
Július 13-15-én Sajóvá -
moson rendezték meg
a Vámos Települések V.
Nemzetközi Találko zó -
ját, amelyen városunk
is küldöttséggel képvi-
seltette magát, Ménes
Andrea polgármester
vezetésével. A Vámos
Települések Szövetsége
2007-ben alakult, jelen-
leg 20 tagja van. 

A rendezvénysorozat el -
ső napján a VTSZ találkozó
a tíz éves Sajóvámosi Kos -
suth Közösségi Ház törté-
netét bemutató fotókiállí-
tás megnyitásával kezdő-
dött, amelyet egy helytör-
téneti vetélkedő követett.
Másnap folytatódott a ren-
dezvénysorozat. A Sajóvá -
mos határában felállított
vámszedőhely fogadta a ta -
lálkozóra érkező települé-
sek küldöttségét, ahol csak
akkor engedték be Sajóvá -
mosra a vendégeket, ha a
megfelelő vámot lerótták.
Míg folyamatosan érkeztek
a vendégek, szedték a vá -
mot, addig a településen
zenés ébresztőt tartott a
Vám- és Pénzügyőrség Or -
szágos Parancsnok ságá -
nak Fúvós-zenekara. A vi -
dám ébresztővel ébredtek
az iskolaparkban a kirako-
dóvásárosok is, és útnak
indult a településen a DOT-
TO kisvonat, amivel bárki
falunéző körútra mehetett. 

Egésznap színes kiegé-
szítő programok várták a
vendégeket (arcfestés, haj-
fonás, ugráló-vár, kézműve-
sek, hab-party). A vámsze-
dőhelyről a vendégek a
Sajó vámosi Közösségi Ház
előtt gyülekeztek, ahol rö -
vid piknik után a települé-
sek küldöttei zászlókkal
felsorakozva átvonultak a

rendezvény helyszínére az
Iskolaparkba. A menetet a
rövid műsorral bemutat-
kozó pom-pomos kislányo-
kat követve a VPOP Fúvós-
zenekara vezette. 10 óra-
kor az Iskolapark nagyszín-
padán megkezdődött a
rendezvény hivatalos meg-
nyitója, miközben több
hely színen folyamatosan
beindultak a résztvevők kö -
zötti sportversenyek. A
Vámos Települések Szövet -
sége a község éttermében
ünnepi közgyűlést tartott,
míg a nagyszínpadon a
községek, városok kulturá-
lis értékeinek be mutatása,
határokon túlról, valamint
a hazai településekről érke-
ző csoportok előadásai
kez  dődtek. 

Vámospércs gazdag mű -
sorral készült a rendez-
vényre. A Bíborkadarka
néptáncegyüttes szatmári,
dunántúli és mezőségi tán-
cokat mutatott be. (A cso-
port művészeti vezetője
Nagyné Kiss Melinda.)
Grega Csaba előadta a Ma -
gyarország című dalt, majd

hogy a fiatal népdalénekes
sokoldalúságát is megmu-
tassa, ABBA és Jason Do -
novan slágereit énekelte. 

A Pircsike Vámospércsi
Közművelődési Egyesület
a Betti néni című bohóza-
tot adta elő Polgárné Nagy
Elvira és Somogyi László
Gábor szereplésével. A szí-
nes kulturális programot
követően kihirdették a
sportversenyek eredmé-
nyeit, amelyek közül a női
és a férfi asztalitenisz baj-
nokságot a vámospércsi
Varga Erika, és Pólyik Dá -
vid nyerte. 

Az eredményhirdetést
követően értékes ajándé-
kokért izgalmas tombola-
sorsolást tartottak. A szín-
padi programok után kez-
detét vette az utcabál.
A talp alá valót a Nemzeti
Adó-és Vámhivatal Pénz -
ügyőr tánczenekara húzta.
A bulit látványban gazdag
tűzijáték szakította meg,
majd éjfélig fergeteges
hangulatban tovább mulat-
tak a vendégek.

Endrédi Csaba

Nyilvános bemutató 
a Járóbeteg Szakellátóban

XXII. évfolyam, 8. szám
2012. augusztus 

Ingyenes újság

Július 20-án a sajtó,
a kistérségi települések
képviselői, valamint az
ellátási terület körzeti
orvosai számára mutat-
ták be hivatalos prezen-
táció keretében a Vá mos -
pércsi Járóbeteg Szak -
ellátó Központot. A ren-
dezvény szervezői azok
számára adtak hasznos
és fontos információkat,
akik közvetlen, vagy köz-
vetett módon, de állandó
munkakapcsolatban lesz-
nek majd az intézmény-
nyel. Egyebek mellett az
is kiderült, hogy a körze-
ti orvosok az informati-
kai rendszernek köszön-
hetően elektronikus for-
mában, szinte azonnal
megkapják majd betege-
ik vizsgálati leleteit, és
nem kell a vizsgálatot
követően személyesen
bemenni napokkal ké -
sőbb az eredményekért. 

A Vámospércs–Kistérségi
Egészségügyi Szakellátó Non -
profit Kft. a „Vámospércsi

Kistérségi járóbeteg-szak -
ellátó központ létrehozá-
sa” elnevezésű projekt meg-
valósításához 982 775 000
forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült a
„Kis térségi járóbeteg-szakel-
látó központok kialakítása és
fejlesztése” (TIOP-2.1.2/08/1)
című pályázat keretéből. A
projekt az Európai Unió
támogatásával, az Euró -
pai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg.  

A mintegy 1500 négy-
zetméter alapterületű tel-
jesen akadálymentesített
létesítmény kivitelezési
munkálatai befejeződ-
tek. Az egészségügyi inté-
zetben orvosi rendelők,
kezelő helyiségek, torna-
terem, gyerekváró, öl tö-
zők, és nyolc ágyas nap-
pali kórház került kiala-

kításra. Az épület haszná-
latbavételi engedélyezési
eljárása megkezdődött, a
parkoló forgalomba he -
lyezése, a lift üzembe he -
lyezése, és a tűzvédelmi

rendszer átadása is meg-
történt az elmúlt napok-
ban. Megérkeztek az in -
tézmény működtetéséhez
elengedhetetlenül szük-
séges orvostechnikai eszkö-
zök (röntgen berendezés,
ultrahang vizsgáló-készülé-
kek, EKG ké szülékek, kézi
műszerek, be tegfigyelő mo -
nitorok, röntgen leletező,
mágnes-terápiás-, vákumte-
rápiás-, kom binált elektrote-
rápiás készülékek, elektro-
mos masszázságy, motoros
térd- és kö nyökmozgató,
vizsgálószékek, vizsgálóasz-
talok, binokuláris mikrosz-
kóp,  fül, orr, gégészeti keze-
lőegység, rectoscop, gipsze-
lő kocsi és asztal,  defibrillá-
tor … stb) valamint korszerű
számítástechnikai eszközök,
berendezések. 

A beruházásnak kö -
szön hetően a betegek

szá mos olyan európai
színvonalú szakorvosi el -
látást, orvosi vizsgálatot
(általános röntgen és ultra-
hang diagnosztika, belgyó-
gyászat, sebészet, szemészet,
terhes gondozás, nőgyógyá-
szat, fül-orr-gége gyógyá-
szat, traumatológia, ortopé-
dia, kardiológia, neuroló-
gia, pszichiátria, bőrgyó-
gyászat, tüdőgyógyászat,
urológia, andrológia, cse-
csemő és gyerekgyógyászat,
általános laborvizsgálat,
reumatológia és fizioterá-
pia, általános mozgásterá-
pia, gyógymasszázs, gyógy-
torna) vehetnek majd
igénybe ez év őszétől a
szakellátó központban,
melyekért eddig Debrecen -
be kellett utazni.

Az energiatakarékos és
korszerű környezetbarát
technológiával megépült
egészségügyi intézmény ma -
gas színvonalú munkakörül-
ményeket biztosít majd a
dolgozóknak, a betegek pe -
dig minimális várakozással
juthatnak hozzá az orvosi
ellátásokhoz, vizsgálatok-
hoz. Köszönhető ez többek
között a tervezett beteghívó-
rendszernek, amely érkezési
sorrendben irányítja a páci-
enseket a rendelőkbe, auto-
matikus ajtónyitással és
számkijelzéssel. A várakozók
LCD televízión tekinthetik
meg az aktuális, és számukra
hasznos információkat. A
mozgás-, hallás-, és látássérül-
tek is használhatják majd a
teljesen akadálymentesített
épületet, többek között ve -
zetősávok, lift, rámpa segíti a
könnyebb közlekedést.

Az intézmény átadása
2012. augusztus elején vár-
ható. A próbaüzem után
előreláthatólag 2012. őszé-
 től várja a betegeket a járó-
 beteg-szakellátó központ.

Látványos és korszerű intézménnyel gazdagodott
Vámospércs, amelyben rövidesen megkezdődik 

a betegellátás

Dr. Rácz Norbert ügyvezető igazgató, a projekt felelőse
a prezentáció közben, melyet városunk és a kistérség

településeinek vezetői, valamint a körzeti orvosok 
számára szerveztek

Jó hangulatban találkoztak
a vámos települések

Városunk delegációja a találkozón, középen Ménes
Andrea polgármester és Huszti János 

alpolgármester a házigazdáknak vitt ajándékokkal

A teljes vámospércsi csapat, amelynek tagjai a kulturális műsorban 
és a sportversenyeken is sikeresen szerepeltek



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2012. július 11. napján tartotta rendkívüli
ülését. 

Első napirendi pontban a testület úgy döntött, – az
új vízi közmű törvény végrehajtásával kapcsolatos integ-
ráció tárgyában – hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.-től, 5 darab 100 000 Ft névértékű részvényt
vásárol, amelyek megvásárlására a IV. negyedében kerül
sor. 

● Döntés született arról, hogy az Önkormányzat, mint
ellátásért felelős a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt.-vel a települési ivóvíz és szennyvíz-csatorna víziköz-
mű-szolgáltatásra vonatkozó üzemeltetési szerződést köt. 

● A képviselő-testület a KEOP- 7.1.2.0 szennyvízpályá-
zat II. fordulójára benyújtott pályázat forrásösszetételére
vonatkozó 280/2011. (XI.14.) számú határozatban a meg-
valósítás költségét – támogatói döntés alapján – módosí-
totta. 

● A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Viaterv”
KKt. tervező céggel a Járóbeteg Szakellátó Központhoz
vezető út megvalósulási „D” terv elkészítésére és az út for-
galomba helyezésének lebonyolításában való részvételre
szerződést köt.  

Ménes Andrea
polgármester
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PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS

Egyéni pszichológiai
konzultáció 

lelki problémák 
megoldására.

Óradíj 4.000 Ft 
/alkalom. /

Egy alkalom 60 perces
foglalkozást jelent.

Bővebb felvilágosítás
és időpont egyeztetése:

ILLÉS TIBOR
okleveles pszichológus
illestibor.db@gmail.com.

Telefon: 
06/70 636-8527

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönetet 
mondunk mindazoknak, 

akik édesapánk

HÜSE JÁNOS
hamvasztás utáni búcsúztatójához

részvétükkel, anyagi 
segítségükkel hozzájárultak, 

és azoknak kik sírjára virágot,
koszorút helyeztek. 
Szeretett gyermekei

Eladó

Vámospércsen az (állo-

mással szemben)  1811/10,

1811/11, 1811/12, 1811/13-

as helyrajzi szám alatt fel-

vett, „kivett beépítetlen terü-

let” 12 000 m2 1 400 000 Ft.

Vámospércsen a (nyír-

mártonfalvi úton) 055/23

helyrajzi szám alatt felvett

„erdő” megnevezésű, 1 HA ,

1957 m2, 8,73 AK, 25/873-ad

tulajdoni aránya. 60 000 Ft.

Vámospércsen az (ábrá-

nyi úton) 0210/3 helyrajzi

szám alatt felvett „szántó,

rét” megnevezésű, 5744 m2

8,55 AK, 290 000 Ft.

Érdeklődni lehet 
a 0670/337-3319-es 

telefonon.

Köszönet-

nyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ IBOLYA

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönet-

nyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

PÉNZES IMRE
(Pincsi)

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak
Idős személy ápolá-

sát, gondozását válla-
lom. Ér dek lődni lehet:
06-30/5880118-as tele-
fonszámon.
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A Vámospércsi Roma
Nemzetiségi Önkor mány -
zat értesíti az érintett szü-
lőket és általános iskolás-
korú gyermekeiket, hogy
a hagyományoknak meg-
felelően az idén is segíte-
ni kívánják a roma gyere-
kek 2012/2013-as tanévre
vonatkozó iskolakezdését.
Ennek érdekében 2012.
augusztus 30-án, csütör-
tökön délelőtt 9 órától

délután 15 óráig tanszere-
ket és füzetcsomagokat
osztanak az iskolába járó
gyerekeknek a nemzetisé-
gi önkormányzat épületé-
ben. 

Cím: Vámospércs, Béke
u. 3. További részleteket
Szabó Béla elnöktől tud-
hatnak meg a 20/589-
1666-os telefonon. Ér-
dek lődni munkanapokon
9-től 15 óráig lehet. 

Felhívás!

Augusztus 16-án kiszál-
lásos véradás megrende-
zésére kerül sor Vá mos -
pércsen az Egészség ház -
ban. Ilyenkor nyáron, a
szabadságolások idősza-
kában különösen fontos,
hogy minél többen ve -
gyenek részt ezeken az
eseményeken. A véradás

során személyi igazol-
vány és TAJ kártya is szük-
séges. Tájé koztatjuk önö-
ket, hogy a Vérellátó
Szolgálat a véradóknak
500 forint értékű bónt ad,
amelyeket széles körben
tudnak beváltani élelmi-
szerüzletekben és üzlet-
láncokban.

Értesítés!

Tájékoztató 
a 2012. évi 

ebösszeírásról
Tájékoztatjuk a Tisz -

telt lakosokat, hogy az
Or szág gyűlés 2012. ja -
nuár 1-jétől több lénye-
ges ponton módosítot-
ta az állatok védelméről
és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. tör-
vényt, melynek értel-
mében a települési
önkormányzatoknak
háromévente legalább
egy alkalommal kell
ebösszeírást végeznie.

A települési önkor-
mányzat az ebösszeírás
alapján az ebtartók
által szolgáltatott ada-
tokról he lyi elektroni-
kus nyilvántartást köte-
les vezetni.

Nyomatékos í t ani
szeretnénk, hogy az
ebösszeírás, és a nyil-
vántartás létrehozásá-
nak célja nem a kutya-
tartók megadóztatása.
Az Önkor mányzat Kép -
viselő-testülete to vább-

ra sem tervezi az ebren-
dészeti hozzájárulás
bevezetését. 

Az önkormányzat a
közeljövőben küldi
meg a tájékoztató leve-
leket és a nyilatkozat
mintákat a tisztelt la -
kosság részére.

Felhívjuk szíves fi -
gyelmüket, hogy a nyi-
latkozat kitöltése nem-
leges válasz esetén is
K Ö T E L E Z Ő !
Amennyiben egy lakos
több kutyát is tart,
mindegyikről köteles
adatot szolgáltatni.

Annak érdekében,
hogy a törvényben
meghatározott határ-
időre az összeírást
eredményesen végre
tudjuk hajtani, kérjük a
lakosság szíves közre-
működését!

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Tisztelt 
Vámospércsi Lakosok!

A gyermekek védel-
méről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény alap-
ján az önkormányzat
jegyzője a törvényben
meghatározott feltéte-
lek szerint rendszeres
gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogo-
sultságot állapít meg.

Annak a gyermek-
nek, fiatal felnőttnek,
akinek rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultsá-
ga:

a) a tárgyév augusz-
tus 1-jén fennáll, au -
gusz tus hó nap jában,

b) a tárgyév novem-

ber 1-jén fennáll, a tár-
gyév no vember hónap-
jában 

pénzbeli támogatást
fo lyó sít.

Az egyszeri gyermek-
védelmi támogatás ösz-
 szege 2012. évben gyer-
mekenként 5800 Ft.

A támogatás kifizeté-
séről – amely várható-
an augusztus végére
tehető –Vámos pércs
Városi Ön kor mányzat
Polgár meste ri Hivatala
hirdetmény kifüggesz-
tésével nyújt tá jé koz-
tatást.

Kanyóné Papp Klára
jegyző 



A Vámospércsi Művelő -
dési Házban megtekint-
hető az a képzőművészeti
kiállítás, amely a Mátyás
Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti In -
tézmény növendékeinek
ügyességét és tehetségét
hirdeti. Érdemes meg-
nézni, a színvonalas alko-
tásokat. A kiállítás kap-
csán Papp Lászlóné igaz-
gató helyettes foglalta
össze az iskolai művésze-
ti oktatással kapcsolatos
tapasztalataikat és jövő-
beli terveiket.

A művészeti iskola a város
ünnepségeinek és kulturális
programjainak állandó részt-
vevője, és büszkék vagyunk,
hogy tehetséges diákjaink
ilyenkor az egész város előtt
bizonyíthatják tehetségüket. 

A művészetoktatás felada-
ta a művészetek szeretetére,
értésére, amatőr művelésére
való nevelés. A 2009/2010-es
tanévben a táncművészet,
néptánc és társastánc tago-
zatát indítottuk az iskolaott-
honos nevelés-oktatás kere-
tében. A táncórákat beépí-
tettük az órarendbe, így biz-
tosítottuk, hogy tanulóink
szervezett formában vesz-
nek részt a táncórákon. Az
eltelt 3 év tapasztalata azt
mutatja, hogy sikeres volt ez
a kezdeményezés, hiszen így
megmaradnak tánccsoport-
jaink, és biztosított a csoport
továbbvitele. 

A jövő tanévben a képző-
művészetet is szeretnénk
megindítani ugyanilyen
rendszerrel, így leendő első-
seink szülei a társastánc és a
képzőművészeti csoportba

is beadhatják jelentkezésü-
ket. A tanév során nyílt napo-
kat tartunk, ahol a szülők is
részt vesznek, látják mennyit
fejlődtek, mennyi új dolgot
tanultak meg gyermekeik.
Az elméleti képzés szorosan
összefonódik a táncok beta-
nulásával. Diákjaink minden
tanévben félévkor és év
végén művészeti vizsgán
adnak számot tudásukról,
amit szüleik és a hozzátarto-
zók is megtekinthetnek.
Köszönet ezért Kertész
Csa ba társastánc, és Bak
János néptánc tanáraink-
nak. A képzőművészeti ta-
gozaton a festészet, szobrá-
szat és grafika csoportjaink
működnek nagy létszám-
ban. 

A tanszakokon a különbö-
ző képzőművészeti techni-
kákkal, eljárásokkal ismer-
kednek meg diákjaink, a dél-
utáni órák pedig lehetősé-
get biztosítanak azoknak a
gyerekeknek, akik jó kéz-
ügyességgel rendelkeznek,
és a délelőtti órákon nem
tudnak igazán kiteljesedni.
Csoportjaink heti négy órá-
ban vesznek részt a foglalko-
zásokon, amelyek a hét két
délutánját veszik igénybe.
A kétórás időtartam lehető-
séget ad arra, hogy elmélyül-
ten tudjanak alkotni. Sze -
retik a változatos technikák
alkalmazását, és szívesen
mutatják meg barátaiknak
az ott tanultakat, büszkeség-
gel tölti el őket a dicséret.              

A tanév során az évszakok
hangulatához igazodva se -
gítségükkel dekoráljuk isko-

lánkat, ez szintén motiválja
őket. A képzőművészet tan-
szakon Elekné Laczkó Judit
és Somogyi László Gábor irá-
nyításával folyik az oktatás.
Mindketten nagy türelem-
mel és hozzáértéssel foglal-
koznak az itt tanuló gyere-
kekkel. A képzőművészet és
a táncművészet mellett a
gyerekek zongoraoktatáson
is részt vehetnek. A tansza-
kon egyéni foglalkozás kere-
tében tanulhatnak a gyere-
kek ezen a csodálatos hang-
szeren, a szolfézs órákon
viszont csoportos oktatás
zajlik. A tanszakon féléven-
ként vizsgaelőadáson adnak
számot tudásukról. Az itt
tanító kollégák: Ráczné
Stummer Ibolya, Dancs Ju -
dit, Csapóczi Ágnes. Kö -
szönjük munkájukat.

Papp Lászlóné
igazgató helyettes

A víziközmű-szolgáltatás-
ról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény újraszabályozta a vízmű-
szolgáltatás alapelveit annak
érdekében, hogy a vízszolgál-
tatást mi nél gazdaságosabban
tudják a gazdálkodó szerveze-
tek biztosítani, és ennek ered-
ményeként a vízdíjak mértékét
államilag hatósági árként meg-
állapítani, megakadályozva
ezzel az árak elszabadulását és
szol gáltatókénti eltérését. A
törvény megalkotásának to -
vábbi fontos célja az volt, hogy
megakadályozza a víz –
mint az ország legjelentősebb
ásványkincsének – külföldi
befektetők vagy magántőké-
sek tulajdonába kerülését. 

Bérleti-üzemeltetési szerző-
dést az önkormányzat csak
olyan gazdasági társasággal
köthet, amely kizárólag az
állam, illetve a helyi önkor-
mányzat tulajdonában áll, és
az előírt határidőre eléri a
jogszabályban meghatáro-
zott felhasználói egyenértéke-
ket.

Az önkormányzat 100%-os
tulajdonában lévő Vámosvíz
Kft. elsősorban a műszaki-
technikai feltételek, másrészt
a fogyasztók kevés száma
(1966 fogyasztó) miatt a jövő-
ben már nem lehet kizáróla-
gos szolgáltató a településen.

Ezért egy olyan nagy Szol gál -
tató céggel szükséges szerző-
dést kötni, amely egyrészt
megfelel a törvényben előírt
feltételeknek, de egyidejűleg
figyelembe veszi az Önkor -
mányzat és a lakosság érdekeit,
helyileg felmerülő igényeit.   

Az önkormányzatoknak
azért volt fontos dönteniük a
víziközmű-szolgáltatás biz-
tosításáról, mert akik 2012.
július 15-ig ezt nem tették
meg, már nem dönthettek
önállóan a majdani szolgál-
tatóról, ha nem a Magyar
Energiahivatal a víziközmű-
szolgáltatás nyújtására közér-
dekű üzemeltetőt je löl ki, aki-
nek nem kötelessége figye-
lembe venni az ön kormányzat
feltételeit, érdekeit.  A fenti
jogszabályi előírások alapján

Vámospércs Vá rosi Önkor -
mányzat integrációs javaslatot
kért több vízmű szolgáltatás-
sal foglalkozó gazdasági társa-
ságtól. A javaslatkérés alapelve
az volt, hogy az integrációt
követően hogyan tudjuk az
önkormányzat és a lakosság

érdekeit, lehetőségeit minél
kedvezőbb módon képvisel-
ni. Ennek főbb szempontjai:

1. Az új szolgáltató Vámos -
pércs városban biztosítson
lehetőséget üzemmérnökség
(mint irányítási központ) lét-
rehozására. A központ Vá -
mospércs legyen, amelyhez a
következő települések tartoz-
nának: Nyírmártonfalva, Új -
léta, Kokad, Álmosd, Ba ga mér.

2. Az új szolgáltatónak a tevé-
kenységét úgy kell végeznie,
hogy minden nemű költség

viselése őt terheli, az ellátásért
felelős önkormányzat nem vi -
sel költséget az üzemeltetés
során.

3. Az új szolgáltató kiválasz-
tásánál az egyik legfontosabb
szempont az volt, hogy a je len-
legi Vámosvíz Kft. meddig
működhet tovább a képvise-
lő-testület integrációs dönté-
sének meghozatalát kö vetően.
Ez azért kiemelkedő kérdés,
mert az önkormányzat nye-
reségesen működő cége az
önkormányzat számára je -
lentős bevételt hoz.

4. A jogszabály lehetőséget
biztosít, a víziközmű-működte-
tés meghatározott részének
alvállalkozásba adására. Kér -
désünk ebben a tárgykörben az
volt, hogy van-e lehetőség arra,
hogy a vámospércsi üzemmér-
nökséghez tartozó települése-
ken ezt a feladatot önkor-
mányzatunk által megjelölt
saját tulajdonú cég vé gezze. 

5. Az Önkormányzat Képvi -
selő-testülete kiemelten ke -
zelte a döntés során azt, hogy
a jelenlegi üzemeltetőnél
alkalmazásban álló dolgo-
zók munkahelyüket ne ve -
szítsék el a szolgáltató váltás-
sal. Tö rekedtünk a dolgozók
továbbfoglalkoztatására.

A beérkezett ajánlatok alap-
ján a fenti szempontoknak

megfelelő integrációs javasla-
tot kizárólag a Hajdú Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.
(Debrecen Hétvezér u. 21.) tett.

Ajánlatának főbb elemei:
6. Vámospércs városban

üzem mérnökséget (mint irá-
nyítási központot) hoz létre,
úgy, hogy a központ Vámos -
pércs, amelyhez Nyírmárton -
falva, Újléta, Kokad, Álmosd,
Ba gamér települések tartoz-
nak. Ez a lakosság számára
azért előnyös, mert a jelenleg
is biztosított szolgáltatások
(pl. ügyfélszolgálati iroda,
hibabejelentések, stb.) to -
vábbra is megmaradnak. 

7. Az új szolgáltató az üze-
meltetés során felmerülő vala-
mennyi javítási, karbantar-
tási költség viselését magára
vállalja, így az ellátásért fele-
lős önkormányzatnak erre a
célra a saját költségvetéséből
forrást nem kell biztosítania.  

8. Vállalja, hogy a Vá -
mosvíz Kft. – mint jelenlegi
üzemeltető – 2013. december
31. napjáig végezheti az üze-
meltetői feladatokat, így a cég
által termelt nyereség eddig
az időpontig az önkormány-
zatot illeti meg. 

9. Az új szolgáltató – a vo -
natkozó jogszabályok kerete-
in belül – lehetőséget biztosít
arra, hogy a vámospércsi

üzemmérnökséghez tartozó
településeken az alvállalko-
zói munkákat a Vámosvíz
Kft. végezze. 

10. Az új szolgáltató a gaz-
dálkodási, díjbeszedési, felada-
tokat a jelenlegi saját rendsze-
réhez igazítva központosítja,
azonban az üzemmérnökség
irányításához kapcsolódóan
bi zonyos adminisztratív, ügy -
félszolgálati feladatokat, és az
azt ellátó munkavállalókat
helyben megtartja. Az operatív
műszaki-technológiai (hibael-
hárítás, karbantartás, stb.) fel-
adatokat ellátó munkavállalók,
valamint az ügyvezető tovább-
foglalkoztatását biztosítja.   

A képviselő-testület a fenti-
ek figyelembevételével 130/
2012. (VII.11.) számú határo-
zatában úgy döntött, hogy a
Hajdú Bihari Önkormány za -
tok Vízmű Zrt.-vel köt üzemel-
tetési szerződést. Tekintettel
arra, hogy az üzemeltetési
szerződés megkötésének felté-
tele, hogy Vámospércs Városi
Önkormányzat tulajdonrész-
szel rendelkezzen a Zrt.-ben,
ezért a szerződés a részvényvá-
sárlással egyidejűleg – várha-
tóan 2012. IV. negyedévben –
lép hatályba.

Ménes Andrea
polgármester 

Városunknak fontos a művészeti oktatás

Az emberfej megformálása
az egyik legnehezebb

feladat egy képzőművész 
számára 

Nem kell műértő szem ahhoz, hogy  észrevegyük, milyen
ötletesek és kreatívak az alkotások

Tájékoztatás tankönyvcsomagok
árusításáról, osztásáról

Várható tankönyvcsomag árak:

1. évfolyam 9 700 Ft
2. évfolyam 9 745 Ft
3. évfolyam 10 705 Ft
4. évfolyam 9 309 Ft
5. évfolyam 8 250 Ft
6. évfolyam 8 170 Ft
7. évfolyam 9 945 Ft
8. évfolyam 8 885 Ft
E/ 4. 12 050 Ft
E/5. 10 610 Ft
E/6. 10 590 Ft

Tankönyvárusítás:

Helye: Központi iskola, Vámospércs, Nagy u. 4.sz.
Ideje: augusztus 27. hétfő   8 00 órától 18 00 óráig

augusztus 28. kedd 14 00 órától 18 00 óráig
augusztus 29. szerda 8 00 órától 12 00 óráig

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult (2011. évi XXXVII. tör-
vény) az a tanuló, aki:

a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos,

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folya-
matban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgrap-
hia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar),

d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
az igényt az iskola által kiadott igénylőlapon 2011. november

15-ig az osztályfőnöknek leadták, kivéve, ha az igényjogosultság
e határidő után állt be.

Sarudiné Oláh Enikő
igazgató
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2012/2013. tanévben indítani kívánt
művészeti csoportok

Társastánc:
1. évfolyam Előkészítő 2. csoport
2. évfolyam Alap 1. csoport

Alap 1. csoport
3. évfolyam Alap 3. csoport

Néptánc:
3. évfolyam Alap 2. csoport
4. évfolyam Alap 2-3. csoport

Grafika:
1. évfolyam Előkészítő2. csoport
2. évfolyam Alap 1. csoport
4-8. évfolyam Alap 1. csoport
3-8. évfolyam Alap 1-2. csoport
5-8. évfolyam Alap 2-5. csoport

Zongora: 
Előkészítő-Alap 6 egyéni 8 fő

Képzőművészeti csoportjainkba szívesen várjuk még a
jelentkezőket!

Kellő számú jelentkező esetén festészet és szobrászat tansza-
kot is indítunk.

1.a
Tanítók: Tarr Anita (osz-

tályfőnök), Ádám Magdolna.

Tanulók: Balla Szintia,
Balogh Ró bert, Bányai Gréta
Panna, Borsó Zoltán, Demjén
Kinga, Harsányi Amelita,
Hunyadi Tamás, Kacsándi
Anna Éva, Kacsándi Csenge
Anna, Kiss Emese Dzsesszika,
Ménes Gréta, Nagy Balázs,
Nótin Mónika Nikolett, Pálfi

Patrik Zoltán, Puporka
Szabina, Szabó Levente,
Takács Csaba, Tálas Kincső,
Tóth Boglárka, Tóth Dávid
Sándor.

1.b
Tanítók: Hetey Lajosné

(osztályfőnök), Nagy Gyuláné.

Tanulók: Ács Panna, An -
dorkó Sándor, Boros Levente,
Csontos Marcell, Demeter
Dorina, Fagyal Dániel, Fekete

Orsolya, Fényi János Gábor,
Greskó Viktória, Kiss Dániel
Albert, Ladányi Róbert, Maczó
Cintia, Makula Mirella, Nagy
Erzsébet, Nagy Lili, Nagy
Virág Laura, Szabó Kristóf
János, Szabó Mirella, Szabó
Tamás, Szunyog József.

1.c
Tanítók: Ludmanné Né -

meth Marianna (osztályfő-
nök), Csere Gabriella.

Tanulók: Bordás Szabolcs,
Dobi Orsolya, Dobos Dániel
Zsolt, Kis Anett, Kovács
Boglárka, Krasznai Tamás,
Kulcsár Nándor, Maczó Re -
náta, Medvés Petra Nikoletta,
Molnár István Márton, Nagy
Veronika, Papp Dorina Réka,
Sallai Boglárka, Sándor Panna,
Simpf Zoltán, Sopronyi Laura,
Tejfel Bianka, Tóth Virág
Kamilla, Vincze Helga, Zaho -
nyai Nikolett Zsófia.

A 2012/13-as tanév leendő elsősei

Felhasználó egyenértékek (fogyasztók száma) és határidők

határidő felhasználói egyenérték megjegyzés

2012. július 15. napjáig legalább 50 000 -
a korábban már

kibocsátott engedélyt
legalább 100 000, a Magyar Energiahivatal 

2014. december 31. napjáig így működhet visszavonja,
2016. december 31. napjáig amennyiben nincs meg

a minimum felhasználói
egyenérték

csak ezeknek a víziközmű-
2016. december 16. napjától legalább 150 000 szolgáltatóknak lesz érvényes

működési engedélyük.

Tájékoztató a vízműszolgáltató változásáról
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Ismét eljött 
a művésztáborok időszaka

A női alkotótábor résztvevői középen H. Csongrády
Márta táborvezetővel és Ménes Andrea polgármesterrel.

Előttük az ukrán művésznő férje és a táborszervező
Pircsike Közművelődési Egyesület vezetője 

Somogyi László Gábor 

Verőfényes napsütés-
ben a Vámospércsi ma -
zsorett csoport és az ifjú-
sági klubosok menet-
táncával kezdődött a
vá rosnapi felvonulás,
melyhez a Debreceni
Ifjú sági Fúvószenekar
zenélt. 

A felvonuláson részt vet-
tek városunk elöljárói Mé-
n es Andrea polgármester,
Huszti János alpolgármes-
ter, és Polgárné Nagy Elvira
képviselő is. A rendezvény
helyszínén Tasó László or -
szággyűlési képviselő ün -
nepi beszéddel kö szöntöt-
te a rendezvény résztvevőit.
A tűzoltóság bemutatójára
kora délután került sor.
A délutáni programokban
Nyíradony Csillag és Szív -
virág mazsorett csoportját
és a Kisliget Néptánc
Együttesét, a Vámospércsi
Ifjúsági Klub csoportjait, a

Fülöpi Búzavirág Néptánc -
együttest, a Vámospércsi
Népdalkört a Bíborkadarka
Néptánc Együttest, a Nyír -
acsádi Népdalkört, és Gre -
ga Csabát láthatta a közön-
ség. Ménes Andrea polgár-
mester köszöntőjét követő-
en került sor a versenyek
eredményhirdetésére és a
díjak átadására. 

A városnapi program
nagy számú nézősereget
vonzott. Igazán sokan hall-
gatták meg a Csillag Szü -
letik kedves és tehetséges
sztárjának Szabó Ádám har-
monika művésznek virtuóz
műsorát, mellyel sikerült a
közönséget városunkban is
lenyűgöznie. Szép számmal
voltak kí váncsiak a roma-
pop király nőjének, Nótás
Marynek az előadására, akit
a koncert után tengernyi
rajongó vett körbe és várt
türelmesen az autogramjá-
ra. Sokan érkeztek váro-

sunkba a Csík zenekar élő-
koncertjére, mely felejthe-
tetlen élményt nyújtott a
közönségnek. A koncertet
látványos tűzijáték követte,
majd azoknak a fiatalok-
nak, akik táncolni szerettek
volna Bányai Tamás és bará-
tai zenéltek hajnalig.            

A délelőtti programok-
kal egy időben kezdődött a
mű füves pályán a kispályás
futball bajnokság Oláh
Sándor szervezésével. A ké -
ső délutánig tartó mérkő-
zésen 12 csapat vett részt
kö zel kétszáz játékossal
Ál mosdról, Ba ga mérból,
Deb recenből, Nyír már ton -
fal váról és a hazai csapa-
tok Vámospércsről. A ver-
seny két játékvezetője
Ha lász Sándor és Oláh Sán -
dor volt. Első a Roma CF,
második Öregifjak, harma-
dik a DEAC csapat lett.
A rekkenő hőségben élve-
zettel játszottak a vízi foci

pályán is a fiatalok és a gye-
rekek. 

Köszönetet mondunk a
rendezvény támogatóinak:
AKSD Kft-nek Kardos Ma -
riann ügyvezető igazgató
asszonynak, Hajdu-Bihar
Me gyei Temetkezési Válla -
latnak Kari Irén vezérigaz-
gató asszonynak, a Karak -
ter 95 Kft-nek Vancsisin
Sándor ügyvezető igazgató-
nak, a Kiss Virág Cukrász -
dának Nagyné Kiss Andreá -
nak, Sallai Ferencnek, Sallai
Szabolcsnak, Pirog Pékház -
nak, Magyar László ügyve-
zetőnek.

A program Vámospércs
Városi Önkormányzat és
Intézményeinek összefogá-
sával, valamint civil segítők
támogatásával és közös
munkájával jött létre. Kö -
szönjük a rendezvény szer-
vezésében és lebonyolításá-
ban végzett munkáját min-
den segítőnek.

A rendezvény helyszínén kezdetét vette a gazdag 
színpadi műsorsorozat

A Csík Zenekar előadását megnézni még más
településekről is eljöttek Vámospércsre

A slambucfőző versenyt
Ménes Mihályné, Marika

néni nyerte. Itt éppen Papp
Lászlóné igyekszik 

a főztjét megkóstolni

A rendezvényre sokan eljöttek 
és remekül szórakoztak

Természetesen a Bíborkadarka Néptác Együttes is
kivette a részét a bemutatóból

Vámospércs apraja-nagyja jól
mulatott a Városnapon

Az ízletes falatokat Tóth
Sándorné kínálja Ménes

Andrea polgármesternek 
és Tasó László 

országgyűlési képviselőnek

Szabó János és fia Csaba
mesterei a bográcsozásnak

Az idén immár kilencedik alkalommal rendezték
meg Vámospércsen a Művésznők Nemzetközi Al kotó -
táborát, június 30-tól július 8-ig. Bár ezúttal is lehető-
ség volt a szabad témaválasztásra, de a legtöbben
városunkat igyekeztek bemutatni alkotásaikban.
A művésztábor az idén is a Pircsike Közművelődési
Egyesület szervezésében jött létre, és a tábort im-
már második alkalommal, 100 000 forinttal támogat-
ta Bodó Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
elnöke.

A tábor, amelynek a Vámospércsi Tájház adott otthont, a
hazánkban szerveződött művésztársulások közül az egyik
legstabilabb alkotó közösség, amely 2003-ban alakult.
A Művésznők Nemzetközi Alkotótábora-Vámospércs nép-
szerűségét annak köszöneti, hogy célkitűzéseiben folytatni,
illetve felébreszteni kívánja az úgynevezett akadémiai festé-
szetet, amelynek fő gondolata, hogy az emberközeli látás-
módot és a szakmai felkészültséget nem lehet helyettesíteni
a szinte már megfoghatatlan, elvont gondolatisággal. Ezen
túlmenően tevékenységével és sorozatos bemutatkozásával
felhívja az alkotások és az alkotók iránti érdeklődést az is,
hogy ebben a közösségben „csak” női alkotók vesznek részt,
töretlen kitartással. H. Csongrády Márta fotóművész, a tábor
vezetője szerint az utóbbi három év alkotásai színesnek
mondhatók, és megállapítható, hogy pár év alatt jelentős ívet
írt le a Művésznők Nemzetközi Alkotótábora a minőség irá-
nyába. De nemcsak a színvonal, a tábor iránti érdeklődés is
nőtt a művészek körében. Nem véletlen ez, hiszen az alkotó-
tábor lehetőséget biztosít a közvetlenebb kapcsolatterem-
tésre magyar, ukrán, lett, moldvai, román, német művészek
közreműködésével egy sikeres alkotói időszakra. Hogy
mindez mennyire igaz, azt leginkább az elkészült alkotások
dokumentálására 2010-ben megjelent kiadvány igazolja.
A táborba először hét művésznő juthatott be, de 2011-ben
már 11 alkotót kellett meghívni a nagy érdeklődés miatt.
Minden művésznő a saját országában működő Művészeti
Alapnak a tagja, ez is egyfajta garancia arra, hogy nem ama-
tőr „barkácsolás” zajlik itt egy héten át. Az idén, mivel váro-
sunk bemutatása központi téma volt, ezért már hajnali öt óra-
kor is találkozhattak a helyiek az út szélén festegető művé-
szekkel, tehát nem elzártan zajlott a munkálkodás, hanem
az itt élők szeme láttára.Minden tábor zárása, a tábor ideje
alatt készített festmények kiállításával búcsúzik a várostól,
így volt ez most is, a kitűnő alkotások a művelődési házban
láthatók. 


