
2017-ben is figyeljünk egymásra!

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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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

Egy városvezető, aki hivatá-
sául az emberek szolgálatát vá-
lasztotta, az új év küszöbén két 

dologra gondol: a közösségét 
alkotó emberekre, és az előtte 
álló feladatokra.

Úgy gondolom, legfonto-
sabb dolgunk 2017-ben is, 
hogy ne feledkezzünk meg 
embertársainkról, arról, hogy 
„jónak lenni, jó”vagy másképp 
szólva,” jobb adni, mint kapni”! 
Városunk abban a szerencsés 
helyzetben volt a mögöttünk 
hagyott esztendőben, hogy 
több tíz millió forintnyi támo-
gatást adhatott az elesettek-
nek, gyógyszerre, lakhatásra, 
de tudtuk támogatni a tehet-
séges gyermekek tanulmányait 

is. Munkával segítettük a rá-
szoruló családokat. A Bocskai 
Korona bevezetését követően 
karácsonyi anyagi támogatást 
nyújthattunk minden gyermek 
és időskorú számára, szebbé 
varázsolva sok család ünnepét! 
A mindennapokban egysze-
rű emberként nincs módunk 
efféle adományokra, azonban 
egy-egy szívből jövő szó, mo-
soly, egy-egy kedves gesztus, 
egymás iránti tisztelet akkora 
adomány lehet embertársa-
inknak, amely segítséget ad, a 
szürke hétköznapok kiszínezé-
séhez, boldogabbá tételéhez.

2017. a rövidtávú terveink 
megvalósításának éve is lesz! 
A Területi Operatív Program 
(TOP) forrásait megcélozva, 
több pályázat sikeres elbírá-
lását reméljük, így rendkívül 
széleskörű és az egész lakossá-
got érintő beruházások való-
sulhatnak meg Vámospércsen. 
Napelem rendszerek kerülnek 
a közintézményekre, bővül az 
óvoda és az idősotthon felté-
telrendszere, kialakításra kerül 
egy Hajdú Kiállító és Bemutató 
terem, történelmi játszótér és 
több helyen kondipark kialakí-
tása valósulna meg. Mindezen 

fejlesztések mellett bővülné-
nek a város zöld felületei, meg-
újulna a piac, s befejeződne 
végre a Művelődési Ház. Közel 
50 millió forintból olyan prog-
ramok valósulnának meg, ame-
lyek a társadalmi együttműkö-
dést segítenék a településen.

Mindezen fejlesztésekkel 
az a célunk, hogy egy vonzó 
várost hozzunk létre, növel-
jük Vámospércs versenyké-
pességét, munkahelyeket 
teremtsünk, s élénkítsük te-
lepülésünk gazdaságát. Olyan 
modern és harmonikus várost 
és városközpontot hozhassunk 

létre, ahol jó élni és ahova be-
térni öröm.

Kívánom, hogy az új évben 
legyen erőnk és egészségünk 
terveink megvalósításához, 
időnk az egymásra való odafi-
gyelésre, töltsünk minél több 
időt szeretteinkkel, gazdagod-
junk sok élménnyel, tegyünk 
egymásért, de ne feledkezzünk 
meg saját magunkról sem! 

Minden kedves polgárunk-
nak kívánok boldog, békés, 
szeretetteljes új esztendőt!

Ménes Andrea
polgármester

I n t é z m é n y ve z e t ő k é n t 
mindannyiunknak azt kívánom 
az új esztendőben, hogy mind-
azon értékeinket megtarthas-
suk, amelyet őseink hagytak 
ránk örökül! Kívánom, hogy 
legyen erőnk mindazon vál-
toztatni, amely gyermekeink 
és unokáink jövőjét, a világ-
ban betöltött pozícióját javítja! 
Tiszteljük egymást és éljünk 
békességben, legyünk önzetle-
nek és segítsük a kevésbé sze-

rencsés embertársainkat!
Bízom abban, hogy a 

Vámospércsi Szociális Szolgál-
tató Központ dolgozói és idős 
lakói számára a 2017-es esz-
tendőben is megadatik, hogy 
álmaikat és vágyaikat megva-
lósítsák. Áldott helyzetben va-
gyunk, hiszen Ménes Andrea 
polgármester asszony és a vá-
ros vezetése azon munkálko-
dik, hogy minden feltételünk 
adott legyen a jó színvonalú és 
emberséges szakmai munka 
végzéséhez.

Megyeszinten jó hírnévnek 
örvendő idős-otthoni ellátási 
formánk teljes kihasználtsággal 
fut évek óta, szeretnénk ha be-
fogadási kapacitásunkat (ágy-
számainkat) növelni tudnánk 
a közeljövőben. Nappali ellá-
totti számunkat is szeretnénk 
növelni – ezt tartalmas, színes 
programok megvalósulásával 
szeretnénk elérni, minél több 
senior korú vámospércsi lakót 
bevonzva foglalkozásainkra, 
kirándulásainkra. A Támogató 

Szolgálat magas színvonalon 
igyekszik az idei esztendőben 
is a kihívásokkal élő gyermeke-
ket, fiatal felnőtteket és időseb-
beket is segíteni. Szeretnénk, 
ha idősödő gépjárművünket 
le tudnánk cserélni egy újabb-
ra, modernebbre. A Szociális 
étkeztetésben pedig csakúgy, 
mint az elmúlt években várjuk 
mindazok jelentkezését, akik 
életkoruk, megváltozott egész-
ségi állapotuk, vagy szociális 
helyzetük alapján képtelenek 
önállóan gondoskodni napi 
meleg étkezésről.

A fenti elképzeléseink meg-
valósulását a városvezetéssel 
karöltve igyekszünk megol-
dani saját erőforrásból és cél-
zott pályázati pénzek elnye-
résével. Áldott, békés, boldog 
újesztendőt kívánok minden 
vámospércsi honpolgárnak, 
kicsiknek és nagyoknak, fia-
taloknak és hajlott korúaknak 
egyaránt!

BUÉK 2017!
Városunk intézményvezetőit arra kértük, hogy osszák meg olvasóinkkal, az újévre vonatkozó terveiket és jókívánságaikat.

Örömökben gazdag, békés, 
boldog új évet kívánok magam 
és a Művelődési Ház dolgozói-

nak nevében valamennyi olva-
sónak! 

Rendezvényeinkkel és szol-
gáltatásainkkal 2017-ben is 
várjuk a látogatókat. A legkö-
zelebb megrendezésre kerülő 
események közül kiemelve né-
hányat január 20-án, pénteken, 
19 órától a FREGOLI Színház 
előadásában a Félrelépni tilos 
című darabot láthatják az ér-
deklődők. Január 22-én a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából 
Somogyi László Gábor kiállí-

tása nyílik meg. A Városi Far-
sangi Bál február 18-án lesz. Az 
utazások, szabadságok tervezé-
se miatt megemlítem, hogy az 
év legnagyobb rendezvényére 
július 1-jén kerül sor, amelyen 
az idén is közismert, népsze-
rű előadók lépnek fel köztük 
Szikora Róbert és az R-Go, a 
Honeybeast, valamint Deniz.

A könyvtárban új könyvek-
kel várjuk az olvasókat, január 
2-ától folyamatosan lehet erre 
az évre beiratkozni.

Kollár Ferenc (Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ)Diósné Kozma Erzsébet
(Művelődési Ház és Könyvtár)

„Boldog új évet!” hangzik 
el a köszöntés az év első nap-
jaiban. Így köszöntik egymást 
a pedagógusok és gyerekek 
egyaránt. Az iskolában ez a 
mondat mégis a tanév kezdete-
kor bír nagyobb jelentőséggel, 
hiszen szeptemberben tervez-
zük meg az év feladatait és a 
tervezet szerint folyik az isko-
lai munka. A 2017-es év válto-
zása, hogy az iskola fenntartója 
és működtetője a Debreceni 
Tankerületi Központ, amiről 
már korábban is adtunk tájé-
koztatást. A legfontosabb fel-

adatunk továbbra is az oktatás 
színvonalának megtartása, javí-
tása. A tanítás mellett tartalmas 
osztály és iskolai programokat 
és versenyeket szervezünk to-
vábbra is a gyerekeknek.

Intézmény vezetőként mit 
is kívánhatnék 2017-es évre: a 
gyerekeknek sok jelest a bizo-
nyítványba; a nyolcadikosaink-
nak sikeres felvételit; elégedett 
és együttműködő szülőket; tü-
relmes, jól felkészült pedagó-
gusokat valamint sikerekben 
gazdag, békés boldog új évet 
minden kedves olvasónak!

Átléptünk egy új évbe, ami 
mindig várakozással tölt el 
bennünket. Reménykedünk, 
hogy az előzőhöz hasonló jó 
– vagy még jobb – dolgok tör-
ténnek velünk. Átgondoljuk, 
hogy mit is szeretnénk az új 
évben elérni, mit kívánunk 
családunknak, barátainknak, 
ismerőseinknek. Intézményve-
zetőként én azt kívánom, hogy 
minden óvodás gyereknek bol-
dog, kiegyensúlyozott, örömte-
li gyerekkora legyen, ami majd 
meghatározza felnőtt életét. 
Minden családnak legyen ide-
je, ereje arra, hogy minél több 
időt töltsenek együtt, minél 

több közös élményt éljenek 
át, kísérjék figyelemmel gyer-
mekük fejlődését. Kívánom, 
hogy minden szülővel tudjunk 
egy kölcsönös bizalomra, se-
gítő együttműködésre épülő 
kapcsolatot teremteni. Ebben 
az állandóan változó, néha za-
varos világban tudjuk, hogy 
biztonságra, óvó szeretetre 
van szüksége a gyerekeinknek, 
és ezt az otthon melege mellett 
jelentse számukra az óvoda.

Az óvoda valamennyi dolgo-
zója nevében kívánok minden 
Vámospércsi lakos számára jó 
egészséget, örömteli, békés 
boldog új évet!

Mészárosné Oláh Róza
(Mátyás Király Általános Iskola és AMI)

Németh Jánosné (Vámospércsi Óvoda)
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„Jó egészséget!” – hangzik 
sokszor a köszönés, hiszen 
mindenki számára az egyik 
legfontosabb dolog a saját és 
szerettei egészsége. Az egész-
ségügyben jelentős változások 
zajlottak és zajlanak le országo-
san. Átalakulóban a fekvőbeteg 
ellátás és egyre több feladatot 
próbálnak a járóbeteg ellátók-
ra bízni. Rendelőintézetünk 4 
éve igyekszik a hozzánk fordu-

ló betegek számára a legmaga-
sabb szintű ellátást biztosítani. 
Ezt a munkát szeretnénk foly-
tatni 2017-ben is és a lehető-
ségeinkhez képest továbbfej-
leszteni betegeink ellátását. 
Sikerekben gazdag, békés, 
boldog új évet és jó egészséget 
szeretnék kívánni Rendelőin-
tézetünk valamennyi szakorvo-
sa és dolgozója nevében.

Dr. Rácz Norbert
(Vámospércs-Kistérségi Járóbeteg Rendelőintézet)

Szeretnék boldog békés 
ünnepeket kívánni Önnek 
és Vámospércs lakosainak, a 
Vámospércsi hírek olvasóinak. 
Jókívánságaim között, amit 
az olvasók és a vámospércsi 
lakosok számára kívánnék a 
jövőben elsők között az egész-
séget szeretném kiemelni, mi-
vel véleményem szerint ez a 

legfontosabb az életben. Ezen 
kívül természetesen boldog, 
sikerekben gazdag új évet kí-
vánnék és békét. A mi korosz-
tályunk nem tudja, és fel sem 
tudja fogni milyen szerencsé-
sek vagyunk, hogy békében 
élhetünk, hiszen eddig meg-
adatott nekünk ez a szeren-
cse. Ezért hajlamosak vagyunk 
arra, hogy a kisebb problémá-
kat túlértékeljük, pedig ha 
egészség és béke van minden 
problémát megoldhatunk. Saj-
nos az előzőekben említett két 
problémát az egyszerű hétköz-
napi emberek nem tudják saját 
erejükből megoldani, hiszen 
ezeket magasabb „hatalmak” 
vezérlik.

Az intézménnyel kapcso-
latos terveim mindig a folya-
matosan változó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően ala-
kulnak. Mivel az intézményünk 
mikrotérségi szinten működik, 

több településen látunk el szo-
ciális alapellátási feladatokat – 
a települések száma folyamato-
san változik a társuláson belül 
– így Polgármester asszonnyal, 
aki a Társulási Tanács Elnöke 
azon munkálkodunk és gon-
dolkodunk, hogyan lehetne 
még jobb szinten, helyben el-
érhetővé tenni ezeket a szol-
gáltatásokat, hogy az emberek 
problémáinak megoldásában 
hatékony segítséget nyújthas-
sunk. A 2017. januári törvényi 
változásokhoz kell hangolnunk 
ismét az intézmény működé-
sét. Polgármester asszonnyal 
már egy ideje gondolkozunk 
azon, hogyan lehetne a házi se-
gítségnyújtás ellátást bővíteni, 
ez fontos feladat lesz az év első 
részében. Persze tudnám itt so-
rolni még a terveket és felada-
tokat, egyszóval ismét mozgal-
mas évnek nézünk elébe!

Vinczéné Gáll Anikó (Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)



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. december 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 63 125
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 61 959
Borók Ferenc 8362010118 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 62 909
Czeglédi Andrásné 8349733047 4078 Debrecen, Haláp Tanya 309. 51 600
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 207 508
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs, Nyírmartonfalvai u. 051/9 78 525
Guba Attiláné 8397831983 4287 Vámospércs, Nyírmartonfalvai u. 051/9308400 308 400
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 65 150
Kiss Józsefné 8387752363 4136 Körösszakál, Bem u. 14. 52 500
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 57 800
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. 1 583 729
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 166 593
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/a 61 295
Sós János ifj 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/a 80 770
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 62 475
Szörny Ottó ifj 8367383990 4287 Vámospércs, Malom u. 11. 52 500 
Szőcs Imre 8340351338 4287 Vámospércs, Temető u.3. 52 500
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 101 451
Tejfel István 8384474214 4287 Vámospércs, Báthorikert 2397 53 000
Tóth Ferenc 8352343211 4287 Vámospércs, Pacsirta u.14 77 820

Összesen: 4 654 542

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

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2016. december 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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

Kacur Termelő Kft.
“Kényszertörlés 
alatt“

24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 257 050

Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 999 656 
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. 107 443

Zsofám Kft. “Kény-
szertörlés alatt“ 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 5 395 062 

Házasságkötés:

Kocsis József és szabó MóniKa brigitta

földi dániel és rácz szilvia

deáK norbert és balogh niKolett

Akik már nincsenek közöttünk:

Kiss ferenc

deáK gyuláné (fagyal Magdolna)
Török Józsefné (Nagy Margit)

Székely Zoltán
Kovács Sándor Istvánné (Kelemen Gyöngyi)

Szabó Imre Lajos
Jernyei József

Nagy Józsefné (Máté Juliánna)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Tisztelt vámospércsi Lakosok!

Az extrém hideg időjárás miatt kiemelkedő fontosságú, hogy foko-
zottan figyeljünk oda embertársainkra, idős, egyedülálló rokona-
inkra, szomszédainkra, ismerőseinkre! Életet menthetünk, ha megfi-
gyeljük, hogy a mellettünk lévő háznak füstöl-e a kéménye, ha észrevesz-
szük, hogy az amúgy tevékeny mozgékony szomszédunkat egész nap 
nem láttuk, vagy ha az utcán magányosan ücsörgő, vagy fekvő ember 
mellett nem megyünk el segítségnyújtás nélkül. Kiemelten fontos eb-
ben a szélsőséges időjárásban a családi összefogás – ne hagyjuk egyedül 
idős vagy beteg rokonainkat!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tüzelő- és fűtő berendezések fokozott 
használata során is minden esetben be kell tartani a használati szabályo-
kat, valamint csak és kizárólag megfelelő tüzelőanyagot tanácsos hasz-
nálni. A nyílt égésterű tüzelő- és fűtő berendezések használata során 
még rendkívül hideg időjárás esetén is biztosítani kell a megfelelő 
levegő-utánpótlást, szükséges szellőztetni, mert ennek hiányában 
veszélyes koncentrációban alakulhat ki szén-monoxid, fennáll a szén-
monoxid mérgezés veszélye.

Ha a vízhálózatban hibát észlelnek, forduljanak a Tiszamenti Regi-
onális Vízművek Zrt. ügyfélszolgálatához, amelynek telefonos elérhető-
sége a következő: 0640/180-124. Fontos tudnivalók: a TRV Zrt. hatóköre 
a vízóráig terjed. A bevezetőcső vagy az ingatlanon belüli csövek és csa-
pok elfagyása a fogyasztót terheli. Ebben az esetben vízszerelő segítsé-
gét kell kérni.

Ha a gázrendszerben észlelnek hibát, a Főgáz Zrt. ügyfélszolgála-
ta áll a rendelkezésükre, amelynek telefonos elérhetősége a következő: 
0640/474-474; műszaki ügyekben: 061/456-3903.

Vámospércs Városi Önkormányzat a Nagy u. 4. sz. alatti (volt iskola) 
épületében reggel 6.00-tól 18.00-ig melegedőhelyet és meleg teát biz-
tosít az oda érkezőknek. A Szociális Szolgáltató Központban kedvezmé-
nyesen igényelhető meleg étkezés, mindazok számára, akik életkoruk, 
megváltozott egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük alapján kép-
telenek önállóan gondoskodni napi meleg étkezésről.

Veszély és probléma esetén hívható telefonszámok:
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112
Lelki segély, krízisközpont: 0630/990 9419
Városi Családsegítő Szolgálat: 0620/559 8685
Városi Hivatal Szociális Irodája: 0652/519-510

– TájékozTaTás –
Tisztelt vámospércsi Lakosok!

Bizonyára tapasztalták, hogy a múlt év végén az önkormányzat útfel-
újítási, útalap-készítési, kátyúzási és vízelvezetési munkálatokat végez-
tetett.

Két utcán aszfaltalapú út készül, melyből az Iskola utca aszfaltozási 
munkái már el is készültek, a vízelvezetési munkái még folyamatban 
vannak. A másik utca a Táncsics Mihály utca, amelyre az építési en-
gedélyt év végén megkaptuk – kivitelezési munkái a jó idő beálltával 
megkezdődnek. Mindkét út esetében a kivitelezési munkák befejezési 
határideje 2017. április 15.

Az aszfaltozási munkákkal egy időben a meglévő szilárd útburkolat-
tal rendelkező utcákban, ahol a közlekedést a meglévő kátyúk nagymér-
tékben akadályozták, kátyúzási munkákat végeztettünk. (Kiss utca, Ady 
Endre utca, Malom utca, Szőlős utca, Bartók B. utca, Hajnal utca eleje) A 
Táncsics utca aszfaltozásával egyidőben azokon az utcákon ahol kátyú-
zás nem lett elvégezve pótoljuk.

Útstabilizációs munkákat (útalap készítése kő-zúzalékből hengerel-
ve) végeztettünk a Sport, Görbe, Rövid, és a Nap utca elején. Lakossági 
kezdeményezésre az Arany János utca elején a víztelenítési és útstabi-
lizációs munkálatok végeztünk el. (a meglévő, de funkcióját már nem 
ellátó szikkasztó-árkokat bekötöttük a Béke utcai vízelvezető árokba, 
kapubejárókat átereszekkel képeztük ki a folyamatosság biztosítása ér-
dekében és így a keletkezett csapadékvíz el tud jutni a Létai-érbe.)

A fent említett utcák helyszínelésénél tapasztaltuk, hogy az ingatlan-
tulajdonosok nagy része az épületek csapadékvizet szabálytalanul a köz-
területre (utcákra) vezetik ki. Ez elmondható Vámospércs valamennyi 
utcájára. Az így szabálytalanul kivezetett csapadékvíz nagymértékben 
hozzájárul a belterületi földutak kátyúsodásában, és esőzés esetén a ne-
hezen járhatóságában. Ezért az önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az épületeik csapadékvizét „Az országos településrendezési és épí-
tési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. §-a 
alapján a törvényben meghatározott módon szikkasszák. A jogszabály 
kimondja, hogy azokon az utcákon ahol az út rendelkezik vízelvezető 
árokkal az ingatlan tulajdonos az önkormányzat hozzájárulásával a tör-
vény szerint a járda alatt megfelelő műszaki megoldással a csapadékvi-
zet az árokba vezetheti. Ahol vízelvezető árok nincs kiépítve ott az ingat-
lan tulajdonos a saját ingatlanán köteles elszikkasztani a csapadékvizet 
(meglévő akna, szikkasztó akna, szikkasztó gyűrű segítségével vagy más 
technikai megoldással). Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknak a 
megfelelő megoldás elvégzésére 2017. június 30-ig ad haladékot. A meg-
adott határidőig követően a munkák elvégzését az önkormányzat el-
lenőrizni fogja, és akik a felhívás ellenére sem tesznek, eleget azokkal 
szemben eljárást kezdeményez.

Ménes Andrea
polgármester

i s k o l A i  h í r e k
A 7. és 8. évfolyam számára iskolai reál tanulmányi versenyt 

rendeztünk. Az osztályok 5 fős csapatai mérhették össze tudásu-
kat fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tantárgyakból. 
A vetélkedőt a 8.a csapata nyerte meg, utánuk a 7.b és a 7.a osztá-
lyosok következtek.

December 7-én Debrecenben rendezték meg az EURO Baptis-
ta Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
megyei informatika csapatversenyét 8. osztályosok számára. 
Iskolánk csapata (Ignát Nikolett és Suba Nikolett 8.b, Varga 
Máté 8.a) a hatodik helyen végzett. Felkészítő: Tankáné Antal 
Irén.

A debreceni Tóth Árpád Gimnázium idén is meghirdette az 
„English is fun” egyéni angol versenyét, melyen 8. osztályos 
diákok vehettek részt. Csontos Máté, iskolánk 8. c osztályos ta-
nulója második helyezést ért el, ezzel biztosította magának a gim-
názium által szervezett angol szóbeli felvételi alóli mentességet, 
maximális pontszámot fog kapni. Felkészítője: Kovácsné Nagy 
Anikó

December 9-én a felsős diákönkormányzat Tóth Éva DÖK se-
gítő pedagógus irányításával ötödikes avatót és mikulás bulit 
rendezett, ahol a jó szórakozást a szervezők már hagyománnyá 
vált vicces feladatai és a DJ garantálták.

December 20-án és 21-én a művelődési házban mutatták be má-
sodikosaink „Csoda karácsonyra” című megható történetüket. 
Felkészítő nevelők: Jankovics Magdolna, Molnár Edit, Plaveczné 
Gábori Csilla, Sipos Adrienn, Sütő Csaba és Venczel Gyuláné. A 
műsorban szerepelt iskolánk kórusa is Ráczné Stummer Ibolya 
vezényletével.

Tankáné Antal Irén

Bocskai Korona elfogadóhelyek

Cégnév Üzlet címe Profil Kedvezmény

A.B.M.B. Bt. Vp. Nagy utca 59. Bútor és hasz-
náltcikk 5%

Bara Jánosné Vp. Váci Mihály u. 2. Élelmiszerbolt 2%
Best 100 Vegyeskeres-
kedés Vp. Nagy utca 33. Vegyeskeres-

kedés 2%

Carbon Kft. Vp. Létai út 15. Tüzép 2%

Csikitó Bt. Vp. Patika utca 5. Dohánybolt, 
italbolt –

Dankó Mihály Vp. Rákóczi utca 5. Élelmiszerbolt –

Debreceni Zsolt Vp. Vörösmarty 
utca 2. Büfé 3%

Vp. Vörösmarty 
utca 2. Játékbolt 3%

Erpeta Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. Vp. Nagy utca 83. Élelmiszerbolt –

Fábián Sándorné Vp. Kossuth utca 78. Vegyeskeres-
kedés –

Fantázia Kisker Vp. Béke utca 5. Ajándék 5%

Farmer-Gazda Bt. Vp. Debreceni út 2. Állateledel 1%

GJM Bt. Vp. Dózsa György 
utca 1642/1 Benzinkút 2% (Shop termé-

kekre)
Illés László Vp. Zrínyi utca 4.  –

Intim Mokka Bt. Vp. Nagy utca 17. Ruházat –

Irodagép Javító Bt. Vp. Béke utca 43. Élelmiszerbolt –
Jessy-Gold Kft. Róna 
Ker Áruház Vp. Debreceni út 2. Vegyeskeres-

kedés –

Kiss-Virág Desszert 
Kft. Vp. Malom utca 7. Cukrászda –

KRAJNAGY-TEX Kft. Vp. Nagy utca 11. Ruházat –

Malmos Gáborné Vp. Béke utca 40. Virágbolt –

Marcsi-Turcsi Vp. Debreceni út 1/B Ruházat 5%

Medve Imre Vp. Domb út 42. Vegyeskeres-
kedés –

Medve Sándorné Vp. Malom utca 1. Zöldség-gyü-
mölcs –

Meszesán Csaba Vp. Béke utca 49. Szobafestés –

Meszesán Csabáné Vp. Béke utca 49. Manikűr-pe-
dikűr –

Metaguru Kft. Vp. Malom utca 9. Pékség –

Méhész Attila Vp. Kossuth utca 17. Dohánybolt –

Méhész Sándorné Vp. Kossuth utca 17. Élelmiszerbolt 1%

Mérleg Kiskereskedel-
mi és Vendéglátó Kft.

Vp. Béke utca 61. Élelmiszerbolt 2%

Vp. Bocskai utca 4. Élelmiszerbolt 2%

Vp. Kossuth utca 93. Élelmiszerbolt 2%

Nagy és Szabó Kft. Vp. Kiss utca 10. Építőipar –

NBI-KER Bt. Vp. Debreceni út 
13/A Ruházat –

NTL Vegyesiparcikk 
Kereskedelmi Bt. Vp. Béke utca 43. Vas-műszaki-

gazda 5%

Numeron Bt. Vp. Béke utca 14/A Zöldség-gyü-
mölcs 2%

Papp János Vp. Kossuth utca 47. Asztalos 3%

Prémium-Food Kft. Vp. Pacsirta utca 27. Húsbolt –

Sándor Sándor Vp. Szőlős utca 13.  2%
Vámospércs-Kistérségi 
Egészség-ügyi Szakellá-
tó Nonprofit Kft.

Vp. Piac utca 4. Egészségügy 10%

Vámosvíz Kft. Vp. Béke utca 3.  –

Wrangler Kft. Vp. Debreceni út 3. Ruházat 5%

Zurbóné Vass Erika Vp. Nagy utca 37. Ruházat 2%

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Kiss Ferenc

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Deák Gyuláné
sz.: Fagyal Magdolna

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Török Józsefné
sz.: nagy Margit

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

kovács sánDor IsTvánné
sz.: KeleMen gyöngyi

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

naGy Józsefné
sz.: Máté Juliánna

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Jernyei JózseF

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

szabó imre LaJos

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



Meghitt karácsonyi műsor-
nak lehetett részese az, aki 
december 21-én ellátogatott a 

Művelődési házba a város ka-
rácsonyi ünnepségére, a „Min-
denki Karácsonyára”. Ménes 

Andrea polgármester köszön-
tőjében kiemelte, hogy az ün-
nepnek az igazi szeretetről és 
az igaz értékekről kell szólnia 
– a Karácsony titka az, hogy 
megmutatja a szeretet útját és 
megváltja életünket.

A Mátyás Király Általános 
Iskola és AMI 2. évfolyamos 
diákjai „Csoda karácsonyra” 
címmel adtak elő megható, 
színházba illő darabot. Az elő-
adásuk egy gazdag és egy sze-
gény család sorsán keresztül 
hívta fel a figyelmet az egymás-
ra való odafigyelésre és az ön-
zetlen szeretet erejére.

Kiosztották a Karácsonyi 
Rajzpályázat díjait. Diósné 
Kozma Erzsébet kiemelte, 
hogy rendkívül színvonalas 
alkotások érkeztek, a végső 
döntésben Elekné Laczkó Ju-
dit segítette a munkájukat. Dí-
jazottak:

1–2. évfolyam: I. Picil 

anna, II. Kovács Bianka, III. 
Petró Leonárd

3–4. évfolyam: I. Plavecz 
Kincső, II. koszcelnik kla-
udia, III. kertész kinga és 
Magyar Péter

5–6. évfolyam: I. Lakatos 
krisztina, II. Gellén attila

7–8. évfolyam: I. sándor 
ákos, II. Megyesi Emese, III. 
Hlinka sándor és Verő Pé-
ter

A Fintorgó Színjátszókör 
„Karácsonyi ajándék” címmel 
elevenítette fel a közismert 
bibliai történetet. Somogyi 
László Gábor tanítványai eszté-
tikus díszletek között adták elő 
a darabot a tőlük megszokott 
magas színvonalon.

A délután meghittsége 
nagyban függött a Búzavirág 
Gyermekkar énekesein és 
vezetőjükön, Ráczné Stummer 
Ibolyán. Mindkét színdarabot 
találóan kiválasztott éneke-

ikkel, dalaikkal színesítették, 
Juhász Fanni és Csontos Máté 
szólóéneke pedig igazán cso-

dálatos, az ünnepi hangulathoz 
méltó volt.

Porczió Veronika

Közösen ünnepelt a város

A Mátyás Király Általános Iskola és AMI 2. évfolyamos 
tanulói

A városháza karácsonyi 
díszbe öltöztetett nagytermé-
ben könyvajándékok, vala-
mint a Kiss-Virág Cukrászda 
– Vámospércs címerével éke-
sített – tortakülönlegessége 
várta a Mátyás Király Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola példamutató szorgalmú, 
a tudomány, a művészet és a 
sport területén kiemelkedő 
tanulóit és felkészítő tanárai-
kat, december 19-én. Városunk 
legfiatalabb polgárait köszön-
tő beszédében Ménes Andrea 
polgármester úgy fogalmazott, 
hogy „folyamatosan alkalmakat 
kell teremtenünk arra, hogy 
elismerjük azokat, akik pél-
daként állíthatók társaik és a 
szélesebb közösség elé, akik a 
saját helyükön, saját kihívásai-
kat illetően teszik a dolgukat 
maximálisan. Az eredménye-
ket senki nem adja ingyen. Ti, 
akik jóval többet foglalkoztok 

tanulmányaitokkal, sokkal töb-
bet áldoztok szabadidőtökből 
az iskolai szakkörökre és ver-
senyekre, ezt pontosan tudjá-
tok. Ne feledjük azt sem, hogy 
– tette hozzá Ménes Andrea 

– a jeles eredmények mögött 
diákok, tanárok, szülők elhiva-
tott csapatmunkáját kell keres-
nünk”. 

korpa Tamás

December 22-én 15 órakor 
vette kezdetét az a meghitt, 
családias hangulatban eltöltött 
délután, amelyre a Szociális 
Szolgáltató Központ lakói és 
nappali ellátottai egész hónap-
ban lázasan készülődtek. kol-
lár Ferenc, intézményvezető 
rövid évértékelővel indította 
az estet, majd városunk pol-
gármestere, Ménes andrea 
köszöntötte intézményünk la-
kóit és hozzátartozóikat, egyi-
dejűleg köszönetét fejezte ki 
a dolgozók egész évi áldozatos 
munkájáért. Az ünnepi asztal-
ról a sok finomság mellett nem 
hiányozhatott a töltött káposz-
ta sem, amelyet az intézmény 
dolgozói és a nappali klub 
tagjai már az előző napon kö-
zösen töltöttek meg. Az étke-
zés előtti áldást Nagytiszteletű 
Tarapcsák jános görög kato-
likus parókus úr mondta el. A 
nappali klub tagjai, valamint 
a lakók közül többen is szép 

versekkel örvendeztették meg 
a közönséget, amelyet közös 
karácsonyi énekléssel tettünk 
színesebbé és varázslatosabbá. 
Az est további részében kel-
lemes beszélgetés keretében 
közösen nosztalgiáztunk az 

elmúlt időszakról, régi kará-
csonyokról.

Polgárné Nagy Elvira
nappaliellátás-vezető

A Fintorgó Színjátszókör és vezetőjük, Somogyi László 
Gábor

A Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
szervezésében a bécsi adven-
ti vásárban – Európa egyik 
legnagyobb és legszebb ka-
rácsonyi forgatagában – járt 
egy busznyi vámospércsi, 
álmosdi és bagaméri lakos, 
december 10-én. A hajnali in-
dulás és hajnali érkezés közti 
időtáv lehetőséget biztosított 
az osztrák főváros (egykori 
császári központ) történeti 
nevezetességeinek megte-
kintetésére (Stephansdom, 
Hofburg, Votivkirche, 
Museumsquartier), majd a 
forralt bortól, frissen pörkölt 
kávéktól és puncsoktól fűsze-
res adventi vásár bejárására a 
Városháztéren (Rathausplatz), 
valamint a „karácsonyi falu” 
felkeresésére a Mária Terézia 
téren. A kisebb és nagyobb 
terek, sétányok fái új fénydísz-
ben pompáztak idén és ünne-
pélyes csillogással ragyogták 

be a Ring környékét. A cso-
portkép Ferenc József császár 
és Erzsébet (Sissi) császárné 
kedves schönbrunni kastélya 
előtt készült. A résztvevők 
külön köszönettel tartoznak 
Somogyi László Gábornak, aki 

ezúttal is részletgazdagon, él-
vezetes stílusban kalauzolta a 
hajdúsági különítményt.

korpa Tamás

Adventi bécsi keringő Könyvajándék a városháza karácsonyfája alatt

Karácsonyi ünnep a
Szociális Szolgáltató Központban

Családias hangulatban zajlott 
a december 29-én Vámospércs 
Városi Önkormányzat támo-
gatásával és a Kertbarát-kör 
kezdeményezésére harmadik 
alkalommal megrendezett 
Vámospércsi Pálinka Verseny. 
A versenyt Ménes Andrea pol-
gármester nyitotta meg. A zsű-
ritagjai Lehó István és Lakatos 
József voltak. A versenyen 14 
fehér és 2 ágyas pálinkát bírál-
tak el. Bár a kora tavaszi fagy 
nem kedvezett a gyümölcster-
mesztőknek, hiszen a termés-
mennyiség nagy részét „elvit-
te” a fagy, ugyanakkor, ahogyan 
azt a zsűri elnöke Lehó István 
is összegezte, a megmaradt 
termésből létrehozott pálinka 
kiváló minőségű volt. A verse-
nyen a fehér pálinka kategó-
ria az első helyezését Bicskei 
sándor körte pálinkája, má-
sodik helyezést megosztva Pál 
jános barack pálinkája és a 
szégyentelenek barack pá-
linkája, a harmadik Nagy Ist-
ván alma pálinkája lett. Ágyas 
kategóriában Polgár Roland 
dió pálinkája és Nagy Bálint 
fehér szőlő eperfaágyon pá-
linkája nyert helyezést. A ren-
dezvény jó hangulatban, késő 
estébe nyúló baráti beszélgeté-
sekkel záródott. 

Diósné Kozma Erzsébet

III. Vámospércsi Pálinka Verseny

Jó hangulatú Szil-
veszteri Bálon bú-
csúztatták az óévet és 
köszöntötték 2017-et 
a Művelődési Ház és 
Könyvtár nagyter-
mében. Az ízletes 
svédasztalos vacsorát 
a Betekincs étterem-
ben főzték. A zenész 
Stefán István volt. 
Nagyné Kiss Andrea 
támogatásaként a 
Kisvirág cukrászda 
süteményeit is meg-
kóstolhatták a mula-
tók.

Diósné kozma 
Erzsébet

Szilveszteri Bál a Művelődési Házban
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