
2014. október 12-én is -
mét egy fontos nap lesz
Vámospércs életében. A vá -
lasztópolgárok újra, idén
immár harmadízben élhet-
nek majd alkotmányos jo -
gaikkal, gyakorolhatják tit-
kos és egyenlő, közvetlen és
általános választójogukat.
Értékelhetik az elmúlt négy
év önkormányzati munká-
ját oly módon, hogy dönte-
nek a polgármesterük sze-
mélyéről és a képviselő-tes-
tület összetételéről vala-
mint arról, hogy melyik lis-
tát támogatják, így befolyá -
solva a megyei önkormány -
 zat összetételét. Az előző
számunkban megjelent, be -
ruházásokat összefoglaló
beszélgetés után ismét in -
ter júra kértük Vámospércs
polgármesterét.

– A kampányban mennyi-
re sikerült az Ön által legfon-
tosabbnak tartott üzenetet
eljuttatni a választókhoz, és
mi volt ez az üzenet?

– Tisztességes kampányt
folytattam, amelynek az egyik
legfőbb üzenete a köszönet
volt azok felé az emberek felé,
akik nélkül nem lehetett volna
ilyen sikeres az elmúlt négy év,
és akiken múlik, hogy a siker
folytatódik e városunkban.
Annak érdekében juttattam el
a városlakókhoz a választási
kiadványomat, hogy ezúton is
megköszönjem azt a megtisz-
telő bizalmat és együttműkö-
dést, mely segítségével az el -
múlt esztendőkben sikeresen
vezethettem a városunkat,
kép viselhettem a 10 000 fő
alatti lélekszámú települések
érdekeit a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlésben, s egyben ahhoz
kérjem a támogatásukat, hogy
ezt a munkát tovább folytat-
hassam!

– Az Ön városvezetői és
politikusi teljesítményét nem
csak Vámospércsen, hanem
országosan is ismerik és elis-
merik a Fideszben. Mégis ra -
gaszkodik a városához, soha
egy percig sem vetődött fel,
hogy tovább lépjen. Miért? 

– Felelősséget érzek az itt
élő emberekért, s bár felröp-
pent a hír, hogy máshol folyta-
tom a politikai munkámat,
ennek semmilyen valóságalap-
ja nincs, ellenfeleim ezzel is
csak gyengíteni szerették vol-
na az esélyeimet! Szeretem
Vámospércset, szüleim, nagy-
szüleim is itt éltek, lassan min-
denkit személyesen ismerek,
tudom, nagyon sokan bíznak
bennem, amit itthon Vámos -
pércsen szeretnék meghálálni!
Úgy gondolom, hogy az eddig
nyújtottak alapján is méltó va -
gyok a bizalomra, mint ahogy a
Fideszben is meg lehet bízni!
Csak olyat ígértünk én és a pár-
tom is, amit az utolsó betűig be
is tartottunk. Ezzel köszöntük
meg a négy évvel ezelőtti sza-
vazatokat és ez garancia a kö -
vetkező évekre is. Vámospércs
a fejlődés útján van! Ezen az
úton szeretném tovább vezet-
ni szeretett városomat. 

– Legutóbb a nagyberuhá-
zásokat tekintettük át, ám az
elmúlt években nagyon sok
minden történt. Ön szerint
melyek a legfontosabb válto-
zások és melyek a jövőt illető
legfontosabb polgármesteri
elképzelései?

– Kétségkívül nagy utat tet-
tünk meg mostanáig és sok
munkát végeztünk el, mely-
nek vitathatatlan eredményei
vannak. Hosszú évtizedes
álomból ráztuk fel a települést,
s annak lakóit, s a helyi össze-
fogás eredményeként példaér-
tékű fejlesztéseket valósítot-
tunk meg! Mára a környék iga-

zi körzetközpontjává nőttük
ki magunkat, több területen is.
Megépítettük és magas színvo-
nalon működtetjük a Rendelő -
intézetünket, nem csak a vá -
mospércsiek, de a környék
további öt településén élők
megelégedésére is. Bebizo nyí -
tottuk, hogy lehet a jelenlegi
finanszírozási feltételek mel-
lett is gazdaságosan működtet-
ni járó beteg szakrendelőt, ha
olyan vezető áll az élén, aki
magáénak érzi az intézményt, s
minden lehetőséget megra-
gad annak érdekében, hogy
stabil pénzügyi környezetben
történjen a gyógyítás.

Ebben az évben befejeződ-
tek azok a tervezési feladatok,
melyek alapján, 2015 elején
kiépülhet a rendelőhöz vezető
út mentén a teljes közvilágítás.
Terveink között szerepel, be -
tegszállító kisbusz vásárlása,
mely a kényelmesebb megkö-
zelíthetőséget segíti a mozgá-
sukban korlátozott, vagy álla-
potuk miatt rászoruló embe-
reknek.

Elővásárlási jogot jegyeztet-
tünk be a Móricz Zsigmond u.
1. szám alatti ingatlanra, mely
megvásárlását követően egy
feltáró út épül terveink szerint
a szakrendelőhöz a buszfordu-
lótól.

Elkészítettük és benyújtot-
tuk azt az energetikai pályáza-
tot, mely támogatottsága ese-
tén napelemek termelnek
energiát, könnyítve az elektro-
mos számlákon.

A közigazgatás területén
nagy előrehaladást jelentett,
hogy a Nyíradonyi Járáson
belül, járási szintű városi ran-
got kaptunk, így Kormány -
ablak nyílhatott. Helyben in -
tézheti a lakosság a mindenna-
pi életéhez szükséges hatósági
ügyeket. A használatba átadott
épület felújítását következő év
tavaszán kezdik el, az előzetes
egyeztetések alapján, termé-
szetesen nem önkormányzati
forrásból!

– Polgármesterként kezdet-
től fogva hangsúlyozta, hogy
az Ön gondolkodásának a
középpontjában mindig az
emberek vannak. Az ő igé-
nyeik alapján indul el a terve-
zés és értük történik a megva-
lósítás is. Sikerült-e ezt a szem-
léletet az elmúlt időszakban
to vábbra is érvényre juttatni?

– Én nem is tudnék más-
képp működni, hiszen bármi-
féle úgynevezett fejlesztés az
értelmét veszti, ha annak az

emberek, a városlakók nem
örülnek, ha nem érzik annak a
hasznát. Ez vezetett eddig is és
ez vezet tovább a jövőben is.
Az utóbbi önkormányzati cik-
lus során tovább fejlesztettük
az idősellátást. Felújítottuk és
akadálymentesítettük a Szo -
ciá lis Szolgáltató Központunk
épületét, mely az engedélyek
alapján 19 fő idős ember
bentlakásos ellátását biztosít-
ja. A jó gazdálkodásunknak
köszönhetően térköves bur-
kolattal és parkosítással láttuk
el az intézmény udvarát, előse-
gítve az akadálymentes közle-
kedést, s a szabadidő kulturál-
tabb eltöltésének feltételeit.
További terveink e területen,
hogy egy új idősotthon meg-
építésével bő vítsük a férőhe-
lyeket, kielégítve a magasabb
szolgáltatási színvonal iránti
keresletet.

A legfontosabb céljaink
egyike a társadalmi béke és
összefogás további megerősí-
tése! Megengedhetetlennek
tartjuk, hogy bárki közülünk
etnikai, vallási hovatartozása,
vagy világnézete miatt hát-
rányt szenvedjen az élet bár-
mely területén. Az embert érté-
kei, munkája, tudása, becsüle-
te kell, hogy minősítse!

Minden erőnkkel azon kell
lennünk, hogy a dolgozni aka-
ró, törekvő roma és nem roma,
hátrányos helyzetben lévő
honfitársainkat lehetőséghez
juttassuk. Ennek érdekében
folytatjuk a közmunka progra-
mokat, ahol egyre növekvő lét-
számban tudunk családfenn-
tartóknak munkát, s így bizto-
sabb megélhetést biztosítani.
A munkaerőpiacon való sike-
resebb elhelyezkedés kulcsa a
képzéseken való sikeres rész-
vétel! Megteremtettük azokat
a feltételeket, melyek lehetővé
tették, hogy a művelődési
házunk felnőtt képzési akkre-
ditációt szerzett, így helyben
szervezhetünk immár átkép-
zéseket. 

– Korábban komoly gon-
dot okozott, hogy megörökölt
problémaként jelent meg a
művelődési ház rendbetétele
és nem pedig a közösség meg-
tartásának motorjaként mű -
ködött. Sok munkájába ke -
rült, mire sikerült a hátrány-
ból előnyt kovácsolni.

– Nyugodtan mondhatom,
hogy a közművelődés terüle-
tén is a szomszédos települé-
sek szellemi központjává vál-
tunk. Bérletes színházi előadá-
saink, nyári fesztiválunk, s
egyéb rendezvényeink a vá -
mos pércsiek mellett több száz
környékbeli ember érdeklődé-

sével kerülnek megrendezés-
re! Szükségessé vált a művelő-
dési házunk utolsó ütemének
befejezése, a legfelső szinten
újabb közösségi terek kialakí-
tásával, melyek a művészeti
csoportok és civil szervezetek
megnövekvő igényeit teljes
mértékben elégítik majd ki.
Az egészségház felújításának
befejezését követően, a műve-
lődési ház körüli park rendbe-
tétele is időszerűvé vált. Sza -
badtéri rendezvények megtar-
tására is alkalmas tér képző-
dött a régi raktárépület lebon-
tását követően, melyet célsze-
rű ennek figyelembevételével
tovább fejleszteni.

– Vámospércs más, hasonló
méretű és adottságú városok-
hoz képest messze az élen járt
a honosítási eljárások lebo-
nyolításában. Miért lett váro-
sunk ilyen népszerű a hatá-
ron túli magyar kérelmezők
körében?

– Számomra szívet melen-
gető, páratlanul jó érzés, hogy

tehettem valamit azokért a
magyarokért, akiket a vesztes I.
világháború után elszakítottak
tőlünk. Ezért minden törvé-
nyes lehetőséggel igyekeztünk
megkönnyíteni és népszerűsí-
teni az eljárást. Ennek köszön-
hetően az elmúlt években az
egyszerűsített honosítási eljá-
rások kapcsán, több száz hatá-
ron túli honfitársunk tett váro-
sunkban állampolgársági es -
küt, vehette át honosítási ok -
iratait. Együtt élhettük át azo-
kat a felemelő pillanatokat,
melyekben nemzetünk keblé-
re ölelte az elszakított ország-
részekben élőket! Fiataljaink -
ban tovább kell örökítenünk a
határon túli magyarokkal való
összetartozást és az értük való
felelősségtudat érzését. Üdvö -
zöljük, s támogatjuk azon civil
kezdeményezéseket, melyek
célja bárminemű kapcsolattar-
tás a nagy Magyarország terü-
letén. De nem csak a határo-

kon túli testvéreinkre figyel-
tünk. Ugyanolyan fontos köz-
vetlen térségünk hagyományai -
nak ápolása is, mert a nehéz
időkben ez ad lelki tartást a
problémák elviseléséhez és meg-
 oldásához. Vámospércs régre
nyúló történelmi múlttal ren-
delkezik, melyre joggal lehe-
tünk büszkék, s mely példaké-
peit, máig érvényes üzeneteit
meg kell ismertetnünk az itt
élőkkel!  Ennek érdekében szö  -
vetséget kötöttünk a történel-
mi hajdú városokkal, akikkel a
közös múltunk ápolásán túl,
egyéb társadalmi és gazdasági
együttműködést is tervezünk!
Terveink között szerepel –
együtt  működve a Református
Egyházzal – a templom, és temp  -
lomkert felújítása, s ezzel pár-
huzamosan Görgey emlékhely
kialakítása, valamint Bocskai
István fejedelemnek, s hajdúi-
nak emléket állító Hajdú Mú -
zeum létesítése. Az emlékhe-
lyek alapítása, a helyiek identi-
tásnövelésén túl, az ide érkező

turistáknak is programot
kínálhat, mely közvetve segít-
heti a helyi vállalkozók boldo-
gulását! Továbbra is célom,
hogy kutassuk fel és legyünk
büszkék helyi értékeinkre,
teremtsünk hagyományokat,
melyek az állami ünnepeken
kívül is alkalmat teremtenek
meghitt együttlétekre! Támo -
gatjuk a történelmi egyházak
működését és segítünk az ere-
jüket meghaladó beruházá -
saik finanszírozásában, azok
forrásainak felkutatásában!

– Sok kis vidéki város küzd
azzal, hogy elmennek az ott
született fiatalok, mert nem
látnak maguk előtt perspektí-
vát. Önnek mi erre a válasza?

– Mi nagyon sokat tettünk
már eddig is, hogy itthon tart-
suk a fiatalokat, és nem is ered-
ménytelenül. Kiemelten fon-
tosnak tartjuk ez után is a fel-
növekvő nemzedék magas
színvonalú nevelését, azon le -
hetőségek megteremtését, me -
lyek a tehetségek kibontakoz-
tatását, vagy a szabadidő hasz-
nos eltöltésének lehetőségét
biztosítják! Ezért művészeti
iskolát működtetünk, tanuszo-
dánkban minden gyerek meg
tanulhat úszni, a sport és kul-
turális egyesületeink támoga-
tásával pedig a szabadidő
örömteli küzdelmes, de dicső-
séges lehetőségeit kínáljuk fel
a fiatalok számára. Terveink
között szerepel egy sokkal szo-
rosabb együttműködési forma
kialakítása az általános isko-
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. szeptember 15. napján ülést tartott, melyen a követke-
ző döntések született:

n Az ülés első felében gazdálkodási kérdéseket tárgyaltak meg a
képviselők: először az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szó-
ló rendeletet módosították, a bevételi és kiadási főösszeg 1 685 476
E Ft-ra módosult, ezt követően az önkormányzat 2014. évi költség-
vetésének I. féléves teljesítése tárgyában készült beszámoló elfoga-
dására került sor, majd döntés született arról, hogy az önkormány-
zat rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére pályázatot
nyújt be.

n A képviselők úgy határoztak, hogy a Járóbeteg Szakellátó
Központ felé vezető út közvilágítását megterveztetik, amely magá-
ba foglalja a tervezést, közműegyeztetést és az engedélyezési eljárás
lebonyolítását, a tervezési feladat fedezetére az önkormányzat 2014.
évi költségvetésében 480 000 Ft + áfa összeget biztosít. 

n A „Vámospércs Egészségügyi Központ felújítása, korszerűsíté-
se” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0032 jelű, támogatásban részesített
pályázat megvalósításával kapcsolatban az önkormányzat pályáza-
tot nyújt be a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fej-
lesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatás-
ról szóló 6/2014. (I.31) BM. rendelet alapján a fejlesztéshez elnyert
uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez, 55%-os mértékben, az
igényelt támogatás összege: 4 868 791 Ft, így a projekt bruttó elszá-
molható összköltsége 77 728 561 Ft, a projekt megvalósításához vál-
lalt saját forrás összege: 8 852 348 Ft.

n A KEOP-2014-4.10.0/F – „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításá-
val kombinálva a konvergencia régiókban” pályázati felhívás alapján
az önkormányzat pályázatot nyújt be az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Vámospércs Nagy u. 4. sz. alatti ingatlan energetikai fej-
lesztésére, a pályázat bruttó elszámolható összköltsége 52 679 500
Ft, a támogatás intenzitása 100%, így saját forrás biztosítása nem
szükséges. 

n A testület új rendeletet alkotott a közterület elnevezéséről és a
házszám-megállapítás szabályairól, egyben a régi rendeletet hatá-
lyon kívül helyezte.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. szeptember 25. napján rendkívüli ülést tartott, melyen
a következő döntések született:

n Újabb döntést hoztak a képviselők a KEOP-2014-4.10.0/F –
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergen-
cia régiókban” pályázati felhívás alapján az önkormányzat pályáza-
tot nyújt be az önkormányzat tulajdonában lévő Vámospércs Nagy
u. 4. sz. alatti ingatlan energetikai fejlesztésére, a pályázat bruttó
elszámolható összköltsége 99 881 145 Ft, a támogatás intenzitása
100%, így saját forrás biztosítása nem szükséges. 

n A képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi kiírásához,
egyben az „A” és „B” típusú pályázatot kiírta. A pályázatok benyújtá-
sának határideje. 2014. november 7., az elbírálás határideje: 2014.
december 8.

n Az utolsó napirendi pontban a képviselők a Vámosgép Kft. tár-
sasági taggyűléseire a tulajdonosi jogok gyakorlását átruházták a
polgármesterre, akadályozatása esetén az alpolgármesterre, ezzel az
önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja az önkormányzat a
kft. taggyűlésein.                                         

Ménes Andrea polgármester
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lánkból már elkerülő, de élet-
vitel szerűen városunkban élő
diákokkal. Továbbra is ösztön-
díjjal támogatjuk a szociálisan
hátrányos helyzetű, nappali
tagozatos felsőfokú oktatási
intézményben tanuló helyi fia-
talokat, akik diplomaszerzésé-
nek nem lehet a szülők anyagi
helyzete az akadálya!

Nevelési-oktatási intézmé-
nyeink bővítést, már nem kí -
vánnak, azt az elmúlt években
véghezvittük! Egyetlen iskola-
épületünk vár felújításra, a
Nagy u. 4. sz. alatt, mely felújí -
tási munkálataira és energeti-
kai korszerűsítésére a napok-
ban nyújtottunk be pályázatot.
Sikeres elbírálás esetén, nap-
elemek kerülnek az épületek-
re, s az uszoda kivételével a
dombi és a fő épületek egy-
aránt teljesen megújulnak!
A tárgyi feltételek mellett pe -
dagógusaink szakmai munká-
ja a biztosíték arra, hogy a tér-
ség szellemi központjává is
kinőttük magunkat! A környe-
ző falvakból egyre többen
választják a  mi óvodánkat, a

mi iskolánkat! Igazán büszkék
lehetünk az itt folyó oktató-
nevelő munkára! 

Kísérleti jelleggel óvoda-
bölcsődei csoportot működte-
tünk, – egyelőre az óvodában
–, ezzel segítjük a családok
gyermekvállalását, a kisma-
mák újbóli munkába állását.
Amennyiben megnövekszik
az igény a bölcsődei ellátás
iránt, terveink között szerepel
egy önálló intézmény építésé-
nek gondolata is!

Szociális bérlakásaink kiuta-
lásával, vámospércsi fiatalok
családalapítását támogatjuk,
mert társadalmunk legfonto-
sabb alapkövének a családokat
tekintjük! 

– Egy város akkor igazán
város, ha annak megfelelő
színvonalú az infrastruktú-
rája. Összességében hogy ál -
lunk ezen a téren és mi várha-
tó a jövőben?

– Jól látja, településünkön a
legégetőbb problémák az inf-
rastruktúrával voltak. Gyakran
tapasztaltuk, a munkahelyte-
remtő beruházások – kedvező
adottságaink ellenére – sem
vertek gyökeret a szennyvízhá-

lózat hiánya, valamint az utak
minősége miatt. 

Elődeink majd egy évtize-
den keresztül próbáltak támo-
gatási forrást szerezni a szenny-
 víztisztító és a hálózat megépí-
tésére, sikertelenül! Az elmúlt
négy év legnagyobb sikerének
tartom, hogy a lehetőségek
legszélesebb palettáját kihasz-
nálva, az Európai Unió és Ma -
gyarország Kormányának se -
gíts égével, a költségek 100%-át
megkaptuk, sem az önkor-
mányzatot, sem az ingatlantu-
lajdonosakat nem terheli fize-
tési kötelezettség, minden
vámospércsi család ingyen jut-
hat a rákötés lehetőségéhez!
Nagyon magas színvonalú szak-
 mai munka, s erős politikai
lobby kellett mindehhez, me -
lyet csak olyan emberek képe-
sek lekicsinyelni, akiknek fo -
galmuk sincs az egészről!

Továbbra sem mondtunk le
a biomassza üzem létesítéséről,
amely a szennyvíziszap hely-
ben való elhelyezését, feldol-
gozását tenné lehetővé, ezzel
csökkentve az üzemeltetés
költségeit.

Nagy örömünkre szolgál,

hogy a 48-as sz. főútvonal
egyes szakaszai már járhatób-
bak, s ahogyan azt Tasó állam-
titkár úrtól halljuk a teljes sza-
kasz meg fog újulni! A nemzet-
közi főútvonal jó minőségé-
nek gazdaságélénkítő hatása is
lesz, bízunk benne, hogy elő-
segíti a román-magyar keres-
kedelmi kapcsolatokat, a határ
menti együttműködéseket.

Mindemellett a mindenna-
pokban a forgalom növekedé-
sére lehet számítani, ezért nagy
öröm számunkra, hogy az úttal
párhuzamosan a teljes belterü-
leti szakaszon kerékpár utat épí-
tettünk, s megvalósult régi
álmunk a fényjelző lámpás cso-
mópont. Az utóbbi fejlesztése-
ket gyermekeink, szeretteink
biztonságáért vállaltuk, de nagy
öröm számunkra, hogy nagyon
sokan futnak, kerékpároznak, a
mindennapi testedzés helyéül
is választják ezt az útvonalat!

A város lakóinak személ-
yes biztonsága, éppúgy szív-
ügyünk, mint a vagyontár-
gyaik védelme. A közrend és a
közbiztonság megteremtése
érdekében, segítjük a rendőr-
ség és a polgárőrség munkáját!

A Belügyminisztérium támo-
gatásával 16 térfigyelő kame-
rát helyezünk el hamarosan
a város fontosabb pontjain,
mellyel éjjel-nappal információ -
kat gyűjthetünk az estleges
rendbontó tevékenységekről. 

Vámospércs természeti adott-
 ságai miatt, folyamatosan ve -
szélyezteti a belvíz az itt élők
vagyontárgyait, értékeit, sok-
szor egy élet munkájával meg-
szerzett otthonaikat. A mögöt-
tünk hagyott ciklusban elké-
szítettük a város egészére vo -
natkozó belvízvédelmi tervet,
melynek első üteme a megva-
lósítás szakaszában van. Je -
lenleg nyolc utcában folynak
munkálatok, valamint a V-10
jelű csatorna korszerűsödik,
ill. a Marinka vízmentesítését
egy záportározó építésével
kívánjuk megoldani. 

A mélyépítő munkálatok-
kal, útfelbontásokkal járó be -
ruházások befejezését köve-
tően gondolkodhatunk belte-
rületi útjaink aszfaltozásán.
Jogos lakossági igény az út-
jaink rendbetétele, melyet az
előttünk álló öt év legfonto-
sabb feladatának tartok!

A Marinkán képzeljük el a
város új központját, hisz ott
van önkormányzati tulajdon-
ban olyan jelentősebb nagysá-
gú építési terület, mely alkal-
mas közintézmények elhelye-
zésére, megfelelő mennyiségű
parkolóhelyek kialakítására, s
pihenő park megépítésére is. 

A következő ciklusra is van
egy nagy álmunk egy új Város -
háza felépítése, mely a hajdú
hagyományokat szeretné épí-
tészeti stílusában megjeleníte-
ni, s városunk rangjához mél-
tó, egy helyen való elhelyezést
biztosítani a közszolgáinknak,
hogy méltó környezetben fo -
gadhassák állampolgárainkat!
A ciklus végére megteremtjük
az önkormányzati és hivatali
szolgáltatások európai színvo-
nalát! 

Páratlanul nagy utat tettünk
meg együtt az itt élő emberek-
kel és még nagy jövő áll előt-
tünk, hogy gyermekeinknek
virágzó várost adjunk majd
tovább. Ehhez kérem az össze-
fogásukat, a támogatásukat és
a bizalmukat október 12-én.

Endrédi Csaba

Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választá-
sának időpontja: 2014. októ-
ber 12. Szavazni reggel 6 óra
00 perctől 19 óra 00 percig
lehet, aki 19.00-kor még sorban
áll a szavazóhelyiség előtt, az
még szavazhat.

Azt a választópolgárt, aki leg-
később 2014. augusztus 15-én
a szavazóköri névjegyzékben
szerepelt, a Nemzeti Választási
Iroda értesítő megküldésével
tájékoztatta 2014. augusztus
25-ig. A Helyi Választási Iroda
készíti el az értesítőt és adja át
vagy küldi meg annak a választó-
polgárnak, aki 2014. augusztus
15-ét követően került a település
szavazóköri névjegyzékébe. 

Választójog: 
– Minden nagykorú magyar

állampolgárnak joga van ah -
hoz, hogy a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármeste-
rek választásán választó és vá -
lasztható legyen. 

– Az Európai Unió más tagál-
lamának magyarországi lakó-
hellyel rendelkező nagykorú
állampolgárának joga van,
hogy a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek
választásán választó és választ-
ható legyen.

– Magyarországon mene-
kültként, bevándoroltként vagy
letelepedettként elismert min-
den nagykorú személynek joga
van ahhoz, hogy a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán választó
legyen.

– Nem rendelkezik választó-
joggal az, akit bűncselekmény
elkövetése vagy belátási képes-
ségének korlátozottsága miatt a
bíróság a választójogból kizárt.
Nem választható az Európai
Unió más tagállamának ma -
gyar országi lakóhellyel rendel-
kező állampolgára, ha az állam-
polgársága szerinti állam jog-
szabálya, bírósági vagy hatósá-
gi döntése alapján hazájában
kizárták e jog gyakorlásából. 

A helyi önkormányzati
képviselők és polgármeste-
rek vá lasztásán:

– a választópolgár lakóhe-
lyén vagy bejelentett tartózko-
dási helyén választhat, 

– a választópolgár bármely
választókerületben választható,

– nem választható, aki jog-
erős ítélet alapján szabadság-
vesztés büntetését vagy bünte-
tőeljárásban elrendelt intézeti
kényszergyógykezelését tölti.

Kik szavazhatnak átje-
lentkezéssel: (szavazóköri
névjegyzéket érintő kérelem)

– az átjelentkezésre irányuló
kérelmet az a választópolgár

nyújthatja be, akinek a válasz-
tás kitűzését megelőzően leg-
alább harminc nappal (legké-
sőbb 2014. június 23-ig) létesí-
tett tartózkodási helyének érvé-
nyessége legalább 2014. októ-
ber 12-ig tart.

– Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek, valamint az átje-
lentkezésre irányuló kérelem
visszavonásának a választás
kitűzését követően, legkésőbb a
szavazást megelőző második
napon kell megérkeznie a helyi
választási irodához.

– Az átjelentkezési kérelem-
nek a Ve. 92. § (1) bek. a) pont-
jában foglalt (választópolgár
neve, születési neve, születési
helye, anyja neve, személyi azo-
nosítója) adatokon túl tartal-
maznia kell a választópolgár
tartózkodási helyének címét. 

– A helyi választási iroda
vezetője a kérelem alapján a
választópolgárt törli a lakóhe-
lye szerinti szavazókör névjegy-
zékéből, egyidejűleg felveszi a
tartózkodási helye szerinti sza-
vazókör névjegyzékébe.

– A választópolgárt vissza
kell venni a lakóhelye szerinti
szavazókör névjegyzékébe, ha
– legkésőbb a szavazást meg-
előző második napon – tartóz-
kodási helyét megszüntette. 

Határidő: a kérelemnek
legkésőbb 2014. október 10-én
16.00 óráig meg kell érkeznie a
helyi választási irodához.

Mozgóurna iránti kére-
lem: (szavazóköri névjegyzé-
ket érintő kérelem)

– a mozgóurna iránti kérel-
met a szavazóköri névjegyzék-
ben szereplő, mozgásában
egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága miatt gátolt választó-
polgár nyújthatja be.

– A mozgóurna iránti kére-
lemnek a választás kitűzését
követően, de legkésőbb a sza-
vazást megelőző második na -
pon kell megérkeznie ahhoz
a helyi választási irodához,
amelynek szavazóköri névjegy-
zékében szerepel vagy a szava-
zás napján, legkésőbb 15 óráig
kell megérkeznie a szavazat-
számláló bizottsághoz.

– A mozgóurna iránti kére-
lemnek a Ve. 92. § (1) bek. a)
pontjában foglalt (választópol-
gár neve, születési neve, szüle-
tési helye, anyja neve, személyi
azonosítója) adatokon túl tar-
talmaznia kell a szavazókör
területén lévő tartózkodási
helyét, ahova a mozgóurna ki -

vitelét kéri, ha az a magyaror-
szági lakcímétől eltér, valamint
a mozgóurna-igénylés okát.

Határidő:
– a kérelemnek legkésőbb

2014. október 10-én 16.00 óráig
meg kell érkeznie a helyi válasz-
tási irodához,

– 2014. október 12-én 15.00
óráig meg kell érkeznie az ille-
tékes szavazatszámláló bizott-
sághoz.

A szavazólapok: a szavazó-
lapokon levő jelöltek nyilván-
tartásba vételét, a sorrendjének
megállapítását (a sorsolását) a
választási eljárásról szóló tör-
vénynek megfelelően a Helyi
Választási Bizottság végezte el.

Polgármesteri szavazólap:
3 polgármester jelölt szerepel
rajta, érvényesen 1 jelöltre
le het szavazni. (A szavazóla-
pon a jelöltek sorrendjét a
Választási Bizottság sorsolással
döntötte el).

Önkormányzati képviselők
szavazólapja: 26 képviselő
jelölt szerepel rajta, érvénye-
sen maximum 8 jelöltre
lehet szavazni (8-nál keve-
sebbre lehet érvényesen szavaz-
ni, 8-nál több szavazat egy sza-
vazólapon már érvénytelen!)

Nemzetiségi képviselők sza-
vazólapja: 11 nemzetiségi kép-
viselő szerepel rajta, érvénye-
sen maximum 3 jelöltre
lehet szavazni (3-nál keve-
sebbre lehet érvényesen szavaz-
ni, 3-nál több szavazat egy sza-
vazólapon már érvénytelen!)

Megyei lista: érvényesen
1 jelölő szervezetre lehet
szavazni.

A szavazatszámláló bizottsá-
gok és a szavazókörök helye:
001. számú szavazókör

Piremon Nyomda, 
Ma lom utca 2.        

002. számú szavazókör 
Polgármesteri Hivatal, 
Béke utca 1.

003. számú szavazókör
Polgármesteri Hivatal, 
Béke utca 1.

004. számú szavazókör
Általános Iskola, 
Nagy utca 4.        

005. számú szavazókör 
Óvoda, Iskola utca 2.

A nemzetiségi szavazókör
kijelölt helye:
800. számú szavazókör

Óvoda, Iskola utca 2.

Kanyóné Papp Klára
HVI vezető 

Ford Tranzit háromszemélyes 1,5 tonnás, zárt rakterű kis-
teherautóval szállítást vállalok pl.: bútor, élelmiszer. Telefon:
30/647-2870.
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UPC Direct szolgáltatás 
megrendelése és telepítése, 
TV javítás, antennaszerelés

Érdeklődni lehet: 

DOBOS SÁNDOR
Telefon: 06-30/2491938

(Folytatás az 1. oldalról)



Hagyományunkhoz híven ismét megrendezésre
került az Ovi-suli nap, melyet augusztus 27-én tartot-
tunk iskolánkban. Ezen a délelőtti foglalkozáson a
leendő elsősöket fogadtuk. Mesével, játékkal, kézmű-
ves foglalkozással igyekeztünk érdekessé, színessé
és emlékezetessé tenni ezt a mai napot. A gyerekek
megismerkedtek egymással és a tanító nénikkel.
Biztonságot adott számukra, hogy az óvó nénik is elkí-
sérték őket. Minden gyerek mosolygós arccal távozott,
és izgalommal várja az első tanítási napot.

1.b osztály

1.a osztály

Veresné Sándor Erika
pedagógus

Az elmúlt tanévben az ötödik évfolyam osztályfőnö-
kei sikeresen pályáztak a Nemzeti Üdülési Alapítvány
által kiírt Erzsébet táborra. Ennek jóvoltából iskolánk
49 tanulója 5 nevelő kíséretében felejthetetlen öt
napot töltött el Fonyódligeten, 2014. augusztusában.
A táborban a sok játék és fürdőzés mellett színes prog-
ramok tették emlékezetessé a nyaralást. Az izgalmas
versenyeken tanulóink szép sikereket értek el, ezzel
öregbítették városunk jó hírét. 

A hatodik évfolyam osztályfőnökei:
Kovácsné Nagy Anikó,

Ráczné Stummer Ibolya, 
Kelemenné Hajdó Mária

„Elmúlt, mint száz más pillanat,
De mi tudjuk: múlhatatlan,

Mert szívek őrzik, nem szavak”

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára

(2006. október 10.)

FAGYAL BARNA
halálának nyolcadik évfordulóján

Bánatos feleséged: Margó
Lányod: Brigitta,
Párja: Sándor.

Köszönjük mindazoknak, 
akik emlékedet őrzik és ápolják.

Újabb ciklusra kapott kinevezést az óvodavezető
Németh Jánosné, Julika

fontos intézményt vezet,
hiszen a következő vámos-
pércsi nemzedék kis em -
berpalántáit elsőként neki
kell gondoznia. Most ismét
bizalmat kapott a kiváló
szakember, hogy munká-
ját tovább folytassa. Ennek
apropóján az alábbiakban
egy kicsit közelebbről is
megismerhetik azok, akik
eddig csak keveset tudtak
róla.

Pedagógus pályáját  a jelen-
legi munkahelyén, vagyis az
oviban kezdte 1988-ban, im -
már 26 éve. Előtte 3 évet más
munkahelyeken töltött, dol-
gozott a helyi postahivatalban

és a könyvtárban is. Mint
mesélte, mindkét munkahe-
lyen szeretett dolgozni, de az
óvodában eltöltött rövid idő
után azt érezte, hogy ott iga-
zán a helyén van, ezért minden
erővel a főiskolai felvételire
készült. Sikeres felvételi után a
főiskolai évek nehéz időszakot
jelentettek az életében. Két
kisgyerek, munka, család mel-
lett sok lemondás, nehézség
árán sikerült elérnie a célját.
Most visszatekintve azonban
mégis úgy érzi megérte, mert
mind a mai napig, amikor
belép az intézménybe, máshol
nem tapasztalható kellemes,
varázslatos érzés, mesés han-
gulat hatja át. 2000-ben vezető
helyettes, majd 2004 óta – az akkori óvodavezető Fagyal

Barnáné nyugdíjba vonulását
követően – az intézmény veze-
tője lett. Vezetői és nevelő
munkája során igyekezett a
változásokat, újításokat nyo-
mon követni, folyamatosan
képezni magát. 2003-ban meg-
 szerezte a vezető óvodapeda-
gógus képesítést is, mivel
nagyon fontosnak tartja, hogy
a vezető szakmailag is mindig
felkészült legyen.

Ami a családot illeti, mára
már minkét fia felnőtt, pár-
jai kkal Debrecenben élnek és
dolgoznak. Szeretettel és nagy
örömmel várják első unoká-
juk érkezését. Férje a helyi

Vámosgép Kft.-nél művezető.
Julika azt mondja, hogy csa-
ládja mindig támogató, erőt
adó hátteret nyújtott számára
és ezért hálás nekik.

Amikor a szakmáról érdek-
lődtünk tőle elmondta, hogy
pedagógusi pályájának kezde-
te óta sokat változott a világ
körülöttünk. Az utóbbi évek
társadalmi változásai, az eg -
zisztenciális nehézségek, a
családok életmódjának válto-
zásai, a technikai fejlődés már
az óvodás gyerekekre is érez-
hető hatással vannak. Ezekhez
a változásokhoz nekik felnőt-
teknek is igazodnunk kell. Az
óvodában nagy a felelősség,
hogy minél jobban megőriz-
zék az élethez nélkülözhetet-
len emberi értékeket, melyek
elengedhetetlenek a gyere-
kek harmonikus fejlődéséhez.
Ezek között kiemelt hangsúlyt
kap a gyermekek szeretete,
tisztelete és elfogadása. Mint
mondta, Ménes Andrea pol-
gármestertől és az önkor-
mányzattól sok segítséget
kapnak a nyugodt munkavég-
zéshez és nagy öröm számuk-
ra, hogy a nyári felújítást köve-
tően szép és korszerű környe-
zetben dolgozhatnak kollégái-
val.

Endrédi Csaba

Németh Jánosné óvodaveze-
tő újabb ciklusra kapott

bizalmat a város vezetésétől
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A nyáron megszépült, megújult óvoda belső várja 
minden reggel a legkisebbeket

PÓLYIK FERENCNÉ
Kovács Juliánna

halálának 1 éves évfordulójára

„Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk?
Könyörögni, szenvedni kell, azért hogy bodogok  legyünk?
Nem sokat kértünk csak, hogy gyógyuljon meg,
S élje azt át velünk mint ő, már nem élhet meg.
Gyönyörű szemében, a fény még csillogott,
Még az utolsó napokban is csak mosolygott.
Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt,
Semmi mást nem akart ő, csak élni még.
Küzdött, még tudott, még volt ereje,
De a végzet őt is utolérte.
Hosszú útra ment és a csillagok vezetik,
vezetik útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép,
Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él, 
Súgják meg a csillagok üzenetünk…
hogy szeretünk, mondják meg azt neki, 
hogy sohasem feledünk!!!”

Szerető családja

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)

2014. szeptember 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. 89 460     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 209 205     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 177 800     
Hamecz Sándor 8327445022 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 30. 116 510     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 90 380     
Pallai Mihályné 8369694705 4287 Vámospércs, Nagy u. 101. 53 663     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 687 479     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 201 590     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 51 975     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 87 451     
Veres Zoltán 8362713461 4287 Vámospércs Táncsics u. 29. 54 610     

Összesen:           3 340 543     

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)

2014. szeptember 30-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Dr. Solar Kft. 23826874-2-09 4287 Vámospércs , Béke u. 7. 407 700     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. "FA" 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 285 090     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 339 150     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 214 330     
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. 166 350     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 691 610     

Összesen:        3 234 411     



Partner települések ösz -
szefogásának eredménye -
ként, a Leader pályázati
program támogatásával
jött létre „Az égig érő pa -
szuly” elnevezésű új, kö -
zösségi összetartozást erő-
 sítő, szórakoztató kultu-
rális rendezvény. 

Városunk polgármestere,
Ménes Andrea köszöntötte a
hajdúk egykori székhelyé -
ről, Hajdúböszörményből
ér kezett Bereczkiné Szabó
Ivet tet, a Hajdúk Vidékfej -
lesz tési Egyesület munka-
csoport ve zetőjét és a téma
iránt érdeklődő vendégeket,
civil szervezetek képvise-
lőit, vállalkozókat. A vidám,
szórakoztató programok
megkezdése előtt a résztvevő
érdeklődők szakemberektől
hallhattak az Európai Unió
és Magyar ország vidékfej-
lesz tési stratégiájáról, amely-
 nek keretében röviden be -
mutatták a térség sikeres
projektjeit is.

Ezt követően került sor a
Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermében a Babszem
Jankó és Barátai mese és
versmondó versenyre, me -
lyen különböző korcsoport-
ban 40 versenyző vett részt.
A gyerekek ötfős zsűri és né -
pes számú nézősereg előtt
mutatták be tudásukat. 

A zsűri elnöke Olasz
Szabó Soma színművész, tag-
jai Medgyesi Imréné, Szőlősi
Anikó, Polgárné Nagy Elvira
és Somogyi László Gábor vol-
tak.

Elért eredmények: óvodás
korosztályból különdíjat
nyert Kacsándi Kata Flóra.
Az első-második évfolyamo-
sok közül első helyezést
Petruska Kristóf nyerte,
második helyen Árva Jázmin
és Karacs Zsófia osztozott,

harmadik Balogh Márkó
Olivér lett. Harmadik-negye-
dik évfolyamban első helye-
zést Sallai Boglárka, második
Ménes Gréta, harmadik he -
lyezést Simpf Zoltán ért el.
Ötödik-hatodik évfolyam-
ban első helyezést Deák
Zsuzsanna, második helye-
zést Lakatos Bence, harma-
dik helyezést Nagy Anna
nyerte. 

Bocskai Alexandra az
egyetlen nyolcadik évfolya-
mos versmondó külön díja-
zásban részesült.

Amíg a verseny zajlott az
épületen kívül a debreceni
úton reggeltől kezdve, öt
üstben készült a babgulyás,
melyből hármat Sós Fe renc -
né irányításával a Házi asz -
szonyok Klubja, kettőt az

Élelmezési Intézmény szaká-
csai főztek. Délre elkészült
finom étket jó étvággyal fo -
gyasztotta mindenki. 

A program a lovas szeke-
res paszulyjáratással folyta-
tódott. A felvonuláson a ze -
nét a Törköly Zenekar húzta,
Csendes Gergő csősz pedig
kidobolva, hangos szóval hir-
 dette: „A Vámospércsi Csősz
közhírré téteti, hogy az Úr
áldásával, bő terméssel váro-
sunkba megérkezett az ősz!
Ennek örömére a mai na -
pon, azaz 2014. szeptember
20-án még a paszuly is az
égig ér…”

A felcsendülő muzsika-
szóra a Bíborkadarka Nép -
tánc Együttes és a Mákvirág
Néptánccsoport ropta a tán-
cot.  Menetközben a Vámos -
pércsi Népdalkör dalai mesz  -
sze vitték a rendezvény hírét.
A zenés felvonulásban: Csuth
Lajos, Malmos Imre, Laiber
Erik, Pisák Zsolt, Postár
Tibor, Tóth László, Tőkés
Tamás, Varga Elek, Zudor
Sándor támogatta rendezvé-
nyünket fogatával. 

A nap programját játékos
csapatversennyel, vetélke-
dővel folytattuk. Sütő Csaba
vezette a vidám játékot,
melyben kilenc csapat vett
részt vegyes korosztályban.
Első helyezést a Paszuly -
karók, második helyezést a
Szégyentelenek, harmadik
helyezést a Babszem Jankó
csapat nyerte. 

A játék után figyelembe
véve a közönség népes szá-
mát ismét a nagyteremben
folytatódott a program a
paszulyos ételek bemutató-
jával és kóstolójával, vala-
mint „Az égig érő paszuly”
rajzpályázat kiállításának
megnyitójával. A megjelen-
teket városunk polgármeste-
re Ménes Andrea köszöntöt-
te. Ünnepi beszédet Pajna

Zoltán, a Megyei Közgyűlés
elnök jelöltje mondott. A ren-
 dezvényen felszólalt és a
program fontosságát és kö -
zösség megtartó erejét mél-
tatta Tasi Sándor a Dél-Nyír -
ség Erdőspuszták Leader
Egyesület elnöke.

Ezt követően került sor a
rajzpályázat megnyitására.
A csodaszép rajzokból készí-
tett a tárlatot Laczkó Judit, a
Művészeti Iskola tanára nyi-
totta meg. A rajzpályázatra
több mint 150 pályamű érke-
zett be. A legjobban sikerült
rajzok alkotói díjazásban
részesültek. Óvodások közül
első Jakab Rodé, második
helyezett megosztva Fekete
Nóra és Jakab Lídia, harma-
dik helyezést Kindris Karola
nyerte. Első-második évfo-
lyamból első Szabó Izabella,
második megosztva Plavecz
Kincső, és Nagy Olivér, har-
madik Lengyel Ábel alkotása
lett. Harmadik-negyedik év -
fo lyamból első Gellén Attila,
második megosztva Ács Pan -
ni és Nagy Virág Laura, har-
madik Puporka Szabina lett.
Ötödik-hatodik évfolyamból
első helyezést Sándor Ákos,
második helyezést Lengyel
Fruzsina, harmadik helye-
zést Ferkovics Vanda nyerte.
Hetedik-nyolcadik évfolyam -
ból első helyezést Medgyesi
Dorottya, második helyezést
megosztva Molnár Krisztina
és Balogh Norbert, harma-
dik helyezést Balogh Balázs
alkotása kapta.

A díjátadást követően a
paszulyos ételeké lett a fő -
szerep. Molnár Jenőné Gyön -
gyi, mint háziasszony a ba -
bos ételek világába kalauzol-
ta el a részvevőket, melynek
végén a kiállított illatozva
kecsegtető ínycsiklandó fi -
nomságokat meg is lehetett
kóstolni. A tizenhat féle étel
készítője: Karakócziné Vin -
cze Róza, Török Józsefné,
Lengyel László, Molnár Jenő -
né, Polgár Imréné, Tóth Sán -
dorné, Molnár Imréné, Deák
Mihály, Bányai Lajosné, Ko -
záp Sándorné, Lehóné Szőke
Irén, Demeter Lászlóné, So -
mogyi László Gábor, Fagyal
Mária volt.

Estébe nyúlóan a művelő-
dési ház mögött felállított
színpadon folytatódott a
,,Fehér fuszulyka virág…˝
címet kapott összeállítás.
A műsor a Tüzes vas bohó-
zattal kezdődött a Pircsike
közművelődési Egyesület
előadásában. A darab sze-
replői Kari Irén, Ménes And -
rea, Polgárné Nagy Elvira,
Somogyi László Gábor vol-

tak. A vidám jelenet után
városunk gyermekei bűvöl-
ték el a közönséget, azaz a
Búzavirág Gyermekkar őszi
népdalokat énekelt, majd a
Mákvirág Néptánccsoport
táncolt. A legifjabbakat a
Vámospércsi Népdalkör és
a Bíborkadarka Néptánc -
együttes követte műsorával
a színpadon. Rövid techni-
kai átállás után a program a
Bangó Familyvel, Bangó Mar   -
git Kossuth-díjas művész nő
és Emilió műsorával folyta-
tódott, melyhez a zenét a
Bangó Band szolgáltatta.
A fer geteges hangulatot to -
vább fokozta Kis Grófo, aki
nagy sikert aratott a mulatós
műfaj kedvelői között. Az
este éjfélig tartó utcabállal
záródott.

A rendezvény a megálmo-
dásától a megvalósításáig
csapat munka volt. Köszön -
jük mindenkinek a segítsé-

gét, támogatását, mellyel ki-
ki lehetőségeinek megfele-
lően a rendezvény megvaló-
sítását segítette. 

Köszönjük Vámospércs Vá -
rosi Önkor mányzat támoga-
tását, Ménes Andrea pol-
gármester segítségét és Ka -
nyóné Papp Klára jegyző
munkáját. Köszönjük Zudor
Róbertnek a dekoráció lel-
két adó szalmabálákat, Kraj -
csik Istvánnak a textileket.
Köszönet a sok-sok termelő-
nek, akik termésekkel, ter-
ményekkel támogattak ben-
nünket. 

Köszönjük a de koráció
készítésében nyújtott segít-
ségét: Somogyi László Gá -
bornak, Polgárné Nagy El -
virának, Laczkó Judit nak,
Rácz Ildikónak, Kele menné
Hajdó Máriának. 

Há lásak vagyunk a nélkü-
lözhetetlen segítségért az
iskola, óvoda és az élelmezé-
si intézmény dolgozóinak,
pedagógusainak külön Saru -
diné Oláh Enikő igazgató-
nak, Németh Jánosné óvoda-
vezetőnek, valamint Bálega
Já nosné intézményvezető-
nek. Köszönjük a Járóbeteg-
szakellátó Központ együtt-
működését és a Háziasszo -
nyok Klubjának segítségét
is. Elis merés illeti a fogatoso-
kat a szekereztetésért, az étel-
készítőket a főzésért. Végül,
de nem utolsó sorban kö -
szönjük Varga Lajosnak és
valamennyi technikai mun-
katársnak a lelkiismeretes és
kitartó munkáját.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Új rendezvény a közösségért – 
„Az égig érő paszuly”

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 rendezvény egyik fontos helyszíne a művelődési ház
volt, előtérben a rendezvény kabala figurái

Ízelítő a nagy sikerű Égig érő paszuly című rendezvény
eseményeiből történéseiből

A Vámospércsi Népdalkör a Megyeházán a Kölcsey
díj átvételekor

Készül a finom babgulyás
a képen a Házi asszonyok

Klubjának két tagja Sós
Ferencné és Gajdos

Sándorné

Népdalok világában
A Vámospércsi Hajdú Napon 2014. július 5-én,

szakmai eredményük és a város közösségi éle-
téért végzett tevékenységük elismeréseként Vá -
mospércs Város Önkormányzata „Vámospércs
Közművelődéséért” Kitüntető Díjat adományo-
zott a Vámospércsi Népdalkör részére. A kitünte-
tetteket bemutató sorozatunkban ezúttal velük
találkozhatnak. 

A Vámospércsi Népdalkör 1976 márciusában alakult
a művelődési ház csoportjaként, közel 40 résztvevővel.
Az alapító tagok az évek során cserélődtek, közülük
mára már csak Szabó Bálintné, Eszti néni a tagja a cso-
portnak. Megalakításakor az akkori iskolaigazgató
Pataki Béla vezette, majd Tarján Sándor vette át a cso-
port irányítását, amíg azt egészségi állapota engedte.

A nyolcvanas évek elején rövid ideig helyi pedagó-
gus, Csuth Imréné irányította a csoportot, majd ezt
követően szakmai vezető nélkül működtek több éve-
ken keresztül. 2000 októberétől Tóth János volt a cso-
portvezetőjük, tizenegy évig, 2011 decemberéig. 2012.
januártól a szakmai vezetőjük Szabó Mihályné, nyír-
acsádi ének-zene szakos pedagógus. Jelenleg 16 tagja
van a csoportnak, akiket összetart a népdalok szerete-
te valamint a próbák jó hangulata. Rendszeresen részt
vesznek megyei és országos szakmai minősítéseken,
bemutatkozásokon, ahol mindig elismerésre méltóan
szerepelnek. Az első aranyminősítést megalakulásuk
25. évfordulóján, 2001-ben érték el, melyet azóta szá-
mos aranyminősítés követett, jelezve kimagasló telje-
sítményüket.

A közelmúlt eredményei:
2013. május 25-én a Magyar Kórusok és Zenekarok

Országos Szövetsége által szervezett minősítőn Haj -
dúdorogon országos arany minősítést nyertek.

2013. június 8-án, a Vass Lajos Népzenei Szövetség
által szervezett felmenő rendszerű, X. Vass Lajos
Népzenei találkozó és verseny elődöntőjén, Nagyrábén
arany minősítést ért el és ezzel tovább jutott a csoport
a középdöntőbe.

2013. november 22-én a Hajdú-Bihar Megyei Ön -
kormányzat Közgyűlése a Vámospércsi Népdalkör
részére a magyar népi kultúra ápolása és megőrzése
érdekében végzett kiemelkedő színvonalú tevékenysé-
ge elismeréseként Kölcsey Ferenc-díjat adományozott.

Legutóbbi megmérettetésükön 2014. május 3-án,
Derecskén a Vass Lajos Népzenei Szövetség „Hagyo -
mányos régiók, régiók hagyománya” X. Vass Lajos
Népzenei Találkozó és Verseny középdöntőjén kiemelt
arany minősítést értek el, és tovább jutottak a döntőbe.

A Vámospércsi Népdalkör a város rendezvényeinek
rendszeres szereplője, de sok meghívás érkezik szá-
mukra a környező településekről és a megye más he-
lyeiről. Lelket gyönyörködtető műsoraikkal minden-
hol sikert aratnak, öregbítve ezzel városunk hírnevét.
Műsoraikban helyi gyűjtésű népdalok, alföldi népdal-
csokrok szerepelnek, de előszeretettel éneklik más
tájegységek dalait is.

Kitartó munkát végeznek a magyar népi kultúra
ápolásáért, megőrzéséért és tovább adásáért a jövő
generáció számára. Legközelebbi megmérettetésük
Budapesten lesz novemberben a X. Vass Lajos Nép -
zenei találkozó és verseny döntőjén, ahol a magyar
nyelvterület legkiválóbb csoportjai, együttesei és szó-
listái mutatják be tudásukat.

Munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget
kívánunk!

A csoport jelenlegi tagjai: 
Fagyal Mária, Fagyal Gáborné, Feskó Katalin,

Forróné Kathy Ildikó, Kacsándi Mihályné, Kara -
kócziné Vincze Rózsa, Korcsmáros Gyuláné, Kozáp
Sándorné, Molnár Imréné, Sándor Józsefné, Szabó
Bálintné, Tóth Sándorné, Zudor Sándorné, Tarr Imre,
Lengyel László, Somogyi László Gábor

Csoportvezető: Szabó Mihályné


