
Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!
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számú főút
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Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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2001. szeptember 9-e előtt 
szinte elképzelhetetlen volt, 
hogy a „szabad világban” korlá-
tozzák a beutazási engedéllyel 
rendelkezőket, fegyveres őrök 
és erők vizslató tekintete kö-
zepette lehet csak áthaladni el-
lenőrző pontokon. De Amerika 
messze volt.

A közel-és távol keleten, dél-
Ázsiában, az arabvilágban és 
észak-Afrikában kirobbanó fe-
szültségek azonban megérintet-
ték Európát. Azok az országok, 
mint Franciaország, Anglia, Spa-
nyolország, és a XX. század elején 
még több mint 10 millió kongóit 
lemészároló Belgium, mint ko-
rábbi gyarmattartók, megszok-
ták az együttélést egykori alatt-
valóik leszármazottaival, mégis 
sokkolta őket a migránsáradat. 
Mint kiderült, a fennhéjázó 
brüsszeliek annak ellenére nem 
foglalkoztak a főként náluk ger-
jedő folyamatokkal, hogy egyes 
városi kerületekbe több tíz éve 
(!), a rendőrök még járőrözni 
sem mertek bemenni. 

A közép-európai országok-
ban, benne hazánkban, ahol a 
bal-liberális unióvezetés szerint 
még „nincs megfelelő intézmé-
nyi védelme az emberi jogok-
nak”, ismeretlen kihívással 
találkozott a keresztény ér-
tékrendre építkező orszá-
gok lakossága. 

Nem gondoltuk, hogy a világ-
égések után újra, a kultúránkat, 
hagyományainkat, értékrendün-
ket veszélyeztető helyzetekre 
kell berendezkednünk, mert 
láthatóan összehangolt és mes-
terségesen gerjesztett betelepü-
léssel, betelepítéssel kell szem-
benéznünk.

A szeptembertől felgyorsult 
folyamatokra mindenki még 
frissen emlékszik, mint arra is, 
hogy először és egyedül Ma-
gyarország fogalmazta meg 
az unió migrációs politiká-
jának bírálatát és utasította 
el a kötelező betelepítés in-
tézményesülését. 

Látható és tapasztalható, 
hogy nagy múltú erős országok 
belpolitikája is beleremeg és 
korábbi kiegyensúlyozottsága 
felborul, ha sokkoló hatású tra-
gikus események és az állandó-
suló félelem költözik a minden-
napokba. Nincs egyetlen és jó 
megoldás a migráció kezelésére, 
még mindig csak esetkezelések 
lehetségesek.  

Azonban egészen biztos, 
hogy Európa már sohasem 
lesz olyan, mint amit közös-

ségként gondoltuk felőle, 
és aminek reményében 

2004-ben meggyőződéssel 
csatlakoztunk.

Az európai gazdaság ereje és 
teljesítőképessége jelentős mér-
tékben gyengült, gazdasági tá-
madások, mint a „dízel-botrány”, 
tovább fokozzák a kiszolgálta-
tottságot. A világ rendőrének 
szerepét magára öltő USA min-
den kontinensen beavatkozik 
a „demokrácia nevében”, attól 
függetlenül, hogy sokan nem is 
kértek és nem kérnek belőle. A 
nagyhatalmak kényszerű sze-
repvállalása, és most már az Isz-
lám Állam elleni közös fellépése 
érdekes szituációkat keletkeztet, 

nem csoda, ha nem tudnak el-
igazodni az emberek. A NATO 
tagságunk kötelezettségek-
kel is jár, és természetesen 
elkötelezettek vagyunk az 
egymás melletti kiállás és 
szolidaritás területein. 

Remélem azonban legalább 
Európában senkinek sem célja, 
és nem szükségszerűség, hogy a 
kételyek fokozódjanak, tovább 
nőjön a bizonytalanság, és ami 
az európai emberek számára vi-
lágos, az vezetői számára homá-
lyos és félreértett maradjon. A 
közös migrációs politika, és 
közös védelempolitika meg-
határozásának elhúzódása 
az Európai Unió végét jelen-
tené.      A belső határok véglege-
sítése, ellentétben az ideiglenes 
műszaki határzárakkal szemben 
az unió létrejöttének alapjogait 
semmisítené meg, és széthullás-
hoz vezetne. 

Lehet tájékozódni számos 
helyről, hozzáférhetőek azok az 
információk, melyek előbbieket 
alátámasszák. A számos további 
javítanivaló és tennivaló mellett 
2016-ban már nem a válság-
kezelés folytatása a célunk, 
hanem a további erősödés, 
és ütemes építkezés, mely 
javuló kilátásokat jelent, kitelje-
sedhet a polgári berendezkedés 
Magyarországon.

A foglalkoztatási helyzetet, az 
elsődleges piac erősödésének 
kell tovább javítania, a gazda-
sági növekedéshez szükséges 
forrásoknak egyre nagyobb 
arányban elérhetővé kell válni-
uk, sokkal jobb kondíciókat és 
esélyt kínálva a kis- és közepes 
vállalkozások világának. 

Stabil költségvetési és pénz-
ügyi politika tartja működőké-
pesen az egészségügyi, szociális, 
oktatási rendszereket, folyama-
tosan javítva a még korántsem 
tökéletes feltételrendszerüket. 
Kitérve a gazdasági növekedés 
kulcsát jelentő közlekedési ága-
zat működésére biztonsággal 
kijelenthető, hogy óriási jelentő-
ségű, és az élet minden terül-
tére jótékony hatással lesz, a 
2014-2020-as ciklus közleke-
désfejlesztési programjának 
végrehajtása. 

Hajdú-Bihar megye és 
benne a 3. sz. egyéni ország-
gyűlési választókerület te-
lepüléseinek elérhetőségét, 
közlekedési feltételrendsze-
rének javulását minden itt 

Ménes Andrea polgármester a kormányablakok lét-
rehozásakor és a járások kialakításakor megígérte a 
Vámospércsieknek, hogy mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy városunkban is működjön kormányablak, hogy 
az itt élőknek és a környék lakosainak ne kelljen távolabb 
utazniuk a gyors és széleskörű ügyintézés érdekében. Erő-
feszítéseit siker koronázta és a döntéshozóknál elérte azt, 
hogy január 7-én átadják a Vámospércsi Kormányablakot.

Két új ügyintézési pontot nyitottak Hajdú-Biharban, Vámos-
pércsen és Létavértesen. Ezzel már 17-re nőtt a megyében működő 
kormányablakok száma. A Vámospércsi beruházás 66 millió forint-
ból készült el, és ezzel sikerült elérni, hogy teljesen megújuljon a 
Béke utca 3. szám alatt lévő városi szolgáltatóház is.

Az ünnepélyes átadó után néhány perccel máris sokan érkeztek 
a Vámospércsi kormányablakba, amellyel országosan már elérte a 
270-et a kirendeltségek száma. A cél, hogy országszerte mindenki a 
lehető leggyorsabban, a legmagasabb szinten tudja intézni az admi-
nisztratív ügyeket – hangsúlyozta az ünnepélyes átadáson Tasó Lász-
ló, a térség Fideszes országgyűlési képviselője, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkára. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy Ma-
gyarország valamennyi kormányhivatalában, minden egyes intéz-
ményi részében ugyanazzal a színvonallal szolgáljuk ki az embere-
ket – mondta el Tasó László államtitkár. Az új kormányablakoknak 
köszönhetően Hajdú-Bihar megyében a lakosság 15 kilométeren 
belül tud hivatali ügyeket intézni, hiszen ilyen távolságban bizto-
san talál az ügyfél olyan települést, ahol elérhető ez a szolgáltatás. 
A Vámospércsi új kormányablak a térség közel húszezer lakosának 
nyújt segítséget. Mint elhangzott, eddig csaknem 700 ügykört lehe-
tett elintézni a járási hivatalban, az év második felére azonban ezer 
fölé is emelkedhet az igénybe vehető szolgáltatások száma. Az eddi-
gi tapasztalatok az mutatják, hogy főleg foglalkoztatási kérdésekben, 
okmányügyekben és gyámügyekben tudják a legnagyobb segítséget 
nyújtani, leginkább ilyen jellegű ügyekkel keresik fel ezeket a hivata-
lokat az emberek. A járási hivatal idetelepítése komoly teljesítmény 
városunk fejlődése és érdekérvényesítése szempontjából – mondta 
Ménes Andrea, Vámospércs polgármestere. Minden olyan fejlesztést, 
amely hosszú időn keresztül befolyásolhatja városunk életét abból a 
szempontból vizsgálunk meg elsősorban, hogy segíti e Vámospércs 
mikrotérségi vezető szerepét a jövőben. Intézményeink túlnyomó 
többsége a Vámospércsiek mellett a környező települések lakóinak 
is fontos szolgáltatásokat nyújtanak. Ilyen ez a kormányablak is, 
amelynek létrehozásával további nyolc új munkahelyet is teremtet-
tünk – hangsúlyozta a polgármester. A Vámospércsi kormányablak-
ba évi 14-15 ezer embert várnak a jövőben.
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élő, és erre, valamint itt köz-
lekedő tapasztalni fogja. 

A mindennapi kiadások mér-
séklése, az energetikai korsze-
rűsítések támogatása, az öt éve 
még elképzelhetetlen rezsicsök-
kentés, és az infláció alacsony 
mértéke előzőekkel, együtt 
mindennapi biztonságot ad 
az embereknek. 

Célunk tovább növelni a gaz-
daság munkaerő felvevő képes-
ségét, ezen belül fiataljainknak a 
jelenleginél nagyobb arányban 
kell munkalehetőséget teremte-
nünk, akár adókedvezmények-
kel, de elérhetővé kell tenni 
mindenki számára a saját otthon 
megteremtését, segíteni akarjuk 
a gyermekvállalást, és a bizton-
ságérzetet javító valamennyi te-
rületen haladni akarunk a meg-
kezdett reformokkal. 

2015-ben sokkal nagyobb 
arányban tartják biztonsá-
gos helynek hazánkat, mint 
az elmúlt évtizedekben bár-
mikor. Ennek világos magyará-
zata van, nem ideológiai és nem 
is elsősorban politikai mezőben 
kell keresnünk az okot, egysze-
rűbb a magyarázat.

Az emberek elképzelése 
az ország dolgairól meg-
egyezik azzal, amit a Magyar 
Országgyűlés képvisel, és 
a Magyar Kormány cselek-
szik.  Az emberek érdeke, véle-
ménye és elképzelései szerint 
végzi mindenki azt a munkát, 
amivel megbízták.

Európában kevés országban 
mondhatják el ugyanezt, ezért 
egyáltalán nem túlzás azt állí-
tani, hogy Magyarország 
egy biztos hely Európá-
ban. A magyar emberek szá-
mára minden bizonnyal, és mi 
abban vagyunk érdekeltek, hogy 
ez így is maradjon.  

Tudjuk a helyünket a vi-
lágban, de büszkék vagyunk 
nemzetünkre, magyarsá-
gunkra, és keresztény ala-
pokra épített világunkra. 
Nem akarunk ezzel szakítani és 
nem fogadjuk el, ha ezt bárki, 
bármilyen alapon veszélyezteti. 

Ezt a népet sokszor és sokan 
támadták, és soha nem mond-
tak le róla elődeink és mi sem 
mondunk le soha a hazáról. 
Ezért dolgozunk családjainkért, 
a közösségeinkért, országun-
kért és igenis nemzetünk egé-
széért. Ezért keressük mindig 
újabb területen a lehetőséget 
a könnyítésekre, az adózás és a 
bürokrácia területein is.

Szeretnénk a lehető legjob-
ban megfelelni a magyar em-
berek elvárásainak, szeretnénk 
biztonságot és boldog élethez 
való lehetőséget biztosítani 
munkánkkal. Ez éltet bennün-
ket és mozgat minden nap, és 
ez ad feltöltődést is megbízatá-
sunkhoz.

Jó úton járunk, mert ezt látom 
a szemekben és ezt tapasztalom, 
ha munkám során az ország 
bármely területén találkozom a 
helyiekkel. 

Fanyalgók és kibicelők, ár-
mánykodók és irigyeink mindig 
lesznek, de inkább ők legyenek 
többen, mint tehetetlenségünk-
ben, vagy a sikertelenségünk-
ben sajnálkozók.

Ha mi sikertelenek lennénk 
ezzel az erős támogatottsággal, 
akkor az ország sorsa fordulhat 
rosszra. Ha nem boldogulunk 
akár a legnehezebb és első lá-
tásra megoldhatatlannak tűnő 
feladatokkal, akkor nem leszünk 
képesek megvédeni őseink, elő-
deink örökségét.

Magyarország azonban 
akkor lett erős, amikor tő-
lünk nagyobb és erősebb 
nemzetek legyengültek és 
bizonytalanná váltak. Ak-
kor fogtunk össze fontos 
nemzeti ügyek érdekében, 
amikor egy kontinens újko-
ri történetének legnagyobb 
válságában vajúdik.

Ez a mi országunk, min-
den valaha élt, élő és születő 

Magyarországa.
Védjük meg, és vigyáz-

zunk rá, mert továbbra is 
itt, és egymásnak vagyunk a 
legfontosabbak.

Tasó László, országgyűlési 
képviselő, Fidesz-KDNP

Az emberek az átadást követően azonnal igénybe vették 
a Kormányablak szolgáltatásait

Tasó László államtitkár és Ménes Andrea polgármester a 
Kormányablak átadásán

Vámospércsi Kormányablak 
– Nyolc új munkahely, és 

gyors ügyintézés

Tasó László Fidesz-KDNP 
országgyűlési képviselő

A zaklatott Európában egy biztos hely: 
Magyarország

Kedves Vámospércsiek!
Sok szeretettel köszöntöm városunk lakóit az Újév küszöbén! 
Emlékezetes, sok munkával, izgalommal, színes élményekkel 
teli évet zártunk. Bízom benne, hogy az ünnepek alatt minden-
kinek jutott ideje pihenésre, kikapcsolódásra, igazi feltöltő-
désre. Kívánom, hogy szívükben reménységgel, s békességgel 
tekintsenek az új esztendő felé! Hozzon mindnyájunknak a 
2016-os év egészséget, sikereket, s felejthetetlen boldogságot!

Ménes Andrea, polgármester



Ménes Andrea polgármester 2015 decemberében az ün-
nepek idején most is vendégül látta egy városházi fogadáson 
azokat a diákokat, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük-
kel, vagy a sport és a művészetek területén elért teljesítmé-
nyükkel településünk határain túl is öregbítették az elmúlt 
évben városunk jó hírnevét. A polgármester a fiataloknak 
és nevelőiknek, tanáraiknak a Vámospércsiek nevében kö-
szönte meg az egyéni és csapat teljesítményeket, miközben 
arra ösztönözte az ifjúságot, hogy a jövőben is tegyenek meg 
mindent annak érdekében, hogy a maguk területén hozzájá-
ruljanak Vámospércs fejlődéséhez és ahhoz, hogy elismer-
jék az itt élők szorgalmát, tisztességét és tehetségét. 

Vámospércs életében 
fontos dátum 1605. de-
cember 12. Bocskai István 
Korponai Kiváltságlevelében 

a Vámospércsen lévő részbir-
tokát hajdúkatonáinak ado-
mányozta, s 108 család kapott 
itt telket, ezzel új történelmet 

nyitva a város életében. Az 
évszázadok során a település 
mezővárosi kiváltságát több-
ször is megerősítették. A haj-
dúk harcoltak Bocskaiért, és 
hitükért, a protestáns hitért. 
Gyakran tartották itt a Hajdú-
kerület közgyűléseit is, tehát 
a város fontossága megkér-
dőjelezhetetlen volt a hajdúk 
között.

Ma is élő szép hagyomány, 
hogy legkisebb „öreg” hajdú-
városként megemlékezünk 
hajdú őseink letelepítéséről.

Célunk, hogy minél több 
hajdú történeti, helytörténeti 
ismeretet adjunk át városunk 
polgárainak és ezen belül a 
jövő generációnak. Ennek 
szellemében a Korponai ün-

nepséget megelőzően a Mű-
velődési Ház nagytermében 
Dr. Kardos László előadása 
hajdú őseink nyomába kalau-
zolta el a résztvevőket. A film-
vetítéssel egybekötött zenés 
előadásból érdekes informá-
ciókat tudhattunk meg a haj-
dútánc kialakulásáról is.

Az ünnepi megemlékezés-
re és a koszorúzásra a Bocskai 
szobornál került sor. Ünnepi 
beszédet városunk polgár-
mestere Ménes Andrea mon-
dott. 

A műsort a Mátyás Király 
Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanulói adták: Ök-
rös Nelli, Palotai Fruzsina és 
Pólyik Ágota.

Diósné Kozma Erzsébet

Kállai Gergőné, a 
Vámospércsi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat vezetője 
minden erőfeszítése ellenére 
is csak szerény felajánlások-
ból gazdálkodhatott a Mikulás 
és a Karácsony közeledtével, 
ezért úgy határozott, hogy a 
nagylelkű, ám mégis kevés 

adományt nem egy nagysza-
bású, közös rendezvényen 
adja majd át a Télapó a gyere-
keknek, hanem a legrászorul-
tabbakhoz ő maga viszi el az 
ajándékokat. Így egyesével ko-
pogtatott be hozzájuk, és adta 
át a segítők, támogatók által 
felajánlott mikuláscsomago-
kat, ajándékokat, a gyerekek 
nagy-nagy örömére. Ennek 
apropóján Kállainé ez úton 
is köszöni Sallai Szabolcsnak, 
Méhész Attilának és Erdei Ti-
bornak az önzetlen segítséget, 
és köszönetet mond mind-
azoknak, akik közreműködtek 
az ünnep szebbé tételében. 
Mindezt abban a reményben 
teszi, hogy az idén minden 
Vámospércsi roma gyereknek 
juta majd a Mikulás puttonyá-
ból egy csomagra való.

E.

SZERVIZ!
MOSÓ- MOSOGATÓGÉP, TELEVÍZIÓ,

SZÁMÍTÓGÉP, LAPTOP,
EGYÉB KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA

KARACS ZSOLT

06-30/9678586

Internet csomagváltási akció a 
Káblex Kft-nél!

2015 December 1.-től új internetes csomagot vezettünk 
be amely 20 Mbit/s letöltési sebességet biztosít. A cso-
magváltás díjmentes.
A részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálati irodánkban 
vagy rendeljen online a megújult honlapunkon, melynek 
segítségével az év minden napján igényelheti szolgálta-
tásainkat.
Sok szeretettel várjuk minden kedves meglévő és új elő-
fizetőnk jelentkezését.
( TV+Internet+Telefon már havi 6.351 Ft-tól. )

Elérhetőségek: 
+36-30-619-0752
+36-54-410-740
e-mail: ugyfelszolgalat@kablex.hu
web: kablex@kablex.hu

Ajándék a könyvtárnak
A Művelődési Ház és Könyvtár megköszöni a Városi 
Könyvtár és az olvasók nevében Dr Mechler Andrea 
gyermekorvosnak (Vámospércs, Piac. u 4.) az ajándék-
könyveket, melyeket beleltároztunk, és az olvasók ren-
delkezésére bocsájtottunk.

Diósné Kozma Erzsébet, igazgató

A Vámospércsi Bocskai szobor a tisztelet és a 
megemlékezés koszorúival

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. december 31-i állapot szerint

Név
Adóazonosító
száma

Lakcím
Adótartozás

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. 54 959
Borók Ferenc 8362010118 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 55 937
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 406 410
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs, Nyírmártonfalvai u. 051/9. 92 155
Guba Attiláné 8397831983 4287 Vámospércs, Nyírmártonfalvai u. 051/9. 185 800
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 58 150
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 50 800
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. 1 363 879
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 174 940
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető 7/A. 74 060
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 58 975
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 97 951

Összesen: 4 120 669   

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

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2015. december 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése

Adóazonosító
száma

Lakcím
Adótartozás

összege/Ft
 

Balogh Vámos 
Trans Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 246 726

Baltemar Bt. “Kény-
szertörlés alatt“ 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700

Dopomorte Kft.  
“FA” 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419

Kacur Termelő Kft. 24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 331 800
Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft.

24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 340 360

Margaréta Szak-
szöv.

11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 411 400

Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“

23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

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. 137 200
Zsofám Kft. “Kény-
szertörlés alatt”

14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 3 453 462

  

 
Sajtóközlemény 
 
 
„Segítünk, hogy tovább élj!” 
 
2015/10/31. 
 
 
Az ALAPÍTVÁNY AZ ÁLMOSDI ÓVODÁSOKÉRT 16,41 millió forint európai uniós 
támogatást nyert „A TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0086 „Az önkéntesség elterjesztése a 
konvergencia régiókban” című pályázati felhíváson, az Új Széchenyi Terv keretében. A 
projekt az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban 
valósult meg. 
 
 
A „Segítünk, hogy tovább élj!”  TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0086 pályázat célja volt az 
önkéntes tevékenységnek, az önkéntesség népszerűsítésének a megfelelő intézményi hátteret 
biztosítani Álmosd településen, a szomszédos Bagamér községben és Vámospércs városban 
is. 
A projekt megvalósítása során Álmosdon létrehoztunk egy Önkéntes Pontot s ott egy olyan 
közösséget, ahol az emberek szívesen állnak egymás rendelkezésére, ahol a lakosság szükség 
esetén, az önkéntesség mentén segíti, támogatja egymást. Szerettük volna még hatékonyabbá 
tenni a közösségformálást az egész településre vonatkozóan. A hátrányos helyzetű emberek 
bevonását továbbra is fontos feladatunknak tekintjük, szeretnénk motiváltakká tenni őket 
további programjainkon való részvételre, az önkéntesen másokért vállalt munka végzésére. 
 
A projekt keretében 2015. március 1. és 2015. október 31. között a következő 
tevékenységeket valósítottuk meg: önkéntes képzés, motivációs tréning a szakmai vezetők 
részére, kommunikációs tréning, információszolgáltatás az önkéntességről, az önkéntes 
törvényről, a fogadószervezetek kötelezettségeiről, a településen található fogadó 
szervezetekről általában. Ingyenes személyes tanácsadást tartottunk gyermeknevelési, 
életvezetési, jogi témákban, illetve a káros szenvedélyekkel kapcsolatban. 
Csoportfoglalkozásokat szerveztünk, egyrészt fejlesztő foglalkozásokat hátrányos helyzetű 
gyerekeknek különböző korcsoportban, másrészt életvezetési kompetenciákat fejlesztő 
foglalkozásokat szülők számára. 
Az önkéntesek fogadásában együttműködött velünk Álmosd Község Önkormányzata, a 
Chernel József Önkormányzati Óvoda, a Vámospércsi Óvoda, a Bagaméri Napközi Otthonos 
Óvoda, az Álmosdi Református Egyházközség, a Romaláng Alapítvány és az ÉKE egyesület. 
159 fő önkéntes került bevonásra, akik közül 112 fő volt hátrányos helyzetű. 
 
A nyilvánosság biztosítása folyamatos volt a projekt ideje alatt. A pályázatban vállalt összes 
indikátort teljesítettük, a projekt összes célkitűzése maradéktalanul teljesült. 
 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Szilágyi JózSef AndráSné (nAgy ilonA)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Akik már nincsenek közöttünk:

Fagyal Imre

SzIlágyI JózSeF andráSné (nagy Ilona)
 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

BAlázSi JózSefné (Polgár JuliánnA)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

fAgyAl imre

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

A n y A k ö n y v i  h í r e k

EMléKEzés

id. ÁszTAI BélA
halálának 10. évfordulójára

A múltba visszanézve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a mi házunk, 
Nem hisszük el, hogy hiába várunk.
A temető csendje ad nekem nyugalmat, 
Szívünk fájdalma örökre megmarad.
Mindent adhat az ég kétszer,
Márványt, kincset, palotát,
Csak egyet nem adhat kétszer,
Szerető édesapát!

Soha nem feledünk!
Lányod Zsuzsa, vejed Gyula

Unokáid: Csaba, felesége Alexandra, Zsuzsa, férje 
Sándor, Beáta, barátja Tamás

Dédunokáid: Sanyika és Csabika

A Roma Önkormányzat Mikulása 
is házhoz ment

Hajdú utódok emlékezése a
Korponai kiváltságlevélre



Advent a Megváltó születésé-
ben bízó reményteli várakozás, 
a lelki készülődés ideje. Advent 
vége a Karácsony eljövetele, 
melyet megelőz a hosszas ké-
szülődés, lelki ráhangolódás.

Ennek a készülődésnek ré-
szeként a jelképesen értelme-
zett „nagycsalád” a munkahelyi 
közösségek, civil csoportok is 
közös ünnepségeket szervez-
nek, így történt ez idén is, a 
Városi Önkormányzat, és Mé-
nes Andrea polgármester ve-
zetésével. 

December 18-án, délután 

a Mindenki Karácsonya vá-
rosi ünnepségen Vámospércs 
lakosait vártuk közös ösz-
szejövetelre. A rendezvény a 
Vámospércsi Óvoda Méhecske 
csoportjának Betlehemes mű-
sorával kezdődött. A műsort 
összeállította és betanította 
Szemán Mariann óvónő. A leg-
kisebbek szívmelengető műso-

rát a Mátyás Király Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 2. évfolyamának kará-
csonyi története, a Kőszívű 
király követte.

A műsor összeállítói és a 
gyerekek felkészítői Nagyné 
Pesti Gyöngyi, Ottó Mária, 
Bicskei Ágnes, Máténé Juhász 
Tünde voltak. A műsorban 
közreműködött a Búzavirág 
Gyermekkar, Ráczné Stummer 
Ibolya karvezető vezénylésé-
vel. A díszletet Rácz Ildikó, 
Papp János és a Művelődési 
Ház dolgozói készítették.

A gyerekek műsorát követ-
te városunk polgármesternek, 
Ménes Andreának ünnepi kö-
szöntője és az ünnep alkalmá-
ból meghirdetett pályázatok 
eredményhirdetése, díjátadá-
sa.

Az „Én karácsonyom” vers 
és prózaíró pályázati felhívás-
ra 47 pályamű érkezett be. Az 
első helyezést elért írásokat 
Sütő Csaba olvasta fel. Felső 
tagozatosok közül a hetedik 
és nyolcadik évfolyamból első 
helyezést Demjén Nóra, Ka-
rácsony című írásával érte el, 
második helyezést Menyhért 
Eugénia, harmadik helyezést 
Megyesi Emese írása kapott. 
5.-6. évfolyamból Karacs Anna, 
második Pólyik Lili lett. Alsó ta-
gozatosok közül az első helye-
zést Ménes Gréta nyerte, máso-
dik Vasvári Gabriella írása lett. 
A Karácsonyi mézes csodák 
mézeskalácssütő versenyre, 
négy gyönyörű alkotás érke-
zett. A valóságos remekművek 
elkészítéséért jutalmat kaptak 
a készítők Eduárné Póik Márta 
és Eduár Patrícia, Sándor Ben-
ce, Tömöri Tímea, Ratkai Zsu-
zsanna.

Első alkalommal hirdettük 
meg a „Mit szeretnék az Új 

évben” rajz pályázatot, melyre 
42 munka érkezett be. Az 1-2. 
évfolyamban Szilágyi György 
Patrik, Máté Rebeka, Hajdu 
Éva nyert helyezést. A 3-4. év-
folyamban Demjén Kinga, Ma-
gyar Péter, Lengyel Ábel. Felső 
tagozatban Rácz Szilárd, Ádám 
Tamás, Fábián József rajza 
nyert helyezést.

Karácsonyi ajándék a 
címe annak az előadásnak, me-
lyet a Színjátszó kör nyújtott át 
a résztvevőknek. A darab ren-
dezője: Somogyi László Gábor. 
Segítő közreműködő Fagyal 

Mária, Medgyesi Imréné, Mol-
nár Imréné volt.

Köszönjük a bor adomá-
nyokat, mellyel rendezvényün-
ket támogatta: Nagy István, 
Dankó Tamás, Kovács János, 
Eszterhai István, Huszti János, 
Szőlősi Imre, Kiss Sándor, és 
a Vámospércsi Ifjúság Baráti 
Köre.

Mindenkinek köszönjük, 
aki közreműködőként, segítő-
ként, támogatóként hozzájá-
rult a rendezvény megvalósí-
tásához.

Diósné

Kutatók már régóta 
kimutatták, hogy a tiszta 
gyümölcs pálinka mér-
tékletes fogyasztása véd 
az infarktus ellen, és még 
számos jótékony élettani 
hatása is kimutatható. 
Lehet, hogy ezért is ke-
letkezett a mondás: „kis 
mértékben gyógyszer, 
nagymértékben orvos-
ság”. A magyarok a bo-
ruk mellett leginkább a 
pálinkájukra büszkék, 
és bizony nem ok nélkül. 
Nos, így érzik ezt sokan 
Vámospércsen is.

Ezért december 30-án 
második alkalommal gyűl-
tek össze az érdeklődők a 
Vámospércsi Pálinka Verse-
nyen, melyet városunk pol-
gármestere Ménes Andrea 
nyitott meg. 

A nemes megméretteté-
sen összesen 23 pálinkát in-
dítottak, melyből 17 fehér és 

6 ágyas volt. A zsűri elnöke 
Lehó István volt, tagjai vol-
tak még Huszti János alpol-
gármester és Lakatos József. 
A fehér pálinka kategória 
első helyezését a Szégyen-
telenek elnevezésű verseny-
zők kapták, akik ezen kívül 
még egy különdíjat is bezse-
belhettek. Második Nagy Ist-
ván, harmadik Nagy Attila, 
és szintén harmadik Kovács 
Loretta lett.

Ágyas kategóriában az 
első Nagy Attila, második 
Kocsis Angéla, harmadik 
Bácsik Tamás lett. Köszöne-
tünket fejezzük ki a rendez-
vény támogatóinak: Ménes 
Andrea polgármesternek és 
a Vámospércs Városi Önkor-
mányzatnak, valamint Nagy 
Istvánnak és a Vámospércsi 
Kertbarát Körnek. Köszön-
jük a segítségét Hajdu Zol-
tánnak és Kiss Sándornénak 
is.

l November 30-án a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános 
Isk. és AMI „Vörösmarty napok” keretén belül megrendezett 
megyei szavalóversenyen: 

5-6. évfolyamon: Lengyel Fruzsina (6.c) III.
7-8. évfolyamon: Pólyik Ágota (7.a) II.
    Menyhért Eugénia (7.a) III.
    helyezést ért el.
l	December 12-én „A nyelv egy szépen szóló muzsi-

ka” megyei helyesírási és nyelvhelyességi versenyen 
Gellén Attila (5.a) V. helyezést ért el.

Mindkét versenyre Szabóné Tóth Andrea készítette fel a gye-
rekeket.
l	December 2-án rendeztük meg a Logo Országos Számí-

tástechnikai Tanulmányi Verseny iskolai fordulóját. Ered-
ménye alapján Sándor Ákos 7.c osztályos tanuló továbbjutott a 
regionális fordulóba. 

Felkészítő: Tankáné Antal Irén
l	December 11-én a Diákönkormányzat szervezésében az 

alsó tagozaton adventi vásárt rendeztek, ahol a gyerekek el-
sősorban a saját maguk készítette ajándéktárgyakat kínálták 
megvásárlásra.
l	Hagyományainkhoz híven most decemberben is a 2. év-

folyam tanulói örvendeztették meg a közönséget egy szívme-
lengető történettel az iskolai karácsonyi ünnepségen. A 
gyerekeket Bicskei Ágnes, Máthéné Juhász Tünde, Nagyné Pes-
ti Gyöngyi és Ottó Mária tanítónők készítették fel.

A kőszívű király című mese előadásában közreműködött a 
Búzavirág Gyermekkar is Ráczné Stummer Ibolya vezetésével, 
a dalokat gitáron kísérte Nagy Kristóf.

l	A Művelődési Ház és Könyvtár által meghirdetett verse-
nyeken is szépen szerepeltek tanulóink.
A „Mit szeretnék az új évben” rajzpályázaton a következő 
tanulók értek el helyezést:

Rácz Szilárd (7.b)
Ádám Tamás (5. b)
Fábián József (6.c)
Demjén Kinga (4.a)
Magyar Péter (3.c)
Lengyel Ábel (3.a)
Szilágyi György Patrik ( 2.b)
Máthé Rebeka  (1.c)
Hajdu Éva (1.c)

A „Karácsonyi történetíró pályázat” díjazottjai:
Ménes Gréta (4.a)
Vasvári Gabriella (3.b)
Karacs Anna (6.c)
Pólyik Lili (5.a)
Demjén Nóra (8.c)
Menyhért Eugénia (7.a)
Megyesi Emese (7.a)

Tankáné Antal Irén

Sándor Ákos 7. osztá-
lyos, 14 éves, kitűnő tanu-
ló Vámospércsi diák, aki 
a mai túldigitalizált, már-
már plasztik ízű mester-
séges világunkban párját 
ritkító területe iránt érdek-
lődik a képzőművészetnek. 
Ez pedig a könyv rajzolás, 
amit a középkorban tehet-
séges szerzetesek végeztek 
főként. Kezük nyomán 
keletkezett többek között 
a Képes Krónika, vagy a 
Gesta Hungarorum is! Is-
merkedjünk meg most kö-
zelebbről Elekné laczkó 
Judit tanárnő tehetséges 
tanítványával és sajátos 
hobbijával. 

A tanárnőtől tudjuk, hogy 
Ákos alapvetően nagyon jó 
képességű, mindamellett 
tisztelettudó gyerek, aki meg-
bízható, szorgalmas, kitartó 
és végtelenül szerény a min-
dennapokban. Rendszeres 
résztvevője a tanulmányi ver-
senyeknek például matema-
tikából és rajzból is, ahol álta-

lában az élmezőnyben ér el 
helyezéseket. Nagyon sok időt 
fordít a rajzolásra, melyet sze-
retetből csinál, igazi önmegva-

lósítás ez számára. Bár szülei 
könyvet még nem rajzoltak, 
de családjukban hagyománya 
van ennek a beállítódásnak, 
érdeklődési körnek. Az édes-
apja gyerekként tehetségesen 
rajzolt, édesanyja pedig nyi-
tott volt az iskolai tanulmányai 
során a humán és a termé-
szettudományok iránt. Ákos 
1. osztályos kora óta vesz részt 
Elekné Laczkó Judit tanárnő 
grafika óráin. Mindig nagy 
szorgalommal, hatalmas lelke-
sedéssel, de szép eredményei 
ellenére is szerényen dolgo-
zik. Soha nem volt olyan, hogy 
ne fogadta volna el tanárától 
a bíráló, ám segítő szándékú 
szavakat. Minden korrektúrát 
elvégzett, amit a tanárnő ja-
vasolt. Képeinek megalkotá-
sában a közös megbeszélések 
ma is sokat segítenek. Tehát 
igazi tehetség gondozás, ami a 
szemünk előtt zajlik. Ákos álta-
lában érdeklődik a különböző 
rajzi-technikai eljárások iránt, 
de leginkább a grafit, a tus és 
az akvarell a kedvence. Az évek 
során kitartóan dolgozott/dol-

gozik az órákon, és egyénileg 
is foglalkozik vele a tanárnő. 
Szereti a történelmet is, ami 
egyáltalán nem lényegtelen 

egy könyvrajzoló esetében, 
de nincs kedvenc választott 
korszaka. Szülei teljes mérték-
ben támogatják gyermeküket 
tehetsége kibontakoztatásá-
ban. Munkáit a Facebookon és 
a Youtube-on is megnézhetik 
az érdeklődők. A rajzolásnak 
nagyon sok területén látszik 
Ákos tehetségesnek, de még 
nem fogalmazódott meg ben-
ne, milyen irányban fog to-
vábbtanulni. Nem mellékes a 
pályaválasztáskor, hogy jó eset-
ben abból majd később meg is 
kell élni, és manapság a könyv-
rajzolókat nem fizetik túl, de 
az biztos, hogy a rajzolással – 
legalább hobbi szinten – min-
denképp foglalkozni fog. A 
tanárnő és a szülők kapcsolata 
is nagyon jó, közel 7 éve rend-
szeresen téma köztük hogyan 
tudnak minél többet segíte-
ni számára, hogy képessége 
ne tűnjön el, és versenyekre 
is együtt viszik Ákost. Lackó 
Judit tanárnőnek is komoly 
ösztönzés munkájában Ákos, 
hiszen nagyon sok diákot tanít 
a tanárnő, és a fiú esete is arra 

készteti, hogy folyamatosan 
figyeljen arra, hogy a tehet-
séges, jó képességű gyerekek 
megmutathassák magukat (pl. 
városi, megyei, országos verse-
nyeken való részvétellel). Szív-
ügyének tekinti a munkáját, s 
hogy minél több gyereknek 
tudja átadni tudását és olyan 
örömüket leljék a képzőművé-
szet gyakorlása közben, mint 
ő abban, hogyha munkájának 
gyümölcsét láthatja egy-egy 
diákja keze nyomán. Ennek 
része az is, hogy keresi a le-
hetőséget a különböző fóru-
mokon való bemutatkozásra. 
Minden további szöveg pedig 
csak szócséplés lenne, inkább 
érdemes az alább bemutatott 
könyvre vetni egy pillantást, 
és mindaz, amit eddig írtunk 
nyilvánvaló lesz, hiszen a ké-
pek magukért beszélnek. Ákos 
munkái között a könyvek mel-
let plakátok és illusztrációk is 
vannak, melyeket otthon és az 
iskolában készített. További 
sok sikert kívánunk a tehetsé-
ges fiúnak!

E.

A k i k r e  b ü s z k é k  v A g y u n k

A középkorban kódex készítő lenne

Sándor Ákos és Elekné Laczkó Judit tanárnő

Ákos egyik nagyszerű munkája

i s k o l A i  h í r e k

Mindenki Karácsonya

II. Vámospércsi Pálinka 
Verseny

Ménes Andrea polgármes-
ter köszönti városunk 

lakóit a Mindenki Kará-
csonya Ünnepségen
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