
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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Polgármesteri napló

Nincs olyan ember, aki 
ne vágyna a megújulásra, s 
ne akarná az új év napjait 
nagyobb szeretetben, több 
boldogságban, jobb egész-
ségben, biztosabb egziszten-
ciában eltölteni. Talán emiatt 
teszünk fogadalmakat s mér-
legeljük az elmúlt esztendő 
történéseit.

Lassan 13 éve, hogy bizal-
mat kaptam Önöktől a polgár-
mesteri teendők ellátására, s 
ezzel a bizalommal együtt egy 
új családot is, melynek több 
mint ötezer tagja van. Mint 
minden közösségnek, ennek 
a mi nagy családunknak is 
számos álma, vágya, remé-
nye van. Mi vámospércsiek, 
arra vágyunk, hogy itthon 
érezzük magunkat a város-
unkban, ahol jó dolgozni és 
megpihenni, ahol vannak 
barátaink, ahol biztonság-
ba tudhatjuk a nekünk leg-
fontosabbakat, szüleinket, 

nagyszüleinket, 
gyermekeinket 
s magunkat. Bí-
zom abban, hogy 
közös erőfeszí-
téseink, kitartó 
munkánk révén 
egyre jobbá tesz-
szük városunkat, 
benne lakosaink 
életminőségét.

Vámospércsen 
nagyon sok ér-
tékes, önzetlen, 
segíteni és tenni 
akaró ember él. 
Olyanok, akik 

sokat dolgoznak mások örö-
méért, akikre mindig lehet 
számítani, akik mindig ké-
szek az együttműködésre. 
Az elmúlt évben is történtek 
olyan események, változások 
a városban, melyek az össze-
fogást példázzák. Az, hogy 
ilyen közösség tagja lehetek, 
és a magam erejét ennek a 
közösségnek a felvirágozta-
tására fordíthatom: megtisz-
teltetés. 

Vámospércs sikeres város, 
amely fejlődik, gyarapodik. 
Úgy vélem, kellő önbiza-
lommal vághatunk neki az 
eljövendő évnek, melyben 
fejlesztési terveink megva-
lósítása folytatódik, s több 
olyan nagy álmunk válik vég-
re valósággá, amely hiszem, 
gyökeresen megváltoztatja 
majd a mindennapjainkat. 
Márciusban elkezdődik a vá-
rost átszelő 48. sz. főútvonal 
Orgona-Arany János utca kö-

zötti belterületi szakaszának 
rekonstrukciója, folytatódik 
a Szociális Szolgáltató Köz-
pontunk bővítése, elkezdjük 
a Hajdú Múzeum és Törté-
nelmi Játszóterünk kialakí-
tását, megújulnak a tereink, 
a Marinkán jóléti park és új 
piac épül, befejeződik végre 
a Művelődési Házunk korsze-
rűsítése, út épül a Szakren-
delőhöz a Móricz Zsigmond 
utca felől, megújul az aszfalt 
a Hajnal utcán, a Bartók Béla 
és Kiss utcán, több helyen út-
alap teszi majd járhatóbbá az 
aszfalt nélküli utat. A Debre-
ceni Tankerület sikeres pályá-
zatának köszönhetően szep-
tembertől egy csodálatosan 
felújított, korszerű iskolában 
tanulhatnak a vámospércsi 
gyerekek.

Ahhoz, hogy minden az 
eddig megszokott rendben 
haladhasson, városunkban 
szövetséget kérek Önöktől 
néhány fontos kérdésben, 
amely kihatással lehet saját, 
családjaink és egész közössé-
günk jövőjére nézve. Kérem, 
ne csak szemlélői legyenek 
városunk átalakulásának, 
hanem résztvevői és része-
sei is! Ez a legnagyobb újévi 
kívánságom, amit 2019-től 
várok! Istentől áldott, boldog 
és eredményekben gazdag 
újesztendőt kívánok a város 
minden lakója számára.

Ménes Andrea
polgármester

A magyar emberek teljesítménye tiszteletet érdemel
Mi vidéken, főleg a ke-

leti régióban élő emberek 
még mindig a körülöttünk 
lévő világból, a velünk élő 
emberektől tájékozódunk, 
csak másod-, vagy harmad-
lagos a hírgyártók vélemé-
nye.

A jól tájékozottsághoz 
hozzátartozik a napi sajtó, 
a média csatornáinak, az 
internetes portálok aktu-
ális üzenetének ismerete. 
Ritkán és egyre óvatosab-
ban nevezném „hír”-nek a 
kereskedelmi csatornák, a 
nyomtatott, az elektroni-
kus felületek közleményeit 
és írásait, mert tapasztalha-
tóan túlcsordult, elsza-
badult a „sajtó”- szabad-
ság.

Így még erősebben állí-
tom, hogy a legbiztosabb 
forrás továbbra is a ta-
pasztalat, a mindennap-
ok során velünk élők, 
a szomszédok, közeli, 
vagy távolabbi ismerő-

sök, munkatársak és 
közösségek véleménye. 
Számomra ők töltik meg 
tartalommal a visszacsato-
lás csatornáit.

Ezért a mögöttünk ha-
gyott évben a tőlük hallot-
tak alapján és az általam 
is megtapasztaltak azt 
erősítik meg, hogy sokat 
dolgoztak a magyar em-
berek és meg is volt az 
eredménye. Nem térek 
ki most az extrém helyze-
tekre és a tragikus esemé-
nyek következtében nehéz 
időszakot megélők prob-
lémáira, mert sajnos ez is 
része volt a 2018-as évnek. 
De nekem legtöbben úgy 
jellemezték az Óévet, 
hogy „soha rosszabb ne 
legyen”.

Márpedig a magyar em-
ber ritkán optimista, sőt 
egyáltalán nem értékeli jól 
a saját és környezete telje-
sítményét, holott most le-
hetnénk akár büszkék is 

a Magyarországon, ben-
ne a mi választókerüle-
tünkben is az elvégzett 
munkára, elért eredmé-
nyeinkre.

Javaslom a települések 
polgármestereinek, hogy 
számoljanak be az év elején 
a megvalósult, megkezdett 
és ez évben induló beruhá-
zásaikról, fejlesztéseikről, 
a kapott támogatásokról, 
melyek könnyebbé teszik 
az önkormányzatok, az in-
tézmények, a helyi vállalko-
zások és a velünk élő embe-
rek életét. 

Ez év eleje óta folyamato-
san olvashatjuk, láthatjuk, 
hallhatjuk a pozitív válto-
zásokat, melyek béremelé-
sekről, adócsökkentések-
ről, új kedvezményekről és 
új támogatásokról szólnak, 
megkönnyítik a munka-
adók, munkavállalók, vál-
lalkozások, egyházak, kö-
zösségek, a családok és az 
egyének életét.

És ezek a jótékony 
változások mind egytől 
egyig azért valósulhat-
nak meg, mert mi ma-
gyarok, mindannyian 
megdolgoztunk érte!

Ezért kellő tisztelettel 
javaslom a Tisztelt Olva-
sóknak és a választókerü-
let minden lakójának, ha 
sikeresnek tartja életének 
előző évét, legyen büszke a 
munkájára, ha mégsem, ak-
kor legyen ereje változtatni 
rajta!

Az értékelésnél azon-
ban gondoljon vissza 
arra, milyen céljai vol-
tak húsz, netán harminc 
évvel ezelőtt, mit szere-
tett volna elérni, milyen 
körülmények közé ter-
vezte meg akkor a jövő-
jét?

Minden bizonnyal van-
nak, lesznek, akiknek nem 
sikerült csak alig valami, de 
sokkal többen vannak, lesz-
nek, akik megmosolyogják 

korábbi vágyaikat, hiszen 
azokat már sokszorosan 
túlteljesítették. Sokat halad-
tunk, sok álmot váltottunk 
valóra, amiért mindenki so-
kat dolgozott, hiszen sem-
mit sem kaptunk csak úgy 
ajándékba! Legyenek ma-
gukra büszkék, bátran 
vágjanak bele új célok 
megvalósításába, ami-

hez tisztelettel ajánlom 
a Magyar Országgyűlés 
támogatását, benne ma-
gam és munkatársaim 
segítő közreműködését! 
Boldog Új Évet Magyar-
ország! Boldog Új Évet 
Magyarok!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Tájékoztatás az iskola
felújításáról

A Vámospércsi Mátyás 
Király Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Isko-
la fejlesztése című EFOP-
4.1.2-17-2017 pályázatban 
429 millió forintból való-
sul meg az iskola tervezett 
korszerűsítése. A Debre-
ceni Tankerületi Központ 
kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy uniós és hazai 
források felhasználásával 
a köznevelési intézmé-
nyekben a tanulók számá-
ra a modern kor igényei-
nek megfelelő nevelést-
oktatást nyújtó iskolákat 
hozzon létre. A projekt 
kiemelt célja Vámospércs 
város tanulói számára a 
nevelés-oktatás optimális 
feltételeinek biztosítása. 
A pályázat érinti az Iskola 
u. 1. és a Nagy u. 4. alatti 
feladatellátási helyeket.

A tervezett fejleszté-
sek során korszerűen 
felszerelt tantermeket, 
szaktantermeket hozunk 
létre, jelentős tanulást se-
gítő eszközök beszerzése 
mellett az iskolaudvaron 
szabadtéri pavilont és is-
kolakertet alakítunk ki. 
Felújítjuk az  épület belső 
tereit, valamint a Nagy ut-
cai épület akadálymente-
sítését is megoldjuk.

A Vámospércsi Mátyás 
Király Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola fejlesztéséhez a 
kiviteli tervdokumen-
táció elkészült, jelenleg 
a közbeszerzési eljárás 
van folyamatban, ennek 
lezárását követően lehet 
megkezdeni a kivitelezési 
munkálatokat. Terveink 
szerint a beruházás a kö-
vetkező tanév elejéig be 
fog befejeződni.

A kivitelezési munká-
latok a jelenlegi tanév 
tavaszi félévében az aláb-
bi táblázatban megjelölt 
tanítási napokat fogják 
érinteni. A Vámospércsi 
Mátyás Király Általános 
Iskola és AMI vezetésével 
előre egyeztetett módon, 
az intézmény munkaterv-
ében betervezett és még 
fel nem használt három 
tanítás nélküli munka-
nap átcsoportosítását, 
valamint a munkanapok 
áthelyezését készítet-
tük elő. 2019. áprilisától 
a kivitelezéssel érintett 
osztályokat a Nagy utcai 
épületből az Iskola utcai 
épületbe helyezzük át, a 
tanév hátralévő részében 
a gyerekek itt tanulnak. 
A június 1-jével kezdődő 

munkálatokhoz az Iskola 
utcai épület teljes kiürí-
tése szükséges, ezért a 
júniusi tanítási napok át-
helyezésre kerülnek feb-
ruár, március és április 
hónapokra. Május elejétől 
a tanév végi záró dolgoza-
tok miatt nem szervezünk 
szombati munkanapokat, 
a ballagás ideje a terve-
zettek szerint 2019. június 
15. 9 óra.

A beruházás és a 
hozzá kapcsolódó 
tanügyigazgatási intéz-
kedések a gyermekek és 
az ott dolgozó pedagó-
gusok érdekében történ-
nek, hogy a következő 
tanévben már egy szebb, 
komfortosabb épületben 
tanulhassanak, dolgoz-
hassanak. A változásokról 
és a munkanapok áthelye-
zése a következőképpen 
alakul: 2019. június 6. he-
lyett február 9-én, június 
7. helyett február 16-án, 
június 11. helyett márci-
us 2-án, június 12. helyett 
március 23-án, június 13. 
helyett április 6-án, június 
14. helyett április 27-én.

Pappné Gyulai Katalin
tankerületi igazgató



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)
2018. december 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné (E.V.) 67169100-1-29 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 113 250
Germán Ferenc (E.V.) 77463113-2-29 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 196 530

Guba Attiláné (E.V.) 65626227-2-09 4287 Vámospércs, Nyírmártonfalvai 
út 51/9 107 373

Krajcsik-Kövér Barbara 8446890437 4287 Vámospércs, Nagy u. 76. 62 685
Krajcsik Tamás 8428393036 4287 Vámospércs, Nagy u. 30. 64 120
Nagy Károly (E.V.) 64242842-2-29 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Pálfalvi Lajos Sándor (E.V.) 58922693-1-29 4287 Vámospércs, Arany János u. 7. 109 988
Rosenfeld László (E.V.) 47644007-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 821 731
Tóth Ferenc 8352343211 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 14. 77 820

Összesen: 2 294 177

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)
2018. december 30-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Dante Shoes Kft.
“f.a.” 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 471 817

Mauro Shoes Kft.
“f.a.” 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 

Polivill Elektro Kft. 24925615-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 210 513
Balogh Vámos 
Transz Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 495 164  

Kisshaus-Épker Kft. 
“k.t.a.“ 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Nyírfa Transped 
Kft. 25568688-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 568 765  

Revopart Trade Kft. 
“f.a.“ 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthori kert 2201. 118 884  

S & C Shoes Kft. 25815179-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 36. 722 833  
Kratom-Team Kft. 23802449-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 30. 137 075
Triton Service Kft. 14338999-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 79. 129 807  
Fürge Fürj Szociális 
Szövetkezet 25145782-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 101 700  

Összesen: 7 242 240

Házasságkötés:

Póik József és Csík Mariann Leona

Akik már nincsenek közöttünk:

id. orvos József

antaL sándorné (Barna iLona)
kónya antaL

suBa LaJos

HorvátH LászLó

nagy LaJos

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Háziorvosi rendelés
Tisztelt Városlakók!

A háziorvosi rendelés időpontjai a következőképpen alakulnak 
2019. első felében:

Dr. Kovács Lilla Dominika Dr. Suba László
Hétfő 13-18 óra 8-13 óra
Kedd 8-13 óra 13-18 óra
Szerda 13-18 óra 8-13 óra
Csütörtök 8-13 óra 13-18 óra
Péntek 13-18 óra 8-13 óra

Vámospércsen működő 
élelmiszer üzlet 

januártól 
kiadó!

 tel.: 06-20/2826-101

Rácz Gábor és
Rácz Gáborné (sz. Kovács Ilona)

2018.11.23-án ünnepelték

ötvenedik házassági évfordulójukat!

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk: 
családja

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 
közleménye

Tisztelt Városlakók!

Vámospércsen a szelektív hulladékok elszállításának időpont-
jai 2019-ben a következőképpen alakulnak: január 16-17., február 
20-21., március 20-21., április 17-18., május 15-16., június 19-20., 
július 17-18., augusztus 21-22., szeptember 18-19., október 16-17., 
november 20-21., december 18-19.

Gyermekorvosi rendelés
Tisztelt Városlakók!

A házi gyermekorvosi rendelés időpontjai a következőképpen 
alakulnak 2019. első felében:

Dr. Mechler Andrea
Hétfő 8-12 óra
Kedd 14-18 óra
Szerda 8-12 óra
Csütörtök 14-18 óra
Péntek 8-12 óra
Tanácsadás hétfő: 12-14 óra; szerda: 12-14 óra

Vámospércsi Téka
Kovács József 1888-ban született Vámospércsen. Az első világ-

háborúban az első hadmozdulatoktól kezdve részt vett, szakasz-
vezetőként küzdött. 1914-ben a galíciai fronton harcolt, többek 
között a gorlicei nagy áttörésnél, majd orosz hadifogságba ke-
rült. A fogolytáborból több levelet küldött feleségének. Később 
rokkantan budapesti kórházakba szállították, ahol rövid ideig ke-
zelték, lőtt sérüléssel, majd tüdőbetegséggel. 1916. január 25-én 
hunyt el. Hithű baptista volt, akiről a gyülekezet a következőkép-
pen emlékezett meg: „E földi életben 28 évet élt, amelyből 13-at 
az Úrnak szolgált. Mindenki csak szeretni tudja jámborságáért. 
Gyülekezetünk, felesége és egy gyermekén kívül gyászolja édes-
apja és több testvére. Az Úr vigasztalja meg az özvegyet és az árva 
gyermekét, valamint a megszomorodott szívűeket, a viszontlátás 
reményével az Úrnál találkozunk.”

Fogászati rendelés
Tisztelt Városlakók!

A házi fogászati rendelés időpontjai a következőképpen alakul-
nak 2019. első felében:

Dr. Holp Balázs Zsolt Dr. Kasza Zsuzsanna
Hétfő 8-13 óra 14-20 óra
Kedd 14-19 óra 8-14 óra
Szerda 8-13 óra 14-20 óra
Csütörtök 14-19 óra 8-14 óra

Péntek 8-13 (páratlan héten), 
14-19 óra (páros héten)

14-20 (páratlan héten), 
8-14 (páros héten)

Változás a viziközmű szolgáltatás 
területén

A 2011. évi új szabályozást előíró törvény miatt többször is 
változott az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást nyújtó cég a telepü-
lésen, de a kényszerű változások eddig nem hoztak eredményt a 
szolgáltatás színvonalának növelésében. Ezért az önkormányzat 
úgy döntött, hogy 2019-től egy olyan cégre bízza a viziközmű 
szolgáltatási tevékenységet, amely már bizonyította, hogy képes 
a feladat ellátására.

Vámospércsi Hírek: Megkérem Ányos József vezérigazga-
tót, hogy mutassa be röviden a Debreceni Vízmű Zrt. tevékeny-
ségét.

Ányos József: A Debreceni Vízmű Zrt. 100%-ban önkormányza-
ti tulajdonban álló gazdasági társaság, melynek alapvető feladata 
Debrecen város viziközmű szolgáltatásának ellátása volt. Ezt a te-
vékenységét sikeresen és eredményesen látta el, a felhasználók 
és az önkormányzat elégedettségét is elérve. A 2005-ös évtől a cég 
olyan stratégiát kezdett megvalósítani, amely alapján lehetőséget 
biztosított más önkormányzatok számára is, hogy a debreceni 
színvonalú szolgáltatáshoz jussanak az adott településen élők. 
Ennek hatására 2015-ben már 25 településen nyújtott szolgálta-
tást, majd 2017-ben további 7 településen kapott felhatalmazást. 
2019-től pedig további 6 település, köztük Vámospércs, bízta rá 
a Debreceni Vízmű Zrt-re a szolgáltatást, felmondva a korábbi 
szolgáltatóval kötött szerződését. A Debreceni Vízmű Zrt. közel 
300.000 főnek nyújt viziközmű szolgáltatást. A Debreceni Vízmű 
Zrt. közel 450 fős képzett kollektívája, eszközei és gépi berende-
zései biztosítják, hogy a jelmondatunk érvényesüljön a minden-
napokban, amely így hangzik: „Partner a jelenben, a jövőért”

V.H.:  Mit fog észrevenni a lakosság a változásból?
Á.J.: A Debreceni Vízmű Zrt. alaptevékenységét illetően, egy 

láthatatlan szolgáltató kíván lenni, ami azt jelenti, hogy a lakosság 
megnyitva a csapot, bármikor jó minőségű ivóvízhez juthat, és az 
elvezetni szánt szennyvíz akadálytalanul eljut a szennyvíztelepre, 
ahonnan megfelelő tisztítást követően, környezeti károkozás nél-
kül kerül vissza a természeti körforgásba. Másrészt pedig egy iga-
zán látható, elérhető, segítő szolgáltatók kívánunk lenni. Ez meg-
nyilvánulna a hibaelhárítások gyorsaságában, az ügyfélszolgálati 
elérhetőségben, a kapcsolatfelvételi lehetőségek sokaságával.

V.H.: Mit tanácsolnak a lakosoknak?
Á.J.: Elsődleges tanácsunk, hogy a vízórák elfagyás elleni védel-

méről mindenki gondoskodjon, mert ez sok kényelmetlenséget és 
fölösleges kiadást okozhat.  Az év végén ahol csak tudta, a korábbi 
szolgáltató leolvasta a vízórákat, és ez alapján, az év elején fogják 
az elszámoló számlát kézhez kapni. Az ezzel kapcsolatos esetleges 
reklamációval az előző szolgáltatót kell megkeresni személyesen 
vagy írásban, Debrecenben. A január 1-ét követő fogyasztásokat 
a Debreceni Vízmű Zrt. 2 havonta fogja számlázni. Az új közszol-
gáltatási szerződéseket az első számlával fogjuk kiküldeni. Kér-
jük, hogy a szerződéseket adategyeztetés, kitöltés és aláírás után 
jutassák hozzánk vissza, akár az ügyfélszolgálati vagy informáci-
ós irodáinkba leadva. Vámospércsen továbbra is fog működni 
információs, az ügyfelek kiszolgálását biztosító iroda minden 
kedden 8:00-16:00 között, a szokott helyen, bár lehet, hogy a hely-
szín rövidesen változni fog az önkormányzat segítségével. Töre-
kedünk arra, hogy lehetőleg minden megkeresést helyben meg 
tudjunk oldani.  A hibabejelentéseket 24 órás diszpécser szolgá-
lat fogadja az 513-536 vagy az 534-510 telefonszámon. Aki ennél 
több információt is szeretne megtudni annak, javasoljuk, hogy 
a www.debreceni-vizmu.hu honlapunkon tájékozódjon. A honla-
pon további e-mail címeket talál, ügyintézési nyomtatványokat, 
tájékoztatókat. Akik szeretik ügyeiket otthonról intézni, azok szá-
mára javasoljuk az e-közmű portált (https://e-portal.dvinfo.hu), 
ahol óraállást lehet közölni, elektronikus számlát lehet igényelni, 
bankkártyával lehet fizetni. Akik ragaszkodnak a hagyományos 
kapcsolattartáshoz, a levelezési címünk a következő: 4025 Deb-
recen, Hatvan u. 12-14. (ezen a címen a mindennap nyitva tartó 
központi ügyfélszolgálatunk is megtalálható). 

V.H.: Milyen terveik vannak a szolgáltatás minőségének ja-
vítása érdekében?

Á.J.: Az ügyfélszolgálati kapcsolatok kiépítésén túl, maga a 
viziközmű infrastruktúra állapotának a normalizálása a legna-
gyobb feladatunk, amely területen hagyott feladatot bőven a 
korábbi szolgáltató. A vízműtelepen a három kútból csak kettő 
üzemképes, az ellátás biztonságának érdekében a harmadik kutat 
is rendbe kell tennünk. A víztisztító gépházban repedt, szivárgó 
csövek vannak, amelyeket ki kell javítanunk. Optimalizálnunk kell 
a víztisztítási vegyszerek mennyiségét, hogy az ivóvíz minőségi 
megítélése javuljon. Az ivóvíz klórral való fertőtlenítését sajnos 
nem tudjuk megszüntetni. A vízminőségi panaszokat szeretnénk 
mindenképp csökkenteni a műszaki adottságoknak megfelelően. 
Ennek érdekében az időjárás függvényében mosatni fogjuk a 
vízvezetékeket, mert főleg azokon a helyeken, ahol ágvezetékek 
vannak, a vízminőség hamar tud romlani. Sajnos sok lejárt hiteles-
ségű vízórát is örököltünk, melyeket még az év elején tervezzük 
lecserélni. Reményeink szerint nincs a településen sehol sem a 
házi vízellátó rendszer összekötve a közüzemi hálózattal, mert ez 
komoly közegészségügyi kockázatot jelent. A szennyvízelvezetés 
területén is számítunk sok feladatra. A csatornahálózat karban-
tartottsága nem kielégítő, sok dugulásveszélyes hely alakult ki, 
amit mosatással kell majd megszüntetnünk. A szennyvízátemelők 
szivattyúi is gyakran eldugulnak, ezt is orvosolni kell. Szeretnénk 
a lakossággal olyan kapcsolatot kialakítani, hogy a kölcsönös 
együttműködés keretében, csak olyan anyag kerüljön a csatorná-
ba, ami oda való, ne használják a csatornát szemetes céljára. Meg 
kell szüntetni a csapadékvíz bevezetéseket, mert ez csak terheli 
a szennyvíztelepet, és akár kiöntésekhez is vezethet a hálózaton. 
A szennyvíztelep működését is felül kell vizsgálni, mert az elmúlt 
évben több millió forint bírságot szabott ki rá a hatóság. Össze-
foglalva: nem fogunk unatkozni néhány évig a szolgáltatási terü-
leten, de nem is tudjuk azt ígérni, hogy mindent azonnal meg 
tudunk oldani. De hiszünk abban, hogy vállalásainkat teljesíteni 
tudjuk, elégedettek lesznek a fogyasztóink Vámospércsen is, és 
nem kell az önkormányzatnak a jövőben azzal foglalkoznia, hogy 
alkalmas szolgáltatót keressen a feladatok ellátására.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

id. OrvOs József

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

AntAl Sándorné
sz.: Barna Ilona

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Kónya antal

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

suba laJOs

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

HOrvátH lászló

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

nagy laJOs

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

részvéttel osztoztak



2018-ban Holpné Dr. 
Kasza Zsuzsa fogorvos 
részesült „Vámospércs 
Egészségügyéért Díjban”. 
Doktornőt három évtize-
des vámospércsi praktizá-
lásáról, tapasztalatairól, 
a jó fogászati légkör meg-
teremtésének szándéká-
ról és hobbijairól kérdez-
tük.

Vámospércsi Hírek: 
Doktornő 1987-ben vég-
zett a Debreceni Egye-
tem Fogorvostudományi 
Karán. Egy évvel ké-
sőbb, 1988-tól praktizál 
Vámospércsen, a deb-
receni magánrendelése 
mellett. A három évtize-
des jubileum jó apropót 
kínálhat a visszatekin-
tésre és az összegzésre. 
Miért a fogorvosi pályát 
választotta? Hogyan ke-
rült Vámospércsre? 

Holpné Dr. Kasza 
Zsuzsa: A pályaválasztá-
somban szerepet játszott, 
hogy az orvosi hivatást 
édesapám révén közelről 
szemlélhettem: ő tüdő-
gyógyászként praktizált 
Debrecenben.  Annak el-
lenére, hogy sokat kellett 
dolgoznia és ügyelnie, 
valamint, hogy komoly 
nyomás nehezedett rá, 
motiválta, ahogyan engem 
is, hogy kézzel fogható 

módon jót tehet, segíthet 
az embereken. A fogorvosi 
orientációmban az is sze-
repet játszott, hogy olyan 
orvosi szakmát szerettem 
volna választani, ami mel-
lett aktív családi életet is 
lehet élni, jobban össze-
egyeztethető a minden-
napokkal, nem emészti 
fel az ember életritmusát. 
Ugyanakkor a fogorvoslás-
ban van valami manuális 
karakter is, ügyességet 
igényel, pontosságot, le-
leményességet, alkotó él-
ményeket is hordoz. Aki 
ismer, tudja, hogy az én 
lelkivilágomhoz közelebb 
áll a kistelepülés a nagy-
városi zsongásnál. Emi-
att is örömmel dolgozom 
Vámospércsen, több mint 
harminc éve.

Vámospércsi Hírek: 
Köztudott, hogy doktornő 
és asszisztense, Korcsmá-
ros Sándorné Erzsike sok 
gondot fordít a kellemes, 
félelemmentes, komfortos 
rendelői légkör kialakítá-
sára. Az embereknek fon-
tos és megnyugtató, ha 
bizalommal fordulhat-
nak orvosukhoz, különö-
sen igaz ez a fogorvosok 
esetében. Hogyan látja, 
legyőzhetők a fogorvosi 
beavatkozásokkal kap-
csolatos félelmek? 

Holpné Dr. Kasza 
Zsuzsa: A rendelés ná-
lunk nem egy elgépie-
sített ritmus szerint fut. 
Tudjuk azt, hogy minden-
kinek van egy élete, ami 
hol ilyen, hol olyan; és az 
életek is nagyban külön-
böznek. A bizalmi légkör 
kialakítása természeténél 
fogva nem lehet művi, 
hanem belülről fakad és 
spontán. Orvosnak és páci-
ensnek kölcsönösen a jót 
kell feltételeznie egymás-
ról, mert e két félnek kö-
zös céljai vannak. Nekem 
és az asszisztensemnek is 
fontos a baráti atmoszfé-
ra, a munka is gördüléke-
nyebbé válik tőle. Erzsi-
kének kiváló memóriája 
van, ismeri az embereket, 
élettörténeteket is fel tud 
idézni, a közeg ismerete 
fontos segítség számomra, 
érzékletesebben tudok kö-
zelíteni emberekhez. Mi 
így vagyunk egy csapat!

Vámospércsi Hírek: 
A díjátadó ünnepségen 
elhangzott laudáció az-
zal zárult, hogy doktornő 
igyekszik helyet szorítani 
az életében a kirándulás-
nak, utazásnak, termé-
szetben eltöltött időnek. 
Mesélne erről és egyéb 
hobbijairól?

Holpné Dr. Kasza Zsu-
zsa: Korábban említettem, 
hogy az orvosi pályán jó 
példával járt előttem édes-
apám. Édesanyám pedig 
– aki testnevelő tanár volt 
– a hobbijaimat határozta 
meg hivatásával. Nagyon 
lényegesnek tartom az 
aktív kikapcsolódást és a 
sportot. A sport a beépült 
a mindennapi rutinomba, 
karban tartom magam ál-
tala és örömet is okoz. Van 
a családomnak egy Tisza-
parti háza, hétvégenként 
lemegyünk oda, használ-
juk a folyót, kajakozom, 
úszom, kerékpározom. 
Azt kívánom, hogy marad-
jon meg az optimizmus 
mindannyiunknak, a jó-
kedv és a jó hozzáállás.

December 20-án, négy 
nappal Szenteste és három 
nappal az adventi koszorú 
utolsó gyertyájának meg-
gyújtása előtt tartottuk a 
város közös karácsonyi ün-
nepségét a Művelődési Ház 
és Könyvtár színháztermé-
ben. Az esemény nevébe 
foglalt „mindenki” szócska 
nem csupán szimbolikus 
erővel bírt: a város apraja-
nagyja, gyermekek és szép-
korúak, fiatal felnőttek, szü-
lők és nagyszülők foglaltak 
helyet a tömött sorokban és 
a pótszékeken. „Karácsony-
kor minden út hazavezet. 
A családok összegyűlnek, 
közelről és távolról egybe-
gyűjt minket az ünnep. A 
remény kifáradhatatlansá-
ga. Kívánom, hogy minden-
ki találja meg a lelki béké-
jét és az adventi várakozás 
karácsonyi beteljesüléssé 
válhasson” – fogalmazott 
ünnepi beszédében Ménes 
Andrea polgármester. Az 
idei Mindenki Karácsonyát 
egy nemes felajánlás tette 
gazdagabbá. Sallai Szabolcs, 
az Év Vállalkozója díjjal 
is kitüntetett üzletember 
rajzpályázatot hirdetett a 
Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesülettel 

partnerségben, az alábbi 
témákban: Karácsonyi be-
vásárlás; Karácsonyeste a 
családdal; Kisjézuska szüle-
tése; Ajándékkészítés, Bet-
lehemkészítés. „Gyakorló 
édesapaként tudom mit 
jelent a gyermekek őszinte 
mosolya. Ezért is gondol-
tam, hogy a rajzpályázatot 
komolyabb anyagi támo-
gatással indítjuk útnak. A 
kategóriák győztesei 50, il-
letve 100 ezer forintos hoz-
zájárulásokat nyernek osz-
tályaik, saját közösségeik 
számára, amit az osztályki-
rándulásokon használhat-
nak fel” – ismertette Sallai 
Szabolcs. 1-2. évfolyamon 
első helyezést ért el Szabó 
Nóra, másodikat Lengyel 
Ameli, harmadikat Szatmá-
ri Gréta. 3-4 évfolyamosok 
között Fekete Nóra Ilona 
győzött, Kovács Bianka lett 
a második, a harmadik pe-
dig Tordai Vivien Nikoletta. 
Az 5-8. osztályosok munkái 
közül Borsó Zoltán rajza 
részesült első díjban, máso-
dikban Eduár Patrícia, har-
madikban Kertész Kinga. A 
rajzverseny mellett az isko-
la tanulói 100 kg szaloncu-
korral is gazdagodtak Sallai 
Szabolcs jóvoltából. Az 

eredményhirdetést követő-
en a Somogyi László Gábor 
vezette Fintorgó Gyermek 
Színjátszó Csoport adott 
humorban és tréfában is 
gazdag betlehemes műsort, 
majd a Mátyás Király Álta-
lános Iskola és AMI máso-
dik évfolyamos tanulóinak 
megható, egyéni színpadi 
teljesítményekben is jeles-
kedő előadása következett. 
A gyerekek Lev Tolsztoj 
klasszikusát, a Panov apó 
különös napját adták elő, 
Papp János asztalos mun-
káját dicsérő, kifinomult 
díszletek között, az ének-
kar kíséretével. Felkészítő 
tanárok: Jankovics Magdol-
na, Plaveczné Gábori Csil-
la, Sütő Csaba, Tarr Ildikó; 
Panov apó szerepét Balázs 
Máté alakította mesterien. 
A Mindenki Karácsonya 
közös énekléssel és szere-
tetvendégséggel ért véget. 
Különleges diós és mákos 
kalácsot sütöttek az ünne-
pi alkalomra az Élelmezési 
Intézmény munkatársai, a 
Kertbarát Kör jóvoltából 
(Dankó Tamás, Eszterhai 
István, Huszti János, Kiss 
Sándor, Nagy István) pedig 
üstökben készült a fűsze-
res forralt bor.

Ünnepi lélekkel a Mindenki 
Karácsonyán

A sör-bor-pálinka szent-
háromságból, mi magya-
rok, hagyományosan a bort 
tartjuk nemzeti italunk-
nak, habár a pálinka is iga-
zi hungarikum, ráadásul 
2013 óta hivatalosan is a 
hungarikumok közé tar-
tozik. A pálinka a nemzet 
egyik közös nyelve, íze, ins-
pirációja, legyen szó ágyas-
ról, kisüstiről, törkölyről, 
vagy a nagyvilágban is jó 
hírünket keltő eredetvé-
dett fajtákról. A nemes 
párlat előállítása gondosko-
dást, egész éves foglalatos-
ságot követel, az alapanya-
gul szolgáló gyümölcsök 
nevelésétől, szelekciójától 
a főzés mámorán át a kí-
nálgatás utóvédharcáig. 
Vámospércsen – a kará-
csonyi bejglik utolsó mor-
zsáinak elfogyasztását kö-
vetően – december 28-án 
tartották meg, immáron 

ötödik alkalommal, a pálin-
kamustrát. A legkisebb haj-
dúváros lakóinak Szatmár, 
Szabolcs és a Szilágyság 
szomszédságában, ahogyan 
mondani szokták, fel van 
dobva a labda. „2018-ban 
éppen két tucat, vagyis 24 
pálinkát neveztek a ver-
senyre, ezek közül 6 ágyas 
volt, vagyis olyan pálinkba, 
amibe különféle növényi- 
és gyümölcsdarabokat 
helyeznek, amik fontos 
íz- szín- és illatanyagokkal 
dúsítják az italt. A Művelő-
dési Ház és Könyvtár nagy-
terme ezen a napon a kós-
tolgatás színhelyévé vált, 
a zsűri mellett minden 
érdeklődő megízlelhette 
a nevezett italokat.” – nyi-
latkozta Diósné Kozma 
Erzsébet igazgató asszony. 
Az ízlelés elősegítése és a 
jobb differenciálás miatt 
jól fogytak az asztalokról a 

különféle sajtok, magvak és 
sós sütemények is. A Huszti 
János, Lakatos József és 
Lehó István összetételű 
zsűri döntése nyomán az 
alábbi eredmények szület-
tek. Fehér pálinkák kategó-
riájában első helyezést ért 
el Rácz László, másodikat 
Harsányi Zsolt, harmadikat 
Korpa Tamás párlata. Ágyas 
pálinkák közül Nagy Lajos 
itala mozgatta meg legin-
kább a zsűri ízlelőbimbóit, 
őt követte Dankó Tamás 
és Polgár Roland nedűje. A 
kiemelt díjban pedig Nagy 
Attila részesült. A nagydíjas 
pálinkájával kapcsolatban 
Lehó István zsűrielnök úgy 
fogalmazott, hogy „ebben 
az italban talán még Krúdy, 
Mikszáth vagy Ady sem ta-
lálna kivetnivalót, annyira 
karakteres, mégis elegáns 
és letisztult”.

Mi így vagyunk csapat

Pálinkamustra követte a 
karácsonyi bejglit

Nemzeti imádságunk, a 
Himnusz születésnapján, 
január 22-én ünnepeljük 
a Magyar Kultúra Napját. 
2019-ben immáron 195 
gyertya ég Kölcsey Ferenc 
művének képzeletbeli 
tortáján. Ebből az alka-
lomból nyílik meg Lénárt 
Attila képzőművész kiál-
lítása a Művelődési Ház 
és Könyvtár galériájában. 
A művész ekként vall al-
kotásról és a grafika ins-
pirációiról: „Lenyűgözött 
a grafika sokszínűsége, a 
technikai lehetőségek ki-
meríthetetlensége, mely-
nek gyökerei a 15. száza-

dig nyúlnak vissza. Fontos 
célomnak tűztem ki a gra-
fikai hagyományok ápo-
lását, ennek megfelelően 
a gyakorlatban leginkább 
a rézkarc és az akvatinta 
technikát használom, de 
készítek linómetszeteket, 
linotípiákat és monotípiá-
kat is. Gyakran alkalmazok 
kísérletező eljárásokat, 
például kollográfiát, de a 
rézkarcot is kombinálom 
más technikákkal. vizuális 
nyelv adta lehetőségeket 
kihasználva közvetítem 
gondolataimat. A grafika 
intim műfaj, ami az én lap-
jaimon is visszaköszön.” 

Lénárt Attilának 2017 vé-
gén jelent meg Csipetnyi 
mese című könyve, amivel 
szintén megismerkedhet a 
vámospércsi közönség. A 
kiállítás-megnyitóval egy-
bekötött könyvbemutató 
során Lénárt Attila be-
szélgetőpartnere Rékasi 
Attila fotóművész lesz.  A 
beszélgetés során a hallga-
tóság betekintést nyerhet 
a könyv keletkezésének 
előzményeibe, az elérni 
kívánt célokba, a könyv 
elkészítésének egyes fázi-
saiba, valamint a rézkarc-
készítés rejtelmeibe.

Kiállítás és könyvbemutató
a Magyar Kultúra Napján
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