
Térey János, Zártkert, Vámospércs
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

XXV. évfolyam, 7. szám
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

XXVI. évfolyam, 5. szám
2016. május

Ingyenes újság

„»Dologra föl«” ripako-
dott rám apám, megragad-
ta a galléromat és kicibált a 
szilvafa árnyékából, ahová 
lebzselni vonultam félre. 
Dologidő volt ugyanis, a 
munka dandárja, a beta-
karítás ideje családi bir-
tokunkon. Málnaszezon. 
Tíz éves voltam, dacos, 
konok fiú, legszívesebben 
sóval hintettem volna be 
a birtok máskülönben is 
sívó homokját. (…) Erősen 
bízom benne, hogy örök 
életűvé fogom tenni mind-
azokat, akik ételt adtak a 
számba, akikkel kávéztam 
és akikkel kvaterkáztam 
valaha. Akikkel másnapos 
voltam. Megörökítendőek 
a helyek, amelyeket belak-
tam, minden fészek. (…) 
Dokumentálom és iktatom 
őket, emlékük nem enyész-
het el. Tervbe vett munká-
im egytől egyig regényes 
bédekkerek lesznek.” – Az 
idézet Térey János Terem-
tés vagy sem (Libri Kiadó, 
Budapest, 2012.) című gyűj-
teményes esszékötetéből 
származik: egy gyermek-
kori élményben az 1980-as 
évek vidéki Magyarorszá-
gát villantja fel. Avagy meg-
fordítva: egy gyermekkori 
élményben csillan meg a 
késő Kádár-kori ország. A 
közös nevező: Vámospércs, 
a Térey-család gyümöl-
csöse a Báthori-kertben. 
Idézzünk a Zártkert című 
költeményből is, ami a 
Vámospércsen megrende-
zésre kerülő vers-konferen-
cia témája: „A dzsentri, aki 
voltam, aki voltál, / A déli 
lomb alatt heverve nézte, / 
A művelt földből hogy lesz 
/ műveletlen, / Saját nevét 
sem ismerő talaj. / A mag-
gal együtt tűnt el a tudás / 
A mély barázdák emlékeze-
téből, / És megvakult az ab-
lak: beszögezve / Minden 

téglavörös spaletta.” A vers 
minden kertgondozó leg-
nagyobb félelméről beszél: 
az elvadulás, gondozatlan-
ná válás, az elhagyottság ál-
lapotáról, ahogy a magára 
maradt családi kertet visz-
szahódítja a vadon. Elmúlt 
az idill: az az állapot, hogy 
kezünk és szándékaink 
nyomát viseli a termő, ter-
méstől viselős kert. Mi lesz 
a hellyel, ha mi már nem 
leszünk? A vers beszélője 
ebbe az elhagyottságba, a 
feltört, kirabolt kertbe ér-
kezik és saját mostani ké-
tes érzéseit szembesíti az 
emlékek korántsem maku-
látlan, mégis meghitt vilá-
gával. A kert szimbólum is: 
felszámolódása az egykori 
tulajdonosok eltávozásá-
nak fájdalmát, az idő feltar-
tóztathatatlan múlását is 
magába foglalja. 

 Olvasóink emlékezhet-
nek rá, hogy Térey János 
első vámospércsi író-olva-
só találkozóját beharango-
zó cikkeinkben, igyekez-
tünk bemutatni a szerző 
irodalmi tehetségének gaz-
dagságát. Most pedig arra 
vállalkozunk, hogy meg-

ismertessük olvasóinkkal 
a Térey-versről referáló 
vendégeinket: Balajthy Ág-
nest, Harmath Artemiszt 
és Lapis Józsefet. Balajthy 
Ágnes irodalomtörténész, 
kritikus, a Debreceni Egye-
tem Irodalom- és Kultúra-
tudományi Intézetének ok-
tatója. Számos publikációja 
jelent meg a kortárs prózá-
ról és líráról (köztük Térey 
János könyveiről). Doktori 
értekezésében térelméle-
tek, irodalmi topográfia, 
utazási irodalom változó vi-
szonyait vizsgálja irodalmi 
művekben. A József Attila 
Kör (JAK) könyvsorozatá-
nak szerkesztője. 2011-ben 
Pro Scientia Aranyérem-
ben részesült. Harmath Ar-
temisz irodalomtörténész, 
kritikus, a Kacér romok 
című kortárs költészettel 
foglalkozó tanulmánykö-
tet, valamint a Szüntelen 
jóvátétel című, Weöres 
Sándorról szóló monográ-
fia szerzője. Tanulmányait 
átszövi az emlékezés, mí-
tosz és a tér kérdéseinek 
elemző fürkészése. 2011-
ben a Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA) alkotói ösztön-

díjában, 2014-ben az Írók 
Boltja könyvösztöndíjában 
részesült. Lapis József iro-
dalomtörténész, kritikus, 
a Fiatal Írók Szövetsége 
(FISZ) könyvsorozatának 
szerkesztője, az Alföld és 
a Prae folyóiratok szer-
kesztője. 2015-ben Móricz 
Zsigmond Ösztöndíjban 
részesült. Két tanulmány-
kötete jelent meg: Az elmú-
lás poétikája és a Líra 2.0 
címmel. Előbbi a két világ-
háború közötti magyar iro-
dalom (például Ady Endre, 
Kosztolányi Dezső, Babits 
Mihály, Dsida Jenő, József 
Attila) értő kommentárja, 
utóbbi a legújabb líra olva-
satait tartalmazza. 

A Zártkert-versszimpózi-
um és a Térey író-olvasó ta-
lálkozó fővédnöke Ménes 
Andrea polgármesterasz-
szony. Az esemény támoga-
tói: Vámospércs Város Ön-
kormányzata, Művelődési 
Ház és Könyvtár, Fiatal Írók 
Szövetsége, Nemzeti Kultu-
rális Alap. 
Időpont: 2016. május 13., 16 
óra. Helyszín: Művelődési 
Ház és Könyvtár.

Éppen egy héttel a 
Térey-tanácskozást köve-
tően, városunkban nyílik 
fotótárlata Kocsis Csaba 
képzőművésznek, írónak, 
énekmondónak, a berek-
fürdői Körmendi Lajos 
Írótábor vezetőjének. A 
kiállítás, melynek címe 
Kor-kör-kép, kortárs, író-
kat, költőket ismertet 
meg a nagyközönséggel, 
mert szeretné, ha az alko-
tás és az alkotó is elérhető, 
megismerhető lenne min-
denki számára. A képe-
ken a klasszikus portrék 
fotógrafikiai megoldások-
kal keverednek: tekintet 
és technika, fókuszálás és 
aprólékos grafikus objek-
tumok, egy elkapott pilla-
nat és pillanatok egymás-
ra montírozása: ebben a 
hatásösszetettségben áll 
a Kocsis-képek titka. A 
művész tárlatán Jókai An-
nától Konrád Györgyön 
át Lackfi Jánosig, sok 
népszerű szerző köszön 
vissza ránk. Kocsis Csaba 
azok közé az alkotók közé 

tartozik, akik „több fron-
ton” igyekeznek helyt 
állni. Számos tárlata mel-
lett kilenc kötete jelent 
meg (regény, vers, dráma, 
publicisztika), könyvki-
adót igazgat (Barbaricum 
Könyvműhely), írótábort 
szervez (Körmendi Lajos 
Írótábor), kortárs verse-
ket zenésít meg Köröm-
virág nevű együttesével. 
Közművelődési, kulturá-
lis menedzseri munkássá-
ga is jelentős. Kocsis Csa-
ba tárlatát Ménes Andrea 
polgármesterasszony és 
Korpa Tamás költő nyitja 
meg. A megnyitót követő-
en kerül sor Kocsis Csaba 
zenés irodalmi délutánjá-
ra.

Időpont: 2016. május 20. 
(péntek), 14 óra. Hely-
szín: Művelődési Ház és 
Könyvtár

Kocsis Csaba kiállítása 
és zenés irodalmi dél-

utánja

A május az irodalomé Vámospércsen!



Tóth Árpád utca 30. szám alatti ház eladó.

Érdeklődni lehet: 06-52/210-527-es telefonszámon

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. április 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 68 280
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. 327 380
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
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 97 951

Összesen: 3 660 684   

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. április 30-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 Szakszöv. 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

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: 3 835 062 

Házasságkötés:

Bihari Tamás és Nagy KriszTiNa BarBara

Akik már nincsenek közöttünk:

molNár isTváN

Polgár sáNdorNé (FazeKas iréN)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Molnár István

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

2016. április

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. április 27. napján ülést tartott, melyen a következő 
döntéseket hozták a képviselők:

az ülés elején Ménes Andrea polgármester asszony polgár-•	
mesteri tájékoztatót adott a képviselőknek az elmúlt testületi ülés 
óta eltelt időszak történéseiről, mely elfogadásra került,

a testület úgy döntött, hogy szándéknyilatkozatot fogad •	
el a Bocskai Korona forgatható utalvány Vámospércs városban 
történő bevezetéséhez, és a 150 Ft/ lakos lakosságszám arányos 
hozzájárulás összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésben 
biztosítja,

az önkormányzatnál 2015. évben végzett belső ellenőrzésről •	
szóló éves ellenőrzési jelentést a képviselők egyhangúan elfogad-
ták, illetve a Vámosvíz Kft. 2015. évi belső ellenőri jelentésre vo-
natkozóan utóellenőrzést rendelt el,

az önkormányzat 2015. évi adóbevételeinek alakulásáról •	
szóló beszámoló elfogadásra került, a képviselők jelezték a Pol-
gármesteri Hivatal vezetőinek, hogy – az elmúlt évek gyakorlatá-
nak megfelelően- továbbra is gondoskodjanak az adóhátralékok 
minél nagyobb arányú behajtásáról,

elfogadták az önkormányzat 2015. évi kintlévőségeinek •	
helyzetéről és befolyt bevételek alakulásáról szóló beszámolót, 
ezt követően az önkormányzat 2015. évi költségvetésének utolsó 
módosítását, valamint az önkormányzat 2015. évi zárszámadásá-
nak rendeletét is megalkotta a testület,

az Önkormányzat a tulajdonát képező, vadászterület részét •	
képező ingatlanok tulajdonosaként, a földtulajdonosi gyűlésen 
leadott szavazatával a Vámospércsi Farkasvölgye Vadásztársaság 
haszonbérleti jogviszonyának 2017. március 1-jétől történő létre-
jöttét támogatták a képviselők,

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendeletter-•	
vezetet az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a testület 
véleményezésre megküldeni az alapellátást végző orvosoknak, 
valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek,

a Vámospércsen működő háziorvosi körzetek tekintetében •	
vállalta az önkormányzat, hogy a körzetmódosítás miatt bekövet-
kezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kár-
talanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek  megállapításánál 
figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a  f i n a n -
szírozása keretében kapott egy éves összeget,

döntés született arról, hogy Vámospércsen az orvosi ügye-•	
letet, mint egészségügyi alapellátást a Vámospércs-Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. keretein belül kívánja biz-
tosítani az önkormányzat, Nyírábrány, Fülöp, Nyírmártonfalva és 
Nyíracsád, Bagamér és Újléta településekkel együtt,

a Vámospércsi-Kistérségi Járóbeteg Rendelőintézetben ki-•	
alakított büfé és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek üzemelteté-
sére vonatkozóan pályázati eljárást írt ki a testület,

a testület támogatja a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szak-•	
szolgálat Nyíradonyi Tagintézménye Vámospércsi telephelyének 
a 4287 Vámospércs Nagy u. 4. sz. alatti Vámospércs-Kistérségi 
Járóbeteg Rendelőintézet épületébe történő áthelyezését, helyi-
séghasználati megállapodás alapján,

a nyílt ülés utolsó napirendi pontjában arról döntöttek a •	
képviselők, hogy az IKSZ 98 Kft-vel – az önkormányzat könyv-
vizsgálati feladatainak ellátására - 2016. május 1. napjától – 2017. 
április 30. napjáig megbízási szerződést köt az önkormányzat.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

i s k o l A i  h í r e k
Április hónapban nagyon sok megmérettetésen vettek részt 

tanulóink.

l Püspökladányban a „Mesél a Sárrét” megyei népmesemon-
dó versenyen Petruska Kristóf (3.a) első, Pálfi Sára (2.b) és Laka-
tos Krisztina (5.b) harmadik helyezést ért el. Felkészítőik: Rácz 
Ildikó, Nagy Judit, Szabóné Tóth Andrea.
l Szintén Nagy Judit tanítványa a 2.b-s Törő Vanda, aki 

a mikepércsi „Varázsolvas” szépolvasó versenyen 3.,  a 
Nyíradonyban megrendezett tankerületi szépolvasási verse-
nyen 1. helyezést ért el. A tankerületi versenyen Baranyi Fruzsina 
(2.b) és Kiss Anett (4.c) 2. helyen végzett. Felkészítőik: Nagy Judit 
és Ludmanné Németh Marianna.
l Diákjaink szép számban szerepeltek a városi „Kertész le-

szek, fát nevelek…” elnevezésű szavalóversenyen. Közülük do-
bogós helyezést értek el a következő gyerekek:

Karacs Zsófia (3.c), Ménes Gréta (4.a), Lakatos Krisztina I. 
(5.b), Lakatos Bence (6.a), Menyhért Eugénia (7.a)
Horváth Vivien (3.a), Ács Panna (4.b), Szunyog József II. 
(4.b), Pólyik Lili (5.a), Polgár Vivien (6.a)
Kertész Kinga (2.b), Dobi Orsolya (4.c), Eduár Patrícia III. 
(5.a), Krek Rebeka (6.b)

Felkészítő nevelők: Ádám Magdolna, Hetey Lajosné, Kobezda 
Szilvia, Ludmanné Németh Marianna, Nagy Judit, Rácz Ildikó, 
Cseresznye Erzsébet, Szabóné Tóth Andrea.

Büszkék vagyunk arra, hogy Szabóné Tóth Andrea és Sütő Csa-
ba pedagógusaink is megható pillanatokat varázsoltak szavala-
tukkal a közönség számára.
l A „Kazinczy” szép magyar beszéd verseny tiszántúli for-

dulóján Palotai Fruzsina (8.c) bronz fokozatot ért el. Cseresznye 
Erzsébet készítette fel.
l A „Varázsceruza” megyei helyesíró versenyen Gellén Attila 

(5.a) 4. helyezett lett, felkészítője Szabóné Tóth Andrea.
l Énekes sikerek is születtek ebben a hónapban. A Szent Efrém 

regionális népdaléneklési versenyre Ráczné Stummer Ibolya 
tanárnő hat tanulót készített fel csoportos ének kategóriában. A 
Lakatos Krisztina (5.b) - Szilasi Gréta (5.b) - Juhász Fanni (6.b), 
valamint a Palotai Fruzsina (8.c) – Szabó Blanka (8.c) – Csontos 
Máté (7.c) csoport egyaránt 3. helyezést ért el.
l Kis matematikusaink is szép eredményeket értek el az Alap-

műveleti Matematika Verseny körzeti fordulóján. Sándor 
Ákos (7.c) 1., Szabó Tamás (4.b) és Vágner Károly (5.a) 3., valamint 
Gellén Attila (5.a), Árva Kristóf (6.b) és Zilahy Vanda (8.c) 4. he-
lyezett lett. Felkészítőik: Nagy Gyuláné, Kelemenné Hajdó Mária 
és Zsidi Ernesztina.
l Sporteredményben sem volt hiány. A tankerületi kispá-

lyás labdarúgó tornán a hetedikes leány csapatunk az 1., a ha-
todikos leány és a fiú csapatunk a 3. helyen végzett. Felkészítők: 
Kovácsné Nagy Anikó.
l A KIK járási Kerékpáros Ifjúsági Kupán a Szilasi Gréta 

(5.b), Juhász Fanni (6.b), Nótin László (7.b) és Fényi Lajos (8.a) 
alkotta csapat győzedelmeskedett, Gréta és Lali az egyéni 1. helye-
zést is elhozták. Felkészítőjük Fodor László volt.
l Megtörtént a leendő elsősök beíratása is. A nagycsoportos 

ovisok kétszer is vendégeink voltak: egy vidám testnevelés foglal-
kozáson és egy ovis akadályversenyen találkozhattak a tanító-
nénikkel és –bácsival.
l A Fővárosi Nagycirkusz vízicirkusz előadását 40 diákunk 

tekinthette meg Budapesten. A kirándulás során meglátogatták a 
Budapesti Történeti Múzeumot és a Magyarság Házát is.
l Első alkalommal került sor a Digitális témahétre április 

4. és 8. között. A témahét célja, hogy a tanulók minél szélesebb 
körben használjanak infokommunikációs eszközöket a választott 
téma feldolgozásához. Ennek keretében iskolánk a „Zöld hét” 
című saját programot valósította meg. Az 5. és 6. évfolyam tanulói 
a projekthét során a környezetvédelemmel kapcsolatosan mun-
kálkodtak több tantárgy keretein belül. Az ötödikesek egy saját 
készítésű újságot, a hatodikosok prezentációt és videót alkottak 
a projektmunka eredményeként. Intézményünk kiemelt feladat-
ként kezeli a környezeti nevelést, ez a témahét is a hagyományos 
víz világnapi vetélkedő, a Föld napjához kapcsolódó vetélkedő, 
elem- és papírgyűjtés valamint cserjeültetés programok sorába 
csatlakozott.
l Intézményünket nagy megtiszteltetés érte, hiszen ismét mi 

adhatunk otthont a Megyei Pedagógiai Intézet által meghirdetett 
képzőművészeti rajzverseny kiállításának. A megnyitó ün-
nepi műsorát Ráczné Stummer Ibolya és Cseresznye Erzsébet ta-
nította be. A kiállítás szervezője és lebonyolítója Elekné Laczkó 
Judit, iskolánk művészeti tagozatának vezetője. Az alsó tagozatos 
gyerekek pályaművei a Nagy utcai épület folyosóin tekinthetők 
meg.

Tankáné Antal Irén

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Polgár sándorné (Fazekas Irén)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

ELADÓ LAKÁS VÁMOSPÉRCSEN !!!

Csendes utcában, főúthoz közel, külön bejáratú, 3 
szobás, nagy étkezős összkomfortos LAKÁS eladó.

/leválasztott közművek, udvar, park, garázs/

Érdeklődni: 06-20/55 45-097-es telefonszámon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, szóló 17/2012. (X.30.) önkor-
mányzati rendelet 14. §-a alapján nyilvános pályázatot ír ki a Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ-
ban büfé üzemeltetésére. 

A büfé összes közművel rendelkezik, a bérbeadó által kialakított új állapotban kerül bérbeadásra.
A helyiségcsoport megtekinthető egyeztetett időpontban (Dr. Rácz Norbert ügyvezető. Telefon: +36-20-800-2969) 
A bérleti szerződés keretében a bérbevevő az egészségügyi intézményekben is jogszerűen engedélyezett termékféleségeket, köz-
tük élelmiszereket, büfétermékeket, papírt, írószert, játékokat, ajándékokat, könyv - és sajtótermékeket, postai termékeket (képes-
lap, bélyeg, telefonkártya, feltöltő kártya) árusíthat.

A pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (4287 Vámospércs Béke u. 1.) vehető át.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető Ménes Andrea Polgármestertől a +36-20-410-88-34 telefonszá-
mon, vagy az info@vamospercs.hu e-mail címen.



Közlekedési nap az óvodában

Az 50 éves osztálytalálkozóját tartotta a Vámospércsi Általános Iskolában 1966-ban végzett két egykori nyolcadik osztály is. Az 
osztálytalálkozókon mindkét osztályból szép számban megjelentek az egykori osztálytársak.

50 éves osztálytalálkozók   1966  - 2016

A hagyományoknak megfe-
lelően idén is megrendeztük 
a Közlekedési napot az oviban. 
Az időjárás nem volt kegyes 
hozzánk, ennek ellenére sok 
érdekes és különleges élmény-
ben volt részük a gyermekek-
nek. Az egyik újnak számító 
program a nagy csoportosok 
számára az óvodán körüli ke-
rékpározás volt. Minden gyerek 
megcsodálhatta a rendőrkutya 
fegyelmezettségét, ügyességét. 
Megismerkedtek a rendőri 
karjelzésekkel- miközben egy 
gyakorlópályán „gyalogos és 
gépjárművezetőkké” váltak.

Egy különleges rendőrségi 
jármű – egy „Schengeni busz 
felszereltsége nem csak a gyer-
mekek, de az óvodai dolgozók 
számára is új ismeretekkel 
szolgált.

Nagy meglepetésként meg-
érkezett a tűzoltóautó, darus 
tehergépkocsi, egy Volvó mun-
kagép és egy igazi John Deere 
traktor is. Minden járműbe 
beülhettek, szétnézhettek a 
gyerekek.

A reggeli és délutáni órák-
ban a szülők KRESZ- TOTÓ- val 
eleveníthették fel tudásukat.

A közlekedési napunkat fe-
lejthetetlenné tették:

H. –B.M. Katasztrófavé- –
delem tűzoltói (Dr. Nagy 
Imre Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Debreceni Kiren-
deltségének vezetője)
Nyírábrányi Határrendé- –
szeti Kirendeltség dolgo-
zói
Vámospércsi Polgárőrség  –
tagjai

Demeter Gyula (Volvo) –
Varga Zsolt (traktor) –
Kovács Levente (darus te- –
herautó)
Kovács István gépjármű- –
vezető oktató

Ezúton köszönjük közremű-
ködésüket!

az óvodások nevében:
Hajzer Imréné

és Ádámné Dani Andrea
a program szervezői

Sokakat megmozgatott a Kihívás napja 2015-ben is.

8/a osztály
1 sor. Téglási Erzsébet, Deák Erzsébet, Zsanda Erzsébet, 

Deák Julianna, Szutor Juliánna
2. sor. Sándor Imre, Tömöri Éva, Bőde Mária, Papp Esz-

ter, Kovács István, Szabó János
3. sor. Arany János, Szabó Lajos

Guggolnak: Kelemen Gábor, Gyallai István. 
1. sor: Téglási Miklós, Kunkli Ilona, Nagy Róza, Kiss 

Erzsébet, Polgár Margit, Oláh Béla 
2. sor: Forgács Sándor, Demeter Gyula, Kozma Erzsébet, 
László Ilona, Nagy Ilona, Mézes Erzsébet, Bodor Eszter

Az Óvodai Báb- munkaközösség tagjai a csillagsze-
mű juhász című mesét adták elő saját készítésű bábok-
kal.

„A titokzatos Karády”
„A titokzatos Karády”
2016. május 6-án a Mű-

velődési Ház és Könyvtár 
színházterme adott ott-
hont a Nagyváradi Szigli-
geti Színház művészeinek, 
akik színvonalas előadás 
keretében mutatták meg 
Karády Katalin mozgalmas 
életpályáját. 

Számtalan, sokunk szá-

mára kedves Karády dal 
hangzott el Molnár Júlia 
és Meleg Vilmos előadásá-
ban, melyet Bogdán Bódis 
Ádám zongorakísérete tett 
teljessé.

Az estet a Pircsike Köz-
művelődési Egyesület szer-
vezte, melyet ezúton is kö-
szönünk!

Május 25.
A Kihívás Napja

Ez a Kanadából induló 
sportverseny ma már világ-
méretűvé nőtte ki magát, és 
az egész világot meghódította. 
A program célja, hogy felhív-
ja a figyelmet az egészséges 
életmód fontosságára, kedvet, 
s alkalmat teremtsen a mozog-
ni vágyóknak a sportolásra, 
játékra.

Önkormányzatunk veze-
tése, élén Ménes Andrea Pol-
gármesterrel szintén aktív 
részese e mozgalomnak. Kez-
deményezését lelkesen támo-
gatta a település valamennyi 
intézményvezetője, dolgozói, 
s városunk lakói is. Ennek kö-
szönhetően az elmúlt év nagy 

sikert hozott városunknak, 
ugyanis a régióban 2., orszá-
gos viszonylatban 5. helyen 
szerepeltünk.

Reméljük ez a május 25-e is 
eredményes és emlékezetes 
lesz. Ezért kérjük városunk va-
lamennyi lakóját vegyen részt 
e fontos eseményen, mozog-
jon, sportoljon. Aktív közre-
működésével járuljon hozzá a 
város sikeres szerepléséhez.

A Kihívás Napja idén május 
25-én, 00 órakor veszi kezde-
tét, a Művelődési Ház elől in-
duló kerékpártúrával.

Az egész napos programról 
a lakosságot értesítjük, plaká-
tok kihelyezésével.

„Minden gyerek lakjon jól” – 
adományosztás

Vámospércs Városi Ön-
kormányzat a „MINDEN 
GYEREK LAKJON JÓL” Ala-
pítvánnyal együttműködve, a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, 
3 év alatti gyermekek család-
jainak részére 2016. május 
10 – én, élelmiszeradományt 
osztott ki.

Az adományok szétosztá-
sára azért került sor, hogy 
azoknak a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekeknek is 
tudjanak segíteni, akik élet-

koruk miatt még nem járnak 
napközbeni ellátást nyújtó 
gyermekintézménybe, oktatá-
si – nevelési intézménybe, és 
így kiszorulnak az ingyenes 
gyermekétkeztetés lehetősé-
geiből.

A „MINDEN GYERMEK 
LAKJON JÓL” ALAPÍTVÁNY 
városunk Polgármesterét 
megkeresve ajánlotta föl ezt a 
lehetőséget, így a sikeres pá-
lyázat kapcsán alapvető élel-
miszereket osztottak szét a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 3 

éven aluli gyermekek család-
jai részére a család- és gyer-
mekjóléti szolgálat dolgozói, 
és a programban részt vevő 
önkéntesek.

A „MINDEN GYERMEK 
LAKJON JÓL” ALAPÍTVÁNY 
tájékoztatása alapján előre lát-
hatólag ebben az évben több-
ször is sor kerül majd adomá-
nyok szétosztására, melyet 
a Magyarországon működő 
élelmiszerláncok is támogat-
nak.



KEDVES 
GAZDI! 
A Vámospércsi 

Gyermeknapon 
2016. május 29-én, vasárnap 1645órától 

 „HÁZI KEDVENC” 
KUTYASZÉPSÉGVERSENYT HIRDETÜNK 

Azoknak, a gazdiknak, akik szeretnék bemutatni kedves, 
négylábú barátaikat. 

A VERSENYEN RÉSZT VENNI CSAK ÉRVÉNYES OLTÁSI KÖNYVVEL 
RENDELKEZŐ KUTYÁVAL lEHET. 

 A fajtatiszta és a keverék állatok között megkülönböztetést nem teszünk az 
értékelésnél. 

 Nem hozható: fertőző betegségben szenvedő, agresszív vagy tüzelő kutya. 
 Kérjük, hogy kifejezetten félénk kutyát ne hozz magaddal, mert sok embert és állatot 

várunk, aminek ő nem fog örülni. 
 A versenyre csak pórázon hozható kutya. 
 Mindenki saját felelősségére vehet részt a versenyen. Kérjük, ügyelj a saját kedvenced 

és mások testi épségére. 
 Ne engedd közel kutyádat olyanhoz (legyen az ember vagy állat), aki ezt nem akarja. 
 Előzetes nevezés: a Művelődési Ház és Könyvtárban  

A VERSENY MENETE: 

 Az előnevezések alapján minden gazdi kap egy sorszámot a helyszínen, 
amit a kutya felvezetésekor jól látható helyen kell viselni vagy fogni. Egy 
kört megtéve pórázon fel kell vezetni a kutyát, majd lemenni a pályáról. 

 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: KUTYA KÜLLEME, KUTYA-GAZDI 
KAPCSolAT, KUTYA VISELKEDÉSE 

 Az első 3 helyezést elérő díjazásban részesül 

  Nevezés a Művelődési Ház és Könyvtárban, május 26-ig. 
      Mit hozz magaddal? 

Nyakörv és hám vagy póráz 
Jókedv és EB 

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenő hírlapja. Felelős szerkesztő: Lehóné Szőke Irén (e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztőség címe: Művelődési ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039.
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91
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2016. április 15-én, pénteken 
„Kertész leszek, fát nevelek…” 
címmel a Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermében Vers és 
prózamondó versenyre került 
sor a Költészet Napjához kapcso-
lódva. 

Városunkban hagyomány, hogy 
megemlékezünk a jeles napról. Idén 
is ebből az alkalomból hirdettük meg 
a szavalóversenyt, amelyre 79 fő je-
lentkezett.

A nagytöbbség a fiatalabb korosz-
tályból. Bízunk benne, hogy aktivitá-
sukat a későbbi években is meg fog-
ják tartani. Nyolc felnőtt versenyző is 
megtisztelte rendezvényünket, példát 
mutatva a fiatalabb korosztálynak.

A ZSŰRI TAGJAI voltak:
Dánielfy Zsolt színművész a zsűri 1. 
elnöke
Kovács Lászlóné (Klári néni) pe-2. 
dagógus
Ménes Andrea polgármester, pe-3. 
dagógus
Medgyesi Imréné pedagógus4. 
Korpa Tamás költő, irodalom tör-5. 
ténész

Verseny az életkor szerint kialakí-

tott csoportokban, és sorrendben zaj-
lott a nagy létszámra tekintettel. 

A verseny eredményét Dánielfy 
Zsolt színművész a zsűri elnöke ösz-
szegezte. A díjakat Ménes Andrea pol-
gármester adta át.

HELYEZÉSEK: 
1. évfolyam:
I. Szabó Lili 1/A
II. Petró Zalán 1/c
III: Máthé Rebeka 1/c
2. évfolyam:
I. Árva Jázmin 2/a
II. Plavecz Kincső 2/a
III. Kertész Kinga 2/b
3. évfolyam:
I. Karacs Zsófia 3/c
II. Horváth Vivien 3/a
III. Vasvári Gabriella 3/b
4.  évfolyam:
I. Ménes Gréta 4/a
II. Ács Panna 4/b
II. Szunyogh József 4/b
III. Dobi Orsolya 4/c
5. évfolyam:
I. Lakatos Krisztina 5/b
II. Pólyik Lili 5/a
III. Eduár Patrícia 5/a
6. évfolyam:
I. Lakatos Bence 6/a
II. Polgár Vivien 6/a

III. Juhász Fanni 6/b
7. évfolyam:
I. Menyhért Eugénia

A felnőtt indulók, akik különdíj-
ban részesültek:
Polgárné Nagy Elvira
Somogyi László Gábor,
Balogh Jánosné,
Lakatos Sándorné,
Kaszás Józsefné,
Szabóné Tóth Andrea,
Sütő Csaba,
Vitális Eszter

Köszönjük a verseny lebonyolítá-
sát segítő iskola vezetés - közülük is 
kiemelve Mészárosné Oláh Róza igaz-
gatónő - támogatását valamint a felké-
szítő pedagógusok munkáját.

Felkészítő pedagógusok: Gálfi Ág-
nes (1/b); Jankovics Magdolna (1/c); 
Bicskei Ágnes (2/a) Ottó Mária (2/a); 
Nagy Judit Ildikó (2/b); Nagyné Pesti 
Gyöngyi; Rácz Ildikó (3/a); Tanka Ilo-
na (3/b); Kobezda Szilvia (3/c); Ádám 
Magdolna (4/a); Hetey Lajosné (4/b); 
Ludmanné Németh Marianna (4/c); 
Cseresznye Erzsébet (7/a); Szabóné 
Tóth Andrea (5/a,b, 6/a,b,c, 7/a,c, 
8/a); Nagyné Nemes Renáta (7/ a, b 
8/ a)

„Kertész leszek, fát nevelek…”

Idén is nagy sikerrel került 
megrendezésre az immár ha-
gyományosnak mondható má-
jus 1-i „Majális” kerékpártúra.  
A résztvevők a művelődési 
háztól egészen a magyar-ro-
mán határig kerékpároztak, 
ahol az Európai Unió zászlait 
tűzték a határkő köré. 

A résztvevők biztonságá-
ra a Rendőrség munkatársai 
ügyeltek, akik végig felvezető 
kísérettel biztosították a túra 
útvonalát. 

A legidősebb túrázó, „Erzsi 
mama” 79 éves, aki egyébként 
is nap, mint nap sokat kerék-
pározik.

„Majális” kerékpártúra

Úton a túrázók a román határ felé

A legidősebb túrázó a majális kerékpártúrán

„HÁZI KEDVENC”
KUTYASZÉPSÉGVERSENYT HIRDETÜNK

Azoknak, a gazdiknak, akik szeretnék bemutatni 
kedves, négylábú barátaikat.

A VERSENYEN RÉSZT VENNI CSAK ÉRVÉNYES olTÁSI KöNYV-
vel rendelkező kutyával lehet.

A fajtatiszta és a keverék állatok között megkülönböztetést nem •	
teszünk az értékelésnél.
Nem hozható: fertőző betegségben szenvedő, agresszív vagy •	
tüzelő kutya.
Kérjük, hogy kifejezetten félénk kutyát ne hozz magaddal, mert •	
sok embert és állatot várunk, aminek ő nem fog örülni.
A versenyre csak pórázon hozható kutya.•	
Mindenki saját felelősségére vehet részt a versenyen. Kérjük, •	
ügyelj a saját kedvenced és mások testi épségére.
Ne engedd közel kutyádat olyanhoz (legyen az ember vagy •	
állat), aki ezt nem akarja.
Előzetes nevezés: a Művelődési Ház és Könyvtárban •	

A VERSENY MENETE:

Az előnevezések alapján minden gazdi kap egy sorszá-•	
mot a helyszínen, amit a kutya felvezetésekor jól látható 
helyen kell viselni vagy fogni. Egy kört megtéve pórázon 
fel kell vezetni a kutyát, majd lemenni a pályáról.
ÉRTÉKElÉSI SZEMPoNToK: KUTYA KÜllEME, •	
KUTYA-GAZDI KAPCSolAT, KUTYA VISElKEDÉSE
Az első 3 helyezést elérő díjazásban részesül•	

nevezés a Művelődési ház és 
Könyvtárban, május 26-ig.
Mit hozz magaddal?

Nyakörv és hám vagy
póráz

Jókedv és EB


