
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

XXVII. évfolyam, 8. szám
2017. augusztus

Ingyenes újság

Polgármesteri napló

Az újság előkészítése al-
kalmával, mindig lázasan 
gondolkodom azon, hogy 
az adott hónapban milyen 
aktuális vagy örök érvé-
nyű témával keressem meg 
Önöket. Rengeteg nyári 
élménnyel a tarsolyomban 
nem vagyok mondandó hí-
ján, de ahogyan lapozgatok 
a gondolataim között, egyre 

másra államala-
pító Szent István 
királyunk alakja 
körül toporgok, 
felidézve mind-
azokat az örökér-
vényű bölcsessé-
geket, melyeket 
az ő mintája által 
igazán könnyű 
a felnövekvő ge-
nerációkkal is el-
fogadtatni! Ez a 
töprengés, mely 
jó ideje már, 
hogy hatalmába 

kerített, nyilván augusztus 
huszadikára készülve nyer-
te el fő hangsúlyait. 

Gondolom, nem vagyok 
ezzel az érzéssel egyedül, 
hisz az ünnep nem csak az 
adott nap vagy pillanat eu-
fórikus megélése, hanem 
a folyamat és készülődés, 
ahogyan várod azt a bizo-

nyos napot: amikor tested-
lelked ünneplőbe öltözte-
ted, megidézed és újra éled 
az emlékeidet, fejet hajtasz, 
hálával és tisztelettel gon-
dolsz azokra, akik munká-
jukkal, hősiességükkel meg-
teremtették számunkra éle-
tünk nyugodt, biztonságos 
alapjait. Akik nem csupán 
önmaguk vagy a családjuk 
boldogulását tartották szem 
előtt, hanem maradandó 
szellemi vagy anyagi java-
kat hagyva maguk után a 
közösségüket és így a nem-
zetüket is gyarapították. 
Nemzetünk példaképeinek 
fotóalbumában vitathatatla-
nul elől szerepel államala-
pító királyunk, István képe, 
aki lerakta annak a keresz-
tény, feudális államnak a 
fundamentumait, melyet 
egész Európa befogadott és 
elismert. Szigorú, céltuda-

tos s átlátható törvényeivel 
és cselekedeteivel népünk 
felemelkedését, s egy cso-
dálatos ország szervezését 
szolgálta. Vívódásait, tette-
it és uralkodóvá válásának 
történetét Szörényi Leven-
te és Bródy János – addig 
szokatlan módon – 1983-
ban az István, a király című 
rockoperában örökítette 
meg. A több mint harminc 
éve szerzett dalok nem csak 
a magyar emberek fülébe 
másztak azóta örök időkre, 
de a szíveket is megérin-
tették, elmélkedésre ösztö-
nöztek és ösztönöznek ma 
is minden magyar embert. 
Idén ezzel a művel szeret-
nénk méltó ünneplésre 
hívni városunk polgárait. 
Hívunk s várunk tehát min-
denkit, hogy a zene segítsé-
gével együtt élhessük meg 
azt, hogy milyen nagysze-

rű magyarnak lenni, hogy 
szembesülhessünk egy kö-
zösség, egy nép vezetőjé-
nek gondjaival, küzdelme-
ivel, a döntések és a tettek 
súlyával és visszavonhatat-
lan következményeivel. A 
fennmaradásunkat garan-
táló lépések egyben nagy 
traumát is jelentettek a kor 
magyarjai számára. Gondol-
junk csak bele milyen ne-
héz lehetett feladni a vallá-
sukat, az addigi szokásaikat. 
Lassú és szenvedésekkel 
teli időszak lehetett, amit 
mi sem bizonyít jobban, 
mint az a tény, hogy Szent 
László királyunknak száz év 
múlva is kellett még olyan 
törvényt alkotni, mely tiltja 
az ősi pogány szertartáso-
kat és a kóborló életmódot: 
„akik pogány szokás szerint 
kutak mentén áldoznak, 
vagy fákhoz, forrásokhoz 

és kövekhez ajándékot visz-
nek, bűnükért egy ökörrel 
fizessenek.”

S ha már ünnep, ajándék 
is dukál! A napokban kaptuk 
az örömhírt, mely szerint 
Vámospércs városfejlesz-
tési elképzelései megvaló-
sításához a TOP kereteiből 
800 millió Ft támogatást 
kapott, melyből megújul és 
bővül a piacunk, modern 
és harmonikus városköz-
pontot alakítunk ki, utakat, 
parkokat építünk, és régi 
adósságunkat, a Művelődé-
si Ház és Könyvtár korsze-
rűsítését is befejezzük! Van 
tehát okunk az örömre és a 
büszkeségre! Békés, boldog 
ünneplést kívánok minden 
polgárunk számára!

Ménes Andrea
polgármester

István király, 2017-ben
Játszunk el a gondolattal: 

Államalapító Szent István 
királyunk időgépbe száll. 
Legyen az időgép a Szent 
Korona, a Szent Korona, 
ami mintegy beszippant-
ja az időbe, és kiköt 2017-
ben, a Parlamentben. Az 
üvegvitrin alól türelmesen 
kikászálódik, megindul a 
Duna felé. Lám, a két partot 
hidak kötik össze, az egyik 
hídon óriási, hosszú, cit-
romsárga, cingár villamos 
suhan. Életében először 
mozgólépcsőzik. Megtekin-
ti Imre herceghez intézett 
Intelmeinek új magyar for-
dítását – ízek, zamatok, fű-
szerek öntik el a száját. Ha-
marosan beszédet intéz a 
néphez, a mikrofon műkö-
dését hosszan ecseteli neki 
a stáb. A beszéde valahogy 
így hangozhatna: Meg kell 
értenie az embernek, hogy 

nem véletlen, hová születik, 
hol él, hová tartozik, milyen 
nyelven beszél, mit hisz, 
mire teszi föl az életét, mit 
tagad, és mit ölel magához. 
És nem véletlen, milyen 
sors az, amit az embernek 
végig kell küzdenie, vállal-
nia kell. Mindez persze a 
virágénekek és az Ómagyar 
Mária-siralom szókincsével 
és ritmusával. Délután az 
ország világi és egyházi fő-
méltóságaival tárgyal, „Fen-
ség”, ez a megszólítása, meg 
„Jóuram”, „Szentkirály”, 
„Törvényúr”. Azután sajtó-
tájékoztatót tart, megszeli 
az újkenyeret, jó ropogós, 
friss, törékeny. A budavá-
ri siklóval érkezik a Lánc-
hídhoz, amin gyalog kel 
át, majd részt vesz a Szent 
Jobb-körmeneten, furcsán 
tekintget saját jobbjára, 
aztán Szentmisére kísérik 

a Szent István Bazilikába. 
Ekkor már rajta a palást, ke-
zében a jogar és az országal-
ma, áldást oszt. A tűzijáték, 
légi parádé és a hajónaszá-
dok kórusa alatt gondolata-
iba mélyed. A fentebb leírt 
„egy nap” természetesen a 
képzelet műve, az emberi-
ség nem rendelkezik idő-
géppel, de összehasonlító 
távlata mindenkinek van. 
Augusztus huszadika – ami 
egyben az államalapítás és 
István király, Magyarország 
fővédőszentjének ünnepe 
– lehetőséget ad kinek-ki-
nek, hogy áttekintse saját 
maga, családja és nemzete 
helyzetét a változó világ-
ban. István király a feudális 
és keresztény Európához 
való csatlakozást választotta 
1000 évvel ezelőtt, belvi-
szályt és külső támadásokat 
kellett elbírnia és úrrá lenni 
felettük az átalakuló ország-
ban. A magyar államalapítás 
ünnepe egyaránt alkalmas 
a múltra való emlékezésre 
és a jövőbetekintésre. Mi-
lyen magyar államot terem-
tettek elődeink, és ezredév 
után mi, mai magyarok, 
milyen államot szeretnénk 
magunknak és gyermeke-
inknek? Ezer esztendővel 
ezelőtt eleink keresztény 
és független magyar állam 
alapjait vetették meg. Ke-
resztényt, mert érezték, 

csak a hitnek van teremtő 
ereje, és mert tudták, hogy a 
keresztény Európa talajába 
csak keresztény állam tud 
meggyökerezni. Független 
államot teremtettek, mert 
tudták, a függetlenségében 
sérült állam nem tudja el-
látni legfőbb feladatát: nem 
tud megfelelő védelmet és 
oltalmat nyújtani az ország-
ban élő magyaroknak és 
nem magyaroknak. A XXI. 
század előttünk álló kihí-
vásaira – ne feledjük – már 
nem lehet, nem érdemes 
XX. századi válaszokat adni 
– ha ez a felismerés megér-
lelődik Közép- és Kelet-Eu-
rópában, a térség országai 
közösen lehetnek nyertesei 
a válságot követő időszak-
nak. István ekként kezdi 
Imre herceg számára írt ál-
lamigazgatási- és bölcseleti 
művét, az Intelmeket: „És 
mert minden egyes nép sa-
ját törvényeivel él, ezért mi 
is, kik birodalmunkat Isten 
akaratából kormányozzuk, 
régi és új uralkodókat utá-
nozva, a törvényen elmél-
kedve megszabtuk népünk-
nek, hogy mi módon élhet 
tisztes és háborítatlan éle-
tet, hogy, miként gazdagab-
bá lőn az isteni törvények-
kel, hasonlóképpen világi 
törvényeknek is alá legyen 
vetve.”

A honfoglalás ezeregy-
századik (1996) évforduló-
jának és a 2000-es millenni-
um ünnepének alkalmából 
számos köztéri szoborral 
gazdagodott hazánk. E köz-
téri alkotások között izgal-
mas vonulatot képeznek a 
szarvasos szobrok, szobor-
kompozíciók és díszkutak. 
Vámospércsen 2001-ben 
avatták fel E. Lakatos Aran-
ka Legendák kútja című 
alkotását a Művelődési 
Ház melletti parkban. Az 
alkotást egy négylépcsős, 
bazaltkockákból kirakott, 
kör alakú talapzaton he-
lyezték el, úgy, hogy a kút 
egy hatszögletű medencé-
hez kapcsolódik. A karcsú, 
finom vonalvezetésű, 
letisztult szarvas szobor 
a park árnyas fái közül a 
pezsgő országútra néz. 
Mintha ebbe a megkom-
ponáltságba és elrende-
zésbe azt a mondát is 
belefoglalta volna a mű-
vész, amikor Hunort és 
Magort – akiktől a mon-
da szerint a hunok és a 
magyarok származnak 
– új, letelepedésre al-
kalmas területre vezette 
vadászatuk közben egy 
szarvas. A csodaszar-
vas mondája a Képes 
krónikában is megta-
lálható. Számos egyéb 
irodalmi feldolgozása 

közül kiemelkedik Arany 
János Rege a csodaszarvas-
ról című műve: Minden 
este bánva bánják, / Hogy e 
vadat mér’ kivánják, / Mért 
is űzik egyre, nyomba, / 
Tévelyítõ bús vadonba. // 
Mégis, mégis, ha reggel lett, 
/ A gímszarvast űzni kellett, 
/ Mint töviset szél játéka, / 
Mint madarat az árnyéka. // 
Száll a madár, száll az ének, 
/ Két fiáról szép Enéhnek; 
/ Zengő madár ágrul 
ágra, / Zengő ének szájrul 
szájra.” A Csodaszarvas 
Vámospércsen a Legendák 
kútjánál időzik egy örökké-
valónyi pillanatra, mintegy 
az itt élők és az úton lévők 
sorsát vigyázva.

Vámospércsi Téka



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. július 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. 88 725
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 78 070

Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs, Nyírmártonfalvai u. 051/9 65 475

Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 61 300
Nagy Ferenc Ifj. 8423252639 4287 Vámospércs Vasút u. 21. 81 699
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 509 150
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 148 643
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A 63 480
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A 101 470

Összesen: 2 957 744

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. július 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

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. 2 261 334 
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700
Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 135 513
Revopart Trade Kft. 
“felszámolás alatt” 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthorikert 2201/1. 118 884

Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Összesen: 3 836 784 

Házasságkötés:

Vicacán Zsolt és ÜVeges Zita

Bagdi János JóZsef és HorVátH ida ildikó

koVács tamás és egri csilla

Akik már nincsenek közöttünk:

Varga gáBorné (menyHárt róZa)
PeHa lásZló

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Varga gáborné (Menyhárt róza)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

A Református Egyház hírei
A Vámospércsi Református Egyházközség új kenyéri evangelizációs 
ünnepi alkalmai az alábbiak szerint alakulnak:

 Augusztus 16. szerda, 18:30 Istentisztelet
Augusztus 17. csütörtök, 18:30 Istentisztelet
Augusztus 18. péntek, 18:30 Istentisztelet
Augusztus 19. szombat, 18 óra Continental Singers koncert a Műve-
lődési Ház és Könyvtárban
Augusztus 20. vasárnap, 10 óra, Úrvacsorás Istentisztelet 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Petró László

református lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Peha LászLó

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

i s k o l A i  h í r e k
Az ünnepélyes tanévnyitó ideje: 2017.09.01. 8:00. Ezen a na-

pon már tanítás is lesz. Az egyes évfolyamok tanszerigényét az Isko-
la utcai épület ajtaján kifüggesztve megtekinthetik. Kérjük,  

tisztasági csomagról is gondoskodjanak a gyermeküknek! A leen-
dő első osztályos gyermekeket szeretettel várjuk ovi-suli progra-
munkra augusztus 30-án, 9 órától a dombi iskola épületébe (Nagy 
utca 4.).

 
A leendő első osztályosok névsora: 

1.a osztály: Balázs Máté, Balogh Alexandra Enikő, Balogh Bence, 
Balogh Vanessza, Czuper Ádám, Csányi Hanna, Erdei Sára, Fábián 
Orsolya Bernadett, Fodor Liána, Gál Tímea, Jánó Zoltán, Katona 
Adrienn, Kertész Kíra, Kiss Nimród, Lakatos Árpád Brendon, Laka-
tos Dorina Vanessza, Lehel Zétény Máté, Malmos Máté Imre, Nótin 
Milán, Papp Letícia Virág, Piros Milán, Sajó Fruzsina, Sarkadi Zita, 
Szabó Lajos, Szabó Nóra, Szilágyi Hanni, Tóth Ádám. Tanítók: 
Jankovics Magdolna és Sütő Csaba

1.b osztály: Balogh Réka, Bicskei Réka, Diczkó Gina Diána, Elek 
Fruzsina, Erdei Dorina, Feró Nimród, Grega Tamás, Györösi Kornél 
István, Holhós Milán, Horváth Bence Kevin, Kiss Diego Levente, 
Kiss Dzsesszika Laura, Kövér Balázs,  Lengyel Ameli, Lengyel Lili 
Emma, Mátyus Norbert, Molnár János Mihály, Nagy Kristóf, Nagy Le-
vente Tamás, Németh Nóra, Papp Dóra, 
Plavecz Zoé, Suba Attila, Trencsényi Simon, Verpeléti Edina, Virág 
Vanda Edina. 
Tanítók: Tarr Ildikó és Plaveczné Gábori Csilla

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a köznevelésért 
felelős helyettes államtitkár tájékoztatása szerint az ingyenes tan-
könyvellátásban részesülők körét a Kormány a 1265/2017. (V.29.) 
Korm. határozata értelmében a 2017/2018-as tanévben az ingyenes 
tankönyv ellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói és 
terjeszti ki a középiskola 9. évfolyama számára. Ezen intézkedés ér-
telmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon 
ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A tanulók  étkeztetése a korábbi évekhez hasonlóan törté-
nik. Ingyenes étkezésben részesülnek azok a tanulók, akik érvényes 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozattal rendelkeznek 
és azt az élelmezésvezetőnél bemutatják. 50%-os kedvezményben 
részesülnek azok a tanulók, akik tartósan betegek, vagy a családban 
3 vagy több gyerek van, az erről szóló igazolást szintén be kell mu-
tatni. Az egésznapos oktatásban résztvevő tanulók automatikusan 
szeptember 1-től vehetik igénybe az étkezést. Azok a tanulók, akik 
normál (félnapos) oktatást választották csak jelentkezés esetén ét-
kezhetnek a következők szerint: az augusztus 31. 12 óráig jelentke-
zők szeptember 1-től, az ezt követő jelentkezők egy hét várakozási 
időt követően.

A 2017/18-as tanév előkészítése érdekében 2017 áprilisában írás-
ban felmértük a délutáni foglalkozásokra és a művészeti képzésre 
jelentkezők körét. Ennek eredményeként a következő foglalko-
zások kerültek betervezésre: felzárkóztató magyar és matemati-
ka tantárgyból minden évfolyamon; felzárkóztató angol nyelvből 5. 
évfolyamtól; tehetséggondozó foglalkozás angolból 5. évfolyamtól; 
matematika és pénzügyi ismeretek szakkör felső tagozaton; tehet-
séggondozó foglalkozások a felvételi segítésének érdekében 7-8. 
évfolyamon magyarból és matematikából; tehetséggondozó prog-
ramozás szakkör 4. évfolyamtól; énekkar.

A művészeti oktatás keretein belül továbbra is indítunk grafi-
ka, néptánccsoportokat, valamint zongoraoktatást.

Az iskolában leadott nyilatkozatok módosításával még bekapcso-
lódhatnak a tanulók a foglalkozásokba. Amennyiben élni kívánnak 
a módosítási lehetőséggel, kérem a szülőket, hogy augusztus 21-25. 
között tegyék meg az iskola igazgatóságán. 

Mészárosné Oláh Róza
intézményvezető

2017. június

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. június 26. napján rendes ülést tartott, melyen a követ-
kező döntéseket hozták a képviselők:

módosították a települési támogatás megállapításának, kifize-•	
tésének, folyósításának szabályairól és a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 9/2017. (III. 27.) önkormányzati rendeletet

a 2017. évi köztemetői feladatok finanszírozásához 2.602.611 Ft •	
működési kiadást hagytak jóvá és biztosítottak a kegyeleti közszol-
gáltatást végző Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 
részére

elrendelték a 2017. évi igazgatási szünetet•	
elfogadták a 2017. évi II. féléves ülés-és munkatervüket•	
meghosszabbították az IKSZ’98 Kft-vel létrejött könyvvizsgá-•	

lói megbízási szerződést 
elfogadták a felülvizsgálat Helyi Esélyegyenlőségi Programot•	
módosították a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosí-•	

tó Társulás Társulási Megállapodását
elfogadták Ménes Andrea polgármester 30 éves jubileumi ju-•	

talmazását
2017. július

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. július 31. napján rendes ülést tartott, melyen a követke-
ző döntéseket hozták a képviselők:

módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, •	
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
Vámospércs Városi Önkormányzat 12/2015. (IX.29.) számú önkor-
mányzati rendeletét

elfogadták a Vámospércs, Móricz Zsigmond utca 1. sz. alatti •	
ingatlan – dr. Balogh Ádám Ügyvéd Úr által készített - adásvételi 
szerződést

a Város Településképi Arculati Kézikönyv készítésére és tele-•	
pülésképi rendelet megalkotására, valamint új településrendezési 
tervének készítésére a Cívisterv Várostervező és Építész Iroda Bt-t 
bízzák meg

népkonyha szociális szolgáltatást valósítanak meg a városban•	
jóváhagyták a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mű-•	

ködési Szabályzatának módosítását
pályázatot nyújtanak be a TOP-2.1.1-16 kódszámú, „Barname-•	

zős területek rehabilitációja” című pályázati felhívásra
pályázatot nyújtanak be a TOP-4.3.1-16 kódszámú, „Leromlott •	

városi területek rehabilitációja” című pályázati felhívásra

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatásul közöljük a 
szelektív hulladék elszál-
lításának hátralévő idő-
pontjait városunkban:

augusztus 16-17.,
szerda-csütörtök

szeptember 20-21.,
szerda-csütörtök

október 18-19.,
szerda-csütörtök

november 15-16.,
szerda-csütörtök

december 20-21.,
szerda-csütörtök

Megkérdeztük!
–Kérdés: Miért késik a hulladékszállítás díjának számlázása?
–Válasz: A hulladékkezelési díj számlázásával kapcsolatosan az 
A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft az alábbi tájékoztatást tudja nyújta-
ni. Az idei évtől az NNHKV Zrt. egységesíti az egész ország számlá-
zási rendszerét a hulladékkezelés terén, ezen átállási időszak miatt 
csúszik a számlázás. A számla kézhezvételének pontos idejéről nem 
tudunk nyilatkozni, társaságunk látja el a közszolgáltatást, a szolgál-
tatás ellenértékének a kiszámlázására nincs jogosultságunk. Arra a 
kérdésre, hogy a számla elkészülte után milyen lehetőségek lesznek 
a kiegyenlítésére, igénybe vehető-e részletfizetés, jelen pillanatban 
nem tudunk választ adni. Az ügyfélszolgálati tevékenységet mi látjuk 
el, viszont a számlázásra, díjbeszedésre az NNHKV Zrt. a jogosult, s 
mi az ő megbízásukból fogjuk beszedni a díjat, s felhatalmazásuk 
alapján adhatunk a díj befizetésével kapcsolatosan kedvezményt. Ez 
a későbbiekben fog tisztázódni.

MEgEMléKEzés

TÓTH sÁNDOR
halálának 

5. évfordulójára

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.

Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.”

hűséges felesége Ágnes fia és családja Kedvező ajánlat!
Hajnal utcán, újszerű, 

8 éve épült kész

ház eladó,
melléképülettel, 

pincével.
A hozzá tartozó 
kert 4383 m2, 
mely kitűnően 
hasznosítható.

Csak 9,8 M Ft
érdeklődni lehet a 06-30/351-9100-as 

telefonszámon

Közeledik az új nevelési év az Óvodában

Intézményünkben a nyári zárva tartás augusztus 15-től 31-ig tart. 
Az előző nevelési év még véget sem ért, máris az új kezdésére készü-
lünk. A „régi” óvodások számára szeptember 1-én ismét elkezdődik 
egy új nevelési év, az óvodát most kezdő gyerekek, pedig szeptem-
ber 18-án kezdenek. Bizonyára sok szülő átélte már, hogy a kezdeti 
időszak a gyerekek és a szülők számára is nehéz, hiszen ez az első 
igazi eltávolodás a biztonságot adó szülői védelemtől. Ezt az idő-
szakot szeretnénk könnyebbé tenni azzal is, hogy az első két hetet 
(szeptember 1-től ) a közös beszoktatásra szánjuk. Ebben az időben 
szeretettel várjuk az új kis óvodásokat szüleikkel együtt, hogy meg-
ismerjék a környezetet, az óvó néniket, dajka néniket. Az új gyere-
kek szülei számára augusztus 31-én szülői értekezletet tartunk, ahol 
az óvó néniktől tájékoztatást kaphatnak az óvodai nevelésről, a fon-
tos tudnivalókról. Az érintett szülők számára nagy anyagi segítség, 
hogy gyermekük étkeztetése ingyenes. 

Az ingyenes óvodai étkeztetést a következő jogcímek alapján kér-
heti a szülő: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 
a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos; családjában tartósan be-
teg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; családjában három vagy 
több gyermeket nevelnek; nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökken-
tett, azaz nettó összegének 130%-át.( 110.224 Ft.-ot). Az igényléshez 
egy nyomtatvány kitöltése szükséges, amit az óvoda titkárságán az 
óvodakezdéskor át vehetik és kitölthetik a szülők. A nyár még hátra-
lévő heteire jó pihenést, tartalmas családi együttlétet kívánok:

Németh Jánosné
óvodavezető



2017-ben Asztalos János 
rendőr alezredes részesült a 
Vámospércs Városért kitün-
tető címben. Kapitány urat 
– akit 2015-ben az Év Rend-
őrének választottak Hajdú-
Bihar megyében – életútjá-
ról, szakmai alapvetéseiről, 
a Vámospércsen eltöltött 13 
évről kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
Mik voltak azok a példák, 
ösztönző erők vagy belső 
késztetések, amik abba az 
irányba terelték, hogy a 
rendőri pályát válassza, a 
rend őre legyen?

Asztalos János: A család-
ban elhivatottság ilyen irány-
ban nem volt. Hivatásként 
szeretek beszélni a rendőri 
tevékenységről, szokták úgy 
fogalmazni, hogy rendőr 
„szakma”, én hivatásnak tar-
tom, mert kicsit a szakmától 
több és összetettebb. Gye-
rekkoromban, ha megkér-
dezték, mi szeretnék lenni, 
mindig azt válaszoltam, hogy 
rendőr vagy katona. Aztán 
ez az elképzelés megmaradt 
a gyerekkort követően is. A 
sorkatonai szolgálat teljesíté-
se közben (félévet voltam Ba-
ján, lövészdandárnál, a másik 
félévet Debrecenben töltöt-
tem) újra elgondolkodtam 
azon, hogy a katonai vagy 
rendőri pálya felé vegyem 
az irányt. Leszerelésünket 
megelőzően, 1994 augusztu-
sában, voltak a rendőrségtől 
egy kvázi toborzás-jellegű 
bemutatót tartani arról, hogy 
milyen a rendőri munka. 
Leszerelést követően jelent-
keztem is, végigcsináltam a 
felvételit, ám létszámtöbblet 
miatt akkor nem vettek fel. 
Úgy gondoltam hirtelen, eny-
nyiben marad a rendőrpálya-
futás, mert a jelentkezéshez 
szükséges orvosi igazolások 
már csak fél évig voltak ér-
vényesek. Aztán mégis – né-
mileg meglepetésszerűen –, 
1995 februárjában kaptam 
egy levelet arról, hogy a sze-
gedi Rendészeti Szakközép-
iskolába felvételt nyertem. A 
létszámtöbblet miatt Szege-
den nyitottak egy új képzést, 
Debrecentől 220 km-re. Töp-
rengtem, hogy menjek, vagy 
ne menjek. Úgy döntöttem, 
egy próbát mindenképpen 
megér, hiszen a gyerekko-
ri álmok egyikéről volt szó. 
Szegeden végeztem a tiszthe-
lyettesit, azóta rendőrségnél 
tevékenykedem, immáron 
húsz éve. Első komoly pálya-
választásom is a rendőrség 
volt tehát. Ilyen előzmények 
után kerültem kinevezésre a 
Hajdúhadházi Rendőrkapi-
tányság Vámospércsi Rend-
őrőrsére. Ez volt az első szol-
gálati helyem. Ugyanebben 
az évben felvettek a Rendőr-
tiszti Főiskolára (ma Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemnek 
hívják), közrendvédelmi 
szakra. A négyéves képzést 
követően 2001-ben sikeres 
államvizsgát tettem, őrspa-
rancsnok-helyettes lettem, 
majd őrsparancsnoknak ne-
veztek ki Vámospércsen. 
2010. decemberétől kerül-
tem be a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság Életvé-
delmi Alosztályára, ahol élet-
ellenes ügyek nyomozását 
végeztem főnyomozóként. 
2013. februárjában lettem 
megbízva az alosztályveze-
tői feladatok ellátásával. A 
szakmai életutamnak ez volt 
az egyik legszebb időszaka: 
Hajdú-Bihar megyében nem 

volt olyan emberölés, ami ne 
került volna felderítésre. Na-
gyon jó közösségben, remek 
szakemberekkel dolgoztam, 
az őrsparancsnoki feladatok 
után egy más szintű ügyme-
netbe kerültem, a szakmai 
munkám itt csiszolódott 
olyanra, hogy a mostani és 
az akkori rendőrfőkapitány 
úr úgy döntött, hogy megbíz 
a Hajdúhadházi Rendőrka-
pitányság vezetésével. 2013. 
decembere óta irányítom a 
kapitányságot. 

V.H.: Nyilvánvaló, hogy 
ilyen szakmai sikerek el-
éréshez folyamatosan ké-
peznie kell magát az em-
bernek, nem elégedhet 
meg azzal a tudással és 
tapasztalatrepertoárral, 
amire szert tett. Ez az Ön 
pályáján is nagyon követ-
hető. 

Asztalos János: Nálunk 
is megvannak a beosztások-
hoz tartozó iskolai végzettsé-
gek, például tiszt csak úgy le-
het valaki, ha egy szakirányú 
rendőrtiszti főiskolát végez, 
vagy más felsőfokú végzett-
séget szerez, ezt kiegészítve a 
megfelelő rendészeti kurzu-
sokkal. Arra mindig is ügyel-
tem, hogy a beosztáshoz szük-
séges iskolai végzettséget 
megszerezzem, minél jobb 
eredménnyel: rendelkezem 
rendészeti szakvizsgával, van 
vezetőképzőm, mesterveze-
tő-képzőm. A kapitányság ve-
zetése egész embert igényel, 
ha a vezetői beosztásból adó-
dó feladatokat jól, pontosan 
és lelkiismeretesen akarjuk 
végezni. Nem nyolcórás, ha-
nem tíz-tizenkét órás mun-
kát követel napról napra. A 
hajdúhadházi a megye egyik 
legnehezebb körzete (a deb-
receni és a berettyóújfalui 
mellett). Terveim között sze-
repel a jogi egyetem elvég-
zése, de fenti feladataimból 
kifolyólag ez egy távlati terv. 
Fontos, hogy a beosztottak 
lássák, hogy vezető teljes 
mellszélességgel a feladatok-
ra koncentrál, gondot fordít 
a személyes példamutatásra: 
így várható el az állomány 
minden tagjától a maximá-
lis összpontosítás és feladat-
készség.  

V.H.: Ha visszagondol a 
vámospércsi időszakra, 
milyen emlékeket és ta-
pasztalatokat őriz erről a 
tizenhárom évről?

Asztalos János: A 
Vámospércsi Rendőrőrs a 
szívem csücske, azért mert itt 
kezdtem a rendőri pályát. Az 
itt szolgáló állománynak kö-
szönhettem, hogy rendőrré 
tudtam válni. És ez az ember 
életét is jelentős mértékben 
meghatározza. Fontos tud-
nunk és tisztáznunk magunk-
ban, hogy honnan indultunk, 
és azt is, hogy hová jutottunk 
el. Az alapok, ha jól vannak 
lerakva, könnyebben lehet 
előrébb jutni. A rendőrőrsön 

bejártam a különféle poszto-
kat, nagyon jó tanulóhely volt: 
kezdtem járőrvezetőként, 
dolgoztam nyomozóként, 
őrsparancsnok-helyettes -
ként, majd őrsparancsnok-
ként. Közrendvédelmi, köz-
lekedésrendészeti, bűnügyi 
feladatokkal egyként kellett 
foglalkoznom, így jó rálátást 
kaptam arra, hogy hogyan 
lehet ezeket a különböző 
szolgálati ágakat egymást 
segítő módon, hatékonyan 
összefogni. A mi szakmánk-
ban a rablás kiemelt bűn-
cselekménynek számít – na-
gyon büszke vagyok rá, hogy 
vámospércsi működésem 
alatt nem volt egyetlen olyan 
rablás sem, ami ne került vol-
na felderítésre. 

V.H.: Mik a jellegadó 
különbségek a közrend-
védelmi és a nyomozói 
munka között?

Asztalos János: A köz-
rendvédelem feladata a 
társadalmi normáknak, sza-
bályoknak és törvényeknek 
a megőrzése, felügyelete. 
A nyomozói munka kicsit 
másabb, hiszen itt már be-
következett jogsértések és 
bűncselekmények esetén 
tesszük meg azokat az intéz-
kedéseket, amelyek egyrészt 
majd hosszabb távon szolgál-
ják a megelőzést, másrészt a 
bekövetkezett bűncselekmé-
nyek eredményes felderíté-
sét, vizsgálatát, és eljuttatá-
sát az ügyészi szervhez úgy, 
hogy az vádképes legyen és 
az igazságszolgáltató szerv 
érdemi ítéletet hozhasson. 
Az őrsparancsnoki munka 
eredményessége a fentebb 
már említett szolgálati ágak 
jól összekapcsoltságától, jól 
összehangoltságától is függ. 
A nyomozók kölcsönösen 
besegíthetnek a járőröknek 
is, ha a szituáció úgy hozza, a 
parancsnok feladata, hogy át-
lásson és felismerjen helyze-
teket, a munkát pedig koordi-
nálja. A kiemelt kategóriájú 
bűncselekményeket sikerült 
alacsony számon tartanunk, 
a kisebb súlyú bűncselekmé-
nyeket pedig tudtuk olyan 
hatékonysággal kezelni, hogy 
a súlyosabbak elkövetése ne 
lehessen opció. A kapitány-
ság illetékességi területén 
egészén komoly energiát 
fordítunk a kis súlyú esetek 
felderítésére. Hoznék egy 
szemléletes példát: ha egy 
kerékpárt letámasztanak az 
utcakapu elé és azt ellopják, 
akkor legközelebb az embe-
rek már beviszik az udva-
ron belülre; ha az udvaron 
belülről is ellopják, akkor 
beteszik a melléképületbe; 
ha feltörik a melléképületet, 
akkor beviszik a házba. Ha az 
elkövető már bejut a házba, 
akkor, hogy a bejutása lopás, 
rablás vagy életellenes cse-
lekménynek a végkifejlete 
lesz-e, az már a szerencse és 
lélekjelenlét kérdése is. Ezért 

nagyon fontos, hogy az első 
mozzanatnál kellő hatékony-
sággal és erővel lépjünk fel, 
megakadályozva a további 
negatív következményeket. A 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányságon volt olyan 
gyilkossági ügyünk, amit 
több mint két év után sike-
rült kitartó és hosszadalmas 
munkával megoldanunk – 
erre különösen büszke va-
gyok. 

V.H.: Bemutatná néhány 
szóban a Hajdúhadházi 
Rendőrkapitányságot te-
kintettel az intézményi 
adottságokra és a szakmai 
hitvallásra?

Asztalos János: A 
Hajdúhadházi Rendőrkapi-
tányság illetékességi terü-
letéhez tizenkét település 
tartozik (Bocskaikert, Fülöp, 
Hajdúhadház, Nyíracsád, 
Nyíradony, Nyírábrány, 
Nyírmártonfalva, Téglás, 
Újléta, Vámospércs) és Ka-
pitányság alá két rendőrőrs 
sorolható, a vámospércsi és 
a nyíradonyi. A kapitányság 
illetékességi területe hatal-
mas, hozok is egy példát. Ha 
a vámospércsi rendőrőrs il-
letékességi területén azokat 
a közintézményeket, pénzin-
tézményeket, boltokat körbe 
akarjuk járni, amelyeket le 
kell ellenőriznünk, akkor az 
220 km-t jelentene a legrö-
videbb útvonalon.  Országos 
viszonylatban apparátusát 
tekintve közepés méretű a 
rendőrkapitányságunk. A 
fejlesztéseink folyamatosak 
(korszerű eszköz- és jármű-
park áll rendelkezésünkre), 
kevés létszámhiánnyal küsz-
ködünk, úgy is mondhatnám, 
hogy egy egészséges fluktu-
ációs folyamat működik a 
szervezetünkben. Újszerű 
gondolkodásmódot igyek-
szünk meghonosítani: a meg-
előzés területén próbálunk 
eredményeket elérni, vagyis 
úgy dolgozunk, hogy meg-
próbáljuk eleve megelőzni 
a bűncselekményeket, ha 
pedig bekövetkeztek, a lehe-
tő legrövidebb idő alatt fel-
deríteni és az ügyészséghez 
eljuttatni őket. Ez azt jelenti, 
hogy minden szabad munka-
társunk, akinek nincs olyan 
munkája, ami az íróasztalhoz 
kötné, a járőrtől a parancs-
nokokig bezárólag, beleértve 
magamat is, rendszeresen 
jelen vagyunk a közterülete-
ken, és mértékadó rendőri 
jelenléttel igyekszünk elérni, 
hogy minél kevesebb jogsér-
tés következzen be. A másik 
fontos dolog: élen járunk a 
bíróság elé állítások számá-
ban. A bíróság elé állítás azt 
jelenti, hogy ha megvan egy 
bűncselekmény elkövetője, 
akkor a gyanúsítást követően 
harminc napon belül valami-
lyen ítélet születik az ügyé-
ben. Ezt azért tartom fon-
tosnak, mert nagyon hamar 
megkapja az elkövető azt a 
büntetést, ami visszatartó 
erőt is kiválthat. Úgy érzem, 
hogy ennek a szemléletnek 
és munkának is az eredmé-
nye az, hogy egy Képviselő-
testület kitüntet egy rendőri 
vezetőt egy városi díjjal. Az 
elismeréseket, visszacsatolá-
sokat a rendőrkapitány ve-
szi át, de az érdem a rendőri 
szervezeté, a rendőrségé, az 
állományé, a munkatársaké is. 
A jó parancsnoki elgondolás 
mit sem ér jó beosztotti hát-
tér és munkatársi azonosu-
lás nélkül. És amiről szintén 
nem feledkezhetünk meg: a 

kapitányság sikerességében 
fontos szerep illeti az önkor-
mányzatokat, a Nyírábrányi 
Határrendészeti Kirendeltsé-
get, az illetékességi területen 
működő polgárőrségeket, az 
önkormányzatok által mű-
ködtetett mezőőrségeket, 
közterület-felügyeleteket. Az 
önkormányzatok munkáját, a 
jogkövető emberek magatar-
tását és a rendőrséghez való 
pozitív hozzáállását nem le-
het elégszer hangsúlyozni.

V.H.: A Hajdú gálán 
elhangzott, hogy kevés 
szabadidejében több hob-
binak is hódol. Mesélne 
ezekről?

Asztalos János: A rend-
őri hivatás mellett a másik 
nagy szenvedélyem a labda-
rúgás. Több mint húsz évet 
játszottam igazolt játékos-
ként alacsonyabb osztályú 
együttesekben, szülőfalum, 
Nyírábrány csapatában, majd 
Fülöpön és Nyírmártonfalván 
is. Csatár voltam, góllövő 
poszton éreztem jól magam. 
Baráti társasággal kispályás 
futballmeccseket a mai na-
pig vívunk. Úgy gondolom, 
hogy a kiegyensúlyozott ve-
zetői munkához a sport hoz-
zátartozik, mert megtanítja 
az embernek a csapatjátékot, 

segít kezelni a sikerélményt 
és a kudarcélményt egyaránt, 
fejleszti a koncentrációs és a 
koordinációs készséget. A 
labdarúgás mellett a családi 
kirándulások híve vagyok. 
Itt is szeretném megköszön-
ni nekik a feltétlen támoga-
tást. Úgy szoktam mondani, 
hogy a szakmai sikereim het-
ven százaléka a családé, az 
enyém a maradék harminc. 
A stabil és kiegyensúlyozott 
családi háttér az egyik kulcsa 
mindennek. Kedves hobbim 
még a kertészkedés, amit ér-
tékteremtő tevékenységnek 
gondolok. Nálunk a rendőrsé-
gi munka sajátos természetű: 
akkor működünk jól, ha ke-
vésszer kell beavatkoznunk, 
ha láthatatlanok vagyunk, ha 
a lakosokban nincs félelem 
egy éjszakai séta során, ha 
nő a szubjektív biztonságér-
zetük. Igyekszünk a háttér-
ben maradni, amikor viszont 
kell, nagy összpontosítással 
lépünk fel. A kertészkedés, 
növénynevelés jóval látvá-
nyosabb művelet, minden 
időszaknak megvan a maga 
növénye, gyümölcse, ezek 
ápolása, a hozzájuk való köz-
elkerülés nagyon is kézzel 
fogható jelenlétet kíván.

Közrendőrből jutottam el kapitányságvezetőig

Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 
elmúlt évekhez hasonlóan idén is iskolai tanévkezdő fü-
zetcsomaggal segíti a helyi roma fiatalokat. A csomagok, 
az egyes évfolyamok különböző igényeinek megfelelően 
vannak összeállítva. 2017-ben több mint 70 csomag kerül 
kiosztásra 1-8 osztályos iskolások között. A csomag elenged-
hetetlen alapfelszereléseket tartalmaz: például füzeteket, vo-
nalzókat, hegyezőket, mérőszalagokat, rajzlapokat, körzőket, 
technikacsomagot – tudtuk meg Kállai Gergőné elnöktől és 
Maczó Szilvia titkárnőtől. A Nemzetiségi Önkormányzat a tan-
évkezdési támogatás mellett az év különböző időszakaiban is 
igyekszik a helyi közösség igényeit felmérni, támogatást nyúj-
tani és tevékenyen kapcsolódni a városi rendezvényekhez. 
Itt említhetjük meg a három havonta esedékes ruhaosztást, a 
Mikulás ünnepséget, a karácsonyi ajándékozást, a tartós élel-
miszercsomagok kiosztását, a diákmunkában való részvételt, 
a „Tiszta udvar, rendes ház” udvar- és környezetmegóvó ak-
ciót. A kézzelfogható támogatáson túl a Nemzetiségi Önkor-
mányzat szociális tanácsadást is nyújt, valamint jogi segítség-
nyújtást is lehetővé tesz (péntekenként 8:30 és 11 óra között 
Dr. Petkó Mihály várja az érdeklődőket az RNÖ irodájában). 
A szeptemberi iskolakezdés előtt azonban még javában tart a 
nyár. Augusztus 12-én egész napos kirándulást szervezett, 
teljes ellátással az RNÖ mintegy 60, 8 és 14 év közötti gyer-
meknek a Dózer Horgásztóhoz. Ügyfélfogadási idő: minden 
munkanapon 7:30 és 16 óra között.

A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Hírei
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Negyedik alkalommal 
rendezték meg Hajdúnánás 
városában a Hajdúk Világta-
lálkozóját. Idén az év legfor-
róbb hétvégéjén, augusztus 
4-én és 5-én dördültek el az 
ágyúk, sziszegtek a szablyák, 
vonultak az ökörfogatok, ze-
néltek a bandériumok – lát-
ványos középkori életképpé 
változtatva a település főte-

rét, utcáit és a fő rendezvény-
helyszínt, a gyógyfürdőt. De 
hogyan népesíthetik be kü-
lönböző korok letűnt hősei 
a 21. századi hajdúsági város 
tereit? Szabadhajdúk, török 
dervisek és szpáhik, kuru-
cok, labancok, császáriak, ki-
rályiak, muskétások és Euró-
pát bejáró marhapásztorok 
egyetlen tablóvá összeren-

dezve? Hajdúnánáson mertek 
nagyot álmodni, professzio-
nálisan összekapcsolva a he-
lyi értékeket, a lokális hagyo-
mányokat, a hajdúidentitást 
a 21. század fesztiválhangula-
tával, marketingstratégiáival 
úgy, hogy a Világtalálkozóra 
sok ezer ember látogatott 
ki, kicsik és nagyok az or-
szág különböző pontjairól. A 
vendégek ízelítőt kaphattak 
abból az elgondolásból, ami-
ről Szólláth Tibor polgármes-
ter úr a vámospércsi Hajdú 
Talkshow-n is beszámolt már. 
Városunk különítményét 
Ménes Andrea polgármester 
vezette, aki a több ezer láto-
gatóval egyetemben szemta-
núja lehetett annak, ahogy a 
vámospércsi csapat – egye-
dül valamennyi résztvevő kö-
zül – felépíti szalmából a ké-
pen is látható hajdúkatonát, 
ami több település címeré-
ben is szerepel. A gigantikus 
installáció létrehozásában a 
Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesület tagjai 
derekasan helytálltak. Külön 
köszönet illeti E. Póik Már-
tát, Galla Jánosnét, Lakatos 
Józsefet, Somogyi László 
Gábor egyesületi elnököt, 
Szabadné Nótin Ildikót, 
Szabóné Gáll Anitát, Szőcs 
Józsefet, Szőcs Károlyt, Szőcs 
Zsoltot és Velődi Attilát. Az 
eseményen Vámospércset 
Juhász Fanni énekkel, Rácz 
Renáta tánccal képviselte. A 
főzőversenyen egy „vendég-
igazolás”, Durucskó Zsolt, a 
Vámospércsi Művésztelep 
és Grafikai Műhely oszlopos 
tagja vitte a prímet, akinek a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozói is a keze alá dolgoz-
tak.

Nánáson újra egyesültek a világ hajdúi!

Énekelte kórusban a tömeg 
tavaly a Kelemen Kabátban 
koncertjén, a sportpályán. 
Ahhoz, hogy a mindenkori 
nyári gyerekek valóban jól 
érezhessék és tartalmasként 
értékelhessék a nyári vakáci-
ót a szűkebben és tágabban 
értett közösségnek is tennie 
kell. Nem mindenki juthat el a 
családjával az ország vagy Eu-
rópa turisztikailag népszerű 
üdülőközpontjaiba – ugyan-
akkor a kikapcsolódásra, az 
aktív pihenésre, a közösségi 
élményre mindannyian vá-

gyunk. A Művelődési Ház és 
Könyvtár hagyományos nyá-
ri táborát és a Mátyás Király 
Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola által koordinált 
Erzsébet-tábort követően 
július 26. és augusztus 2. kö-
zött került megrendezésre 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat megbízásából, Bródi 
Elizabeth, Kállai Gergőné, 
Nagy Anett Erika és Szalontai 
Márta vezetésével az újabb 
gyermektábor. Az egy he-
tes turnuson kizárólag felső 
tagozatos diákok vehettek 

részt, akik amellett, hogy kü-
lönféle akadályversenyeken, 
kézműves-foglalkozásokon 
próbálhatták ki magukat, 
bekapcsolódhattak társas-
játékokba, activityzhettek, 
filmet nézhettek, valamint 
a város egész területére ki-
terjesztett „kincskeresésen” 
is tesztelhették éberségüket 
és leleményességüket. Kü-
lön köszönettel tartozunk 
a diákmunkán résztvevő fi-
ataljainknak a szervezés és 
lebonyolítás során nyújtott 
példaértékű munkájukért.

„Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek”

Augusztus 19-én, szomba-
ton a Szociális Szolgáltató 
Központ Nappali Ellátó Klub-
ja és a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület kö-
zös szervezésében egynapos 
partiumi kiránduláson vett 
részt 48 fő. Első állomásunk 
Érmindszent volt, ahol ellá-
togattunk abba a nádfedeles, 
háromosztatú, szabadkémé-
nyes kis házba, amelyben 
1877. november 22-én látta 
meg a napvilágot Ady Endre, 
a magyar irodalom egyik leg-
nagyobb költője. Következő 
állomásunk Nagykároly első 
számú látnivalója, a romanti-
kus, régi lovagvárakra emlé-
keztető, impozáns, Károlyi-

kastély volt, mely gyönyörű 
angolparkjával, dísztermei-
vel, gazdag gyűjteményeivel 
a régió kihagyhatatlan kuri-
ózuma. Megismertük a város 
nevezetesebb épületeit, így 
a piarista gimnáziumot, aho-
vá – többek között – Ady is 
járt, a volt piarista templo-
mot, a hajdani Arany Szarvas 
fogadót, a nagyzsinagógát, 
mely monumentalitásával 
kívülről-belülről elkáprázta-
tott bennünket. Ebéd után 
egyórás szabad foglalkozás 
keretében ki-ki kedvére ba-
rangolhatott a parkokkal, 
virágokkal elárasztott, kelle-
mes kisvárosban. Késő dél-
után érkeztünk Kaplonyba, 

az egyik legrégebbi nemesi 
família, a Károlyi-család ősi 
birtokára. Itt megtekintettük 
az Ybl Miklós tervei alapján 
épült templomot és mauzóle-
umot, mely az 1740-es évektől 
kezdve a mai napig is a család 
temetkezési helyéül szolgál. 
Hazafelé még egy utolsó pil-
lantást vetettünk a Nagyká-
rolyi kastélyra, és elgondol-
kodtunk azon, hogy mennyi 
szépség van itt a közelünk-
ben is, csak nyitott szemmel 
kell járnunk.

Polgárné Nagy Elvira
klubvezető

Kiruccanás a határ túloldalára

Vámospércs Város Önkor-
mányzata és a Vámospércsi 
Művésztelep és Grafikai Mű-
hely 2017-ben július 31. és 
augusztus 13. között rendez-
te meg hagyományos nyári 
művésztelepét a Tájházban 
– idén immár 26. alkalommal. 
A telep művészeti vezető-
je, Fátyol Zoltán a telep idei 
témájaként – amire felfűz-
hetőek, rácsatlakoztathatók 
az elkészült munkák – az Új 
Kontúrok szókapcsolatot 
jelölte meg. Technikai, mű-
faji megkötés nélkül tehette 
mindenki sajátjává a témát: 
így születtek olajfestmények, 
pasztellek, grafikák, nyoma-
tok, fényképek; az alkotó 
belső táját, mentális terét és 
a külső valóság tárgyi világát, 
épített örökségét vászonra 
vivő alkotások egyaránt. Az 
alkotótábor meghívott tagjai 
a telep végén két művüket 
Vámospércs Város Önkor-
mányzatának adományozták. 
A zárókiállítás megnyitójára 
– ami a Művelődési Ház és 
Könyvtár galériájában mun-
kaidőben szabadon és ingyen 

látogatható – augusztus 13-án, 
vasárnap került sor, Ménes 
Andrea polgármester köszön-
tő szavaival, Fátyol Zoltán tár-
latvezetésével. Szintén ezek-
ben a napokban nyílt Rendelt 
út címmel átfogó kiállítása a 
balmazújvárosi Semsey kas-
télyban a vámospércsi telep 
állandó tagjának, Kányási 
Holb Margitnak. Az ő tele-
pi vallomását idézzük: „Itt 
Vámospércsen belső és saját 
szellemi energia segítette a 
művésztelep megvalósulását. 
Helyi hagyományokra épülve, 

természetes módon növeke-
dett, gyarapodott a telep. A 
résztvevők köre elsősorban 
az alapítók, majd a későbbi 
tagok művészi pályára lépő 
tanítványaiból áll és szélese-
dik a kör a szemléleti alapon 
kialakuló szakmai barátságok 
nyomán is –, de a szellemi ma-
got jelentő művészi szemlélet 
és gondolkodás komolysága 
semmit sem változott az idők 
során. Ezek a momentumok 
teszik hasonlóvá a klasszikus, 
huszadik század eleji művész-
telepekhez.”

Huszonhatodszor a telepen!

Vámospércs Város Ön-
kormányzata és a Pircsike 
Közművelődési Egyesület 
szeptember 16-án a helyi 
Művelődési Ház és Könyvtár 
termeiben, valamint a könyv-
tár mögötti rendezvénytéren 
tartja „Az égig érő paszuly” 
nevet viselő tradicionális 
őszi fesztiválját. A rendez-
vényfolyam eseményei és 

az események elnevezései 
igyekeznek tematikusan kap-
csolódni a fesztivál névadójá-
hoz, a paszulyhoz. 

Fuszulyka, uszulyka, bab, 
olasz, törökbab, rác, oláh, 
törökborsó – hívjuk akár-
hogyan is, a paszuly szep-
tember közepén elhozza a 
gasztronómiai, könnyűzenei 
– és Babszem Jankó révén – 

a mesemondói kavalkádot is 
a legkisebb hajdúvárosban. 
Receptkönyvek kitárva, elő 
mesekönyvekkel, kezeket a 
magasba! Idén két ingyenes, 
szabadtéri nagykoncerttel – 
Pál Utcai Fiúk, Nyughatatlan 
– kedveskedik lakóinak és 
köszönti az őszt a város. Aki 
nem hiszi, járjon utána!

A Nyughatatlan Pál utcai fiúk! – 
Újra megrendezzük „Az égig érő paszuly” fesztivált


