
A Vámospércs – Kistér -
ségi Egészségügyi Szak -
ellátó Nonprofit Kft. a
„Vá mospércsi Kistér sé -
gi járóbeteg- szakellátó
központ létrehozása”
elnevezésű projekt megva-
lósításához 982 775 000
forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült
a „Kistérségi járóbeteg-
szakellátó központok ki -
alakítása és fejlesztése”
(TIOP-2.1.2/08/1) című
pályázat keretéből. 

A mintegy 1500 négy-
zetméter alapterületű
teljesen akadálymente-
sített létesítmény kivi-
telezési munkálatai
befejeződtek, valamint
az épület használatba-
vételi engedélyezési
eljárása is lezajlott. Az
egészségügyi intézetben
orvosi rendelők, kezelő-
helyiségek, tornaterem,
gyerekváró, öltözők, és
nyolcágyas nappali kórház
került kialakításra.

A beruházáshoz kap-
csolódóan 500 millió
forint értékben a járó-
beteg-ellátáshoz szük-
séges orvostechnoló-
giai eszközök (röntgen-
berendezés, ultrahang
vizsgáló készülékek, EKG-
készülékek, kézi műsze-
rek, betegfigyelő monito-
rok, röntgenleletező, mág-
nes-terápiás-, vákuumterá-
piás-, kombinált elektrote-
rápiás készülékek, elektro-
mos masszázságy, moto-
ros térd- és könyökmozga-
tó, vizsgálószékek, vizsgá-
lóasztalok, binokuláris
mikroszkóp, fül-orr-gégé -
szeti kezelőegység, rectos-
cop, gipszelőkocsi és -asz-
tal, defibrillátor … stb.) és

kórházi bútorzat is
beszerzésre került.

A kórházban a legmo-
dernebb röntgenkészülék
segítségével helyben meg-
vizsgálhatják a betegeket,
s az informatikai rendsze-
ren keresztül más kórhá-
zakkal is távkapcsolatba
léphet a vámospércsi
egészségügyi intézmény.

Az informatikai rendszer
segítségével biztosítják a
gyógyítás folyamatossá-
gát, betegbehívó-, és tele-
víziós tájékoztatási rend-
szert építettek ki.

A beruházásnak kö -
szönhetően Fülöp, Nyír -
ábrány, Nyíracsád, Nyír -
mártonfalva, Újléta és Vá -
mospércs lakói számos
olyan európai színvo-
nalú szakorvosi ellá-
tást, orvosi vizsgálatot
(általános röntgen és ult-
rahang diagnosztika, bel-
gyógyászat, sebészet, sze-
mészet, terhesgondozás,

nőgyógyászat, fül-orr-gé -
ge, gyógyászat, traumato-
lógia, ortopédia, kardio-
lógia, neurológia, pszichi-
átria, bőrgyógyászat, tü -
dőgyógyászat, urológia,
andrológia, csecsemő- és
gyerekgyógyászat, általá-
nos laborvizsgálat, reu-
matológia és fizioterápia,
általános mozgásterápia,

gyógymasszázs, gyógy-
torna) vehetnek majd
igénybe ez év őszétől a
szakellátó központban,
melyekért eddig Debre -
cenbe kellett utazni.

A 30-35 fő számára
állandó munkahelyet te -
remtő, energiatakarékos
és korszerű, környezetba-

rát technológiával meg-
épült egészségügyi intéz-
mény magas színvonalú
munkakörülményeket biz-
tosít majd a dolgozóknak,
a betegek pedig minimá-
lis várakozással juthatnak
hoz zá az orvosi ellátások-
hoz, vizsgálatokhoz. Kö -
szönhető ez többek között
a tervezett beteghívó-rend -
szernek, amely érkezési
sorrendben irányítja a pá -
cienseket a rendelőkbe,
automatikus ajtónyitással
és számkijelzéssel. A vára-
kozók LCD televízión te -
kinthetik meg az aktuális,
és számukra hasznos infor-
mációkat. A mozgás-, hal-
lás-, és látássérültek is hasz-
nálhatják majd a teljesen
akadálymentesített épüle-
tet, többek között vezető-
sávok, lift, rámpa segíti a
könnyebb közlekedést.

A fenti eseménnyel a
projektben előírt köte-
lező rendezvényeknek
eleget tettünk, de a vá -
rosvezetés számára az
igazi ünnepi pillanat
az lesz, amikor a város
la kosságával közösen –
ünnepélyes keretek kö -
zött – birtokba vehet-

jük az intézményt, és a
polgármester asz szony
bekísérheti az első
beteget a rendelőinté-
zetbe. Erre várhatóan
az ősz folyamán kerül
sor.

Ménes Andrea
polgármester

Az elsősök fogadalomtétel után. A hagyományoknak
megfelelően a kicsiknek a végzős diákok

kötötték fel a nyakkendőket

Megtörtént a Vámospércsi Kistérségi járóbeteg-
szakellátó központ projektzáró rendezvénye

XXII. évfolyam, 9. szám
2012. szeptember 

Ingyenes újság

Dr. Rácz Norbert a belső térben kalauzolja a vendégeket

A szalagátvágás pillanata balról jobbra Tasó László országgyűlési képviselő, Ménes
Andrea polgármester, Kocsis Róbert a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke 

és  dr. Rácz Norbert ügyvezető igazgató

Városunk fiataljai közül a Vámospércsi Mazsorett
Együttes tagjai is részt vettek a Debreceni

Virágkarneválon a Feeling Fantasy Táncstúdió
soraiban. A szereplést a nyári táborban kitartó

próbák sora előzte meg Pántya Barbara 
és Dér István művészeti vezetők irányításával.  

A szorgalmas készülést siker koronázta, 
az együttes 2. helyezést ért el a fellépő csoportok

között. Gratulálunk a látványos tánc koreográfiához
és az elért eredményhez

Megkezdődött a 2012/13-as tanév Vámospércsen 
a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában is, ahol szeptember 3-án tartották az

ünnepélyes tanévnyitót. A rendezvényen 
megjelent Huszti János alpolgármester, Ménes

Andrea polgármester, Sarudiné Oláh Enikő 
igazgató, Papp Lászlóné és Mészárosné Oláh Róza

igazgató helyettesek is.

Ünnepélyes 
tanévnyitó



Vámospércs Városi Ön -
kormányzat Képviselő-tes-
tülete 2012. augusztus hó 8.
napján tartotta következő
rendes ülését.

A napirendi pontok tárgyalá-
sa előtt Ménes Andrea polgár-
mester adott polgármesteri
tájékoztatót a legutolsó rendes
testületi ülés óta történt esemé-
nyekről, melyet a képviselők
elfogadtak. Ezt követően a
lejárt határidejű határozatok-
ról szóló tájékoztatást ismerte
meg a testület, melyet jóváha-
gyott.

● Első napirendi pont-
ban a testület úgy határozott,
hogy bérleti szerződést köt az
Archi Stat Kft.-vel, a Vámos -
pércs Béke u. 3. szám alatt lévő
irodahelyiség bérbeadása tár-
gyában, 2012. december hó 31.
napjáig. 

● Második napirendi
pont ban arról döntöttek a
képviselők, hogy a „Vámos -
pércs 2027” kötvényből a költ-
ségvetési elszámolási számlájá-
ra fejlesztési célú kiadásokat
13  516 966 Ft össz értékben
lehív (a Kis térségi Járóbeteg-
szakellátó Központ kivitelezé-
séhez kapcsolódó külső ivóvíz,
szennyvíz, útépítés és csapa-
dékvíz elvezetés befejező mun-
kálatai, a tűzi-vízellátásának ki -
építése és a beruházáshoz szük-
séges önerő összegét, melyet az
önkormányzat a pályázat be -
nyújtása során vállalt).

● Harmadik napirendi
pontban határozat született
arról, hogy a TÁMOP-5.3.6.11/1
kódszámú, Komp lex telep-
program című pá lyázat benyúj-
tására vonatkozó 29/2012.
(II.23.) számú határozatát visz-
szavonja a testület.

● Negyedik napirendi
pontban a testület úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani
az ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszá-
mú „Egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-
szakellátás fejlesztése „pályáza-
ti felhívásra, melynek a támo-
gatás mértéke 100%-os, így ön-
erőt nem igényel. A pályázati
támogatás elnyerése esetén
teljes körűen felújításra
kerül valamennyi – a Nagy
utca 7. sz. alatti épületben
lévő – orvosi rendelő.

● Ötödik napirendi pont-
ban a képviselők úgy határoz-
tak, hogy az iskolatej prog-
ram megvalósítása ér deké-
ben – 2012. december 31. nap-
jáig terjedő, határozott időtar-
tamra – az önkormányzat
együttműködési megállapo-
dást és szállítási szerződést köt
a Happy Tej termék Kft.-vel.

● Hatodik napirendi
pontban határozat született
arról, hogy az önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani az
Észak-Alföldi Operatív Prog -
ram keretében az ÉAOP-2.1.1/
A.I-12 kódszámú „Turisztikai
att rak ciók és szolgáltatások fej-
lesztése” pályázati felhívásra,
melynek a támogatás mértéke
100%-os, így önerőt nem igé-
nyel. A pályázat keretében
további kerékpárút építésé-

re, valamint a város turiszti-
kai fejlesztésére kerül sor. 

● Hetedik napirendi
pontban szintén pályázat be -
nyújtásáról döntöttek a képvi-
selők:

A Vidékfejlesztési Minisz -
térium által kiírt, „Az alföldi
tanyák, valamint tanyás térsé-
gek megőrzése és fejlesztése
érdekében a települési és térsé-
gi fejlesztések támogatására”
című pályázati felhívás alapján
– a külterületi föld- és dűlő-
utak karbantartásának gép-
és eszköztámogatásra –
nyújt be az önkormányzat
támogatási igényt a pályázható
maximális bruttó 10 000 000
Ft összegben, valamint bizto-
sítja a villany nélküli ta -
nyák energiaellátását, a pá -
lyázható maximális bruttó
40 000 000 Ft összegben.
A pályázati összegek 10%-os
önrészét – 5 000 000 Ft
összegben – az önkormány-
zat kötvényének terhére biz-
tosítja.

Vámospércs Városi Ön -
kormányzat Képviselő-tes-
tülete 2012. augusztus hó
29. napján rendkívüli ülést
tartott.

● Első napirendi pont-
ban a testület a Vámospércs
Városi Önkormányzat 2012. évi
költségevetéséről szóló 1/2012.
(II.13.) számú ön kormányzati
rendeletét mó dosította.

● Második napirendi
pontban arról döntöttek a
képviselők, hogy az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 87. § (1) bekezdése
alapján – az önkormányzat
2012. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót elfogadják.

● Harmadik napirendi
pontban a képviselő-testület
megtárgyalta az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben
levő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról szóló előterjesz-
tést, és úgy határozott, hogy Ma -
gyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 6. számú
melléklet 2. pontja alapján (II.
ütemben) támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok tá -
mogatására. 

● Negyedik napirendi
pontban a testület úgy dön-
tött, hogy a Vámospércsi Hu -
mánszolgáltató NKft. 2011.
évre érvényes támogatási meg-
állapodását az ügy vezető igaz-
gató kérelmére módosítja.

● Ötödik napirendi pont-
ban a képviselők megtárgyal-
ták az önkormányzat által
2011. évben nyújtott támogatá-
sok elszámolását. A képviselő-
testület elfogadta a Vámos -
pércsi Humán szol gáltató NKft.
2 500 000 Ft összegű, Vámos -
pércs Kistér ségi Egészségügyi
Szolgál tató NKft. 1 570 000 Ft
ösz sze gű, Vámospércsi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
500 000 Ft összegű, a Vá mos -
pércs-Nyíradony Ön kén tes Köz -
testületi Tűzoltó ság 500 000 Ft
összegű, a Városi Polgárőr

Egyesület Vámospércs 200 000
Ft összegű, a Vámospércs Asz -
talitenisz Sportegyesület 150 000
Ft összegű, Római Katolikus
Egyház 90 000 Ft összegű,
Rákóczi Szövetség 50 000 Ft
összegű, Papp Sándor 30 000 Ft
összegű, a HBM-i Katasztrófa -
védelmi Igazgatóság 30 000 Ft
összegű 2011. évi támogatásá-
nak elszámolását. A támogatás
fel nem használása miatt –
a Pircsike Vámospércsi Köz  mű -
velődési Egyesület 200 000 Ft
összegű 2011. évi támogatásá-
nak elszámolásából 167 885 Ft-
ot fogadott el, illetve a támoga-
tási összeg szabálytalan felhasz-
nálása miatt – a Bocskai Sport -
egye sület Vámospércs 1 700 000
Ft összegű 2011. évi támo-gatá-
sának elszámolásából 1 059 117
Ft-ot fogadott el és egyben köte-
lezte a szervezetet – a korábban
visszatérített 67 498 Ft-on felül
– további 573 385 Ft visszafize-
tésére. 

● Hatodik napirendi
pontban határozat született
arról, hogy a Mátyás Király
Általános és Alapfokú Művé -
szeti Iskola intézményvezetője
által a 2012/2013. nevelési évre
vonatkozóan elkészített tanulói
csoportok számát a testület
jóváhagyta, valamint engedé-
lyezte, hogy az iskolai osztályra
megállapított maximális létszá-
mot legfeljebb húsz százalékkal
átlépje az intézmény abban az
esetben, ha oktatásszervezési
okok miatt indokolt.

● Hetedik napirendi
pontban a Vámospércs ke rék-
párforgalmi hálózatának fej-
lesztése” című ÉAOP-3.1.3/
A-11-2011-003 azonosító szá-
mú, támogatásban részesített
pályázat megvalósításával kap-
csolatban a testület döntött
arról, hogy: a Támogatói dön-
tés és az áfa változása miatt a
projekt forrásösszetételét az
alábbiak szerint fogadja el:
bruttó elszámolható költség
összesen: 422 968 805 Ft, eb ből
bruttó támogatás 380 671 924 Ft,
bruttó saját forrás 42 296 881
Ft. A képviselő-testület a beru-
házás önerejét az önkormány-
zat 2012. évi költségvetésében
a kötvény terhére biztosítja.

● Nyolcadik napirendi
pontban a képviselő-testület a
helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 10. §. (1) bek.
h.) pontjának felhatalmazása
alapján – úgy döntött, hogy a
Vámospércs 486/53 és 476/12
hrsz.-ú közterületeket (Marin -
ka) „Piac utca”- nak nevezi el.

● Kilencedik napirendi
pontban a képviselők úgy
döntöttek, hogy a Vá mospércsi
Mátyás Király Általános és
Alapfokú Mű vészeti Iskolában
lévő iskolai büfé üzemeltetésre
vonatkozóan a Metaguru Kft.
által benyújtott pályázatot elfo-
gadják, és felhatalmazták az
intézményt a bérleti szerződés
megkötésére 2012. szeptember
1. napjától, 2013. június 15.
napjáig. 

Ménes Andrea 
polgármester
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A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (4287 Vámospércs, Béke u. 3.) ez úton szeret-
né megköszönni a vámospércsi lakosok által felajánlott
ruhaadományokat. Külön köszönet illeti Krajcsik István
vállalkozót, aki rendszeresen nagy mennyiségű ruhával
segíti szolgálatunkon keresztül a rászorultakat. Várjuk
további felajánlásaikat!

Júliusban 
születtek

PRIBILINSZKI LAURA
(Pribilinszki Csaba és Zsupos

Julianna)
LISZTES ANNA (Lisztes László és

Korcsmáros Szilvia)
LAKATOS VIKTÓRIA JÁZMIN
(Lakatos Zoltán és Török

Krisztina)
Papp Gergő Zoltán 

(Papp Zoltán és Fórizs Katalin)
Csősz Noel László

(Csősz László és Huszti Enikő)
Varga Petra Hanna

(Varga Imre és Zakar Timea)

Házasságkötés
GYŐRI FERENC

és TÓTH GYÖNGYI
LAKATOS BÉLA és FLECK MÁRIA

BOROS NORBERT
és BALOGH GYÖNGYI

Akik már nincsenek
közöttünk

SZABAD ANDRÁS
GÁBOR FERENCNÉ
(Kozma Margit)
KÁLLAI SÁNDOR

Augusztusban 
születtek

SARKADI CSABA
(Sarkadi Csaba és Lakatos Mária)

VARGA ANNA
(Varga István és Szlifka Zsuzsa)

VARGA RÉKA
(Varga István és Szlifka Zsuzsa)

TEJFEL CINTIA
(Papp Sándor és Tejfel Orsolya)

KOMLÓSI KINGA
(Komlósi Csaba és Dalanics

Renáta)
NAGY MÁTÉ

(Nagy Miklós és Polyánka
Amália)

Házasságkötés
TÉGLÁSI GERGŐ
és VARGA NÓRA

PAPP SZILÁRD MIKLÓS
és DR. LAKATOS EMESE

GYŐRI PÉTER
és NAGYHÁZI ERZSÉBET

Akik már nincsenek
közöttünk

BALOGHNÉ MOLNÁR ILONA
KESERŰ MIHÁLY
VARGA LÁSZLÓ

VERES JÓZSEFNÉ (Zöld Margit)

Tóth Árpád u 10. szám
alatti lakás sürgősen
eladó. Érdeklődni lehet a
helyszínen.
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Internetes 
tanfolyam

NKA 3559/14 
a Közgyűj temények

Kollégiuma által
támogatott pályázat

keretében megvalósuló
képzés

Képzés neve: Nagyik(a)
világhálón.

Képzés helye: Művelődési
Ház és Könyvtár Vámospércs,
Debreceni u 2.

Képzés kezdésének várható
időpontja: 2012. október.

Óraszám: 60 óra.
Képzés célja: Az aktív idősö-

dés és a nemzedékek közötti
szolidaritás európai éve alkal-
mából a nyugdíjasokat várjuk
a képzésre. Segítjük Őket,
hogy ne szakadjanak ki a társa-
dalomból, ne szigetelődjenek
el és ne váljanak magányossá.

A képzés moduljai: 
III. modul: Alapképzés.
III. modul: Szövegszer kesz -

tés.
III. modul: E-ügyintézés.
A képzés igazolása: Tanúsít -

vány.
Jelentkezési határidő:
2012.  szeptember 20.
Jelentkezés és további infor-

máció: 06-52/591-038-as tele-
fonon vagy személyesen a
könyvtárban Nyakas Gábor-
nénál.

MEGEMLÉKEZÉS

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet.

megpihent drága szerető szíved.

Virágot viszünk egy néma sírra,

de ezzel téged már nem hozhatunk vissza.

Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,

hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.

pihenjél csendesen a porhó hant alatt,

mi őrizzük árván édes álmodat.”

MARÁZI CSABA LÁSZLÓ 
halálának 

2. éves évfordulójára.

Bánatos szüleid, húgod 

és annak  családja

NÉMET TANFOLYAM

Szeretne Németországban,
Ausztriában munkát vállalni?

Ehhez szüksége van 
nyelvtudásra!

Német oktatás indul 
a településen kis létszámú

csoportban felnőttek
részére

3-5 hónapos tanfolyamok.
Igény szerint diákoknak
nyelvvizsga felkészítés.

Teljesen kezdőknek is rövid
idő alatt használható
nyelvtudást kínálunk!

Kedvező árak!
Egyedülálló lehetőség: 

Havi részletekben történik 
a tandíj megfizetése!

Érdeklődni: 0630-/543-6410

Ifjúsági-garzon ház (Fecskeház)
Vámos pércs, Pacsirta u. 25. szám alat-
ti épületében 32,4 m2 alapterületű,
összkomfortos lakás – szociális ala-
pon vagy piaci alapon határozott
5 éves időtartamra történő – bér-
bevételére folyamatosan lehet pályá-
zatokat benyújtani.

Bérleti díj mértéke: szociális alapon 220
Ft/hó/m2 + közüzemi költségek.

Bérleti díj mértéke: piaci alapon 450
Ft/hó/m2 + közüzemi költségek.

A szociális alapú bérbeadás igénylé-
sére csak azok a 35 év alatti fiatal
párok jogosultak, akik

– Vámospércs Város közigazgatási terü-
letén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkeznek és legalább öt éve életvitel-
szerűen Vámospércsen tartózkodnak,

– a családban az egy főre jutó nettó havi
jövedelem nem haladhatja meg az öregsé-
gi nyugdíjminimum 175 %-át,

– kereső tevékenységet végeznek vagy
valamely felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatói, 

– nem rendelkeznek forgalomképes
ingatlanvagyonnal, 

– rendelkeznek (akár együttesen is)
összesen legalább havi 22 700 Ft-os lakás-
célú előtakarékossági szerződéssel,

– nincs helyi adó vagy egyéb tartozása
az önkormányzat felé.

A feltételeket igazolásokkal alátámasz-
tani szükséges.  

Vámospércs Városi Önkormányzat
Polgármesterének címzett pályázatokat a
Polgármesteri Hivatal Titkárságára kérjük
leadni, illetve postázni. 

Vámospércs Városi Önkormányzat
4287 Vámospércs, Béke u. 1.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

VERES JÓZSEFNÉ
sz.: Zöld Margit

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

GÁBOR FERENCNÉ
sz.: Kozma Margit

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TÓTH SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BALOGHNÉ

MOLNÁR ILONA

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KESERŰ MIHÁLY

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

VARGA LÁSZLÓ

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABAD ANDRÁS

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KÁLLAI SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak

Elismerés az adományokért

Pályázati felhívás

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



Részlet az édesapa leveléből:
„Három kicsi gyermek édesapja vagyok, ikergyer-

mekeink fiútagjánál 2011. december 15-én kisagyi
rosszindulatú daganatot (medulloblastomát) diag-
nosztizáltak. Még azon a napon sor került egy hosz-
szú, órákon át tartó műtétre. Az erős vérzés miatt fél-
be kellett hagyniuk, ezért december 20-án újabb
műtét következett. Sajnos még így sem tudták teljesen
eltávolítani a daganatot. Két hetes intenzív osztályos
lábadozás után átkerült Hunor az onkológiai osz-
tályra. Január 3-án kezdődött az 1. kemoterápiás
blokk. Most már a 8. blokkot fogjuk kezdeni, de még
további 5 blokk és a legvégén a saját őssejtes transz-
plantáció is vár Hunorra.”

A vámospércsi származású szülők elmondták, hogy
a sok kezelés ellenére Hunor többnyire jókedvű,
mosolygós kisfiú. Az első fél évben az édesapa szinte
folyamatosan táppénzen volt a másik két testvérrel,
mivel az édesanya és Hunor sokat tartózkodott a gyer-
mekklinikán. 

A megnőtt kiadások és bevételük csökkenése miatt
kérik a segítséget, akár tartós élelmiszert, vagy ruha
adományt is.

A gyerekruhák méretei: 86-os; 110-es; 116-os
Az adományokat a Mikrotérségi Családsegítő

és Gyermekjóléti Szolgálat irodájába az alábbi
címre várjuk: 4287 Vámospércs, Béke u. 3 sz.
(A munkaügyi központ felett).

KÖSZÖNJÜK HOGY TÁMOGATJA HUNORT ÉS
CSALÁDJÁT!

Bővebb információt az adományozással kapcsolato-
san az alábbi személyektől kérhet:

Rácz Ildikó önkormányzati képviselő, gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős: 06-30/621-9131

Vinczéné Gáll Anikó, Kovács Istvánné, Farkasné
Arany Gabriella, Szabóné Megyesi Mária 

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat: 06-20/559-
8662; 06-20/559-8685; 06-52/591-021

A támogatást postai csekken is megteheti REMÉNY
A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 4032
DEBRECEN CÍVIS U. 5.sz. 3/28. CÍMRE és kérjük a köz-
lemény rovatba beírni a „Hunor419”

Utalás esetén a:11993001-02325172-10000001
számlaszámra küldheti támogatását, ebben az esetben
is kérjük a közlemény rovatba beírni a „Hunor419”

FIGYELEM!Az átutalt összeget célzott adományként
kezeli Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány,
és az adományozott teljes összeget az önök által támo-
gatott családhoz továbbítjuk!

KÖSZÖNJÜK CSALÁDTÁMOGATÁSÁT!

Ökumenikus istentisztelet 
a vámospércsi református templomban
Szent István királyunk

ünnepén Vámospércs Vá -
ros Önkormányzatának
és a helyi történelmi egy-
házak rendezésében öku-
menikus hálaadó isten-
tiszteletet tartottunk. 

Az ünnepi templomi litur-
giát Ács Ferenc református
lelkipásztor vezette és kö -
szöntötte az egybegyűlteket:
Ménes Andrea polgármes-
tert, Huszti János alpolgár-
mestert, a képviselőtestület
tagjait, Főtisztelendő Tarap -
csák János görög katolikus
parochus lelkészt, Kovács
Lajos Zsigmond baptista lel-
kipásztort családjával együtt,
a helyi intézmények vezetőit
és az egyházak tagjait. A gyü-
lekezeti énekek után Ménes
Andrea Vámospércs Város
polgármestere ünnepi be -
szédet mondott az Úr asz -
talánál és méltatta Szent
István királyunk érdemeit
magyar népünk történelmé-
ben, valamint beszélt az új
kenyér jelentőségéről is.

Ezután a Vámospércsi Nép -
dalkör éneklésében gyö-
nyörködhettünk Szabó Mi -
hályné pedagógus vezetésé-
vel. Az ünnepi istentisztelet
igeolvasással folytatódott.
Tarapcsák János görög kato-
likus parochus lelkész János
evangéliumából a 6. részből

felolvasta az 5000 ember
megvendégelésének törté-
netét és Jézus az élet kenyere
című evangéliumi szakaszt.
Ezután Kovács Lajos Zsig -
mond baptista lelkipásztor
mondott kezdő imádságot
az Úrasztalánál. Majd Ács
Ferenc református lelkipász-
tor rövid igehirdetést mon-
dott a Zsoltárok 68, 20-21.
alapján: ”Áldott az Úr! Nap -
ról napra gondot visel ró -
lunk szabadító Istenünk.
Isten a mi szabadító Iste -

nünk, a mi Urunk kihoz min-
ket a halálból is.” Hang sú -
lyozta, hogy miután tapasz-
taljuk a gondviselő Isten sze-
retetét, adjunk hálát neki tes-
ti, szellemi és lelki ajándé -
kaiért. Záró imádság után
közösen elmondtuk a Mi -
atyánkot egymás kezét fogva.

Ezután került sor az Úr -
asztalán elhelyezett nemze-
tiszín szalaggal átkötött új
kenyerek megszentelésére,
megáldására. A Himnusz, a
Szózat, a Székely Himnusz

eléneklése után a helyi törté-
nelmi egyházak lelkipászto-
rai megáldották az ünneplő
gyülekezetet. Az ünnep mél-
tóságát emelte Nagy Ist -
vánné Ács Erzsébet reformá-
tus lelkipásztor, karnagy,
ének-zene tanár gyönyörű
orgonajátéka. 

Megköszönjük a Vámos -
pércs Városi Önkormány -
zatnak a szervezésben nyúj-
tott közreműködését, mun-
kájukat. Köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik
részvételükkel, vagy aktív
közreműködésükkel lehető-
vé tették, hogy ezen a napon
szeretetben, békességben,
örömben együtt ünnepel-
hessünk. A templomból ki -
menet mindenkit megkínál-
tak a kosarakban elhelyezett
és megszentelt új kenyerek-
ből. Isten áldása legyen sze-
retett magyar népünk és vá -
rosunk vezetőin és tagjain.

Dicsőség Jézus Krisztus -
nak! Dicsőség mindörökké!

Dicsértessék a Jézus Krisz -
tus! Mindörökké, ámen!

Az Úr közel! Jövel, Uram,
Jézus!

Áldás, békesség! Istennek
dicsőség!

Ács Ferenc
református lelkipásztor

A képen az egyházak lelkészei az új kenyérrel, 
valamint Ménes Andrea polgármester, 

Huszti János alpolgármester
és Polgárné Nagy Elvira önkormányzati képviselő

A roma segélyes fotó alá: Augusztus 30-án csütörtökön
126 vámospércsi iskolás gyerek kapott iskolakezdési

tanszersegélyt a Roma Nemzetiségi Önkormányzattól. 
A közel 230 ezer forintos támogatással a 2012/13-as

tanévet igyekeztek szebbé tenni az önkormányzat 
tisztségviselői. A képen Szabó Béla adja át 

a tanszercsomagot
az egyik segélyezett gyerek édesapjának

A helyi közösség részévé akarunk válni
Immár három éve,

2009. óta működik váro-
sunk egyik nevezetessé-
ge, a Boya Eagles Golf és
Country Club, ismertebb
nevén a vámospércsi golf-
 pálya. Ahogy Barna Éva,
a klub vezetője értékelte,
sok ne hézség és küzdel-
mes munka van mögöt-
tük, aminek köszönhető-
en a hazai versenysport
elismeréssel em legeti ezt
az északkelet-magyaror-
szági pályát, azt azonban
fájlalja, hogy a „civilek”
között még mindig a drá-
ga sznobizmus egyik szim -
bóluma maradt a golf.

Éppen ezért a jövő egyik
kulcsfontosságú feladata szá-
 mukra, hogy közelebb kerül-
jenek az emberekhez, illetve
hogy olyan programokkal,
lehetőségekkel álljanak elő,
amelyek felkeltik azoknak is
az érdeklődését, akik egysze-
rűen csak egy kellemes és
színvonalas kikapcsolódás-
ra vágynak a golf révén. Mert
ezt – ahogy a klubvezető
mondta –, minden tekintet-
ben nyújtani tudja a golf és
a vámospércsi komplexum.
A filmeknek és több mint
negyven év szocialista mun-
káskultúrának kö szönhető-
en minden második ember
úgy gondolja tévhite szerint,
hogy ez a sport a megköze-
líthetetlen felső tízezer ki -
váltsága. Pedig nem így van.
A hazánkban a huszadik szá-
zad első harmadában elter-
jedt sportág szerte a világ-
ban tö megsportként is mű -
ködik, és ha 1945. után nem
következik be egy gyökeres
változás a hazai világszemlé-
letben, ak kor ma már Ma -
gyarországon is így lenne ez.
Így viszont az alapoktól kell
újra építkezni a „bólyai sa -
soknak” is, ami nem könnyű.
A beruházást, amelynek
eredményeként létrejött a
régió legmodernebb pályá-
ja, saját tőkéből valósították
meg a tulajdonosok. A fej-

lesztésekhez azonban ez
már nem volt elég. Ezért is
voltak csalódottak, amikor
központi forrásra pályáztak,
és csak értetlenül méreget-
ték pályázataikat. Pe dig
ahogy Barna Éva állítja, egy
olyan régióban, ahol ma gas
a munkanélküliség, nagy a
szegénység, és kevés a jó
lehetőség, komoly húzóerőt
jelent egy ilyen európai szín-
vonalú sportcentrum léte.
Hiszen helyi munkaerőt fog-
lalkoztatnak, amelynek bő -
vítését tervezik jövőre, ide-
genforgalmat generálnak,
amely a környéknek is bevé-
telt jelenthet, és még az is
járulékos haszonként jelent-
kezik, hogy a helyi ingatla-
nok is többet érnek egy ilyen
környezetben. Ezt tá masztja
alá az is, hogy – bár szeré-
nyen, de növekszik a golfpá-
lya helyi látogatottsága –,
a sportturizmus azonban
remekül működik. Eu rópa
számos országából jönnek
ide rendszeresen, de nép-
szerűek a környező régiók-
ban is. Így aztán Kassa, Nagy -
várad, Kolozsvár, Arad gol-
fosai gyakori vendégek
náluk, de még a kissé távo-
labbi hazai városokból is
többen jönnek el, mint Deb -
recenből, vagy Vámospércs -
ről. Valami mégis változott
nemrég, hiszen a soron kö -

vetkező fejlesztésekre az Új
Széchenyi Tervből az ÉAOP-
2.1.1/H-11 – turisztikai szol-
gáltatások fejlesztése tárgyú
felhíváson negyvenegy mil-
lió forintot sikerült elnyerni-
ük, amelyből – saját erővel
kiegészítve – egy közel hat-
vanmilliós fejlesztést valósí-
tanak meg a jövő év tavaszá-
ig. A megvalósítás során a
golf klub színvonalas szol-
gáltatásainak fejlesztése, bő -
vítése a fő cél. Kialakításra
kerül egy fedett elütőhely,
mely lehetőséget biztosít,
hogy a golfozók kedvezőtle-
nebb időjárási körülmények
között is igénybe tudják ven-
ni a szolgáltatásokat, továb-
bá hozzájárul a természet-
ben űzhető sportág szezon-
jának kitolásához is. Meg -
épül a golfpálya megközelí-
téséhez elengedhetetlenül
szükséges út és a hozzá kap-
csolódó parkolók, valamint
egy karbantartó épület is,
mely a golfpálya karbantar-
tásához szükséges gépi és
kézi szerszámok tárolását és
a karbantartó személyzet
szociális ellátását szolgálja.
Barna Éva úgy látja, hogy
ezzel a döntéshozók is elis-
merték, hogy amit ők csinál-
nak, az is a területfejlesztés, a
vidék megtartásának egyik
módja. Úgy véli, hogy a helyi
közösség szemléletében is

egyszer és mindenkorra le
kell rombolni a téves előíté-
leteket, és érdemes minden-
kinek tennie egy próbát.
Hiszen esetükben szó sze-
rint már két kóla áráért is
lehet golfozni legalább egy-
szer egy hónapban méghoz-
zá úgy, hogy ők biztosítják a
felszerelést is. Nem kell flan-
cos vasalt nadrág, megszo-
kott hétköznapi, utcai ruhá-
ban, egy sima talpú cipőben
is lehet jönni, senki nem fog-
ja majd kinézni a betérőt.
Ennek érdekében igyekez-
nek a jövőben szorosabb
kapcsolatot tartani Vámos -
pérccsel, ezért is szervez-
tek gyermeknapon családi
programot. Mert mint min-
den sportágban, számukra
is fontos az utánpótlás
nevelés, a jövő bajnokai-
nak megtalálása. Hiszen, a
„loki” híressé vált futballis-
tái is főként vidékről szár-
maznak. A klub junior
programja révén a helyi fia-
talok kiváló (kiemelkedé-
si??) lehetőség előtt állnak,
hogy nemzetközi szintű
sportoló váljon belőlük.
Szívesen vennék azt is, ha az
iskolai testnevelés órák tema-
tikájába a golf is szerepet
kaphatna, ha már adott a
helyi lehetőség, de a tanórán
kívüli sportfoglalkozások-
nak is szívesen biztosítanak
helyet. A gyakorló pályájuk
éppen azt a célt szolgálja,
hogy a nulláról elkezdve, az
alapokat megtanulva, a
helyi la kosság körében is
épüljön be a golf, mint
egészségmegőrző sport és
életforma. Az elkövetkező
időszak nagy sikere az lenne
számukra, ha az itt élők is a
magukénak tudnák a helyi
golfpályát. Ahogyan a klub-
vezető fogalmaz, „dobd fél-
re előítéletedet, légy nyitott
a világra, sétálj, golfozz az
egészségedért”, mely 6-tól 99
éves korig játszható, és
bármely életkorban elkezd-
hető.  

Endrédi Csaba

A vámospércsi, Magyarország egyik legmodernebb 
és legszebb golfpályája

Hunor a Medulloblastoma 
gyermekkori rosszindulatú agydaganatok

egyik leggyakoribb típusa ellen  harcol.



Vámospércs is bemutatkozott 
a Hajdúsági EXPO-n

Az Ipari és Mezőgaz da -
sági Gépkiállítás és Ter -
mékbemutató a hagyo-
mányos programokon
túl meglepetésekkel is
szolgált. A Traktorhúzó
Európa Kupát is magába
foglaló rendezvényen je -
les szakmai előadók tájé-
koztatták a környékbeli
gazdákat az agrárgazda-
ság aktuális kérdéseiről,
magyar–szlovák–román–
ukrán üzletember talál-
kozó kínált lehetőséget a
vállalkozóknak kapcso-
lataik szélesítésére.

A rendezvény első napján
a mezőgazdaságé volt a fő -
szerep. Jakab István, a Ma -
gosz elnöke, az országgyűlés
alelnöke tájékoztatójában ar -
ról beszélt, hogy a szerkeze-
ti átalakulások most zajlanak
az agrárgazdaságban. Úgy
vélte, hogy a magyar mező-
gazdasági termelők verseny-
képessé tételéhez többek kö -
zött színvonalas szolgálta-
tást és tanácsadást nyújtó
kamarai szervezetre van
szükség, amely biztosítja a

gazdák versenyképességét
annak révén, hogy a kamara
segítségével gazdasági dön-
téseikhez piaci, pénzügyi,
szakmai információkat kap-
nak. A másik kiemelt téma a
földtörvény, amelynek leg-
főbb célkitűzése, hogy védje
a magyar földtulajdont, és
érvényesítse a magyar bir-
tokpolitikát. A mezőgazda-

ságban emellett hatalmas
gond az aszály: ezért kiemelt
feladat az integrált vízgazdál -
kodás megteremtése is, fo gal-
mazott Jakab István, akivel
Ménes Andrea Vámos pércs
polgármestere is tárgyalt. 

Ezt követően egy hajdúvi-
di baromfifeldolgozó üze-
met látogattak meg, majd
pedig a biogazdálkodás és a
mezőgazdaságban alkalmaz-
ható megújuló energia volt a
téma. Ezután a Béke Agrár -
szövetkezet biogáz-üzemét
és szarvasmarha telepét néz-
hették meg az érdeklődő
szakemberek. A rendezvé-
nyen részt vett Parragh
László, a Magyar Kereske -
delmi és Iparkamara elnöke
is, aki előadásában kiemelte,
a magyar gazdaságban min-
den nehézség ellenére pozi-
tív folyamatok zajlanak, de
fontos kérdés, hogy a meg-
hozott döntések eredményei
mikor lesznek napi szinten is
érzékelhetők. Budai Gyu la, a
Vidékfejlesztési Miniszté ri -
um államtitkára is üdvözölte
az expo-t. Az államtitkár el -

mondta, a rendezvény a tér-
ség mezőgazdászainak, vál-
lalkozóinak olyan lehetősé-
get biztosít a kapcsolataik
szélesítésére, amely egyedül -
álló. A kiállító mintegy fél-
száz vállalkozásnak olyan ün -
nepe a program, amely üzleti
szempontból is jelentős. 

A kiállításon a Hajdú -
kerületi Hajdúvárosok Szö -
vet ségét jelképesen is ismét
megerősítették azzal, hogy
az érintett városvezetőknek,
köztük Ménes Andrea pol-
gármesternek átadták az
egykori Hajdúkerület pecsét-
 jét ábrázoló Hajdúláncot. Az
eseményen a továbbiakban
sor került még a megyei gaz-
dafórumra, a magyar–szlo-
vák–román–ukrán üzletem-
ber találkozóra, de hallhat-
tak a résztvevők a gazdaságé-
lénkítés egyik fontos eszköz-
éről a Wekerle Tervről is.
Vámospércset a kiállításon a
Hungaro Torma Kft., a Pri -
ma Enten Kft., a Pirog Pék -
ház, a Vámosgép Kft., a Kis -
virág Cukrászda, valamint a
Boya Eagles Golf és Country
Club képviselte és mutatta
be termékeit, illetve szolgál-
tatásait. A Vámospércs Váro -
si Önkormányzat köszöne-
tét fejezi ki a standot építő
Somogyi László Gábor mű -
vésztanárnak, a fellépő Búza -
virág Gyermekkórusnak és
Ráczné Stummer Ibolya kar-
vezetőnek a színvonalas kul-
turális műsorért, továbbá az
önkormányzat dolgozóinak
és a Mátyás Király Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógusainak, akik a kiál-
lítás ideje alatt fogadták az
érdeklődő vendégeket és
áldozatos munkájukkal hoz-
zájárultak városunk sikeres
bemutatkozásához.  

Ménes Andrea
polgármester
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Huszonegyedszer nyitották
meg Vámospércsen 

a grafikus művésztelepet

Július 31-én nyílt meg a Vámospércsi Művésztelep és
Grafikai Műhely 21. nyári kurzusa. Az elmúlt években
megszokott létszámban jöttek el ezúttal is városunkba az
alkotók. Rendszeresen 12-16 alkotó dolgozik a telepen,
ahol az idén 15 művész vett részt a közös alkotómunkában.
Közülük ketten ezúttal Nagyváradról érkeztek, ketten
pedig Lehó István és Pekárovics Zoltán helyi alkotók. 

A Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely 1992-
ben, Vámospércs fennállásának 700 éves évfordulója
alkalmából alakult meg. A telep vezetője azóta is Fátyol
Zoltán festőművész, aki szerint a nyaranként megrende-
zett művésztelep célja kettős. Egyrészt a helyi és a szűkebb
régióra történő kisugárzással a civil kultúra önszervező-
désének támogatása a helyi önkormányzat tulajdonába
kerülő és folyamatosan bővülő kortárs művészeti gyűjte-
mény kialakításával. Másrészt a művésztelep lehetőséget
kíván biztosítani a régióban lévő kortárs szellemiségű
művészet bemutatására és népszerűsítésére, kortárs
művek megszerzésével a vámospércsi gyűjtemény számá-
ra. Eleinte Vámospércsen élő, a városhoz kötődő művé-
szek alkottak itt, később viszont Debrecenből és más váro-

sokból is érkeztek művészek, amely most már évről évre
nemzetközinek is nevezheti magát. Szakmai irányelvként
a korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is egy témát
jelöltek meg, amelyre felfűzhetőek a telepen készült mun-
kák, s amelyhez – nem kötelező jelleggel – kapcsolódhat-
tak a résztvevők. A művészi szabadságot tiszteletben tart-
va, technikai, műfaji megkötés nélkül tehette ezt minden-
ki. Az idei téma: Több-let(t), a land art program címe: Zsák-
Út volt. A hagyományos zárókiállítást, melyen az idei ter-
mést, a legjobb alkotásokat láthatja a közönség, augusztus
11-én, szombaton 17 órakor nyitották meg a Vámospércsi
Művelődési Ház és Könyvtár kiállítótermében. Ezúttal a 15
alkotó 28 munkáját láthatja a közönség október elejéig. 

A Művésztelep fő támogatója a fenntartó Vámospércs
Városi Önkormányzat volt. Támogató volt Demeter László
vállalkozó, aki az alkotások keretezésével segítette a művé-
szeket, a Főnix Takarékszövetkezet, és dr .Csősz Csilla.
A szervezők ez úton is valamennyi támogatónak köszönik
a segítőkész hozzáállást.

Endrédi Csaba

A vámospércsi standot 
Jakab István MAGOSZ elnök is meglátogatta, akit

Ménes Andrea polgármester fogadott

A hajdú városok szövetségét egy új medállal 
pecsételték meg ismét. Középen Ménes Andrea

Vámospércs polgármestere

Ménes Andrea polgármester és Fátyol Zoltán 
a művésztelep vezetője a záró kiállításon

Osztálytalálkozó
a vámospércsi iskolában

A vámospércsi iskolá-
ban 1971-ben végzett 8.c
osztály tartott találkozót
augusztus 25-én. 

Az egykori 35 fős osz-
tályból 23-an jöttek vissza
régi iskolájukba. Az ese-
ményen négy évtized

örömteli és boldog pilla-
natairól, szomorú és ne-
héz időszakokról, újrakez-
désekről szóltak a beszá-
molók.

A közös vacsorát köve-
tően önfeledt mulatással
ért véget az „osztálybuli”.

Kacsándi Magdolna, Kozák József, Rácz József,
Szabó Margit, Suba Sándor, Nagy Ferenc,

(guggolnak) Krajcsik Sándor,Tóth József, Csányi
Margit, Terdik Katalin, Szathmáry Mária, Fodor
Erzsébet, Nagy Józsefné tanárnő, Pólyik Margit,

Kocsis Júlia, Demjén Ilona, Kulcsár József, Kindris
Gáborné tanárnő, Szendrei Lajos, Varga Zoltán,

Deák Gáborné tanárnő (állnak)


