
Páratlan siker, két kitüntetést
is kapott Vámospércs 

a Megye Napján

A Megye Napján, november 22-én a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat, ünnepi közgyűlésen köszön-
tötte azokat, akik tevékenységükkel kiemelkedően
hozzájárultak a megye fejlődéséhez, jó hírének öregbí-
téséhez. Bodó Sándor a közgyűlés elnöke adta át a
Megyeházán több kategóriában az elismeréseket. Idén,
kiemelkedő munkájáért a Vámospércsi Népdalkör kép-
viseletében Szabó Mihályné a népdalkör vezetője és
Ács Péter a Vámospércsi Asztalitenisz Sport Egyesület
alapítója is a díjazottak közt volt.

A népdalkör a Kölcsey Ferenc-díjat kapta, amit azoknak
adományoznak, akik a kulturális élet, az irodalom, a művésze-
tek terén kiemelkedő művészi színvonalú alkotó tevékenysé-
get, valamint a közművelődésben hosszú időn keresztül mara-
dandó értékeket teremtő, kimagasló munkát végeztek.
A Vámospércsi Népdalkör több mint 35 éves fennállása alatt,
kimagasló munkát végzett a nemzeti kultúra összegyűjtése és
ápolása érdekében. A helyi népdalkör 1976 márciusában ala-
kult közel 40 fővel. Az alapító tagok az évek során cserélődtek,
úgy ahogyan a vezetők is. Jelenleg 15 tagja van a csoportnak,
akiket összetart a népdalok szeretete, valamint a próbák jó
hangulata. 2012 januárjától a szakmai vezetőjük Szabó
Mihályné pedagógus. A kórus rendszeresen részt vesz a
megyei és az országos szakmai minősítéseken, bemutatkozá-
sokon, ahol sorra kapják az elismeréseket. Az első aranyminő-
sítést megalakulásuk 25. évfordulóján, 2001-ben érték el. Ez
év májusában Hajdúdorogon mérették meg magukat, a
Magyar kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége által szer-
zett minősítőn, ahol szintén országos arany minősítést nyer-
tek. Júniusban a tízedik alkalommal megrendezett, Vass Lajos
Népzenei találkozó és verseny elődöntőjén is arany minősítést
értek el és ezzel tovább jutottak a csoport középdöntőjébe. Az
elért arany minősítések is jelzik kimagasló teljesítményüket. 

A Kovács Pál-díjjal azokat tüntetik ki, akik kiemelkedő
sporteredményt értek el, valamint azokat, akik sportvezetői,
sportoktatói, sportpedagógusi munkájukat kimagasló szín-
vonalon végzik. Az asztalitenisz sport népszerűsítésért vég-
zett, elhivatott országos eredményeket hozó sportoktatói,
sportszervezői tevékenysége elismeréséül Ács Péter, a VASE
azaz a Vámospércsi Asztalitenisz Sport Egyesület elnöke kap-
ta ezt az elismerést. Ács Péter 2007 májusában alakította meg
a helyi pingpong egyesületet azzal a céllal, hogy a helyi spor-
tolni vágyó fiataloknak lehetőséget biztosítson a szabadidő
hasznos elöltésére. A fiatalok nagy számban vettek részt az
edzéseken. Ennek, és a kiváló szakmai munkának köszönhető,
hogy Vámospércs jelenleg is vezeti a megye II. tabelláját, meg-
nyerte a megyei I. osztályos bajnokságot, így immár az NB. III-
ban is képviseli városunkat. Korábban a női NB-I-be is be
tudott kerülni, de az anyagiak szűkössége miatt egy ideje szü-
neteltetik az itteni szereplést, ám remélik, hogy ősztől ismét
ott lesznek a nemzet legjobbjai között a vámospércsi lányok.
Kiemelkedő teljesítmény ez egy ilyen kis várostól, és ahogy
Ács Péter mondta, a siker az összefogásnak köszönhető. A csa-
ládi támogatás, az önkormányzati segítség, a szponzorok nél-
kül ez nem így lenne. Jelenleg 40-50 fő látogatja rendszeresen
az edzéseket. A korosztály meglehetősen széles. A fiataloktól
az idősebbekig, pontosabban hattól, hetven éves korig.

A megyében lévő sportegyesületekkel és a határon túli
nagyváradi és marosvásárhelyi játékosokkal is jó kapcsolatot
ápol a csapat, akinek fáradhatatlan menedzsere Ács Péter
edző, aki 5 éve a Hajdú-Bihar megyei Asztalitenisz Szövetség
tagja, és egy éve a felügyelő bizottság elnöke is. Szívből gratu-
lálunk a díjazottaknak, köszönjük, amit Vámospércsért tettek!

Endrédi Csaba

Terítéken a város: közmeghallgatás 2013!
November 15-én tartotta

az idei közmeghallgatást
Ménes Andrea polgármes-
ter. Vámospércs vezetője az
eseményen tájékoztatást
adott azokról az esemé-
nyekről, történésekről és
változásokról, amelyek a
mögöttünk hagyott eszten-
dőben történtek, és ame-
lyek jelentősen befolyásol-
ták városunk életét, fejlődé-
sét. Az alábbiakban a pol-
gármester a rendezvényen
elhangzott beszámoló leg-
fontosabbnak tartott, köz-
érdekű információit osztja
meg olvasóinkkal.

Közigazgatási reform 
2013-ban

2013-ban kialakításra kerül-
tek a Járási Hivatalok és a Kor -
mányablakok, melyek 2013. ja -
nuár 1-jén megkezdték a műkö-
désüket. Megyénkben ezeket
úgy szervezték meg, hogy fi -
gyelembe vették, és elismerték
Vámospércs eddigi mikrotérsé-
gi szerepét is. Városunk a Nyír -
adonyi Járáshoz tartozik és 2013.
január 1. napján megnyílt a Bé -
ke u. 3. szám alatt a Kor mány -
ablak, így a hivatalos ügyek
intézésére továbbra is itt hely-
ben van lehetőség. A Polgár -
mesteri Hivatalban maradt a
szociális igazgatás, a népesség-
nyilvántartás, anyakönyvezés
feladata, valamint az adó- és
költségvetési feladatok, a város-
fejlesztési és műszaki feladatok.
A Mikrotérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat is a Hi -
vatal épületében van elhelyezve. 

Új köznevelési törvény

Az állam 2013. január 1-jétől
struktúrájában változtatta meg
a köznevelés rendszerét. Ettől
az időponttól az óvodai nevelés
kivételével az állam gondosko-
dik a köznevelési alapfeladatok
ellátásáról, azaz átvette a fenn-
tartói szerepet, melyet a Járási
Tankerületeke irányítása mel-
lett gyakorol. Vámospércs Vá -
ro si Önkormányzat Képviselő-
testülete már csak az Intézmény
működtetését biztosítja, amely
éves szinten körülbelül 80 mil-
lió Ft kiadást jelent. A Klebels -
berg Intézményfenntartó Köz -
pont Nyíradonyi Tankerüle té -
hez tartozik a járás kilenc tele-
pülése és nyolc iskolája, és fenn-
tartója a Vámospércsi Mátyás
Király Általános és Alapfokú
Művé szeti Iskolának is. 

Fontosabb változások 
2014. évben

Önkormányzati segély –
2014. január 1. napjától. 2014.
január 1. napjától megszűnik az
átmeneti segély, a temetési
segély és a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás, helyettük
önkormányzati segély megálla-
pítására lesz lehetőség. Az
önkormányzat már több alka-
lommal bizonyította szociális
érzékenységét, és igyekszünk
ezután is mindenkire odafi-
gyelni, de elsősorban azokat a
személyek kaphatnak ilyen
segélyt, akik önmaguk, illetve
családjuk létfenntartásáról más
módon nem tudnak gondos-
kodni vagy alkalmanként
jelentkező, nem várt többletki-

adásokhoz – így különösen
betegséghez, halálesethez, ele-
mi kár elhárításához, a válság-
helyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához,
iskoláztatásához, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez, a
nevelésbe vett gyermek család-
jával való kapcsolattartáshoz, a
gyermek családba való vissza-
kerülésének elősegítéséhez kap-
 csolódó kiadásokhoz, vagy a
gyermek hátrányos helyzete
miatt szorulnak anyagi segít-
ségre.

Szennyvízszippantás. 2013.
január 1-jétől a városban a
szennyvízszippantást, mint kö -
telező közszolgáltatást az ön -
kormányzat 100%-os tulajdoná-
ban lévő Vámosvíz Kft. végzi,
jóval alacsonyabb áron, mint a
korábbi vállalkozó. A kormány
döntése alapján a szolgáltatás
tekintetében további díjcsök-
kenés lesz 2014-ben. Ez egyrészt
a rezsicsökkentésből adódik, a
másik megtakarítási részt a la -
kosság számára az jelenti, hogy
az önkormányzat pályázatot
nyújtott be a szennyvízszippan-
tási díjak lakossági kompenzálá-
sára, amely szintén jelentős meg-
takarítást jelent majd 2014-től. 

Járóbeteg szakrendelő. A
2013-ban összesen több mint
35 000 embert kezeltek, illetve
láttak el az intézményben,
amely kiegyensúlyozott gazdál-
kodást folytat a színvonalas be -
tegellátás mellett. Lejárt tarto-
zása senki felé sincs. Rendelő -
intézetünk 2013. évben a maga-
sabb színvonalú betegellátás
érdekében több nagyértékű
eszközt (pl. defibrillátor, léle-
geztetéshez oxigénpalack és
tartozékai, kézi műszerek, fű-
kasza stb.) vásárolt összesen
2 895 054 Ft értékben. Ezek -
nek az eszközöknek az árát is ki
kellett gazdálkodnunk. Összes -
ségében a Rendelőintézet
2013. első 10 hónapjában ered-
ményesen gazdálkodott.

Önkormányzati gazdálko-
dás. Vámospércs Városi Ön -
kormányzat 2013-ban a köz-
ponti támogatásokból – a
könyvtári és közművelődé-
si feladatok kivételével – az
összes kötelező önkor-
mányzati feladatát finan-
szírozni tudja. A pénzügyi-
gazdasági helyzet stabilizálása
érdekében 2013-ban és az azt
megelőző években jelentős
sikereket ért el az önkormány-
zat. Az önkormányzat létszám-
kerete az elmúlt években 30%-
al csökkent úgy, hogy senki
nem maradt munka nélkül

(átcsoportosítások, üres állás-
helyek megszüntetése, nyugdíj-
ba vonulók álláshelyének törlé-
se, közfoglalkoztatás minél szé-
lesebb bevonása). A racionali-
zálási intézkedéseket még na -
gyon sokáig lehetne sorolni,
hiszen egy olyan teljeskörű és
mélyreható folyamatról beszél-
hetünk, melyek egyenkénti
megemlítése talán jelentékte-
lennek tűnhet, mégis összessé-
gében évi több milliós megta-
karítás az eredménye. Ennél
többet mond az a tény, hogy

Vámospércs Városi Önkor -
mányzat 2013. évi költség-
vetési hiánya jelenleg a
költségvetési főösszeg 1%-át
sem éri el, év végére pedig
várhatóan egyáltalán nem
számolhatunk költségveté-
si hiánnyal. Mindezt úgy sike-
rült elérni, hogy a lakosság és a
vállalkozók helyi adóterhei
nem növekedtek.

Folyamatban lévő 
beruházásaink, 

infrastruktúrafejlesztések

Kerékpárútépítés. Az új ke -
rékpárút a 48-a számú főút
mentén – a város Debrecen
felőli részénél lévő járdasziget-
től Nyírábrány irányába a meg-
lévő kerékpárútig terjedő sza-
kaszon – épül, közel 2,3 km
hosszúságban. (Debrecenből
beérkezve a városba az út jobb-
oldalán lévő Lekvárüzemtől
kezdődően.) A munkavállalók-
nak csökken a munkahelyhez
való eljutás ideje, a szülők, diá-
kok az oktatási intézményt biz-
tonságosabban és könnyebben
érik majd el. A beruházással
egyben megvalósult régi
törekvésünk is, mivel sike-
rült a központba lámpás
csomópontot építeni.

Belvízpályázat. A pályázat-
hoz elkészíttettük a város egé-
szére vonatkozó belvíz koncep-
ciót, amely alapján a leginkább
veszélyeztetett területeken, 10
utcában vízelvezető csator-
nát kívánunk megépíteni és
ezzel egyidejűleg a Létai-ér 4/10
sz. mellékágának és a Zsíros
kertben lévő csatorna felújítása
is megtörténik. A tervezett
nyílt, burkolt csapadékcsator-
nák által összegyűjtött vizek a
Marinkán kialakításra kerülő
tározóba fogják elvezetni a csa-
padék- és belvizet. 

Szennyvízpályázat. A KEOP-
1.2.0//09-11-2011-0050 jelű pá -
lyázatunkat 2011-ben nyújtot-
tuk be, melyben támogatást
igényeltünk Vámospércsen és

Nyírmártonfalván megvalósí-
tani kívánt, összesen 45 km
vezetékhálózat, valamint a
települések határán egy 700 m3

kapacitású szenny víztisztí-
tó telep kivitelezéséhez. Ezek
megvalósítása esetén Vámos -
pércsen 1763 db, Nyírmár -
tonfalván 781 db ingatlant
lehet majd a hálózatra rá -
kötni. A támogatási szerződést
2012. november 28. napján
megkötöttük.

Nagy örömhírként jelent-
hetem be, hogy a 2013 júniu-
sában a BM EU önerő alap-
hoz benyújtott pályázatun-
kat a kormányzat 100%-os
támogatásban részesítette,
így a teljes, 100% önrész
összege – 472 288 150 Ft –
támogatásból kerül finan-
szírozásra. A támogatási
szerződés 2013. szeptember
30-án aláírásra került. En -
nek azért van nagy jelentő-
sége, mert a vámospércsi
lakosoknak –sok más tele-
püléstől eltérően – a szenny-
vízberuházáshoz nem kell
megfizetni a lakásonkénti
közel 200 ezer Ft-ot.  

Egészségház felújítása. A Kis-
térségi Járóbeteg Szakellátó
központ befejezése után idő-
szerűvé vált a Nagy utca 7. szám
alatti Egészségház korszerűsíté-
se, felújítása, mert nem felel
meg a mai kor igényének. A si-
keres pályázat eredményeként
a beruházáshoz az igényelt
bruttó 59 892 359 Ft támo-
gatást elnyertük. 

Ivóvízminőség-javító prog-
ram. Hat települési önkor-
mányzat 2009 novemberében
hozta létre a Kelet-Hajdúsági
Ivóvízminőség-javító Önkor -
mányzati Társulást. Céljuk az
uniós előírásoknak megfelelő,
egészséges ivóvíz biztosítása a
településeken. Vámospércs ivó-
vízében a mért arzén mennyi-
sége 10-16 mikrogramm
között van, mely a jelenleg
hatályos magyar előírásoknak
megfelel, de a szigorúbb uniós
elvárásnak már nem. Ezért fon-
tos, hogy a vízműtelepünk
megújuljon, korszerűsödjön és
ezzel még tisztább, egészsége-
sebb ivóvize lesz a városnak.

Tanyafejlesztés. A Vidék -
fejlesztési Minisztérium „Az
alföldi tanyák, valamint
tanyás térségek megőrzése
és fejlesztése érdekében a
települési és térségi fejlesz-
tések támogatására” címmel
pályázatot írt ki. Az önkor-
mányzat ezen belül a külterüle-
ti föld- és dűlőutak karbantartá-
sának gép- és eszköztámogatá-
sára – gréder és homlokrakodó
gép beszerzésére – nyújtott be
pályázatot. Sikeres pályázatunk
eredményeként a 9 975 977 Ft

Ménes Andrea polgármester városunk polgárai számára
prezentáció keretében ismertette az idei év

legfontosabb, közérdeű történéseit

A díjazottak, és városunk polgármestere az  ünnepélyes
díjátadó utáni percekben

(Folytatás a 2. oldalon)

XXIII. évfolyam, 12. szám
2013. december 

Ingyenes újság



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2013. november 20. napján tartotta soron következő
ülését, amelyen a következő döntések születtek:

● A képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátása, a
folyamatos likviditás fenntartása érdekében, folyószámlahitelre
irányuló szerződést köt 2014. január 1. napjától 2014. december
31. napjáig, melynek keretösszegét 40 000 000 forintban állapí-
totta meg.

● A „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt.-nél óvadé-
ki számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási
számlájára fejlesztési célú kiadásokat hív le 9 225 827 Ft összeg-
ben.

● A képviselő-testület egyszeri 5000 Ft összegű szociá-
lis támogatást állapított meg a Vámospércsen – a döntés
meghozatalának időpontjában – állandó lakcímmel és
tartózkodási hellyel rendelkező 60 éven felüli lakosok
számára. A támogatás kifizetésének fedezetére az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetésében 5065 eFt összeget biz-
tosít, az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat terhére.  

● A képviselő-testület egyszeri 5000 Ft/fő összegű szo-
ciális támogatást állapított meg a Vámospércsen – a dön-
tés meghozatalának időpontjában – állandó lakcímmel
és tartózkodási hellyel rendelkező 16 éves és azon aluli
gyermekek részére. A támogatás kifizetésének fedezetére
az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 5355 eFt
összeget biztosít, az ellátottak pénzbeli juttatása elő-
irányzat terhére.  

● A képviselő-testület a szociálisan hátrányos helyzet-
ben lévő 90 vámospércsi család számára egyszeri alka-
lommal szociális juttatásként mindösszesen 180 m3 tűzi-
fát biztosít, családonként 2 m3 mennyiségben, a Humán -
politikai Bizottság fogja a jogosultak körét meghatározza
és az erre irányuló döntést meghozni A szociális juttatás
fedezetét – amely tartalmazza a tűzifa árát és a szállítási
költségeket is – az önkormányzat 2013. évi költségveté-
sében az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat terhére
biztosítja. 

● A képviselők jóváhagyták az önkormányzat 2014. évi Belső
Ellenőrzési Tervét, amely az önkormányzat valamennyi költség-
vetési szervére vonatkozik, illetve a 2014. évben is a korábbi bel-
ső ellenőrrel kívánja ellátni az önkormányzat belső ellenőrzési
feladatait.

● A képviselő-testület úgy döntött, hogy az EU ROMA
Országos Egyesület részére a HBM-i unkaügyi Központ által –
munkanélküli személyek részére – Vámospércsen szervezett
„betanított parkgondozó” képzéshez – a Művelődési Házban –
kedvezményes terembérletet biztosít a két 4-4 hónapos képzés
időtartamára.

● A képviselők úgy határoztak, hogy a LEADER térségek
közötti együttműködés keretében, a Hajdúvárosokkal együtt –
Hajdúböszörmény gesztorságával – pályázatot nyújt be szín-
padvásárlásra és rendezvények támogatására, mindösszesen
6 000 000 Ft összegben.  

● A testület a Polgárőr Egyesület kérelme alapján, részére – az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból – a 103/2013.
(XI.08.) VM. rendelet szerint – benyújtandó pályázathoz az
önkormányzat a támogató nyilatkozatát kiadta

● A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a testület jóváhagy-
ta a 2014. év I. féléves ülés- és munkatervét, amely alapján hat
rendes ülés lett betervezve.

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

Ménes Andrea polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Köz-
meghallgatás

összköltséghez 8 978 379 Ft
támogatást nyertünk el. A saját
forrás összege 997 598 Ft.

Pacsirta utcai parkoló köz-
világítás. Vámospércs Város
tulajdonában lévő Pacsirta
utcai parkoló közvilágítással
nem rendelkezett. A képviselő-
testület költségvetésében erre
a célra elkülönítette a megvaló-
sításhoz szükséges fedezetet.
A megvalósításhoz szükséges
tervdokumentációkat elkészí-
tette és azokat engedélyeztette,
azóta a beüzemelés is megtör-
tént.

Ravatalozó felújítása. A köz -
temetőt üzemeltető Platinum
HBM-i Temetkezési Vállalat és
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat közös munkával a
ravatalozó épületét nagyon szé-
pen felújította, és az akadály-
mentes bejárat is kialakításra
került. 

Startmunka program. A Start-
munka programra vonatkozó
pályázatunkat a Közreműködő
Szervezet 93 423 860 Ft vissza
nem térítendő támogatásban
részesítette az alábbiak szerint:
téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás (30 fő),
belvízelvezetés (50 fő), ille-
gális hulladéklerakók fel-
számolása (26 fő). A prog-
ramban összesen 106 főt fog-
lalkoztattunk, napi 8 órában,
2013. március 1.–2013. no -
vember 30. között. A dolgo-
zók munka – és védőruházatát
és a különböző feladatokhoz
szükséges anyagokat, eszközö-
ket a támogatásból vásároltuk
meg.

Közcélú foglalkoztatás. 2013.
évben közfoglalkoztatás kere-
tében foglalkoztatott szemé-
lyek száma és elnyert támogatás
mindösszesen 278 fő, a támo-
gatás összeg 251 550 101 Ft.

Összességében elmond-
ható, hogy városunk és az
önkormányzat dolgos, de
eredményes évet tudhat
maga mögött, amely nem
lehetett volna ilyen sikeres a
városlakók segítsége, támoga-
tás nélkül, amelyet ez úton is
szeretnék megköszönni. Külön
köszönet illeti Tasó László
országgyűlési képviselőt is, aki-
re mindig lehet számítani, ha
Vámospércs fejlődése a tét.

Ménes Andrea, 
polgármester

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

NAGY ZSIGMONDNÉ
sz.: Suba Zsófia

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KISS IMRE

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TÖMÖRI IMRE

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

VERES LÁSZLÓ

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

részvéttel osztoztak

Novemberben születtek

SZABÓ NOÉMI (Szabó Bálint és Kállai Anita)
KORCSMÁROS SÁNDOR GYULA

(Korcsmáros Sándor és Bőde Zsuzsanna)
BALOGH DÉNES (Balogh János és Balog Henrietta)

LAKATOS KEVIN (Lakatos Árpád és Lakatos Andrea)

Házasságkötés

TAKÁCS LAJOS és SZŐKE KRISZTINA
ROST TIBOR és TEJFEL ERIKA

Akik már nincsenek közöttünk

KISS IMRE
VERES LÁSZLÓ

NAGY ZSIGMONDNÉ (Suba Zsófia)

A Vámospércsi Telepü-
lési Értéktár Bizottság az
alábbi felhívás közzététe-
lével kéri a vámospércsi
polgárokat, civil és társa-
dalmi szervezeteket, hogy
lakókörnyezetükben a te -
lepülési értéktárba felvé-
telre érdemes nemzeti
értékeket gyűjtsék össze,
és javaslataikat terjesz-
szék a Bizottság elé. Az
öttagú szakmai testület
örömmel fogad minden
ötletet, elképzelést, és kö -
szönettel fogadja a vámos-
 pércsi lakosság támogató
együttműködését.

A Vámospércsi Települési
Értéktár Bizottság munkáját
a 2012. július 1-től hatályos
magyar nemzeti értékekről
és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény alap-
ján végzi, melynek fő célja a
magyar nemzeti értékek, és
ezen belül a hungarikumok
összegyűjtése, védelme, tá -
mogatása és megismerteté-
se, ezzel is erősítve a nemze-
ti tudatot és gazdaságot. A
törvény elfogadásával pár-
huzamosan országos, me -
gyei és helyi szinten is szer-
veződik az a feltáró munka,
amely a magyar értékek gyűj-
tését, megőrzését szolgálja.
A települési értéktárak– így a
Vámospércsi Települési Ér -
téktár is – a nemzeti értékpi-
ramis első lépcsőfokát alkot-
ják. 

A Vámospércsi Települési
Értéktár a város területén fel-
lelhető nemzeti értékeket
tartalmazó gyűjtemény lesz.
A város közigazgatási terüle-
tén fellelhető, illetve az itt lét-
rehozott helyi érték felvéte-
lét a Vámospércsi Települési
Értéktárba bárki írásban
kezdeményezheti a mellék-
letben található adatlap kitöl-
 tésével és visszaküldésével.

A javaslatot postai úton
vagy személyesen is be lehet
nyújtani a Vámospércs Vá -
ros Önkormányzatának tit-
kárságára (4287 Vámos -
pércs, Béke u. 1.). A Vámos -

pércsi Értéktár Bizottság a
beérkezett javaslatok értéke-
lését követően dönt az Ér -
téktárba történő felvételről,
vagy a felvétel elutasításáról.

A település helyi jelentő-
séget meghaladó értékei a
megyei értéktárakba, majd a
Magyar Értéktárba juthat-
nak el. A Magyar Érték -
tárban nyilvántartott orszá-
gos, vagy nemzetközi jelen-
tőségű, a magyarságra jel-
lemző tulajdonságával, egye-
diségével és minőségével a
magyarság csúcsteljesítmé-
nyének számító nemzeti
értékekből a Hungarikum
Bizottság választja ki a hun-
garikumokat, melyek a Hun -
garikumok Gyűjteményébe
kerülnek.

A helyi értékek szakterü-
letenkénti kategóriái a kö -
vetkezők:

a) agrár- és élelmiszergaz-
daság: az agrárium szellemi
termékei és tárgyi javai –
beleértve az erdészet, halá-
szat, vadászat és állategész-
ségügy területét –, különö-
sen a mezőgazdasági termé-
kek és az élelmiszerek, a
borászat, továbbá az állat- és
növényfajták.

b) egészség és életmód: a
tudományos és népi megelő-
zés és gyógyászat, természet-
gyógyászat szellemi termé-
kei és tárgyi javai, különösen
a gyógyszerek, gyógynövé-
nyek, gyógyhatású készítmé-
nyek, gyógyvíz- és fürdőkul-
túra.

c) épített környezet: a kör-
nyezettudatos építési mun-
ka eredményeként létreho-
zott, illetve elhatárolt épített
része, amely elsődlegesen az
egyéni és közösségi lét felté-
teleinek megteremtését szol-
gálja; valamint az embert
körülvevő környezet fenn-
tartásához kapcsolódó szel-
lemi termékek.

d) ipari és műszaki meg-
oldások: az ipari termelés –
beleértve a kézműipart, kéz-
művességet is – szellemi ter-
mékei és tárgyi javai, különö-
sen az egyes technológiák,

technikák, berendezés-, gép-
és műszergyártás, műszaki
eszközökkel végzett sze-
mély- és áruszállítás.

e) kulturális örökség:  a
kulturális örökség szellemi
és tárgyi javai, különösen az
irodalom, a tudomány, a
népművészet és népi kézmű-
vesség, néprajz, filmművé-
szet, iparművészet, képző-
művészet, táncművészet és
zeneművészet; továbbá a
védett ingatlan értékei, külö-
nösen a nemzeti vagyon kö -
rébe tartozó, kiemelkedő
értékű műemlékek és régé-
szeti lelőhelyek, nemzeti és
történelmi emlékhelyek, vi -
lágörökségi helyszínek.

f) sport: a fizikai erőnlét és
a szellemi teljesítőképesség
megtartását, fejlesztését szol-
 gáló, a szabadidő eltöltése-
ként kötetlenül vagy szerve-
zett formában, illetve ver-
senyszerűen végzett tested-
zés vagy szellemi sportág-
ban kifejtett tevékenység,
különösen a sportolói élet-
művek és csúcsteljesítmé-
nyek.

g) természeti környe -
zet:  az ember természetes
környezetének tárgyi javai,
különösen a fizikai és bioló-
giai képződmények vagy
képződménycsopor tok ,
geológiai és geomorfológiai
képződmények, természeti
tájak, természeti területek,
életközösségek és ökológiai
rendszerek; valamint az
embert körülvevő környe-
zet fenntartásához kapcso-
lódó szellemi termékek.

h) turizmus és vendéglá-
tás: a turizmus és a vendéglá-
tás szellemi termékei és tár-
gyi javai, különösen a turisz-
tikai attrakciók, szolgáltatá-
sok, a vendéglátóipari ter-
mékek, valamint a vendéglá-
tás körébe tartozó étel- és
italkészítési eljárások.

i) átfogó vámospércsi
érték (?)

Ménes Andrea, 
polgármester

Tájékoztató

A Polgármesteri Hivatal 2013. december hónapban
az alábbiak szerint tart nyitva:

december 7. (szombat) zárva,
december 21. (szombat) zárva,
december 23. (hétfő) ügyelet lesz a titkárságon, az

ügyfélfogadás szünetel, kizárólag kérelmek benyújtásá-
ra lesz lehetőség.

december 24. (kedd) és december 27. (péntek) mun-
kaszüneti nap,

december 30. (hétfő) és december 31. (kedd) zárva.

A Polgármesteri Hivatal 2014. január 2. napján (csü-
törtökön) lesz először nyitva

Kanyóné Papp Klára,
jegyző

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

rendelkező magánszemélyek 
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)

2013. november 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. 569 093     
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 138 360     
Deákné Szőcs Mária 8401842948 4287 Vámospércs, Nagy u. 12. 105 300     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 222 536     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 83 200     
Hamecz Sándor 8327445022 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 30. 129 410     
Kelemen Mihály 8386040645 4287 Vámospércs, Nagy u. 94. 56 799     
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. 403 679     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 157 020     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 59 917     

Összesen: 2 880 861     

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)

2013. november 30-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 225 100     
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    
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. 261 150
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 154 31
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
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 394 050

Összesen: 2 236 756

(Folytatás az 1. oldalról)

Megalakult a Vámospércsi
Települési Értéktár Bizottság 



Ne riadjon vissza a sebességtől!

INTERNET BEKÖTÉSI AKCIÓ A KÁBLEX KFT-NÉL!

András napi vers-
és prózamondó verseny

Advent kezdetén, november utolsó napján
András napkor került sor arra a vers és próza-
mondó versenyre, melyen 29 versenyző mérte
össze tudását. A versenyre délelőtt 10 órától
került sor a Művelődési Ház és Könyvtár kiállító-
termében, nyilvánosan szülők és érdeklődők
jelenlétében.

A felhívásnak megfelelően a téma a tél volt. A zsűri
tagjai Ménes Andrea polgármester, Szabó Gyula iskola-
igazgató helyettes, Laczkó Judit pedagógus, a művé-
szeti iskola részéről, Szőlősi Anikó drámapedagógus.
Az értékelés pontozási szempontjai a versválasztás,
művészi beszéd, technikai megoldás, művészi teljesít-
mény volt. 

Helyezést értek el: Katics Gergely Zsombor óvodás.
1-3 osztályosok közül: 1. Takács Csaba (2. osztályos),

2. Kacsándi Csenge Anna (2. osztályos), 3. Zilahi
Nándor (1. osztályos), 

4-5 évfolyamból: 1. Karacs Anna Erzsébet (4. osztá-
lyos), 2. Nagy Anna (5. osztályos), 3. Rácz Zsófia Sára
(4. osztályos) tanuló. 

Különdíjat nyertek: Zilahi Viktória 7. osztályos ta-
nuló. 

Ifjúsági kategóriában prózamondásban nyert külön-
 díjat Mezei Beáta és Brudás Virág Hajdú böször mény -
ből érkezett fiatalok. Felnőtt kategóriában Kozáp
Sándorné nyert különdíjat Adventi versével.

Gratulálunk a helyezést elérőknek és valamennyi
résztvevőnek. Célunk, arra ösztönözni a gyerekeket és
felnőtteket, hogy szeressék meg az olvasást, minél töb-
bet olvassanak és ne csak a technikai eszközök számí-
tógép, okos telefon stb. jelentse számukra a szabadidő
eltöltésének módját. Öröm volt látni, hogy a versenyre
lelkesen keresték a verseket szülők és gyermekek egya-
ránt. Köszönjük a felkészülést segítő pedagógusok
Ádám Magdolna, Ács Péterné, Kobezda Szilvia, Ottó
Mária, Szabóné Tóth Andrea, Tanka Ilona munkáját. 

DiósnéÚj üzemeltetője lesz a városi vízműnek
A víziközmű-szolgálta-

tásról szóló törvény értel-
mében a víziközműveket
üzemeltető társaságok in -
tegrációja révén választotta
Vámospércs Önkor mány -
zatának Képviselőtes tüle te
a Hajdú-Bihari Önkor -
mány zatok Vízmű Zrt.-t az
ivóvíz- és szennyvízszolgál-
tatás üzemeltetőjének 2014.
január 1-jével. A csatlako-
zás további részleteiről
Ménes Andrea polgármes-
tert és Nagy Miklóst, a cég
vezérigazgatóját kérdeztük.

A polgármester elmondta,
hogy a törvényi szabályozás
egyértelmű abban a tekintet-
ben, hogy a kis vízművek nem
tudnak megfelelni azoknak a
jogszabályi kötelezettségek-
nek, amelyeket most előírtak,
így muszáj csatlakozniuk vala-
melyik nagy szolgáltatóhoz.
A város azonban arról dönthe-
tett, hogy kivel, melyik szerve-
zettel integrálódik, és ennek
kiválasztásában döntő szere-
pet játszott, hogy melyik víz-
szolgáltatónál tudja leginkább
érvényesíteni városunk a saját
érdekeit. Erre vonatkozóan a
legmegfelelőbb választás volt
a Hajdú-Bihari Önkormány -
zatok Vízmű Zrt. Jó együttmű-
ködésben, és színvonalas szol-
gáltatásban lehet bízni a csat-
lakozás után, miközben a vá -
mospércsi vízikömű vagyon
továbbra is önkormányzati
tulajdonban marad, tehát a
cég az üzemeltetési feladato-
kat veszi át január 1-jétől, bér-
leti üzemeltetési szerződés
keretében. Az is nagyon fon-
tos, hogy a csatlakozás egyik

kiemelt feltétele volt, hogy az
új üzemeltető minden helyi
dolgozót átvesz, vagyis senkit
nem bocsátanak el, emelte ki
Ménes Andrea.

A törvény végrehajtási ren-
delete szerint a jövőben leg-
alább 150 000 fogyasztói egyen-
 értékkel kell egy vízmű cégnek
rendelkeznie, így kaphat csak
működési engedélyt, ezért a
megyei vízmű vállalat szívesen
fogadta a vámospércsi megke-
resést. Januártól már 68 önkor-
mányzat területén végez üze-
meltetési feladatokat a cég,
immár 151 000 fogyasztói
egyenértéket. Ez biztosítja a
működést a jövőben, mondta
Nagy Miklós ve zérigazgató.

A részvénytársaság jogelőd-
jét 1959. január 20-án tartott
ülésén a Hajdú-Bihar Megyei
Tanács Végrehajtó Bizottság,
,,Megyei Vízmű és Kútépítő
Víz Gázszerelő Vállalat" meg-
nevezéssel hozta létre. 1963
januárjától kezdve a helyi
tanácsi kezelésben és üzemel-
tetésben lévő vízműveket fo -

lyamatosan vette át üzemelte-
tésre a vállalat. Időközben
korábbi elnevezése megválto-
zott Hajdú-Bihar Megyei Víz-
és Csatornamű Vállalatra.
1994. január 1-jével alakult
meg a Hajdú-Bihari Önkor -
mányzatok Vízmű Zártkörűen
működő részvénytársaság 71
tulajdonos önkormányzattal.
Jelenleg 66 település lakossá-
gának ivóvíz ellátását, vala-
mint 21 településen a szenny-
víz-csatorna szolgáltatást vég-
zi. A társaság jegyzett tőke
értéke 1 851 200 eFt. Hajdú-
Bihar megyében a korábbi 20
társaság helyett 4 víziközmű
üzemeltető végzi a szolgáltatá-
sokat, közel 550 ezer lakos
részére. Két településen átvett
vízből-, a többi településen
saját termeléssel, rétegvizek-
ből szolgáltatják az ivóvizet.
A Hajdú-Bihari Önkormány -
zatok Vízmű Zrt. 2013. októ-
ber 7-én a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hiva -
taltól az elsők között kapta
meg a víziközművek üzemel-
tetésére szóló működési enge-
dély határozatát. A vezérigaz-
gató azt is elmondta, hogy az
integráció célja országosan az,
hogy minőségi és olcsóbb szol-
gáltatást kapjanak a fo gyasz-
tók, és a garantált legyen a szol-
gáltatás biztonsága. Mindezt
együtt egy mérethatékony cég
sok kicsi helyett, központosí-
tott adminisztrációval sikere-
sebben tudja elvégezni. 

A januári üzemeltető váltás-
ból a vámospércsiek szinte
alig fognak érzékelni, kivéve
azt, hogy az ivóviz és szenny-
víz-csatorna számlákon a szol-
gáltató neve a Hajdú-Bihari

Önkormányzatok Vízmű Zrt.
lesz, fogalmazott Nagy Miklós.
A vízdíjak nem változnak.
A víziközmű szolgáltató sze-
mélyében bekövetkező válto-
zás miatt kedvező időjárás ese-
tén vízóra leolvasásra kerül
sor 2014. január első hetében.
A Hajdú-Bihari Önkormány -
zatok Vízmű Zrt.-t a változás-
sal kapcsolatban a fogyasztók
részére a szolgáltatási szerző-
déseket postán fogja eljuttat-
ni. A küldeményben informá-
ciókat találnak majd a szolgál-
tatással kapcsolatos tudniva-
lókról. Talán a legszembetű-
nőbb változás az lesz, hogy
megszűnik az úgynevezett díj-
beszedői rendszer, helyette a
csekkes és a csoportos díjbe-
szedési rendszer működik
majd, de a csekkek alapján, ha
valakinek úgy kényelmes, ak -
kor akár egyedi banki átutalás-
sal is megoldhatja a díjfizetést.
A díjbeszedő továbbfoglal-
koztatásáról az önkormány-
zat gondoskodik. Évente leg-
alább egyszer terveznek majd
óra leolvasást, és a leolvasások
közötti időben átalánydíjat
számolnak, ezeket kell majd
rendszeresen fizetni. Az is
fontos, hogy hiba bejelentés,
vagy bármiféle műszaki prob-
léma esetén a fogyasztóknak
már nem a helyi vízmű számát
kell tárcsázni, hanem azt a
központi számot, amelyet a
kiküldött tájékoztatóban és
számlákon feltüntetnek.

Endrédi Csaba

Gazdálkodók figyelem!
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) minő-

sített elektronikus aláírással hitelesíti az egységes támogatá-
si kérelmekhez kapcsolód kimenő iratait 2013  novemberé-
től. A bevezetett elektronikus aláírási rendszer lehetővé
teszi, hogy napi több tízezer döntést aláírjon és kézbesítsen
az MVH e célra feljogosított személye, ezáltal rövidül az ügy-
intézési idő. Az így hitelesített iratok közlése (kiküldése)
elektronikus formában történik az ügyfélkapus tárhelyre
azon ügyfelek vagy meghatalmazottainak részére, akik az
elektronikus kapcsolattartási formát korábban nyilatkozat-
ban választották – közölte az MVH. A hagyományos kapcso-
lattartási formát választó ügyfelek részére az elektronikusan
hitelesített irat kiküldése postai úton történik. Az ügyfélka-
pura küldött iratok a postai úton kézbesített, kézzel aláírt
döntésekkel egyenértékűek.

A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatja azon termő-
föld tulajdonosokat, akik a részarány földkiadás során kelet-
kezett osztatlan közös tulajdonuk megszüntetése érdekében
2011. december 31-ig a megosztás költségeinek megelőle-
gezésére vonatkozó kérelmet nyújtottak be a területileg ille-
tékes földhivatalhoz, hogy a földhivatal részére befizetett
összeg visszaigénylésére – a földrendező és földkiadó bizott-
ságokról szóló 1993. évi II. törvény 18. paragrafusának har-
madik bekezdése alapján – 2013. december 31-ig van lehe-
tőség a földhivatal által kiállított számla és igazolás Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz történő benyújtásával.
A fenti határidő jogvesztő, vagyis az azt követően benyújtott
visszaigénylési kérelmek el lesznek utasítva.

Egyéb fontos szabályok, hogy nitrátérzékeny területen
semminemű trágya nem juttatható ki a téli trágyázási tilalmi
időszakban, azaz november 15- február 15. között (kivéve az
őszi kalászosok fejtrágyázásának műveletét, amely febru-
ár 1-jétől megkezdhető), nem megengedett az ideiglenes
trágyakazal létesítése, fenntartása. További fontos szabály,
hogy a fagyott, vízzel telített, hótakaróval borított talajokon
a tilalmi időszakon túl is TILOS a trágyázás.

A nitrátérzékeny területen gazdálkodók részére előírt
adatszolgáltatási kötelezettségnek 2013.december 31-ig kell
eleget tenni, aki ezt még nem tette meg, pótolja! 

Az év hátralevő időszakában pótolják esetleges elmaradá-
saikat az adatszolgáltatásokkal kapcsolatban.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Szima György

Töretlen a honosítás népszerűsége
Több mint 500 ezren ké -

relmezték 2011. január 1-je
óta az egyszerűsített hono-
sítási eljárás keretében a
ma gyar állampolgárságot
és szeptember 4-ig több
mint 430 ezren tették le az
állampolgársági esküt – ezt
közölte a napokban a Köz -
igazgatási és Igazságügyi
Miniszté ri um. Vámos pércs,
lakosságszámához képest
élen jár még azok között a
települések között is, akik
az eltelt nem egészen két év
alatt a legtöbb ilyen ügyin-
tézést bo nyolították.  

A részleteket Nagyné Héjas
Erikától, az önkormányzat
igazgatási csoportjának mun-
katársától kérdeztük, aki el -
mondta, hogy legutóbb szep-
tember 25-én, szerdán tett 31
ember ünnepélyes állampol-
gársági esküt Ménes Andrea
polgármester előtt a Város -
háza dísztermében, és úgy lát-
ják a beérkező kérelmek alap-
ján, hogy még az idén akár két
újabb eskütételre is sor kerül-
het, olyan sok a jelentkezők
száma. Továbbra is folyamato-
san bírálják el a kérelmeket,
ám érdemes mindenkinek
tudni, hogy nemrég még to -
vább egyszerűsödött az egy-
szerűsített honosítási proce-
dúra, ám ez némi változással is
jár, amire érdemes odafigyel-
ni. Az egyik legjelentősebb
változás az állampolgársági
kérelem átvételét érinti, ugyan-

is a módosító jogszabályok
hatályba lépését követően
ebben az anyakönyvvezetők
már nem vesznek részt,
helyükbe a fővárosi és me -
gyei kormányhivatal járá-
si (fővárosi kerületi) hiva-
talai léptek. Továbbra is
befogadó helynek számí-
tanak azok a települések is,
ahol ok mányiroda műkö-
dik, ilyen Vámospércs is.

Az egyszerűsített honosí-
tás esetköre bővült: kedvez-
ményes honosítását kérheti az
a nem magyar állampolgár,
aki magyar állampolgárral
legalább tíz éve érvényes
házasságban él, vagy öt éve
él házasságban és közös
gyermekük született, felté-
ve hogy az Ápt. 4. § (1) bekez-
dés b) és d) pontjában megha-
tározott feltételeknek megfe-

lel, és magyar nyelvtudását iga-
zolja. Az öt vagy tíz év megléte
a házasság, és nem a magyar
állampolgárság te kintetében
elvárás, elegendő, ha a kére-
lem benyújtásakor már ma -
gyar állampolgár a házastárs.

Az egyszerűsített honosítá-
si kérelem-nyomtatvány
ma gában foglalja az ön -
életrajzot és a névmódosí-
tási kérelmet is (ezeket ed -
dig külön íven, illetve önálló
nyomtatványon kellett be -
nyúj tani). Ezen túlmenően a
nyomtatvány Nyi latkozatok
része is bővült.

A névmódosítási kérelem
azon túl, hogy a honosítási
kérelem részévé vált, a kitöl-
tést segítő megoldásokkal
teszi egyértelművé a kérelmet
mind a kérelmezők, mind a
döntéselőkészítők számára.

Csökkent a módosítás nyo-
mán a névmódosítási kére-
lem alátámasztására csato-
landó okiratok köre: nem
kell csatolni a kérelmező elhalt
anyja születési utónevének ma -
gyar nyelven történő feltünteté-
séhez olyan okiratot, amely ezt
tartalmazza.

Fő szabály lett, hogy az
Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b)-d)
pontjára alapozott névmódo-
sítási kérelemhez nem kell az
állampolgársági ügyekben
eljáró szerv által hivatalosan
ismert és a köztudomású
tényeket bizonyító okiratot
csatolni, erre csak a BÁH
hiánypótlási felhívása alapján
kerül sor.

Megszűnt az állampol-
gársági eskü vagy fogada-
lom (eskü) letételére nyitva
álló határidő meghosszab-
bításának lehetősége, azt az
eskü letételére való felhívás
közlésétől számított egy éven
belül (jogvesztő határidő!)
kell letenni.

A módosítás ugyanakkor
lehetővé teszi, hogy a kérel-
mező egy alkalommal – leg-
később az állampolgársági
eskü kitűzött időpontját meg-
előző ötödik na pon – az eskü
helyének módosítását kér-
je. Ez esetben az okirat továb-
bítása automatikusan megtör-
ténik az új eskütétel helyére, a
módosításról nem kell külön
döntést hozni.

Endrédi Csaba

Ménes Andrea polgármester és az októberi eskütétel
résztvevői

Nagy Miklós, a Hajdú-
Bihari Önkormányzatok

Vízmű Zrt. vezérigazgatója

Karacs Anna 4. évfolyamos versenyző versmondás 
közben Zelk Zoltán Télapó és a hóember című 

versével első helyezést nyert

Év végi internet bekötési akciónk keretében 15 Mbit/s-os
internet hozzáférést rendkívül kedvező áron kínáljuk
Önnek bekötési és szerelési díj nélkül.

Minden kedves meglévő ügyfelünk (akár folyamatban
lévő hűségvállalási időn belül is) díjmentesen lecserélhe-
ti jelenlegi internet előfizetését legújabb 15 Mbit/s-os kor-
látlan adatforgalmú csomagunkra.

Aki még ennél is többre vágyik, az legújabb szu-
pergyors internet csomagjaink közül válogathat
magának kedvére.

A legkorszerűbb kábeltelevíziós adatátviteli technoló-

gia bevezetésének köszönhetően 30, 40, 60, vagy akár
80Mbit/s letöltési sebességek közül válogathatnak előfi-
zetőink.

Kábeltévé, Internet, és Telefonszolgáltatás együtt már
6400 Ft-tól.

A részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálati irodánkban
az alábbi elérhetőségeken.

Káblex Kft.
Tel: 06-54-410-740; 06-30-619-07-52.
e-mail: ugyfelszolgalat@kablex.hu



Egy művészi életmű válogatott anyaga
A Megye Napja alkal-

mából november 22-én,
18 órától H. Csongrády
Márta Holló László díjas
fotóművész Életmű kiállí-
tásának megnyitójára ke -
rült sor a Művelődési Ház
és Könyvtár kiállítóter-
mében.

A gyönyörű tárlatot létre-
hozó művész neve jól ismert
városunkban, hiszen a nyá-
ron fennállásának 10. évfor-
dulóját ünneplő Művésznők
Nemzetközi Táborának mű -
vészeti vezetője annak meg-
alakulása óta. H. Csongrády
Márta az 1970-es évek végé-
től folytatott fotóművészeti
és aktív művészetszervező
tevékenységével jelentős
szerepet töltött és tölt be ma
is Debrecen és térsége mű -

vészeti életében. Fotóművé -
szi munkásságát a tematikai
sokszínűség, gazdagság jel-
lemzi, 23 önálló kiállítási
anyaga van, műveiből eddig
245 alkalommal rendeztek
egyéni tárlatot. Több debre-
ceni galéria létrehozója és
működtetője, számos alko-
tótelep résztvevője és szer-
vezője. Városunk női mű -
vésztelepén kívül a Horto -
bágyi Nemzetközi, és a Cívis
Nem zetközi Művésztelep
művészeti vezetője, vala-
mint a tavaly létrehozott
Káplár Miklós Nemzetközi
Alkotó tábor-Hortobágy ala-
pítója és művészeti vezetője.
A ná lunk látható anyagon
kívül Franciaországban, Pá -
rizs ban és Lengyelország -
ban láthatja a közönség a
kiállítását. 

A megnyitón résztvevők,
el sőként a Vámospércsi Nép -
dalkör helyi gyűjtésű nép-
dalcsokrát hallhatták. Ün -

nepi szavakkal Ménes And -
rea polgármester asszony
köszöntötte a megjelent
művészeket és vendégeket.

A kiállítást Vencsellei Ist -
ván életmű és Holló László-
díjas fotóművész a Magyar
Kultúra Lovagja nyitotta
meg és mutatta be az anya-
got. A tárlat bemutatását
követően a Vámospércsi
Népdalkör palóc dalcsok-
rot énekelt. A népdalkör
éle-tében is jelentős ünnep
volt ez a nap, mert ezen a
jeles napon vehették át a
Hajdú-Bihar Megyei Ön kor -
mány zat Közgyűlésének ki -
tüntetését a Kölcsey Fe -
renc-díjat. 

A kiállítást minden érdek-
lődő megtekintheti munka-
napokon 9-18 óráig, szom-
baton 9-13 óráig.

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

A művésznő, 
és Vencsellei István

Szeptember óta új igazgatóhelyet-
tese van az iskolának. Szabó Gyula tős-
gyökeres vámospércsi és 30 éve dolgozik
városunkban hol mint népművelő, taní-
tó, gyógypedagógus és jelenleg igazgató-
helyettes munkakörben. Az évek során
munkája révén a város életébe is bekap-
csolódott. Folyamatosan részt vett és vesz
a település rendezvényein, azok sikerét
munkájával is segíti. 2006-2010 között a
képviselő-testület ügyrendi bizottságát
vezette, jelenleg a Humánpolitikai Bi -
zottság külsős tagjaként tevékenykedik.
Saját bevallása szerint személyiségét
leginkább a problémamegoldó készség és eredményorientáltság
jellemzi. Mindezt a sok éves tapasztalatnak köszönheti, melyet
felelősséggel és kihívással teli környezetben szerzett élete
során. Mint igazgatóhelyettes, vezetői megbízatását szeretné a
gyakorlatban a gyerekek, a kollégák és a város hasznára, meg-
elégedésére végezni. Sok sikert kívánunk!

„Ligetalja Vándorkupa” elnevezéssel háromfordulós atléti-
ka versenyt hirdetett meg a nyíradonyi VVTK.

November 14-én a járásból és a határon túlról 11 iskola több
mint 200 tanulója versengett kislabdadobásban, távolugrásban,
egyéni és váltó futószámokban. Iskolánkat 24 tanuló képviselte
Takács Márta és Fodor László vezetésével.

Hogy ki nyeri el a „Ligetalja 2013-14. évi Atlétikai Csapat -
bajnok” címet, és az azzal járó 100 000 Ft-ot, az majd a tavaszi for-
dulók eredményeinek összesítése után derül ki.

A Gárdonyi emlékév alkalmából iskolánk „Gárdo nyi mű -
vek képekben” címmel rajzpályázatot hirdetett a tankerület
általános iskolásai számára. Több mint 100 pályamű érkezett be,
melyet többtagú zsűri rangsorolt.

A díjazott tanulók:

1-2. évfolyam:
III. Maczó Cintia 2.o. (Vámospércs),
III. Bordás Szabolcs 2.o. (Vámospércs),
III. Petruska Kristóf 1.o. (Vámospércs).
3-4. évfolyam:
III. Lengyel Fruzsina 4.o.,
III. Mudra Attila 4.o. (Nyírmártonfalva)Boros Tamás 4.o.

(Nyírmártonfalva)Pósán Patrik 4.o. (Nyírmártonfalva),
III. Asztalos Fruzsina 4.o. (Nyírmártonfalva)Puskás Dzsenifer

4.o. (Nyírmártonfalva)Ratku Boglárka 4.o. (Nyírmártonfalva).
5-6. évfolyam:
III. Sándor Ákos 5.o. (Vámospércs),
III. Tóbiás Tibor 6.o. (Álmosd),
III. Pósán Máté 6.o. (Fülöp)Hajdu Zoltán 5.o. (Vámospércs).
7-8. évfolyam:
III. Tagyi Gabriella 8.a (Vámospércs),
III. Almási Martin 8.o. (Nyírmártonfalva),
III. Furó Judit 7.o. (Fülöp).
A díjkiosztó ünnepséget november 21-én tartottuk. A kiállí-

tott művek iskolánk 2. emeleti folyosóján tekinthetők meg.
Darules a Hortobágyon. A hortobágyi tavak körül több

ezres darucsapatok figyelhetőek meg októberben, egészen a
novemberi fagyok beálltáig. A látvány felejthetetlen, s aki egy-
szer részese volt, időről-időre szívesen visszatér. Iskolánk is
évről évre szervez az érdeklődő diákoknak kirándulást ebben az
időszakban a Hortobágyi Nemzeti Park területére. Így volt ez
idén is. 45 tanuló volt részese ennek az élménynek. Több ezer
madarat figyelhettünk meg amint leszálltak az éjszakázó helyük-
re. Sok távcsővel és a nemzeti park munkatársának szakszerű irá-
nyításával közelről pillanthattunk be a darvak életébe, hangos-
kodásuk élettel töltötte be az egyébként hallgatag pusztát. 

A kirándulást szervező és kísérő nevelők: Deákné Demjén
Ilona, Ottó Mária, Rácz Ildikó.

Az ötödikes avató sokéves hagyományra tekint vissza isko-
lánkban. Ebben a tanévben október 18-án rendeztük meg ezt a
közkedvelt programot, melyet Tóth Éva tanárnő vezetésével a
diákönykormányzat szervezett meg. A korábbi évekhez hason-
lóan vicces váltóversenyben, lekvároskenyér-evésben, liszteslufi-
fújásban versenghettek egymással az ötödik osztályok tanulói.
A leginkább várt feladat most is az volt, amikor a gyerekek múmiá -
vá „varázsolhatták” osztályfőnöküket. Az avató lezárásaként min-
den ötödikes letette az esküt, amellyel hivatalosan is felső tago-
zatossá vált. A jó hangulatú vetélkedést fergeteges buli zárta.

A Megyei Népdaléneklő Versenyen, Debrecenben, cso-
portos ének kategóriában 1. helyezést értek el tanulóink:
Hunyadi Erika 7.b, Lakatos Zoltán 7.c és Nagy Tibor 8.b.
Felkészítőjük: Ráczné Stummer Ibolya

Az idősek napja alkalmából iskolánk Búzavirág Gyer -
mekkara október 17-én zenés műsorral örvendeztette meg az
idősek otthona lakóit – közreműködött Kelemenné Hajdó
Mária és Kovács Zsófia. Nagy Tibor és Lakatos Zoltán zongorajá-
tékával színesítette a műsort. 

Tankáné Antal Irén
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Legutóbb a Piros bugyelláris című darabot láthatták a
vámospércsiek a művelődési ház színpadán. A nagy sikerrel
játszott darab főszerepét Esztergályos Cecília és Angyal Anita
alakított. Legközelebb, február 28-án lesz bemutató. Akkor
Koltai Róbert főszereplésével a Doktor úr című vígjáték lesz
látható, amelyre még lehet jegyet kapni a művelődési házban.


