
A fejlődés garanciája a felelős
tervezés

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!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút
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2015. július

Ingyenes újság

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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Ingyenes újság

A dokumentumok alap-
ján 1823. január 22-én fejezte 
be Kölcsey Ferenc Csekén a 
Himnusz kéziratát. Ennek em-
lékére 1989 óta ezt a napot a 
Magyar Kultúra Napjaként ün-
nepeljük. 

A megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyöke-
reinknek, nemzeti tudatunk 
erősítésének, bemutassuk és 
továbbadjuk a múltunkat idé-
ző tárgyi és szellemi értékein-
ket. Szinte minden településen 
történik valamilyen kulturális 
esemény, előadásokat szervez-
nek, kiállításokat nyitnak meg, 
díjakat, kitüntetéseket adnak 
át az oktatás, nevelés, kulturá-
lis területen kiemelkedő telje-
sítményt nyújtóknak.

Városunkban is megemlé-
keztünk az eseményről. A vá-
rosi ünnepség a Vámospércsi 

Népdalkör köszöntő dalcsok-
rával kezdődött, majd Somogyi 
László Gábor a Pircsike Köz-
művelődési Egyesület elnöke 
szavalta el Kölcsey Ferenc ver-
sét a Himnuszt.

Ünnepi köszöntőt a Város 
polgármestere Ménes Andrea 
mondott.

A rendezvény alkalmából 
Vámospércs kulturális élete 
szempontjából fontos, helyi 
jelentőségű kiállítás nyílt Fá-
tyol Viola fotóművész „Ha van 
szíved neked is fáj, amit velem 
tettél”/ Képek a Vámospércsi 
Népdalkörből címmel. 

A fiatal művész, mint azt 
sokan sejthetik, művészcsa-
ládból származik. Édesapja a 
Vámospércsi Művésztelep és 
Grafikai Műhely szakmai ve-
zetője, Fátyol Zoltán festőmű-
vész, édesanyja Kányási Holb 
Margit textilművész. Jelenleg 
Budapesten él, dolgozik és ta-
nul.

2006-ban Egerben végzett 
Eszterházy Károly Főiskola 
rajz-vizuális kommunikáció ta-
nár szakán. Ismereteit azóta is 
folyamatosan bővíti és mélyíti. 
2010-ben Hollandiában, Rot-
terdamban tanult Művészeti 
Akadémián, majd a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetemen 
(MOME) folytatta tanulmánya-
it. Ugyancsak a MOME Doktori 
Iskola multimédia művészet 
szakát 2015-ben fejezte be. 

Több egyéni és csoportos 
kiállításon láthatták fotóit 
Debrecenben, Budapesten, Pé-
csett, Szlovákiában a Pozsonyi 
Magyar Intézetben, Bécsben, 
Londonban, Brüsszelben a  
Balassi Intézetben, és Olaszor-
szágban. 

Tagja a Fiatal Képzőművé-
szek Stúdiója Egyesületnek és 
a Fiatal Fotóművészek Stúdió-
jának, valamint, a mi számunk-
ra igen fontos a Vámospércsi 
Nemzetközi Művésztelep és 
Grafikai Műhelynek. 

A telep tagjaként, dokto-
ri munkájára készülve, 2013 
nyarán került kapcsolatba a 
Vámospércsi Népdalkörrel és 
vált rövid ideig a csoport tag-
jává.

Megtiszteltetés számunkra, 
hogy témaként a Vámospércsi 
Népdalkört választotta, anya-
gával bemutatja a nagyvilágban 
a csoportot és rajtuk keresztül 
a városunk egy szegmensét. 
Vámospércsnek ismertséget 
szerezve, valamint hírnevét 
öregbítve ezzel.

Vámospércs helyi értéke a 
Vámospércsi Népdalkör, mely 
az idén tölti megalakulásá-
nak 40. évét. 

Sajnos ma már az alapító ta-
gok közül senki sem vesz részt 
a csoport munkájában. Az el-
múlt évben távozott közülünk 
Szabó Bálintné Eszti néni, aki 
kezdettől a csoport tagja volt.

Az ünnepséget több olyan 
régi tag is megtisztelte jelenlé-
tével, akik ma már rendszere-
sen nem tudnak részt venni a 
csoport munkájában és Csuth 
Imréné, mint régi csoportveze-
tő is jelen volt. Sándor Józsefné 
mesélt arról, hogy mit jelent 
számára a népdalkör.

A születésnapját ünneplő 
népdalkör Joób Árpád gyűj-
téséből Hajdúsági és Bencze 
Lászlóné Reggel, este, délben 
gyűjtéséből énekelt csokrot.

A csoportot Ménes Andrea 
polgármester és Huszti János 
alpolgármester virággal és em-
léklappal köszöntötte, majd 
Petruska Kristóf egy vidám, 
tréfás népmesével kedveske-
dett.

Az ünnepség végén elhang-
zott Tóth János és Szabóné 
Vrancsik Éva levele, melyben 
gratuláltak a csoportnak.

Példa értékű, hogy van egy 
40 éve működő közösség vá-
rosunk kulturális életében. 
Öröm, hogy az utóbbi években 
több új, fiatalabb tag is érkezett 
a csoportba. Kívánjuk nekik jó 
egészséget, hogy a következő 
40 évben is szakmai sikereket 
érjenek el és sok örömet okoz-
zanak műsoraikkal embertár-
saiknak. A néphagyományo-
kat, népdalokat őrizzék meg a 
felnövő generáció számára!

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

K ö l t s é g v e t é s e i b e n 
Vámospércs az elmúlt 
években maradéktalanul 
kihasználta az állami hitel-
átvállalásból és a pályáza-
tok kiírásából adódó lehe-
tőségeit. Az elmúlt években 
minden újabb gazdálkodási 
év jelentős, és szabad szem-
mel is jól látható fejlődést 
hozott a városnak. Ennek 
a fejlődésnek a folytatá-
sa volt a tétje az idei költ-
ségvetés összeállításának, 
megvitatásának és elfoga-
dásának. A részletekről Mé-
nes Andreát, Vámospércs 
polgármesterét kérdeztük.

– Milyen alaphelyzetből in-
dul az idei gazdálkodási év? 

– Az elmúlt évek racionális, 
szakmailag hozzáértő és felelős 
döntései, illetve a Kormány ál-
tal megtett intézkedések alapot 
teremtettek Vámospércs város 
számára, hogy gazdálkodása az 
új önkormányzati törvényben 
meghatározott előírásoknak 
és feladatfinanszírozási rend-
szernek meg tudjon felelni. 
Az önkormányzat 2016-ben 
sem számol hiánnyal, hi-
telfelvételt nem tervezett. 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat 2016. évi költség-
vetésének főösszege 844 
202 E Ft bevétel és 844 202 
E Ft kiadás. Számítunk arra 
is, hogy bizonyos elképzelé-
seinket a még oly gondos szá-
mítások mellett is átírhatja az 
élet, ezért a 2016. évi költségve-
tésben – a tervezett bevételek 
elmaradásának esetére, vagy az 
előre nem tervezhető kiadások 
fedezetének biztosítása érde-
kében - 4 315 E Ft összegben 
általános tartalék került biz-
tosításra.

– Minden évben ezekben 
az interjúkban megkérdez-
zük Öntől, hogy az intézmé-
nyi működés mennyire stabil? 
Noha unalmasnak tűnhet 
újra megválaszolni ezt, ké-
rem, mégis jellemezze ezt a 
fontos területet az új költség-
vetés tükrében. 

– Ez az egyik kiemelt ügy 
minden költségvetés tervezé-
sekor. Már csak azért sem sza-
bad az „unalmas” jelzővel illet-
ni, mert városi intézményeink 
összességében a legnagyobb 
foglalkoztatók közé tartoznak 
Vámospércsen, meg persze 
azért sem, mert ezek műkö-
dése adja lényegében a város-
nak, mint közösségi térnek az 
értelmét. Jórészt ezek teszik 
jól élhetővé Vámospércset. 
Mindenkit megnyugtathatok 
ezzel kapcsolatban. Mivel gaz-
dálkodásunk stabil, min-
den intézmény működését 
megfelelő mértékben és 
módon tudjuk biztosíta-
ni. Létszámleépítésre nem 
kerül sor. A folyószámla-

hitel felvételére évek óta 
nem volt szükség. Büszkék 
vagyunk erre. És ha más 
hasonló méretű önkor-
mányzatokat is figyelembe 
veszünk, higgye el nem ok 
nélkül. De nem csak az in-
tézményekre figyeltünk oda, 
hiszen a város együttműködő, 
egymást segítő emberek kö-
zössége is, ezért ebben az év-
ben is lesz lehetőség a civil 
szervezetek támogatására.

– Az előrelépés biztos zálo-
gaként szokták emlegetni a 
beruházásokat, fejlesztéseket. 
Ha ilyesmire jut, akkor min-
denre futja, mondogatják a 
hozzáértők.

– A polgármesterségem 
minden éve hozott jelentős 
fejlesztéseket a városnak. 
Így lesz ez most is. Nagyon 
fontos, hogy a START mun-
ka keretében – pályázati 
pénzből – a város legtöbb 
járdájának felújítására, 
megépítésére sor kerül. Az 
önkormányzat a beruhá-
zási előirányzatban erre a 
célra további 2.250 E Ft ösz-
szeget tervezett. A dologi 
költségek között utak fel-
újítására további 4 millió Ft 
összeget biztosítunk. Beru-
házásokra több mint száz-
millió forintot, egészen 
pontosan 106 500 E forin-
tot szánunk.  Nagyon fon-
tos kiemelni, hogy az össz-
költségvetésből arányában 
jelentős ez az összeg. Ebből 
közvilágítási lámpatesteket 
cserélünk, biztosítjuk in-
tézményeink nagyobb ér-
tékű beszerzéseit. 50 millió 
Ft összeget terveztünk az 
EU-s pályázatok előkészí-
tésére, tervek, saját forrás 
biztosítására. 20 millió Ft 
fejlesztési tartalékot is ké-
peztünk, ami nagy szó, és 
aminek komoly szerepe le-
het az idén.

– Úgy tudom, nem ment 
minden vita nélkül az előter-

jesztés elfogadása, és a vita 
épp ezen a téren bontakozott 
ki. Mondana erről néhány 
szót?

– A költségvetés tárgya-
lásakor nagy vitát váltott ki 
az ellenzéki képviselőkkel 
az, hogy a fejlesztések kö-
zött nem került nevesítésre 
bizonyos belterületi utak 
megépítése. Az embereket 
az utak állapota érthető 
módon alapvetően foglal-
koztatja, ahogy bennünket 
is. Itt nem az ügy fontossá-
ga volt kérdéses, hanem a 
rövidtávú, kissé szemellen-
zős hozzáállás ütközött egy 
nagyobb léptékű, és mar-
káns változást ígérő elkép-
zeléssel. A mi koncepciónk 
az volt, hogy a fent említett 
összesesen 70 millió Ft-ot, 
vagyis a pályázatok előké-
szítésére fordított összeget 
és a fejlesztési tartalékot 
igyekszünk pályázatokhoz 
önerőként, és az azokhoz 
szükséges tervekre felhasz-
nálni és nem 50 millió sa-
ját forrásból egyetlen utat 
megépíteni. A korábbi évek 
gyakorlatát követve így 
tudunk a város részére je-
lentős pályázati forrásokat 
hozni. Pályázataink eddig 
is rendre jól szerepeltek. 
Éppen ezért abból, amink 
van, a legtöbbet kell kihoz-
ni és nem szabad elapróz-
ni. Megnyugtathatok min-
denkit, hogy az útépítés 
szükségessége a városve-
zetés számára is ismert, ez 
lesz az egyik legfontosabb 
cél. 

E.

Ménes Andrea, Vámospércs
polgármestere

Magyar Kultúra Napja Vámospércsen
HELYI ÉRTÉKKEL ÜNNEPELTÜK A MAGYAR KULTÚRÁT



2016. január

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2016. január 25. napján ülést tartott, melyen a követke-
ző döntéseket hozták a képviselők:

a testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-•	
víz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 
szóló 23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
döntött, amely alapján a nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvíz szállításának közszolgáltatási díja: 2016. január 1. 
napjától 2016. január 31. napjáig terjedő időtartamra az ürítési 
díj: 530 Ft/m3,alapdíj: 90 Ft/ingatlan/hó, 2016. február 1. napjától 
2017. január 31. napjáig terjedő időtartamra az ürítési díj: 1.144 
Ft/m3, alapdíj: 90 Ft/ingatlan/hó.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete el-•	
utasította a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési 
kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a minden-
napjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociá-
lis, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, 
hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje 
meg Magyarországot és a magyar embereket!

A Képviselő-testület jóváhagyta a Hajdúsági-Nyírségi Pá-•	
lyázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági 
Szerződésének módosítását. 

A Pacsirta utcai magántulajdonban lévő víziközművek •	
(szennyvízhálózat és annak műtárgyai) térítésmentes átruhá-
zására az önkormányzat szerződést fog kötni az ingatlantulaj-
donosokkal, és vízelvezetési szolgalmi jogot alapít az érintett 
ingatlanokra vonatkozóan. A jövőben ezt a víziközmű hálózatot 
is a TRV. Zrt. fogja üzemeltetni.

Elfogadásra került az Önkormányzat módosított Közbe-•	
szerzési Szabályzata.

A Képviselő-testület az Élelmezési Intézmény felújításá-•	
ra, korszerűsítésére vonatkozó „a gyermekétkeztetés feltételeit 
javító fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázat megva-
lósítására – a többletköltségek fedezetére - 3.204.800 Ft + ÁFA 
összeget biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, 
saját forrásból.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal •	
az önkormányzat Adományozási Megállapodást köt, mely alap-
ján az önkormányzat támogatásként 40.000 Ft, azaz Negyven-
ezer forintot adományoz AMBU MAN egészségügyi oktató és 
szemléltető eszköz megvásárlására. Az önkormányzat vállalja, 
hogy a támogatás összegét az önkormányzat 2016. évi költség-
vetésében a civil szervezetek támogatása előirányzatában biz-
tosítja.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött Együttmű-•	
ködési Megállapodás felülvizsgálata megtörtént, a jogszabályok 
általi módosításokkal elfogadásra került. 

A képviselők úgy döntöttek, hogy az önkormányzat a 2015-•	
2016. évekre (14 hónapos időtartamra) vonatkozóan egyszerű 
beszerzési eljárást folytat le az önkormányzat az Élelmezési 
Intézmény beszerzéseire az alábbi termékcsoportok tekinteté-
ben: tej és tejtermékek, mirelit termékek, tőkehús és baromfi, 
szárazáru, kenyér-pékáru.

A TRV Zrt-vel hatályban lévő bérleti üzemeltetési szerző-•	
dés alapján kötött, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nek 
üzemeltetésre átadott víziközművek használatáért fizetendő 
nettó bérleti díj összegét 2015. évre vonatkozóan: ivóvíz szol-
gáltatás esetében: 3.260.000 Ft, szennyvíz szolgáltatás esetében: 
3.925.000 Ft összegben állapították meg a képviselők.

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Vámosvíz •	
Kft.-ben, Vámospércs Városi Önkormányzat tag a Társaság-
ban lévő 3.000.000 Ft névértékű üzletrésze, - amely a Társaság 
törzstőkéjének 100 %-át testesíti meg, - felosztásra kerüljön oly 
módon, hogy abból a következő névértékű üzletrészek jöjjenek 
létre: 1 db 2.700.000 Ft névértékű üzletrész, melynek tulajdono-
sa továbbra is az önkormányzat, és 1 db 300.000 Ft névértékű 
üzletrész , melynek tulajdonosa Nyírmártonfalva Község Ön-
kormányzata lesz.

A Képviselő-testület zárt ülésen döntött arról, hogy a jog-•	
szabályi változások miatt a vállalkozó háziorvosok részére az 
orvosi rendelők használatát térítésmentesen biztosítja. Döntött 
továbbá arról, hogy a vállalkozó háziorvosok iparűzési adó men-
tesség iránti kérelmét elutasítja.

Ö n k o r m á n y z a t i  H í r e k

Telek eladó!
Vámospércsen 1881 m2 telek, csendes, forgalommentes 

helyen, az Arany János u 33/a szám alatt eladó.

Érdeklődni lehet: a 0630/233-6153-as telefonszámon
Irányár: 4,2 Milló Ft.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal adtunk tájékoztatást 
arról, hogy a szennyvízhálózatra – a régire és az újra egyaránt 
– rá kell kötni az ingatlanok szennyvizét, mert ennek elmulasz-
tása esetén az ingatlan tulajdonosának - a környezetterhelési díj-
ról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján - talajterhelési díjat 
kell adók módjára fizetnie.

A talajterhelési díj mértéke: 

a)  vízórával rendelkező ingatlanok esetében: az éves vízfo-
gyasztás (m3) x 2.400 Ft

b)  vízórával nem rendelkező ingatlanok esetében naponta 
0,03 m3 ivóvízfogyasztást kell alapul venni, így az éves díj: 0,03 
m3 x 365 nap x 2.400 Ft. Az így kiszámolt talajterhelési díj csök-
kenthető a számlával igazolt, év közben elszállított szippantott 
szennyvíz mennyiségével

A régi szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás 

Javasoljuk a munkálatok megkezdése előtt a szolgáltató TRV 
ZRT-vel előzetesen leegyeztetni, hogy milyen módon lehet a 
régi vezetékre rákötni. Ehhez kérelmet kell a szolgáltatónak 
benyújtani, amiben meg kell jelölni az ingatlan címét és a hely-
rajzi számát. A szolgáltató megvizsgálja a rákötés műszaki lehe-
tőségét és a kivitelezésre árajánlatot is ad.

Amennyiben a szolgáltató azt állapítja meg, hogy valamilyen 
műszaki okok miatt a régi vezetékre nem lehet rákötni, vagy 
a rákötés műszaki megoldása nagymértékű többletköltséggel 
jár, az önkormányzat egyedileg elbírálja a talajterhelési díj alóli 
mentességet. Erre vonatkozóan kérelmet kell benyújtani az ön-
kormányzathoz, melyhez mellékelni kell a szolgáltató tájékozta-
tó levelét.

Azok a tulajdonosok, akiknek a hálózatra csatlakozással kap-
csolatban műszaki problémájuk adódik, a szolgáltató TRV ZRT 
munkatársaitól kérhetnek segítséget:

– Tarnóczi György, telefonszáma 06-70/412-29-74
– Gólya Zoltán, telefonszáma: 06-70/412-28-94

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Lakossági tájékoztatás a szenny-
vízhálózatra való rákötésről

MEgEMlÉKEzÉS

HUNYADI SÁNDORNÉ
(TOMEg MARgIT)

halálának 1. évfordulóján

Mint egy hulló csillag,
Elmentél tőlünk egy pillanat alatt.
Utánad egy fájó űr maradt.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Te örökre a családod szívében maradsz.

Szerető lányai: Irénke, Margit és családjaik

Több embernek jutott az idén tűzifa támogatás
Amíg 2013-ban 90 család 

juthatott a meghirdetett 
feltételek szerint ingyene-
sen tűzifa támogatáshoz, 
addig az idén a 220 legrá-
szorultabb Vámospércsi 
családnak jutott az önkor-
mányzati adományból.

A városvezetés az egyedül 
élő, súlyosan beteg, vagy fo-
gyatékkal élő, vagy tartósan 
beteg gyermekét (gyerme-
keit) egyedül nevelő szülőt, 
szülőket részesítette a támo-
gatásban, és emellett fontos 
szabály volt, hogy a támoga-
tott családban az egy főre jutó 
jövedelem a nyugdíjminimum 
összegét (28.500 Ft-ot) nem 
haladhatja meg.

A felhívásra jelentkezők 
nagy száma is mutatja, hogy 
bizony a hideg miatt a téli 
fűtés sokak számára jelent ko-
moly problémát, aminek meg-
oldásában az idén is számít-
hattak az érintett városlakók 
Ménes Andrea polgármester, 

és a Vámospércs Városi Ön-
kormányzat segítségére. Ez 
azért is jelentős teljesítmény 
a várostól – mondta a tűzi-
faosztással kapcsolatosan a 
polgármester -, mert szemben 
az ötezer főnél kisebb lélek-
számú településekkel, város-
unk saját erejéből valósította 
meg ezt a fontos szociális 
intézkedést. Ezt azért fontos 
kiemelni, mert az ötezernél 
kevesebb lelket számláló te-
lepülések erre a célra állami 
támogatást kaptak. A támoga-
tási pályázat kiírása szerint az 
előírtnál magasabb lakossági 
létszám miatt városunk nem 
pályázhatott az állami forrás-
ra, ám az önkormányzat úgy 
határozott, hogy az itt élő rá-
szorultak érdekében saját erő-
ből is előteremti a tűzifaosz-
tás anyagi feltételeit. Erre a jó 
gazda gondosságával végzett 
szakmailag magas színvona-
lú költségvetési gazdálkodás 
teremtett lehetőséget, amely 
mindig alapvető szempont 

az éves költségvetés összeállí-
tásánál. Ménes Andrea azt is 
elmondta, hogy ő, és az általa 
vezetett képviselő-testület ez 
után is kiemelt fontosságúnak 
tartja, hogy Vámospércs ered-

ményes és sikeres működése 
révén támogassák mindazo-
kat, akik koruknál, vagy élet-
helyzetüknél fogva segítségre 
szorulnak.

E.

A tűzifa adományokat az idén is a támogatott családok-
nak kellett hazaszállítani. Képünk egy korábbi osztásnál 

készült.

Tisztelt Vámospércsi lako-
sok!

A hulladékszállítással kap-
csolatos közszolgáltatás jogsza-
bályi változásairól az alábbiak 
szerint tájékoztatom Önöket:

A jogszabályok 2016. janu-
ár 1-jétől lehetővé tennék az 
eltérő űrmértékű hulladék-
tároló edényzet használatát, 
azonban településünkön je-
lenleg erre nincs lehetőség. 
Mint azt már korábban is írtuk, 
Vámospércsen 2015. évtől a 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság kijelölé-
se alapján a Debreceni Hulla-
dék Közszolgáltató Kft. látja el 
a kötelező közszolgáltatást. 

Önkormányzatunk azért vá-
lasztotta a szerződéskötésnek 
ezt a módját, mert amennyi-
ben hagyományos közszolgál-
tatási szerződés alapján látná 
el feladatát a DHK. Kft, úgy az 
önkormányzatnak évente 12 
millió Ft összegű kompenzá-
ciót kell fizetnie a cégnek (a 
lakossági díjon felül) az árbe-
vétel kiesésének finanszírozá-
sára. 

Tekintettel arra, hogy ilyen 
célra az önkormányzat nem 
kap normatív támogatást, a 
kompenzáció fedezetét csak 
újabb helyi adónem bevezeté-
sével, vagy a kommunális adó 
mértékének emelésével tud-
nánk biztosítani. A másik meg-
oldás a kompenzáció fedezeté-
nek biztosítására például, hogy 
az önkormányzat megvonja a 
lakosság részére jelenleg biz-
tosított a hulladékszállítási díj-

kedvezményt, továbbá átcso-
portosítja a szociális tűzifa, az 
idősek és a szociálisan rászo-
ruló családok részére év végén 
biztosított egyszeri támogatás 
fedezetét. 

Tájékoztatom továbbá a tisz-
telt lakosságot, hogy a Közszol-
gáltató tájékoztatása szerint 
az eltérő űrmértékű edényzet 
biztosítása, illetve a háztól 
történő szelektív gyűjtés más 
Hajdú-Bihari településen sem 
indult még meg. Ennek oka, 
hogy nincs egységes állásfogla-
lás arról, hogy az új edényzetet 
milyen forrásból biztosítsa a 
közszolgáltató. 

Az edények az önkormány-
zat, vagy a lakosság tulajdonába 
kerülnek majd, melynek árát – 
kb. 8-10.000 Ft – ettől függően 
vagy a lakosság, vagy az önkor-
mányzat fizeti majd meg. 

A közeljövőben jogszabály 
változás várható a közszolgál-
tatás területén, továbbá tisztá-
zásra kerülnek a fent megjelölt 
kérdések is. 

A városvezetés az élet min-
den területén igyekszik olyan 
döntéseket hozni, amely a la-
kosság érdekeit a legmegfele-
lőbb módon képviseli, és nem 
okoz aránytalan terhet, nehéz-
séget, sem az önkormányzat, 
sem a lakosok számára. 

Kérem tehát a lakosság tü-
relmét a mindenki számára 
kedvezőnek mondható döntés 
meghozataláig.

Ménes Andrea
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS 
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

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)
2016. január 31-i állapot szerint

Adózó neve
Adóazonosító
jele

Lakcím
Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 68 200
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. 55 920
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 380 360
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
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. 55 340
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
Ifj. Sós János 8420813427 4287 Vámospércs, Temető 7/A.  99 440
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 97 951

Összesen: 3 887 067   

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)
2016. január 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése

Adószáma Székhelye
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

Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34.  381 600
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“

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

Polivill Elektro Bt. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62.  60 748
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: 3 895 810



i s k o l a i  H í r e k

Február 15-től lehet be-
nyújtani a pályázatokat az 
élelmiszeripari fejleszté-
seket segítő, 151 milliárd 
forint keretösszegű kiírás-
ra.

Az élelmiszeripar fejleszté-
sére a kormányzat összesen 
mintegy 300 milliárd forintot 
biztosít, ennek jelentős részét, 
206 milliárd forintot a 2014-
2020 közötti uniós programo-
zási időszak Vidékfejlesztési 
Programjának keretében.

A tavaly év végén meghir-
detett 151 milliárd forintos 
kiírásra nemcsak mezőgaz-
dasági termelők jelentkez-
hetnek, de a pályázat legfőbb 
nyertesei a gazdák lehetnek, 
mert olyan fejlesztéseket va-
lósíthatnak meg, amelyekre 
korábban nem volt lehetősé-
gük, illetve nem állt ekkora 
összeg a rendelkezésükre .

A nem mezőgazdasági ter-
meléssel foglalkozók közül 
csak a mikro- és a kisvállalko-
zások juthatnak hozzá ehhez 
a támogatáshoz. Az élelmi-
szeripari közepes és nagyvál-
lalatok a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Prog-
ram (Ginop) keretéből, illetve 
a hazai költségvetésből jut-
hatnak forrásokhoz.  A kiírás 
jelentősen hozzájárul a vidéki 
foglalkoztatottság növelésé-
hez is.

Egyéni pályázat esetében 
maximum 500 millió forint 
nyerhető el, konzorciumok 
akár 1,5 milliárd forintos tá-
mogatáshoz is juthatnak.

A jelentkezők a mezőgaz-
dasági termékek értéknöve-
léséhez és a piacra jutást se-
gítő technológiai fejlesztések 
megvalósításához, valamint a 
hatékonyságot segítő fejlesz-
tésekhez kaphatnak forráso-
kat. Az igényelhető támogatás 
mértéke 50 százalékos, a kö-
zép-magyarországi régióban 
40 százalékos lehet .

Az agrár-környezetgazdál-
kodási kiírásra több mint 18 
ezren adtak be támogatási 
kérelmet, mintegy 1,2 millió 
hektárra. Azt a pályázatok fel-
dolgozása után tudják majd 
megmondani, hogy mennyi 
pénzt igényeltek a jelentke-
zők. Rendkívül nagy volt az 
érdeklődés, az igény várható-
an meghaladja a rendelkezés-
re álló forrásokat . Ökológiai 
gazdálkodásra 2242 kérelem 
érkezett, valószínűleg elég 
lesz a rendelkezésre álló pénz 
.

Tavaly év végén megjelent 
két új pályázati felhívás, a rit-
ka és veszélyeztetett növény-
fajták genetikai erőforrásai-
nak megőrzésére, valamint a 
védett őshonos és veszélyez-
tetett mezőgazdasági állatfaj-
ták genetikai állományának 
megőrzésére.

Az idei év első hónapjaiban 
megjelennek azok a pályázati 
felhívások, amelyeket tavaly 
nem sikerült meghirdetni, 
illetve minden új vidékfej-
lesztési pályázati felhívást 
meghirdetnek még ebben az 
évben.

(MTI)

l A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Isk. és AMI 
„Vörösmarty napok” keretén belül megrendezett megyei 
szavalóversenyen, 7-8. évfolyamon: Pólyik Ágota (7.a) II. és 
Menyhért Eugénia (7.a) III. helyezést ért el. Felkészítő: Cseresz-
nye Erzsébet.
l A január szokás szerint a felvételik és a félévi hajrá jegyé-

ben telt. Nyolcadikosaink 16-án írták meg a központi írásbeli 
felvételit magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tan-
tárgyakból.
l A zongora tanszakos diákok félévi vizsgájára is ebben a 

hónapban, 25-én került sor. A grafika tanszakosok vizsgamun-
káit az Iskola úti épület 3. emeleti folyosóján tekinthetik meg 
az érdeklődők, a táncosok bemutatójára pedig majd a nyílt nap 
alkalmával kerül sor.
l A 2016. évi Magyar Kultúra napján, január 22-én 10 órakor, 

öt kontinens magyar nyelvű óvodáinak, általános és középisko-
láinak részvételével valósult meg az „Együtt Szaval a Nem-
zet” program, melyen iskolánk második alkalommal vett részt. 
A közös versmondás hagyományőrző módon a Himnusz első 
versszakaival indult, majd Petőfi Sándor Nemzeti dal c. versével 
folytatódott.

Tankáné Antal Irén

A Központi Statiszti-
kai Hivatal rövidesen 
Háztartási költségve-
tési és életkörülmény 
című adatfelvételt (rö-
viden HKÉF), a lakosság 
életkörülményeinek 
feltárására irányuló fel-
mérést, önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvétele-
ket hajt végre a korábbi 
évek gyakorlata szerint 
Vámospércsen is. 

 
Ennek során 13 ezer vé-

letlenszerűen kiválasztott 
háztartást keresnek meg, és 
kérnek fel arra a Statiszti-
kai Hivataltól, hogy vegyen 
részt ebben a nagyszabású 
lakossági adatfelvételben. A 
véletlenszerűen kiválasztot-
tak között Vámospércsiek 
is vannak, ezért a Hivatal az 
adatfelmérésben az Önkor-
mányzat mellett a lakosság 
együttműködését is kérte. 
Az adatfelvételek Országos 
Adatgyűjtési Statisztikai 
Program (OSAP) szerinti 
nyilvántartási száma és meg-
nevezése az alábbi: ,,2153 
Háztartási költségvetési 
és életkörülmény adatfel-
vétel naplóvezetés”, „2154 
Háztartási költségvetési és 

életkörülmény adatfelvétel 
éves kikérdezés”, „2003 Fel-
mérés a háztartások infor-
mációs és kommunikációs 
technológiai (IKT) eszköz 
használatáról”.

A válaszadás önkéntes 
és név nélküli. Az adatokat 
bizalmasan kezelik, kizá-
rólag statisztikai célra, ösz-
szesítve, egyedi azonosítás 
nélkül készülnek belőle 
publikációk. A statisztiká-
ról szóló 1993. évi XLVI, 
valamint Az információs 
önrendelkezési jogról 
és az információszabad-
ságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény vonatkozó előírása-
it maradéktalanul betartják.

Azok a háztartások vá-
laszolhatnak a kérdőívre, 
amelyek bekerültek a KSH 
által véletlenszerűen kivá-
lasztott mintába.

A Háztartási költség-
vetési és életkörülmény 
adatfelvétel – HKÉF a ház-
tartások életkörülményei-
vel, fogyasztási szokásaival 
kapcsolatos adatgyűjtés.

A válaszadás nem kö-
telező, ugyanakkor a fel-
mérésből kapott adatok 
felbecsülhetetlen értékű 
információt jelentenek a 
háztartások gazdasági visel-
kedésének megértéséhez. 
A felmérés célja, hogy az 
Európai Unió, illetve a tag-
államok döntéshozói uniós 
szinten összehasonlít-

ható adatokat kapjanak a 
háztartások fogyasztásáról, 
gazdasági viselkedésének 
mozgatórugóiról.

A felmérés legfontosabb 
törekvése, hogy a háztartá-
si és egyéni jellemzőkből 
olyan elemzések készülje-
nek, amelyek alapvetően 
hozzájárulnak a hatékony 
nemzeti, valamint az euró-
pai szintű gazdaságpolitikai 
döntések meghozatalához. 
Az adatokból képet kapha-
tunk a háztartások gazda-
sági helyzetéről, jövedelmi 
viszonyairól, fogyasztási és 
megtakarítási szokásairól, 
eladósodottságának okáról 
és mértékéről. Az adatgyűj-
tésből származó összesített 
adatok lényeges informá-
ciókat nyújtanak a döntés-
hozók számára a társadal-
makat sújtó legfontosabb 
kérdésekről, többek között 
a munkanélküliségről, a 
jelenlegi és jövőbeni nyug-
díjasok helyzetéről, a csalá-
dok eladósodottságáról.

Az adatfelvétel alapul 
szolgál a fogyasztói ár-index 
számításának súlyrendsze-
réhez is, létminimum-szá-
mításhoz, illetve adatokat 
szolgáltat a nemzeti szám-
lák felhasználási oldala la-
kossági fogyasztási részé-
hez. Az összeírási munkát a 
Központi Statisztikai Hiva-
tal megbízásából a Statek 
Kft. igazolvánnyal ellátott 

kérdezői végzik. 
Hasonló tartalommal 

adatgyűjtés folyik az Eu-
rópai Unió minden orszá-
gában, az országok által 
gyűjtött adatokat az 
Eurostat összegzi, ame-
lyekből országos szintű mu-
tatókat számolnak ki.

A felvétel eredményeit 
a KSH nyilvánosságra hoz-
za. A válaszadás tehát ön-
kéntes. Valamennyi adatot 
anonimizáltan és szigorúan 
bizalmasan kezelik.

A Központi Statisztikai 
Hivatal által megbízott 
Statek Kft. igazolvánnyal 
rendelkező kérdezője 
keresi fel a mintában 
szereplő háztartásokat, 
és tájékoztat a kétféle ki-
töltési lehetőségről:

1. A háztartás kérdező 
segítségével laptopon

vagy

2. Interneten keresztül 
önkitöltéssel válaszolhat a 
kérdésekre.

A felméréssel kapcso-
latos további kérdéseiket 
szívesen megválaszolják az 
alábbi elérhetőségeken is:

E-mail: e-letmod@ksh.hu
Telefonszám (normál 
díjas):
06 52 529 867
Hívható hétfő–péntek: 
8:00–16:30

Február közepétől lehet pályázni 
élelmiszeripari támogatásokra

Igazolvánnyal kopogtat a kérdezőbiztos

Városunk a reformá-
tus templomban immár 
negyedszerre Újévi mű-
sorral köszöntötte az esz-
tendőt. Ebben az évben 
január 16-án, szombaton 
16 órától telt házzal ke-
rült sor az eseményre. A 
rendezvény Petró László 
lelkész igehirdetésével 
kezdődött. Újévköszön-
tő ünnepi beszédet a 
Vámospércs polgár-
mestere Ménes Andrea 
mondott, majd csengő 
hangjával varázsolta el a 
közönséget a Búzavirág 
Gyermekkar. Az újévkö-
szöntő gyönyörű dalokat 
Ráczné Stummer Ibolya 
a kar vezetője tanította 
a kórusnak. Ezt követte 
a délután sztárvendége, 
Keresztes Ildikó. A nép-
szerű és ismert énekesnő 
csodálatos ünnepi műso-
rával nagy sikert aratott. 

Egyszerre volt meghitt és 
megnyerő, egyszerű, köz-
vetlen, kedves személyi-

sége. A műsor résztvevői-
nek maradandó kellemes 
élményben volt részük, 

kívánjuk, hogy az előt-
tünk álló év is kellemes és 
boldog legyen!

Újévi varázslat

A délután sztárvendége Keresztes Ildikó Ménes Andrea polgármesterrel, Huszti 
János alpolgármesterrel és az ünneplő közönséggel
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN 

 

2016 március 05-én, szombaton, 15 órától 
 

Célunk a hagyományok ápolása ezen a területen is, ezért 
szólítjuk meg a boros gazdákat.  
Azok, akik megtisztelik boraikkal és személyükkel a rendezvényt 
egy kellemes társasági esemény részesei lehetnek. 
Kérjük, részvételi szándékát február 29-én, 18 óráig jelezze 
személyesen a Művelődési Ház és Könyvtárban, vagy telefonon: az 
591-038 számon. 
A vörös és fehér borokat március 04-én 18 óráig és 5-én, 
szombaton 9-13 óráig várjuk, címke nélküli, fehér, egy literes 
üvegekben. 
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Támogatójegyek ára 200Ft/fő 

Lányok, Asszonyok, sütést kedvelők figyelem!  
 

A borversenyhez kapcsolódva hirdetjük meg a  

 
 

Várjuk a saját recept szerint elkészített sós süteményeket, sós rudakat, 
perecet, pogácsát, melyre azt elfogyasztván jól csúszna egy pohárka bor.  

ZSŰRIZÉSRE EGY TÁNYÉRRAL KÉRÜNK A 
BORKORCSOLYÁBÓL ÉS AZ ELKÉSZÍTÉS RECEPTJÉT! 

.  

„Cherche la femme”, 
vagyis keresd az asszonyt, 
mint valami dolognak az 
okát, előidézőjét. Így tart-
ja ezt a mindannyiunk 
által ismert mondás, ame-
lyet egyébként Napóleon 
kiváló kormánytagjának, 
Fouché rendőrminiszter-
nek tulajdonítanak. Ese-
tünkben azonban csak 
annyira fontos a híres 
mondás, hogy részben mi 
is egy Vámospércsi leány-
nak köszönhetjük, hogy 
vőlegénye – Ménes And-
rea polgármester támoga-
tásával – hozzáfogott vá-
rosunk irodalmi életének 
megszervezéséhez.

Ő pedig nem más, mint 
Korpa Tamás, az 1987-ben 
született költő, irodalomtör-
ténész. A Debreceni Egyetem 
Irodalomtudományi Doktori 
Iskolájában végzett 2015-ben, 
a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) 
elnökségi tagja, a Szépiro-
dalmi Figyelő Online (www.
szifonline.hu) főszerkesztője. 
2011-ben FISZ Alkotói Díjban, 
2012-ben a marosvásárhelyi 
Látó folyóirat nívódíjában, 
2014-ben Móricz Zsigmond 
Ösztöndíjban részesült. Első 
kötete 2013-ban jelent meg, 
Egy híd térfogatáról címmel, 
új kötete az idei Könyvhéten 
lát napvilágot Melankólia cím-
mel, a Kalligram Kiadó gondo-
zásában. 2014-ben telepedett 
le városunkban, vámospércsi 
menyasszonyával, a szintén 
irodalomtörténész, PhD-
hallgató Porczió Veronikával. 
A részletekről Korpa Tamást 
kérdeztük: 

– Manapság nem divatos 
vidéki kisvárosban elképzel-
ni egy irodalmi pályaívet, sőt 
azt, hogy egy ilyen település, 
mint Vámospércs irodalmi 
központtá váljon. Mi indí-
totta arra, hogy egy ilyen el-
gondolásba mégis nem kevés 
energiát fektessen?

– Az irodalom nem ismer 
határokat, vagy település mé-
reteket. A legfontosabb ilyen 
esetben a gyámolító, meleg-
szívű és türelmes gondosko-
dás, amelyet Ménes Andrea 
polgármester biztosított el-
képzelésemhez. Az ő ösztön-
ző és bíztató nyitottsága lehe-

tőséget ad arra, hogy 2016-ban 
több irodalmi rendezvénynek 
Vámospércs város adhasson 
otthont. A Közművelődési 
Központ és Könyvtár a Fiatal 
Írók Szövetségével együttmű-
ködve rendezi meg Térey Já-
nos Babérkoszorú- és József 
Attila-díjas költő munkásságát 
elemző minitanácskozását. 
A tanácskozás különössége 
abban áll, hogy az egyébként 
debreceni születésű, az 1990-
es évek kezdete óta Budapes-
ten élő, ám rokoni szálak révén 
városunkhoz is kötődő köl-
tő, drámaíró Vámospércsen 
készítette el Zártkert című 
versét. A tanácskozás centru-
mába az életmű e kitűntetett 
darabjának elemzése kerül. 
Az előadások mellett, remé-
nyeink szerint, a kortárs iro-
dalom fontos alakja, a szerző, 
Térey János is tiszteletét teszi 
Vámospércsen. Szerzői estje 
nagy dobásnak ígérkezik, ami-
re szeretettel invitáljuk a város 
kultúrakedvelő polgárait.

– Irodalom és könyvtár 
számomra elválaszthatatlan 
fogalom. Kap e szerepet a 
Városi Könyvtár az előzetes 
tervekben? 

– Mindenképpen! Az 
együttműködés egyik további, 
kézzelfogható következmé-
nye, hogy kortárs irodalmi 
könyvválogatással bővül 
2016-ban a Vámospércsi 
Könyvtár állománya. Ezen 
kívül célul tűztük ki, hogy 
ősztől rendhagyó gyerekiro-
dalmi sorozatot indítunk, a 

gyerekirodalom első vonalába 
tartozó olyan szerzők meghí-
vásával, akik több nemzedéket 
is bevonzó programcsomagot 
kínálnak: zenés irodalomóra 
az óvodában, az általános isko-
la alsó tagozatában, felső tago-
zatban a gyerekek igényeknek 
megfelelő elmélyültséggel. 
Hiszem, hogy amennyiben az 
óvodai és iskolai közönség be-
vonása sikeres, jóval nagyobb 
esély kínálkozik a könyvtár 
közösségi térré alakulására.

– Kiket terveznek meghív-
ni?

– A tervezett előadók közt 
megtalálható Kocsis Csaba 
énekmondó, író, a Körömvi-
rág Együttes alapítója, Nyulász 
Péter Év Gyerekkönyve-díjas 
meseíró, a Helka a balatoni 
tündér ifjúsági regénytriló-
gia szerzője, Kollár Árpád Év 
Gyerekkönyve-díjas költő, 
meseíró, a Fiatal Írók Szövet-
sége elnöke, Borbáth Péter 
író, a Csimota Kiadónál nap-
jainkban megjelent, várva várt 
Sündör és Niru című mesere-
gény szerzője.

– Ez valóban a műfaj élvo-
nala. Mit tud nyújtani az ide-
érkezőknek városunk?

– Hiszem, hogy Vámospércs 
városának komoly és megtar-
tó közösségi és szellemi ereje 
van, amire érdemes építeni. 
A hajdú múlt hagyományai, a 
város infrastrukturális adott-
ságai, leendő településarcula-
ti nagyberuházásai reményt 
adhatnak az itt élőknek, így 
nekem is. Bízom benne, hogy 
idővel több barátom és író-
társam is vendégeskedhet 
Vámospércsen, s ami még et-
től is fontosabb továbbadhat-
ják a város jó hírét. Szöllősi 
Mátyás író, fotóművész, a 
Budapest Katalógus egyik 
ötletgazdája például már visz-
szatérő vendégünk. Mi több, 
a Vámospércsi régi temető-
ről készült fotósorozatát 
a település rendelkezésére 
bocsájtja. Ezúton is szeretném 
megköszönni Ménes Andrea 
polgármesternek, Diósiné 
Kozma Erzsébet intézmény-
vezetőnek és Ács Péter úrnak, 
hogy e tervek elindulhatnak a 
megvalósulás útján.

E.

Sallai Szabolcsot a kis-
kereskedelemben elért 
sikereiért díjazta a közel-
múltban Vámospércs Ön-
kormányzata. Bár élelmi-
szer üzlete a legnagyobb 
a környéken, kapcsolódik 
még hozzá egy dohány 
trafik is, egy farmer gazda-
bolt és egy édesapja által 
üzemeltetett zöldség-gyü-
mölcs üzlet is. A vállalko-
zónak azonban nem csak 
ezért, hanem a közössé-
gért végzett munkájáért is 
járt az elismerés. A városi 
kitüntetésben részesülte-
ket bemutató sorozatunk-
ban őt ismerhetjük meg 
egy kicsit közelebbről. 

Szívesen beszélt a történe-
téről lapunknak már koráb-
ban is, mivel a sikerei mellett 
arra is nagyon büszke, hogy 
ma már közel ötven embernek 
adnak munkát vállalkozásai és 
ezzel, valamint az általa nyúj-
tott szolgáltatásokkal hasznos 
és fontos tagja a város közös-
ségének. Így visszanézve az 
eddigiekre azt mondja, hogy 
a vállalkozói létet és a keres-
kedelmet szerinte nem lehet 
egy szint után iskolában tanul-
ni. Arra születni kell, genetika 
kell hozzá. Ő az édesapjától 
kapta ezt, akinek egy élelmi-
szerboltja működött régebben 

is a városban. Amikor eljött az 
ideje, akkor a jó gének mellett 
azt a lehetőséget is megkapta 
tőle, hogy az üzlet mellett saját 
vállalkozást indítson el egy ku-
tyaeledel bolt formájában. Ko-
molyan vette ezt, és az eredeti 
tevékenységet olyan szintre 
bővítette, hogy rövidesen ő 
lett a környék legnagyobb és 
legsikeresebb műtrágya és 
élő baromfi értékesítője. Na-
gyon sokat dolgozott, de mi-
vel szívvel, lélekkel csinálta 
és percnyi kétsége sem volt 
a sikert illetően az eredmény 
sem lehetett kétséges. Ezzel 
foglalkozott nyolc évig, amivel 
édesapja elismerését is kivívta 
magának, aki így már nyugodt 
szívvel adta át neki nyugdíjba 
vonulása után az élelmiszer 
bolt üzemeltetését is. Mindezt 

akkoriban, amikor éppen a vi-
lág és az ország is vészesen kö-
zeledett a gazdasági világvál-
ság kirobbanásához, ami nem 
sokkal az után, hogy átvette 
a boltot, be is következett. 
Szabolcs azonban korábbi ta-
pasztalataira és végtelen kitar-
tására építve bízott magában, 
és nem kellett csalódnia. Még 
a válság legnehezebb éveiben 
is tudott bővülni, növekedni, 
korszerűsíteni. Olyannyira, 
hogy ma már az épület négy 
fő tartóoszlopán kívül semmi 
sem a régi a Jessy Gold-ban. 
Kezdetben a CBA partnere 

volt, de egy ideje a legnagyobb 
kelet-magyarországi kiskeres-
kedelmi hálózat, a Privát zász-
lóshajója a Vámospércsi üzlet. 
Sikerének titka pedig az eddig 
felsoroltak mellett a minőség, 
az árak és a színvonalas ki-
szolgálás egysége.  Éppen az a 
lényeg, hogy az általános élel-
miszerek sokszínűsége mel-
lett minőségi húsárut is lehet 
nála beszerezni. Kérdésünkre, 
hogy nem jelent e túlzottan 
szűk korlátot a növekedésben 
az, hogy Vámospércsen csak 
ötezer ember él, azt mondta, 
hogy ma már olyan színvona-
lon szolgáltat, hogy a város 
mellett a széles értelemben 
vett környék lakossága is nála 
vásárol, és ehhez a legkorsze-
rűbb körülményeket, árukat, 
és árakat tudja biztosítani. 
Üzlete népszerűségét jelzi, 
hogy az idén tovább bővül-
nek. Az ABC eladóterét 100 
négyzetméterrel növeli meg, 
és elindít egy grillcsirke sütőt 
is. Mint mondja, fontos a helyi 
igényeket figyelni, azokhoz ru-
galmasan idomulni, ez is a mo-
torja a mostani bővülésnek. A 
város elismerésének, kitünte-
tésének őszintén örül, és nagy 
megtiszteltetésnek tartja. Fő-
ként azért, mert úgy érzi, hogy 
ezzel is sikerült megfelelnie 
Édesanyjának, akitől többek 
között azt a fontos erkölcsi 
útmutatást tanulta, hogy a 
legkeményebb üzleti világban 
sem szabad elfelejteni, hogy a 
kereskedő a közösségből él, és 
ezért kötelessége sikereiből a 
közösség számára is visszajut-
tatni. Ezért nem utasít el Sza-
bolcs egyetlen olyan kérést 
sem, ahol jótékonyságról, ado-
mányozásról van szó. Számos 
ilyen témájú cikkben köszön-
ték már meg lapunk hasábjain 
is mindazok, akiknek segített, 
hogy mindig lehet rá számíta-
ni. Emellett a Jessy Gold Kft. 
tulajdonosa gyémántfokozatú 
támogatója a Leukémiás Gyer-
mekekért Alapítványnak is, és 
folyamatosan támogat egy rá-
szoruló családot is a minden-
napokban. 

E.

a k i k r e  b ü s z k é k  v a g y u n kFelpezsdül a helyi irodalmi élet
Kitüntetés után további üzleti
bővülés a Jessy Gold Kft.-nél

Korpa Tamás, B. Tóth Ale-
xandra felvételén

A Jessy Gold épülete madártávlatból

Sallai Szabolcs a Jessy Gold Kft. tulajdonosa
a díj átvételekor

Ajándék a 
könyvtárnak

A Művelődési Ház és 
Könyvtár megköszöni 
a Városi Könyvtár és az 
olvasók nevében Kosztin 
Mihály  (Vámospércs, 
Nagy u 93.) lakosnak az 
ajándék könyveket, me-
lyet beleltároztunk, és az 
olvasók rendelkezésére 
bocsájtottunk.

Diósné Kozma Erzsébet,
igazgató


