
Vámospércs is ott volt 
a II. Hajdúk 

Világtalálkozóján

Tavaly adhattunk hírt először arról a kezde-
ményezésről, amelynek célja, hogy egy nagyren-
dezvény keretében közös emlékezésre és ünnep-
lésre hívja össze a hajdúkhoz valamilyen módon
kötődő települések képviselőit, vezetőit. Az el -
múlt évben nagy sikerrel megrendezett progra-
mot az idén ismét megszervezték. Városunkat
Ménes Andrea polgármester, Huszti János alpol-
gármester, valamint Lakatos József és Rácz
Ildikó önkormányzati testületi tagok képvisel-
ték.

Polgármesterünk mindig is hangsúlyozta, hogy tör-
ténelmi gyökereink olyan fontos kapaszkodók ebben a
mai, minden fontos értéket megkérdőjelező világban
amelyet ápolni kell, hogy az egyre gyakrabban jelent-
kező anyagi, lelki zűrzavarban is pontosan tudjuk kik
vagyunk, mennyit érünk és merre tartunk. Ebben segít
az is, ha nem elfelejtjük, hanem újra és újra felidézzük
nemes múltunkat és hagyományainkat. 

Talán nem tudja mindenki, de a nagy hajdúvárosok
mellett léteznek a mai Hajdú-Bihar megyében úgyne-
vezett „kishajdú települések”, sőt a Nyugat-Dunántúl és
az erdélyi Partium területén is találunk olyan települé-
seket, amelyeknek valamilyen kötődése van a hajdú
identitáshoz, helyi öntudatukban és írott történelmük-
ben őrzik a hajdú múltat. Az elmúlt esztendőhöz
hasonlóan a hajdúk 2015-ben ismét Hajdúnánáson
találkoztak július 31-augusztus 2. között. Nem véletlen
ez, hiszen a tavalyi rendezvény olyan jól sikerült, hogy
több ezer embert és sok-sok várost, falut sikerült meg-
mozgatni, és ezt a jó kezdést nem akarták egy kockáza-
tos helyszínváltoztatással elrontani. A program szerve-
zői most is kitettek magukért. Harci bemutatók, tábori
mulatozás, népi játszóház, török főúri díszsátor, cél és
harci céllövő bemutatók várták az érdeklődőket a haj-
dúk második világtalálkozóján. Igazi időutazás volt ez
a múltba, méghozzá több száz év távlatába. A kor vise-
letébe öltözött császári és hajdú katonák mellett az
érdeklődők korhű csatajelenteket láthattak a Hajdú -
nánási Gyógyfürdő Fesztiválterületén augusztus 1-jén.
A katonai bemutatókra a magyar csoportok mellett jöt-
tek vendégek Lengyelországból, Szlovákiából és
Csehországból is. A legkisebbeket népi játékok, az íjá-
szat rajongóit Mónus József és a többszörös Európa-
bajnok íjász barátainak céllövő bemutatója várta,
mindeközben megízlelhették a hajdúságra jellemző
ételkülönlegességeket. A kultúra kedvelőit péntek este
a „Legenda” című táncos álomjáték előadása kápráz-
tatta el a Naná Színház közreműködésével. A háromna-
pos rendezvényen ismét megelevenedett Bocskai kora,
hogy sose felejtsük el kik is vagyunk a világban.
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Egyszerre szórakoztat,
összefogásra buzdít, és a
népi kultúra szeretetére és
ismeretére nevel. Ez a Fesz -
tivál egyetlen mondatban.
A szervezők idén is kitettek
magukért és sikerült egy
kitűnő, messze földről ér -
kező számos vendéget el -
kápráztató igazi vigassá-
got bemutatni széles e
vidéknek. 

Vámospércs helyi értékei-
nek a bemutatásával kezdő-
dött a II. Vámospércsi Vámos
Fesztivál július 3-án, pénteken
délután. A kiállítás során talál-
kozhattak a régmúlt örökségé-
vel, melyet fotók és tárgyi emlé-
kek idéztek elénk és a napjaink-
ban jellemző termékekkel,
szolgáltatásokkal, képzőművé-
szeti és szellemi alkotásokkal.

Ménes Andrea polgármes-
ter köszöntőjét követően a
kiállítást Jantyik Zsolt a Hajdú-
Bihar Megyei Értéktár Bi zott -
ság elnöke nyitotta meg. A prog-
 ramhoz kapcsolódva értéke-
ink részeként műsort adott a
közel negyvenéves múltra
visszatekintő Vámospércsi
Népdalkör is. 

Városunk számára legfőbb
érték az ember és az emberek-
ből álló közösségek. A régeb-
ben működő csoportok mel-
lett nagy örömünkre alakul-
nak fiatal közösségek is, ilyen
a februárban alakult Gyermek
Színjátszó Kör is. A csoport
Somogyi László Gábor vezeté-

sével először mutatta be pro-
dukcióját közönség előtt a
színpadon. Saint Exupery kis-
herceg és Tamási Áron:
Szegény Ördög című darabjá-
ban mutatkoztak be a színját-
szó gyerekek. A program a
helyi ízek kóstolásával záró-
dott. A kiállított ételeket: Sós
Ferencné, Kiss Sándorné,
Török Józsefné, Kozma Sán -
dorné, Bányai Lajosné, Balogh
Jánosné, Balogh Sándorné,
Tóth Sándorné, Lakatos Sán -
dorné, Szabó Jánosné, Szabó
Sándorné, Nagy Imréné, Deák
Mihályné, Kozáp Sándorné,
Polgár Imréné, Ménes Mihály -
né, ifj. Kozma Sándorné, Husz -
ti Sándorné, Jégerné Huszti
Anikó, Sándor Lászlóné, La -
katos Sándor, Kovácsné Pi -
ránszki Beáta készítették, ami-
ért ezúton is köszönetünket
fejezzük ki.

A középkori árumegállító
és vámszedő jog emlékére

vámszedéssel kezdődött a
szombati program városunk
határában a Debreceni úton.
A megérkező vendégeket ko -
rabeli népi ruhába öltözött
vámszedők fogadták. Vámolás
követően továbbhaladva a
művelődési ház épülete előtti
téren a NAV Zenekar térzené-
vel várta a vendégeket. A Vá -
mospércsi mazsorett együttes
közreműködésével, látványos
zenés, zászlós felvonulással
folytatódott a program. A részt-
 vevő települések Vámosbalog,
Vámoslucska Szlovákiából,
Vámosgálfalva Romániából
Vámosgyörk, Vámosújfalu. A
vámos települések emlékmű-
vénél, tiszteletadásra és meg-
emlékezésre került sor, Szinte
az emberiség történetével
egyidős a jelentős alkalmak-
nak természethez való kötése.
Régmúltra tekint vissza a kie-
melkedő eseményeknek, kü -
lönleges történéseknek emlé-
ket állító faültetések szokása.
Aki fát ültet, az jövőt épít vagy

máshogy fogalmazva hisz a
jövőben szokták mondani.
2009 júniusában Vámospér -
csen volt a Vámos Települések
III. Országos Találkozója. A vá -
mos települések családjának
képviseletében ültették a
barátság fáit, az akkor jelenlé-
vő polgármesterek, melyeket
azóta is gondosan ápol váro-
sunk. A települések közti ba -
rátság erősödik, a fák növe-
kednek, melyeknél a megje-
lent települések polgármeste-
rei emléktáblát helyeztek el.

A Vámospércsi Vámos Fesz -
tivál ünnepélyes megnyitására
a Sportpálya színpadán került
sor. A vendégeket városunk
képviseletében Ménes Andrea
polgármester, a Vá mos Tele -
pü lések Szövetségé nek képvi-
seletében Hám László a szövet-
ség elnöke köszöntötte.

Ünnepi beszédet Tasó
László országgyűlési képvise-
lő a Nemzeti Fejlesztési Mi -

nisztérium közlekedéspoliti-
káért felelős államtitkára mon-
dott. 

A Vámospércsi Vámos Fesz -
tivál zászlaja megörökíti a
jeles eseményt. Ebből az alka-
lomból a résztvevő települé-
sek polgármesterei emléksza-
lagot kötöttek fel a zászlóra.

A Vámos Települések kultu-
rális értékeinek bemutatására
a vámos kulturális csoportok
és Vámospércs csoportjainak
közreműködésével került sor,
melyen belül láthatták a határ-
ainkon túlról érkezett Friss -
karizó Gyermek Néptánc
Együttest Vámosgálfalváról és

a Szőkefalvi Gyermekze ne -
kart is. A művészeti csoportok
előadását karate-bemutató
követte.

A programmal párhuzamo-
san kispályás labdarugó baj-
nokság volt Oláh Sándor szer-
vezésében és még főzőverseny
is. A slambuc és húsnélküli éte-
lek főzőversenyét Vámoslucs -
ka csapata nyerte.

A délutáni ünnepség Pajna
Zoltánnak a Hajdú Bihar
Megyei Közgyűlés elnökének
beszédével kezdődött. 

Az ünnepség jelentőségét
emelte, hogy Vámospércs
Városi Önkormányzat Képvi -
selő-testülete elismerésben
részesíttette azokat, akik mun-
kájukkal, elért eredményeik-
kel hozzájárultak ahhoz, hogy
Vámospércs sikeresebb vagy
ismertebb legyen, és hogy
jobb legyen az élet a városban.
A díjakat városunk polgármes-
tere Ménes Andrea adta át a
kitüntetetteknek.

Vámospércs Városáért díj-
ban részesült nagytiszteletű
Ács Ferenc református lelki-
pásztor,

Vámospércs Oktatásügyért
díját Pataki Béláné kapta,

Vámospércs Egészség -
ügyért díjat vehetett át dr.
Rácz Norbert, 

Vámospércs Közművelő dé -
séért díjat Somogyi László
Gábor kapott,

Vámospércs Sportjáért díj-
ban részesült Tokaji Norbert
és Kovács Mihály,

Vámospércs kiemelkedő
vállalkozója lett Sallai Sza -
bolcs lett 2015-ben.

Az ünnepélyes díjátadás
után az Anjou Udvari Lovagok
Egyesületének középkori be -
mutatója, lovagi torna, bajví-
vás szórakoztatta a közönsé-
get, míg a színpadon folyt a
koncertek előkészítése.

A sztárvendégek bemutat-
kozásának sorát Kökény Attila
műsora nyitotta, majd Fenyő
Miklós és táncosai adtak látvá-
nyos és fergeteges koncertet.
A tűzzsonglőr Sárkánylányok
is elkápráztatták a közönséget
műsorukkal. A szuper hangu-
latot teremtő Balkan Fanatik
koncertjét Kocsis Janika mű -
sora, majd tűzijáték követte.
Aki még táncolni szeretett vol-
na annak a hajnalig tartó disz-
kó adott erre lehetőséget.

Vasárnap a Nemzetközi Női
Művésztelep záró kiállításá-
nak megnyitásával zárult a
program. A tábor munkáját H.
Csongrády Márta fotóművész
a telep művészeti vezetője mu -
tatta be.

Ménes Andrea polgármes-
ter és Vámospércs Városi Ön -
kormányzata ez úton is külön
köszöni valamennyi támogató
segítségét és köszöni a közre-
működők munkáját, mellyel
segítették a program sikeres
megvalósítását.

Külön köszönetet monda-
nak mindazoknak, akik a fesz-
tiválon meghirdetett jótékony-
sági tombolán részt vettek és
ezzel segítették Popovics Jó -
zsefnét, hogy az őt ért szeren-
csétlenségből mielőbb kiutat
találjon.

E.–Diósné Kozma Erzsébet,
művelődési ház vezető

Középen Ménes Andrea és Huszti János Vámospércs 
képviseletében a Hajdúk Világtalálkozóján



A Vámospércsiek bizo-
nyára emlékeznek rá,
hogy június 2-án súlyos
csapár érte Popovics Jó -
zsefné Ági nénit. Épp csak
a néhány házzal arrébb
lévő boltba lépett át azon a
kedden dél tájban a 61
éves, egyedül élő asszony,
amikor otthona egy elekt-
romos zárlat miatt lán-
gokba borult, és hiába jött
a gyors segítség, hiába a
tűzoltók, a Váczi Mihály
utcai ház szinte teljesen
kiégett. A napokban meg-
kerestük őt, hogy megtud-
juk, mi van vele azóta, és
kapva az alkalmon, ez-
úton ő is igyekezett kife-
jezni háláját mindazok-
nak, aki segítettek neki a
bajban.

Ági néni gyakorlatilag
olyan sokkot kapott a láng-
ban álló ház látványától, hogy
eszméletét vesztette és kórhá-
zi ápolásra szorult. Lánya,
Basa Anikó igyekezett új lak-
hatást találni édesanyjának,
ami azért sem volt könnyű,
mert az orvosok nem taná-
csolták, hogy a leégett háza
szomszédságába költözzön,
miközben semmiképpen sem
akarta elhagyni szeretett
városát, Vámospércset.

Azóta úgy alakult a helyzet,
hogy sikerült Ági néninek az
egykori szülői házba költöz-
ni, és bár az nem egyedül az
övé és éppen az eladásra vár,
mégis, ott most tartósan biz-
tonságban érezheti magát.
Időközben arról tájékoztat-
ták a szakemberek, hogy a
tüzet valószínűleg az egyik

elektromos hosszabbító meg-
hibásodása okozhatta, ezért
égett le a háza. Jelenleg még
vizsgálják, hogy műszaki álla-
potát tekintve érdemes e újjá

építeni a házat, vagy lakhatat-
lanná vált.

A sok keserűség mellett
történt azért jó dolog is,
mesélte a 61 éves asszony.
Leginkább az, hogy megta-
pasztalta, bármilyennek is
mondják a mai világot, igenis
sok még benne a jó és a szere-
tet, ugyanis a megyei sajtóban
és más csatornákon keresztül
eljuttatott segélykérése meg-
hallgatásra talált, és nagyon
sokan próbáltak neki segíte-
ni. Közülük is Ménes Andrea
polgármestert emelte ki, aki
közbenjárt azért, hogy a leé-
gett ház törmelékeit, romos

darabjait elszállítsák, és szin-
tén biztosított segítséget ah -
hoz is, hogy az új biztonságos
helyre sikerüljön átköltöznie.
Ezenkívül a Vámospércsi Vá -

mosfesztiválon tombolát in -
dítottak a megsegítésére és az
ebből befolyó összeget már
át is utalták a számlájára. És
még hosszan sorolhatná az
önkormányzat és a polgár-
mester sok-sok figyelmessé-
gét és segítségét, de e helyett
inkább szeretne egy nagyon
nagy köszönetet mondani
neki. A városlakók és az
együtt érző debreceniek is
segítettek, kapott ruhákat,
bútorokat, igaz még nem
olyan mennyiségben, ami
elég lenne, ezért fontosnak
tartotta hangsúlyozni, hogy
továbbra is várja a ruha, bútor

felajánlásokat, illetve aki tud
adni, attól boldogan fogadna
építőanyagot is, mivel még
mindig reménykedik, hogy
leégett és kiégett házát újjá
lehet építeni, de annak költ-
ségeire nincs pénze.Ezért kie-
melten fontos lenne, hogy
legalább ezek az anyagok biz-
tosítva legyenek az újrakez-
déshez. Ági néninek szüksége
van még edényekre, konyhai
eszközökre (hűtő, mosógép,
mikró), törölközőkre, – tehát
mindenre, ami egy háztartás-
ban fontos.

Egyedül él, és így 61 évesen
is rendszeresen vállal idény-
munkában napszámot, hogy
el tudja magát tartani, elkél
tehát a bajban a segítség.
Lényegében az egész addigi
élete a tűz martalékává vált
pillanatok alatt, ezért nincs
olyan felajánlás, amit ne
fogadna el, miközben nem
győzi hangsúlyozni mennyi-
re hálás az eddigiekért is.

Családja is mellette áll,
lánya Basa Anikó még saját
telefonos elérhetőségét is
közé tette (06-30-667-0742)
annak érdekében, hogy fo -
gadja a felajánlásokat az em -
berek megkeresését. Aki úgy
érzi, tudna segíteni a nehéz
helyzetbe került asszonynak,
akár tárgyakkal, ruhával (ci -
pőben 37-38-as, méretben M-
L-es), akár pénzzel, lépjen
kapcsolatba vele. Fia is igyek-
szik erősíteni és támogatni
édesanyját, és őszintén bíz-
nak abban, hogy a sok rossz
után most már jóra fordul
minden.

E.

KELET-HAJDÚSÁGI IVÓVÍZMINŐSÉG -JAVÍTÓ PROJEKT

Sajtóközlemény
Nyíradony-Aradványpuszta, 2015. 06.24

A Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkor mányzati
Társulás a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029 kódszámú pályázat
keretében vissza nem térítendő támogatást nyert Hosszú -
pályi, Létavértes, Mikepércs, Nyíradony-Aradvány -
puszta (Nyíradony-Tamási puszta, Tisztavíz), Újléta és
Vámospércs települések ivóvizeinek tisztítására. Az
építési projekt összköltsége nettó 1 421 700 000 Ft (tar-
talékkerettel).

A kivitelezési munkákat az „AHK” Konzorcium végezte,
melynek vezetője az Aqua-General Kft., tagjai a Hidrofilt Kft.
és a Karcagi Gépösszeszerelő Kft.

A kedvezményezett településeken vas, mangán, arzén
és ammónium problémák vannak a jelenlegi ivóvíz-
zel, ezért ezen komponensek kezelésére alkalmas
technológiák kerülnek kiépítésre. A technológiák
működése teljesen automatikus lesz, amelyet számítógép
vezérel és minden termelési adat (víztermelési és fogyasztási
adatok, elektromos fogyasztás, nyomásviszonyok, stb.) rög-
zítésre kerül.

2015. június 24-én megrendezett projektzáró rendezvé-
nyen ismertetésre került, hogy Nyíradony-Aradvány pusztán,
Tamásipuszta, Tisztavíz településrészeken megtörtént a
75 m2-en a meglévő kezelő üzem épületének felújítása, 

– víztisztítási technológia kiépítése 236 m3/d, 13 m3/h
kapacitással (vas, mangán és arzén eltávolítása);

– új víztermelő kút fúrása; 
– új víztermelő kút létesítése bekötővezetékkel;
– víztermelő kút felújítása;
– udvartéri és egyéb vezetékek kiépítése (200 m);
– Nyíradony-Tamásipuszta és Tisztavíz településrészekre

távvezeték építés (5,3 km);
– meglévő tisztavíztároló medence felújítása;
– mosató-aknák kiépítése a meglévő elosztó hálózaton;
– teljes elosztó hálózat (7,4 km) mechanikai tisztítása;
– 10 db új házi bekötés vízóra aknával Tisztavíz település-

részen
A zárórendezvényen Tasó László a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, a
település korábbi polgármestere, aki a beruházást elindítot-
ta elmondta: „a 1,5 milliárdos beruházás eredményeként a
lakosok végre elégedettek a víz minősége tekintetében.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a településrészeken jó ízű vizet
ihatnak az ott lakók.”

Az érintett települések vízműtelepein mindenhol teljesen
új technológia került kiépítésre. 

Nyíradony, 2015. június 24. 

A Vámospércsi Kissebbségi Önkormányzat 2015. június
12-én Gyermeknap alkalmából kirándulást szervezett

Nyíregyházára. A program egész napos és díjmentes volt
a gyerekek számára. A kirándulás célja a nemzetközi
hírű Sóstói Állatpark és a szépségéről híres Sóstó volt,

ahol a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
megvalósult programba még egy fagyizás is belefért

Házasságkötés

TÉGLÁSI CSABA és SZABÓ KATALIN
SALÁNKI TAMÁS és HIPP JUDIT

SZABÓ TIBOR és SASS ANITA IRÉN
SZABÓ NORBERT és OROSZ KRISZTINA ERZSÉBET

VARGA TIBOR és KACSÓ KITTI

Akik már nincsenek közöttünk

VADÁSZ BORBÁLA, SZABÓ JÓZSEF

Borszőlő és csemege szőlő eladó. Érdeklődni lehet:
Herczegné, Bocskai kert 2.

AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK

Felhívás Adománygyűjtésre

Tisztelt Vámospércsiek!
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormány -

zatának elnökeként arra kérem önöket, mint vámos pércsi
lakosokat, vállalkozókat, hogy ha módjukban áll, támoga-
tásukkal segítsék azokat a rászorulókat, családokat, gyer-
mekeket, akiknek nélkülözniük kell hátrányos helyzetük
miatt. Bármilyen felajánlást szívesen fogadunk: élelmi-
szer, ruhanemű, játék pénzadomány, amelyeket a széles
nyilvánosság ellenőrzése mellett fordítunk közösségünk
elesettjeinek megsegítésére. Az adományokat két formá-
ban tudják eljuttatni hozzánk, illetve rajtunk keresztül a
rászoruló családokhoz:

1. Pénzadományokat a Roma Nemzetiségi Önkormány -
zat bankszámlájára történő befizetéssel, illetve átutalással
tehetik meg (szálaszám: 61400007-15100766)

2. Tárgyi adományaikat helyben, az önkormányzatunk
irodájába adhatják le (hétfő–csütörtök 8.00–16.00, pén-
tek 8.00–13.00 között), mely a Vámospércsi Művelődési
Ház és Könyvtár 4287 Vámospércs, Debrecen u. 2. szám
alatt található.

Segítségüket előre is köszönöm!

Kállai Gergőné
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

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)
2015. július 31-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 82 320
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 55 157    
Borók Ferenc 8362010118 4287 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 52 500     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. u. 39/C. 436 915
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 54 650
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 66 740
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 851 279
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 245 440     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 94 451     

Összesen: 3 319 520

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)
2015. július 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 
,,Kényszertörlés alatt " 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 411 400
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700     
,,Törölt adószám”
Sanfer Hungary Ker.Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 108 367
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. 114 900
Zsofám Kft.
,,Kényszertörlés alatt " 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790     

Összesen: 2 512 276

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

VADÁSZ BORBÁLA

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KISS ZOLTÁNNÉ
sz.: Kiss Ilona

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

SZABÓ JÓZSEF

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

Összefogás a bajban

A tűz szörnyű pusztítást végzett az egykor
takaros házban



Erzsébet Napközi Tábor: A tanítási időszak végeztével az
előzetes tervek szerint valósítottuk meg 180 tanuló nyári
napközis táborban való ellátását. A tanulók foglalkozásait,
programjait az iskola nevelői állították össze és vezették, az
ellátásban a helyi Önkormányzat Élelmezési Intézménye
működött közre.

A két turnusban táborozó
gyerekek hétfőtől péntekig
változatos programokon –
kirándulás, strandolás, közös-
ségépítő- és kézműves foglal-
kozás, sport és játékprogra-
mokon- vettek részt.

A tábor a gyerekek fogada-
lomtételével kezdődött, mely-
ben a táborlakók ígéretet tet-
tek arra, hogy az együttlét a
közösség építésről, környe-
zetmegóvásról, egészségtuda-
tos magatartásról, egymás
segítéséről és a vidámságról
fog szólni. 

A zárás alkalmával a résztve-
vő diákok beszámoltak arról,
hogy az Erzsébet Napközi

Táborban töltött öt nap alatt elfelejtették a tanítási év eset-
leges nehézségeit, gondjait, élményekben gazdag hetet töl-
töttek barátaikkal.

Természet közeli sporttábor: Július első két hetében a
TÁMOP-3.1.4.-C14.-2015. pályázatnak köszönhetően 40-40
tanuló izgalmas napokat töltött Pálházán. A gyerekek hétna-
pos táborozáson vettek részt, ahol a sporté és természeté volt
a főszerep. A tábor programját főként túrázás, természetjá-
rás, valamint a már ismert és kipróbált sportágak mellett új,
különleges sportok megismerése – íjászat, sziklamászás, eve-
zés a Bodrogon, hegyi kerékpártúra – alkották. 

Nem maradtak el a táborozás „nélkülözhetetlen kellékei”
sem: a reggeli torna, a közkedvelt „Ki mit tud ?” a társak meg-
viccelése a fogkrémek mázolásával, és a párnacsaták sem. 

Szerencsére az időjárás is kedvezően alakult, így a gyere-
kek napbarnított arccal, jókedvűen, bár kissé fáradtan tértek
haza.

Jutalomtábor: Iskolánk ta -
nulói minden évben részt
vesznek a Vámos Települések
Szövetsége által a települések
iskolái számára meghirdetett
vetélkedőn. Idén 3. helyezést
ért el csapatunk. Jutalmul a
három nyolcadik osztályos
tanuló és egy kísérő nevelő
négy napot tölthetett el Vá -
mosújfalun, a település ven-
dégeként. A vámosújfalui is -
kola nevelői színes, tartalmas
programokat szerveztek a
gyerekeknek. Megismerked -
hettek a Tokaji borvidékkel, a
borászathoz kapcsolódó helyi
hagyományokkal, megláto-
gathatták az üzemet, ahol a

pataki kerámiák készülnek. A programok között szerepelt a
sárospataki vár bejárása, strandolás és bobozás is. Tanulóink
a vámosújfalui iskolásokkal együtt részt vettek Szlovákiában
Nagyszelmenc magyar iskolájának Dobó Istvánhoz fűződő
vetélkedőjén, valamint elsétáltak a trianoni határhoz is.

Tanévkezdéssel kapcsolatos hírek

Iskolánk vezetősége és nevelőtestülete augusztus eleje
óta készül az új tanév zökkenőmentes indítására.

A megrendelt tankönyvek a hónap első hetében megér-
keztek, azok kiosztása az első tanítási napon történik.

A 2015/ 2016. tanévben 21 osztályban és 9 művészeti cso-
portban (néptánc, grafika, zongora) tanulhatnak a gyer-
mekek.

Első osztályosok névsora

1.a: o. f. Molnár Edit 1.b: o. f. Sütő Csaba 1.c: o.f. Jankovics Magdolna

1. Balogh Andrea 1. Bányai Luca 1. Balogh Mirjam
2. Balogh Cintia 2. Boruzs Richárd 2. Balogh Rajmond Vilmos
3. Balogh Orsolya 3. Bulátkó Lilien Anna 3. Demjén Péter
4. Bóna Krisztián 4. Fekete Nóra Ilona 4. Farkas Zsombor
5. Deák Anna Etelka 5. Kállai Nóra Vanessza 5. Grega Róbert
6. Gresko Levente Gábor 6. Katona Fruzsina 6. Gyalai László
7. Hegedűs Viktória 7. Kertész Bence 7. Jager Zsolt
8. Kolompár Róbert Alex 8. Kindris Karolina 8. Kis Noémi
9. Korcsmáros Gábor Márk 9. Kiss Eszmeralda Rozália 9. Kopezda Kitti

10. Kovács Petra Eszter 10. Krek Patrícia 10. Lakatos Andrea Borbála
11. Ladányi Gergő 11. Nagy Csenge 11. Lukács Edina
12. Lakatos Róbert 12. Németh Csaba Loránd 12. Máthé Rebeka
13. Magyar Liliána 13. Papp Bendegúz 13. Milák Mária
14. Molnár Judit Gizella 14. Piránszki Ádám 14. Petró Zalán
15. Nagy Hanna 15. Rácz Fruzsina 15. Szabó Adrienn
16. Nagy Zoltán Tibor 16. Rézmüves Attila Erik 16. Szabó Lili
17. Sallai Réka 17. Rézmüves István Krisztofer17. Szabó Réka
18. Szabó Ákos Roland 18. Szűcs Tibor Miklós 18. Szilágyi Lili
19. Szilágyi Zsanett Judit 19. Tóth Beáta 19. Takács Máté
20. Tóth Tamás 20. Vincze András 20. Téglási Patrik
21. Tuss Bence 21. Vórincsák Vivien Evelin 21. Tordai Vivien Nikoletta
22. Vincze Szonja 22.Varga Roland

A 2014/2015-ös tanév végén kitűnő bizonyítványt
szerzett tanulóink

1.a: Árva Jázmin, Biró Blanka Brigitta, Feró Marcell,
Morauszki Éva, Plavecz Kincső, Szabó Izabella, Szabó
Nándor Zoltán.

1.b: Baranyi Fruzsina, Demeter Petra, Horváth Adorján
Zsolt, Kertész Kinga, Orosz Csilla Ildikó, Palfi Petra Sára,
Szilasi Bence, Törő Vanda.

2.a: Forgács Dávid, Koszczelnik Klaudia, Lengyel Ábel,
Medve Evelin, Oláh Bence, Petruska Kristóf János, Sós Csaba
Sándor, Varga Fruzsina, Zahonyai Ivett Dóra.

2.b: Balogh Márkó Olivér, Balogh Nóra, Gaál Ákos, Jakab
Manassé, Nagy Gréta, Saliga Julianna, Sándor Levente.

2.c: Gyarmati Sára, Kálucz Panni, Karacs Zsófia, Magyar
Péter, Ökrös Hanna, Szabó Csaba, Szabó Tamás Barnabás.

3.a: Demjén Kinga, Hunyadi Tamás, Kacsándi Anna Éva,
Kacsándi Csenge Anna, Ménes Gréta, Nótin Mónika Nikolett.

3.b: Ács Panna, Fagyal Dániel, Nagy Virág Laura.
3.c: Bordás Szabolcs, Kiss Anett, Molnár István Márton,

Sándor Panna, Tóth Virág Kamilla, Zahonyai Nikolett Zsófia.
4.a: Gellén Attila, Holló Fanni, Kocsis Máté Bence.
4.b: Ádám Tamás, Lakatos Krisztina Angelika, Szalai

Sándor, Szilasi Gréta.
5.a: Lakatos Bence, Zahonyi Bernadett.
5.b: Grega Zsuzsa, Gyarmati Bianka, Lakatos Panna.
5.c: Lengyel Fruzsina, Rácz Zsófia.
6.a: Ádám Bence, Pólyik Ágota.
6.c: Sándor Ákos.
7.a: Szabó Tamás.
7.c: Demjén Nóra, Zilahy Vanda Laura.
Gratulálunk!

Sarudiné Oláh Enikő
igazgató

Indul az óvoda, 
az első közösségi

élmény
Hamarosan itt van a

szeptember, ami az óvoda
kezdetét is jelenti.Ilyenkor
az óvodát most kezdő gye-
rekek szülei aggódva te -
szik fel magukban a kér-
dést, hogy vajon hogy fog
beilleszkedni gyerekük az
óvodai közösségbe, fog-e
aludni, enni, kivel fog ját-
szani, satöbbi? Sok család-
ban még az első alkalom,
hogy ilyen sok időre elsza-
kad a szülő és a gyerek egy-
mástól.

Ezért is érthető, ez az idő-
szak egyáltalán nem könnyű
sem a gyerekek, sem a szülők
számára. Minden gyereknél
más a beszokás folyamata, de
van néhány olyan jó tanács,
amit betartva talán megköny-
nyíthetjük a gyerekek számára
az óvodai beilleszkedést. Az
egyik nagyon fontos a gyere-
kek felkészítése arra, hogy mi
fog történni. Őszintén elmon-
dani, hogy anya nem fog ott
maradni, de ha végez a mun-
kával haza fogja vinni. Előbb-
utóbb elmúlik a félelme, hogy
otthagyják a szülők, hiszen
tapasztalni fogja, hogy ahogy
ígérték jöttek is érte. Fontos,
hogy megismerje az óvó néni-
ket, dajka nénit. Már az óvodai
beíratáskor felajánljuk a szü-
lőknek, hogy nyáron jöjjenek
be a gyerekkel, nézzék meg az
óvodát, csoportszobát, játéko-
kat, ismerkedjenek a környe-
zettel. Szeptember első két
hetét is az ismerkedésre szán-
juk. Arra kérjük a szülőket,
hogy ne erre az időre tegyék a
cumiról, ujjszopásról való
leszokatást. Ilyenkor még nyu-
godtan behozhatják kedvenc
játékukat, „alvókájukat”, hi -
szen ezek még az otthont, a
biztonságot jelenthetik szá-
mukra. Az igazi óvodás élet
megkezdésekor, amikor már
ott marad a gyerek „egyedül”
azt ajánljuk a szülőknek, hogy
röviden, határozottan búcsúz-
zanak el gyereküktől. Fontos
betartani, – tudjuk, hogy ne -
héz ezt megállni –, hogy
miután elköszöntek ne fordul-
janak vissza, hogy megvigasz-
talják, mert bizony ez még
nehezebb lesz gyereknek, szü-
lőnek egyaránt. Másik próba-
tétel a szülőnek, amikor a kis
óvodás reggel otthon könyö-
rög, hogy ne kelljen ma óvo-
dába menni. Nagy a kísértés-
főleg, ha megoldható, mert
van kire bízni – de nem sze-
rencsés engedni. Előbb-utóbb
minden gyereknél kialakul a
ritmus, rájön, hogy nem rossz
óvodába járni. Ha mégis na -
gyon nehéz lenne a beilleszke-
dés az óvó nénik, szülők együtt-
 működésével, az óvodapszi-
chológus segítségét is igénybe
vehetjük. Igyekszünk min-
dent megtenni, hogy ez a gye-
rekek számára lehetőleg zök-
kenőmentes legyen. Megértő,
szerető környezetbe várjuk a
kis óvodások érkezését.

Létszám, eszközök

Ebben a nevelési évben is
10 csoportot indítunk, cso-
portonként 20-22 gyerekkel.
Ez a létszám megfelelő, nem
zsúfoltak a csoportszobák,
elegendőhely jut a gyerekek
számára játékra, szabad moz-
gásra. Játékeszköz ellátottsá-
gunk szintén megfelelő, ren-
delkezünk tornaszobával, ahol
a gyerekek különböző moz-
gásfejlesztő eszközökkel fej-
leszthetik állóképességüket.
Már egy őszi, téli szezonban
használhattuk a sószobát,
amit nagyon kedvelnek a gye-
rekek.

Ingyenes 
gyermekétkeztetés

2015 szeptember 1-jétől
mó dosulnak a gyermekétkez-
tetés kedvezményének szabá-
lyai. Ennek köszönhetően je -
lentősen kibővült az ingyen
étkező gyerekek száma. (Az
érintett intézményeket a Szo -
ciális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkóztatásért Felelős Ál -
lamtitkárság tájékoztatta.)
A tájékoztató alapján röviden
szeretném ismertetni a leg-
főbb tudnivalókat: kik jogo-
sultak arra, hogy az ingyenes
étkezést igénybe vehessék, va -
lamint az igénylést hol és ho -
gyan nyújtsák be.

Azok a gyerekek jogosultak
az ingyenes étkeztetésre akik:

– rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben része-
sülnek,

– tartósan beteg, vagy fo -
gyatékossággal élő gyerekek,

– azok az egészséges gyere-
kek, akiknek a családban ne -
velkedő testvére életkorától
függetlenül-tartósan beteg
vagy fogyatékos,

– akiknek családjában 3
vagy több gyereket nevelnek,

– akinek nevelésbe vételét
rendelte el a gyámhatóság,

– akinek családjában az egy
főre jutó jövedelem nem ha -
ladja meg a kötelező legki-
sebb munkabér nettó összegé-
nek 130%-át (2015-ben 89 408
Ft-ot).

Az ingyenes étkezéshez
Nyilatkozatot kell a szülő-
nek kitölteni, amennyiben a
fent felsorolt feltételek vala-
melyikének megfelel. A szük-
séges Nyomtatványhoz hoz-
zájuthatnak 2015 augusztus
27-től az óvoda titkárságán, a
kitöltött nyomtatvány ugyan-
itt leadható. A gyerekeknek
2015. szeptember 1-jétől jár
először az ingyen étkezés. (Az
eddig rend szeres gyermekvé-
delmi kedvezményben része-
sülő gyerekekre vonatkozóan
is be kell jelenteni az ingye-
nes gyermekétkeztetés iránti
igényt.)

Bővebb tájékoztató az óvo-
da hirdető tábláján olvasható
lesz 2015 augusztus 27-én.

Németh Jánosné, 
óvodavezető
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Környezetünk szépítése

Csupa jókedv 

Strandolás

A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola 
nyári programjai



A „Művésznők Nemzet -
közi Alkotótábora – Vá -
mospércs” című kiállítá-
sa Méliusz Juhász Péter
Könyv tárban 2015. au -
gusztus 4-én nyílt meg, a
megyeszékhelyen is hir-
detve és népszerűsítve azt
a művészetpártoló hozzá-
állást és atmoszférát, ame-
lyet városunk biztosít
hosszú évek, évtizedek
óta a hozzánk érkező kép-
zőművészeknek. A ran-
gos kulturális eseményen
városunk képviseletében
jelen volt Ménes Andrea
polgármester is. A női
művésztelep főszervező-
je, H. Csongrády Márta
így méltatta a megnyitón
a műveket és a művésze-
ket.

„Amikor 13 évvel ez előtt
megkértek, hogy próbáljak
egy olyan művésztelepet

szervezni, ahol csak nők al -
kotnak, egy pillanatra meg-
hökkentem. Hogyan kezd-
jek hozzá; s ha olyan művész-
nőt hívok meg, akinek mű -
vészpárja is van, hogy ma -
gyarázzam meg, hogy ő nem
jöhet? Mint a jelen is mutat-
ja, sikerült hét éjszakára, hét
alkotni vágyó művésznőt a
vámospércsi tájházba meg-
hívni. Ma már ez a tábor a
művészek körében igen
nagy érdeklődést kelt, még
külföldön is. Egyik művész
adja át a másiknak a táborral
kapcsolatos tapasztalatait,
valamint a külföldi, de akár
hazai művészeink is alkotá-
saikban viszik Vámospércs
hírét. A művészek körében
köztudott, hogy Magyaror -
szágon nincs egységes mű -
vészeti kánon, a hyperrealiz-
mustól a totális absztraktig
minden megtalálható. Ez a
nyíltság teszi vonzóvá a ma -

gyarországi alkotótáboro-
kat, így a vámospércsi Mű -
vésznők Nemzetközi Al kotó -
táborát is. Az ide érkezők
között az életközösség válla-

lásával, az együtt dolgozás
örömével és bánatával szü-
lettek jó és örök barátságok.
A bemutatásra kerülő mun-
kák műfajban, témában és

technikában is változóak.
Van olajfestmény, akril, akva-
rell, pasztell, tűzzománc, fo -
tó. Tematikailag; tájkép, csen-
 délet, montázs, fantasy-il -
lusztráció. Mindezek ellené-
re, a formabontóbb abszt-
raktabb művek a realista
szemléletűek mellett jól
megférnek. Már harmadik
éve a tábor tematikája és fő
célkitűzése a város épített
öröksége, páratlan termé-
szeti és kulturális értékei-
nek megörökítése. Emellett
2016-ban a tervek szerint
Bocskai István 1606-ban tör-
tént elhalálozásával kapcso-
latos megemlékezés vezérli
az alkotások főtémáját. Az
utóbbi években nemcsak az
érdeklődés nőtt, hanem a
színvonal is. 2011-es évben
már szigorúan csak olyan
művészeket fogadott a tábor,
akik ki-ki saját hazájában Mű -
vészeti Alap tagsággal ren-

 delkezett. 26 művésznő Föl -
dünk nem csak éghajlati, de
népi kultúrájuk különböző-
ségével vállalták a 13 év alatt,
hogy egy hetet alkotással töl-
tenek el Magyaror szá gon
egy kisvárosban, Vámos pér -
csen. Van aki, csak egyszer
volt itt, de vannak, évről évre
visszajárók is. A Művész nők
Nemzetközi Alkotótá bora
egyébként már régen elfelej-
tődött volna, ha Vá mospércs
Önkormányzata és a Pircsi-
ke Közművelődési Egyesület
fel nem karolja, és töretlen
lelkesedéssel évről évre bíz-
nak annak szükségességé-
ben. A város lakossága szíves
vendéglátásról adott tanulsá-
got, amikor egy-egy család
egy kosár gyü mölccsel meg-
 lepetésként a tájházban meg-
látogatta a művésznőket.
Köszönjük, találkozzunk jö -
vőre is!”

Sikerember, kifogyhatatlan energiával
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Dr. Rácz Norbert a kö zel-
múltban kapta meg a Vá -
mospércs Egészség ügyéért
Díjat, amelyet a nyári
Vámos Fesztiválon adtak
át más elismerések mellett.
Folyamatosan mutatjuk
majd be a díjazottakat. 

Elsőként a Kistérségi Ren -
delőintézet 46 éves igazgatójá-
tól kértünk interjút, aki Deb -
receni születésű, de az egyete-
met a fővárosban végezte a
Budapesti Állatorvos tudo má -
nyi Egyetemen. 1992. augusz-
tus 1-jén nősült, feleségével
Ritli Adriennével azóta Vá -
mospércsen laknak. Rövid idő
után a gyógyítást kiegészítette
az egészségügyi menedzseri
munkakörrel, és volt német
állatgyógyszer gyártó cég ha -
zai képviselője, később a Hor -
tobágyi Lúdtenyésztő oroszor-
szági projektjét vezette a Csu -
vas Köztársaságban, de két
évet töltött Kínában is fő állat-
orvosként. 2008 elejétől a Vá -
mospércs Városi Önkormány -
zatnál dolgozott, ahol kezdet-
ben a pályázatokat kezelte,
majd 2009-től a Járóbeteg
Rendelőintézet megvalósítá-
sát végző Nonprofit Kft. ügy -
vezető igazgatója lett. A ren-
delőintézet 2012. december
4-én kezdte meg a gyógyító
munkát, és 2014-ben újabb öt
évre ügyvezető igazgatónak
választotta meg a hat kistérsé-
gi település. Három gyermeke
van, 2003-ban születtek az
ikreik, Lilla Dorottya és Nor -
bert Vilmos, majd 2010-ben
Dávid.

– Mindenek előtt gratulá-
lunk a kitüntetéshez. Az elis-
merést főként a Kistérségi
Rendelőintézet létrehozásá-
ban végzett munkájáért, és
annak vezetéséért kapta. An -
nak idején mennyiben jelen-
tett kihívást a korábbi tevé-
kenységéhez képest a Kis -
térségi Rendelőintézet mene -
dzselése? 

– Óriási kihívás volt a ren-
delőintézet megépítése és
beindítása, hiszen nemcsak a
hat tulajdonos település lakos-
ságának, hanem az egész kis-
térségnek kellett megfelelnie.
Sokan szkeptikusak voltak
kezdetben, de sikerült először
is egy szép intézményt felépí-
teni, melyben a korábbi évek
tapasztalatai sokat segítettek,
hiszen Kínában is és Orosz -
országban is a nulláról kellett
egy-egy vállalatot felépíteni.
Ez azonban csak a kezdet volt,
hiszen meg is kellett kezdeni
a gyógyító munkát, amihez

szakemberek kellettek. Ez volt
a második nagyon nagy kihí-
vás, hiszen hiába a szép épü-
let, ha nincsenek szakembe-
rek a működéshez. Szerencsé -
re sikerült egy olyan gárdát
kialakítani, amely bármely
nagyobb intézményben meg-
állná a helyét. 2012 decembe-
rében kezdtük meg a műkö-
dést és 2013 végére már majd-
nem teljes kihasználtsággal
működtünk, ami egy kezdő
rendelőintézethez képest na -
gyon szép eredmény, hiszen a
tervezés során valamennyi
szakértő szerint 3-4 év kell a
teljes felfutáshoz. Ez elsősor-
ban a kollégáink érdeme. Si -
került a legjobb szakorvoso-
kat megnyerni, akik átérezték
a helybeli emberek problémá-
it és maximálisan igyekeznek
segíteni rajtuk. A szaksze-
mélyzet is mindent megtesz
azért, hogy a hozzánk érkező-
ket a legkedvesebben és leg-
udvariasabban lássák el, hi -
szen egy mosoly sokszor töb-
bet ér a legjobb gyógyszerek-
nél. A legnagyobb köszönet
illeti szakorvosainkat és szak-
dolgozóinkat azért, hogy idáig
eljutottunk. Felszerelésünket
a szakorvosaink és a betegek
igényei szerint fejlesztjük fo -
lyamatosan. Ma már cryosebé-
szeti (fagyasztásos sebészet)
eljárásokhoz szükséges eszkö-
zök is rendelkezésre állnak a
bőrgyógyászatunkon és a se -
bészetünkön, ami egyedülálló
a hasonló rendelőintézetek
között. 2015 májusában saját
forrásból vásároltunk egy
kilenc személyes betegszállító
buszt, mellyel júniustól meg-
kezdtük a hozzánk érkező be -
tegek szállítását. Ezzel a szol-
gáltatással az akár egész napos
várakozást szeretnénk az arra

rászoruló betegeink számára
lerövidíteni. Hangsúlyozni
szeretném, hogy az óriási igé-
nyek miatt a buszt a házi orvo-
sok, vagy a szakorvosok által
rászorulók a kiállított utazási
utalvánnyal tudják csak igény-
be venni. Ezzel a szolgáltatás-
sal hasonló méretű intézet
nem rendelkezik más.

– Hogyan fogadták a vá -
rosban és a kistérségben la -
kók az új intézményt, illetve
mennyiben változtatta meg
az itt élők egészségügyi ellátá-
sát ez az új lehetőség? Milyen
az elfogadottsága a Vámos -
pér csi Rendelőintézetnek az
egészségügyi berkekben?

– A térség lakosai részéről
nagy volt a várakozás a ren-
delőintézettel kapcsolatban.
Korábban egy debreceni vizs-
gálatra sokat is kellett várni és
egy egész napos program is
tudott lenni. Ezt a várakozási
időt sikerült lerövidíteni,
néhány rendelésünk esetében
nincs is előjegyzés, folyamato-
san tudjuk fogadni a betegein-
ket. Állandóan figyeljük a vára-
kozási időt és ahol ez nagyon
megnövekedne és lehetősé-
günk van rá, akkor plusz szak-
orvossal és rendelési idővel
igyekszünk azonnal csökken-
teni. Ebben nagy segítséget
jelent, hogy rendelőintéze-
tünk igen népszerű nemcsak
a betegek, hanem a szakorvo-
sok és a szakdolgozók köré-
ben is. Folyamatosan vannak
olyan szakdolgozók, akik
egyéb elfoglaltságuk mellett
szabadidejükben állnak a ren-
delkezésünkre és a megnöve-
kedett forgalom esetén azon-
nal mozgósíthatók. A szakor-
vosok esetében is folyamato-
san vannak olyan szakorvosok
a legkülönfélébb szakmák-
ban, akik nagyon szívesen jön-
nek hozzánk dolgozni.

– Melyek a közeli és a távo-
li jövő legfontosabb tervei,
merre vezetnek a fejlődés irá-
nyai, mennyiben tudja egy
egészségügyi menedzser meg-
valósítani akár a legmeré-
szebb álmait is ebben a
műfajban?

– Az egészségügy jelenlegi
állapotában a legfontosabb a
működőképesség és a finan-
szírozhatóság fenntartása. Ma
a rendelőintézetnek lejárt tar-
tozása nincs, dolgozóink és
szakorvosaink bérét időben ki
tudjuk fizetni. A többi intéz-
ményhez hasonlóan mi is az
állami finanszírozást utólag a
teljesítményünk alapján kap-
juk. Ez azt jelenti, hogy példá-
ul a júniusban ellátott betegek

után az állami finanszírozást
augusztus elején kapjuk meg.
Az elmúlt időszakban, köszön-
hetően nyertes uniós pályáza-
tainknak is, sikerült egy kétha-
vi finanszírozásra elegendő
tartalékot felhalmoznunk,
ami a finanszírozhatóságot
biztosítja. 2015 júniusa óta
működik a napelemes kiserő-
művünk, ami a rezsiköltségek
jelentős csökkentésével segíti
a működőképességünk meg-
őrzését.Terveink között szere-
pel, a szükséges engedélyek
megszerzését és személyi és
tárgyi feltételek kialakítását
követően, a házi betegápolás,
szakápolás megindítása a hat
településen. Remélem, hogy
ez már az idei év végén, a jövő
év elején megindul.

– Mit szólt a kitüntetéshez,
milyen a kapcsolat az önkor-
mányzattal, a polgármester-
rel, a várossal. Amúgy a min-
dennapokban érzie a város-
lakók tiszteletét, megbecsülé-
sét?

– Nagyon nagy megtisztel-
tetés volt számomra, amikor
Ménes Andrea polgármester
engem kért meg az ügyvezetői
tisztség betöltésére. Ez óriási
bizalom volt részéről, hiszen
a megyei kórház felügyelő
bizottságának elnökeként tel-
jes mértékben tisztában volt
az egészségügy helyzetével.
Látta, hogy sok esetben a leg-
jobban felkészült orvos-igaz-
gatóknak is sok problémát
jelent intézményük működte-
tése, ennek ellenére mégis
,,egy állatorvosra bízta a kór-
házat". Folyamatosan a maxi-
mális támogatást kaptuk tőle,
melyhez csatlakoztak a többi
település polgármesterei és
lakossága is. Ilyen támogatás
mellett és egy ilyen felkészült
szakorvosi és szakdolgozói
csapattal sikerült eljutnunk
idáig. A települések lakosságá-
nak és vezetésének megbecsü-
lését naponta érezzük kollégá-
immal, a köszönő levelek és
személyes beszélgetések meg-
erősítenek bennünket abban
a meggyőződésünkben, hogy
lehet a betegek érdekeinek
megfelelő működést biztosíta-
ni. A kitüntetés nemcsak szá-
momra elismerés, ez a teljes
csapatnak egy óriási kitünte-
tés a szakorvosoktól kezdve a
szakdolgozókon át a technikai
dolgozókig. Mindazoknak szól
ez a Vámospércs Egészség -
ügyé ért Díj, akik hittek ben-
nünk, akik bizalmat szavaztak
nekünk és támogattak ben-
nünket.

E.

Hajdúsági Expo –
Mezőgazdasági 

erődemonstráció

Vámospércs az idén is elismerésre méltó standdal
mutatkozott be az egyre népszerűbb a Hajdúsági
Expon Hajdúböszörményben, ahol az idén 4500 négy-
zetméteres kiállítási területen 60 kiállító képviseltet-
te magát. A nagysikerű rendezvényt augusztus 14-én,
pénteken nyitották meg, városunkat számos ismert és
sikeres vállalkozó és vállalkozás mellett Ménes And -
rea polgármester képviselte.

A résztvevők között számos mezőgazdasági gépgyártó és
forgalmazó részt vett, de a szakma képviselete mellett arra is
figyeltek, hogy a nagyszámú kilátogató közönség is látvá-
nyos és színvonalas szórakoztatásban részesüljön. A megnyi-
tón Kis Miklós Zsolt, a miniszterelnökség agrár-vidékfejlesz-
tésért felelős államtitkára is a gépészeti bemutatóra hívta fel
a gazdák figyelmet, ugyanis – mint hangsúlyozta – a vidék-
fejlesztési program jelentős forrásokkal támogatja a gépbe-
szerzéseket. A rendezvény állandó vendége már a kezdetek
óta Jakab István, a Magosz (Magyar Gazdakörök Országos
Szövetsége) elnöke, az Országgyűlés alelnöke aki arról
beszélt köszöntőjében, hogy a parlamentben mindent meg-
tesznek azért, hogy a gazdákat segítő törvények szülessenek,
s további lehetőséget kérnek a kormánytól az állami földek
értékesítésére, ami javítani fogja a magyar mezőgazdaság ver-
senyképességét. A Hajdúhét keretében negyedik alkalom-
mal megrendezett Hajdúsági Expo megnyitóján elhangzott,
hogy az első hajdúvárosi találkozót 1937-ben rendezték
meg. Az első hajdúhetet Darányi Kálmán akkori magyar
miniszterelnök nyitotta meg a Bocskai Gimnáziumban.
A hagyományt 1994-ben elevenítették fel, s ma már nem csu-
pán számos kulturális program, hanem az agrárexpo és a
traktorhúzó versenyek, köztük az Európa Kupa döntője is
színesítik a kínálatot. A Hajdúsági Expo megnyitóján a haj-
dúvárosok polgármestereinek jelenlétében kiosztották a
vásár idei díjait: a Magosz, az agrár-, illetve a kereskedelmi
kamara, valamint a városi önkormányzat elismeréseit.

Ménes Andrea a rendezvényen való szereplésünk kapcsán
elmondta, hogy a Vámospércs Városi Önkormányzat tisztá-
ban van a vállalkozások jelentőségével, és éppen ezért igyek-
szik lehetőségeihez képest minden segítséget megadni
azoknak, akik városunkban működnek, vagy a jövőben ide
telepedni szándékoznak. Mindenekelőtt igyekeznek kiszá-
mítható és biztos partnerei lenni a helyi cégeknek és törek-
szenek arra, hogy olyan vállalkozásbarát környezetet teremt-
senek a városban, amely segíti, könnyíti a munkájukat. A jó
partnerség egyik jele, hogy évről évre sikerül a városnak és
az itt működő cégeknek színvonalas megjelenéssel bemu-
tatkozni a nagyközönség előtt. Ezért külön köszönetet mond
azoknak, akik támogatták Vámospércs jelenlétét az Expon.

E.

Vámospércs művésznői szemmel

Ménes Andrea polgármester
és dr. Rácz Norbert 
ügyvezető igazgató

A vámospércsi stand a Hajdúsági Expón

Középen Ménes Andrea polgármester, jobbra 
H. Csongrády Márta fotóművész, valamint a

Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói


