
Felhívás 
főzőversenyre !

2012. július 07-én (szombaton) a sportpályán, a
Városnapi rendezvényen SLAMBUC FŐZŐVERSENYT
hirdetünk.

Várjuk olyan magánszemélyek és csapatok jelentke-
zését, akik az idei Városnapi rendezvény keretein belül
megrendezésre kerülő főzőversenyen szeretnének
részt venni. 

Jelentkezési határidő: július 05. (csütörtök) a
Művelődési Ház és Könyvtárban személyesen,  vagy
telefonon, a 52/591-038-as telefonszámon.

(A szükséges alapanyagokról és a
bográcsról a jelentkezőknek kell gon-
doskodni)

Az elkészült ételeket független zsűri
értékeli, és az 1-2-3. helyezett díjazás-
ban részesül.

Több mint 3 milliárd 
a szennyvízprogram megvalósítására

XXII. évfolyam, 7. szám
2012. július 

Ingyenes újság

Ahogy arról a vámos-
pércsiek már többször
értesülhettek, rövide-
sen Európai Uniós tá -
mogatással valósul meg
a teljes csatornázottság
Vámospércsen és Nyír -
mártonfalván. 

A két település a Kör -
nyezet és Energia Operatív
program keretében 2009.
májusában sikeres pályáza-
tuknak köszönhetően a csa-
 tornázás előkészítési mun-
kálataira 53 millió 762 ezer
forintos támogatást nyert.
Bár ez a munka időt vett
igénybe, az eredményes
megvalósítás lehetővé tet-
te, hogy a program máso-
dik fordulójában a tényle-
ges megvalósításra, és a
csatornahálózat kiépítésé-
re pályázzon a projektet
irányító gesztor település
Vámospércs és Nyírmár -
ton falva. Ennek a pályázat-
nak az eredménye most,
hogy több mint 3 milliárd
forint támogatásban része-
sült a beruházás. A sikeres
pályázat kapcsán Ménes
Andreától, Vámospércs pol-
 gármesterétől, a projekt
vezetőjétől kértünk részle-
tes információkat.

Vámospércsen jelenleg
kevesebb, mint 5%-os a csa-
tornázottság – 81 háztartás
rendelkezik csatornával. A
település határában pedig
egy korszerűtlen, felszá-
molás előtt álló szennyvíz-
telep van. A meglévő tisztí-
tót magas vízállású terüle-
ten szigetelés nélküli me -
dencékkel alakították ki.
Sem felújítása, sem bőví-
tése nem megvalósítha-
tó. Nyírmártonfalván pe -
dig egyáltalán nincs csator-
na, mondta a polgármes-
ter. Arra is felhívta a figyel-
met, hogy egy olyan beru-
házásról van szó, amelynek
meglétét és az ivóvíz mi-
nőségének biztosítását az
Európai Unió minden tag-
ország számára kötelezővé
teszi 2015-től. A beruházás
teljes költsége több mint
3 milliárd forint, amit Vá -
mospércs nem tudna soha-
sem előteremteni, tehát
azt, hogy az önkormányzat
dolgozói eredményesen pá -
lyáztak erre az uniós for-
rásra, nem lehet elég nagy-
ra értékelni. A két települé-
sen a háztartások többsé-
géből tengelyen viszik el
a folyékony-hulladékot. Az

elhasznált víznek azonban
csak a harmada kerül meg-
felelő ártalmatlanításra. Az
aknák 70-80%-a elszivárgó,
így a szennyezés a talajba
jut, mondta a polgármes-
ter. A településeken évről-
évre gondot okoz a magas
belvíz, amelynek egyik
okozója a talajban található
nagy mennyiségű szenny-
víz. A lakosság egészségét
pedig veszélyezteti a jelen-
tős nitrát terhelés, ami kü -
lönösen a kisgyermekek és
terhesek egészségére ká -
ros. Hangsúlyozta, hogy a
támogatás elnyerésével be -
látható közelségbe került a
csatornahálózat kiépítése,
amelynek eredményeként
csökken a környezetszeny-
nyezés és az itt élő emberek
mindennapjai is kényelme-
sebbé válnak, mivel nem
kell többé a szippantós
autóra várni, és a települé-
seken a jelenlegi kevesebb,
mint 5%-ról 95 %-ra nő a
csatornával ellátott ingatla-
nok száma, amelynek kö -
szönhetően az értékük is
emelkedik. 

A szükséges önrész biz-
tosítására Víziközmű Tár -
sulat jött létre és a lakás-
kassza által kínált forrásle-
hetőséget is igénybe lehet
venni. A szakemberek szá-
mításai szerint jelenleg
ötezer forint körüli össze-
get költenek havonta a
városlakók egy-egy szip-
pantásra. Ezzel szemben, a
lakáskassza beiktatásával
az egy háztartásra jutó havi
törlesztési költség csupán

kétezer forint, ami azért is
előnyös, mert ebben a
konstrukcióban az állam
harminc százalékos támo-
gatást biztosít, vagyis eny-
 nyit átvállal a terhekből. A
közel harminckét milliós
tervezési díj azért csak a
lakóingatlanokon kívüli
műszaki terveket foglalja
magába, mivel az ingatla-
non belüli csatorna már
magánterületen fog meg-
épülni és magántulajdon-
ban lesz. Azt viszont érde-
mes tudni, hogy nem indo-
kolt a telken belüli vezeté-
ket terveztetni, hiszen azt
egy vízszerelő is össze tud-
ja majd kötni a csonkkal.
Az épülettől a csonkig
árkot kell majd kiásni, a víz-
szerelő segíthet a megfele-
lő lejtés meghatározásá-
ban, a telken belüli veze-
téknek a csonk irányába
kell majd lejteni. A telken
belüli csatorna kiépítése

attól függően, hogy az épü-
lettől a csatorna csonkig
milyen hosszú vezetéket
kell lefektetni, változó költ-
ség igényű. Például egy 2,0
m hosszú 110 mm átmérő-
jű pvc cső ára körülbelül
900 Ft/db. Egyébként a
lakossági önerő az utcai
hálózat + csonk + szenny-
víztelep kiépítés költségét
tartalmazza. Azok az ingat-
lantulajdonosok, akik – a
terep viszonyok miatt házi
átemelőre fognak kötni,
akkor az átemelő és a szi-
vattyú költsége a projekt-
ben van, de az átemelőre
való rákötés szintén a lakó
feladata lesz. A szivattyú
áram ellátása az ingatlan
villanyórájáról fog történ-
ni, ennek havi áram díja
körülbelül 50-100 Ft/hó
lesz. Jól látható tehát, hogy
azon kívűl hogy egészsége-
sebb lesz az ivóvíz, hogy
nem kell majd szippantá-
sért fizetni és azzal bajlód-
ni, még a költségek is
a lehető legszerényebben
alakulnak a beruházási ada-
 tok szerint. Az Európai Unió
támogatásával megvalósu-
ló beruházással 2886 in -
gatlan szennyvízcsatorná-
zása valósítható meg, mely-
hez a két településen össze-
sen 75 kilométer vezetéket
kell megépíteni. A sikeres
pályázatot követően most-
már jelentősen felgyorsul a
munka, és a szükséges köz-
beszerzések lebonyolítását
követően elindul a tényle-
ges kivitelezés is.

Endrédi Csaba

Ménes Andrea,
Vámospércs 

polgármestere

Vámospércs madártávlatból. Rövidesen az egész várost korszerű
szennyvízelvezető csatronahálózat szeli át

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Vámospércs Város Önkormányzata 

Tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját

VÁROSNAPI 
RENDEZVÉNYÉRE

2012. július 6-án (pénteken) 17 órától a Művelődési
Ház és Könyvtár kiállítótermében Művésznők
Nemzetközi Táborának kiállítás megnyitója.

2012. július 7-én (szombaton) 
egész napos szabadtéri program:

10.00: Zenés felvonulás a Sportpályára (Indulás a
Főtérről). Közreműködik a Vámospércsi Mazsorett
Együttes és a Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar,

10.40: Slambuc főzőverseny Nevezés július 5-ig a
Művelődési Ház és Könyvtárban,

10.50: Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar műsora,
11.00: Vámospércsi művészeti együttesek műsora,
11.40: Karate bemutató,
12.00: Népi ételbemutató és kóstoló,
13.30: Tűzoltó bemutató,
14.00: Vámospércs, Nyíracsád, Fülöp művészeti cso-

portjainak műsora,
15.00: Középkori fegyverzet és viselet bemutató,

lovagi torna. Debreceni Arany-Keresztes Lovagok
Egyesületének bemutatója, 

16.15 Fülöp, Nyíradony, Vámospércs művészeti cso-
portjainak műsora,

17.00Ünnepi köszöntőt mond: Ménes Andrea pol-
gármester,

17.30 Csillag Születik sztárja Szabó Ádám harmonikás
műsora,

18.30 Nótár Mary,
19.15 ORT-IKI utcaszínház,
20.15 Csík Zenekar élőkoncertje,
Tűzijáték
2200 Diszkó Dj.: Bányai.

Kiegészítő rendezvények: 

10.00: Kispályás foci, Vizi foci
11.00: Népi játszóház, aszfalt rajzverseny, 

utazó vi dámpark, kézműves vásár



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 2012. június 25. napján tartotta következő rendes
ülését.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ménes Andrea polgár-
mester adott polgármesteri tájékoztatót a legutolsó rendes
testületi ülés óta történt eseményekről, melyet a képviselők
elfogadtak. Ezt követően a lejárt határidejű határozatokról
szóló tájékoztatást ismerte meg a testület, melyet jóváhagyott.

Első napirendi pontban a testület úgy határozott, hogy
az önkormányzat tulajdonában álló Vámosvíz Kft. tevékeny-
ségi körét bővíti. 

Második napirendi pontban a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 94/A. § c.) pont-
jában biztosított felhatalmazás alapján a képviselők úgy dön-
töttek, hogy a Szociális Szolgáltató Központban a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről 2012.
július 1. napjától az intézményvezető helyett a képviselő-tes-
tület – a Humánpolitikai Bizottság előzetes véleményét kikér-
ve – dönt.

Harmadik napirendi pontban határozat született arról,
hogy a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művé -
s z etoktatási Intézmény 2011/2012. tanévről szóló szakmai

tevékenységéről szóló beszámolóját a testület elfogadja, vala-
mint a közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény 102. § (2)
bekezdése c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva –
a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben a 2012/2013. nevelési évben induló osztályok
létszámát, a napközis csoportok számát és a művészeti okta-
tásban résztvevők számát jóváhagyja. 

Negyedik napirendi pontban a testület a Vámospércsi
Óvoda 2011/2012. nevelési évéről szóló beszámolóját fogadta el.

Ötödik napirendi pontban a képviselő-testület úgy
határozott, hogy Vámospércs – Nyíradony Köztestületi Tűz -
oltó ságot a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 28. § (3) bekez-
désében biztosított felhatalmazása alapján 2012. december
hó 31. napjával megszünteti. A döntés alapja a jogszabályok
változása miatt az állami támogatás nagymértékű csökkentése
volt, valamint az, hogy a védett települések önkormányzatai-
nak olyan mértékű hozzájárulást kellett volna biztosítani a tűz-
oltóság működéséhez, amely veszélyeztette volna a működé-
süket. 

Hatodik napirendi pontban a civil szervezetek támoga-
tásáról szóló helyi rendeletet módosította a testület, amely
alapján az önszerveződő közösségeknek a pénzügyi támoga-
tás iránti pályázatukat írásban július hó 15-éig kell benyújtani,
valamint az előző évben kapott támogatásról az elszámolás
határideje június hó 15-re módosult.

Hetedik napirendi pontban elfogadásra került a képvi-
selő-testület II. félévi munkaterve.

Nyolcadik napirendi pontban a Vámospércs és
Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati
Társulás a 2011. július 14. napján – a 188/2011. (VII.14.) számú
határozattal– elfogadott Társulási Megállapodás módosítását
fogadták el a képviselők.

Kilencedik napirendi pontban a tanuszoda szabad
kapacitásának hasznosítása érdekében úgy határozott a testü-
let, hogy 2012. június 18. napjától 2012. augusztus 30. napjáig
hétköznap de. 10 órától du. 16 óráig lehetővé teszi 10 órás
úszótanfolyamok szervezését bruttó 5.000 Ft összegű díj elle-
nében, valamint az uszoda igénybevételét bruttó 350 Ft össze-
gű díj ellenében.

Tizedik napirendi pontban határozatot hozott a testület
arról, hogy a „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fej-
lesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 jelű pályázatban
érintett Vámospércs belterület 485 hrsz-ú, Magyar Állam tulaj-
donában lévő, kivett árok művelési ágú ingatlan 72,05m2

részének igénybevételére megállapodást köt a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

Tizenegyedik napirendi pontban a testület úgy dön-
tött, hogy a településen a szociális nyári gyermekétkeztetés-
ben alkalmazott nyersanyagnormát nettó 250 Ft-ban állapítja
meg.

Az utolsó napirendi pontokban arról hoztak döntést a kép-
viselők, hogy a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgár -
mesteri Hivatala és a Szociális Szolgáltató Központ, Óvoda
Vámospércs, MűvelődésiHáz és Könyvtár Vámospércs,
Vámos pércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye,
Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola valamint
a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Vámospércs közötti Munkamegosztási megállapodásokat az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10. §.
(4) bekezdése szerint elfogadják. 

Több napirendi pont a nyílt ülésen nem volt, ezt követően
a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját, ahol egye-
di kérelmek megtárgyalására került sor.

Ménes Andrea polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Az idén is van nyári gyermekétkeztetés
Vámospércs csakúgy,

mint tavaly, az idén is igé-
nyelt a szociálisan rászo-
ruló gyermekek számára
központi forrásból támo-
gatást a nyári gyermek-
étkeztetés lebonyo lításá -
hoz. Az önkormány zat si -
keres pá lyáz tatást köve-
tően 8,3 millió forintot
kapott központi forrásból
en nek megvalósítására.

Fontos, hogy a támogatás-
ban csak a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő gyermekek
részesülhetnek. Az étkezte-
tés lényegében na pi egyszeri
meleg ebédet jelent. Ebben
az évben is a leghátrányo-
sabb helyzetűnek minősü-
lő önkormányzatok igényel-
hettek valamennyi rászoru-
ló gyermek után támogatást.
A hátrányos helyzetű telepü-
lések, mint amilyen Vámos -
pércs is, a rá szoruló gyer-
mekek legfeljebb ötven szá-
zaléka után önerő nélkül

is igényelhetett támogatást,
ezen felül pedig annyi rászo-
ruló gyermek után igényel-
hették az állami forrást,
ahány rászoruló gyermek-
nek önerőből történő étkez-
tetését a pá  lyázatban vállal-
ták. Az elő ző két kategóriába
nem tartozó települési ön -
kormányzatok a rászoruló
gyerekek ötven százaléka, de
legfeljebb annyi rászoruló
gyermek után igényelhették
ezt, ahány gyer meknek ön-
erőből történő étkeztetését a
pályázatban vállalták. To váb -
bi feltétel, hogy az ételt, a tá -
mogatás legalább 30%-ának
megfelelő értékben a kister-
melői élelmiszertermelés,
előállítás és értékesítés felté-
teleiről szóló minisztériumi
rendelet szerinti kistermelő
vagy az önkormányzat meg-
határozott földrajzi térségén
belül található mezőgazda-
sági vállalkozó által megter-
melt vagy előállított alap-
anyagaiból kell biztosítani.
Ezt a szabályt szigorúan

veszik, ugyanis az elszámo-
lásnál számlával vagy a kis-
termelővel, vállalkozóval kö -
tött szerződéssel kell igazol-
ni az előírás teljesítését.
Ezzel a helyi gazdákat és a
kistermelőket szeretné segí-
teni a kormányzat. A nyári
gyermekétkeztetés-prog -
ramban Vámos pér csen az
általános iskolások részesül-
nek egész nyáron, te kintet-
tel arra, hogy az óvoda 2012.
augusztus közepéig nyitva
lesz, így az óvodáskorú gye-
rekek napi háromszori ét -
keztetése is biztosított. 

Az önkormányzat az ét -
keztetést 2012. június 18. és
2012. augusztus 31. közötti
54 munkanapos időszakban
biztosítja. Az óvodai szünet-
ben – au gusztus 13-a és 31-e
kö zött – a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény -
ben részesülő óvodások szá-
mára is lehetőség lesz a szol-
gáltatás igénybevételére. Vá -
mospércsen a szociális nyil-
vántartás alapján 360 fő

rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesü-
lő iskolába már beíratott,
vagy iskoláskorú gyermek él,
a kedvezményezett óvodás-
korúak száma mintegy 150
fő. A korábbi évek tapaszta-
latai alapján a nyári gyer-
mekétkeztetésben 300 fő
körüli gyermek vett részt
ténylegesen, annak ellenére,
hogy a jogosultak száma ezt
meghaladta. Az idei tényle-
ges igényeket már előzete-
sen felmérték, és azokat, akik
ténylegesen ré szesülnek a
természetben nyújtott támo-
gatásban, azokat külön érte-
sítették, illetve értesítik. Bár
a miniszteri rendelet és az
önkormányzat arra ösztönzi
a családokat, hogy a gyere-
kek az ételt személyesen
fogyasszák el, mégis, ahol
indokolt volt, ott lehetősé-
get biztosítanak az étel elvi-
telére is.

Bökönyi Zsolt, 
pénzügyi irodavezető  

Az érintett hölgyek az
ÁNTSZ-től névre szóló be -
hívót fognak kapni, szá-
 mukra a Vá mospércsi Ön -
kor mány zat biztosítja az
ingyenes eljutást a szűrés
helyszínére. Csak az jo go-
sult az ingyenes út ra, aki
behívót kap.

Jelentkezni lehet, a Vé -
dőnői Szolgálatnál mun-
kanapokon 8–9 óra kö -
zött a 211-137 tel számon
vagy személyesen.

Az ingyenes úttal kap-
csolatban a jelentkezés-
kor kap mindenki bő -
vebb felvilágosítást.

Az önkormányzat ingyenes
utat biztosít a rákszűrésre

Felhívás!
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti vámospércsi höl-

gyeket, hogy számukra 2012. július 12-13-án Debre -
cenben

EMLŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT SZERVEZŐDIK.

A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy névre
szóló meghívót kap a szűrés helyének és pontos idejé-
nek megjelölésével.

Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a
szűrővizsgálatra!

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosá-
nál, a helyi védőnői szolgálatnál, vagy a Kenézy
Emlőcentrumnál. (Debrecen, Jerikó u. 17-19., tel:
52/536-865) 

Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet!

Júniusban születtek:
KAULÁK MARCELL

(Kaulák Miklós és Gergely-Kardos Katalin)
JÁRÓKA BENCE

(Járóka Sándor és Tejfel Tímea)
SUBA JÁZMIN

(Suba Tibor és Szabó Éva Bernadett)

Akik már nincsenek közöttünk:
PÓLYIK LAJOSNÉ (Matil Mária)

PÁL JÓZSEFNÉ (Pásti Róza)
BIRO ANNA

ÁSZTAI LÁSZLÓNÉ (Szabó Matild)
CSUKA ISTVÁNNÉ (Ignéczi Irén)

A Népdalkör 2012.
május 12-én részt vett a
Vass Lajos Népzenei
Minősítő versenyen, ahol
arany minősítést ért el,

Szabó Mihályné szakmai
vezetésével.

Gratulálunk, a csoport-
nak és további sikeres
munkát kívánunk.

MMŰŰ VV EE LL ŐŐ DD ÉÉ SS II HH ÁÁ ZZ
ÉÉ SS KK ÖÖ NN YY VV TT ÁÁ RR HH ÍÍ RR EE II

A mezőkövesdi fotón a sikeresen szereplő népdalkör
tagjai

Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv 

Balmazújvárosi, Derecske-
Létavértesi, Hajdúhadházi

Kistérségi Népegészségügyi Intézete

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

PÓLYIK LAJOSNÉ
sz.: Matil Mária

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

PÁL JÓZSEFNÉ
sz.: Pásti Róza

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ÁSZTAI LÁSZLÓNÉ
sz.: Szabó Matild

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

CSUKA ISTVÁNNÉ
sz.: Ignéczi Irén

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

részvéttel osztoztak

Te Szedd 2012!

Magyarországon első alkalommal 2011.május 21-én szer-
vezték meg a „Te Szedd!” önkéntes hulladékgyűjtési akciót,
melyben országszerte 160 ezer  magánszemély mellett vál-
lalatok, civil szervezetek,  és közintézmények vettek részt
1500 helyszínen. 

Mivel az első rendezvény nagyszerűen sikerült, ezért a
Vidékfejlesztési Minisztérium a Belügyminisztériummal a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal és az
Országos Hulladékgazdálkodási ügynökséggel közösen az
idén is megrendezte a „Te Szedd!” napot.

A június 2-ra hirdetett országos programhoz Vá mos -
pércsen a Bíborkadarka néptánccsoport nyolc fővel csatla-
kozott. A lelkes táncosok Köteles-dűlőben két illegális hulla-
déklerakó helyet számoltak föl. Egy tonna szemetet sikerült
összegyűjteniük szombat délelőtt.

A hulladék kezelésével kapcsolatban a jelenleg érvényben
lévő törvényi szabályozás szigorodott. A Büntető törvény-
könyv 281/A § vétségként szankcionálja az illegális hulladék
elhelyezését, melyet 3 évig terjedő szabadságvesztéssel  is
büntethet. 

VÁMOSPÉRCS  FOGJUNK ÖSSZE A TISZTA MAGYAROR-
SZÁGÉRT 2013-BAN IS!

Bíborkadarka Néptánccsoport

Te Szedd előtt így nézett ki a környék, 
úgyhogy volt mit csinálni

Nyárfa hulladék tűzifa 500 Ft/mázsa áron eladó!
Ugyanitt II. osztályú deszka eladó:

800x145x2,2 8 000 Ft/m3

1200x145x2,2 10 000 Ft/m3

1200x100x2,2 12 000 Ft/m3

Az akció szeptember 1-jéig érvényes.
Hétköznap: 06.00-14.00

Cím: Honorex Kft. 4262 Nyíracsád, Asszonyrész u. 1. 
Telefon: 06-70/371-0773
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Az idén is megrende-
zésre került a vámos
települések iskolásai-
nak szervezett vetélke-
dővel egybekötött ha -
gyományos összejöve-
tele. A szervezést és le -
bonyolítást a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal
(NAV) szakemberei vál -
lalták magukra. 

A budapesti oktatási
központjukban fogadták
a hazai és határon túli vá -
mos települések küldött-
ségeit. Városunkat Mé nes
Andrea polgármester, Fo -
dor László felkészítő ta -
nár, és a háromfős csapat:
Nagy Nikolett, Csürke
Ákos, és Ferencz Tamás,
7.b osztályos tanulók kép-
viselték. Az ünnepélyes
megnyitó után a verseny
első része elméleti jellegű
volt, a csapat tagjai szá-
mot adtak a NAV-val kap-
csolatos ismereteikről.
Az elmélet után gyakorla-
ti feladatok következtek,
légpuska-lövészet, aka-
dálypálya, célba dobás,
kapura lövés, zsákban

futás, stb. Míg zajlottak a
versenyek, a települések
vezetői a további együtt-
működési lehetőségekről
tanácskoztak a NAV jelen-
lévő vezetőivel.

A gyakorlati versenyek
olyan jól sikerültek csapa-
tunknak, hogy bízhat-
tunk benne, sikerül meg-
ismételni a tavalyi dobo-
gós helyezést. Szeren csé -

re nem kellett csalód-
nunk, az ebéd utáni ered-
ményhirdetés végén csa-
patunk tagjai boldogan
emelhették magasba az
első helyezésért járó ku -
pát, és fogadhatták a
másik 12 csapat gratulá-
cióját. 

Versenyzőink ajándék-
csomagokat vehettek át
jutalmul, valamint meg  hí-

vást kaptak egy ötnapos,
Vámosszabadiban meg-
rendezésre kerülő nyári
táborozásra. 

Reméljük jövőre ugyan-
 ezzel a csapattal újra
eredményesek lehetünk:
nem lehet más cél, mint a
vándorkupa újbóli elnye-
rése!

Fodor László, 
felkészítő tanár

Tervezni a síron túlig érdemes
Bár a cikk címéből

talán nem derül ki
egyértelműen, mégis
szó szerint erről van
szó. Sokan, idős koruk
elérkeztével csak ak -
kor nyugodtak, ha szé-
pen félre teszik azt a
pénzt, amelyet arra
szánnak, hogy majd
abból méltó módon el
tudják temetni őket.
Érdemes azonban kö -
rültekintőnek lenni,
mivel a terveket a való-
ság gyakran ke resztül-
húzza.

Ez a közérdekű téma is
felvetődött azon az ülé-
sen, amelyen a Hajdú-
Bihar Megyei Temetke zé -
si Vállalat vámospércsi
kirendeltségének 2011.
évi gazdálkodásáról hall-
gattak meg beszámolót a
képviselők, és a város ve -
zetői. A hatályos jogszabá-
lyok szerint ugyanis ha
valaki meghal, akkor egy
időre zárolják a bank-
számláját mindaddig, amíg
a hagyatéki ügyek nem
rendeződnek, és addig
bizony még a temetés
költségeit sem lehet az itt
félre tett pénzből fizetni.
Általában ilyenkor a csa-
lád és a hozzátartozók
megelőlegezik a sajátjuk-
ból ezeket a fizetni való-
kat, ám gyámság alatt lévő
emberek esetében erre
nem lehet számítani. Kari
Irén, a Temetkezési Válla -
lat igazgatója elmondta,
hogy egy-egy ilyen eljárás
akár hónapokig is elhú-
zódhat adott esetben, és
ilyenkor, akár van fedezet
a temetésre, akár nincs,

a szabályok értelmében
köztemetés keretében
kell az elhunytat végső
nyugalomba helyezni. Ez
pedig sokkal egyszerűbb,
már-már puritán végtisz-
tesség ahhoz képest, amit
azok az emberek, akik fél-
re tesznek az ünnepélyes
búcsúztatásra, maguknak
elképzeltek. Szolid cere-
mónia, a legolcsóbb esz-
közökkel, miközben so -
kan százezreket tartanak
erre a célra a számláju-
kon, mégsem lehet azt
akaratuknak megfelelő-
en felhasználni. A közte-
metés költségeit ilyenkor
a temető üzemeltetője áll-
ja, ami az amúgy is feszes
költségvetés szerint gaz-
dálkodó vállalatot hátrá-
nyosan érinti, hiszen ezt a
ráfordítást a saját műkö-
déséből kell kigazdálkod-
ni. Az igazgatónő azt is
elmondta, hogy amikor
ilyen esettel találkoznak,
akkor megpróbálják fel-
venni a kapcsolatot a szám-

lavezető pénzintézettel,
hogy legalább annyi meg-
erősítést kapjanak, hogy
van e fedezet egy drá-
gább, méltó temetésre az
elhunyt számláján, mert
ilyenkor a cég hajlandó
megelőlegezni az igénye-
sebb és költségesebb
búcsúztatást is, hiszen
tudja, hogy ha később is,
de a munkájáért járó fizet-
séget megkapja. Sajnos
azonban a pénzintézetek
általában nem adnak ki
ilyen információt, ezért a
számlatulajdonosnak
még életükben érdemes
nyilatkozatot tennie ar -
ról, hogy milyen temetést
akarnak, és arról hol,
milyen fedezet van erre.
Vagy pedig célszerű meg-
fontolni olyan biztosítás
megkötését, amely elhalá-
lozás esetében helyt áll a
biztosítottért. Kari Irén
igazgatónő tapasztalatai
szerint az Uniqua Biz -
tosító „Gyertyaláng” ne -
vű biztosításának erre

vonatkozó ajánlatai tisz-
tességesek, olcsók, és va -
lóban segítséget jelente-
nek, valamint a Grou -
pama-Garancia Bizto sító -
nál a lakásbiztosításba
épített lehetőségeket és a
Signal Biztosítónál lévő
„Testamentum” nevű konst-
 rukciót érdemes megis-
merni, és szükség esetén
megkötni.

Ezen kívül a Temet ke -
zési Vállalat vezetője azt is
elmondta, hogy a precíz
gazdálkodásnak köszön-
hetően az elmúlt évet
sikeresen zárták gazdasá-
gilag, amit részben annak
is köszönhetnek, hogy a
korábbi alvállalkozóktól
magukhoz vonták a sze-
métgyűjtés és szállítás fel-
adatát, ehhez szükséges
teherautót vásároltak, és
így több mint tízmillió
forintot sikerült megspó-
rolniuk. Továbbra sem
tettek le arról, hogy a
szerves hulladékot hely-
ben komposztálják a jövő-
ben, ezzel is friss termő-
földet biztosítva a sírok
gondozásához, azonban
még keresik azt a pályáza-
ti lehetőséget, amelynek
segítségével az ehhez
szükséges berendezése-
ket meg tudják vásárolni.
Az igazgatónő elmondta
azt is, hogy büszke arra,
hogy az eredményes gaz-
dálkodásnak köszönhe-
tően sikerült némi prémi-
ummal kiegészíteni a dol-
gozók jövedelmét, ami a
mai nehéz anyagi körülmé-
nyek között egy munkálta-
tó cég részéről ko moly
eredménynek számít. 

Endrédi Csaba

A méltó búcsúhoz körültekintésre és gondoskodásra
is szükség van

Vámos települések tanulóinak vetélkedője
Budapesten

A képen a versenyző 12 csapat, amelyek közül a vámospércsiek lettek a legjobbak

„Nem adom fel, míg egy
darabban látsz…”

Csendes kitartással rója az utakat az ultra hosszú-
távfutó Papp Sándor, akiről körülbelül két éve már
olvashattak újságunkban. Saját kedvtelése mellett
városa, Vámospércs hírnevéért is fut, noha nem áll
mögötte állandó szponzor, bár az önkormányzat
minden alkalommal támogatja őt anyagilag, amikor
a költségesebb Balaton körüli Szuper Maratonon
rajthoz áll. Sándor ezért külön köszönetet mond
Ménes Andrea polgármesternek és a képviselő tes-
tületnek. Negyvenkét évesen komoly elszántság kell
ahhoz, hogy valaki időről tízkilométereket fusson,
ezért is voltunk kíváncsiak, vajon mi történt vele az
elmúlt időszakban.

Vámospércs egyik legsikeresebb sportolója
örömmel fogadta érdeklődésünket, mivel úgy érzi,
hogy eddigi eredményeit is sikerült felülmúlnia a
korábbi hónapokban, miközben már az is dicsére-
tes lenne, ha évente egy-két versenyen állna csak
rajthoz. Március közepén rendezték meg az egyik
legnagyobb kihívást jelentő Szuper Maratont,
amely-ahogy fentebb írtuk-lényegében a Balaton
körbefutása. Ezen a nemzetközi versenyen össze-
sen 195 kilométert kell teljesíteni. Ebben az évben
Sándor egyéni csúcsot ért el. Saját korcsoportjában
negyedik helyen végzett, ám a magyar indulók
között elsőként futott be a célba. Két napon át még
az előtte végző német versenyzőt is maga mögött
tudhatta, de aztán elszámolta magát a folyadékbevi-
tellel, ami visszavetette az aznapi teljesítményét, így
lecsúszott a dobogó-
ról. Ennek ellenére óri-
ási siker ez, hiszen a
több mint 170 induló
között első magyar-
ként érkezni még a
tapasztaltabb verseny-
zők körében is tiszte-
letre méltó eredmény.
A vámospércsi futó el -
mondta, hogy lényegé-
ben két korcsoport, a
negyven alattiak és a
negyven fölöttiek in -
dultak a mezőnyben,
és bizony a kiélezet-
tebb verseny és a jobb
időeredmény most is
mint mindig, az idő-
sebbek között volt.
Ebben a sportágban
ugyanis az életkori sajátosságok éppen előnyt jelen-
tenek az ifjú korral szemben, mivel olyan hihetetlen
terhelésnek van kitéve a szervezet, amelyet a test
szerkezetének bizonyos sűrűsége tud csak ellensú-
lyozni, amit negyven körül ér el az ember. Volt olyan
Békéscsaba-Arad Szuper Maraton is, ahol az egyik
fiatalabb induló fáradásos combnyaktörést szenve-
dett az igénybevétel miatt. A szezon azonban ezzel a
kiváló eredménnyel csak elkezdődött, hiszen
Szekszárdon május 6-án a Borvidék Félmaratonon
végzett az élemzőnyben, Gyulán pedig május 12-én
szintén félmaratoni távon, tehát valamivel több,
mint 20 kilométeren, korosztályában a 2. lett, tehát
ezüstérmet szerzett. De nincs még vége, hiszen júni-
us 2-án a Kékes Csúcsfutáson indult, és a hihetetle-
nül meredek 11,6 kilométeres távon 1400 indulóból
az első 100 között végzett, rá egy hétre pedig a
Bükki Hegyi Maratonon, ahol körönként 300 métert
emelkedik a pálya, 42 kilométeres maratoni távon
szintén a legjobbak között végzett. Érdekesség, és a
pálya nehézségére is utal, hogy ezen a versenyen
5 óra körüli időeredmények születnek, míg sík tere-
pen 3 óra 10, 3 óra 30 perces időket teljesít Sándor.
Folyamatosan versenyez a nyáron is, hiszen ebben a
hónapban indul a Délibáb Hortobágy Futáson,
augusztusban pedig Debrecenben versenyez a
Brutál Futáson, amely bár „csak” 8,5 kilométeres, de
akadályokkal nehezített pálya, amelyen vizes árok,
mocsárjárás, falmászás, és sok más extrém feladat
várja a jelentkezőket. 

A vámospércsi futó egyébként szerény ember,
mint mondja, sikereit csak szűkebb környezetével
osztotta meg eddig, illetve ha a helyi sajtó kérdezte,
akkor szívesen számolt be ezekről, de mostanában
már a facebook-os üzenő falára is felteszi eredmé-
nyeit, mert jó érzés, ha elismerik az embert. Ezzel
együtt nem szereti ünnepeltetni magát, amit az is
alátámaszt, hogy 42. születésnapján februárban a
sportág hagyományai szerint ünnepelt, vagyis
ahány éves, annyi kilométert futott le edzésként a
mínusz 20 fokban. Miközben futott, a kezében lévő
vizes tartályban a víz is megfagyott, és az arcára
fagyott a védőmaszk, amit úgy kellett leolvasztani
róla, de nagy élmény volt, mint ahogy nagy élmény
minden verseny, amin elindul. Reméli, élete
végéig tudja majd ezt csinálni, és reméli, hogy
talán általa még ismertebb és elismertebb lesz
városa, Vámospércs.

Endrédi Csaba

Papp Sándor eléri a célt 
az idei Balaton Szuper

Maratonon
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Torzsa Bianka Lili 3.c
Vertetics Csaba 3.c
Ádám Bence 3.d
Kiss Péter 3.d
Megyesi Emese 3.d
Pólyik Ágota 3.d
Sándor Bence 3.d
Sándor Norbert 3.d
Varga Máté Csaba 3.d
Gyetkó Petra 4.a
Gaál Regina 4.a
Szabó Tamás 4.a
Deák Zsolt 4.b
Demjén Nóra 4.b
Kiss Balázs 4.b
Tömöri Ádám 4.b
Varga Ádám 4.b
Zilahy Vanda 4.b

Felső tagozat

Nagy István 5.a
Nagy László 5.a
Szűcs Adrienn 5.a
Zilahy Viktória 5.a
Tóth Panna 5.c
Törő Orsolya 5.c
Nagy Tibor 6.b
Fucskó Norbert 7.a
Ács Judit 7.b
Erdélyi Ádám 7.b
Gyetkó Ildikó 7.b
Varga Hajnalka 7.b 
Mézes Ádám 8.b

Kitűnő tanulók névsora

Június 14-én diákönkormányzati napot tartottunk
az iskolában. Ezen a napon nem a tanulásé, hanem a
szórakozásé volt a főszerep. Gondol kodtató és játékos
feladatokat megoldva juthattak el a gyerekek a célál-
lomásra, a sportpályára. A győztes csapatok egy kis
nyalánkságot kaptak jutalmul.

* * *

Az iskola 2.c osztályosai ellátogattak Szalontai
cipész bácsihoz, hogy megismerkedhessenek a
cipészmesterséggel. József Attila, Csoszogi, az öreg
suszter című művében is sok-sok érdekességről olvas-
hattak a gyerekek, de élőben még izgalmasabb volt
minden. Kipróbálhatták a 100 éves Singer varrógé-
pet, megvizsgálhatták a szép rendben sorakozó szer-
számokat, a kaptafát.

Tarr Anita

A ballagó- és tanévzáró
ünnepséget június 16-án
9 órakor tartották a Má -
tyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Isko -
lában. Az ünnepségen be -
szédet mondott Ménes
Andrea polgármester, Sa -

rudiné Oláh Enikő igaz-
gató, és Mészárosné Oláh
Róza igazgatóhelyettes.
Az ünnepi rendezvényen
kiosztották a könyvjutal-
makat és elismerő okleve-
leket az elmúlt tanévben
sikert elérő diákoknak.

Ballagó és tanévzáró ünnepség

A tanévzárón Papp Lászlóné, Huszti János, 
Ménes Andrea, Sarudiné Oláh Enikő, 

és Mészárosné Oláh Róza
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Szorgoskodó kis kertészek, akik nyáron is
gondozzák majd növényeiket


