
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

Szeptember huszadikán, 
a városháza dísztermében 
tartotta Ménes Andrea pol-
gármester, a Fidesz megyei 
frakcióvezetője, valamint Tasó 
László országgyűlési képvise-
lő, a Miniszterelnökség állam-
titkára azt a sajtótájékoztatót, 
amelyen a sikerrel vett, a város 
fejlesztését évekre meghatáro-
zó pályázatok eredményeiről 
számoltak be. Az eseményen 
számos megyei és helyi média 
képviseltette magát (Debre-
cen TV., Hajdú-Bihari Napló; 
dehir.hu, Vámospércsi Hírek). 
„Helyzetbe hozni a térséget, 
valamint tervezhetővé tenni az 
ittlétet, harmonizálni az állam 
és az önkormányzatok közötti 
feladatmegosztást” – emelte 
ki Tasó László köszöntőjében 
és nyitóelőadásában azt a há-
rom szempontot, ami alapján 
meghozták döntésüket a bí-
rálók. „Míg a 2007 és 2013 kö-
zötti Európai Uniós gazdasági 
ciklusban a Magyarországra 
érkező forrásoknak csupán 
10 százalékát fordították gaz-
daságfejlesztésre, addig ez az 
arány az új ciklusban (2014 és 
2020 között) radikálisan meg-
változik, és eléri a 60 százalé-
kot” – tette hozzá államtitkár 
úr. Ennek a tendenciának meg-
felelően folyamatosan nyílnak 
és nyitva lesznek a pályázati 

kapuk, mind az önkormány-
zatok, mind az intézmények, 
mind a vállalkozások, mind a 
magánszemélyek előtt. Tasó 
László kiemelte, a 48-as főút 
felújítását, mint kistérségi és 
megyei megaprojektet, amivel 
nem csak a közlekedésminő-
ség változását várja, hanem a 
gazdaság, a vállalkozások és a 
kereskedelem versenyképessé-
gének növelését is. 

Ménes Andrea polgármes-
terasszony miután üdvözölte a 
sajtótájékoztató résztvevőit és 
megköszönte Tasó László állam-
titkár úr lobbitevékenységét 
és a magyar kormány támo-
gatását, részletesen ismer-
tette a pályázatok tartalmát. 
Kiemelte, hogy napjainkban 
Vámospércs járási szintű vá-
ros, mikrotérségi központi sze-
repe az elnyert projekteknek 
hála tovább fog erősödni az 
elkövetkező években. „Város-
unkban a legfontosabb érték 
az ember, ezért fontosnak tart-
juk az önkormányzati alapfel-
adatokat ellátó intézmények 
fejlesztését. A kormányablak 
és a regionális egészségügyi 
központ kialakítása mind azt 
szolgálja, hogy helyben tudjuk 
intézni és tervezni életünket” 
– fogalmazott Ménes Andrea. 
„Fontos mindannyiunknak 
látnia azt, hogy a most lehívott 

forrás (1.555.689.000 forint) a 
város éves teljes gazdálkodá-
sának (678.790.000 forint) két-
szerese, ennek tükrében is ér-
demes szemlélni a fejleménye-
ket”. A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében megvalósul 
az önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése: 
napelem-rendszer kiépítése a 
Polgármesteri Hivatal, az óvoda 
és az általános iskola épületein 
64.575.040 forint keretösszeg-
gel. 43 millió forintból fej-
lesztik a Vámospércsi Óvo-
da eszközkészletét (konyhai 
felszerelés, udvari játékok). 
40 millió forint áll rendelke-
zésre a Szociális Szolgáltató 
Központ megújítására (rek-
reációs torna szoba, szertárak, 
raktárak, orvosi szoba, iroda 
és szabadtéri pavilon létesül, 
valamint beszerzésre kerül egy 
Fiat Ducato kisbusz). 50 mil-
lió forintból történik a társa-
dalmi együttműködés erő-
sítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok meg-
valósítása (folyamatos szociális 
munka létrehozása, foglalkozás 
elősegítés, egészségfejlesztés, 
kora-gyermekkori és gyer-
mekkori oktatás fejlesztése). 
Vámospércs saját múzeumá-
nak, kézműves udvarának és 
hajdú tematikus játszóteré-
nek kialakítására 122 millió 
forint támogatásban részesül. 
Ezzel egy több évtizedes álom 
válik valóra: a saját múzeum 
fordulópontot jelent a telepü-
léstörténetben, egy közösség 
önképének, önmegbecsülésé-
nek, múltjával, jelenével és jö-
vőjével való számvető szembe-
nézésének jelképe. A múzeum 
alapjául szolgáló ingatlant – a 
Móricz Zsigmond autóbusz-
forduló egyik településépíté-
szetileg jelentős, helyi speci-
fikumokat felmutató patinás 
épülete – az Önkormányzat 
már meg is vásárolta. Az in-
gatlanhoz tartozó nagyméretű 
telek lehetőséget biztosít arra 
is, hogy egy bekötőút épüljön 

az egészségügyi központhoz, 
így az két irányból is megkö-
zelíthetővé válik majd. A pá-
lyázati csomag „legvaskosabb” 
tétele, a mintegy 800 millió 
forintot magába foglaló az ún. 
„Zöld város projekt”, ami-
nek keretein belül megújul 
és kibővül a félbemaradt 
Művelődési Ház és Könyv-
tár épülete, megújul és ki-
bővül a vámospércsiek köré-
ben roppant népszerűségnek 
örvendő Városi Piac, impo-
záns pihenőpark jön létre a 
Marinka területén található 
tó környékén rendezvénytér-
rel és kondiparkkal, és szép 
napok köszöntenek a Művelő-
dési Ház melletti parkra is. A 
Vámospércsi Mátyás Király 
Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Intézmény a 
Debreceni Tankerület döntése 
értelmében 429 millió forint 
támogatásban részesül. Ennek 
következtében – többek között 
– új szaktantermek és nyelvi la-
bor jönnek létre, megtörténik 
a vizesblokkok felújítása, esz-
közbeszerzés: intézményünk 
iskolaközponti státuszra tesz 
szert. „Ezek a beruházások 
100%-os támogatottsággal va-
lósulnak meg. A tervezési, 
közbeszerzési, építési engedé-
lyeztetési folyamatok az év vé-
gén már elkezdődnek, jövőre 
pedig beindulnak a szemmel 
is jól látható munkálatok. A fej-
lesztések koncepcionális gon-
dolkodás eredményei lesznek, 
nem elrugaszkodott víziók, 
olyan területekre pályáztunk, 
amelyek a lakosság otthonérze-
tét növelik és a szolgáltatások-
ban új minőséget képviselnek” 
– zárta előadását Ménes And-
rea polgármester. 

A település sikere mellett 
fontos kiemelnünk az egyének 
sikerét is. Tasó László államtit-
kár úr a sajtótájékoztatón je-
lentette be, hogy Varga Gyula 
vámospércsi vállalkozó – há-
rom új sertéstelep kialakításá-
ra – 448 millió forint támoga-
tásban részesül.
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Polgármesteri napló
Október az idősek hónapja, 

ezért a hónap üzenete nem is 
szólhat másokról, mint azokról 
a tisztességben megöregedett 
emberekről, akik társadalmunk 
tartóoszlopai. A nyugdíjasaink-

ról, akik egy egész életet végig 
dolgoztak, munkájukkal élet-
ben tartották ezt az országot, 
hogy mi az utánuk következő 
nemzedékek, jobb életet él-
hessünk! Ezért nagyon fontos, 

hogy tiszteljük és 
megbecsüljük az 
idősebb generáci-
ót, felmutatva és to-
vábbadva azokat az 
értékeket, melye-
ket tőlük kaptunk, 
s melyeket tovább 
örökíthetünk.

Ahogyan a csa-
ládjuknak, úgy az 
önkormányzatunk-
nak is nagyon fon-
tosak Önök, akik 
ezért a városért 
évtizedekig dol-
goztak. Minden 
évben igyekszünk 
újabb és újabb le-
hetőségekkel, szol-

gáltatásokkal, kedvezmények-
kel bővíteni a városunkban 
élő szépkorúak ellátását. Fo-
lyamatosan újítjuk meg az Idő-
sek Otthonát, jövőre közel 140 
négyzetméterrel bővül az in-
tézmény, hogy még magasabb 
szintű ellátást biztosíthassunk 
az ott élőknek. Új speciális igé-
nyeket is kielégítő szállítójár-
művet kap a Támogató Szolgá-
latunk, mely a fogyatékkal élő 
lakóinknak teszi könnyebbé az 
életét. A Szociális Szolgáltató 
Központunkon és a Családse-
gítő Szolgálatunkon keresztül 
folyamatosan figyelemmel 
kísérjük a gondozási szükség-
letüket, s igyekszünk a felme-
rülő problémákra a megfelelő 
megoldást megtalálni. Tájékoz-
tatást adunk a szociális ellátá-
sok igénybevételének feltét-
eleiről. Büszkék vagyunk arra, 
hogy jövedelmi viszonyuktól 
függetlenül, városunkban min-

denki igénybe vehet napi egy-
szeri meleg étkezést, így sem 
szociális, sem egészségügyi 
vagy egyéb más ok miatt nem 
maradhat étel nélkül senki! 
Tudjuk, sok mindenkinek ha-
tározottan oda kell figyelnie 
a nyugdíja beosztására, ezért 
fontos számunkra, hogy méltá-
nyosságból gyógyszertámoga-
tást nyújtsunk. Nem fordulhat 
elő az, hogy valaki ne jusson 
hozzá életmentő gyógysze-
rekhez, gyógykezeléshez vagy 
gyógyászati segédeszközök-
höz. Helyben megteremtettük 
a szakorvosi ellátás feltételeit, 
s az elmúlt évtől, azokat a he-
lyi lakosokat, akik saját lábon 
nem képesek eljutni a Rende-
lőintézetbe, betegszállító bu-
szunkkal segítjük. Tudjuk, a re-
zsicsökkentés ellenére is teher 
egy-egy lakás fenntartási költ-
sége, ezért a legrászorultabbak 
lakhatási támogatást kapnak és 

a szemétszállítási díjat illetően 
kedvezményben részesülnek, a 
70 éven felüli polgárainkat pe-
dig mentesítjük a kommunális 
adó megfizetése alól. Nagy 
gondot fordítunk arra, hogy 
az ünnepek alkalmával min-
den időskorú lakónknak jus-
son ajándék a karácsonyfa alá. 
Persze mindenki problémájára 
nem találhatunk gyógyírt, de 
szeretnénk, ha viszonozhat-
nánk azt a féltő gondoskodást, 
mellyel felneveltek minket. 

Kívánom, hogy bajaik, prob-
lémáik ellenére is élvezzék az 
élet minden pillanatát, mert az 
élet nagy ajándék! Az év min-
den napján érezzék a család, a 
gyermekek szeretetét és a tár-
sadalom megbecsülését! Érez-
zék, hogy nagy szükségünk 
van Önökre, a támogatásukra, 
a bölcs tanácsaikra, élettapasz-
talatukra, s nem utolsósorban 
a végtelen szeretetükre.

„Ősi és érett kultúrákban 
az öregeket nem azért tisztel-
ték, mert fáradtságos életükkel 
kiérdemelték, nem is abból a 
józan előrelátásból, hogy egy-
szer én is öreg leszek, s milyen 
jó lesz, ha nem hajítanak majd 
a szemétre, hanem azért, mert 
a lélek még érzékenyebb volt, 
a szellem nyitottabb, s az öreg-
ember, óriási élettapasztalatá-
val, olyan értékeket jelenített 
meg, amely a fiatalabbak szá-
mára vonzó és kívánatos volt! 
Az öregember akkoriban nem 
teher volt, hanem felbecsülhe-
tetlen érték: nem azt nézték, 
milyen múlandó a teste, ha-
nem hogy ki lakik benne! – írja 
Müller Péter.

Ménes Andrea
polgármester

Másfél milliárd forint áramlik városunkba – 
nagy esély Vámospércs előtt

Népkonyha nyílt 
Vámospércsen

Az ősz elejétől városunkban 
is népkonyhai étkezési alap-
szolgáltatás vehető igénybe. 
A népkonyha szerepéről, mű-
ködéséről, az igénylés lehető-
ségéről Ménes Andrea polgár-
mestert kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: Mit 
jelent pontosan a népkony-
ha és milyen elgondolásból, 
milyen igények szerint kezdi 
meg működését?

Ménes Andrea: Különböző 
fórumokon rendre igyekszem 
hangsúlyozni, hogy számunkra 
Vámospércsen a legfontosabb 
érték az ember. Szeretném, ha 
éreznék, hogy szavaimat tettek 
igazolják és szavatolják, ezért 
törekszünk valamennyi lehe-
tőséget megragadására – akár 
pályázatok útján, vagy önkor-
mányzati erőforrásokkal, vagy 
lobbitevékenységgel, vagy 
pusztán a jó szó és a kölcsö-
nös figyelem erejével –, amivel 
komfortosabbá tehetjük az itt 
lakó emberek életét. A Kor-
mányzat szociális erőfeszítései 
eredményeként ma Magyar-
országon nincsen olyan gyer-
mek, aki ne részesülne meleg 
ételben naponta, beleértve az 
iskolai és óvodai szünidőket is. 
A mostani kezdeményezéssel 
az a célunk, hogy a felnőtt la-
kosság is érezze ezen a téren az 
odafigyelésünket! Tisztában va-
gyunk azzal, hogy a napi ingye-
nes egy tál meleg étel – amit 
a népkonyha biztosít – nem 
oldja meg a problémákat, de 
azt is tökéletesen tudjuk, hogy 
nagy segítséget jelent min-
denkinek. S amikor lehetőség 
kínálkozott, nem volt kétséges 
számomra, hogy mindent meg 
kell tennem azért, hogy város-
unkban is elérhetővé tegyük 
ezt az alapszolgáltatást.

V.H.: Kik vehetik igénybe 
ezt a szociális étkezési alap-
szolgáltatást? Hogyan és ki-
nél lehet jelentkezni rá?

Ménes Andrea: Miután 
biztossá vált, hogy népkonyhai 
alapszolgáltatást valósítunk 
meg, igyekeztünk hírt adni a le-

hetőségről. Sok embert keres-
tem fel személyesen, de szóró-
lapokat készíttettünk, s a hely-
ben szokásos módon töreked-
tünk az igények felmérésére! 
Igazából bárki beállhat a sorba 
11 és 14 óra között – fontos a 
személyes átvétel –, de az igé-
nyek tendenciózus felmérése 
érdekében arra kértük az em-
bereket, hogy jelentkezzenek 
a népkonyháért felelős mun-
katársunknál, aki Hollóné Mé-
zes Piroska kolléganőm, vagy 
személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban, illetve a 0652/591-
507-es telefonszámon. A nép-
konyhai étkezést tehát bármely 
vámospércsi lakos igénybe 
veheti, aki más szociális étke-
zésben nem részesül, és nem 
képes (szociális vagy egész-
ségügyi helyzete miatt) önma-
ga, illetve legfeljebb még egy 
hozzátartozója étkeztetéséről 
gondoskodni. Most tehát egy 
magasabb jövedelemmel ren-
delkező, de egyéb okok miatt a 
saját, illetve a vele élő társa me-
leg ételéről gondoskodni nem 
tudó ember is rászorulónak 
számít, a szerényebb anyagi 
körülmények között élők mel-
lett. Az eddigi visszajelzések és 
személyes tapasztalataim is azt 
mutatják, hogy érdemes volt 
belevágnunk!

V.H.: Helyileg hol tervezik 
kialakítani a népkonyhát? 
Helyben is lehet fogyasztani 
majd? A népkonyhai kedvez-
mény az év végéig tart vagy 
határozatlan ideig?

Ménes Andrea: Határozat-
lan ideig tartjuk fenn a nép-
konyhát. Helyileg a Béke utca 
2. szám alatti épületben (a volt 
okmányiroda) rendeztük be, 
ahol múlt télen például mele-
gedőt alakítottunk ki a szokat-
lanul zord és tartósan hideg 
téli időjárás miatt. Az étkek 
kidobozolva kerülnek kiosztás-
ra, de helyben is fogyaszthatók 
természetesen az ételosztó 
ponton.



A Grampet Debreceni
Vagongyár Kft.

felvételt hirdet

Szakmunkások részére:
- esztergályos 
- CNC esztergályos
- villanyszerelő
- festő-fényező
- kovács 
- hegesztő
- lakatos 
Szakmunkás végzettséggel nem 
rendelkezőknek:
- betanított festő-fényező
- betanított lakatos
- betanított kovács

Jelentkezés:
e-mailben: allas@vagongyar.hu  vagy 
levélben: 4034 Debrecen, Hét vezér 
u. 24/B címen, vagy a fenti címen a 
portán leadott önéletrajzzal.

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. szeptember 30-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. 54 787
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 78 070

Lakatos Attila 8409685019 4287 Vámospércs Kossuth u. 65. 55 258

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 456 430
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 157 343
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A 63 480
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A 101 470
Veres Pál 8356543649 4287 Vámospércs Pacsirta u. 12. 100 613

Összesen: 2 827 183

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. szeptember 30-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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

Dante Shoes Kft. 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 415 417
Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 515 284 
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: 4 937 451 

Házasságkötés:

Varga Imre és Zakor Tímea

BányaI JóZsef CsaBa és sZaBó sZIlVIa

kraJCsIk PéTer és PInCés JudIT

Akik már nincsenek közöttünk:

sZörny oTTóné (VIg Ilona)
Szima DezSőné (Szilágyi Juliánna erzSébet)

TarCsaI Imre

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Szörny Ottóné (Vig ilOna)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Vámospércsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megköszöni 

azon városlakók segítségét, akik az RNÖ-höz ruhaadományokat jut-
tattak el, és ezzel számtalan rászorulón segítettek.

Kállai Gergőné
elnök

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

tarcSai imre

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Szima DezSőné (Szilágyi Juliánna erzSébet)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

2017. szeptember

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. szeptember 28. napján ülést tartott, melyen a követke-
ző döntéseket hozták a képviselők:

hatályon kívül helyezték az utcák lakói és az önkormányzat •	
közötti útépítési együttműködésről szóló 2/1993. (II.1.) számú ön-
kormányzati rendeletet, valamint az útépítési és közművesítési hoz-
zájárulásról szóló 7/1998. (II.23.) számú önkormányzati rendeletet

megalkották a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali •	
munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésével kapcsolatos he-
lyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletet és az anyakönyvi 
eljárás egyes díjairól szóló 6/2011. (II.15) számú önkormányzati ren-
deletet hatályon kívül helyezték

módosították a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társu-•	
lás Társulási Megállapodását

elfogadták az önkormányzat fenntartásában működő •	
Vámospércsi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munka-
tervét

csatlakoznak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati •	
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához 

elfogadták a 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentést•	
elfogadták a Vámosvíz Kft. ügyvezetője – Pesci Gerardo – 2017. •	

augusztus 15. napjával történő lemondását
2017. október 15. napjától – határozatlan időre – a Vámosvíz •	

Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával Dr. Rácz Norbert, 4287 
Vámospércs, Pacsirta utca 7. szám alatti lakost bízzák meg

elfogadták az önkormányzati főépítész és a településtervező •	
által társadalmi bevonás keretében – az arculati kézikönyv és a te-
lepülésképi rendelet készítésének megkezdéséről – tartott partneri 
tájékoztatást

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k
A református egyház hírei

Október 29-én, vasárnap 10 órától reformációi istentiszteletet tar-
tunk, amelyet követően a reformációi emlékmű megkoszorúzására, 
valamint egy kőszobor avatására is sor kerül a templomkertben. 

November 6-án, vasárnap 10 órától gyászolók vasárnapi istentisz-
teletet tartunk. Szeretettel várjuk mindazokat, akik az elmúlt egy 
esztendőben veszítették el hozzátartozójukat. Szeretnénk együtt 
osztozni fájdalmukban és közösen vigasztalást keresni Isten szere-
tetében.

Dr. Petró László
lelkipásztor

Pályázati felhívás!
„Vámospércs mi vagyunk”

Amatőr fényképészek, a képírás megszállottjai, közterekkel 
szelfizők, figyelem! Vámospércs építészeti emlékeit és természeti 
szépségeit dokumentáló pályázatot hirdetünk, „Vámospércs mi va-
gyunk” címmel. A zsűri értékítélete alapján legjobb felvételekből 
kiállítás nyílik a Művelődési Ház és Könyvtár galériájában, a Megye 
Napján, november 22-én. Technikai követelmények: a fotókat digi-
tálisan, JPEG formátumban és minimum 300 dpi felbontásban, cím-
mel elnevezve várjuk az 1kozma.erzsebet@gmail.com villanyposta-
címre! A fotók színesek vagy fekete-fehérek lehetnek. Beküldési 
határidő: 2017. november 06.

Dupla építési telek 2000 m2,
48-as út mellett telephely kiadó.

Érdeklődni Vámospércs, Bocskai kert 2 sz. alatt lehet 
személyesen.

Fájó szívvel emlékezünk

CSÁNYI ISTVÁN
1955a-2016

örök álmodra

1 éve már hogy úgy mentél el,
ahogy éltél, csendben és szerényen
drága lelked nyugodjék békében!

Örök az arcod
nem száll el a szavad 
minden mosolyod a 
lelkünkben marad!

Bánatos feleséged és családod

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára

(2006. október 10.)

FAGYAL BARNA
Vámospércs polgármestere

halálának tizenegyedik évfordulóján

A kép hallgat,
az emlék mesél
Emlék nélkül

e kép semmit sem ér
Ha a kép gyűrött s kopott

Akkor se felejtsd el,
hogy voltam,

s talán vagyok.

Szeretünk, velünk vagy.
Szeretteid

Köszönjük mindazoknak,
akik emlékedet őrzik és ápolják.

Bursa Hungarica – pályázati felhívás
AVámospércs Városi Önkormányzat csatlakozott a hátrányos szo-

ciális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018 évi 
fordulójához. A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rend-
szerbe.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak mi-
nősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak 
az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban a 
települési önkormányzatnál kell benyújtani a pályázónak 
2017. november 07-ig (Vámospércs Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 4287 Vámospércs, Béke u. 1.sz. fsz. 4. 
számú iroda).



2017-ben a Vámospércs 
Oktatásügyéért Díjat Németh 
Jánosné, a Vámospércsi Óvoda 
vezetője vehette át. A díjazottat 
életútról, hivatástudatról, az 
általa vezetett intézmény ered-
ményeiről kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: Ha jól 
tudom és az információ valóban 
igaz, Julika nem járt óvodába, 
nem volt óvodás. Milyen érde-
kes, a sors különös fejleménye: 
mégis úgy alakult az élete, hogy 
az óvoda intézménye, külső és 
belső valósága határozza meg 
minden- és ünnepnapjait év-
tizedek óta. Mesélne a gyerek-
koráról? Valamint arról, hogy 
miben másak egy ma cseperedő 
gyermek életlehetőségei, mit 
nyújthat az óvoda a klasszikus, 
több generációt felölelő nagy-
családok széthullása után?

Németh Jánosné: Valóban, 
az óvoda kimaradt az életemből, 
illetve csak részben igaz, mert öt 

éves lehettem, amikor egy napig 
az unokatestvéremet „helyet-
tesítettem” az óvodában. Arra 
még ma is elevenen emlékszem, 
hogy a magammal vitt kis fehér 
táskámat egész nap nem tettem 
le a kezemből. A másik emlé-
kem, hogy az óvoda udvarán, a 
dombon, a nagy fák árnyékában 
aludtunk a kis óvodás ágyon. 
Nem volt ez rossz nap, de, hogy 
a további óvodai nevelésem mi 
miatt hiúsult meg, azt pontosan 
nem tudom. A másik óvodával 
kapcsolatos élményem közép-
iskolás koromban ért, amikor 
egyik osztálytársam ott dolgozó 
anyukájához mentünk be. Na-
gyon elvarázsolt a hely, már ak-
kor azt gondoltam, hogy milyen 
jó lehet itt dolgozni. A gyerekko-
rom a kortársaimhoz hasonlóan 
boldogan telt, szüleim egysze-
rűségre, tisztességre neveltek 
bennünket a testvéremmel. Kü-
lönösen a nyarak voltak nagyon 
szépek, hiszen mi még szinte az 
egész napunkat a környéken élő 
gyerekekkel együtt töltöttük. 
Volt feladatunk otthon, de sokat 
játszottunk, barangoltunk a kör-
nyéken lévő területeken, búzavi-
rágot, szappanvirágot szedtünk 
a búzamezőn. Focicsapatot szer-
veztek a fiúk, mi pedig szurkol-
tunk nekik. Este úgy kellett ránk 
szólni, hogy most már jó lenne 
bemenni, mert eltelt a nap. Ak-
kor még szüleink kiengedhet-
tek bennünket nyugodtan, nem 
fenyegetett bennünket annyi 
veszély, mint a mai gyerekeket. 
Ma már elképzelhetetlen lenne, 
hogy ilyen szabadon mozogja-
nak a gyerekek. A másik nagyon 
kedves gyerekkori emlékem a 
nagynénémmel Debrecenben 
töltött idő. A nagynéném egy 
polgári gyerektelen házaspár-

nál dolgozott, akik alig várták, 
hogy menjek hozzájuk. Az ot-
tani környezet feledhetetlen 
élményt nyújtott számomra. Ma 
is gyakran gondolok a szoba be-
rendezésére, a könyvekre, puha 
fotelekre, az ott megismert sok 
kedves emberre, az ízekre, az 
önfeledt játékra, amiben Géza 
bácsi – idős kora ellenére is – 
partner volt. Érdekes, hogy ezek 
az emlékek milyen mélyen el-
raktározódnak bennünk. Ezért 
is nagyon fontos, hogy minél 
több pozitív élményhez juttas-
suk a gyerekeket, hiszen ez fel-
nőtt életüket nagyban meghatá-
rozza.

Vámospércsi Hírek: A 
Hajdúböszörményi Óvóképző 
Főiskolán folytatta tanulmánya-
it, úgy hogy naponta ingázott 
Vámospércs és Hajdúböször-
mény között, immáron két kis-
gyermekes anyukaként. Óriási 
elszánás és tudatosság mozgat-
hatta. 

Németh Jánosné: Miután 
a gyerekeim megszülettek a ve-
lük való foglalkozás, majd mikor 
óvodába kerültek az, hogy kö-
zelről megismerhettem ennek 
a munkának a varázsát felerősí-
tette bennem a vágyat, hogy én 
is része legyek ennek a közös-
ségnek. Jó időben, hiszen akkor 
történt egy óvodabővítés, így 
szükség volt új óvónénire. Egy 
évig képesítés nélkül dolgoz-
tam, de akkor már készültem a 
főiskolai felvételire. Mégpedig 
úgy tanultam, ismételtem, mint-
ha az életem múlna rajta. Min-
den erőmet, időmet arra áldoz-
tam, hogy bejussak a főiskolára 
és megszerezzem azt a tudást, 
képzettséget, ami szükséges volt 
az óvónői pályám folytatásához. 
Az első akadályon túljutva a fő-

iskolai évek nehéz időszakai vol-
tak az életemnek. Két kisgyerek, 
család mellett csak nagyon sok 
lemondás, áldozat árán sikerült 
elérni célomat. Mindezt csak 
maximális családi támogatással 
tudtam elérni, amiért ma is na-
gyon hálás vagyok. Most is úgy 
érzem, megérte, mert a mai 
napig, amikor belépek az intéz-
ménybe, érzem azt a semmihez 
nem hasonlítható „óvodailla-
tot”. Itt nincs idő saját problé-
mán gondolkodni, itt a gyerekek 
igénylik minden figyelmünket, 
úgyhogy, aki ide belép egy időre 
„elfeledheti” gondjait. 

Vámospércsi Hírek: Mi a 
vezetői hitvallása és a pedagó-
giai ars poétikája? Milyen egy 
jó óvónő a XXI. század első év-
tizedének végén?

Németh Jánosné: Vezetői 
tevékenységem során meggyő-
ződhettem arról, hogy a vezetés 
komplex folyamat. Munkám 
hatékonysága nagyban függ em-
beri magatartásomtól, személyi-
ségemtől, hitelességemtől. Min-
den, amit teszek, meghatározza 
a közösség normarendszerét, el-
hívatottságát, biztonságérzetét. 
Fontos feltétel, hogy az óvoda 
nevelőközössége és a közöttem 
lévő kapcsolat a kölcsönös tisz-
teleten, bizalmon, felelősségen 
és elismerésen alapuljon. Sze-
rencsés vagyok, hiszen olyan 
kollegákkal dolgozhatok, akik 
lelkesen, felelősséggel végzik 
munkájukat. Az óvodai nevelés 
sikeréhez elengedhetetlennek 
tartom a biztonságos, családias 
légkör megtartását, továbbfej-
lesztését, ahol minden gyerek 
jól érzi magát. Kollegáimmal 
arra törekszünk, hogy minden 
gyerek minden reggel örömmel 
jöjjön óvodába, ahol szabadon 

választhat a sokféle tevékenység 
közül. Ahol játék közben észre-
vétlenül megismeri az őt körül-
vevő világot, ahol nem kell sietni, 
lehet felfedezni, rácsodálkozni, 
sokat nevetni, szabadon alkotni. 
A társadalmi változások, a min-
ket körülvevő bizonytalanságok, 
az értékrend megváltozása, az 
emberi kapcsolatok elszemély-
telenedése, a családok közötti 
anyagi különbségek az óvodás 
gyerekekre is hatással vannak. 
Ugyanakkor pl. a technika vilá-
gában meglepően tájékozottak, 
nyitottak. A változó világ ellené-
re azt gondolom, hogy az alapve-
tő emberi értékek nem szabad, 
hogy változzanak, hiszek benne, 
hogy ugyanarra a dologra van 
szükségük a mai gyerekeknek 
is: az új ismeretek elsajátítása 
közben értő szeretetre, törő-
désre, empátiára, elfogadásra, 
figyelemre, biztonságra. Milyen 
egy jó óvónő napjainkban? Aki 
mindezt képes a gyerekek szá-
mára felkínálni. Sajnálom, hogy 
egyre több adminisztrációs 
terhet rónak a pedagógusokra, 
hiszen sokkal hasznosabb len-
ne, ha a gyerekekkel való közös 
tevékenységre fordíthatnánk az 
erre a feladatra szánt időt is.

Vámospércsi Hírek: Az el-
múlt időszakban a Vámospércsi 
Óvoda folyamatosan gyarapo-
dott és megújult. A fejlődés 
újabb lépcsőfoka pedig most 
következik. Olvasóink is értesül-
hettek már korábbi lapszámunk-
ból arról, hogy az intézmény 43 
millió forintos támogatásban ré-
szesül, mivel sikeresen pályázott 
a Területi- és Településfejlesztési 
Operatív Programnál. Pontosan 
milyen fejlesztések valósulnak 
meg a közeli jövőben?

Németh Jánosné: Óriási 

öröm számunkra, hogy a sikeres 
pályázat segítségével az óvo-
da udvara teljesen megújul. A 
biztonságos, esztétikus udvari 
játékok a gyerekek számára új 
lehetőséget, új élményeket fog-
nak nyújtani. Ezúton is szeret-
ném megköszönni Polgármes-
ternőnek, a Képviselő-testület 
tagjainak, mindenkinek, aki 
azon fáradozott, hogy egy újabb 
fejlesztés valósuljon meg intéz-
ményünkben. Vezetői tevékeny-
ségem során folyamatosan azt 
tapasztalom, hogy a fenntartó 
önkormányzat a lehetőségei-
hez mérten mindig maximális 
támogatást, segítséget nyújt 
munkánkhoz. Ez tükröződik az 
intézmény megjelenésében is, 
hiszen folyamatosan szépül, fej-
lődik, modernizálódik.

Vámospércsi Hírek: Egy 
intézményvezető munkaideje 
nem napi nyolc órára korlátozó-
dik, folyamatosan figyelnie kell, 
mások iránti nonstop figyelem 
határozza meg. Kíváncsi volnék, 
szabadidejében milyen hobbik-
nak hódol? 

Németh Jánosné: A csalá-
dommal eltöltött idő maga a 
boldogság nekem! Két pici uno-
kám jelenlétével, csodálatával 
nem tudok betelni. Szeretem 
a természetet, igyekszem min-
dig meglátni a körülöttem lévő 
szép dolgokat. Tudok örülni egy 
virágnak, akár egy kismadárnak, 
a jó időnek, a barátokkal eltöl-
tött kellemes óráknak. Kevés 
idő jut rá, de szeretek olvasni, 
apró alkotásokkal a lakást deko-
rálni. Azért gyakran azt veszem 
észre, hogy akár pihenés vagy 
házimunka közben is „fejben” 
az óvoda ügyeit intézem.

A változó világ ellenére azt gondolom, hogy az alapvető
emberi értékek nem szabad, hogy változzanak

Harmincöt téglalépcső ve-
zet fel a vámospércsi reformá-
tus templomhoz. Harmincöt 
mívesen, vertikális rendben 
elhelyezett sor. Az idős és nö-
vendék lombhullatók és az agg 
örökzöldek ölelésében is jól ki-
rajzolódik ez a sétány és a szom-
szédságában felállított kopjafa. 
A kopjafát díszburkolat veszi 
körbe, három irányban messzi-
re látni a magaslatról, ahol áll. 
A negyedik irány a templom. 
Szeptember 17-én új emlékhely-
lyel gazdagodott Vámospércs. 
A keresztény szimbólumokkal 
és szentírási részletekkel gazda-
gon, mégis mértéktartóan ékes 
faragott alkotás büszkén hirdeti 
a települést a 16. századtól átha-
tó protestáns szellemiséget. A 
reformáció ötszázadik évfordu-
lóján Dr. Petró László, városunk 
lelkipásztora a következő üze-
netet fogalmazta meg.

„2017-ben a reformáció el-
indulásának 500. évfordulóját 
ünnepeljük. Ez az 500 eszten-
dő egy olyan mérföldkő, amely 
mellett meg kell állnunk és rá 
kell csodálkoznunk. Hiszen ez 
az 500 esztendő emlékeztet 
minket arra, hogy Isten időről 
időre adott olyanokat, akik az 
egyház ügyén túl a nemzet meg-
maradását is szívükön viselték. 
Az egyház megújulása, az Isten 
kegyelmére való folytonos em-
lékeztetés és a sorra megjelenő 
bibliafordítások mellett a refor-
mációnak nagyon nagy szerepe 
volt a magyar irodalmi nyelv, a 

kultúra, az oktatás, a művelődés 
és a nemzeti értékek felismeré-
se terén is. A reformáció nagy 
értéke az volt, hogy nemcsak az 
adott történelmi helyzet problé-
máit látta meg, hanem a köznapi 
ember számára is tudott abban 
megoldást nyújtani. A megol-
dása pedig négy dimenzióban 
jelent meg: 1. Választ adott az 
emberek kérdéseire és kétségei-
re azzal, hogy mindig az embert 
a legvégsőkig szerető és megér-
tő Istenről beszélt. 2. Szembesí-
tette a köznapi embert annak a 
történelmi helyzetnek az egye-
netlenségeivel, amelyben élt, 
de mindeközben azt erősítet-
te, hogy Isten számára minden 
ember éppoly értékes. 3. Felis-
merte az ember Isten előtt való 
helyzetét és a hangsúlyt nem 
Isten ítéletére, hanem sokkal in-
kább Isten kegyelmére helyezte. 
4. Felszabadította az embereket 
a hétköznapok, a betegségek 
és az elmúlás félelme alól azzal, 
hogy Isten gondoskodó, megér-
tő és szerető jelenlétét hangsú-
lyozta. Éppen ezen dolgok miatt 
a reformáció Magyarországon is 
futótűzként terjedt el, s aki csak 
megismerte, abban remény-
séget és kiutat látott. Azóta el-
telt 500 esztendő, s most itt a 
kínálkozó alkalom arra, hogy 
újra felismerjük a reformáció 
máig érvényes értékeit. Valljuk, 
hogy a reformáció válaszai nem 
avultak el, hanem sokkal inkább 
felerősödtek. Nekünk pedig a 
nagy reformátorokkal együtt a 

szabadító és megmentő Istent 
kell megismernünk és hirdet-
nünk.

Gyülekezetünk Presbitériu-
ma úgy határozott, hogy szeret-
ne ebben az évben egy olyan 
emléket állítani a reformáció-
nak, amely nemcsak az évszá-
zadokkal ezelőtt megtörtént 
vámospércsi reformációt mu-
tatja be, hanem hangsúlyozza a 
reformáció azóta is élő erejét. 
Szerettünk volna egy olyan em-
lékművet kialakítani, amelynek 
impozáns látványa egyszerre 
hívogató és figyelemfelkeltő. 
Az emlékmű elhelyezésekor 
nagyon fontos szempont volt 
az, hogy minden irányból jól lát-
ható legyen mind a városlakók, 
mind pedig az átutazók számá-
ra, ezzel is rávilágítva a refor-
máció mindannyiunkat érintő 
örökségére.

Az emlékmű egyik fő motí-
vuma a templom felé mutató 
nyitott Biblia, benne az alfa 
és omega, amely hirdeti, hogy 
Krisztus a kezdet és a vég. A 
templom felé lévő két oldalán a 
kehelyből felfutó szőlő és a ke-
nyérből felfutó búzakalász látha-
tó, mint a bűnbocsánatnak és az 
örök életnek hírnökei, amelyek 
emlékeztetnek Jézus szavaira: 
„Én vagyok az igazi szőlőtő”, és 
„én vagyok az élet kenyere.” Az 
emlékmű hátoldalán a reformá-
tus címer két részlete látható. A 
győztesek zászlóját tartó bárány 
és a mindig megújulni tudó fő-
nixmadár a reformáció egyik 
legfontosabb bibliai üzenetét 
zárja közre: „Ha az Isten velünk, 
ki lehet ellenünk?” 

Az emlékmű állítása során 
megannyi jóindulattal és segí-
tőkészséggel találkoztunk. Ma-
gát a fát, vitéz Hunyadi Péter, 
Vámospércs szülötte adomá-
nyozta. A fát Nyári István fafara-
gó művész munkálta meg szinte 
az egész nyarat érintő áldozatos 
munkájával. De az emlékmű he-
lyének kialakítása során is ren-
geteg segítséget kaptunk. Volt, 
aki a térkő felajánlásával, volt, 
aki a szállítással és felállítással 
segédkezett. Szeretnénk most 
ezúton is köszönetet mondani 
mindazoknak, akik bármilyen 

jellegű segítséget nyújtottak az 
emlékmű állításában.

Az avatási ünnepségre szep-
tember 17-én került sor. Ezen a 
napon adtunk hálát a Teremtő 
Istennek a Parókia felújításáért 
és a harangok újravillamosítá-
sáért is. Az ünnepi alkalmon 
Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püs-
pöke hirdette Isten Igéjét és 
Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki 
Református Egyházmegye espe-
rese mondott ünnepi köszön-
tőt. Az istentiszteleten részt vett 
Vámospércs város polgármeste-
re, a Képviselő-testület tagjai, a 
helyi intézményvezetők és jelen 
voltak a történelmi vitézi rend 
tagjai is számos gyülekezeti tag 
és érdeklődő mellett. Az isten-
tiszteletet követően közösen vo-
nultunk ki az emlékműhöz, ahol 
püspök úr áldásának kíséreté-
ben sor került a leleplezésre, 
ezzel megnyitva a lehetőséget 
minden vámospércsi és átuta-
zó előtt ahhoz, hogy szabadon 
megtekinthesse a kopjafát. Sze-
retettel várunk minden érdek-
lődőt, aki szeretné közelebbről 
is megtekinteni a reformációi 
emlékművet. Október 29-én, a 
reformációi istentiszteletünket 
követően fogjuk első alkalom-
mal az emlékezés koszorúit el-
helyezni az emlékmű lábánál.”

Dr. Petró László
lelkipásztor

500 éves a reformáció i s k o l A i  h í r e k
A 2017/2018-as tanévben az előzetesen felmért igények alapján 

az alábbi délutáni foglalkozásokat indítottuk: matematika tehet-
séggondozás 7-8. évfolyam (Kelemenné Hajdó Mária); pénzügyi is-
meretek szakkör 5-8. évfolyam (Kelemenné Hajdó Mária); magyar 
tehetséggondozás 6-7. valamint 8. évfolyam (Cseresznye Erzsébet); 
angol tehetséggondozás 5., 6., 7., 8. évfolyam (Kovácsné Nagy Anikó, 
Szentjóbi Marianna); matematika felzárkóztatás 5., 6.,7., 8. évfolyam 
(Kelemenné Hajdó Mária); magyar felzárkóztatás 5-6. valamint 8. 
évfolyam (Cseresznye Erzsébet, Hamecz Erika Emese); angol felzár-
kóztatás 5. évfolyam (Nagyné Cseh Nóra); programozás szakkör 4., 
5., 6., 7-8. évfolyam (Tankáné Antal Irén); énekkar (Ráczné Stummer 
Ibolya); művészeti képzés: néptánc, grafika, zongora (Bak János, 
Elekné Laczkó Judit, Dancs Judit, Ráczné Stummer Ibolya).

A művészeti iskolai térítési díjak befizetési határideje 2017. 
október 10. (az iskola titkárságán). Kérjük a tisztelt szülőket, ameny-
nyiben még nem rendezték a térítési díjat, legyenek szívesek a ha-
táridőt betartani!

A 6-8. évfolyam szülői értekezleteit 2017. október 10-én, ked-
den 18:00-tól tartottuk. Előtte 16:00-tól a pedagógusokat fogadó 
órán kereshették fel a szülők. A pályaválasztási szülői értekezlet 
17:00-kor kezdődött a nyolcadikos tanulók szülei számára.

Szeptember 30-án a 2.a osztályos gyerekek osztálykirándu-
láson vettek részt. Úticél a diósgyőri vár volt, de Miskolcon járva 
belvárosi sétát is tettek a gyönyörű őszi időben, ahol – többek közt 
– felkeresték a híres mentőkutya, Mancs szobrát is. A kirándulást 
szervezte Sarudiné Oláh Enikő osztályfőnök, segítségére voltak: 
Ádám Magdolna és Tarr Ildikó.

Megkérdeztük
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. válasza a vízzavarosság, vízhiány és nyomásingadozás tárgy-

körében:
Tisztelt Felhasználóink! Vámospércs településen az ivóvízminőség-javító beruházás keretén belül a 

vízműtelepen 2016-ban új víztisztító technológia került kiépítésre, amely a 201/2001. (X. 25.) Kormány-
rendelet előírásainak megfelelő minőségű, egészséges ivóvizet biztosít. Az új technológia kiépítésén 
túl a vízhálózat rekonstrukciójára csak részben – kis mértékben – volt lehetősége a tulajdonos önkor-
mányzatnak. A vezetékek többsége elavult, életkoruk 40 évre tehető. Valószínűsíthető, hogy az elavult 
hálózatban végbemenő kémiai változások az ivóvíz ízét befolyásolhatják, emiatt az a korábban meg-
szokottól eltérő lehet. A vízszolgáltatással kapcsolatban Társaságunkhoz érkezett panaszokat minden 
esetben a helyszínen sürgőséggel kivizsgáljuk. A vízhálózat folyamatos karbantartására éves mosatási 
ütemtervet készítünk, mely alapján kétszer, tavasszal és ősszel elvégezzük a teljes hálózat mosatását. 
Amennyiben felhasználói panasz érkezik, azt soron kívül kezeljük és megkezdjük az adott szakasz há-
lózat-mosatását. 

Kérjük tisztelt Felhasználóinkat, ha szolgáltatásunkkal kapcsolatban (vízminőség, számlázás, egyéb 
esetek) bármilyen észrevételük van, jelezzék az alábbi elérhetőségeken: ügyfélszolgálati pontunkon 
(4287 Vámospércs Béke u. 3.), ügyfélfogadási időben: kedd: 13:00-16:30, villanypostán: ugyfelszolgalat.
szolnok@trvzrt.hu, telefonon: 0640180124.
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A településkép védelmét 
szolgáló, 2017. december 
31-ig megalkotandó új ön-
kormányzati rendeletről 
tartott lakossági fórumot 
Vámospércs Város Önkor-
mányzata szeptember 28-
án. A településképi rendelet 
és a településarculati kézi-
könyv kidolgozása minden 
település feladata, a képvi-
selő-testület fogadja el, s mi-
vel ez a dokumentumkettős 
a városképet több évtizedre 
fogja meghatározni, fontos, 
hogy lakossági egyetértés, 
konszenzus, véleménycsere 
övezze. A kézikönyv egy-
szerűbbé, egyértelműbbé, 
átláthatóbbá fogja tenni, 
hogy mit, hová, hogyan, 
mekkorát lehet építeni, fi-
gyelemmel kísérve a helyi 
építkezési sajátosságokat, 
specifikumokat is. A tele-
pülésképi konszolidáció a 
településfejlesztés átfogó 
– társadalmi, természeti, 
övezeti, építészeti, gazda-

sági, kereskedelmi szem-
pontokat szem előtt tartó 
– folyamatába illeszkedik. 
A fórumon Marosán And-
rea városi főépítész ismer-
tette, hogy a szeptember 
28-i egyeztetésen túl még 
egy további megbeszélésre 
hívják a lakosságot, amikor 
már a kézikönyv részle-
teiben is bemutathatóvá 
válik. Zsemberi István épí-
tészmérnök, a CÍVISTERV 
BT. várostervező és építész 
iroda ügyvezetője bemu-
tatta kézikönyv felépítését, 
fejezeti tagolását, valamint 
vetítést tartott a városban 
készült fotódokumentáci-
óból. A prezentációt köve-
tően Ménes Andrea polgár-
mester, a fórum házigazdája 
ismertette a jelenlévőkkel a 
TOP-pályázatok eredménye-
it, majd válaszolt a lakossági 
kérdésekre. Az embereket 
főként az út- és víz-problé-
mák megoldásának lehe-
tőségei érdekelték. Ménes 

Andrea elmondta, hogy 
amint településen belüli 
útfelújításra pályázatot ír ki 
valamely szerv, a város Ön-
kormányzata azonnal lépni 
fog. Válaszában kiemelte, 
hogy idén megújul a Hajnal 
utca, valamint az év végi 
önkormányzati maradvány-
forrásokat 2017-ben útfel-
újításra fogják fordítani. A 
48-as főútvonal felújításával 
kapcsolatban megjegyezte, 
hogy valamennyi, a főútra 
rákapcsolódó utcát 50 mé-
teres hosszúságban rendbe 
tesz a kivitelező. A vízmi-
nőséggel és vízhiánnyal 
összefüggő akut probléma 
megoldásán folyamatosan 
dolgozik az Önkormányzat, 
a vízrendszert üzemeltető, 
fenntartó és bérbevevő TRV. 
Zrt. képviselőivel. Ha nem 
következnek be drasztikus 
pozitív változások e téren 
a közeli jövőben, az Önkor-
mányzat átfogó lépéseket 
fog kilátásba helyezni.

Kérdezz-felelek

Két alkalommal folytató-
dik ősszel Vámospércsen 
a „Fiatal írók az iskolában” 
programsorozat. Október 
27-én (pénteken) 14 órától 
Papp-Für János költő, a Má-
sik Oldal zenekar vezetője, 
a Hajdúböszörményi Írótá-
bor alapítója tart rendhagyó 
zenés irodalomórát kisis-
kolásoknak, majd 16 órától 
közönségtalálkozót a felnőt-
tek részére. A nagysikerű 
Nehogy egyedül és árnyék-
apa című versköteti után 
jelent meg 2016-ban az Akik 
gyerekek maradnak című 
gyermekkönyve. A könyv 
értelmileg akadályoztatott 
gyerekeknek íródott, olyan 
speciális nyomdatechnikát 
és betűtípust használva, 
amivel a diszlexiás olvasók 
is könnyebben forgathat-
ják. Kuriózum, hogy az al-
kotáshoz Gerendás Péter 
írt zenét. November 10-én 
(pénteken) Borbáth Péter 
meseíró, világutazó, szer-
kesztő fogadja gyerekolva-
sóit. A szerzőnek 2015-ben 
jelent meg Sündör és Niru 
címmel nagy kritikai vissz-
hangot kiváltó meseregé-
nye. Az alaphelyzet szerint 
a két főhős, Sündör (a fény-

vadász) és Niru (a zajgyűjtő) 
elindul felfedezni a számuk-
ra eddig ismeretlen világot. 
Kalandjaik során eljutnak 
a Csillanó Fém Birodalmá-
ba, a Felejtés Katlanába, a 
Villámzónába és Ushguli 
városába is. Miközben az 
átélt élmények hatására 
gyökeres változáson men-
nek keresztül, olyan figu-
rákkal is megismerkednek, 
mint Mirminyó, Bocskoján, 
Zazil vagy Tivonul Buffogó. 
Borbáth Péter könyve sa-
ját világot épít ki, aminek a 
folytatása sem várat magára 
sokat. A gyönyörű és teljes-
séggel szokatlan illusztrá-

ciókért a könyv tervezője 
és rajzolója, Remsey Dávid 
2015-ben megkapta Az Év 
Gyerekkönyv Illusztrátora 
díjat, valamint a Szép Ma-
gyar Könyv alkotói külön-
díját. Kuriózum: a könyvet 
– habár a kontinens több 
metropoliszában bemutat-
ták – a Tiszántúlra még nem 
került el, így a vámospércsi 
bemutatkozás lesz a debütje. 
A sorozat Vámospércs Vá-
ros Önkormányzata, a Mű-
velődési Ház és Könyvtár, 
valamint a Fiatal Írók Szö-
vetsége közös szervezésé-
ben valósul meg.

Sündör és Niru átlépi a Tisza vonalát

Negyedik alkalommal ért 
égig városunkban a paszuly, 
szeptember 16-án ugyan-
is újra megrendeztük őszi 
minifesztiválunkat. Ha a 
rendezvény bázisát jelentő 
néphagyományoknak kér-
dezünk utána, elmondhat-
juk, hogy a mezőgazdasági 
évet lezáró ünnepségek év-
századokra visszamenően 
meghatározták a közösség 
életét. Tájegységenként 
különböző időpontokban 
– szeptembertől kezdve 
Márton-nap környékéig – 
hálaadással, mulatozással, 
bőséges vendégvárással telt 
az idő, s tegyük hozzá: kivá-
ló alkalmat kínált a falubeli 
fiataloknak az ismerkedés-
re az őszi munkabúcsúztató 
forgatag. Egyes dunántúli 
és baranyai területeken 
„leányvásárt” tartottak ek-
kor, ahol az anyák az eladó 
sorban lévő lányaikat ün-
neplőbe öltöztették, ha mó-
dosabbak voltak, akár több 
váltás ruhába egy nap, és 
így várták az udvarló-jelöl-
teket. Napjainkra az embe-
rek élete és a tradicionális 
agrár-központú munkaév 
átalakult, ám az őszi esemé-
nyek – szintén kicsit más 
hangsúlyokkal – várják ven-
dégeiket. 

Városunk programja a 
Babszem Jankó és barátai 
mese- és versmondó ver-
sennyel kezdődött, melyet 
városunk polgármestere, 
Ménes Andrea nyitott meg. 
A programban 35 verseny-
ző mutatta be tudását. A 
produkciókat szakmai zsűri 
értékelte, melynek elnöke 
Dánielfy Zsolt színművész 
volt, tagjai pedig Ménes 
Andrea polgármester asz-
szony, Lehóné Szőke Irén 
nyugalmazott tanító, vala-
mint Somogyi László Gá-
bor művésztanár, a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő-
dési Egyesület elnöke vol-
tak. A felkészült versenyzők, 
színvonalas és tartalmas 
produkciókat mutattak 
be. Az 1-2. évfolyamból az 
első helyezést Plavecz Zoé, 
a másodikat Fekete Réka, 

a harmadikat Tóth Dóra 
nyerte el. A harmadik és 
negyedik évfolyamból első 
lett Plavecz Kincső, meg-
osztott második díjban ré-
szesült Sallai Réka és Sza-
bó Lili, a harmadik pedig 
Árva Jázmin lett. Ötödik 
és hatodik évfolyamban az 
első helyezést megosztva 
nyerte Karacs Zsófia és Ács 
Panna, második helyezést 
Petruska Kristóf érdemelte 
ki. A versennyel párhuza-
mosan a parkban elhelye-
zett üstökben rotyogott az 
ízletes babgulyás, melyet a 
Házi Asszonyok Klubja kép-
viseletében Sós Ferencné 
Erzsike néni és a klubtag-
ok, valamint az Élelmezési 
Intézmény képviseletében 
Rézné Varga Ágnes és mun-
katársai főztek. A levesbe 
kerülő finom csipetkét is 
a Házi Asszonyok Klubja 
készítette. A másokik al-
kalommal meghirdetett 
palacsintasütő versenyen 
nyolc induló mérte össze a 
tudását, közülük Gyermán 
Zoltán diadalmaskodott 68 
db palacsintával. A délutáni 
lovasszekeres felvonuláson 
vidám énekszó csendült fel 
a város utcáin Hunyadi La-
jos, Postár Tibor, Varga Elek, 
Varga Imre, Tóth Csaba, 
Borsó Sándor, Hunyadi Ist-
ván és Tóth László szekerei-
ről. A zenei kíséretet a Tör-
köly zenekar biztosította, 
a Vámospércsi Népdalkör 
tagjai énekeltek. A kikiáltás-
hoz a dobos Kozma Dániel 
volt, míg a csőszök szere-
pét Ács Panna, Petruska 
Kristóf és Szilágyi Ádám 
töltötte be. A Bíbor Kadar-
ka Néptáncegyüttes tagjai 
ropták a táncot, Nagyné 
Kiss Melinda irányításával. 
Szekerezés után játékos 
csapatversennyel folyta-
tódott a program 4 csapat 
küzdelmével. Elsők lettek 
az Eszementek, második a 
Nyíracsádi Csoport, harma-
dik a Fintorgó, negyedik a 
Csipet-Csapat. Köszönjük 
Sütő Csaba játékvezetését, 
Szentjóbi Mariann ponto-
zóbíró közreműködését és 

Elekné Laczkó Judit segít-
ségét. „Az égi érő paszuly” 
rajzpályázat megnyitójára 
a nagyteremben került sor. 
A pályázatra 110 pályamű 
érkezett, Elekné Laczkó Ju-
dit mutatta be az anyagot. 
Elért eredmények: 1-2. év-
folyamon első helyezésben 
Lengyel Ameli, másodikban 
Erdei Sára, harmadikban 
Petró Leonárd részesült. 
3-4. évfolyam első helye-
zettje Vórincsák Vivien, 
második Szabó Lili, harma-
dik Bíró Blanka lett. 5-6. év-
folyamból az első helyezést 
Borsó Zoltán, a másodikat 
Lengyel Ábel, a harmadikat 
Kovács Lajos rajza érdemel-
te ki. A 7-8. évfolyamból 
első Palugyai Bence, máso-
dik Lakatos Bence, harma-
dik Lakatos Krisztina rajza 
lett. A megnyitót a paszu-
lyos és népi ételek bemuta-
tója követte, Molnár Jenőné 
Gyöngyi házigazdaként 
kínálta az ínycsiklandó 
ételeket, melyeket Bányai 
Lajosné, Boruzsné Solymosi 
Ilona, Diósné Kozma Erzsé-
bet, Hajdu Fruzsina, Hajdu 
Zoltánné, Háziasszonyok 
Klubja, Huszti Sándorné, 
Jégerné Huszti Anikó, 
Lakatos Sándor, Lakatos 
Sándorné, Lehóné Sző-
ke Irén, Ménes Mihályné, 
Molnár Jenőné, Nagyné 
Kelemen Gabriella, Nyakas 
Gáborné, Somogyi László 
Gábor, Sós Ferencné, Szabó 
Jánosné és Tóth Sándorné 
készítettek.

A nap két koncerttel zá-
rult: a Nyughatatlan és a 
Pál Utcai Fiúk búcsúztat-
ták az „Égig érő paszuly” 
fesztivált. Köszönjük a ren-
dezvény megvalósításához 
nyújtott támogatást Ménes 
Andrea polgármester asz-
szonynak, Vámospércs 
Városi Önkormányzatnak. 
Köszönjük mindazoknak 
a segítségét, akik a dekorá-
ciók elkészítésében, a ren-
dezvény lebonyolításában 
adománnyal vagy munkájá-
val segítségünkre voltak.

Őszi fesztivál negyedszer!


