
Harmadik éve kell szembe-
néznünk a XXI. századi Európa 
legnagyobb kihívásait jelentő je-
lenségekkel. A kontinens általá-
nos és az emberek mindennapi 
biztonságát befolyásoló esemé-
nyek borzolják fel nap mint nap 
a közhangulatot, sajnos egyre 
többen elszenvedői a nem kal-
kulált változásoknak.

Az előző évszázad végén 
még erős világpiaci befolyással 
bíró Európa, mára tisztázatlan 
irányultságú, népére veszélyes 
gazdasági, pénzügyi, szociális 
és pénzügyi manővereket kez-
deményez, illetve hagy jóvá – 
felhatalmazás nélkül.

Egyre élesebben kirajzolódik, 
hogy körülhatárolható pénz-
ügyi körök és lobbicsoportok 
befolyása érvényesül olyan 

nemzeti hatásköröket átlépő 
ügyekben, melyek egyszerűen 
fogalmazva hátrányosak az eu-
rópai országok lakói számára. 
A tagállamokra ráerőltetni ter-
vezett felsőkorlát nélküli bete-
lepítési kvótáról világos képet 
kaphat bárki, aki nyomon kö-
veti a napi híreket, vagy részt 
vesz a Nemzeti Konzultációban. 
Az európai gazdasági kilátások 
romlása, a politikai instabilitás 
azonban számos ponton tovább 
rontja a nemzetállamok esélye-
it, alapjaiban rengeti meg az év-
ezredeken át összetartó erőt és 
kovászt jelentő kereszténységet 
és a biztos alapokat jelentő eu-
rópai értékeket. 

A Brexit (az Egyesült Király-
ság kilépése az Európai Unió-
ból) felborítja a közép-, és ke-

let-európai országok 
számára a csatlakozás 
egyik legfontosabb 
elemét jelentő szabad 
munkavállalás körül-
ményeit. Nyomában 
egyre inkább érezhető 
a nyugat-Európai or-
szágok protekcionista 
gazdaságra történő 
áthangolódása és ezzel 
egy időben a jobban 
teljesítő V4-ek (Cseh-
ország, Lengyelország, 
Szlovákia, Magyaror-
szág) térnyerésének 

lassítása.
A kétsebességes Európa 

létrehozása a Római Szerző-
dés országainak világosan 
látszó stratégiája, ami enyhén 
szólva is inkorrekt. A csatlako-
zásnak ára volt, megfizettük, 
sőt néha meg is szenvedtük az 
elmúlt 13 évben. Ezért a kohé-
ziós források igénybevételével 
szeretnénk a hasznát is látni az 
európai gazdasági érdekszövet-
ségnek, érezhetően csökkentve 
a talán teljes mértékben soha le 
nem dolgozható lemaradásun-
kat a nyugat-európai életszínvo-
naltól.

A magunk erejéből sokat 
haladtunk ezen az úton, most 
érkeztünk el a felzárkózás lát-
ványosabb időszakához, mert a 
magyar gazdaság stabil pályára 
állt, és a magyar emberek lendü-
lete is erősödött.

A munkaalapú társada-
lom felépítése és a magyar 
középosztály, a családok 
és a magyar vállalkozások 
megerősítése egyértelműen 
legfontosabb céljai a kor-
mányzó pártszövetségnek. 
A támogatások egytől egyig 
munkaviszonyhoz kapcsolód-
nak, a segélyezés célirányos, to-
vábbra sem mondtunk le arról, 
hogy mindenki dolgozhasson, 
aki akar és képes is rá. Az uniós 
források élénkítő hatása gaz-

daságunk állapotára valójában 
ebben az évben kezdett igazán 
érződni. A hozzá kapcsolódó 
adópolitika és szabályozás egy-
értelműen a magyar, illetve or-
szágunkban működő cégeknek, 
vállalkozásoknak, gazdálko-
dóknak és a munkavállalóknak 
kedveznek.  A minimálbér és 
a garantált bérminimum 7 év 
alatt gyakorlatilag a duplájára 
emelkedett, az átlagbérek elő-
ző évhez képest is átlagosan 
13 %-kal emelkedtek, a mö-
göttünk hagyott 7 év alatt közel 
9 %-kal a nőttek nyugdíjak is, 
az alacsony infláció tovább javí-
totta a jövedelmek és juttatások 
vásárlóértékét. Természetesen 
ennek a duplájára lenne szük-
ség, de meggyőződésem és ál-
lítom, hogy a gazdaság képes 
lesz arra, hogy a következő 
ciklus végére legalább 30-50 
%-kal emelje a béreket, ami 
lehetőséget teremt minden más 
juttatás növelésére is. A keleti 
nyitás politikája garanciát ad 
hazánk számára, hogy a sérülé-
keny, túlzott amerikai befolyás 
alatt álló európai gazdaságba 
érkező keleti, ázsiai, főleg kínai 
tőke ne kikerülje az országot, 
hanem itt alakítsa ki a befek-
tetések logisztikai központjait. 
Az Európába érkező kínai 
befektetések 1/3-a hozzánk 
érkezik, exportunk megha-

ladta a 600 milliárd Ft-ot, 
ami több ezernyi munkahelyet 
biztosít hosszútávra. A gyakor-
latilag korlátlan (1,3 milliárd 
lakó) piacra kínai tőkéből Ma-
gyarországon gyártott termé-
kek aránya ebben az évben már 
meghaladta a kínai importot. 
Az orosz nyitást sokan bírálták, 
holott nem egyenlő a „szovjet 
nyitással”, hiszen egy erős, sok-
kal inkább európai attitűddel 
rendelkező nyersanyagkincse-
iben verhetetlen gazdasági po-
tenciált jelent ma Oroszország a 
világnak. A nyugat- és észak-eu-
rópai országok elveszíthetik az 
energiamonopóliumaikat, meg-
szűnik a kötelező függőségünk, 
ami évtizedeken át kiszolgálta-
tott helyzetben tartotta az ener-
giapiacot Magyarországon.

Ezért nem mindenki örül 
talpra állásunknak, a gazdasági 
sikereinknek, aminek esélye 
2010 előtt fel sem merült. A szá-
mos területen kilátástalan hely-
zetben lévő, túlélésben remény-
kedő országból egy bizakodó, 
ország születik, de hosszú még 
az út, és még számos területen 
kell hasonlóan jó eredményeket 
elérnünk. 

A 2018-tól kezdődő kormány-
zati ciklusban minden korábbi-
nál nagyobb mértékben és min-
den területen tapasztalhatóvá 
válik, hogy biztonsági, gazdasá-

gi és társadalmi körülményeit 
tekintve is hazánk Európa 
legstabilabb országa. 

Ettől függetlenül mindenki 
a saját életén keresztül tudja 
lemérni a változásokat, még ak-
kor is, ha abban általában nem 
vagyunk tárgyilagosak.

A 730 ezer új munkahely-
ből 250 ezer a közfoglalkoz-
tatottak álláshelye, 480 ezer 
fő az elsődleges munkaerő-
piacon helyezkedett el, ami-
re korábban nem volt komoly 
esély. A programokban részt 
vevők gazdasági teljesítményét 
önmagában nem lehet értékel-
ni, de a mindennapok bizton-
ságérzete jelentősen javult a 
drasztikusan csökkenő bűnese-
tek következtében, illetve ezrek 
kerültek vissza a normál életbe 
azzal, hogy rendszeres elfoglalt-
ságuk lett.

Ma már Észak- és Kelet-Ma-
gyarországon is munkaerőhiány 
van, és nem mondok újat azzal 
talán mindenkinek, hogy már 
jövőre, és egészen biztosan 3-4 
év távlatában már krónikussá 
válik. Ezalatt az idő alatt azon-
ban meg kell erősödni a magyar 
vállalkozásoknak annyira, hogy 
a foglalkoztatottakat tovább tud-
ják alkalmazni.

(cikkünk a harmadik 
oldalon folytatódik)

A Parlamentből jelentem:
küzdelmes, de eredményes év végéhez közeledünk

Advent – a Búzavirág Gyermekkar CD-jével
December harmadikán, Ad-

vent első vasárnapján leesett 
az első országos hó. Az időzítés 
tökéletes, ünnepi, fegyelme-
zett. Sopron környékén hull-
tak legkorábban a hópelyhek, 
majd sodródott a főváros felé, 
onnan Debrecen irányába ez a 
finoman fokozódó, hideg hul-
lás. Napfelkeltekor Vámospércs 
háztetőit, utcáit, udvarait is 
belepte. Először következete-
sen olvadt, ami érkezett, majd 
„gyökeret vert”, halmozódott és 
a Mikulást is itt találta. Nemcsak 
az adventi hólepel miatt örül-
hettünk, hanem azért is, mert 
nekünk, vámospércsieknek 
idén igazán különleges adventi 
koszorúnk lett. A négy gyertya 
mellett 54 lángja is van, CD-for-
májú és meglehetősen szépen 
szól. Tavaly fogalmazódott meg 
a Vámospércsi Mátyás Király Ál-

talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Búzavirág Gyer-
mekkara karácsonyi lemezének 
az ötlete Ménes Andrea pol-
gármesterasszony fejében, és 
most, egy évvel később, lemez-
bemutató hangversenyen vehet-
tünk részt a Művelődési Ház és 
Könyvtár színháztermében. A 
Hajdú-Bihar Megye Közgyűlése 
által Kölcsey-díjjal is elismert, 
az Éneklő Ifjúság minősítőn 
négyszer is arany minősítést 
elért gyermekkar 54 tagja négy, 
egymás fölé magasodó sorban 
töltötte meg a színpadot, búza-
virágkék pólókban. Elől a legki-
sebbek, majd fokozatosan a na-
gyobbak, harmadik osztálytól a 
végzős nyolcadikosokig. Az egy-
órás koncert – amelyen a CD-re-
pertoár anyaga idéződött meg, 
karácsonyi népdalok, egyházi 
énekek, könnyűzenei melódi-

ák – remek példája volt annak, 
ahogyan a zene, a közös ének-
lés, a kórustudat, az egymással 
való együttműködés a gyerekek 
mellett az őket áhítattal figyelő, 
a termet zsúfolásig megtöltő 
közönséget (szülőket, családta-
gokat, barátokat) is jobbá és fo-
gékonyabbá formálják. „Adni és 
kapni. – kezdte beszédét Ráczné 
Stummer Ibolya karvezető, az 
együttes motorja, 1993 óta – Ma 
nagyon sokan vannak itt, így 
sokat is adhatunk”. Mészárosné 
Oláh Róza igazgatóasszony is-
mertette az ötletből a kézzelfog-
ható hanganyagig vezető út fő 
állomásait: az adománygyűjtő 
farsangi bált, a támogató jegyek 
vételezőit; kiemelte Kelemenné 
Hajdó Mária, Kovácsné Nagy 
Anikó és Szentjóbi Marianna ta-
nárnők munkáját, Vasné Katona 
Adriennek a hangszeres kísé-

retet és a hang-utómunkákat, a 
Búzavirág Gyermekkar egykori 
és jelenlegi tagjainak a halatlan 
lelkesedést, Ráczné Stummer 
Ibolya tanárnőnek a negyed-
százados karvezetői munkáját, 
Ménes Andrea polgármester-
asszonynak a lemezötletet és a 
következetes, kitartó pártfogói 
attitűdöt, a Művelődési Ház 
dolgozóinak a farsangi bál és a 
koncert megvalósításában nyúj-
tott szervezői tevékenységüket. 
„A CD létrejötte sok ember 
közös munkája” – fogalmazott 
Mészárosné Oláh Róza. Ménes 
Andrea a következőképpen 
ajánlotta az egybegyűltek meg-
tartó figyelmébe a CD-lemezt: 
„A gyerekek maradandót alkot-
tak. Világos, emberi, magyar 
és vámospércsi – az ő tehetsé-
gük a megmaradásunk záloga. 
Rendhagyó a mai gyertyagyúj-

tás, mert egy szeretet-koncert 
teszi teljessé, a szeretet ünne-
pét megelőzi várakozásban”. A 
város első gyertyáját Dr. Petró 
László református lelkipásztor 
áldotta meg, Somogyi László 

Gábor köszöntötte szavalattal, 
a Népdalkör tagjai pedig ének-
szóval. A megjelentek szájából 
közösen hangzott fel a Menny-
ből az angyal című ének.

Polgármesteri napló
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
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„Egy gyertya lángja még nem 
tűz, de benne van a melegség 
ígérete. Két gyertya még nem vi-
lágosság, de magában hordozza 
a fény legyőzhetetlenségének 
az üzenetét. Három gyertya még 
nem a megérkezés, de bizonyí-
téka annak, hogy a várakozással 
megszentelt Remény születő-
ben van. A négy adventi gyertya 
lángja: még nem a várva várt 
pillanat beteljesülése, de az idő 
végét jelzi, a Karácsony eljöve-
telét, a Megváltó születését.”

Idén is elérkezett Advent 
időszaka, a Karácsonyra való 
készülődés. A koszorúkat elhe-
lyezték a templomokban, az 
otthonokban, s kigyúltak rajta 
az első gyertyák, hogy csendes-

ségre és elmélkedésre intsék az 
embereket. 

Az adventi koszorú fényei, 
a négy gyertya évszázadok 
óta a biztosan bekövetkező, 
mindannyiunkra váró örömhír-
re figyelmeztetnek. Arra, hogy 
nem vagyunk reménytelenül 
magunkra hagyva és kiszolgál-
tatva a sötétségnek örökre eb-
ben a világban. S az emberiség 
egyre fokozódó lelki éberség-
gel készül fogadni a szeretet 
ünnepét, mely egyre nagyobb 
fényességgel világít.  Várjuk 
megérkezését, meghittségét, az 
ünnepet, amikor Jézus Krisztus 
születésére emlékezik a keresz-
tény világ, és amely a békesség, 
az öröm és a család ünnepe év-

századok óta.
Mi tehát a karácsony titka? 

Talán az, hogy ezekben a na-
pokban újra és újra ráébredünk 
és megfogalmazzuk, mennyire 
szükségünk van egymásra! Mi-
lyen üres és értelmetlen lenne 
egymás nélkül az életünk. Hisz 
egész évben azért dolgozunk, 
hogy boldogságot, elégedettsé-
get teremtsünk magunk körül. 
Gondoljuk csak gyermekeink 
örömére a karácsonyfa alatt, 
vagy egy idős emberre, akinek 
sikerült elintéznünk egy-egy 
ügyet, vagy akár önmagunkra, 
amikor sikerült megoldanunk 
egy problémát, elsimítani egy 
nézeteltérést. Ha egymást tá-
mogatjuk, kiegészítjük hiányos-

ságainkat, értelmet és örömöt 
adunk egymás életének.

A karácsonyi időszak alkal-
mat adhat kapcsolataink rende-
zésére. Kiváló alkalom a félreér-
tések, megbántások tisztázásá-
ra. A szeretet nagylelkű és bátor, 
nem sok értelme van latolgatni, 
kinek illik vagy kellene kezde-
ményezni. Ne feledjük a legszeb-
bet, a szeretetet életünkben kell 
kimutatnunk egymásnak!

S végül engedjék meg, hogy 
az év végéhez közeledve kö-
szönetet mondjak mindazok-
nak, akik a mögöttünk hagyott 
évben segítették településünk 
fejlődését. Mindenek előtt Tasó 
László államtitkár úrnak, or-
szággyűlési képviselőnknek, a 

képviselő-testület tagjai-
nak, a cigány kisebbségi 
önkormányzatunknak, 
a polgármesteri hivatal, 
az iskola, az óvoda, az 
idősotthon, az élelmezé-
si intézményünk, a csa-
ládsegítő és gyermek-
jóléti szolgálatunk, a 
művelődési házunk dol-
gozóinak, hogy az egyre 
nehezedő körülmények 
között helytállnak.

Köszönöm a lakos-
ság, az egyházak, a ci-
vilek, a vállalkozók tá-
mogatását, megértését, és hogy 
szeretik, otthonuknak tekintik 
városunkat, Vámospércset! 

Kívánom mindenkinek, hogy 

a szeretet és a vele járó békesség 
tegye széppé az ünnepet!

Ménes Andrea
polgármester

Áldott ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván minden kedves
lakosnak Vámospércs polgármestere és képviselő-testülete.



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. november 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 148 732
Czeglédi Andrásné 8349733047 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 93 800
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 78 070

Németi Barna 8399344664 4287 Vámospércs Újlétai u. 1. 57 000

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 403 710
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 157 343
Veres Pál 8356543649 4287 Vámospércs Pacsirta u. 12. 100 500

Összesen: 2 492 812

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. november 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. 1 523 012 
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. 160 513
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: 4 970 179 

Akik már nincsenek közöttünk:

Tömöri Józsefné (Kiss Juliánna)
KoszczelnyiK sándor

nagy isTván
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A legjobb közfoglalkoztatókat jutalmazták, 
köztük Vámospércset!

Miniszteri elismerésben és pénzjutalomban részesült 75 ön-
kormányzat, nonprofit szervezet, valamint szociális szövetkezet 
a 2017. évi közfoglalkoztatási programok sikeres végrehajtásá-
ért. Az elismeréseket Pogácsás Tibor önkormányzati államtit-
kár és Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes 
államtitkár nyújtotta át a Belügyminisztérium színháztermében 
megrendezett ünnepségen. Pogácsás Tibor államtitkár ünnepi 
beszédében kiemelte, súlyos örökséggel vették át a kormány-
zást 2010-ben, ám célul tűzték ki hosszú távon a teljes foglal-
koztatottságot, azt, hogy aki akar és tud, ne segélyből, hanem 
értékteremtő munkából éljen meg. A 2011-ben indult közfog-
lalkoztatási program mára már sikeres időszakot tudhat maga 
mögött, 741 ezerrel többen dolgoznak, mint a kormányváltás-
kor, közülük 560 ezer ember az elsődleges munkaerőpiacon, 
míg a többiek közfoglalkoztatottak – részletezte az államtitkár, 
hozzátéve, hogy 325 milliárd forint áll a közfoglalkoztatási ki-
adásokra.  Az elismerő oklevéllel 7 millió forint pénzjutalom is 
jár, amit városunk – tudtuk meg Ménes Andrea polgármestertől 
– egy platós teherautó vásárlására fordít. Hajdú-Bihar megyéből 
Vámospércsen kívül mindösszesen hat település önkormányza-
ta részesült a megtisztelő elismerésben.

2017. október

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2017. október 11. napján ülést tartott, melyen a követ-
kező döntéseket hozták a képviselők:

elfogadták az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési •	
munkatervének módosítását

elfogadták a civil szervezeteknek a 2016. évben nyújtott •	
támogatások elszámolását

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2017. október 30. napján ülést tartott, melyen a követ-
kező döntést hozták a képviselők:

elfogadták a Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkor-•	
mányzati Társulás vagyonának felosztását

2017. december

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2017. december 4. napján ülést tartott, melyen a követ-
kező döntéseket hozták a képviselők:

pályázatot nyújtanak be a települési önkormányzatok •	
rendkívüli önkormányzati támogatására

elfogadták a nem közművel összegyűjtött háztartási •	
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 
önkormányzati rendeletet, továbbá a Vámosvíz Kft-vel hatály-
ban lévő közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását. 

elfogadták a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálko-•	
dási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását

elfogadták a 2018. évi I. féléves ülés- és munkatervüket•	
elfogadták, hogy a 60 év feletti vámospércsi lakosokat egy-•	

szeri támogatásban részesítik
elfogadták, hogy a gyermekes családokat egyszeri szociális •	

támogatásban részesítik
elfogadták az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési •	

tervét
biztosítják az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó •	

plusz forrást
elfogadták a felülvizsgált Szociális Szolgáltatási Koncepci-•	

ót

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

Az Önkormányzat támogatja a Bursa 
Hungarica pályázatot

Vámospércs Város Önkormányzata 2017-ben is hozzájárul 
a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj finanszírozásához 
a települési önrész kifizetésével. A Bursa Hungarica pénzügyi 
fedezetéül ugyanis három forrás megléte elengedhetetlen: a 
megyei és a minisztériumi támogatás mellett az önkormányza-
ti. Csak azok a települések nyújthatnak a szociálisan rászoruló 
fiatalok nappali tagozatos felsőfokú tanulmányaihoz támoga-
tást, amelyek részt vesznek a sávos ösztöndíj finanszírozásában. 
Országosan évente több mint 22 000 pályázó részesül Bursa 
Hungaricában, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként 
történő folyósítását jelenti.

A református egyház hírei

A Vámospércsi Református Egyházközség ünnepi alkalmai:
December 16. szombat 18 óra, Adventi koncert (Hírnök zene-
kar)
December 17. vasárnap 10 óra, Advent III. vasárnapi istentisz-
telet
December 24. vasárnap 10 óra, Advent IV. vasárnapi istentisz-
telet
December 24. vasárnap 16:30, Szentesti istentisztelet a gyere-
kek műsorával
December 25. hétfő 10 óra, Karácsony I. napi istentisztelet, úr-
vacsora
December 26. kedd 10 óra, Karácsony II. napi istentisztelet, ke-
resztelő
December 31. vasárnap 10 óra, Óévi istentisztelet
December 31. vasárnap 17 óra, Óév záró istentisztelet
Január 1. hétfő 10 óra, Újévi istentisztelet”

A Vámospércsi Református Egyházközség hálásan köszöni 
meg a  VÁMOSGÉP Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. 500.000 
Ft-os vissza nem térítendő támogatását a templomlépcső felújí-
tásához.

Gyermekorvosi rendelés az ünnepek alatt

A kistérségi rendelő zárva lesz a 2017. 12. 21 - 12. 22-ei és 12. 
28 - 12. 29-ei munkanapokon. A házi gyermekorvosi rendelés az 
alábbiak szerint működik:
Rendel: Dr. Mechler Andrea.
2017. 12. 21. (csütörtök) 8-11 óra;
2017. 12. 22. (péntek) 8-11 óra;
2017. 12. 28. (csütörtök) 8-11 óra;
2017. 12. 29. (péntek) 8-11 óra.
Ügyelet: Vámospércs, Nagy utca 7.
Telefonszám: 06-52-210-018.

Dr. Mechler Andrea

Megválasztották a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Hajdú-Bihar megyei képviselőit

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Hajdú-Bihar me-
gyei küldöttgyűlése 2017. november 24-én megtartotta alakuló 
ülését, ahol megválasztották a megyei tisztségviselőket, köztük 
a NAK megyei elnökét, Szólláth Tibort, Hajdúnánás polgármes-
terét, az alelnököket, az Etikai Bizottság tagjait, a kamarai osztá-
lyok megyei vezetőit, illetve azt a 15 országos küldöttet, akik az 
országos küldöttgyűlésen képviselik a megyét. A megválasztott 
megyei tisztségviselők megbízatása 5 évre szól. A köztestület 
tisztújításának utolsó állomása az országos alakuló küldöttgyű-
lés lesz. Erre 2017. december 20-án kerül sor Budapesten, a Par-
lament Felsőházi termében.

Információk a Vámospércsi Szociális 
Szolgáltató Központ Támogató 

Szolgálatáról

A szociális alapszolgáltatásokat tekintve a Támogató Szolgá-
lat a legfiatalabb szolgáltatási formák közé tartozik. A szolgál-
tatásra való jogosultság feltétele, az igénylő személy szociális 
rászorultságának a megalapozása. A szolgálat igénybevételére 
térítésmentesen jogosult, minden olyan rászorult személy, aki 
mozgásszervi, érzékszervi vagy mentális fogyatékossága miatt 
a társadalmi életben való részvételében tartósan korlátozott, és 
ennek kompenzálásához támogató szolgáltatásokra van szük-
sége. Azonban a fenntartó jóváhagyása illetve döntése alapján 
a támogató szolgálat a szállítás során elláthat szociálisan nem 
rászorulónak minősülő személyeket is (térítési díj megfizetése 
mellett), ez azonban a szabad kapacitás terhére valósítható meg, 
és nem eredményezheti a szolgáltatásra jogosult személyek hát-
térbe szorulását. Fő tevékenységi formáink: szállítás, szállítás-
hoz kapcsolódó személyi segítés (felügyelet biztosítása), sze-
mélyi segítés (gondozás, háztartási segítségnyújtás, felügyelet, 
készség fejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás) ezen túl-
menően tanácsadás. A szolgálat munkarendje a hagyományos 
munkarendhez igazodik, de a szállítások igénybevétele során 
elsősorban a szállítandó személyek igényeit tartjuk szem előtt.  

Pénzes Zsuzsanna 
támogató szolgálatvezető

Tisztelt Betegek!

2017. december elsejétől lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
a csak receptért érkező betegek a hosszadalmas várakozást elke-
rülve a rendelési idő előtt a kért gyógyszereket kiírathassák. A 
délelőtti rendelési napokon 7.30-8.30-ig (receptek kiadása 
8-tól), a du. napokon 12.30-13.30-ig (a receptek kiadása 13-
tól) lesz receptíratás. Kérjük Önöket, hogy a kért gyógyszerek 
nevét írják fel 1 lapra névvel, születési idővel együtt, illetve 
azt hogy hány hónapra kérik a gyógyszert. Azok a betegek, akik 
nem tudják illetve nem akarják megvárni a recepteket, azok a 
kint elhelyezett postaládába bedobhatják a listát, és a kért re-
cepteket a rendelési idő utolsó fél órájában, illetve  a másnapi 
rendelési idő előtt várakozás nélkül megkaphatják. Kérjük ked-
ves betegeinket, hogy a gördülékenyebb betegellátás érdekében 
éljenek ezzel a lehetőséggel!  

Dr. Kovács D. Lilla

Dupla építési telek 2000 m2.
Telephely kiadó a 48-as út mellett.

Hyundai kis teherautó friss műszakival eladó.
Érdeklődni: Bocskai kert 2 szám alatt, személyesen

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Tömöri Józsefné (Kiss Juliánna)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak
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„Ahogyan a címben áll: az 
év minden napján, de azokon 
a napokon, amikor számot ad-
hatunk magunkról, hatványo-
zottan is” – ezekkel a szavakkal 
nyitotta meg a Hajdú-Bihar 
Megye Napja alkalmából rende-
zett ünnepséget Ménes Andrea 
polgármester, november 24-
én. „Nagy nap ez a mai a város 
vizuális véleményezése szem-
pontjából arról, hogy a helyi 
fotósok milyen tereket, helyszí-
neket, hangsúlyokat emelnek 
ki képeiken. A pályázat meg-
mozgatta a várost, hiszen min-
den generáció képviseltette 
megát”. Ugyanis az önfelmuta-
tás szándékával rendezte meg 
városunk Önkormányzata és 
a Művelődési Ház és Könyvtár 
a „Vámospércs mi vagyunk” 
című, Vámospércs épített és 
természeti értékeit kutató fotó-
pályázatát. A pályázat mottója a 
következő néhány sor volt: „Ha 
szembetalálkozol a szülőföld-
del, kattints! Ha jól kattintasz, 
nyersz! Ha nyersz, Bocskai ko-
ronában kapod. Ha Bocskai ko-
ronában kapod, szembetalálko-
zol a szülőfölddel.” A szervezők 
olyan felvételekben remény-
kedtek, amelyek az ismerős 
helyszíneket érdekes és izgal-
mas perspektívában mutatják 
be, új képi szempontokat aján-
lanak fel, különleges fényképé-
szeti technikákat alkalmaznak, 
egyszóval bővítik Vámospércs-
térélményünket. Hiszen olyan 
hely képeit láthatjuk, amit is-
merünk, ami úgymond, mi va-
gyunk; ám azok a képek keltik 
az újszerűség, a ráébredés, a be-
ledöbbenés érzését, amik ebbe 
az ismertbe képesek belevinni 
az idegenséget, az idegen tekin-
tet átalakító játékát. Az ismert 
így érdekessé és exkluzívvá, 
egyszersmind értékessé válik. 
Például egy régi családi fotó 
újrafotózásával, egy önfeledt 
életképpel, egy a fekete, szürke 
és a fehér szín közti átmene-
tekkel dolgozó sírkerti pillanat-
felvétellel vagy a református 
templom különleges kompo-

zícióba helyezésével. „A negy-
venhét, gyakran egymástól is 
igazán különböző témákat fel-
vető fotót én egyfajta képnap-
lóként, sőt képmemoárként 
szemlélem” – fogalmazott meg-
nyitóbeszédében Korpa Tamás. 
„Egyszerűen elkendőzhetetlen 
hatással van ránk, fogást talál 
rajtunk egy közepétől kifordu-
ló időette fakerítés, ami szép ta-
nulmány is a nehézkedésről, a 
kicsavarodásról, a külső és bel-
ső összeomlásról. Ez a kép egy-
fajta belső, tudati és mentális 
terepként is felmutatja magát, 
nagyszerű fényekkel – mintha 
a térélmény fényélmény is len-
ne.” – folytatta. A pályaművek-
ből nyílt kiállítás munkaidőben 
megtekinthető a Művelődési 
Ház és Könyvtár galériájában. 
A pályázaton első helyet ért el 
Polgár Roland, második helyet 
Rácz Ildikó, a harmadik pedig 
Vinczéné Gál Anikó lett. A kiál-
lítók teljes névsora: Csányiné 
Birki Bernadett, Csuth Tamás, 
Diós Rita, Halász Margit, Ke-
lemen Bíborka, Kelemenné 
Hajdó Mária, Eduár Patrícia, 
Pólyik Lili, Varga Dóra, Nagy 
István, Somogyi László Gábor, 
Szabó Jánosné Margit, Szabó 
Réka, Varga Veronika, Vincze 
Csilla, Zilahi Viktória. A zsűri 
tagjai voltak: Fátyol Viola, H. 
Csongrády Márta, Ménes And-
rea, Korpa Tamás. A novem-
ber 24-i ünnepség egy másik 
fontos debütációval is egybe-
esett. Most hallhattunk először 
Halász Margit A vörös nyelvű 
párduc című regényéből ké-
szült dramatizált részleteket a 
kiváló színész-előadóművész, 
Dánielfy Zsolt jóvoltából. Az 
írónő, városunk díszpolgára, 
legutóbbi regényében a Haj-
dúság időn- és téren átívelő 
kalandos történetét írta meg, 
állatelbeszélők sokaságával. A 
Megye Napján elhangzott még 
Veres Péter Én nem mehetek 
el innen című verse, Somogyi 
László Gábor előadásában.

Vámospércs mi vagyunk, az 
év 365 napján!

Vámospércsi Hírek: Az 
első kérdés, amit stílszerű-
en feltehetnénk a 2017-ben 
„Vámospércs Egészségügyéért 
Díj”-ban részesült Komlósi Ist-
vánnak talán az lehetne, hogy 
milyen a vércsoportja. Persze 
ezt a kérdést számos alkalom-
mal neki szegezhették véradó-
pályafutása elején. Túl a száz-
ötvenedik véradáson most 
már mindenki fejből tudja 
István vércsoportját a rende-
lőben. Felelevenítené az első 
alkalmat, amikor vért adott? 

Komlósi István: Az első 
alkalom, amikor vért adtam, 
19 éves voltam. A vállalat, ahol 
dolgoztam, szervezésében volt 
kihelyezett véradás. A sorkato-
nai szolgálat teljesítése alatt is 
rendszeresen éltem a véradás 

lehetőségével.
Vámospércsi Hírek: Mi 

motivál egy személyt arra, 
hogy több mint százötvenszer 
hagyja magát megszúrni? 
Volt valamilyen belső sugalla-
ta, ami arra ösztönözte, hogy 
rendszeressé tegye a véradást?

Komlósi István: Egy pla-
kátra emlékszem, rajta egy 
gyermek arcával és az alábbi 
szöveggel: Nénik, bácsik, kö-
szönöm! Nagy hatással volt rám 
ez a megrendítő élmény, ez in-
dította el, hogy szisztematiku-
san adjak vért.

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen időközönként lehetséges 
a véradás? A véradót informál-
ják arról, hogy felhasználták a 
tőle származó vért? Volt vala-
milyen nagy élménye, ami a 

segítségnyújtásá-
hoz kötődik?

Komlósi Ist-
ván: Arról nem 
t á j é ko z t at n a k , 
hogy konkrétan 
ki kapta meg a 
vért, csak sms-t 
küldenek, hogy a 
mai napon kiszál-
lították, igénybe 
vették. Voltam 
már olyan véradá-
son, ahol szerve-
zetten jelentünk 
meg, egy baleset 
után. Nem volt 
biztos, hogy az én 

vércsoportom a megfelelő, et-
től függetlenül szerettem volna 
segíteni a rászorulón.

Vámospércsi Hírek: A 
díjátadó ünnepség egyik meg-
ható pillanata volt, amikor a 
laudációjában a következő 
mondatok hangzottak el: „Azt 
szokták mondani, hogy egy 
véradó három ember életét 
menti meg. Ha ebből indu-
lunk ki, elmondhatjuk, hogy a 
Komlósi István által az elmúlt 
évtizedekben adott vér körül-
belül annyi emberben kering, 
ahányan a teremben helyet 
foglalunk.” Sokan végignéztek 
a zsúfolásig megtelelt színház-
termen. Mivel bíztatná ember-
társait a véradásra, hiszen a 
statisztikák szerint csökken a 
véradók száma ma Magyaror-
szágon?

Komlósi István: Az isko-
la befejezése után elkezdtem 
dolgozni. Nehéz fizikai mun-
kát végeztem és végzek a mai 
napig. Vasszerelő a munkám – 
eléggé igénybe veszi az embert 
és összpontosítást kíván. A vas 
kemény és nehéz. Az építőipar 
olyan ágazat, aminek az idő-
járás viszontagságait is el kell 
tudni viselni: mindegy hideg 
van vagy forróság, helyt kell 
állni a körülményektől függet-
lenül. Embert próbáló feladat. 
Minden építőipari munkához 
legjobb tudásom szerint állok 
hozzá, ha nem is tarozik a leg-

szorosabb értelemben a szak-
mámhoz (legyen az kőműves- 
vagy ácsmunka). A nehezen 
megoldható munka alól sem 
húzom ki magam, próbálok a 
legjobb tudásom szerint meg-
oldani mindent. Arra és azzal 
bíztatok mindenkit, hogy a ke-
mény munka és a felelős maga-
tartás meghozza a gyümölcsét 
és mindennek közösségi hasz-
na is lehet.

Vámospércsi Hírek: Az 
építőiparban dolgozik, két 
gyermeke és három unokája 
van, tevékeny, elhivatott em-
bernek ismerjük. Van esetleg 
valamilyen kedves hobbija, 
aminek szabadidejében hó-
dol?

Komlósi István: A napi 
munka végeztével még vár a 
kerti munka, a ház körüli javít-
gatások, szépítgetések – ezeket 
szívesen csinálom. Akkor va-
gyok nyugodt, ha látom, hogy 
a növények szépen fejlődnek, 
a virágok virítanak és rend van 
a portán. Talán ezt nevezném 
hobbinak. Kikapcsolódásra 
nem sok időm marad. Arra 
mindig figyelek, hogy időt 
szentelhessek három kis uno-
kámnak, akiket imádok. Építek 
kisházikót, homokozót, hogy 
minél változatosabban játsz-
hassanak. Örömmel tölt el, ha 
boldognak látom őket.

A nehezen megoldható munka alól sem húzom ki magam

November 22-én ünnepeljük 
Hajdú-Bihar Megye Napját. Ez-
úttal az 1996-ban városi rangot 
kapott Létavértesen emlékez-
tek ünnepi ülésen a Hajdúke-
rület 1698-as megalakulására. 
A Megye Napja alkalmából dí-
jakat, elismeréseket adott át 
Pajna Zoltán közgyűlési elnök 
a kultúra (Kölcsey Ferenc-díj), 
a közélet (Bocskai István-díj), 
a sport (Kovács Pál-díj), az 
oktatás (Maróthi György-díj) 
és a mezőgazdasági innová-
ció (Arany Sándor-díj) terüle-
tén kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó kiválóságoknak. Volt 
kire büszkének lennünk no-
vember 22-én, hiszen – több 
évtizedes – a közművelődés és 
művelődésszervezés területén 
végzett kvalitásos munkájának 
elismeréseként Kölcsey-díj-
ban részesült Somogyi László 
Gábor. A díj, a hivatalos defi-
níció szerint, „azoknak a fiatal 
művészeknek és szakemberek-
nek adományozható, akik az 
irodalom és művészetek terén 
kiemelkedő színvonalú alkotói 
tevékenységet mutatnak fel, 
valamint egész életművükkel 

a közművelődésben kimagasló 
munkát végeznek”. Somogyi 
László Gábor képzőművészt, 
művésztanárt öt település – je-
lesül Álmosd, Bagamér, Fülöp, 
Nyírábrány és Vámospércs – 
ajánlotta a döntéshozók figyel-
mébe, ezzel is jelezve a díjazott 
térségi hatósugarú szerepvál-
lalását. Somogyi László Gábor 
élete és működése a tanulni 
vágyás, az önképzés, az önkife-
jezés és a tanítás négyszögében 
helyezhető el. Képzőművészeti 
(Nagyváradi Egyetem, szobrász 
szak; Francisc Hubnik Nép-
művészeti Iskola, festő szak), 
zenei (Francisc Hubnik Nép-
művészeti Iskola, gitár szak) 
és oktatási-művelődésszer-
vezői (Nagyváradi Egyetem, 
művészetpedagógia, oktatási 
intézményvezetői szak; Nyír-
egyházi Főiskola, személyügyi 
és művelődésszervező szak) 
stúdiumait a gyakorlati élet-
ben is folyamatosan haszno-
sítja. Számtalan színjátszó kör 
alapítása és vezetése (így a 
vámospércsi Fintorgóké), kul-
turális önkénteskedés, művész-
telepi részvétel és koordináció 

(így a vámospércsi Művésznők 
Nemzetközi Alkotótábora, 
Vámospércsi Művésztelep) 
mellett jó néhány templom 
is a keze nyomát viseli: ikono-
kat, freskókat, szekkókat ké-
szített az álmosdi, bagaméri, 
debreceni, kokadi, nagyváradi, 
nyírmártonfalvai, rabagányi, 
zilahi Istenházában. 2007-től 
tölti be a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület el-

nöki tisztségét. Somogyi Lász-
ló Gábor – aki Bagaméri és a 
Vámospércsi Közművelődési 
díjak birtokosa – Kölcsey Fe-
renc szellemiségéhez híven, 
az egyetemest a helyivel, a 
művészetet az edukációval ösz-
szeegyeztető módon tevékeny-
kedik. Elismeréséhez szívből 
gratulálunk!

Somogyi László Gábor Kölcsey-díjas!

(folytatás a címlapról)

A gazdasági növekedés ez-
zel egy időben lehetőséget fog 
teremteni arra, hogy újabb és 
újabb beruházások induljanak, 
kiépüljön a munkaalapú társa-
dalom és megerősödjön a kö-
zös terhek nagyobbik hányadát 
vállán cipelő magyar középosz-
tály.

Az uniós források gazdaság-
élénkítő hatása vitathatatlan, 
de önmagában kevés. Mellé 
kell tenni a saját erőt, vagyis a 
nemzeti forrásokat is, egyéb-
ként nem hívhatók le a támoga-
tástok. A magyar önrésszel (15 
%) kiegészítve az ország teljes 
területén a településeket köz-
vetlenül érintő, úgynevezett 
Területi és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében 
(TOP) mintegy 1.000 milliár-
dos fejlesztés valósul meg a kö-
vetkező két évben. 

2019 végére számos köz-
intézmény energetikai 
korszerűsítése készül el, is-
kolák, óvodák, bölcsődék, 
szociális ellátók, közösségi 
házak és terek, szolgáltató 
központok épülnek, illetve 
újulnak meg, turisztikai fej-
lesztések teszik vonzóbbá 
a vidéki térségeket. Előzőek 
mellett a környezetvédelemre 
felhasználható uniós (KEHOP) 
források, közlekedésfejlesztés-
re fordítható uniós (IKOP) és 
hazai források adnak lehetősé-

get nagyszabású beruházások 
indulására, valamint több tíz-
milliárd forint nagyságú támo-
gatással épülnek üzemek, kor-
szerűsödnek gyárak, erősöd-
nek vállalkozások a gazdaságfej-
lesztésre használható (GINOP) 
forrásokból, és gyarapodnak a 
mezőgazdasági vállalkozások, 
őstermelők, gazdálkodók a kü-
lönböző vidékfejlesztési (VP) 
forrásokból. 

Többek között Álmosdon 
új óvoda épül, Bagamérban 
középületek korszerűsítése 
és belvízrendezés indul el, 
megújul a településeket össze-
kötő út legrosszabb szakasza. 
Bocskaikertben közösségi 
ház bővítés, óvodai fejlesztés, 
kerékpárút építés, belvízrende-
zés, Fülöpön energetikai kor-
szerűsítés, belvízrendezés, út- és 
járdaépítés, Hajdúhadházon 
óvodafejlesztés, energetikai 
korszerűsítések, egészség-
ügyi és szociális fejlesztések, 
kerékpárút építés indul és 
befejeződik a szennyvízcsa-
tornázás régen várt üteme. 
Hajdúsámsonban nagysza-
bású közösségi tér és épületfej-
lesztés, helyei gazdaságfejlesz-
tés, szociális és egészségügyi 
fejlesztés, belvízrendezés kez-
dődik el, elkészül jövő nyárra a 
471-es elkerülő szakasza és ősz-
szel indul a 2x2 sávra bővítése 
Debrecen felé. Létavértesen 
az ipari park bővítése, szoci-
ális fejlesztés, és nagyszabású 

energetikai fejlesztés indul 
el, valamint megkezdődik és 
megvalósul a város teljes körű 
szennyvízcsatornázása, új tisz-
títómű építésével. Kokadon 
közfoglalkoztatási programok, 
helyi gazdaságfejlesztési prog-
ram kezdődik, Nyíracsádon 
belvízcsatornázás indul, külte-
rületi utak épülnek, elkészül 
a Nyíradony-Nyíracsád és a 
Nyíracsád-Vámospércs közötti 
útszakaszok felújítása és előké-
szítjük az idősek nappali ellátá-
sát biztosító beruházásukat. 

Nyíradonyban kiépül a tu-
dományos és innovációs park, 
óvodafejlesztés, kerékpárút 
építés, az Európa Parkban vá-
sárcsarnok építése, közösségi 
térfejlesztés és turisztikai fej-
lesztés kezdődik, út és járda 
épül, reményeink szerint új tűz-
oltólaktanya is épül ROHU (ro-
mán-magyar) határ-menti uni-
ós forrásokból, felújításra ke-
rül a megyehatárig a Nyírlugosi 
út. Nyírábrányban óvoda 
épül, közintézmények ener-
getikai korszerűsítése valósul 
meg, Nyírmártonfalván 
óvoda épül, faluház felújítás, 
turisztikai fejlesztés indul el, 
Tégláson kerékpárút épül, 
intézmények korszerűsítése 
valósul meg, út- és járda épül, 
Újlétán óvoda épül, közfoglal-
koztatási programok indulnak, 
Vámospércsen új városköz-
pont épül, beépül a művelő-
dési ház tetőtere, óvoda és is-

kolafejlesztések indulnak, köz-
intézmények korszerűsítése, 
turisztikai fejlesztés kezdődik 
és indul a 48-as főút belterületi 
szakaszának felújítása. Debre-
cenben a választókerülethez 
tartozó területen megújul a 
Csapókerti közösségi ház, utak 
és járdák épülnek és folyta-
tódik a 471-es főút 2x2 sávra 
bővítése és korszerűsítése, 
megkezdődött a 48-as főút bel-
területi szakaszainak 2x2 sávra 
tervezése, a 47-es úttal történő 
összekötésének tervezése.

A megyeszékhely nagy-
szabású fejlesztései kihatás-
sal lesznek választókerüle-
tünk lakosainak életére is, 
ezért is volt felemelő érzés 
egész Hajdú-Bihar megye 
közlekedésfejlesztési beru-
házásaihoz a támogatások 
megszerzése, az előkészíté-
sük és az elindításuk.

Előzőekre merem alapozni a 
következő évekre vonatkozóan 
vázolt prognózisomat, mely-
nek végrehajtásához együtt-
működésre és egyetértésre lesz 
szükség. 

Ugyanis bármilyen jó terv 
és jó eredménnyel kecsegetető 
elképzelés fordulhat kudarcba, 
nem hozva a hozzáfűzött remé-
nyeket, ha a tervek végrehaj-
tására felhatalmazott politika 
irányítás elveszíti a támogatott-
ságát és akadályozzák a rendel-
kezésre álló források hatékony 
felhasználását.

Sokat és sokan dolgoztunk 
azért, hogy Magyarország mára 
egy biztos hely legyen Euró-
pában, és minden magyar 
érezze, hogy itt a legfonto-
sabb széles e világon.

A választási küzdelmek újra 
felszínre hozzák az országot 
kudarcba manőverezők való-
di arcát és tulajdonságait, az 
alaptalan vádaskodásokat a 
gyűlöletkeltést, az uszítás már 
megismer és általuk használt 
módszereit, éppen azokat, me-
lyek a bukásukhoz vezettek. A 
magukat újnak beállító fizetett 
zsoldosok, akik a pénzért és a 
hatalomért bármire képesek, 
pedig az esélytelenek nyugal-
mával hazudozhatnak és mond-
hatnak bármit, néhány perc 
hírnév reményében. 

Voltak, vannak, és mindig 
lesznek pénzért mindenre 
kapható firkászok, álnéven író 
bértollnokok, de azokból is 

lesznek és reményeim szerint 
többször annyian, akik érté-
kelik törekvéseinket, mindazt 
a teljesítményt, amit a magyar 
emberek és itt mi mindannyi-
an, közös erőfeszítéseink árán 
elértünk.

Jómagam büszke vagyok a 
mögöttünk lévő együtt elért 
teljesítményünkre, ezért is kí-
vánok nyugodt, őszinte szívvel, 
minden választókerületünkben 
élő és dolgozó honfitársamnak 
békés, szeretetben gazdag Ál-
dott Karácsonyt, jó egészsé-
get, eredményekben bővelke-
dő Boldog Új Esztendőt!

Tasó László
Hajdú-Bihar Megyei 3. sz. 

vk. Országgyűlési Képvise-
lője, a Miniszterelnökség 

Államtitkára
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Jó előre megírta érkezése 
időpontját és helyszínét a 
Mikulás, így a fenyőágakkal 
díszített Mikulásház környé-
két népes gyereksereg vette 
körül december hatodikán. 
A Mikulásváró esemény 14 
órától a Kati és a Mikulás 
című interaktív gyerekmű-
sorral vette kezdetét, majd 
15 órától a vállalkozó kedvű-
ek Mikulásfutáson vehettek 
részt a Művelődési Ház – Ál-
talános Iskola – Művelődési 

Ház útvonalon. A képzelet-
beli startpisztolyt a nagy 
puttonyú tartotta, a menetet 
Gábori László futóbajnok 
vezette, a célba érőket pedig 
Mikulássapkával és csoki 
télapóval jutalmazták. a Mi-
kulás kora délutántól söté-
tedésig hallgatta a gyerekek 
verseit, énekeit, jócselekede-
teit és iskolai előmenetelük-
kel kapcsolatos vallomásait 
Vámospércs központjában. 
Közben a Művelődési Ház 

előterében lázasan készül-
tek az adventi kalendáriu-
mok és karácsonyi dekorá-
ciók, Papp János jóvoltából 
pedig az elegáns, csengők-
kel ékesített lovasszán sem 
maradt természetesen uta-
sok nélkül. A szervezésért 
Köszönettel tartozunk a 
Pircsike Közművelődési 
Egyesületnek és Művelődési 
Ház dolgozóinak.

A Mikulás bűvöletében

Forralt bor, izzó puncs, sült 
gesztenye illata, karácsonyi 
kalács omlós íze, több mint 
száz faház Kassa főterén, a 
monumentális karácsonyfa 
és az ünnepi fényekbe öltöz-
tetett oszlopok és térdíszek 
között. Az élmény megfizet-
hetetlen – és tegyük is mellé, 
hozzáférhető. December 16-

án, szombaton ugyanis ismét 
adventelő kirándulást szerve-
zett a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület. 
A tavalyi bécsi császárvárosi 
vásár után idén Kassára, 
Márai Sándor szülővárosába 
juthattak el a vámospércsi, 
álmosdi és bagaméri lako-
sok. Kassa 2013-ban Európa 

Kulturális Fővárosa címet 
mondhatta magáénak, a cím 
presztizséhez mérten gyö-
nyörűen felújították az Óvá-
rost, a Szent Erzsébet dómot, 
a Színházat, a Rodostói Há-
zat,  új, nagyszabású kortárs 
művészeti központot adtak 
át. A városnéző sétát követő-
en lehetőség nyílt az „érzé-
kek szabad megnyitására” a 
vásáron. A kirándulók ezen 
a napon nem csak a Kárpát-
medencei gótika legpompá-
sabb értéket, a Szent Erzsébet 
dómot vehették szemügyre, 
hanem megálltak Vizsolyban 
és Göncön, a magyarországi 
reformáció két szentélyében 
is, emlékezve Károli Gáspár-
ra, az első magyar nyelvű 
Bibliára és az ötszáz éves 
protestáns mozgalmakra. A 
szervezésért, kalauzolásért 
köszönet illeti Somogyi Lász-
ló Gábort.

Bécs után Kassa

December 7-én Zsemberi 
István településtervező 
tartott előadást és pre-
zentációt a megalkotandó 
vámospércsi településarcu-

lati kézikönyvvel és rende-
lettel kapcsolatosan szer-
vezett lakossági fórumon a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
színháztermében. A rész-

letes, gazdag képanyaggal 
alátámasztott beszámoló 
kitért azokra a településké-
pi értékekre, normákra és 
elvárásokra, amiknek az ösz-
szehangolását végezték el az 
elmúlt hónapokban. A javas-
latokat és megfontolásokat 
ajánló kézikönyv – tudtuk 
meg Zsemberi Istvántól – 
decemberben folyamán ké-
szül el, és ez lesz az alapja a 
később aprólékosan kidol-
gozandó kötelező érvényű 
önkormányzati rendeletnek. 
A rendelet célja a harmoni-
kus, a helyi értékvédelmet 
szem előtt tartó, az ideális 
építkezési léptékrendet elő-
térbe helyező településkép 
elősegítése.

Célegyenesben a településarculati 
kézikönyv

2015. január 17. után újra 
városunkba érkezik a világ-
hírű orgonista, hogy újévi 
koncertet adjon és komoly-
zenével örvendeztesse meg 
lakóinkat. Nem kell ahhoz 
a budapesti Mátyás-temp-
lomba vagy éppen a Művé-
szetek Palotájába – vagy a 
Metropolitanba, a Scalába, 
a lipcsei Tamás-templomba 
vagy a párizsi Notre-Dame-
ba – zarándokolnunk, hogy 
minőségi orgonajátékot hall-

gathassunk az újév nyitánya-
ként, az óév méltó lezárása-
ként. A Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztjével 
és középkeresztjével kitűnte-
tett fenomén saját hangszer-
ét hozza Vámospércsre, így a 
legautentikusabb instrumen-
tumon tud majd játszani. A 
koncert helye és ideje: 2018. 
január 14., 16 óra, Művelődési 
Ház és Könyvtár színházter-
me. A belépőjegyek ára: 1500 
forint.

Varnus Xavér visszatér 
Vámospércsre!

Tudta-e Ön, hogy 1849. 
augusztus 2-án a Görgei Ar-
túr vezette 1. (más néven 
feldunai) magyar hadsereg 
Vámospércsen tartózkodott? 
Tudta-e Ön, hogy Görgei 
Artúr emlékét a város is szí-
vén viseli? Tudta-e Ön, hogy 
Vámospércsen fogadta az 
ideiglenes kormány fejét, 
Szemere Bertalant és kül-
ügyminiszterét Batthyány 

Kázmér grófot? Görgei Artúr 
honvédtábornok, hadügy-
miniszter, a honvédsereg 
fővezére, az 1848-49-es sza-
badságharc legképzettebb 
hadstratégája, polgári fog-
lalkozását tekintve vegyész, 
a magyar vegyésztudomány 
egyik első büszkesége. Görgei 
célja a szabadságharc e kései 
szakaszában az általa vezetett 
feldunai hadsereg egyesítése 

volt a szintén ütőképes dél-
vidéki magyar hadsereggel 
annak reményében, hogy az 
egyesített haderő döntő győ-
zelmet arathat Haynau tábor-
nok felett. Sajnos erre már 
nem került sor:  augusztus 
12-én, Világoson, a magyar 
haderő letette a fegyvert az 
osztrákok segítségére siető 
oroszok előtt.

Vámospércsi Téka


