
„Örvendjetek vígan, Jézus feltámadott.”

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

„Adjon a jó isten, / Boldog 
ünnepeket! / Mindenféle jók-
kal / Lásson el titeket. / Az 
öreg nagyapám / Ily köszöntőt 
hagyott, / Örvendjetek vígan, 
/ Jézus feltámadott. / Öröm ez 
tinéktek, / Énnekem és más-
nak, / De én is örülök / A hímes 
tojásnak. / Adjanak hát nékem, 
/ Néhány piros tojást, / Hogy 
jó kedvvel menjek / Az utamra 
tovább.” – hangzik a hajdúsági 
húsvéti köszöntés. És valóban, 
a keresztény egyházak legöröm-
telibb ünnepe a Húsvét, amikor 
Jézus Krisztus kereszthalálával 
megváltotta az embereket és 
feltámadott a halálból. A húsvé-
ti ünnepkör virágvasárnappal 
(Jézus diadalmas jeruzsálemi 
bevonulásának a megemlékezé-
sével) kezdődik és fehérvasár-
nappal zárul. A hamvazószer-
dától húsvétvasárnapig tartó 
időszak pedig a keresztény 
egyházban a húsvéti előkészü-
let ideje. Kövessük végig, hogy 
a régi korok Vámospércsén 
hogyan ünnepelhették a Hús-
vétot, mely szokások voltak ha-
gyományban ezen a vidéken!

Hamvazószerdával kezde-
tét vette a böjti időszak, ezzel 
egyidőben a katolikus temp-
lomban vélhetően a mise után 
az elmúlt évi szentelt barka 
hamuját a pap megszentelte és 
keresztet rajzolt a hívek homlo-
kára. 

Virágvasárnapon megkez-
dődött a nagyböjt időszaka, 
megszentelték az idei barkát, 
annak emlékezetére, hogy a 
Biblia szerint Jézus jeruzsálemi 
bevonulásakor sokan ágakat 
törtek a fákról, és a szamáron 
haladó Krisztus elé szórták. A 
barkaszentelés egyházi eredetű 
népszokás ugyan, de a szentelt 
barkát nagyanyáink felhasznál-
ták rontás ellen, gyógyításra, 
mennydörgés, villámlás elhárí-
tására is. Ezen a napon szokás 
volt továbbá, hogy a lányok a 
tavasz behozatalának jelképe-
ként zöld ágakkal, énekszóval 
vonultak végig a falu utcáin. 
(Ehhez a szokáshoz köthető a 
máig fennmaradt „Bújj, bújj, 
zöld ág” kezdetű népdal is.)

Az eljövendő nagyhéten a 
parasztgazdák iparkodtak rend-

be tenni a portájukat. A falukö-
zösségek szintén a nagyhéten 
végezték a közmunkák jelentős 
részét, például a határbeli utak 
javítását, a kutak tisztítását, 
az árkok újraásását. A katoli-
kus egyház elvárta, hogy hívei 
évente legalább egyszer gyón-
janak és áldozzanak, a gyónás 
időpontjául húsvét táját jelölte 
meg.

Nagycsütörtökön megszűnt 
a faluban a harangozás, mivel 
a közismert szólás szerint „a 
harangok Rómába mennek”, 
és legközelebb nagyszombaton 
szólaltak meg újra. A harangok 
némasága jelzi Jézus szenvedé-
seinek kezdetét.

Nagypéntek Jézus keresztha-
lálának emléknapja, ezen a na-
pon még a protestáns vallásúak 
sem ettek húst. Ezen a napon 
volt a hagyományos ideje az 
olyan állattartással kapcsolatos 
műveleteknek, mint például a 
jószágok bélyegzése, ivartalaní-
tása. A nagypénteki jószágfü-
rösztés is sokfelé volt ismert, vi-
dékünkön elsősorban a lovakat 
fürösztötték ekkor. Ma is meg-

maradt a húsvéti nagytakarítás 
szokása, ez régen meszeléssel 
egészült ki.

Nagyszombaton véget ért a 
negyvennapos böjt. Ekkor tar-
tották a tűz- és vízszentelést. 

Húsvétvasárnap jellegzetes 
ételeket ettek és eszünk ma is. 
A húsvéti sonkát, kalácsot, to-
jást, sőt még a bort is a gazdaasz-
szonyok kosárban, kendővel le-
takarva vitték el a templomba, 
hogy a pap megszentelje azo-
kat. A görög katolikusok a szen-
telt ételek maradékát elégették, 
vagy elásták a ház tövébe abban 
a hitben, hogy megvédi a házat 
a bajtól, villámcsapástól.

Húsvéthétfő az a nap, amely-
hez a legtöbb máig megmaradt 
szokás társul. A délelőtti locsol-
kodás a víz tisztító, termékeny-
ségvarázsló erejébe vetett hiten 
alapul, a leányokat erőszakkal a 
kúthoz hurcolták és vödörszám 
hordták rájuk a vizet. A szagos 
vízzel, kölnivel való locsolás és 
a locsolóversike újabb keletű, 
az 1940-es évektől megjelenő 
szokás. Ezután a lányos házhoz 
mentek locsolni a legények, a 

locsolókat sonkával, kocsonyá-
val, kaláccsal, borral kínálták és 
piros vagy hímes tojással jutal-
mazták meg. 

A tojás ősi termékenység-
szimbólum, a keresztény egy-
házi szimbolikában pedig a fel-
támadás jelképe és a 12. század 
óta szentelmény. A húsvéti tojá-
sok festésére a kémiai festékek 
elterjedése előtt természetes 
anyagokat használtak. Leggyak-
rabban hagymalével festettek, 
de nyerhettek sárga színt a 
vadalmafa héjából, a bürökből 
zöldet, a lencse levéből kéket. 
A tojásdíszítés, tojáshímzés 
módja a viaszolás és a karcolás. 
A díszítőmotívumok lehettek 
kerámia- és hímzésminta után-
zatai, geometrikus díszek, sőt 
életképek, feliratok is. Ügyes 
kovácsmesterek ún. patkolt 
tojást is készítettek lágy fémdí-
szekkel.

A húsvéti tojások a gyerekek 
kezén játékszerré lettek. Ilyen 
tojásjáték a kókányozás, de pl. 
Hajdúdorogon cucázásnak ne-
vezték. A játék lényege az volt, 
hogy a két szemben álló játékos 

összekoccantja a tojásokat, akié 
sértetlen maradt, elnyerte a má-
siktól a törött tojást.

Az ajándékot hozó húsvéti 
nyúl képzete újabb keletű ha-
gyomány, feltehetően német 
nyelvterületről terjedt el a vá-
rosi polgárság, majd a falusi la-
kosság körében. Mindenesetre 
a szapora nyúl – a tojás mellett 
– ugyancsak a termékenységet 
szimbolizálja.

Húsvétkedd a visszalocsolás 
ideje volt. 

A húsvéti ünnepkör záró-
napja fehérvasárnap. Ekkor volt 
szokásban a komálás, mátkálás. 
A nagyobb lányok a kisebbek-
kel komatálat küldtek választott 
barátnőjükhöz. Ha a kapott 
ajándékot elfogadták és viszo-
nozták, örökre szóló barátság 
köttetett és ezentúl magázód-
tak.

(Forrás: Magyar néprajz 3. 
kötet. Népszokás, néphit, népi 
vallásosság.)

Porczió Veronika

XXVII. évfolyam, 4. szám
2017. április

Ingyenes újság

Polgármesteri napló

Áprilisi lapszámunktól 
új rovatot indítunk „Polgár-
mesteri napló” címmel a 
Vámospércsi Hírekben. Az 
itt megjelenő írások olyan 
lényeges eseményekre, tör-
ténésekre, ügyekre és prob-
lémákra kívánják a lakosság 
figyelmét felhívni, amelyek 
fontosak Városunk életé-
ben, és amelyekkel az Ön-
kormányzat is kiemelten 
foglalkozik.

A márciusi testületi ülés 
legfontosabb témája a hulla-
dékrendelet módosítása volt, 

amivel kap-
csolatban – 
végigjárva a 
városunkat – 
nem lehet in-
dulatok nél-
kül beszélni, 
hisz a szelek-
tív gyűjtők 
helyén, sza-
badon kez-
denek sze-
métkupacok 
kialakulni! 
S z o m o r ú 
szívvel lát-
tam, hogy a 
helyi embe-
rek egy része 
szemétlera-
kásra hasz-
nálja a város 
néhány ko-
rábbi szelek-
tívgyűjtő-szi-

getét, csak azért, hogy megspó-
roljon pár ezer forintot azzal, 
hogy nem igényel a szükségle-
teinek megfelelő hulladékgyűj-
tő edényzetet. Mélyen érintett 
az is, hogy teszik ezt pl. az Iskola 
utca elején, ahová nap mint nap 
tanulni járnak gyermekink. Fel-
vetődik a kérdés: milyen példát 
mutatunk mi felnőttek az utá-
nunk jövő nemzedéknek?! 

Április 1-től kisebb kukák 
igénylésére is lehetőség nyílott. 
Ezzel párhuzamosan megválto-
zott az 50%-os díjkedvezményt 
biztosító helyi szociális támo-

gatás rendszere is. Ezentúl, 
az arra változatlan feltételek 
mellett jogosultak nem havon-
ta kapnak támogatást, hanem 
egyszer a jogosultság megálla-
pításakor, amikor is megvesz-
szük a szociális helyzete miatt 
rászoruló igénylőnek a kisebb 
kukát, amely ugyanúgy fele 
annyi díjért kerül elszállításra, 
mintha az eddigi 50%-os díj-
kedvezmény lett volna számára 
megállapítva.

Néhány hónapja nagy prob-
lémát okozott egy fehér kóbor 
kutya a Dózsa György utcán. Az 
ebet állítólag költözködés al-
kalmával hagyta magára a „gaz-
dája”. Vajon mit gondolhatott 
magában, amikor lakóhelyét 
elhagyva, hűséges házőrzőjét 
hátra hagyta?! Bízott az embe-
rek jóságában, s abban, hogy ta-
lán megeteti, befogadja valaki?! 
Soha sem jutott eszébe, vajon 
él-e még?! Több problémát is 
felvetett, s nagyon sok indula-
tot felkorbácsolt az utcán élő 
fehér kutya, akiért mégis csak 
elsősorban a gazdája a felelős... 
A beazonosíthatatlanság miatt 
azonban a város jegyzőjére tak-
sálja a törvény a probléma sza-
bályozott megoldását, s mivel 
közel s távol nem lehet találni 
sem egy gyepmesteri telepet, 
sem egy állatvédő egyesületet, 
ahol szabad kapacitás lenne, 
hosszú ideig megoldatlan prob-
lémaként tornyosult előttünk 
„a nagy fehér kutya esete”. Min-

denféle kapcsolati háló igény-
be vételével sikerült találni Haj-
dúszoboszlón egy gyepmestert, 
aki megértette a kialakult, lehe-
tetlen helyzetet, s megérkezett 
városunkba, azzal a szándékkal, 
hogy magával viszi az ebet. Az 
utca azonban kellőképpen 
megedzette a mi „nagy fehé-
rünket” s hiába kergette kicsi s 
nagy több órán keresztül, nem 
sikerült befogni! A napokban 
értesültem róla, hogy lakossági 
kezdeményezésre megtörtént 
a sikeres elszállítás, amelyért 
rendkívül hálás vagyok!

Mindannyiunk örömére be-
fejeződött az aszfaltozás a Tán-
csics utcában. De a közös öröm 
helyett, sajnos napokig magya-
rázkodnom kellett amiatt, hogy 
miért lesz egyirányú az utcában 
a forgalom, miért nincs az út 
mindkét oldalán szegélykő?! 
Odáig fajult a helyzet, hogy 
egyes emberek, minden hát-
tér- és szaktudás nélkül a „város 
szégyenének” nevezték a kö-
zösségi oldalon a beruházást, 
ami mélységes fájdalommal tölt 
el. Hiszen az Önkormányzat 
mindent megtett azért, hogy 
kellőképpen tájékoztassa, in-
formálja a lakosságot, meghall-
gassa a véleményét: lakossági 
fórumot szerveztünk, amelyre 
azonban csak néhány ember 
jött el. Emlékszem, hosszú évti-
zedekig a mi utcánk is egy-egy 
esőzés után szinte járhatatlan 
volt – bármit megadtunk volna 

érte, ha mindenféle lakossági 
hozzájárulás nélkül leaszfaltoz-
zák. Az utcánkban lakók akkor 
– közel 20 éve – ingatlanon-
ként 40.000 Ft közműfejlesztési 
hozzájárulást vállaltak a meg-
valósítás érdekében! A napok-
ban a Táncsics utca felé vitt a 
dolgom, és olyan jó érzés volt 
végignézni rajta! Aztán jött egy 
traktor, aminek épp az új aszfal-
ton kellett igen nagy sebesség-
gel áthaladnia, természetesen 
a már kitáblázott haladási irány-
nyal szemben... Úgy éreztem, 
mint amikor gyerekkoromban 
a frissen felgereblyézett utca-
fronton végigvonult a csorda, 
belegázolva a szabályos mintá-
zatba. Fájt kicsit a lelkem, mert 
nagyon megdolgoztunk azért a 
szépen megújult utcáért, most 
már az itt élőkön a sor, kérem, 
vigyázzanak rá nagyon!

Több pályázaton is dolgoz-
tunk ebben a hónapban. Első-
sorban a humán szolgáltatások: 
egészségügy, oktatás, közműve-
lődés, szociális ellátások feltét-
elei, eszközellátása és színvona-
la fog emelkedni, amennyiben 
támogatást kapunk az EFOP 
forrásaiból. A Belügyminiszté-
rium idén is biztosít egy olyan 
keretösszeget, amelyet kötelező 
önkormányzati feladatok ellátá-
sához lehet igénybe venni, si-
keres pályázat esetén. A három 
meghirdetett célterületből mi 
kettőre szeretnénk támogatási 
kérelmet benyújtani. Az egyik 

cél egy már meglévő aszfalto-
zott útburkolat felújítása lesz, 
maximum 15 millió Ft igényel-
hető rá. A másik pedig a sport-
telepünk kézilabdapályájának 
rekonstrukciója.

Elkezdődött a Hajdú Napok 
elnevezésű városnapi fesztivá-
lunk szervezése. Idén is a Rádió 
FM95-ből jól ismert, népszerű 
speaker Pálóczi József lesz a há-
zigazdánk. Nagyszerű sztárven-
dégek érkeznek a városba, akik 
egyikét ebben a lapszámban, 
illetve a többieket júliusig fo-
lyamatosan bemutatjuk! Az első 
napra, június 30-ára olyan prog-
ramokat szervezünk, amelyek-
kel kicsit közelebb hozzuk a ma 
emberéhez a közös múltunkat. 
Itt lesz velünk Halász Margit író-
nő, díszpolgárunk is. Idén is ki-
osztjuk a városi elismeréseket a 
legkiválóbbjainknak kiemelke-
dő munkájuk honorálásaként. 
A programsorozatot vasárnap, 
július 2-án, immár hagyományo-
san a Művésznők Nemzetközi 
Táborának tárlata zárja a Műve-
lődési Ház és Könyvtárban.

Még egy fontos hírről sze-
retnék beszámolni, amely je-
lentősen befolyásolja az Önkor-
mányzat életét: Dr. Danó János 
aljegyző úr megtisztelő munkát 
kapott Budapesten, emiatt a 
továbbiakban Dr. Kiss Katalin 
helyettesíti őt, az aljegyzői pá-
lyázatok elbírálásáig.

Ménes Andrea
polgármester

45 éve a hit szolgálatában
2017. április 2-án, a fülöpi 

római katolikus templomban 
hálaadó szentmisét mutattak 
be Tapasztó János kanonok atya 
hetvenedik születésnapja és 
pappá szentelésének negyven-
ötödik évfordulója alkalmából. 
Tapasztó plébános úr 1972. áp-
rilis harmadika óta gondozza Is-
ten igéjéhez híven a gyülekeze-
tek lelki életét, 1983 óta környé-
künkön, majd városunkban is: 

Nyíracsádon, Nyírábrányban, 
Nyírmártonfalván, Fülöpön és 
Vámospércsen. „A plébános 
szolgálatát a szomszéd telepü-
léseken is elismerik, köztisz-
teletnek örvend nemcsak egy-
házi, hanem polgári körökben 
is. Hívei tisztelik és szeretik, 
bölcs és alázatos embernek 
tartják.” – fogalmazott Nyíri 
Béla, Nyírábrány polgármeste-
re 2015-ben, amikor Tapasztó 

atyát Nyírábrány és Nyíracsád 
díszpolgárává választották. Az 
április másodikai ünnepségen 
főméltóságú Palánki Ferenc 
püspök úr, Bosák Nándor nyu-
galmazott püspök úr, a térségi 
települések római-, görög kato-
likus és református egyházak 
képviselői, polgármesterek, 
képviselők – köztük Polgárné 
Nagy Elvira, településünk kép-
viselője – és nagyszámú hívő 

köszöntötte az évfordulós 
plébános atyát. Tasó László ál-
lamtitkár, a választókerület or-
szággyűlési képviselője ünnepi 
beszédét a jubiláns papi jel-
mondatára („Te vagy uram én 
reményem, ne hagyj soha szé-
gyent érnem.”) építette: „Egy 
olyan ember jelmondata ez, 
akinek legféltettebb kincse a 
becsülete. Biztonsággal állítom, 
hogy János atya a jelmondatá-

nak megfelelően végezte szol-
gálatát, és élte le életét, holott 
számos akadállyal, nehézséggel 
és bajjal kellett megküzdenie.” 
A maroknyi vámospércsi gyüle-
kezetet is pásztoroló atyát 1992-
ben esperessé, 2005-ben kano-
nokká nevezték ki. Tevékeny 
életére és alázatos működésére 
a Gondviselő áldását kérjük!



eladó

dió színű 4 m-es 
szekrénysor, egy 

áthidalós bükk színű 
szekrénysor 3,3 m-es, 
ehhez 1 db komód, és 
1 db kétajtós szek-

rény is van.

Konyhabútor 3.1 m 
plussz tálaló szek-

rény és sarok étkező.
1 db sarok íróasztal.

Érdeklődni
lehet:

06-20/985-1871-es 
telefonszámon.

Megnyitottuk
virág- és ajándéküzletünket 

a Patika u. 7. alatt, 
a Flamingó épületében!

Vállaljuk menyasszonyi csokrok, 
alkalmi csokrok, virágtálak, 

asztaldíszek, sírcsokrok, koszorúk 
készítését!

A közelgő anyák napjára, 
ballagásra, névnapra, 

születésnapra lepje meg szeretteit 
virággal, ajándékkal!

Folyamatosan bővülő 
árukészletünkkel várjuk leendő- és 

már visszatérő vásárlóinkat!

Kövessenek minket a Facebookon is: 

Frézia Virág Ajándéküzlet

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)
2017. március 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 148 732
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 156 601
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs Pacsirta u. 16. 59 330
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 57 800
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 516 150
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 148 643

Összesen: 2 698 256

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)
2017. március 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

Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 110 513
Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

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

Összesen: 5 395 062 

Akik már nincsenek közöttünk:

Kozáp Gáborné (baloGh Juliánna)
SzőcS Károlyné (Korhán ErzSébEt)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Vámospércs környékén szántó földet bérelnék érdeklődni a 
0630/4661068 telefonszámon lehet

2017. március

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2017. március 27. napján rendes ülést tartott, 
melyen a következő döntéseket hozták a képviselők:

a településfejlesztési és településrendezési dokumen-•	
tumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogin-
tézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 
új rendeletet megalkották a képviselők, mely az önkor-
mányzat településrendezési eszközeinek készítésére, vagy 
azok módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési sza-
bályokról szól 

a képviselők úgy döntöttek, hogy a város települési •	
főépítészi feladatainak ellátásra Marosán Andrea okleves 
településmérnököt bízzák meg

a képviselők elfogadták a Közszolgálati Tisztviselők •	
Napja munkaszüneti nappá történő nyilvánításáról szóló 
rendeletet, mely szerint július 01. munkaszüneti nap

a közterület filmforgatás célú használatának szabálya-•	
iról szóló rendelet módosításra került, mely szerint a díj-
megállapításra vonatozó rendelkezéseket hatályon kívül he-
lyezték, tekintettel arra, hogy azt a későbbiekben a mozgó-
képekről szóló 2004. évi II. törvény 3. melléklete biztosítja

a hulladékgazdálkodási közszolgátaltásról szóló rende-•	
let módosításra került, mely szerint bevezetésre kerülnek 
április 01-től a kisebb méretű hulladéktároló edények (60 
l és 80 l) illetve szelektív hulladékgyűjtés nem konténerbe 
hanem lakosság részére eljutatott átlátszó zsákban történik

a települési támogatás megállapításának, kifizetésé-•	
nek, folyósításának szabályairól és a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosításáról is 
döntöttek a képviselők: megszüntetésre került az eddig 
érvényben lévő 50%-os hulladékkezelési díjtámogatás he-
lyette a 60 l és 80 l űrtartalmú gyűjtőedényzet vásárlásához 
100%-os mértékben történő fizetési kedvezmény biztosít-
ható az arra jogosultaknak

a képviselők a személyes gondoskodást nyújtó szoci-•	
ális ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjak ön-
költségszámításáról is döntöttek

két pályázat benyújtásáról is döntés született: az egyik •	
a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben- 
kedvezményezett térségek”, a másik „A könyvtári intéz-
ményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 
című pályázat 

a testület elfogadta az Önkormányzat 2017. évi Közbe-•	
szerzési tervét

elfogadták továbbá az óvodai beiratkozás időpontját, •	
amely 2017. április 20., 21. 24. 25. napján de. 8.00 -  du. 16.00 
között lesz

a képviselők döntöttek arról, hogy a 2017-2018 évekre •	
vonatkozóan egyszerű beszerzési eljárást folytatnak le az 
Élelmezési Intézmény élelmiszer beszerzései tekintetében

a képviselők támogatták a Református Egyházközség •	
kérelmét, mely szerint a három harang éjszaki megvilágí-
tása érdekében a templom reflektorait ráköthessék a város 
közvilágítási hálózatára

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

Tűzgyújtási tilalom!

A Földművelésügyi Minisztérium általános tűzgyújtási ti-
lalmat rendelt el az ország teljes területén lévő erdőkre és 
fásításokra valamint az erdők és fásítások határától számított 
kétszáz méteren belüli területre. Tilos a tűzgyújtás a felsorolt 
területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is valamint a közút- és 
vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is.
A Földművelésügyi Minisztérium felhívja a mezőgazdasági 
területen dolgozók, az erdőben kirándulók, valamint a köz-
úton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és 
dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák 
el.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi 
bírsággal sújtható!
A tűzgyújtási tilalom elrendelésére a fokozott tűzveszély mi-
att volt szükség. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság tájékoztatása alapján az elmúlt időszakban, az országban 
több helyen megnövekedtek az erdő, illetve vegetációtűzzel 
kapcsolatos esetek száma. Az erősödő nappali felmelegedés 
és a szeles, csapadékmentes napok gyakoribb előfordulása 
miatt kiszáradt és ezért gyúlékony állapotba került növényzet 
és az erdei avar számos erdőterületen, illetve azok közvetlen 
közelében, különösen a parlag- és legelő területekkel határos 
erdőkben. A rendkívül gyúlékony száraz növényzet és erdei 
avar az erdőkben, fásításokban vagy mezőgazdasági terüle-
teken életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető tűzeseteket 
eredményezhet.
A tűzgyújtási tilalom a fokozott tűzveszély elmúltáig áll fenn, 
amelyről a Földművelésügyi Minisztérium határozatban tájé-
koztat.

Csapadékvíz elvezetésének helyes módja

Az útfelújítási munkálatokhoz kötődő helyszínelésnél a 
Vámospércsi Önkormányzat azt tapasztalta, hogy az ingatlan-
tulajdonosok nagy része az épületek csapadékvizét szabály-
talanul a közterületre (utcákra) vezetik ki. Ez elmondható 
Vámospércs valamennyi utcájára. Az így szabálytalanul kive-
zetett csapadékvíz nagymértékben hozzájárul a belterületi 
földutak kátyúsodásához, és esőzés esetén a nehezen járható-
sághoz. Ezért az Önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az épületeik csapadékvizét „Az országos településrendezési 
és építési 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 tulaj-
donos az önkormányzat hozzájárulásával a törvény szerint a 
járda alatt megfelelő műszaki megoldással a csapadékvizet az 
árokba vezetheti. Ahol vízelvezető árok nincs kiépítve ott az 
ingatlan tulajdonos a saját ingatlanán köteles elszikkasztani 
a csapadékvizet (meglévő akna, szikkasztó akna, szikkasztó 
gyűrű segítségével vagy más technikai megoldással). Az ön-
kormányzat az ingatlantulajdonosoknak a megfelelő megol-
dás elvégzésére 2017. június 30-ig ad haladékot. A megadott 
határidőt követően a munkák elvégzését az Önkormányzat 
ellenőrizni fogja, és akik a felhívás ellenére sem tesznek ele-
get az előírásnak, azokkal szemben eljárást kezdeményez.

Vámospércsen a Váci 
M utca elején lévő,

„Gardrób” 
használt ruha bolt 

profiljának megfelelő 
berendezéssel, 

árukészlettel, vagy a 
nélkül eladó!

Irányár:
1 millió Ft

Tel.:
06 (20) 268-6645
06 (52) 210-477

Vámospércs központ-
jában a Kendereskert 

utcában

987 m2-es építési 
telek eladó, vagy 
művelésre kiadó.

Teljes össz közmű az 
utcában, fúrott kút a 

telken.

Irányár
3 millió Ft.

Érdeklődni a
06 (30) 292-8050

telefonszámon lehet.

Pálinkafőzés mesterfokon!

Kedves bérfőzetők! A Barna Pálinkafőző Kft. 
hagyományos de új kétlépcsős rendszerben 
készít minőségi párlatokat 30 éves szakmai ta-
pasztalatra alapozva. Családi vállalkozásunkban 
ügyfeleink a saját maguk által előállított cefré-
ből készült párlatot kapják vissza nemes ital for-
májában. Várjuk szíves megkeresésüket!

Elérhetőségeink:   

Létavértes, Kossuth szőlőskert
5100 hrsz. (Újlétai útfél)

Barna Péter:       0630-314-0295
Barna Róbert:    0630-547-1209
facebook:            Barna Pálinkafőzde

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Kozáp Gáborné
sz.: Balogh Juliánna

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

SzőcS Károlyné
sz.: Korhán ErzséBEt

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

részvéttel osztoztak



A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a tan-
köteles korú, első osztályba lépő gyermekek beíratására 

• 2017. április 20. (csütörtök)   8.00-16.30 óra között,
• 2017. április 21. (péntek)       8.00-16.30 óra között kerül sor a Vámospércsi Mátyás 

Király Általános Iskola és AMI Iskola u. 1 sz. alatti épületben (I. em. igh. iroda).

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány (lakcímkártya), tartózkodási hely (állandó bejelentett lak-
cím hiányában)

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
o regisztrációs igazolás (határozott ideig érvényes)
o tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel)
o állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel)

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
o óvodai szakvélemény
o nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
o sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakvéleménye

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• gyermekvédelmi, illetve egyéb kedvezményekre jogosító okirat.
• a diákigazolványhoz szükséges, a Kormányablakban /okmányirodában Vámospércs 

Béke u.3/ kiadott fényképes adatlap, melyet a gyermeknek a két szülő által igé-
nyelt személyi igazolvány megérkezése után tudnak kiadni.

• a gyermek egészségügyi kiskönyve

A helyszínen kitöltendő dokumentumok:

• elvált szülők gyermeke esetén, nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
• nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
• nyilatkozat művészeti oktatás keretében tanszak választásról
• nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön tör-
ténő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles jelenteni.

Vámospércs, 2017.03.31.
Mészárosné Oláh Róza intézményvezető megbízásából:

Szabó Gyula igh.

Tájékoztatás iskolai beiratkozásról

3 év szoros, az élet min-
den percét érintő együtt-
lét után a szülőknek nehéz 
elengedni a gyerekeiket az 
óvodába, egy ismeretlen, 
idegen környezetbe. Az első 
elszakadás a gyerekeket és 
a szülőket egyaránt megvi-
seli. A Vámospércsi Óvoda 
mindent megtesz, hogy az 
első találkozáskor meleg, ba-
rátságos környezet fogadja a 

legkisebbeket, a beilleszke-
dés zökkenőmentesen, po-
zitív élményekkel gazdagon 
mehessen végbe. Az óvodai 
környezetbe való beszokást 
azzal igyekeznek megköny-
nyíteni, hogy lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a 
kicsik már a nyári időszak-
ban betekinthessenek az 
óvodai életbe és megismer-
kedhessenek a leendő óvó 

nénikkel. Az Óvodavezetőt, 
Németh Jánosnét kérdeztük 
arról, mit tud a Vámospércsi 
Óvoda nyújtani a gyerekek-
nek és a szülőknek, hogyan 
teremtik meg azt az ottho-
nos és bensőséges légkört, 
ami az intézményt jellemzi.

„Nagyon fontos felada-
tunknak tekintjük, hogy nyu-
godt, rendezett, otthonos 
külső és belső környezetbe 

várjuk az óvodás gyerekeket 
és ehhez a fenntartó önkor-
mányzattól is minden támo-
gatást megkapunk. Intézmé-
nyünk óvodai nevelésének 
legfontosabb jellemzője, 
hogy minden a gyerekekért, 
töretlen fejlődésükért tör-
ténik. Figyelembe vesszük 
a gyerekek életkori sajátos-
ságait, egyéni igényeiket. 
Ebben az életkorban a gyere-

kek legfőbb tevékenysége a 
játék, valamennyi tevékeny-
séget e köré építjük. A játék 
közben észrevétlenül meg-
ismerik az őket körülvevő 
világot. Olyan környezetet 
teremtünk, ahol nem kell 
sietni, ahol lehet felfedez-
ni, rácsodálkozni a minket 
körülvevő dolgokra, sokat 
nevetni, mozogni, rajzolni, 
mesélni, alkotni. Olyan érté-

kekkel, képességfejlesztés-
sel, készségekkel, tudással 
igyekszünk megismertetni, 
ellátni óvodásainkat, ame-
lyek megfelelő alapot jelen-
tenek az általános iskolai 
tanulmányaikhoz, az életben 
való elboldoguláshoz.” – nyi-
latkozta újságunknak Né-
meth Jánosné óvodavezető.

„Minden a gyerekekért, töretlen fejlődésükért történik”

Az óvodai beíratás 2017. április 20; 21; 24; 25-én 8 órától 16 óráig tart.

Helye: az óvoda titkársága.
Kérem, hozzák magukkal gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, oltási bizonyítványát, 
TAJ kártyáját és lakcímkártyáját.
A 2017. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltött gyerekek számára az óvodai nevelés 
kötelező!
Azokat a gyerekeket, akik később töltik be a 3. életévüket, előjegyzésbe vesszük és a neve-
lési év során folyamatosan kapcsolódhatnak be az óvodai nevelésbe.
A 2 éves gyerekek bölcsődei ellátása iránti igény jelzését is ekkor fogadjuk.

                                                       Tisztelettel: Németh Jánosné
                                                                             Óvodavezető

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

Dr. Kovács Dominika Lilla 
tavaly vette át Erdei Ágnes 
doktornő háziorvosi pra-
xisát városunkban. Eddigi 
szakmai és emberi tapaszta-
latairól, életpályájáról és új 
állomáshelyéről, a prevenció 
és a gyógyítás fontosságáról 
kérdeztük. 

Vámospércsi Hírek: 
Mindig is orvos szeretett 
volna lenni? Mikor döntött 
úgy, hogy orvosi egyetemre 
jelentkezik és emberek gyó-
gyítására teszi fel az életét? 
Volt a családjában példaké-
pe ebből a szempontból?

Kovács Dominika Lil-
la: Nagyon sokáig nem tud-
tam mi akarok lenni. Tanulni 
nagyon szerettem, mindig 
kitűnő tanuló voltam, így 
nehéz volt a döntés. A pálya-
választásnál sokat segített az 
otthoni példa is. Édesanyám 
tanárként, édesapám agrár-

mérnökként, falugazdász-
ként dolgozott. Ők soha nem 
mérték az időt, a nehézsége-
ket, csak mentek és segítet-
tek mindig és mindenkinek. 
Úgy gondoltam, hogy orvos-
ként én is sokat tudnék az 
embereken segíteni.

V.H.: Doktornő 2016 óta 
praktizál Vámospércsen. 
Milyen elvárásokkal és ter-
vekkel érkezett városunk-
ba? Milyen tapasztalatokról 
számolhat be az első év vé-
gén?

K.D.L.: Vámospércshez 
nem csak azért kötődöm, 
mert közel van gyerekko-
rom színhelyéhez, de azért 
is mert sok kedves barátunk, 
ismerősünk lakik itt. A gya-
kornoki év alatt Erdei doktor-
nőnél igyekeztem minél job-
ban megismerni betegeimet. 
Szeretném, ha jól felszerelt 
rendelő várná az ide érkező-
ket. Igyekszem fokozatosan 
fejleszteni a tárgyi feltétele-
ket, hogy ezzel is gyorsabbá 
tegyem a vizsgálatokat (hisz 
néha 80-90-nél is több beteg 
van naponta), alaposabb di-
agnózist tudjak felállítani. 
Nagyon sok jószándékú, se-
gítőkész emberrel találkoz-
tam Vámospércsen. Külön 
köszönöm Ménes Andrea 
polgármester asszony és 
a képviselő testület eddig 
nyújtott segítségét!

V.H.: Mi az orvosi hitval-
lása? Milyen az ideális or-
vos-beteg kapcsolat?

K.D.L.: Igyekszem a bete-
gek hasznára kamatoztatni 
meglévő tudásom, folyama-
tosan fejleszteni ismerete-
imet. Szeretnék a magam 
módján minél többet segí-
teni az itt élő embereknek. 
Nem csak a gyógyítást, de a 
megelőzést is nagyon fon-
tosnak tartom. Jobb a be-
tegséget megelőzni, mint a 
kialakultat kezelni. Például 
egy kezdődő cukorbetegsé-
get megfelelő diétával, moz-
gással vissza lehet fordítani, 
azonban egy kialakult beteg-
ség már visszafordíthatat-
lan, ennek esetén állandóan 
gyógyszert kell szedni, nem 
beszélve a sok szövődmény-
ről. Igyekszem minden bete-
gemet egyenlő figyelemmel 
és gondossággal gyógyítani, 
próbálok mindenkire elég 
időt szánni. Ebben nagy se-
gítségemre van az asszisz-
tensnőm, akinek nagyon 
hálás vagyok a kitartó mun-
kájáért, segítségéért.

V.H.: Mesélne hobbijairól, 
érdeklődési köreiről, kedves 
elfoglaltságairól?

K.D.L.: Szabadidőm van 
is, nincs is. Két kisgyerekem 
van, 8 éves a lányom, 5 éves 
a fiam. Velük töltöm minden 
szabad percemet. Szívesen 
játszom, focizok, mesélek 
nekik. Szeretek finomakat 
főzni, szívesen megyünk 
együtt kirándulni, utazni. 
Engem a családom kapcsol 
ki igazán.

Megbízunk egymásban

Az elmúlt 26 év legna-
gyobb honvédelmi és had-
erő-fejlesztési programjának 
elindítását jelentette be a 
közelmúltban dr. Simicskó 
István honvédelmi minisz-
ter. A haderő társadalmi 
kapcsolatainak szorosabbra 
fonása, illetve a tervezett 
technikai fejlesztések mel-
lett folytatódik a katonák 
ütemezett illetményemelése 
is. Megpróbáltunk utánajár-
ni, mennyire lehet vonzó a 
katonai pálya a munkát kere-
sőknek.

2004 óta a kötelező kato-
nai szolgálatot felváltotta az 
önkéntesség, ennek követ-
keztében a katonáskodás 
egy önként vállalható hiva-
tássá, a Magyar Honvédség 
pedig egy professzionális 
alapokon működő szerve-
zetté alakult át. Ennek meg-
felelően a katonák minden-
napjai, a bejutás feltételei és 
a szolgálatért kapott juttatá-
sok is teljes mértékben át-
alakultak. Ha valaki szeretne 
a honvédség kötelékében 
katonaként szolgálni, hiva-
tásos, szerződéses vagy tar-
talékos állományban teheti 
ezt meg. Azok, akik a hiva-
tásos szolgálat mellett dön-
tenek az MH Altiszti Akadé-
miára, valamint a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Had-
tudományi és Honvédtiszt-
képző Karhoz adhatják be 
jelentkezésüket az érettségi 
megszerzését követően. Aki 
nem kíván a továbbtanulás 
lehetőségével élni szerződé-
ses vagy önkéntes tartalékos 
katonaként is csatlakozhat 
a Magyar Honvédséghez. 
„Szerződéses katonának je-
lentkezők számára végzett-
ségnek megfelelően igyek-
szünk munkakört kínálni, 
az önkéntes tartalékos szol-
gálatvállalás pedig azoknak 
jelenthet megoldást, akik 
civil munkájuk, vagy iskolai 
tanulmányaik mellett sze-
retnének katonai tapaszta-
latot szerezni” – nyilatkozta 
újságunknak Nagy Zoltán 
alezredes. Tőle tudtuk meg 
azt is, hogy az a katona, aki 
legénységi állományúként 
csatlakozik a sereghez alap-
fizetésként bruttó 180.000 
forinttal számolhat, de ha 
rendelkezik érettségi bizo-
nyítvánnyal, ez a havi összeg 
bruttó 220.000 forint. Ugyan-
akkor a kedvezményes, vagy 
térítésmentes étkezés, az 
utazási és lakhatási, valamint 
iskolakezdési és nevelési tá-
mogatás mind-mind súlyos 
tízezrekkel növeli a katonák 
fizetését. A 2015-ben elin-

dított bérfejlesztés tovább 
folytatódik és 2019 január-
jáig évente 5-5 százalékkal 
garantáltan emelkednek a 
bérek.

A toborzóirodák ország-
szerte várják azokat, akik 
már döntöttek, hogy beáll-
nak a seregbe, de azokat is, 
akik szívesen beszélgetné-
nek a számukra elérhető 
lehetőségekről. A http://
iranyasereg.hu weboldalon 
megtalálható minden in-
formáció a munkakörülmé-
nyekről, a katonák életéről, 
az elérhető juttatásokról, a 
jelentkezési lehetőségekről, 
illetve magáról a felvételi 
eljárás menetéről. Elérhető 
a regisztrációs lap is, amely 
az első lépcső a katonai pá-
lya felé. Akinek a katonásko-
dás lehetőségének bármely 
formája felkeltette az érdek-
lődését, a megyeszékhelye-
ken lévő toborzóirodákban 
személyesen is tájékozódhat 
(Debrecenben a Péterfia 
utca 58/a szám alatt).

Stabil munkahely, emelkedő bérek: 
új távlatok a Magyar Honvédségben

A talajterhelési díj megfizetése április 15-étől esedékes!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy azon ingatlantulajdonosoknak, akik ingatlanuk 
szennyvizét április 15-éig nem kötik rá a szennyvízhálózatra, a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény alapján talajterhelési díjat kell adók módjára fizetni.
A talajterhelési díj mértéke:

a vízórával rendelkező ingatlanok esetében: ez éves vízfogyasztás (m3) x 2400 Ft,•	
a vízórával nem rendelkező ingatlanok esetében naponta 0,03 m3 ivóvízfogyasztást kell •	
alapul venni: így az éves díj 0,03 m3 x 365 nap x 2400 Ft.

Az így kiszámolt talajterhelési díj csökkenthető a számlával igazolt, év közben elszállított szip-
pantott szennyvíz mennyiségével.
A talajterhelési díj abban az esetben róható ki az ingatlan tulajdonosára, ha a műszakilag alkal-
mas hálózatra nem csatlakozik rá. Egyedi kérelem alapján az Önkormányzat – indokolt esetben 
– talajterhelési díj megfizetése alóli mentességről dönthet. Az egyedi kérelem, pontosan meg-
jelölt okkal a Polgármesterhez nyújtandó be.
Azok a tulajdonosok, akiknek a hálózatra csatlakozással kapcsolatban műszaki problémájuk 
adódik, a szolgáltató ZRV Zrt. munkatársaitól kérhetnek segítséget: Gólya Zoltán: 0670/41 22 
974; Mezei Sándor: 0670/41 22 894.
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Fáklyás felvonulás világította be az ünnepet
Vámospércsen hagyomány-

nak számít, hogy március 15-ét 
a Vámospércsi Mátyás Király 
Általános Iskola és AMI 5. év-
folyamos tanulóinak műso-
rával ünnepeljük. A gyerekek 
felelevenítették a forradalmi 
történéseket, előadásukat 
tánccal és énekléssel színe-
sítették. Felkészítő tanáraik 
Cseresznye Erzsébet és Opre 
Mária Krisztina voltak, techni-
kai segítséget Zsidi Ernesztina 
és Bánóczki Krisztina adtak. A 
dekorációban közreműködött 
Elekné Laczkó Judit valamint 
a Művelődési Ház dolgozói.

Az ünnepi műsor után fák-
lyás felvonulással emlékezett a 
megjelent tömeg, az iskolából 
a Petőfi-szoborhoz vonultak, 
ahol az ünnepélyes koszorú-
zás előtt a Vámospércsi Nép-

dalkör forradalmi dalcsok-
rát hallgathatták meg, majd 
Lengyel Lili és Holhós Milán 
óvodások mondtak verset 

Győriné Major Éva óvónő ve-
zetésével.

Közlekedjünk biztonságosan!

Versenyekben gazdagon telt a hónap
az iskolások számára

2017. március 28-án ismét 
Közlekedési Nap volt óvo-
dánkban. A hagyományoknak 
megfelelően 9:30-tól a nagy-
csoportosok kerékpározásával 
kezdődött a program. A gyer-
mekek saját kis járművükkel az 
óvó nénik és dajka nénik kísé-
retében az óvodát körülvevő 
utcákban bicikliztek. Bizton-
ságukról a Vámospércsi Pol-
gárőr Egyesület tagjai (Bacsa 
Gizella és Forgács Imre) gon-
doskodtak. Rendezvényünk 
látványos kutyabemutatóval 
folytatódott, a gyermekek 
legnagyobb örömére. A Nyír-
ábrányi Határrendészeti Ki-
rendeltség munkatársai és a 
Kék Lovagok Motoros Klubja 
(kiegészülve a Sólyom Debre-
ceni Motoros csapat tagjaival) 
valamint a Honvédség 3 tagja 
látványos technikai bemutatót 
tartottak. A gyermekek játékos 
előadás során ismerkedtek 
meg a rendőri karjelzésekkel, 
a gyalogos közlekedés szabá-
lyaival, a leggyakoribb KRESZ 
táblákkal. 

A reggeli és délutáni idő-
szakban a szülők a gyerme-
keikkel közösen játszottak: 
KRESZ táblák jelentését kel-

lett megmondaniuk. A helyes 
válaszokat az óvó nénik autós 
matricákkal és apró ajándé-
kokkal jutalmazták. 

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni minden közreműkö-
dőnek, hogy színesebbé és tar-
talmasabbá tették óvodásaink 
programját!

• Karacsa Attila alez-
redes Úrnak és a Nyírábrányi 
Határrendészeti Kirendeltség 
munkatársainak

• Sipos Miklósnak, a 
„Kék Lovagok” Motoros Klub 
vezetőjének, valamint a „Só-

lyom” Debreceni Motoros 
Egyesület tagjainak

• a Honvédség tagjai-
nak

• a Vámospércsi Pol-
gárőr Egyesületnek

• a Vámospércsi Má-
tyás Király Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola ve-
zetőségének, akik a helyszínt 
biztosították a kutyás bemuta-
tóhoz.

A szervezők Nagy Hajnalka, 
Kocsisné Nagy Enikő, Hajzer 
Imréné óvodapedagógusok 
voltak.

Március 22-én kékbe öl-
töztek a Vámospércsi Mátyás 
Király Általános Iskola és AMI 
tanulói és tanárai. „Szennyvi-
zek? Tiszta vizet!” – hangzott 
az idei víz világnapjának jel-
mondata. A gyerekek a vízzel 
kapcsolatos tudásukat vetél-
kedőn mérhették össze.

A téglási Babszem Jankó 
népmesemondó versenyen 
Sallai Réka (2.a) és Plavecz 
Kincső (3.a) különdíjat ka-
pott. Felkészítőik: Molnár Edit 
és Plaveczné Gábori Csilla.

A Mesél a Sárrét megyei 
népmesemondó versenyen, 

Püspökladányban Petruska 
Kristóf (4.a) 1. helyezést ért el. 
Kristóf a versenyre édesanyja, 
Komlósi Erika segítségével ké-
szült fel.

Az alsó tagozatosok számára 
a húsvétra készülve tojásfestő 
versenyt rendeztünk. Ered-
mények: 1. helyezettek: Tordai 
Vivien (2.c), Morauszki Éva 
(3.a), Petruska Kristóf (4.a); 
2. helyezettek: Krek Patrícia 
(2.b), Lakatos Andrea Borbá-
la (2.c), Plavecz Kincső (3.a), 
Koszczelnik Klaudia (4.a); 3. 
helyezettek: Rácz Fruzsina 
(2.b), Demeter Petra (3.b), 

Saliga Julianna (4.b)
Hatodikos pénzügyi szakkö-

röseink a Vigyázz, Kész, Pénz! 
pénzügyi vetélkedő regionális 
középdöntőjében 2. helye-
zést értek el. A csapat tagjai: 
Gellén Attila, Kopezda Csaba, 
Nagy Laura, Nagy Lóránt Lajos 
6.a, valamint Vágner Károly 
6.b osztályos tanulók. Felkészí-
tő nevelő: Kelemenné Hajdó 
Mária. 

Tankáné Antal Irén

Fotó: Csányiné Birki Bernadett

Május 31. a Kihívás Napja!
A Kihívás Napja a világ ta-

lán legnagyobb egy napon zaj-
ló lakossági sporteseménye. 
1982-ben indult Kanadából, 
ahol két szomszédos város ve-
zetői elhatározták, hogy egy 
egész napos verseny kereté-
ben döntik el, melyikük vá-
rosa a sportosabb. A verseny 
eldöntéséhez 0 órától este 
9-ig folyamatosan számolták, 
hányan végeznek aktív test-
mozgást legalább 15 percen 
keresztül. A Kihívás Napja 
hamar meghonosodott szerte 

Európában és a nagyvilágban, 
majd 1991-ben Magyarország-
ra is megérkezett. Hazánkban 
eddig összesen 1596 település 
vett részt a vetélkedésben. Ta-
valy a versenyben részt vett 
falvak és városok lakói egyet-
len nap alatt több mint 3 mil-
lió negyedórás testmozgást 
végeztek. A Kihívás Napjának 
célja az, hogy kedvet teremt-
sen a mozgáshoz, az egész-
séges életmódhoz – ezért 
támogatják olimpikonjaink, 
sportkiválóságaink is szemé-

lyes részvételükkel ezt az or-
szágos eseményt.

Városunk idén is csatlakoz-
ni kíván a mozgalomhoz és a 
tavalyihoz hasonló változatos 
és igazán rendhagyó (például 
munka előtt, alatt és után is 
végezhető) sportolási lehető-
séget szeretne kínálni a mo-
zogni vágyóknak. Örömmel 
várjuk azoknak a jelentkezé-
sét, akik szívesen segítené-
nek abban, hogy Vámospércs 
lehessen az ország egyik leg-
sportosabb kisvárosa!

Vámospércsen a HoneyBeast!
Biztosan nem marad egye-

dül a HoneyBeast együt-
tes július 1-jén, amikor is a 
Vámospércsi Hajdú Napo-
kon adnak nagyszabású élő 
koncertet. Az aranylemezes, 
MAHASZ toplistás együttes 
2011-es megalakulása óta két-
szer kapott Fonogram-díj je-
lölést, slágerei pedig rendre a 
listák élére kúsztak. Az elekt-
ronikus pop-rock zenét játszó 
együttes „A legnagyobb hős” 
című dalukkal robbant be a 
köztudatba, amellyel „A dal” 
című eurovíziós válogató mű-
sorban közönségkedvencként 
az első nyolcba jutottak. Az 
„Egyedül” slágerük keserűen 
ironikus dalszövegével és a 
már-már (segély)kiáltásszerű 
refrénjével méltán fészkelt be 
rádióhallgatók százezrének 
fülébe. A „Bódottá” az élet, 
pillanatszerűségére és a bol-
dogság megfoghatatlanságára 

irányítja a figyelmet. Legújabb 
2017-es albumuk címadó dala 
a „Súlytalan” tovább szélesíti a 
HoneyBeast palettáját, a meg-
szokott slágerekhez képest 
sokkal líraibb a dallam, de a 
dalszöveg éppolyan elmélyült 
– a refrénvégi felsorolásával 
az emberi élet egészét lefedi: 

„Szeretek, ölelek, zokogok, re-
megek / Rohanok, elesek, zu-
hanok, lebegek / Súlytalan…” 
Az új album minden darabja 
nagyon ígéretes, azt hiszem, 
júliusig sokat kívülről megta-
nulunk!

Most és a költészet óráján
„Könyörögj érettünk”

(Kovács András Ferenc)

Ha visszatekintünk elmúlt 
éveinkre, óvodás és iskolás 
éveinkre elsősorban, fellapoz-
zuk távoli emlékeinket, kutat-
va, hogy kivel és hol voltunk, 
mit csináltunk április 11-én, 
talán nem minden részletre 
derül fény, de nagy valószínű-
séggel kijelenthetjük: versek 
közelében, olvasva telt a nap. 
A Magyar Költészet Napja. Jó-
zsef Attila születésnapja. A szü-
letésnaphoz születésnapi torta 
dukál: ilyenkor országszerte 
nagyszabású költészetnépsze-
rűsítő versenyeket, könyvtári 
órákat, szavalóversenyeket 
tartanak, az ünnepeltre gon-
dolva fújjuk el 
a gyertyákat a 
k é p ze le t b e l i 
tortán. A gyer-
meki újdonság-
érzetet köve-
tően, változó 
világunkban, 
gyarapodó éve-
inkkel hátunk 
mögött, fel 
tudunk-e még 
nőni a költé-
szethez? A kér-
dés maradjon 
költői, nehéz 
volna biztos 
választ adni rá. 
Egy valamit vi-
szont kijelent-
hetünk: vannak 
olyan költemé-
nyek, amik hal-
latán az ember 
libabőrös lesz. 
Valahol itt van 
elrejtve a titok. 
Bizonyos útke-
reséseink so-
rán ránk találó 
versek élethosz-
szig meghatá-
rozó, megtartó 
erővel bírnak. 
A legtöbb em-
bernek van 
kedvenc verse, 
ami kézen fog-
va vezeti a kü-
lönféle életpe-
riódusokban és 
segít eligazodni 
az érzelmek és 
a világ dolgai-
ban. „Az vagy, 
amit olvasol”, 
„csak az ember 
olvas”, „mondd 
meg, mit olva-

sol, és megmondom, ki vagy”, 
„minden elolvasott könyv egy 
újabb megélt élet” – ezek a 
megjegyezhető, jól hangzó 
mondatok visszaköszönnek, 
visszafelelnek saját életünket 
illetően is. Az üveggolyókkal 
játszó, mégis csillagokat igaz-
gató József Attila barátja, Ily-
lyés Gyula még hozzáfűzi: „aki 
a versírást abbahagyja, az igaz-
mondást hagyja abba”. Nagy 
László intelme is ideér a köze-
lünkbe: „Műveld a csodát, ne 
magyarázd!” Ez utóbbi inte-
lem megfogadására lehetünk 
figyelmesek Vámospércsen az 
áprilisi kulturális programkí-
nálatot szemügyre véve, ami 
kiterjeszti a Költészet Nap-
jának ünnepét az egész hó-

napra. Április 5-én a legifjabb 
olvasók Nyulász Péter Év Gye-
rekkönyve-díjas költővel talál-
kozhattak a Művelődési Ház 
és Könyvtárban, majd rendha-
gyó könyvtári órára került sor 
április 11-én, amit másnap, áp-
rilis 12-én a Nevesincs Színház 
Toldi-előadása követett (hódo-
lattal az idén 200 éve született 
Arany János emlékének). Áp-
rilis 22-én ünneplőbe, „talpig 
versbe” öltözik a város, hiszen 
újra megrendezésre kerül a 
„Kertész leszek, fát nevelek” 
című szavalóverseny. Az ün-
nepségsorozat április 28-án 
zárul, Németh Zoltán, Varsó-
ban élő József Attila-díjas köl-
tő közönségtalálkozójával.


