
Iskolakezdési támogatást
biztosít az önkormányzat

Minden évben jelentős költségtételt jelent a gyer-
mekes családok számára az iskolakezdés. A beiskolá-
zással összefüggésben az iskolás gyermekek egy része
(674 fő) részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben, melyre tekintettel 5800 Ft/fő egyszeri állami
támogatásra jogosultak a tanévkezdés előtt, melyet
gyermekvédelmi Erzsébet utalvány formájában kell
nyújtani. E mellett a Vámospércsi Önkormányzat – a
pénzügyi lehetőségeihez mérten – folyamatosan törek-
szik arra, hogy azon – gyermekvédelmi kedvezmény-
ben nem részesülő – családok számára is segítséget
tudjon nyújtani, akik a jogszabályi feltételeknek nem
felelnek meg ugyan, de jövedelmi helyzetük indokolt-
tá teszik a jelentős összegű tanévkezdéssel kapcsolat-
ban felmerült kiadásaik enyhítését. 

Ménes Andrea polgármester javaslatára a képviselő-
testület elfogadta, hogy az alábbi feltételeknek megfe-
lelő családok számára – egyedi kérelem alapján – az
önkormányzat egyszeri – 5000 Ft összegű iskolakez-
dési támogatást nyújtson, szintén gyermekvédelmi
Erzsébet utalvány formájában. A döntés alapján egy-
szeri iskolakezdési támogatást vehet igénybe az a
Vámospércsen állandó lakcímmel rendelkező általá-
nos iskolás, vagy 19. életévét még be nem töltött nap-
pali tagozatos középiskolás gyermek szülője, vagy tör-
vényes képviselője, amennyiben a gyermek nevelésé -
ről saját háztartásában gondoskodik, valamint a család
egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjmi-
nimum összegének kétszeresét (57 000 Ft-ot).

A támogatás igénybevételéhez csatolni
szükséges:

– 2013/2014. tanévre vonatkozó érvényes iskolaláto-
gatási igazolást,

– a családi pótlék folyósítását igazoló dokumentu-
mot,

– a saját háztartásban történő nevelést igazoló lak-
címkártyát,

– a hozzátartozói (törvényes képviselői) jogviszonyt
igazoló okiratot.

Fontos információ, és a városvezetés tevékenységét
dicséri, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetése
e kiadásra nem tartalmaz előirányzatot, azonban a
tárgyévi takarékos és eredményes gazdálkodás lehető-
vé teszi, hogy a dologi kiadások előirányzatából törté-
nő átcsoportosítással megteremtsék a támogatás fede-
zetét. Előzetes számítások szerint ez a kiadás egyszeri
1 000 000 Ft közeli összeget jelent, körülbelül 200
gyermek számára. 

Ménes Andrea
polgármester

Megyei útügyi biztosokat neveztek ki
a közúthálózat rendbetételére
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Ingyenes újság

A hatékonyabb, gyor-
sabb és a lakossági igénye-
ket szem előtt tartó útfel-
újítások érdekében min-
den megyében útügyi biz-
tos segíti a rekonstrukciós
munkák koordinálását. A
korábbi kormányzati cik-
lusok alatt a hazai útálla-
potok súlyosan leromlot-
tak, a hálózat közel felén
akár az azonnali beavatko-
zás is indokolt lenne. A
nemzeti fejlesztési minisz-

ter 19 útügyi miniszteri
biztost nevezett ki az erő-
források hatékony felosz-
tása érdekében. 

Völner Pál infrastruktúráért
felelős államtitkár a tervek sze-
rint augusztus első felében
egyeztet a megyei biztosokkal
a közös feladatokról, az együtt-
működés részleteiről. Az útfej-
lesztésekhez és -felújításokhoz
szükséges finanszírozást dön-
tő részben az Új Széchenyi

Terv operatív programjai biz-
tosítják. A beruházások fede-
zetét középtávon főként a
megtett úttal arányos útdíj
bevételei jelenthetik majd. A
2014-2020-as uniós költségve-
tési időszak stratégiai tervezé-
se részeként folyamatban van
egy új útfelújítási program
megalapozása is. A korlátozott
erőforrások szakmai szem-
pontoknak megfelelő, ugyan-
akkor a helyi elvárásokat is
figyelembe vevő felhasználá-
sát segíthetik az újonnan kine-

vezett megyei útügyi biztosok.
A 19 koordinátor megbízatása
2013. de-cember 14-ig szól,
munkájukat díjazás nélkül
végzik. Az útügyi biztosok fel-
adata a megyében élők és köz-
lekedők számára leginkább
sürgető építési, felújítási mun-
kálatok beazonosítása. 

Hajdú-Bihar megye út-
ügyi biztosa Tasó László.

Az első lépésekben a
megyében a legfontosabb és
legsürgősebb utak, munkála-
tok beazonosítása, majd rang-
sorolása. Ennek a rangsornak
a felállítása lesz talán a legna-
gyobb feladat, hiszen a megyé-
ben közlekedők nap mint nap
saját „bőrükön” tapasztalhat-
ják utjaink minősíthetetlen
állapotát. Hosszú évek után
végre eljött a „halál útként”
nevezett 471-es út rendbetéte-
le, mely 29 éve kapott új bur-
kolatot utoljára. Az előző kor-
mányzatok idején számos
hatástanulmány és terv ké-
szült már az út rendbetételére
de ezek még a megvalósítás
közelébe sem értek.

Sz. Edina

Tasó László 
országgyűlési képviselő

Teljes erőbedobással zajlik Vámospércsen 
a kerékpárút-építés

„Hamvadó cigarettavég”
Egy hónapja kezdték

meg országszerte működé-
süket a nemzeti dohánybol-
tok. Az újraosztott piacról
kiszorultak a multinacio-
nális és gyakran monopol
helyzetben lévő nagybefek-
tetők, és hazai kisvállalko-
zások kezébe került a for-
galmazási jogosultság. 

Városunkban három keres-
kedés látja el a helyi piacot.
Mind hármukat megkerestük,
hogy az üzletről, és az eddigi
tapasztalatokról váltsunk né-
hány szót. Mindhárman kedve-
sek és nyitottak voltak, öröm-
mel meséltek üzletükről.

Sallai Szabolcs üzemelteti a
városközpontban található
ABC-t, tehát logikus volt, hogy
miután a dohány áruk forgal-
ma kiszorul az élelmiszer bol-
tokból, igyekszik jogot nyerni
egy nemzeti dohánybolt mű-
ködtetésre. Pályázata sikeres
volt, és sokak szerint a megye
egyik legszebb dohánykeres-
kedését alakította ki, miköz-
ben betartotta az összes köte-
lező előírást, amelyek alapve-
tően meghatározzák a trafi-
kok kinézetét. Mivel kereske-
dő családból származik, azt is
tudta, hogy milyen „okosságo-
kat” lehet bevetni, hogy a
nagyszámú átmenő idegen-
forgalmat is bekapcsolja a
vevőkörébe, ezért a beszerez-
hető termékeket fotóval is
illusztrálta a bolton. „Márpe-
dig egy boros üveg, az minden
nemzet fiai számára a bort
jelenti, anélkül, hogy bárki
beszélne idegen nyelvet” – me-
sélte. Fontos ez a fajta marke-
ting, mert még ma is kevesen
tudják, hogy nem csak cigaret-
tát, hanem számos más termé-

ket is beszerezhetnek ezek-
ben a boltokban a csipszektől
a szeszes italokig, vagy az üdí-
tőkig. Örül, hogy az eredeti
tervekhez képest bővült a ter-
mékválaszték lehetősége, en-
nek is betudható, hogy már az
első hónap után tapasztalható
egy néhány százalékos forga-
lombővülés a korábbi eladá-
sokhoz képest. Az új üzlet
munkahelyeket is teremtett,
és Szabolcs 4 dolgozót vett fel,
akik közül 3 vámospércsi. Így
mostmár 40 családnak bizto-
sít munkát a vállalkozása.

Méhész Attilának sem új -
donság a kereskedelem világa,
hiszen a család, édesanyja ve -
zetésével egy vegyesboltot
mű ködtet már rég óta a
Nyírmártonfalva felé vezető
út mentén. Az ő esetében fon-
tos szempont volt, hogy ne
rontsa a pár méterrel odébb
nyitott trafik a bolt forgalmát,
ezért elsősorban a dohány ter-
mékek széles választékára és
az újságokra fordított na -
gyobb figyelmet, de ő is azt
tapasztalta, hogy néhány szá-
zalékkal nőtt a korábbi vegyes-
bolti forgalomhoz képest az
árbevétel. Ez főként annak
köszönhető Attila szerint,
hogy amíg korábban helyben
is legalább 30 féle árusító

helyen lehetett cigarettát ven-
ni, addig most csak hármuk-
nál, vagyis koncentrálódott az
eddig szétaprózott forgalom.
Ez, és a megnövekedett mun-
ka tette lehetővé, illetve szük-
ségessé, hogy ő is felvegyen
két dolgozót, akik közül az
egyik helybeli, a másikuk pe -
dig mártonfalvi. Ő is bízik
abban, hogy sikeres lesz a
jövőben is a vállalkozás, és
alapvetően a szabályokkal is
elégedett, bár egy ponton szí-
vesen venne némi módosítást.
Kiskorú ugyanis akkor sem
tartózkodhat az üzletben, ha
nem vásárol, vagy ha szülő
kíséretében van, és ez számos
alkalommal teremt kellemet-
len szituációt. Meg kell ugyan-
is kérni a szülőt, hogy hagyja
kívül a gyereket, mert egy
ilyen vétségért akár a boltot is
bezárhatják, és bizony ezt van,
aki zokon veszi. Nem beszélve
arról, hogy többen ha gyerek-
kel vannak, inkább elhalaszt-
ják a vásárlást, ez pedig rontja
a forgalmat.

Bodnár Antalné Ilona már
20 éve nyitott vállalkozását
városunkban. Akkoriban ital-
diszkonttal kezdte, majd ez
fejlődött élelmiszer bolttá,
most pedig a sörözője mellett
nyitotta meg a dohányboltot.

Ő is al kalmaz egy új helyi dol-
gozót, és rövidesen még egyet
szeretne felvenni. Ilona sem
árusít a trafikban mindent
amit a törvény megenged,
mert nem akar konkurenciát
a kis ve gyesboltnak, amelyet
bérbe adott egy üzemeltető-
nek, de széles a dohánytermé-
kek kí nálata, és üdítőket is áru-
sít. Örül, hogy részese lehet
en nek az új üzletnek, de azt
mondta, hogy a néhány száza-
lékos forgalomjavulás ellené-
re is óvatos, mert évek óta azt
tapasztalja, hogy a nehéz meg-
élhetési körülmények miatt az
emberek egyre kevesebbet
költenek élvezeti cikkekre, és
ez már régóta érezteti hatását.
Másrészt az utóbbi időben a
szeszes ital és a dohány ára is
szinte folyamatosan emelke-
dett, ami további forgalom-
csökkenést jelent, és azt, hogy
egyre nagyobb teret nyer a
feketekereskedelem, ami a hi -
vatalos elárusító helyeket hoz-
za nehéz helyzetbe. Mégis
bizakodó, és azt reméli, hogy
ezzel a mostani nyitással sike-
rült egy kis életet lehelnie a
korábbi vállalkozásaiba, vagy-
is egyik kisegíti majd a mási-
kat, hogy nehezebb idők jön-
nének.   

Endrédi Csaba

A hazai kisvállalkozók erősen bíznak abban, hogy a hozzájuk került 
dohánykereskedelem növeli a forgalmukat és munkahelyeket is teremt



Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl lejárt esedékességű, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással 

rendelkező magánszemélyek
(Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bekezdés alapján)

2013. június 30-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás 
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 94 427     
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 670 571     
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 138 360     
Bóna Zoltán 8388611291 4287 Vámospércs, Csillagos dülő 3. 54 950     
Deákné Szőcs Mária 8401842948 4287 Vámospércs, Nagy u. 12. 155 300     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 222 536     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Hajdú Sándor 8357850235 4287 Vámospércs, Tulipán u. 10. 53 683     
Hamecz Sándor 8327445022 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 30. 129 410     
Kelemen Mihály 8386040645 4287 Vámospércs, Nagy u. 94. 78 760     
Ifj. Krajcsik István 8432392391 4287 Vámospércs, Jókai u. 2. 134 745     
Nagy Attila 8408244213 4287 Vámospércs, Bocskai kert 3061/1 85 440     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 111 380     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 522 379     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 157 020     
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 125 000     
Stelc Norbert 8418373849 4078 Debrecen-Haláp T. 152. 52 900     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 59 917

Összesen: 3 511 078

Margit néni hálás a hosszú életért

AUGUSZTUSI 
AKCIÓ

Szlovák 25 kg
cement 750Ft/zsák
5q felett 2900Ft/q
Zsaluzóelem minden

méretben
akciós áron

Zártszelvény‐
Betonacél, 
betonoszlop

Falazó 
és válaszfaltégla
kedvező árak!!

CARBON KFT. 
Újlétai úti tüzép

VÁMOSPÉRCS
Telefon:52/210‐032
+36 30 353‐9059

A 2013. évi vonatkozó
jogszabályi változások
alapján kell az energia-
szolgáltatónak „informá-
ciós pontot” nyitnia min-
den 5000 főt meghaladó
lakosságú, az egyetemes
szolgáltató által fenntar-
tott ügyfélszolgálattal
nem rendelkező telepü-
lésen. A törvény alapján
az egyetemes szolgáltató
az 5000 főt meghaladó
lakosságú, az egyetemes
szolgáltató által fenntar-
tott ügyfélszolgálattal
nem rendelkező telepü-
lésen köteles munkana-
pokon az ügyfélforgalom
számára nyitva álló helyi-
ségben a panaszfelvétel
lehetőségét, továbbá tájé-
koztató anyagok, forma-
nyomtatványok, valamint
az üzletszabályzat elérhe-
tőségét biztosítani.

Az előírások szerint az
ügyfélforgalom számára nyit-
 va álló helyiség nyitva tartá-
sa tekintetében az ügyfél-
szolgálati fiókirodákra vo -
nat kozó rendelkezéseket
kell alkalmazni. Vagyis, ha
az ügyfélforgalom számára
nyitva álló helyiséget az
egyetemes szolgáltató más
szolgáltatóval, közszolgálta-

tóval vagy közfeladatot ellá-
tó jogi személlyel együttmű-
ködve tartja fenn és ennek
nyitvatartási ideje hosszabb,
az ügyfelek számára nyitva
álló helyiséget is a hosszabb
nyitva tartás szerint kell üze-
meltetni. Ez esetünkben azt
jelenti, hogy mivel az infor-
mációs pont a Művelődési
Házban kap majd helyet,
azért a TIGÁZ ügyfelek szá-
mára a nyitva tartást az intéz-
mény nyitva tartásához kell
igazítani. Ezeken a ponto-
kon úgynevezett „érdemi
ügyintézés” nem történik, itt
a felhasználói panaszokat
kell felvenni, tájékoztatókat,
formanyomtatványokat és
üzletszabályzatokat kell ren-
delkezésre tartani. Ilyenek
lehetnek: ajánlatkérés forma-
nyomtatványa, igénybejelen-
tő, változás bejelentő és az
energetikai auditorok nyil-
vántartása. Ezeknek a jogsza-
bály alapján rendelkezésre
kell, állniuk, ezen túl bármi-
lyen tájékoztató  anyag, vagy
formanyomtatvány rendel-
kezésre tartása lehetséges.
A szolgáltatónak 2013. októ-
ber 11. napjáig szükséges
mind a járási ügyfélszolgála-
tokat, mind az ügyfélforga-
lom számára nyitva álló
helyiségeket kialakítani.

Nem véletlenül kapta
cikkünk ezt a címet. Mint
olvasóink is tudják, idő-
ről időre beszámolunk a
vámospércsi szépkorúak
köszöntéséről, és bizony
nagyon gyakran kellett
hallanunk tőlük a velük
készült interjú kapcsán,
hogy bizony nem örül-
nek a hosszúra nyúlt
öregkornak. 

Sokuknak nem tetszik ez a
hirtelen megváltozott „mo -
dern” világ, és nem értik,
hogy az Isten miért tartja
őket ilyen sokáig e világon,
amikor ők ezt sosem kérték.
Horváth Andrásné, Tömöri
Margit néni azonban azt
mondta, hogy boldog, és elé-
gedett. Örül az eddig megélt
kilencven esztendőnek, és
azt szeretné, ha Ménes
Andrea polgármester a mos-
tani alkalom után is, még
nagyon sokszor köszöntené
fel a nevezetes születésnap-
jain. 

Pedig az elmondottak
alapján neki sem volt kön -
nyű élete, hiszen egy tősgyö-
keres vámospércsi családba
született 1923. augusztus
1-jén. Már az ő nagyszülei is

itt éltek, és a hagyományok-
nak megfelelően a család a
hat holdas kis családi „birto-
kon” gazdálkodott. Ez per-
sze keveset hozott ahhoz,
hogy a szülők el tudják tarta-
ni az öt gyereket, ezért
Margit néni édesapja fuvaro-
zást is vállalt. Nem is volt kér-
dés, hogy a tanulás helyett
neki is a földeken kell majd
dolgoznia. Így is volt ez
mindaddig, amíg 22 évesen
férjhez nem ment. Férje a
vasútnál helyezkedett el, és

neki is keményen kellett dol-
goznia, hiszen hamarosan
jött a két gyerek, a két lány.
Helyt is állt becsülettel, egé-
szen 1984-ben bekövetke-
zett haláláig, amikor is Mar -
git néni özvegyen maradt.
Azóta még fontosabb számá-
ra a család, amelynek szinte
minden tagja itt, Vámospér -
csen találta meg a boldogu-
lást, és nem költöztek el a
városból, bár főleg az uno-
kák és a dédunokák egyete-
mi tanulmányaikat más vá -

rosokban folytatják. Ma már
három unokával és négy
dédunokával büszkélked-
nek, bár igen sajgó seb, hogy
egyik lányát 15 éve elveszí-
tette Horváth néni. Mint
mesélte, az ő családjukban
nincs hagyománya a hosszú
életnek, de ő nem érzi teher-
nek az eltelt sok-sok évet.
Egészséges, friss az emléke-
zete, és szerető, összetartó
család veszi körül, akik na -
ponta örvendeztetik meg
valamivel. Imre unokájánál
lakik, saját kis lakrésze van
fürdőszobával, nagyon ké -
nyelmesen él. 6 éves kis déd-
unokája egyben a kis házior-
vosa is, mivel számon tartja,
hogy milyen vitaminokat és
a csontritkulás ellen milyen
pirulákat kell bevenni, és
hiba nélkül számolja ki az
adagokat, és tartja nyilván,
hogy mit mikor kell bevenni.
Van tehát minek örülni,
ezért hálás minden percért.
Reméli, hogy még nagyon
sokáig tud aktív, önellátó
tagja maradni  a családnak,
és abban is bízik, hogy az utá-
na következő generációk
hasonlóan szép kort érnek
meg mint ő. 

Endrédi Csaba

Az ünnepelt Margit néni, és Ménes Andrea 
polgármester

Véradás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2013. augusz-

tus 24.-én /szombaton/ 9 órától 12 óráig kiszállásos
véradás kerül megrendezésre a Vámospércsi Művelő -
dési Ház és Könyvtár nagytermében.

VAN VÉGZETTSÉGE, AMBÍCIÓJA ÉS SZAKÉRTELME?

Legyen a GENERALI csapat tagja!

A hazai és nemzetközi biztosítási szektor meghatározó szereplőjeként jól ismert
Generali-Providencia Biztosító Zrt. 

ÜGYFÉLREFERENST
keres Vámospércsre, képviselet nyitás céljából!

Leendő munkatársunkkal szembeni elvárásaink:
● főiskolai/egyetemi végzettség, igényes üzleti megjelenés, elhivatottság,
● eredmény- és minőségorientáltság, hosszú távú, karrierben való gondolkodás,
● empatikus, nyitott személyiség, aki szereti az emberekkel való kommunikációt.

Amit kínálunk:
● versenyképes jövedelem és juttatási rendszer,
● piacképes szakmai ismeretek és gyakorlati tapasztalat.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, fényképes szakmai önélet rajzát 2013. augusztus 16-ig
a judit.kukkne-illes@generali.hu e-mail címre várjuk! Bővebb információ a 06-30-383-6883

telefonszámon kérhető.

Júliusban születtek:
Görög Hanna (Görög Dániel és Kiss Nikolett),

TAR ABIGÉL (Tar Zsolt és Orosz Judit),

Házasságkötés:
KÁLLAI GERGŐ és BERNÁTH NOÉMI ELEONÓRA,

ÁMON CSABA és TANKA VIOLA,
KOMLÓSI CSABA és DALANICS RENÁTA,

KORCSMÁROS SÁNDOR és BŐDE ZSUZSANNA ADRIENN,

Akik már nincsenek közöttünk:
Június:  DEÁK JÓZSEFNÉ (Juhász Piroska),

Július: KÖTELES MIHÁLY, MOLNÁR BÁLINTNÉ (Katona Erzsébet
Gizella), BARTHA GYULA, TÓTH PÉTER
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MOLNÁR BÁLINTNÉ
sz.: Katona Erzsébet Gizella

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

DEÁK JÓZSEFNÉ
sz.: Juhász Piroska

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KÖTELES MIHÁLY

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BARTHA GYULA

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

TÓTH PÉTER

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

Információs pontot nyit 
városunkban a TIGÁZ

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 90 napon túl lejárt 
esedékességű, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkező vállalkozások

(Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bekezdés alapján) 
2013. június 30-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

B és B Fuvar-Ker Kft. 22981626-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 34. 992 998
Balogh Vámos Transz Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 128 890
Bordák Ker. Szolg. Bt. 21172746-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 34. 1 616 219
Csősz -System 2001. Kft. ,,fa" 12760213-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 11. 394 325
Dopomorte Kft. 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 147 419
Farmer-Gazda Bt. 21870602-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. 136 650
Magyar Gyapjú és Termény Kft. 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 252 340
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 201 750
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 154 310
Törő-Team Kft. 11746005-2-09 4287 Vámospércs, Vágóhíd u. 14. 178 062
TRT-Hungária Kft. ,,fa"14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287 Vámospércs, Víz u. 5. 128 600     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 331 700     

Összesen: 4 893 263



Ahogy a róluk szóló egyik
ismertető anyagban olvasha-
tó, a SZENÁ-TOROK kórusa a
világon egyedülálló szervező-
dés, amely országgyűlési kép-
viselőkből áll. A zene, az ének-
lés szeretete hozta össze a
kórus tagjait pártállásra, poli-
tikai nézetre való tekintet nél-
kül. Az énekkarban majdnem
minden frakció képviselteti
magát, bizonyítva ezzel is,
hogy a parlamenti csaták nem
okoznak gyógyíthatatlan se -
be ket. A SZENÁ-TOROK kóru-
sa kizárólag jótékonysági kon -
certeken lép fel. Célja, hogy

tevékenységével felhívja a
figyelmet azokra az emberi és
szociális gondokra, amelye-
ken a civil társadalom odafi-
gyelése, támogatása segíthet.

Fellépéseiért a kórus díjazást
soha nem fogad el. A SZENÁ-
TOROK kórusa repertoárjá-
ban sokféle stílus megtalálha-
tó. A klasszikus kórusművek-

től, különböző népek dalain
keresztül, a kortárs magyar
könnyűzenéig mindent szíve-
sen énekelnek, ami jó. A SZE-
NÁ-TOROK kórusa megalaku-
lása óta óriási utat tett meg.
Sok fellépés, tv-szereplés van
mögöttük és jártak a határon
túl, Erdélyben is. Megjele -
nésük mindig feltűnést kelt, a
közvélemény és a sajtó figyel-
me és rokonszenve kíséri tevé-
kenységüket. Érdemes tehát
szeptember 21-én ellátogatni
a Művelődési Házba, és meg-
hallgatni a törvényhozókat,
hogyan vágják ki a magas cét.

Kórház a város szélén, V.
Sorozatunk új epizódjá-

ban Dr. Rákóczi Éva főor-
vost, reumatológus szak-
orvost mutatjuk be, aki
nálunk is hazai terepen
érzi magát, hiszen Vámos -
pércshez közel, Létavérte -
sen lakik immár 10. éve. 

A létavértesi rendelőintézet
átadásakor külföldön dolgo-
zott, így a helyi reumatológiai
szakrendelői állásokat már
betöltötték. Ezután nyílt Vá -
mospércsen is az új rendelőin-
tézet, ami számára ideális lehe-
tőség volt, hiszen Debre cen -
be, a Kenézy Kórházba min-
den nap elautózik Létavér -
tesről, és egy kis kanyarral,
Vámospércset érintve megy
haza hétfőn és szerdán, vagyis
a vámospércsi rendelési napo-
kon.

Jász-Nagykunk-Szolnok
megyében született, Budapes -
ten végzett a Semmelweis Or -
vostudományi Egyetemen.
Belgyógyászati gyakornoki
idejét Tatabányán, majd Kecs -
keméten töltötte, majd amikor
legidősebb gyermekük, Dá -
vid, középiskoláját kezdte
Debrecenben, egy olyan tele-
pülést kerestek lakóhelyül,
amely gyermekük iskolájához
közelebb fekszik. Így esett a
választás Létavértesre, ahol a
doktornő férje jelenleg  házi-
orvos.

Hét évig a DEOEC Infek -
tológiai Tanszékén dolgozott,
ahol a fertőzéstani szakvizsga
után a reumatológiai szakvizs-

gát is megszerezte. Itt néhány
éven át vezette a gyermek rhe-
umatológiai szakrendelést,
illetve jó kapcsolatot alakított
ki az egyetem Rheumatológiai
Tanszékével is. A hétéves in -
fektológus konzultánsi mun-
kát 2010-ben átmeneti ideig,
egy angliai munka váltotta fel.
Hazatérve, 2011-től a Kenézy
Kórházban dolgozik, mint in -
fektológus konzultáns. Mun -
kája során egyetemi hallgató-
kat, rezidenseket is oktat, vala-
mint  felel a kórház megfelelő
antibiotikum felhasználásáért
is. Mint szakember úgy látja,
hogy a fertőzéstan és a belgyó-
gyászat számos átfedést mutat
a reumatológiával. A mozgás-
szervi betegségek kihatnak
egyéb szervekre is, valamint
egyes kórképekben komoly
immunrendszert gátló gyógy-
szereket kénytelenek felírni az
orvosok, a betegek számára.
Ezek a betegek ilyenkor hajla-
mosabbak fertőzésekre, ellá-

tásuk során ezt sosem sza-
bad elfelejteni. Természete -
sen egy betegnek nemcsak
csontja, ízülete, izma van,
hanem szíve, tüdeje, hasi szer-
vei is, tehát nem lehet élesen
szétválasztani saját szakmáját
a  többi szakterülettől. Ez a
szakmai koncepció, valamint
a belgyógyászati képzettsége
is segít a betegellátásban.
A magas vérnyomás, a szívbe-
tegségek egyes formái például
határt szabnak egyes fizikote-
rápiás kezeléseknek, tehát
nagyon figyelni kell a részle-
tekre. Ezért tartja fontosnak a
beteg alapos kikérdezését,
mert a beteg által rendelkezés-
re bocsátott információk so -

kat segítenek a kezelési  dön-
tésben. A vámospércsi rende-
lőintézetet olyannak látja,
mint egy valódi, európai fel-
szereltségű intézmény, amely-
be öröm belépni, és dolgozni.
Ahogy fentebb már jeleztük,
lehetősége volt megismerni
az angol egészségügyi ellátást,
intézményi felszereltséget is
testközelből, és nyugodt szív-

vel állítja, hogy, ez az intéz-
mény bárhol megállná a he -
lyét. Kiemelte, hogy a felésze-
reltség mellett a vezetők szak-
értelme, hozzáállása is euró-
pai szintű, egyszóval boldo-
gan jön a vámospércsi intéz-
ménybe nap, mint nap dolgoz-
ni. A betegek szeretete fontos
erőt ad számára, és olyan érzé-
se van, mintha évtizedek óta
ide járna. Az egész intézmény-
ben ,,családias” légkör uralko-
dik, a betegek őszinték, rög-
tön megnyíltak, rendkívül sze-
retetre méltóak. Egy percig
sem érezte magát idegennek a
településen. Úgy is, mint há -
romgyermekes édesanya szá-
mára, a legfontosabb a biza-

lom, mely nélkülözhetetlen az
orvos-beteg kapcsolatban. A
doktornő úgy látja, hogy az
intézmény minden dolgozója
egy csapatban dolgozik és ez
lehet a hosszútávú siker kul-
csa. Közvetlen munkatársára
különösen büszke, mert nél-
küle nem tudna ő sem hatéko-
nyan dolgozni.  

Endrédi Csaba

Dr. Rákóczi Éva főorvos

Lakásbetörések megelőzése

Tisztelt Gazdálkodók!
A 2007-2013. évek EU-s támogatási ciklusa a végé-

hez közeledik, ezért a folyamatban lévő támogatások
kifizetésének, és a támogatott beruházási feladatok-
nak is le kell zárulniuk. Ebből adódóan fokozottab-
ban kell figyelni az egyes jogcímek határidejét,
melyek adott esetben az eredeti kiíráshoz képest vál-
tozhatnak. 

Minden gazdálkodó figyelmét felhívjuk, hogy a
jogcímeikhez kapcsolódó határidők folyamatos nyo-
mon követése érdekében keressék, fel a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatal
Vámos pércsi falugazdász irodáját (Vámospércs, Béke
u. 3.) ahol szakmai segítséget nyújtanak a munkatár-
sak.

VÁLTOZÁSOK A FÖLDHASZNÁLAT BEJELENTÉSÉBEN

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosí-
tása értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett

• a magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját
és az állampolgárságát,

• a gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azo-
nosítóját.

2013. szeptember 30-ig a földhasználatot nyilván-
tartó ingatlanügyi hatóság, az illetékes Járási Föld -
hivatal részére be kell jelenteniük. Az adatok bejelentését
a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon kell
megtenni. 

Szintén 2013. szeptember 30. a meghosszabbított
határideje a szankciómentes földhasználati bejelentési
kötelezettségnek azok számára, akik 2012. december 31-ig
földhasználattal rendelkeztek. 

A TÖRTÉNELMI BÁZIS JOGOSULTJÁNAK SZEMÉLYÉBEN 
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSÁNAK BEJELETÉSE

102/2013. (VI. 24.) számú Mezőgazdasági Vidék -
fejlesztési Hivatal (MVH) közlemény a történelmi bázis
jogosultságok jogosultjának személyében bekövetke-
zett változásátírásának rendjéről szól.

A közlemény célja a történelmi bázisjogosultság és a kiegé -
szítő történelmi bázis jogosultság jogosultjának személyében
bekövetkezett változás nyilvántartásban történő átvezetésé -
nek kérelmezéséhez használható nyomtatványok rendszere-
sítése, valamint az átvezetési eljárásokkal kapcsolatos tájékoz-
tatás.

Történelmi bázisjogosultság: az ügyfél történelmi bázi-
sa alapján megállapított mezőgazdasági vagyoni értékű jog.

Kiegészítő történelmi bázis jogosultság: a kiegészítő
történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/
2008. (XII. 28.) FVM rendelet szerinti jogosultság.

A történelmi bázis jogosultság tulajdonosának, illetve hasz-
nálójának személye az alábbiak alapján változhat:

1. Átruházás: a történelmi bázis jogosultság egészének,
vagy egy részének, egy vagy több termelő részére történő
eladása, elajándékozása.

2. Ideiglenes átengedés: a történelmi bázis jogosultság
egészének vagy egy részének, egy vagy több termelő részére
meghatározott időre történő bérbeadása, haszonkölcsönbe
adása.

3. Lemondás: a történelmi bázis egészéről vagy annak egy
részéről az országos tartalék javára történő, ellentételezés nél-
küli lemondás.

4. Jogutódlás/öröklés.
5. Átruházás/ ideiglenes átengedés esetén a kérelmet

megfelelően kitöltött és aláírt K9000 nyomtatványon kell
benyújtani.

A lemondás iránti kérelmet a K9003 nyomtatványon
kell benyújtani az MVH központjához. 

Öröklés/jogutódlás alapján történő átírása a K9002
nyomtatványon történik, szintén MVH-hoz.

Benyújtási határnapja: 2013. szeptember 30.
A kérelemhez mellékelni kell az átruházást/ideiglenes

átengedést alátámasztó közokirat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat eredeti példányát, vagy annak hitelesített máso-
latát. 

A kérelmek benyújtási helye a Mezőgazdasági és Vidék -
fejlesztési Hivatal Központi Szerve:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások Igazgatósága
1385 Budapest 62.   Pf.: 867.

EGYÉB MEGJELENT JOGSZABÁLYOK, INFORMÁCIÓK

2013. évi CXXII. törvény: A mező- és erdőgazdasági föl-
dek forgalmáról.

243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet: A mezőgazdasági
termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli
mentesülésének részletes szabályairól. A mezőgazdasági von-
tatókra és lassú járművekre (traktorok, kombájnok) nem
vonatkozik a díjfizetés, mivel ezek nem minősülnek teher-
gépkocsinak.

Agrárkamarai tevékenységekkel (regisztráció, adat-
módosítás, önbevallás) kapcsolatos segítségnyújtást
kérhető: Kasza Béla agrárkamarai tanácsadótól. 

Tel: 06-30-262-2318.

Kiss Zoltán Csaba igazgató
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Nyíradonyi Járási Hivatal

Tapasztalataink szerint a
napjainkban is nagy szám-
ban előforduló vagyon elle-
ni bűncselekményekkel kap-
csolatos jogos félelmet a
tulajdonosok részéről nem
követi gondos védekezés.

A betörésből, lopásból kelet-
kezett károk egy része az áldoza-
tok könnyelműségével, felelőt-
lenségével ma gyarázható, de a
bűncselekmények nagyobb ré -
sze is elkerülhető lett volna
megelőző, fokozott védekezés-
sel.

Tökéletes biztonság nincs,
de vagyontárgyaink védelmé-
nek optimális biztonságát érde-
mes megteremtenünk, amely
védelmi szint kialakításának
költsége arányban áll értékeink
nagyságával.

Az alábbiakban iránymuta-
tásként néhány szempontot sze-
retnénk megjelölni, amelyek
értékeink védelmének megter-
vezésekor meghatározóak: 

Célszerű kívülről befelé ha -
ladva megvizsgálni min kell vál-
toztatni lakásunk biztonságá-
nak növelése érdekében

Kezdjük a kerítéssel, ami iga-
zából akkor ad védelmet, ha kel-
lőképpen erős, megfelelően
magas, ugyanakkor átlátható,
vagyis a kertben mozgó, vagy
épp a lakás ajtaját, ablakát fel-
törni akaró bűnöző nincs rejtve
az utcán közlekedők szeme elől.
A kerítés akkor véd igazán, ha a
telek minden oldalán megfele-
lő. Ugyanakkor érdemes arra is
odafigyelni a kerítés közelében

található magas növésű fákra,
hogy azok ne váljanak „létrává”
az illetéktelen behatoláshoz.

A kerítéskapu legyen zárható,
amit ténylegesen zárjanak is.
Külön figyelmet érdemel a két-
szárnyú kapuknál a kitámasztók
és alsó riglik rögzíthetősége, zár-
hatósága (ha mással nem, lakat-
tal).

Az átláthatóság érdekében
oda kell figyelni az udvaron lévő
növényzetre (sövényre, bokrok-
ra), hogy megfelelő módon rit-
kítva legyenek.

Jó szolgálatot jelent a moz-
gásérzékelővel ellátott udvari
világítás, amely lehetetlenné
teszi, hogy a házat észrevétlenül
megközelítse valaki.

A lakás legtámadhatóbb
pontjai az ajtók és az ablakok.
Ajánlott, ha az ajtó tömör fából
készül, vagy ha nem, akkor
néhány mm vastagságú lemez-
borítással célszerű megerősíte-
ni. Zárásukhoz jó minőségű,
szaküzletekben vásárolható, a

Magyar Biztosítók Szövetsége
(MABISZ) által minősített zár-
szerkezeteket alkalmazzanak,
illetve a legkritikusabb feszítő-
magasságban – ami kb.120 cm –
hevederzárak felszereltetése és
nagy fokú védelmet nyújt.

Az alacsonyabban fekvő abla-
kokat (3 m alatti) védhetjük
rácsozattal vagy olyan „betörés-
védelmi” fóliá val, amely megne-
hezíti, késlelteti a behatolást,
ezáltal növeli a lebukás kockáza-
tát is.

A nyílászárók illetve a lakás
belsejének védelmére különbö-
ző elektronikus védőeszközö-
ket lehet alkalmazni, akár kom-
binált módon is (pld. moz gás-
törésérzékelőket).

A lakásban lévő értékek pld.
(ékszerek, készpénz, értékpapí-
rok)  tárolására falba, rejtett
helyre építhető széfeket lehet
alkalmazni.

A bűncselekmények rendőr-
ségi felderítése és az eltulajdoní-
tott értékek felkutatása szem-

pontjából alapvetően fontos a
,,szobaleltár" megléte.

A leltár elkészítése feltétlenül
ajánlott. Tartalmazza az értéke-
sebb műszaki cikkeink, műtár-
gyaink, ékszereink, háztartási és
szórakoztató elektronikai cikke-
ink, ruházati cikkeink adatait,
fényképét vagy rajzát, különös
ismertetőjegyeit. Ezekre azért
van szükség, mert a nyomozás
során megtalált értékekről is
bizonyítani kell, hogy az a dolog
éppen az, amelyet a bűncselek-
mény során eltulajdonítottak.
A bizonyítás pedig tömegáruk
esetén csak így lehetséges.

Külön figyelmet kell fordíta-
ni az udvaron lévő melléképüle-
tekre (garázs, fészer stb.), vala-
mint az udvaron található szer-
számokra, eszközökre, amelyek
a betörők dolgát megkönnyít-
hetik. A melléképületeket is
olyan gondossággal kell zárni,
mint a lakást, hiszen egyrészt
értékeket, másrészt betörés hez is
használható szerszámok sokasá-
gát tároljuk benne.

A vagyonvédelmi eszközök
szerelését, telepítését célszerű
megbízható, visszaellenőrizhe-
tő cégre, szakemberekre bízni,
nehogy a későbbiekben éppen a
szerelést végző személy legyen a
tippadó a betöréshez.

Bűncselekmény észlelése ese-
tén, soron kívül értesítsék a
rendőrséget a 107, 112 telefon-
számot. Amennyiben lehetséges
a helyszínt hagyják érintetlenül!

(Forrás):  Hajdú-Bihar Me -
gyei Rendőr-főkapitányság Bűn -
megelőzési Szolgálata.Képünk illusztráció. Fotó: Internet

Vámospércsen az Országgyűlés kórusa

Az Országgyűlés jelenlegi 
és egykori képviselőkből álló kórusa



Vámospércsi Vámos Fesztivál – 2013
Városunk és a környe-

ző települések életét szí-
nesítette a Vámospércsi
Vámos Fesztivál július 5-7
között. 

Az eseményt megelőző
napokban Krajcsik István
támogatásával lakosainkat
hangos szóval csalogattuk a
programsorozathoz is kap-
csolódó „Fedezd fel a kü -
lönbséget” címmel megren-
dezett kerékpározást nép-
szerűsítő programra, mely-
re péntek délután került sor.
Szombaton zeneszó csen-
dült fel a Főtéren, a fesztivál
10 órakor zenés felvonulás-
sal kezdődött, a Nemzeti
Adó és Vámhivatal Pénz -
ügyőr Zenekara és a Vámos -
pércsi Mazsorett Együttes
közreműködésével. Ezt kö -
vetően került sor a Móricz
Zsigmond utca elején Bocs -
kai István szobrának avatásá-
ra, melynek alkotója dr. Be -
rek Lajos. A Himnuszt köve-
tően az esemény alkalmából
köszöntőt mondott váro-

sunk polgármestere Ménes
Andrea, majd Tasó László
országgyűlési képviselő ün -
nepi beszéde következett.
A szobor leleplezését köve-
tően elhangzott Kozma An -
dor, „Bocskai” című verse,
Polgárné Nagy Elvira előadá-
sában, majd a Vámospércsi
Népdalkörtől felcsendült az
„Isten áldja meg a magyart…”
kezdetű népdal. A Szózatot
követően folytatódott a ze -
nés felvonulás a városi sport-
pályára. A rendezvény jelen-
tőségét méltatta Tóth Attila a
Hajdú-Bihar Megyei Köz -
gyű lés alelnöke, aki a többi
megjelent vendéggel együtt,
helyi kulturális értékeinkből
láthattak bemutatót. Így lát-
hatták a Vámospércsi Mazso -
rett Együttest, a Mátyás
Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola néptánc
tagozatos tanulóit, a Vámos -
pércsi Népdalkört, és a Bí -
bor kadarka Néptánc együt -
test. A kulturális élmény mel-

lett kulináris élvezetek is
várták a fesztiválozókat, hi -
szen a vámospércsi ízeket
kóstolhatták meg a népi étel-
bemutatón, mely ízelítő volt
helyi jellegzetes ételekből,
melyekett anyáiktól, nagy-
anyáiktól megtanult recep-

tek alapján készített: Balogh
Jánosné, Bányai Lajosné,
Karcza Lajosné, Kozáp Sán -
dorné, Koz ma Sándorné,

Lakatos Sándor, Lakatos Sán -
dorné, Madainé Nagy Judit,
Ménes Mihályné, Molnár Im -
réné, Nagy Imréné, Nagy

Istvánné,  Opris Magdaléna,
Polgár Imréné, Rácz Ildikó,
Szabó Bálintné,  Szabó János -
né, Szabó János,  Szabó Sán -
dorné, Tóth Sándorné. Vala -
mennyiüknek köszönet jár a
közreműködésért. A környe-
ző települések művészeti
csoportjai közül a Lila Akác
Népdalkör Újlétáról, a Nyír -
adonyi mazsorett együttes, a
Piros Mályva Népdalkör Fü -
löpről, az Ördögforgó Tánc -
együttes Nyíracsádról, a Bú -
za virág Néptánc Együttes
Fülöpről, és a Nagyberek
Néptánc Együttes Nyíráb -
rányból érkezett hozzánk.
Amíg a színpadon az élő-

koncertek előkészítése zaj-
lott, az előtte lévő füves
részen a kiváló eredménye-
ket elért Kyo Hungária Ka -
rate SE Vámospércsi szakosz-
tályának bemutatóját láthat-
ta a közönség, majd extrém
sportbemutató következett
a Debreceni Triál Klub jóvol-
tából. Nagyszerű, vidám per-
ceket varázsolt közénk a
Dumaszínház művészeinek,
Hadházi Lászlónak és Bru -
tinak, valamint a Pardon
zenekarnak a műsora. Ez
utóbbi már címében is neve-
tésre ösztönzött: „Dallal a
Falnak, Zene Teneked”. A Hó -
rihorgas Hujákolók gólyalá-
bas műsorát Jolly és Suzy elő-
adása követte, mely nagyon
sok embernek okozott örö-
met, talán a legtöbben itt
szórakoztak, a Muzsika Tv-

ből ismert előadók műso-
rán. A program Caramel fer-
geteges élőkoncertjével
záródott. A csodaszép tűzijá-
ték után hajnalig tartó sza-
badtéri össztánc zárta a ren-
dezvényt, melyen Bányai
Tamás zenélt. 

Számos vetélkedő is zaj-
lott a rendezvényen, ezek
eredményei a következők
voltak: a slambucfőző ver-
seny első helyét Alexa
Lászlóné a másodikat Bácsik
Dávid és barátai, a harmadi-
kat Balogh Attiláné a külön-
díjat Minna Vӓlimӓki szerez-
te meg. Utóbbi díjazottat
azért is illeti külön dicséret,

mivel finn vendégként főzte
a díjazást nyert, náluk isme-
retlen slambucot. A kispá-
lyás labdarugó bajnokság
első helyezését a Dinamo
Halpétcs, másodikat a Mi -
narik, a harmadik helyet
Álmosd csapata nyerte. Va -
sárnap délután a Művésznők
Nemzetközi Táborának záró
kiállításával végződött a
program, akik ez évben
ünnepelték fennállásuk 10.
évfordulóját. 

Köszönjük valamennyi
civil segítőnek, dolgozók-
nak a munkáját és segítségét,
akik a program előkészítésé-
ben, lebonyolításában részt
vettek.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető 
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A Művésznők Nemzetközi
Alkotótábora

Művésznők Nemzetközi Alkotótábora-Vámospércs
jelenleg az egyetlen olyan szervezet, melyben csak nők
alkotnak, és fő célkitűzése a Nyírség páratlan termé-
szeti és kulturális értékeinek megörökítése. Az igazi
magyar művészet megteremtéséért összefogja a képző-
művészetek ágazatait. 

A képzőművészeti tábornak immár tíz éve otthont adó
város, Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike
Vámospércsi Közművelődési Egyesület úgy gondolta, hogy
ezt a hagyományt nem szabad feladni, és folytatni kívánja azon
művészek meghívásával, akik a Nyírség látványával való azo-
nosulásukkal vállalják művészetükben annak megörökítését.
Az itt alkotni kívánók személyesen találkozhatnak, tapasztala-
tot cserélhetnek, teljessé téve az európai alkotók találkozási
lehetőségét, a kölcsönös tanulást. A Művésznők Nemzetközi
Alkotótábora-Vámospércs alkotói csak így tudnak bekapcso-
lódni a nemzetköz kulturális, képzőművészeti élet vérkerin-
gésébe. A festői természeti adottságokkal rendelkező Nyírségi
táj a művészetek bölcsője, megteremti a magyar ajkú alkotók
nemzetközi, illetve európai részvevők segítségével a képző-
művészet nemzetközi egységét. A 2003-ban megkezdett
hagyományt ápolni kívánjuk a jövőben is, mint ahogy a 2013-
as év is bizonyította ezt, a 10. jubileumi találkozó megrende-
zésével. A tábornak a Vámospércsi Tájház adott otthont jú-
nius 30-tól július 7-ig. Az utóbbi három év alkotásait tekintve,
megállapítható, hogy pár év alatt jelentős ívet írt le a
Művésznők Nemzetközi Alkotótábora-Vámospércs a minőség
irányában. De nemcsak a színvonal, a tábor iránti érdeklődés
is nőtt a művészek körében. Minden művésznő a saját orszá-
gában működő úgynevezett Művészeti Alapnak tagja, ez is
egyfajta garancia arra, hogy nem amatőr barkácsolás zajlik itt
egy héten át. Amikor az alkotók jelentkeznek a táborba, nem
csak az egymás közötti, életre szóló barátságok, vagy az egy-
mástól tanulás lehetősége motiválja őket, hanem a város lakói -
val való találkozás is. Jó érzés számukra, hogy munkájukkal,
tevékenységükkel Vámospércs kulturális tevékenységét gaz-
dagítják. Az alkotótáborban készült alkotásokat ezúttal is jú-
lius 7-én 16 órai kezdettel, záró kiállításon mutatták be, ahol a
tíz évre hivatkozással most a tíz év anyagából is falra kerültek
az alkotások, egy kiadvány kíséretében.

Résztvevő művészek: Klempné Németh Zsuzsa festőmű-
vész, Budapest. Mihályfi Mária festőművész, Budapest.
Horváth Katalin fotóművész, Debrecen. Bornemissza Vass
Kató festőművész, Debrecen. Olga Piateiva festőművész,
Huszt (Ukrajna). Vira Varivianska festőművész, Kijev
(Ukrajna). Mekker Márta festőművész, Kallmünz (Né met -
ország). Márton Katalin festőművész, Nagyvárad (Románia).
Rácz Eliza festőművész, Nagyvárad (Románia). H. Csongrády
Márta fotóművész, Debrecen, művészeti vezető 2003-tól.
Kozmáné Bődi Ildikó textilművész, Hosszupályiból.

Endrédi Csaba

A művésznők X. nemzetközi alkotó tábora 
zárókiállításának megnyitója

A rendezvény megnyitóján
Tóth Attila a megyegyűlés
alelnöke, Ménes Andrea

polgármester és 
Tasó László országgyűlési

képviselő

Ilyen sokan voltak kíváncsiak a Muzsika Tv 
sztárjaira

Színpompás felvonulással
indult a délelőtt 

a Vámos Fesztiválon

Caramel remek élő koncertet adott, és utána szívesen
fotózkodott a közönséggel

Az idén is kitett magáért a NAV Pénzügyőr zenekara, akik
remek hangulatot teremtettek a felvonuláson

Ménes Andrea polgármester
és Tasó László országgyűlési

képviselő leleplezik 
a Bocskai emlékművet

Na ezt csináld utánam!
Ügyességi bemutató 

a fesztiválon

A néptáncosok mindig nagy sikert aratnak,
így volt ez most is


