik,
hogy a szennyvízcsatorna épí-

tése miatt a határidő módosí-
tásra kerül. A két kivitelező
cég egyszerre nem tud azonos
területen dolgozni. A legin-
kább akadályoztatott utcák a
Kendereskert, Alsóvasút sor,
Létai és Kossuth utcák. Min -
den esetre már ezen a téren is
a szerszám végét és nem a toll
szárát fogják a szakemberek.
Ígérem, hogy tartósan és jelen-
tős mértékben javulni fog a
belvízhelyzet a városban.

– Vámospércsen az ivóvíz
mondhatni „örök” probléma,
sőt inkább az Ön számára is
megörökölt probléma. Négy
éve azt ígérte, hogy uniós
támogatással lesz megoldás.
Ebben hol tartunk? 

– Végre elérte a várost a
projekt megvalósítása. Egyes
utcákban közel két hónapja
folyik a hálózat rekonstrukció-
ja. Sajnos az ivóvíz vezeték
kiépítése más technológiát
igényel, mint például a szenny-
 vízét, ezért tapasztalhatják az
érintettek azt, hogy két hónap-
ja nyitva vannak a munkaár-
kok és a lefektetett vízcsövek
betakaratlanul vannak. A víz-
hálózat lefektetése után nyo-
máspróbát kell tartani és, ha
minden rendben van, akkor
lehet csak az árkokat visszate-
metni. Ez után újabb ásás fog
következni, amikor az új ivó-
vízvezetékhez kiépítik az in -
gatlanok bekötő vezetékeit.
Tudjuk, hogy ez az eljárás
hosszadalmas és sokakat bosz-
szant is az utca jelenlegi ren-
dezetlensége, de még egy
kis türelmet kérünk. Őszintén
mondom, ennyi kellemetlen-
séget megér, hogy gyermeke-
ink és unokáink valóban életet
adó vizet ihassanak. Ezzel együtt
a vízmű telepen is folyik a gép-
ház bővítése és a gépészeti

berendezések felújítása. Gőz -
erővel folyik tehát a munka,
már csak karnyújtásnyira van
a vége és vele együtt egy új
életminőség kezdete. Koráb -
ban is utaltam arra, hogy tud-
juk, a kivitelezési munkálatok
akár a szennyvíz, akár az ivó-
víz esetében gondot, kényel-
metlenséget okozhatnak az
embereknek. Fontos hangsú-
lyozni, hogy ezek a fejleszté-
sek az emberekért vannak,
ezért akinek a mindennapi
életében jelentős problémát
jelentenek a háza táján folyó
munkálatok, azok nyugodtan
jelezzék azt felém és én min-
dent elkövetek, hogy a kivite-
lezőkkel való egyeztetés után
javuljon ez az átmeneti, kissé
talán nehézkes helyzet.

– A már említett nagy
munkálatokhoz nem fogha-
tó, de mindennapi életünk-
ben meghatározó szerepet
játszik az Egészségház és
annak megújítása. Ez hol
tart most?

– Az épület felújítása, kor-
szerűsítése az ütemterveknek
megfelelően halad. A Védőnői
szolgálat helyén már elkészül-
tek a munkálatokkal, jelenleg

dr. Suba László doktor úr itt
látja el a beteget. A fogászati
rendelő is megújult, a betegek
ellátása zavartalan. Az épület
utcafronti szárnyában lévő
helyiségek átalakítása, felújí-
tása folyik jelenleg. Eddig
nem jelentkezett olyan aka-
dály, amely a szeptember 30-
ra tervezett befejezési határ-
időt módosítaná. Úgyhogy
időben kész lesz minden, de a
kivitelezés ideje alatt a Védő -
női Szolgálat és dr. Erdei Ág -
nes háziorvos a Vámospércs -
Kistérségi Egészségügyi Szak -
ellátó Központban (Piac u. 4.)
rendel. A rendelési idők nem
változtak. Összességében te -
hát az mondhatom, hogy csak
olyat ígértem, amiről tudtam,
hogy biztosan megvalósítjuk.
Ráadásul ezeknek a beruházá-
soknak köszönhetően alapve-
tően lesz jobb minden vámos-
pércsi ember élete. Sok-sok
erőfeszítésbe került, de ezek-
nek a fejlesztéseknek is
köszönhetjük, hogy rövide-
sen nyugodtan mondhatjuk,
hogy egy igazi európai város-
ban élünk.

Endrédi Csaba 

Javában zajlik a munka a belvíztározónál

Ménes Andrea Vámospércs
polgármestere



A kampányidőszak 2014.
augusztus 23-tól 2014. októ-
ber 12-én 19,00 óráig tart.

A választási eljárásról szóló
törvény a választási plakáttal
kapcsolatban úgy rendelkezik,
hogy plakátnak minősül a
választási falragasz, felirat, szó-
rólap, vetített kép, embléma
mérettől és hordozóanyagtól
függetlenül.

Plakát a kampányidőszak-
ban korlátozás nélkül elhelyez-
hető, kivéve: épület falára,
kerítésre plakátot elhelyezni
kizárólag a tulajdonos, a bérlő,
illetőleg – állami vagy önkor-
mányzati tulajdonban lévő
ingatlan esetén – a vagyon-
kezelői jog gyakorlójának
hozzájárulásával lehet.

Az önkormányzati tulajdo-

nú területekre, helyekre min-
den esetben közterület-
foglalás iránti kérelmet
kell benyújtani a Polgár -
mesteri Hivatalhoz, és az
engedélyező határozat után,
az abban meghatározott
hely(ek)re és ideig lehet elhe-
lyezni a plakátokat.  

A plakátot úgy kell elhe-
lyezni, hogy az ne fedje más
jelölt vagy jelölő szervezet pla-
kátját, és károkozás nélkül eltá-
volítható legyen. A plakátot az,
aki elhelyezte, vagy akinek
érdekében elhelyezték, 2014.
november 11-én 16,00 órá-
ig köteles eltávolítani, vagy
ennek elmaradása esetén az
eltávolítás költségét viselni.

Kanyóné Papp Klára
HVI vezető 

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Tájékoztató az önkormányzati választásról 
Tisztelt 
Választó polgá rok!
Magyarország köztársa-

sági elnöke 2014. október
12. napjára kitűzte a helyi
önkormányzati képviselők
és polgármesterek általá-
nos választásának idő-
pontját, amely napon a
hatályos jogszabályok ér -
telmében 5 évre megvá-
lasztják Vámospércs váro-
sának választópolgárai a
település polgármesterét
és nyolc önkormányzati
képviselőjét közvetlenül
az egyéni választókerület-
ben. A Nemzeti Választási
Bizottság ugyanarra a nap-
ra tűzte ki a nemzetiségi
önkormányzati képviselők
2014. évi általános vá lasz-
tását is. A megváltozott
jogszabályi környezetre
te kintettel szükséges a vá -
lasztási eljárás legfonto-
sabb szabályainak ismer-
tetése, a teljesség igénye
nélkül, az alábbiak szerint:

Ajánlás

A választáson az a választó-
joggal rendelkező választó-
polgár indulhat jelöltként, aki
a jogszabályban előírt, szüksé-
ges számú ajánlással rendelke-
zik. Jelöltet ajánlani ajánló-
íven lehet, 2014. augusztus
25-től legkésőbb 2014. szep-
 tember 8-ig. Egy választópol-
gár több jelöltet is ajánlhat alá-
írásával, de egy jelöltet csak
egyszer ajánlhat érvényesen.
A vá lasztópolgár érvényesen
csak a lakóhelye szerinti vá-
lasztókerületében induló egyé-
 ni választókerületi képviselő-
jelöltet, illetve polgármester-
jelöltet ajánlhatja!

Névjegyzéki kérelmek

A választópolgár a választá-
son eldöntheti, hogy a lakcí-
mén vagy a bejelentett tartóz-
kodási helyén kívánja gyako-
rolni választójogát. Aki a tar-
tózkodási helye szerinti pol-
gármesterre és egyéni képvi-
selőjelöltre akar szavazni, az
átjelentkezésre irányuló
kérelmet nyújthat be. Átje -
lent kezéssel az a választópol-
gár szavazhat, aki magyaror-

szági lakcíme mellett bejelen-
tett magyarországi tartózko-
dási hellyel is rendelkezik, fel-
téve, hogy:

– tartózkodási helyét 2014.
június 23-ig létesítette és

– tartózkodási helyének ér -
vényessége legalább a szava-
zás napjáig, 2014. október 12-
ig tart.

Tekintettel arra, hogy az
átjelentkezés csak a tartózko-
dási hely szerinti szavazókör-
be lehetséges, a más választó-
kerületben, településen lak-
címmel, tartózkodási hellyel
rendelkező és a szavazás nap-
ján kórházban tartózkodók,
fogvatartottak, stb. most nem
tudják szavazati jogukat gya-
korolni.

Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek a választás kitűzé-
sét követően, de legkésőbb
2014. október 10. napján
16.00 óráig kell megérkeznie
a választópolgár lakcíme sze-
rinti helyi választási irodához
(a továbbiakban: HVI). Az átje-
lentkező választópolgár ugyan-
 ezen időpontig vonhatja visz-
sza a kérelmét.

A helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek
választása során is lehetőség
van mozgóurna igénylésére.
Mozgóurna iránti kérel-
met az a választópolgár nyújt-
hat be, aki mozgásában egész-
ségi állapota vagy fogyatékos-
sága, illetve fogvatartása miatt
gátolva van. A mozgóurnát a
választópolgár kérheti

– a lakóhelyére,
– átjelentkezés esetén a tar-

tózkodási helyére, vagy
– a lakóhelye, illetve tartóz-

kodási helye szerinti szavazó-
kör területén található egyéb
címre.

A mozgóurna iránti kére-
lemnek a választás kitűzését
követően, de legkésőbb 2014.
október 10. napján 16.00
óráig meg kell érkeznie ah -
hoz a HVI-hez, amelynek a sza-
vazóköri névjegyzékében sze-
repel a választópolgár, vagy a
kérelem a szavazás napján,
legkésőbb 15.00 óráig a sza-
vazatszámláló bizottság-
hoz is benyújtható.

A továbbiakban is lehetősé-
ge van a választópolgároknak
a központi névjegyzékkel kap-

csolatos kérelmek benyújtásá-
ra. A választópolgár kérheti
nemzetiségi névjegyzékbe
való felvételét, fogyatékossá-
gára tekintettel segítséget igé-
nyelhet annak érdekében,
hogy önállóan adhassa le sza-
vazatát, illetve a személyes
adatok kiadását megtilthatja.
A kérelmek bármikor benyújt-
hatóak és törölhetőek. 

A kérelmeket írásban – sze-
mélyesen, levélben, az ügyfél-
kapun vagy a választások hiva-
talos honlapján (www.valasz-
tas.hu) – keresztül lehet be -
nyújtani. A kérelmeknek köte-
lezően tartalmazniuk kell a
választópolgár nevét, születési
nevét, születési helyét, anyja
nevét, valamint személyi azo-
nosítóját.

A mozgóurna iránti kére-
lem meghatalmazott útján is
benyújtható az alábbiak sze-
rint:

– a meghatalmazást közok-
iratba, vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba kell fog-
lalni,

– a meghatalmazott útján
történő igénylés esetén a moz-
góurna iránti kérelmet a meg-
hatalmazottnak kell aláírnia.

A névjegyzékkel kapcsola-
tos formanyomtatványok le -
tölthetőek a www.valasztas.
hu honlapról, továbbá átvehe-
tőek a Vámospércs Város
Helyi Választási Irodájánál
(4287 Vámospércs, Béke utca
1. szám). 

Nemzetiségi 
önkormányzati választás

A települési nemzetiségi
ön kormányzati választásra
csak azokon a településeken
és nemzetiségekre vonatkozó-
an kerül sor, ahol a 2011. évi
népszámlálás adatai alapján
legalább 25 személy vallotta
magát az adott nemzetiséghez
tartozónak. Ennek tükrében
Vámospércs városban roma
nemzetiségi önkormányzati
választásra kerülhet sor ak-
kor, ha nemzetiségenként leg-
alább annyi jelölt indul, mint a
megválasztható képviselők
száma.

A nemzetiségi önkormány-
zati választáson való részvétel-
hez elengedhetetlen a nemze-

tiségi regisztráció, ugyanis
csak az adott nemzetiség tagja
indulhat jelöltként, ajánlhat
jelölteket, illetve szavazhat a
jelöltekre. A nemzetiségi re -
gisztráció a már korábban
említett központi névjegyzéki
kérelem útján történhet. A vá -
lasztópolgár csak egy nemze-
tiség tagja lehet egyidejűleg,
azonban annak nincs akadá-
lya, hogy a korábbi nemzetisé-
gi hovatartozás törlését köve-
tően másik nemzetiség tagja-
ként vegyék nyilvántartásba.
A nemzetiségi regisztrációt bár-
mikor be lehet nyújtani, azon-
ban a regisztráció csak
akkor kerül átvezetésre a
szavazóköri névjegyzéken,
ha legkésőbb 2014. szeptem-
ber 26-án 16.00 óráig beér-
kezik a kérelem a HVI-hez.

Jelöltet ajánlani ebben az
esetben is ajánlóíven lehet, az
ajánlás szabályai a korábban
részletezettekkel azonosak. 

A nemzetiségi önkormány-
zati választáson a választópol-
gárok egy külön létrehozott
nemzetiségi szavazóhelyiség-
ben szavazhatnak, amely Vá -
mospércsen az Óvodában
(4287 Vámospércs, Iskola ut -
ca 4.) kerül kialakításra.

Bejelentett tartózkodási
helyre történő átjelentkezésre
és mozgóurna igénylésére a
nemzetiségi önkormányzati
választás során is van lehető-
sége a választópolgárnak, a
kérelmek benyújtásának sza-
bályai korábban leírtakkal
azonosak azzal, hogy az átje-
lentkezés a nemzetiségi vá -
lasztásra a helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármeste-
rek választására együtt törté-
nik.

Tisztelt Választópolgárok!

Amennyiben a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgár-
mesterek választásával, il letve
a nemzeti önkormányzati kép-
viselők választásával kapcsola-
tosan a fentieken túl további
információkra lenne szüksé-
ge, úgy Vámospércs Város
Választási Iroda tagjai állnak
rendelkezésére. Kérem, fordul-
jon hozzánk bizalommal!

Kanyóné Papp Klára
HVI vezető

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2014. június 19. napján ülést tartott, melyen a követke-
ző döntések született:

● A képviselők döntöttek a 2014. évi kitüntető díjakról,
amely szerint:

– Vámospércs Város Díszpolgára címet: Halász Margit írónő, 
– Vámospércs Oktatásügyéért Díjat: Kiss Lajosné nyugdíjas

pedagógus,
– Vámospércs Sportjáért Díjat: Oláh Sándor, 
– Vámospércs Városáért Kitüntető Díjat: Tasó Lászó or szág-

gyűlési képviselő és államtitkár úr, 
– Vámospércs Közművelődéséért Díjat: a Vámospércsi Nép -

dalkör Egyesület,
– Vámospércs Egészségügyéért Díjat: dr. Erdei Ágnes házior-

vos, 
– Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díjat: Nagyné Kiss

Andrea kapta.
Az ünnepélyes díjátadásra a városnapon került sor.
● Az önkormányzat csatlakozott a Hajdú-Bihar Megye

Szociális Szövetkezetéhez, a szövetkezet alapszabályát a testület
megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el.

● A „Vámospércs, Egészségügyi Központ felújítása, korszerű-
sítése” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0032 jelű, támogatásban
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy döntött
a testület, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló, hirdetmény
nélküli közbeszerzés eredményes lezárása érdekében az önkor-
mányzat támogatási igényt nyújt be a Közreműködő Szerve -
zethez bruttó 8 983 854 Ft összegben.

● A képviselők úgy határoztak, hogy az önkormányzat pályá-
zatot kíván benyújtani a Környezeti és Energia Operatív
Program (KEOP-2014-4.10.0/F) – Önkormányzatok és intézmé-
nyeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban – című
pályázati felhívás alapján, a Nagy utcai iskola és Polgármesteri
Hivatal épületének energetikai fejlesztésére.   

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2014. július 2. napján rendkívüli ülést tartott, melyen a
következő döntések született:

● A képviselők jóváhagyták a Vámospércs-Kistérségi Egész -
ségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. társasági szerződésének jog-
szabályváltozások miatti módosítását.

● A képviselők úgy határoztak, hogy az önkormányzat teme-
tőjében lévő veszélyes fákat szakértői vélemény alapján,
630 000 Ft + áfa összegért kivágatják.

● A testület módosította a helyi közterület használat rendjé-
ről szóló rendeletét, amely szerint a jövőben a közterület-hasz-
nálati engedély iránti kérelem benyújtását legalább 5 nappal a
közterület-használat tervezett megkezdése előtt be kell nyújtani
a Polgármesteri Hivatalba. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2014. augusztus 13. napján ülést tartott, amelyen a
következő döntések születtek:

● Az óvodavezetői állásra érkezett pályázatot elbírálta a testü-
let, és úgy döntött, hogy az érvényes pályázatot benyújtó, koráb-
bi intézményvezető asszonyt, Németh Jánosnét bízza meg újabb
5 évre az óvodavezetői feladatok ellátásával.

● A testület megválasztotta a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság tagjait, valamint a Helyi Választási Bizottságot is. 

A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Gazsi Lajos, Kertész Pál, Palotás György, Oláh Edina, Polgár

Réka.
● A képviselők szándéknyilatkozatot adtak ki arra vonatko-

zóan, hogy az önkormányzat részt kíván venni a település az
Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. által
benyújtani tervezett, „Geotermális energia hasznosítása Hajdú-
Bihar megyében” című ELENA Programban.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2014. szeptember 1. napján ülést tartott, amelyen a
következő döntések születtek:

● A képviselő-testület jóváhagyta a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Megállapodásának módosítását.

● A testület úgy döntött, hogy támogatja Asztalos János
r. őrnagy úr kinevezését a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjévé. 

● A képviselők határoztak arról is, hogy a Nyíradony város
önkormányzata által benyújtani kívánt „Területi együttműkö-
dést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a kon-
vergencia régiókban” című ÁROP 1.A.3.-2014. számú projekt-
ben Vámospércs együttműködő partnerként részt kíván venni. 

● A testület jóváhagyta a Vámospércsi Humánszolgáltató
NKft. 2013. évi és 2014. évi támogatási megállapodásának módo-
sítását az ügyvezető igazgató úr kérelme alapján.

● Nyírábrány nagyközség pályázatot kíván benyújtani város-
sá nyilvánításával kapcsolatban, ezt a képviselők támogatták.

● A képviselők egyhangúlag egyetértettek azzal az előterjesz-
téssel, amely alapján  „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatá-
nak fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 azonosító szá-
mú, támogatásban részesített pályázat megvalósításával kapcso-
latban az önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormány-
zatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját for-
rás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I.31)
BM. rendelet alapján a fejlesztéshez elnyert uniós támogatás
saját forrás kiegészítéséhez, 55%-os mértékben. Az igényelt
támogatás összege: 25 213 762 Ft. 

● Több döntést is hozott a testület a „Vámospércs,
Egészségügyi Központ felújítása, korszerűsítése” című ÉAOP-
4.1.2/A-12-2013-0032 jelű, támogatásban részesített pályázat
megvalósításával kapcsolatban: az engedélyes és kiviteli tervek-
ben szereplő parkolók és járda kialakításához, valamint az épü-
let esővíz elvezetéséhez szükséges ereszcsatorna beszerzéséhez
és felszereléséhez szükséges bruttó 6 300 000 Ft összeget az
önkormányzat 2014. évi költségvetésében a tartalék terhére biz-
tosítja, valamint a testület 92/2014. (VI.19.) számú határozatá-
ban szereplő 8 852 348 Ft összegű saját forrás biztosítására
pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumhoz az EU Önerő Alap felhasználásának részletes
szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Kormányrendelet alapján. 

Ménes Andrea 
polgármester

Házasságkötés

VENTER CSABA és TÖRÖK ALEXANDRA
HUTÓCZKI ATTILA és TÖMÖRI GABRIELLA

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. augusztus 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. 89 460     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 203 205     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 177 800     
Hamecz Sándor 8327445022 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 30. 110 910     
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. 53 663     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 687 479     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 201 590     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 51 975     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 87 451     
Veres Zoltán 8362713461 4287 Vámospércs Táncsics u. 29. 54 610     

Összesen:      3 328 943     

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

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

2014. augusztus 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. "FA" 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 285 090     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 339 150     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 214 330     
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. 163 650     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 691 610

Összesen:          2 824 011     

Tájékoztató
a plakátok elhelyezésével kapcsolatban 

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére
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UPC Direct 
szolgáltatás 
megrendelése 
és telepítése, 

TV-javítás, 
antennaszerelés

Érdeklődni 
lehet:    
DOBOS SÁNDOR 
06-30/2491938



Szeptember első napján,
mint általában gyermekzsi-
vajtól hangos az óvoda. De
idén nem csak az óvodások
jöttek tágra nyílt, kerek sze-
mekkel oviba, de a szülők is.
Belépve érezni a frissen fes-
tett falak illatát, látni, hogy a
régi mozaik lap helyére új
járólapot raktak le, a régi
olajlábazat helyére pedig
esztétikus és modern burko-
lat került.

Az első négy csoportszo-
bához tartozó mosdók is tel-
jesen megújultak, a gyere-
kek már új kézmosókat, kis
WC-ket használhatnak. 

A most felújított épület-
rész még 1977-ben épült,
azóta csak a legszüksége-
sebb karbantartások, javítá-
sok kerültek elvégzésre.
A most elvégzett munkála-
tokkal az épület megkapta, a
mai kornak megfelelő, egy-
séges arculatát.

Otthonos, barátságos han-
 gulatával, méltó hely a gye-
rekek egészséges testi és lel-
ki fejlődéséhez.

Mindezt köszönjük a fenn-
tartónak a gyerekek, a szülők
és a dolgozók nevében. 

Németh Jánosné 
intézményvezető

Közel 22 millió saját erőből!
Vámospércs Városi Önkormányzat önerős beruházásairól

A nagy projektek mel-
lett nagyon fontos szót
ejteni azokról a beruhá-
zásokról, fejlesztési mun-
kálatokról, amelyekre
nem lehetett központi
forrást szerezni vagy a
beruházás jellege, vagy a
kisebb volumene miatt.
Mégis, mivel a városla-
kók számára nagyon fon-
tos volt, ezért a Ménes
Andrea vezette önkor-
mányzat úgy alakította a
település gazdálkodását,
hogy fusson ezekre a kia-
dásokra is. Nagy teljesít-
mény ez – fogalmazott a
polgármester – főként,
ha figyelembe vesszük a
még mindig nem túl
rózsás makrogazdasági
környezetet és azt, hogy
az állam konkrét felada-
tok megvalósításához
rendel konkrét összege-

ket, amikor az önkor-
mányzatok forrásellátá-
sáról van szó. Nekünk
tehát leginkább a saját
bevételek okos felhaszná-
lásával kellett eredményt
elérni. Büszke vagyok
arra, hogy ez sikerült. Ezt
az összeget az idén az
alábbiakra fordítottuk.

Polgármesteri Hivatal

A Vámospércs, Nagy u. 4.
szám alatt lévő pénzügyi iro-
da helyiségeinek felújításá-
hoz – festés, mázolás, burko-
latok cseréje – az önkor-
mányzat saját költségvetésé-
ből bruttó 500 000 Ft-ot
biztosított. A munkálatokat
ráadásul közfoglalkoztatot-
tak bevonásával végeztük el,
ezzel is biztosítva ezeknek
az embereknek azt, hogy
hasznos, valóban fontos
munkát végezzenek.

A Polgármesteri Hivatal
udvarának utcafronti és ol -

dal kerítését kicseréltük és
ezzel egyidejűleg a Kossuth
utcán felújítottuk a járdát 30
méter hosszan. A munkák-
hoz szükséges anyagokat az
önkormányzat költségveté-
séből biztosította, bruttó
500 000 Ft összegben. A ki -

vitelezést szintén közfoglal-
koztatottak bevonásával vé -
geztük el – emelte ki Ménes
Andrea.

Intézményeink

1. Hosszú évek óta készü-
lünk arra, hogy a Szociális
Szolgáltató Központ belső
udvarát rendbe tegyük. Eb -
ben az évben sikerült az
önkormányzat költségveté-
sében kigazdálkodni azt a
közel 4,6 millió forintot,
amelyből 300 m2 térkő bur-
kolatot és a hozzátartozó csa-
padékvíz elvezetést kiépít-
tettük. A munkálatok na -
gyobb szakértelmet kíván-
tak, ezért versenyeztetés
után helyi vállalkozó – a
Vámos-beton Kft. – végezte
el a kivitelezési munkálato-
kat. A Startmunka keretében
– 100%-os támogatásból –
sikerült az utcafronti kerí-
tést is felújítani.

2. Az óvoda utcafronti

részén lévő vizesblokkok
műszaki állapota miatt szük-
ség volt arra, hogy az önkor-
mányzat saját költségvetésé-
ből kigazdálkodja azt a brut-
tó 9 350 000 Ft-ot, amely-
ből Nagy és Szabó Kft. ezeket
a helyiségeket felújítja. A mun-
 kálatok szeptember végére
befejeződnek. A jövő évben
szeretnénk a nyílászárók
cseréjét és a fűtés korszerűsí-
tését is elvégezni, ezért ismé-
telten keresni fogjuk a támo-
gatási lehetőségeket.

3. A Tanuszoda jogsza-
bályokban, szabványokban
előírt vízminőségének biz-
tosításához 2 db automa-
ta vegyszeradagolót építet-
tünk be a nyáron. Ennek
beszerzéséhez és beszere-
léséhez szükséges bruttó
480 000 Ft összeget az ön -
kormányzat biztosította.

Közvilágítás

1. Az önkormányzat eb-
ben az évben is bővíti a köz-
világítási lámpatestek szá-
mát. Felszerelésre kerül az
Acsádi úton 1db, a Vágóhíd
utcán 3db lámpatest. A mun-
kálatokat az Eh-Szer Kft. vég-
zi. A kivitelezéshez szüksé-
ges bruttó 403 000 Ft ösz-

 szeget az önkormányzat a
költségvetéséből biztosítja.
A kivitelezés várhatóan szep-
tember végére befejeződik. 

2. A korszerű Járóbeteg
Szakellátó Központhoz ve -
zető út mellett, a Piac utcán
közvilágítási hálózat kiépíté-
sét tervezi az önkormányzat.
A 340 m vezeték tervezésé-
hez és megvalósításához –
oszlopokkal, lámpatestekkel
együtt – bruttó 4 516 000 Ft
szükséges, melynek biztosí-
tásáról a képviselő-testület
a következő ülésén fog dön-
teni. 

Fakivágások

Ebben az évben felmértük
a város közterületein, köz-
parkjaiban, intézményeinek
területén lévő fák állapotát.
Ennek eredményeként a
leginkább veszélyesnek ítélt
20 db fa eltávolításra került
a Városi Köztemetőben, a
kormányhivatal udvarán, va -
lamint a Nagy u. 7. sz. alatt
lévő Egészségház udvarán.
A munkálatokat a megfelelő
szakértelemmel és eszközök-
kel rendelkező céggel, a Mo -
nostor-Erdő Bt.-vel végeztet-
tük el. A fák kivágásához az
önkormányzat költségveté-
séből bruttó 1 200 000 Ft-
ot biztosított.

Felelős, hozzáértő gazdál-
kodásunkkal tehát folyama-
tosan biztosítani tudjuk,
hogy szükség esetén saját
forrásból is komoly fejleszté-
seket, javításokat hajtsunk
végre a városlakók érdeké-
ben. Úgy gondolom a jövő-
ben is fontos ennek a szem
előtt tartása és az, hogy
Vámospércs gazdálkodása
biztos alapokon nyugodjon
– fogalmazott Ménes Andrea
polgármester.

Endrédi Csaba

Ménes Andrea: „Fontosnak tartom a közösség
érdekében hasznos 

civil kezdeményezések támogatását.”
Vámospércs Városi Ön -

kormányzat Képviselő-
testülete a polgármester
vezetésével döntött a he -
lyi önszerveződő közös-
ségek pénzügyi támoga-
tásáról. 

Ménes Andrea hangsú-
lyozta, hogy ezek a támoga-
tások nem az önkormány-
zati törvény által előírt köte-
lezettség alapján kerülnek
odaítélésre. A támogatáso-
kat a város takarékos és gaz-
daságos költségvetése és a jó
gazdálkodás teszi lehetővé.
Ezáltal van mód arra, hogy
az önkormányzat a törvény
által nem előírt, de a vá-
ros közössége szempontjá-
ból fontosnak tartott ügyek

mellé támogatóként odaáll-
jon. 

Az idén 2 300 000 forintot
osztott szét a képviselő-tes-
tület. A Bocskai Sportegye -
sület kapta a legtöbbet, ösz-
 szesen 1 000 000 forintot,
amelyet az egyesület közüze-
mi díjaira, a sporttelep kar-
bantartására és a versenyez-
tetés költségeire fordíthat-
nak a döntés szerint. A Vá -
rosi Polgárőr Egyesületet
100 000 forinttal támogat-
ták, amely összeget főként
gépjármű üzemeltetésre for-
dítanak. Ünnepségeink és
kulturális rendezvényeink
állandó szervezője és közre-
működője a Pircsike Köz -
mű velődési Egyesület is ka -
pott támogatást. Az odaítélt

200 000 forintot a rendezvé-
nyek lebonyolítására és a
működési költségekre for-
dítják majd.

Sportfelszereléseket vásá-
rolhat és a versenyeken való
indulás költségeit fizetheti a
városi asztalitenisz egyesü-
let abból a 300 000 forint-
ból, amelyet szintén megsza-
vaztak a képviselők. Ugyan -
ennyit kapott a nemrég dísz-
polgári címmel kitüntetett
Halász Margit, többszörös
irodalmi díjas írónő, aki új
regényének anyaggyűjtésére
fordíthatja a kapott össze-
get. Városunk legnépesebb
vallási közössége, a reformá-
tus egyházat is támogatás-
ban részesítette a város veze-
tése azért, hogy így járuljon

hozzá a templom tatarozásá-
hoz.

A polgármester a támo-
gatások kapcsán kiemelte,
hogy az elmúlt években so -
ha nem látott számú és mére-
tű beruházás és felújítás
valósult meg Vámospércsen,
mégis helyesnek tartja, ha a
képviselő-testület a civil
szervezetek és kezdeménye-
zések számára forrásokat
igyekszik megtakarítani.
Úgy vélte, hogy a jövőben is
fontos és hasznos felfogás
ez, amelyet mindenképpen
szem előtt kell tartani a
város gazdálkodásában még
akkor is, ha ez nagyobb oda-
figyelést és több munkát is
igényel.

Endrédi Csaba

Felhívás, 
idősotthoni elhelyezésre

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Idősek Ott -
honában megüresedett 1 férfi és egy női férő-
hely.

Ezen férőhelyek betöltésére várjuk azon Vámos -
pércsi lakosok jelentkezését, akik megfelelő gondvise-
lő hiányában rászorulnak és szeretnék igénybe venni
az idősotthoni elhelyezést.

Jelentkezési feltételek: Az idősek otthonában az
1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló törvény 68. § alapján:

Meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező,
de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöl-
tött személy látható el, illetve a 18. életévét betöltött,
betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gon-
doskodni nem képes, meghatározott gondozási szük-
séglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása
más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben
nem biztosítható.

Idősotthoni ellátás a napi 4 órát meghaladó vagy a
jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken
alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén
nyújtható.

Jelentkezni lehet 2014. október 31. napjáig, a
Szociális Szolgáltató Központban, Vámospércs, Nagy
utca 28. szám alatt.

Ménes Andrea
polgármester

A városban lévő buszmegállók is az önkormányzat saját
forrásából újultak meg

Az önkormányzat a játszótereket is felújította

A városvezetés takarékos és felelős gazdálkodásának
eredményeként végeztek felújításokat az óvodában is

Megszépült az óvoda épülete

Szép és korszerű a Szociális Szolgáltató Központban 
az új térburkolat



Idén is kitettünk magunkért 
a Hajdúsági Expón
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Fél évszázada végeztek

Az 1964-ben Vámospércsen végzett 8.b osztály egykori 33
főslétszámából 21-en jelentek meg a nemrég megszervezett
50éves osztálytalálkozón. Az egykori vámospércsi diákok
hajdani tanárai közül ma már csak Polgár Jánosné tanárnő
vehetett részt a rendezvényen, a többi kedves tanár már csak
a diákok emlékében él... örökké. Az osztálytalálkozó fotóján
látható diákok: Csuth László, Polgár Jánosné tanárnő,
Somogyi Irén, Erdei Katalin, Szabad Katalin, Varga Erzsébet,
Papp Eszter, Bányai Imre, Tóth Margit, Kiss Eszter, Papp
Ilona, A. Nagy János, Gyarmati István, Forgács Imre, Topa
Eszter, Erdélyi Erika, A. Nagy József, Sarudi Sándor, Boruzs
Imre, B. Nagy János, és B. NagyJózsef. A fényképezéskor még
nem volt jelen, mivel később érkezett: Téglási István.

Számos helyi vállalko-
zás mutatta be tevékeny-
ségét és portékáit az idei
Hajdúsági Expón, az ön -
kormányzat szervezésé-
ben. Közülük is kiemel-
kedett a Hungaro Torma
Kft., a Vámosgép Kft., a
Príma Enten Kft., a Pirog
Pékház és a Kiss Virág
Cukrászda. 

Ménes Andrea polgármes-
ter a rendezvény látogatói-
hoz címzett köszöntőjében
kiemelte, hogy Vámospércs
több mint 700 éves múltja
egyértelműen arról tanúsko-
dik, hogy a mezőgazdaság,
elsősorban a földművelés, s
az erre épülő feldolgozó
ipar, valamint a mezőgazda-
sághoz kapcsolódó gépgyár-
tás, és a kereskedelem min-
dig fontos szerepet játszott
a helyi emberek megélhe-
tésében. A növényi kultúrák
közül, elsősorban a kézi

munkát igénylő zöldség és
konyhakerti haszonnövé-
nyek, a torma, kis mérték-
ben a dohány termesztése
vert gyökeret. Tulajdonkép -
pen ez a hagyomány tükrö-
ződött a felvonultatott sike-
res vállalkozások tevékeny-
ségében és az igényesen és
ízlésesen kialakított városi
stand kinézetében is. 

A rendezvényen az agrár-
tárca minisztere, dr. Fazekas
Sándor mellett számos, az
ágazat szempontjából fon-
tos állami és szakmai szerve-
zet vezetője, vagy képviselő-
je jelent volt az augusztus
14-19 között megrendezett
kiállításon és vásáron. Így
első kézből értesülhettek a
települések vezetői és az
érdekelt vállalkozások arról,
milyen módon, milyen álla-
mi vagy európai uniós forrá-
sokhoz juthatnak hozzá a
következő időszakban. 

A gépipar is teret és bemu-

tatkozási lehetőséget ka -
pott, így felvonultathatták
tu dásukat a talajművelő
show és a traktorhúzó kupa
és a traktorkarnevál keretein
belül egyaránt. A harmadik
ilyen rendezvény minden
eddiginél tartalmasabb és

színesebb programsorozat-
tal jelentkezett, amihez
nagyban hozzájárult, hogy a
pazar kiállítású standokon
sok látni és kóstolnivalóval
kedveskedtek a Hajdú bö -
ször ménybe látogatóknak.

Endrédi Csaba 

Idén is színvonalas volt a Vámospércsi
Művésztelep és Grafikai Műhely 

Az augusztus 9-én nyílt
impozáns kiállítás meg-
nyitójával zárult le a Vá -
mospércsi Művésztelep és
Grafikai Műhely XXIII.
nyári kurzusa. A jeles
esemény a Vámospércsi
Népdalkör somogyi da-
laival kezdődött. A művé-
szeket és a vendégeket a
város polgármestere Mé -
nes Andrea köszöntötte.

A művésztelep szakmai
munkáját és az elkészült
alkotásokat a tábor művésze-
ti vezetője Fátyol Zoltán fes-
tőművész mutatta be. Az
alkotó munkához ihletet és
forrás élményt nyújtott a ki -
rándulás Szentannapusztán
a Sándor tanyán, melyet
külön megköszöntek a ven-
déglátóknak Sándor József -
né Erzsikének és férjének.

A kurzus alatt elkészült hu -
szonhét alkotással a város
gyűjteménye gazdagodott.
A táborban résztvevő művé-
szek: Brugós Zenóbia, Du -

rucskó Zsolt, Fátyol Viola,
Fehér Adrienn, Ferenczy
András, Imreh Sándor,
Kányási Holb Margit, László
János, Lehó István, Papp

Károly, Somogyi László
Gábor, Szoboszlai Lili, Varga
József. voltak. A kiállítást
októberig tekinthetik meg a
Művelődési Ház és Könyvtár
kiállítótermében.

A művésztelep működése
a Hajdú-Bihar Megyei Ön -
kormányzat, és Vámospércs
Városi Önkormányzat támo-
gatásával valósult meg, me -
lyet ezúton is nagyon kö -
szönnek a tábor szervezői és
résztvevői. Ezen kívül hálá-
sak minden támogatónak,
segítőnek a megtapasztalt
kedvességért és áldozatkész-
ségét, mellyel a művésztelep
résztvevőinek életét igyekez-
tek hangulatosabbá, ottho-
nosabbá tenni.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Kenyérszentelés 
Augusztus 20-án délelőtt a református templomban

került sor a helyi egyházak részvételével a Szent István napi
ünnepi ökumenikus istentiszteletre és az új kenyér meg-
szentelésére.

Az ünnepi szertartás a hagyományoknak megfelelően
Apostoli köszöntéssel kezdődött. A jeles esemény alkalmá-
ból ünnepi beszédet Ménes Andrea polgármester mondott.

A beszédet a Vámospércsi Népdalkör Szent István napi
dalcsokra követte, majd Cserés Attila baptista lelkész, a
Tiszántúli Baptista Egyházkerület elnöke igét olvasott fel és
kezdő imát mondott.

Igét hirdetett még nagytiszteletű Ács Ferenc református
lelkipásztor, a záró imádságot pedig Tarapcsák János görög
katolikus parókus mondta el. Az ünnepi szertartáson az
Újkenyeret megáldották a helyi egyházak lelkipásztorai.

Az ünnepség a négy helyi történelmi egyházközösség
köszöntésével záródott.

A vámospércsi művészutelep zárókiállításának
ünnepélyes megnyitója

Szép és ízléses volt a vámospércsi stand 
a mezőgazdasági kiállításon és vásáron

Az ökumenikus istentisztelet lelkészei, Ménes Andrea 
polgármester, Polgárné Nagy Elvira képviselő 

és Huszti János alpolgármester


