
A Nemzetgazdasági Minisz -
térium (NGM) két új foglalkoz-
tatási programot indít: az Út
a szakmaválasztáshoz című
program keretében a hátrá-
nyos helyzetű fiatalok szakmá-
hoz jutását támogatják, a helyi
önkormányzatokat pedig ab -
ban segítik majd, hogy a nyári
szünidőben diákokat alkal-
mazhassanak. 

Czomba Sándor, a Nemzet -
gazdasági Minisztérium (NGM)
foglalkoztatáspolitikáért fele-
lős államtitkára 2013. június
13-án, sajtótájékoztatón ki-
emelte: az Út a szakmaválasz-
táshoz programra – amelybe
6-8 ezer, elsősorban roma fia-
talt vonnának be – 6 milliárd
forint európai uniós forrás áll
rendelkezésre. 

Kovács Zoltán, az Emberi
Erőforrások Minisztériu má -
nak (Emmi) társadalmi felzár-
kózásért felelős államtitkára
szerint az Út a szakmaválasztás-
hoz program jól egészíti ki a
már futó programokat, így az
úgynevezett MACIKA ösztön-
díjakat, amelyek az általános
iskolától az egyetemig kísérik a

tanulásban a halmozottan hát-
rányos helyzetűeket.   

Czomba Sándor kifejtette: a
program keretében a hátrá-
nyos helyzetű, elsősorban a
roma fiatalokat próbálják az
alapfokú oktatás utolsó évei-
ben ösztöndíjjal támogatni,
annak érdekében, hogy ké -
sőbb be tudjanak kapcsolódni
a szakképzésbe, és szakmát tud-
janak szerezni. Ösztöndíjra a
2013/2014 tanévben az általá-
nos iskola hetedik és nyolcadik
osztályában tanulók pályázhat-
nak – mondta az államtitkár,
hozzátéve, hogy a bevont lét-
szám legalább felének romá-
nak kell lennie. A támogatást
tanulmányi átlaghoz kötik: a
fiatalok 2,51-es átlag felett kap-
hatnak havonta 10 és 18 ezer
forint közötti ösztöndíjat. A tá -
mogatást két évig, vagy hete-
dik-nyolcadikban, vagy nyolca-
dik osztályban és a szakközép-
iskola első évfolyamában kap-
hatják a fiatalok. Többlettá mo -
gatást kaphat az, aki tanuló-
szerződéssel vállalatnál is dol-
gozik, vagy hiányszakmát ta -
nul.   

Az Emmi államtitkára emlé-
keztetett arra, hogy idén is 400
millió forintos keret áll rendel-
kezésre az Út a szakmához
programra a MACIKA ösztön-
díj programokon belül; ez a
keret jelenti az egyetlen ösz-
töndíj lehetőséget egyelőre a
halmozottan hátrányos helyze-
tűek számára.  Az Emmi becs-
lései, illetve az önbevallás alap-
ján az ösztöndíjjal érintettek
közül már most is 5 ezer roma
származású fiatal van. Czomba
Sándor bejelentette azt is,
hogy segíteni szeretnék a diá-
kok nyári munkavállalását is az
önkormányzatokon keresztül,
ezért 1,5 milliárd forint érték-
ben 7000-7500 fiatal – nappali
tagozatos diák – munkaválla-
lását segítik július elsejétől
augusztus 31-ig. A Nemzeti
Foglalkoztatási Alapból a bér-
költséget a tárca 100 ezer forin-
tig száz százalékban támogatja
– mondta az államtitkár, hozzá-
téve, hogy a munkahelyvédel-
mi akcióterv keretében pedig -
mivel 16 és 25 év közötti fiata-
lokról van szó - járulékmentes-
séget is kapnak a munkaadók.

Elkezdődött a kerékpár-úthálózat bővítése

XXIII. évfolyam, 7. szám
2013. július 

Ingyenes újság

Ahogy korábban már ol -
vashatták lapunkban, a Vá -
mospércsi Önkormányzat
eredményes pályázatának
köszönhetően lehetőség
nyílt a főút melletti ke-
rékpárút továbbépítésére,
amely jelentősen meg-
könnyíti a városban való
közlekedést. 

A kényelem mellett a bizton-
ságérzetünk is sokat javul majd,
mivel a beruházás keretében
a városközpontban megépül
az a közlekedési csomópont,
amelyben ezen túl jelzőlámpa
irányítja majd a forgalmat.
Ezzel kapcsolatban érdeklődé-
sünkre Ménes Andrea polgár-
mester elmondta, hogy mind a
kerékpárút építése, mind pe -
dig a jelzőlámpás csomópont
megvalósítása lakossági igényt
valósít meg. Valóban sikerél-
ményt jelenthet ez minden vá -
roslakónak, hiszen a korábbi
években számos szomorú bal-
eset történt a jelzőlámpa hiánya
miatt. A város vezetése évekig
kereste a fejlesztéshez illeszke-
dő forráslehetőséget, munká-
juk eredményeként indulhat el
a beruházás. Ménes Andrea
bízik abban, hogy a munkála-
tokkal járó esetleges kellemet-
lenségek nem rontják majd el a
vámospércsiek örömét. Hogy
némiképp fel lehessen készülni
arra, hogy milyen változások-
kal jár majd a mindennapok-
ban az elkezdett munka, tájé-
koztatást kértünk a kivitelező-
től, aki az alábbiakról tájékozta-
tott bennünket: 

A kivitelezés szakaszai:
1. Terület-előkészítő mun-

kák: fakivágás, műtárgyak, régi
csapadékcsatorna, stb. bon-
tása.

2. Vízelvezető csatorna épí-
tése, támfalépítés, közművek
kiváltása, kerékpárút alapjának
építése, szegélyezése, valamint
a 48. sz. főút kiemelt szegéllyel
történő ellátása és szélesítése.

3. Fényjelző készülékkel ellá-
tott forgalmi csomópont kiépí-
tése a Kossuth és a Nagy utcák
kereszteződésében és a kerék-
párút, valamint a 48. sz. főút fél
pályás aszfaltozása. 

4. A Pacsirta utcán és az
okmányiroda mögött parkolók
lesznek kialakítva.

A kivitelezésben érintett
szakaszok:

A beruházás a 48. számú
főút szinte egész belterületi
szakaszát érinti, így minden
bekötő utcát érint a forgalmi-
rend-változás is. 

Az építkezés a Debreceni út
felől indul, de ténylegesen – a

különböző munkafázisok mi -
att –, az egész munkaterületet
érinti.  Egyszerre több ütem-
ben folynak majd a munkála-
tok.

Az érintett szakaszon az
egész építkezés idején ideigle-
nes forgalomkorlátozás lesz
érvényben, ezért megkérjük a
lakosságot, hogy fokozottan
figyeljenek a megváltozott köz-
lekedési szabályokra, s ne rutin-
ból közlekedjenek. 

A munkavégzés tényleges
kezdetéről szórólap formájá-
ban is értesíteni fogjuk az épít-
kezésben érintett lakosokat. 

A beruházás a munka jelle-
géből adódóan időnként kelle-

metlenséggel járhat, ebben kér-
jük a lakosság szíves megérté-
sét, hiszen ez a beruházás Vá -
mospércs lakosságának életét
hivatott megkönnyíteni a jövő-
ben.

Szívesen várunk minden ész-
revételt, javaslatot a Lakosság
részéről az alábbi e-mailcímre:

multimax1999kft@gmail.com.

Ha bármilyen kérdése me -
rülne még fel az építkezés kap-
csán, az önkormányzat és a kivi-
telező örömmel áll a lakosság
rendelkezésére.

Az építkezés befejezésé-
nek várható határideje:
2013. szeptember 30.

A Vámospércsi Önkor -
mányzat az idén is kiemelt
figyelmet fordít a kezelésében
lévő utak karbantartására,
amelyekbe földutak, és szilárd
burkolatú utak egyaránt tar-
toznak. 

Ezt azért fontos részletezni,
mert a város vezetése nem
felelős a közútkezelőhöz tar-
tozó utak állapotáért. Az idei
költségvetésben a földutak

karbantartására összesen több,
mint két és félmillió forint lett
előirányozva. Az utak felméré-
se után a szakemberek azt
javasolták, hogy mivel Vá mos -
pércsen rövidesen elindul a
szennyvíz-program megvaló-
sítása – ami azt jelenti, hogy a
meglévő szilárd szerkezetű
utakat a vezetékek fektetése
miatt felbontják, majd sávo-
san javítják –, ezért az idén

helyszíni betonozással érde-
mes a javításokat elvégezni.
Ennek a becsült anyagköltsé-
ge háromnegyed-millió fo rint,
és a munkát a helyi munkavál-
lalókkal valósítja meg az ön -
kormányzat. A földutak kar-
bantartását úgynevezett „gré-
derezéssel” végzik majd el,
körülbelül hatszázezer forin-
tért – tájékoztatott Ménes And -
rea polgármester. 

A városközpontban rövidesen jelzőlámpás 
csomópont segíti majd a közlekedést

Javítják az önkormányzati utakat

Újabb foglalkoztatási programok indulnak fiataloknak



Elegáns divat
Megnyitottuk 
női új divatáru

árucikkeket forgalmazó
üzletünket 

Nyíracsád, Arany  J. utca
5. sz. alatt.

A ruhák saját tervezé-
sűek és készítésűek, éppen
ezért egyediek és jó minősé-
gűek.

Ha felkeltettük érdeklő-
dését látogasson el hozzánk
személyesen, illetve tekintse
meg honlapunkat a www.ele-
gansdivat.webnode.hu címen.
Érdeklődhet telefonon 06-
30-425-8862

Megnyitottuk 
női új divatáru

árucikkeket forgalmazó
üzletünket 

Nyíracsád, Arany  J.
utca 5. sz. alatt.
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2013. június hónapban két ülést tartott.

A június 13. napján tartott ülésen a következő döntések
születtek:

n a Testület úgy határozott, hogy a „Vámospércs kerék-
párforgalmi hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-
2011-0003 azonosító számú, támogatásban részesített pályá-
zat megvalósításával kapcsolatban az önkormányzat pályá-
zatot nyújt be a helyi önkormányzatok és az önkormányzati
társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013.
(V.22.) BM. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint, az inf-
rastrukturális fejlesztéshez elnyert uniós támogatás saját for-
rás kiegészítéséhez, a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint 50%-
os mértékben. Az igényelt támogatás összege: 20 826 408 Ft.
A hatályban lévő támogatási szerződés alapján a projekt
bruttó elszámolható összköltsége 416 528 154 Ft. A projekt
megvalósításához vállalt saját forrás összege: 41 652 816 Ft,
a pályázati támogatáson felüli saját forrást (vállalt önerő
50%-a) az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a fel-
halmozási célú előző évi pénzmaradvány terhére biztosítja,

n arról döntöttek a képviselők, hogy a „Vámospércs 2027”
kötvény – OTP Bank Nyrt.-nél óvadéki számlán elhelyezett –
bevételéből a költségvetési elszámolási számlájára lehívja az
alábbi fejlesztési célú kiadásokat – a számlán elhelyezett óva-
dék összegének mértékéig – 43 516 994 Ft összegben, az
alábbiak szerint:

– Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
113/2012. (VI.25.) számú határozatában döntött arról, hogy
Vámospércs Városi Önkormányzat és a Regionális Fejlesztési
Vállalat Kft. (jogutódja: E-Star Alternatív Nyrt.) között 2005.
október 3-án létrejött hőszolgáltatási szerződést közös meg-
egyezéssel megszünteti, valamint a cég által 2005-ben be-
épített technológiát és hőszolgáltatási eszközöket 20 MFt+
áfa összegért, azaz 25 400 000 Ft-ért megvásárolja. A hőszol-
gáltatási szerződés a tavalyi évben megszüntetésre került, a
fizetési kötelezettségnek az önkormányzat eleget tett,

– Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 75/2013. (V.13.) számú határozata alapján – a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0050. azonosítószámú Vámospércs és
Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szenny-
víztisztítása című pályázathoz kapcsolódó költség-haszon
elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel meg-
valósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő pót-
lási terv készítésére – Vámospércs és Nyírmártonfalva
Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás részére – a
társulási megállapodás szerinti arányokat figyelembe véve  -
21 148 866 Ft összegű kölcsönt biztosított. A kölcsönszer-
ződés megkötésre került, a beruházáshoz kapcsolódó szol-
gáltatás ellenértékének lehívása szükségessé vált. 

n a képviselő-testület úgy határozott, hogy Vámospércs
Város csatlakozik a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Szövet-
ségéhez, ennek érdekében a Szövetség célkitűzéseit magáé-
nak vállalja, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve
kötelezőnek ismeri el, vállalja, hogy a szövetség munkájában
tevékenyen részt vesz, vállalja, hogy az éves tagdíjat az alap-
szabály által előírt határidőben megfizeti, a tagsági viszony-
ból eredő egyéb kötelezettségek teljesítését vállalja.

A képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatta a
munkáját.

A június 25. napján tartott ülésen a következő döntések
születtek:

n a Képviselő-testület által 2013. április 30. napján kiírt
Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állás pályá-
zattal kapcsolatban a Humánpolitikai Bizottság és a testület
meghallgatta az érvényes pályázatot benyújtott pályázókat,
és úgy határozott, hogy a pályázatot eredménytelenné nyil-
vánítja, és új pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltató
Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkaköré-
nek betöltésére (a pályázat részletei a város honlapján, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a KSZK honlapján és
a Szociális Közlönyben fognak megjelenni),

n a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
83. § (4) bekezdésében biztosított véleményalkotási joga
alapján a testület egyetértett a Tankerület által a Mátyás
Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (4287 Vámos-
pércs, Iskola u. 1.) javasolt elnevezésével: „Vámospércsi
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola”,

n a Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi
munkájáról szóló beszámolóját a képviselők elfogadták,

n elfogadásra került a Helyi Esélyegyenlőségi Program,
melyben helyzetelemzés készült a hátrányos helyzetű társa-
dalmi csoportok – külön tekintettel a nők, a mélyszegény-
ségben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, a gyer-
mekek és időskorúak csoportjára – oktatási, lakhatási, fogla-
koztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről,

n a testület jóváhagyta a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a
2013. év II. féléves ülés- és munkatervét, amely alapján a tes-
tület a második félévben hat rendes ülést fog tartani,

n elfogadta a képviselő-testület a Vámospércs-Nyírmár -
tonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítását,

n a vidékfejlesztési miniszter 11/2013. (III.5.) VM rende-
letében kiírt LEADER Térségek közötti együttműködés vég-
rehajtásához nyújtandó támogatás iránti pályázat tárgyában
úgy határoztak a képviselők, hogy az önkormányzat csatla-
kozni kíván a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülethez, a pályá-
zat költségterve és célja jóváhagyásra került.

A képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatta a
munkáját.

Ménes Andrea
polgármester

Tájékoztató
Június 7-én súlyos köz-

lekedési baleset érte váro-
sunk iskolájának egyik
diákját és tanárát. Mivel
az eset mindannyiunkat
megrázott, ezért igyekez-
tünk információt gyűjteni
az ügyben, hogy az esetle-
ges szóbeszédnek elejét
vegyük. 

A szerencsétlenség ak -
kor következett be, ami-
kor egy kerékpáros iskolai
kirándulásról tértek visz-
sza a diákok és a tanárnő
a Szentannapuszta- Sán dor
tanyáról. Amikor a mellék-
útról ka nyarodtak a főút-
ra, Pata kiné Ács Erika
mint felvezető tanár igye-
kezett felderíteni, hogy
felhajthatnak e az úttestre,

amikor egy lengyel rend-
számú mikrobusz csapó-
dott a csoportba. A sérül-
tek kö zött volt Patakiné ta -
nárnő és Tóth Réka ta nuló
is. Mind ketten súlyos, élet-
veszélyes sérüléseket szen-
vedtek, az érintett szerve-
zetek pedig a legrövidebb
időn belül megkezdték a
mentést, amelybe mentő-
helikoptert is bevontak. A
tájékoztatás időpontjában
a tanárnő még intenzív
osztályon van, de állapota
napról-napra javul, míg
Réka már a rehabilitáció
fázisában van. 

Teljes felépülésükért va-
lamennyi városlakó szorít,
és együtt érez a sérültek-         -
kel.

Hiteles energiatanúsítás gyorsan és olcsón. Tel.: 06 30
429-9064.
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Negyven év egy munkahelyen
Ma már egyre keveseb-

ben mondhatják el ma -
gukról, hogy aktív, dol-
gos éveiket egyetlen mun-
 kahelyen töltötték el.
Ilyen szerencsésen ala-
kult Varga Jánosné, Juli -
ka pályafutása, akit szin-
te mindenki ismer a vá -
rosban, hiszen négy évti-
zeden keresztül foglalko-
zott generációk ügyeivel.
Julika negyven év mun-
kaviszony után vonult
nyugdíjba, búcsúztatója
június 19-én volt a város-
házán.

A jeles esemény kapcsán
arról beszélt lapunknak az
ünnepelt, hogy bár valóban
a tanács-, majd később a
városháza volt a munkaadó-
ja, eredetileg egy másik
munkakört töltött be, adó-
ügyi előadó volt. Majd a
kilencvenes évek elején lett
igazgatási-személyügyi ügy-
intéző, és lényegében azóta
ezzel foglalkozik. Illetve te -
vékenysége kiegészült idő-
közben a közfoglalkoztatási
ügyek intézésével is. A kissé
kacifántos szakmai megfo-
galmazás elmondása szerint
egyfajta humán erőforrás
nyilvántartást jelent, vagyis
a városházán dolgozók sze-

mélyi anyagát gondozta, a
közfoglalkoztatással kapcso-
latos tennivalókat pedig
aligha kell manapság részle-
tezni, hiszen nagyon sokan
érintettjei ennek Vámos -
pércsen. Julika azt is el -
mondta, hogy a rendes
nyugdíjba vonulásig még
négy évet kellett volna vár-
nia, de szeretett volna jó

egészségben, aktív éveket
eltölteni, ezért választotta,
hogy hamarabb teszi le a sta-
fétabotot. Egyébként sem
híve annak, hogy az időseb-
bek a mai időkben a fiata-
loktól vegyék el a munkale-
hetőséget, bár nem titkolja,
hogy hiányozni fog neki a
rendszeres munkába járás,
és az a közösség, amelytől

megvált. Mindenkivel jól
kijött, és az emberekkel is
szót értett, pedig nem kevés
emberrel kellett ügyet intéz-
nie. Mégis szerették, kedvel-
ték, és ezt részben annak tud-
ja be, hogy tősgyökeres vá -
mospércsiként mindenki is -
mert őt, és ő is könnyebben
értette meg a hozzá forduló-
kat, hiszen a nagy részük szá-
mára sem volt ismeretlen.
Nem aggódik amiatt, hogy
unatkozni fog otthon, hi -
szen lesz mit csinálnia. Szí -
vesen kertészkedik, és rok-
kantnyugdíjas férje mellett
el kell még egy dolgos kéz a
háztartásban. 

Két fiuk van, egyikük
Debrecenben dolgozik és él,
másikuk pedig Németor -
szágban dolgozik. Nemrég
látogatták meg őt, úgyhogy
két és fél hétig voltak nála.
Egyszerre volt meg ezzel a
nyaralás, és az, hogy sikerült
finomat főzni a „gyereknek”.
Nagyon örültek, hogy erre
az útra sor kerülhetett, és
bizony ezt munka mellett
megvalósítani aligha lehet-
ne rendszeresen. Nem akar
persze teljesen elszakadni a
régi munkatársaktól, de a
lassúbb tempó és a pihenés
jól fog esni ennyi munka
után.  

A képen Julika, balján Ménes Andrea polgármesterrel,
jobbján Kanyóné Papp Klára jegyzővel

CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ

(vízteres kivitelben is), 

kül és beltéri kemence
tervezését, építését 

és cserépkályha 
átalakítását, javítását 

vállalom 
új és használt anyagból is.

Érdeklődni: 
MOCZOK GÁBOR

30/239-4674, 52/251-307
www.moczokkandallo.hu

Júliusban született:

GUBA DOMINIK (Guba Beáta és Balogh János)
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MEGEMLÉKEZÉS

Neved a szél simítja egy táblán

az örök kék ég alatt, az örök magány,

de mégis bennünk élsz tovább,

mert az emlék erősebb, mint a halál.

Fájó szívvel emlékezünk

ZUDOR JÓZSEF

halálának 20. évfordulójáról

Felesége és családja



Június 1-én, szombaton
került sor Vámosoro szi -
ban a Vámos Települések
Nemzetközi találkozójára.
Az alig több mint 500 lelkes
szabolcsi településen meg-
rendezésre kerülő jeles
eseményen városunk dele-
gációja Ménes Andrea pol-
gármester vezetésével vett
részt.

A gyülekező a település ha -
tárában volt, ahol a népi ruhá-
ba öltözött helyi fiatalok és a
lovas betyárok nagy szeretet-
tel fogadták a megérkező ven-
dégeket.

Ide érkezett meg a Pénz -
ügyőr SE 15 fős kerékpáros
csoportja is Gombár Gábor
vezetésével.

Személyükben viszont lát-
tuk ismerőseinket, hiszen má -
jus 30-án Vámospércs volt a
túra indulópontja. A Tájházba
érkeztek az ország különböző
pontjairól a pénzügyőr kerék-
pározók (Miskolc, Tatabánya,
Szolnok stb.), majd másnap
reggel, pénteken, kerékpáron
útra keltek és Vámosatyán át
érkeztek Vámosorosziba.

Délelőtt 10 órakor a NAV
Pénzügyőr Zenekarának zené-
jére indult a zenés felvonulás a
delegációk részvételével. A te -
lepülés polgármestere Végh
Endre valamint Hám László a
VTSZ elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket, méltatta a te -
lepülés lakóinak odaadó mun-
káját, majd a kiemelkedő mun-
káért díjakat adtak át. A Vámos
Települések Polgármesterei a

hagyományoknak megfelelő-
en, az összetartozást szimboli-
záló közös gyertyagyújtással
erősítették meg, hogy a „vá -
mosok nagy családja” ismét
együtt van, tehát van jövője a
közösségnek, egymás megbe-
csülésének.

A protokolláris események-
hez tartozó hagyományos kö -
zös faültetés után elkezdődtek
a sport programok és a kultu-

rális műsorok. Vámospércs
képviseletében a Pircsike Köz -
művelődési Egyesület mutatta
be hangulatos színdarabját.
Sportolóink közül az asztalite-
nisz szakosztály, és a sakk-kör
tagjai jelentek meg. Az asztali-
tenisz versenyt városunk kép-
viseletében Kacsó Norbert
nyerte meg. A különlegessé-
get kedvelő érdeklődők fogat-
hajtó versenyt és „VÁM kom-
mandó” bemutatót láthattak.
Ugyanis a NAV Észak-alföldi
bevetési egysége, bemutatta a
cigarettacsempészés, a tiltott
határátlépés, a kábítószer elle-
ni küzdelem részleteit, egyfaj-
ta élő illusztráció keretében.
Nagy érdeklődés kísérte a
pálinkaversenyt, mely során a
zsűri elé került különböző
gyümölcsből készült párlato-
kat hasonlíthatták össze az
érdeklődők.

A jó hangulatú baráti talál-
kozón mélyültek a baráti kap-
csolatok, erősödött az össze-
fogás a vámos települések csa-
ládjának tagjai között.

Diósné Kozma Erzsébet

Gazdálkodók figyelmébe!
Gyorsan telnek a napok az amúgy is rengeteg fel-

halmozódott tennivaló közepette, így észrevétlenül
lemaradhatnak egy-egy fontos határidőről, legyen
szó akár támogatás igényléséről, vagy valamilyen tel-
jesítési kötelezettségről, így ezeket most számba szed-
ve ismertetném Önökkel. A területalapú támogatások
elkészítései és módosításai határidőben megtörtén-
tek. Ugyanakkor a következőkre hívjuk fel a figyel-
met:

– 88/2013 (V.30.) számú MVH Közlemény a 2013-as
támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás
támogatás igényléséről.

Támogatási kérelemnek kizárólag a K13600/K13601
Főlap és a K13602 Betétlap (ok) együttes beadása minősül,
melyen igazolni kell a tenyésztésben lévő állomány gümő-
kór-, brucellózis- és leukózis mentességét! 

A támogatási kérelmet 2013. június 1. és 2013. július 31.
között lehet benyújtani az MVH illetékes megyei kirendelt-
ségéhez postai úton. Javasoljuk, hogy a küldeményt térti-
vevénnyel adja fel.

A támogatás igénybevételének feltétele: legalább 3 támo-
gatható állat, a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem
postára adását követő naptól kezdődően 6 hónapig folya-
matosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás). A kérelme-
zett állatai legalább 30%-ának van ellése a 2013. január 1. és
2013. december 31-ig tartó időszak során. A kérelmezett
állattól a birtokon tartási ideje alatt született borjakat köz-
vetlenül a születést követően legalább egy hónapon keresz-
tül az anyjukkal azonos tenyészetben tartja, és a támogatás
alapjául szolgáló állatlétszámában a birtokon tartás teljes
ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40%;

– 171/2013. (V. 29.) Korm. rendelet a vizek mezőgaz-
dasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról. Az
Európai Unió nitrát irányelve a vizek védelmében előírja,
hogy négyévenként felülvizsgálni, és szükség esetén kiegé-
szíteni, módosítani kell a nitrátérzékeny területek listáját.
Európai uniós kötelezettségünknek eleget téve Magyar -
ország a nitrátérzékeny területek listáját felülvizsgálta, és
kijelölte az újakat. Nitrátérzékenynek számítanak azok a
területek, amelyek geológiai, talajtani adottságaik, a terület-
használat vagy a vizek magas nitrát tartalma miatt annak
minősülnek.

A módosítás 2013. szeptember elsejétől hatályos, de csak
2014. szeptember elsejétől kell végrehajtani az újonnan
átminősített területeken a helyes mezőgazdasági gyakorla-
tot. 

A 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrát érzékeny terüle-
teken üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó tele-
pek trágyatároló, feldolgozó műtárgyai kialakításának határ-
ideje:

a) az állattartó telepek hígtrágyatárolóira legkésőbb 2014.
december 31.,

b) az állattartó telepek istállótrágya-tárolóira legkésőbb
2015. december 22.

– 32/2013. (V. 9.) VM rendelet az egységes területalapú
támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igénylé-
séhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, vala-
mint az állatok állategységre való átváltási arányának meg-
határozásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módo-
sításáról 

Állandó legelők védelmére vonatkozó előírások: ameny-
nyiben a területet nem legeltetik rendszeresen, a területen
tárgyév szeptember 30-ig legalább egyszer tisztító kaszálást
kell végezni. Továbbá nem minősül az új előírás megsértésé-
nek az, ha jogszabályban meghatározottak szerint a Natura
2000 gyepterületeken a terület 5–10%-át kaszálatlanul hagy-
ják. A kunhalmok esetében némi változás fogalmazódott
meg, miszerint a kunhalmok területén tilos bárminemű
talajmunka végzése, kivéve a gyeptelepítés előkészítéséhez
szükséges talajmunka.

–  43/2013. (V. 29.) VM rendelet a nitrátérzékeny terü-
leteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzété-
teléről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mező-
gazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmé-
hez szükséges cselekvési program részletes szabályairól,
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról.

– A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) felhívja az ingat-
lantulajdonosok és a földhasználók figyelmét, hogy a VM
Földügyi és Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2013. évi
határszemle ellenőrzések végrehajtását. Az ellenőrzéseket a
földhivatal hajtja végre és elsősorban a termőföld védelmé-
ről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes haszno-
sítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellen-
őrzi.

Az előírás arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföl-
det a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa,
amennyiben az adott területen nem folytat termelést, akkor
a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények
megtelepedését és terjedését megakadályozza. A hasznosítá-
si kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását
vonja maga után.

A határszemle ellenőrzések kiterjednek a termőföldek
engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a
művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egye-
zőségének vizsgálatára is.

– A Területalapú támogatás igénybevételének feltétele-
ként előírt kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó jogcímek
ellenőrzései ( JFGK 2, 3, 4, 9, 6, 7, 8,) megkezdődtek.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy ezzel kapcsolatos
nyilvántartásaik naprakészek legyenek.

Kiss Zoltán Csaba igazgató
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Földművelésügyi Igazgatóság

800 éves testvér településünk, Szilágynagyfalu
Június közepén ünne-

pelte városunk testvérte-
lepülése Szilágynagyfalu
fennállásának 800. évfor-
dulóját.

A nevezetes eseményre
meghívást kapott városunk
is. 15-én, szombaton a dele-
gáció Huszti János alpolgár-
mester úr vezetésével érke-
zett meg a településre. A cso-
portot a helyiek igazi baráti
szeretettel és kedvességgel
fogadták.

Az ünnepi rendezvényhez
kapcsolódó fotó kiállításon
a város múltjából ismerhet-
tek meg részleteket, vala-

mint a testvértelepülések,
közte vá rosunk mutatkoztak
be. 

Az egésznapos program
során a helyi és a testvértele-
pülések művészeti csoport-
jai mutatkoztak be. A Vámos -
pércsi Népdalkör hangula-
tos műsora nagyon tetszett a
közönségnek.

A programokkal egy idő-
ben a sportolók is összemér-
ték tudásukat. A baráti mér-
kőzésen a Vámospércsi
Öreg fiúk Csapata játszott.

Vasárnapi programokon
Ménes Andrea polgármester
vezetésével vett részt Vámos -
pércs delegációja.

A fesztivál megnyitóján vonul Vámospércs delegációja

Színes és változatos programokkal ünnepelt 
a 800 éves Szilágynagyfalu

Vámos Települések 
VI. Nemzetközi Találkozója

Arany minősítést kapott 
a Vámospércsi Népdalkör

Arany minősítést ért el és
ezzel tovább jutott a közép-
döntőbe a Vámospércsi nép-
dalkör Nagyrábén, június
8-án, a X. Vass Lajos Nép -
zenei Találkozón és Verse -
nyen, melyet a hagyomá-
nyokhoz hűen a Vass Lajos
Népzenei Szövetség a 2013-
2014-es esztendőben is meg-
rendez felmenő rendszerrel.

A versenyre a Kárpát-
medencében élő valameny-
nyi magyar, s a határon belül
élő nemzetiségi dalköröket,
zenei csoportokat, szóló
énekeseket, hangszeres szó-
listákat várják. „Hagyomá -
nyos régiók, régiók  hagyo-
mánya” címmel. A program
célja, hogy tisztelegjen Vass
Lajos szellemi hagyatéka
előtt. Ő volt az, aki egy or -
szággal énekelte annak ide-
jén, hogy „Föl szállott a pá -

va…”, vagyis a televízió köz-
vetítésével megénekeltette a
magyar népet. Hatására a
figyelem középpontjába ke -
rült, a népzene, azaz zenei
anyanyelvünk, amely lélek-
ben összekapcsol emberi
közösségeket, határokon in -
nen és túl, időt álló, összetar-
tó értéket teremtve ezáltal.
Egy-egy zenei találkozó és
verseny a szakma számára
betekintést ad arról, hogy a
hagyományőrzők és ápolók
milyen tudással és lelkese-
déssel őrzik ősi zenei hagyo-
mányainkat a Kárpát-me -
den cében. A Vámospércsi
Népdalkör az elérhető leg-
magasabb minősítést az
arany fokozatot nyerte el
Szabó Mihályné csoportve-
zető szakmai irányításával.
Gratulálunk az együttesnek.

Versenyben a Vámospércsi Népdalkör

Tisztelt Vámospércsi lakosok!
Tájékoztatom Önöket,

hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Vámos -
víz Kft. a lakosság terhei-
nek csökkentése érdeké-
ben végrehajtja a kormány
rezsicsökkentéssel kapcso -
latos intézkedését, mely
alapján 2013. július 1-jétől
csökkennek a városban a
víz-és csatornadíjak. 

Az első csökkentett érté-

kű számlák 2013. 07. 1.–
2013. 07. 31. napja közötti
fogyasztási időszakra vo -
natkoznak majd, amelye-
ket 2013. 08. 7. napjától
bocsát ki a Szolgáltató.

A csökkentés csak a
lakossági fogyasztók részé-
re szóló nettó egységárak-
ra vonatkozik. 

Ménes Andrea
polgármester 

A művelődési házban szervezett első német tanfolyam
június 25-én ért véget a Művelődési Ház és Könyvtárban

Juhász Beáta tanárnő vezetésével. 
A program nagy sikert aratott a résztvevők körében

Német tanfolyam
a művelődési házban



Véget ért a 2012-2013-as tanév
2013 .június 15-én tar-

totta a ballagási és évzáró
ünnepségét a Mátyás Ki -
rály Álta lános és Alap -
fokú Művészeti Iskola.

Az ünnepségen beszédet
mondott Ménes Andrea pol-
gármester és Sarudiné Oláh
Enikő igazgatónő. Mind -
ketten köszöntötték a meg-
jelent ballagó diákokat, szü-
leiket, meghívott vendégei-
ket, az évzárón megjelent

többi diákot, hozzátartozói-
kat. A 2012-13-as tanév érté-
kelését Mészárosné Oláh
Róza felsős igazgatóhelyet-
tes osztotta meg a jelenlé-
vőkkel. A kiemelkedő ver-
senyeredményekért, közös-
ségi munkáért, a 8 év kitű-
nő tanulmányi eredményért
könyvjutalmat kaptak a diá-
kok. Ezen kívül az iskola hír-
nevének öregbítéséért kö -
szönetet mondott a diákok-
nak, és a felkészítő nevelők-

nek is. A ballagás és évzáró
színvonalas előkészítését,
lebonyolítását a 7. évfolyam
vállalta magára, ezért köszö-
net jár az évfolyam diákjai-
nak, osztályfőnökeiknek, és
lelkes szülőinek is.

A rendezvényen Sarudiné
Oláh Enikő igazgatónő
Emléklapot adott át a Kle -

bersberg Intézményfenn -
tartó Köz pont megbízásá-
ból, pedagógusnap alkalmá-
ból Papp Lászlóné alsós igaz-
gatóhelyettesnek,  a ,,jövő
nemzedékéért végzett áldo-
zatos nevelő-oktató munká-
jáért". 

Az elismeréshez gratulá-
lunk!

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba (e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

Újabb ifjú tehetséggel büszkélkedhet Vámospércs. Ka -
csán di Lili most fejezte be az általános iskola 3. osztályát, és ha
így folytatja tovább, akkor rövidesen híres sakkmester lehet
belőle. Ifjú kora ellenére még felsorolni is nehéz az eddigi ered-
ményeit, amelyek között van a Ligetalja Sakkverseny 2., a Huszár
Gál Területi Sakkverseny 3., a Hajdú-Bihar megyei Rapid Sakk -
bajnokság 4., a DSBK rapid ijfjúsági verseny 2., és a Géniusz
Kupa 1. helyezései. Az eredmények elérésében segítette Lilit men-
 tora, Kőszegi Lajos csoport vezető, és jelenlegi segítője Tömöri
Lajos csoportvezető. Természetesen a szülők is mindent megtesz -
nek, hogy Lili minél többet tudjon játszani és versenyezni. Gra -
tulálunk a szép meneteléshez, és további sok sikert kívánunk!

Alsós tagozat

Demjén Kinga 7 1.a

Hunyadi Tamás 5 1.a

Kacsándi Anna Éva 2 1.a

Kacsándi Csenge Anna 7 1.a

Ménes Gréta 5 1.a

Nótin Mónika Nikolett 5 1.a

Puporka Szabina 1 1.a

Tálas Kincső 2 1.a

Ács Panna 3 1.b

Fagyal Dániel 1 1.b

Ladányi Róbert 2 1.b

Nagy Lili 2 1.b

Nagy Virág Laura 3 1.b

Kiss Anett 4 1.c

Molnár István Márton 2 1.c

Papp Dorina 6 1.c

Sallai Boglárka 2 1.c

Sándor Panna 4 1.c

Tóth Virág 2 1.c

Zahonyai Nikolett 1 1.c

Gellén Attila 3 2.a

Kocsis Máté Bence 1 2.a

Nagy Laura 1 2.a

Vágner Károly 2 2.a

Ádám Tamás 2 2.b

Bagdács Tamás 

Norbert 1 2.b

Elek Andrea 2 2.b

Fucskó Bálint 0 2.b

Kungler Kata 1 2.b

Lakatos Krisztina 

Angelika 5 2.b

Nagy Bence 3 2.b

Szabó Bence 5 2.b

Szalai Sándor 3 2.b

Szilasi Gréta 5 2.b

Varga Dóra 2 2.b

Erdei Petra 0 3.a

Kacsándi Lili Fruzsina 6 3.a

Lakatos Bence János 5 3.a

Silye Borbála Boróka 7 3.a

Zahonyai Bernadett 4 3.a

Grega Zsuzsa 2 3.b

Gyarmati Bianka Kata 3 3.b

Krek Rebeka 1 3.b

Lakatos Panna 4 3.b

Rácz Roland 1 3.b

Tóth Boglárka 3 3.b

Varga Botond Gyula 2 3.b

Vincze Koppány 1 3.b

Karacs Anna Erzsébet 5 3.c

Lakatos Lionel Zsolt 0 3.c

Lengyel Fruzsina 5 3.c

Rácz Zsófia Sára 3 3.c

Szabó Gergő 2 3.c

Veres Patrícia Réka 6 3.c

Csontos Máté 2 4.a

Kosztin Andrea 4 4.a

Sándor Ákos 9 4.a

Silye Dóra Zsuzsanna 9 4.a

Ásztai Dániel 3 4.b

Erdélyi Dániel 6 4.b

Ignát Nikolett 5 4.b

Baranyi Fanni 0 4.c

Vertetics Csaba 0 4.c

Ádám Bence 8 4.d

Megyesi Emese 5 4.d

Pólyik Ágota 8 4.d

Sándor Bence 6 4.d

Varga Máté Csaba 3 4.d

Felsős tagozat

Szabó Tamás 1 5.a

Demjén Nóra 5 5.c

Zilahy Vanda 4 5.c

Zilahy Viktória 5 6.a

Tóth Panna 4 6.c

Törő Orsolya 1 6.c

Nagy Tibor 4 7.b

Fucskó Norbert 5 8.a

Erdélyi Ádám 10 8.b

Gyetkó Ildikó 7 8.b

Varga Hajnalka 5 8.b

Iskolánk kitűnő tanulói
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2013. június 4-én a Nemzeti
Összetartozás napján Halász
János EMMI Kultúráért felelős
államtitkár jelenlétében ünne-
pélyes keretek között átadásra
került a Harangi Imre Rendez-
vénycsarnok fűtését korszerűsí-
tő beruházás, melyet Nyíradony
Város Önkormányzata, az Új Ma -
gyarország Fejlesztési Terv Kör -
nyezet és Energia Operatív Prog -
ramja keretében a „Megújuló
energia hasznosítása a nyírado-
nyi Harangi Imre Rendezvény -
csarnokban” című, KEOP-4.2.0/
B/11-2011-0005 számú pá lyáza-
tából finanszírozott. A fű tés kor-
szerűsítése érdekében az önkor-
mányzata 212  360 155 forint
vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült. A beruházás össz-
költségvetése 249  835 476 fo -
rint.  A projekt keretében 183
m2 nagyságú kazánház és tüzelő-
anyag tároló került megépítésre,

melyben 2 db egyenként 300 kW
teljesítményű Carborot Classic
Bio faapríték tüzelésű kazán
került beépítésre és a használati
meleg víz előállítására szolgáló,
valamint az uszoda medencefű-
tését biztosító 28 db, összesen
90 négyzetméter felületű Viess -
mann Vitosol típusú napkollek-
torból álló rendszer kezdte meg
működését. A Carborobot által
termelt hő elsődlegesen a légtér
fűtését szolgálja, illetve tartósan
borult napokon – a napkollek-
tor csökkent teljesítménye ese-
tén – az úszómedence vizének
fűtését is szolgálja.

Az önkormányzat nevében
köszönjük a lakosság támogatá-
sát, továbbá a Nemzeti Környe -
zetvédelmi és Energia Központ
Nonprofit Kft.. segítő közremű-
ködést a beruházás megvalósítá-
sa során.

Carborobot és Napelem fűt
Nyíradonyban

„Nem jöttök már óvodába…..”
2013. június 22-én a gye-

rekek elbúcsúztak óvo-
dánktól.

Elköszönt a Katica csoport
17 fővel (nevelőik: Győriné
Major Éva, Kántor Béláné óvó-
nénik, Gazsi Lajosné dajkané-
ni ), a Törpe csoport 23 fővel
(nevelőik: Tömöri Mariann,
Ádámné Dani Andrea óvó
nénik, Sáfrányos Andrea dajka
néni), a Zöld béka csoport 22
fővel (nevelőik: Kocsisné Nagy
Enikő, Oláhné Pólyik Ilona
óvó nénik, Forgács Lászlóné
dajka néni) és a Nyuszi cso-
port 13 fővel (nevelőik: Haj -
zer Imréné, Nagy Hajnalka óvó
nénik, Lakatos Lajosné dajka-
néni).

Az óvodai búcsú ez évben is
a városi Művelődési Házban
került megrendezésre. Az óvo-
dások verses, táncos műsorral
kedveskedtek a közönségnek.
A Katica csoport népi jellegű
gyermektánccal, a Törpe cso-
port rock-and rollal, a Zöld
béka csoport country tánccal,
a Nyuszi csoport konyha
show-val kápráztatta el a kö -
zönséget. A műsor zárásaként
a szappanbuborék fújás és a
léggömb eregetés élménye tet-
te még emlékezetesebbé szá-
mukra ezt a nagy napot.

Kívánunk nekik sikeres
iskolás éveket!

Németh Jánosné, 
óvodavezető

Határidő előtt elkészül 
a kerékpárút Nyíradony és

Aradványpuszta között

A tervezettekhez képest egy
hónappal korábban, már június
végére elkészül a Nyíradonyt
Aradványpusztával összekötő
kerékpárút, annak ellenére, hogy
az építkezést hátráltatta a kedve-
zőtlen csapadékos időjárás. 

A napokban megkezdődött
az aszfaltozás és a kapubejárók
helyreállítása a Debreceni utcai
végszelvényben és folytatódik
Aradványpuszta irányába. A tel-
jes szakasz aszfaltburkolata e l -
készül a 2013. június 29-én
szombaton megrendezésre ke -
rülő Megyei Kerékpáros Ta -
lálkozóra, mondta el Czirják Éva
projektmenedzser, aki beszá-
molt arról is, hogy a kerékpárút
nyomvonalának régészeti ásatá-
sa alkalmával a Déri Múzeum
régészei az úgynevezett bodrog-
keresztúri kultúra rézkorból
származó, 6500 éves tárgyi lele-
teit találták meg kerékpárút
földmunkái során. A kerékpárút

európai uniós támogatásból
épül, az építkezés egyik feltétele
a régészeti lelőhelyek feltárása,
megőrzése. A leletek között csi-
szolt kőbalta, pattintott obszi-
dián kés, cserépedény töredé-
kek, állati csontok kerültek elő,
melyek a Déri Múzeumban res-
taurálásra kerülnek. 

A kerékpárút nyomvonala
mentén található Európa Park
ad otthont a Megyei Kerékpáros
Találkozónak tudtuk meg Her -
czegné Kazsamér Mónikától a
Ligetaljai Kerékpáros Közhasz -
nú Egyesület elnökétől a ren-
dezvény egyik fő szervezőjétől.
A kerékpárút most Nyíradony és
Aradványpuszta között meg-
épült szakaszának köszönhető-
en Nyíradony és a megyeszék-
hely Debrecen közötti kerékpá-
ros forgalomnak továbbiakban
akadálya nincsen (Hajdúsám -
son belterületi kerékpárút ki -
építése is hamarosan kész). 

A  végzős nyolcadikosok egy csoportja

Óvodai ballagók

Papp Lászlóné alsós igazgatóhelyettes, Ménes Andrea
polgármester, Sarudiné Oláh Enikő igazgatónő,
Mészárosné Oláh Róza felsős igazgatóhelyettes
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