
A korábban lezajlott
állami adósság átvállalás-
nak köszönhetően Ma -
gyar országon valameny-
nyi önkormányzat meg-
szabadult attól a súlyos
hiteltehertől, amely a
2010. előtti kormányzati
koncepció következtében
nőtt nyomasztó mértékű-
vé. Ennek az volt a lénye-
ge, hogy számos feladatot
úgy tettek kötelezővé az
önkormányzatok számá-
ra, hogy forrást nem
biztosítottak mellé. Ezért
nem volt más vá lasztásuk
a helyi közösségeknek,
mint eladósítani magu-
kat. Ennek vetett vé get az
Orbán kormány, ugyan-
akkor felelős tervezésre
szorítva rá a helyhatósá-
gokat. Hogy mi lyen szem-
pontokat vettek figyelem-
be Vámos pércs idei, közel
850 milliós költségvetésé-
nek tervezésekor, arról
kérdeztük Ménes Andrea
polgármestert.

– Mi volt a legfontosabb
szempont a költségvetés ki -
alakításakor?

– Mindig, mindent felülír
a működőképesség biztosí-
tása, fenntartása. A város in -
tézményeit fenn kell tartani,
hogy a városi élethez szüksé-
ges szolgáltatásokat képesek
legyenek a megszokott, vagy
ha lehetséges, akkor még
jobb színvonalon biztosítani
a városlakóknak. Ez tulaj-
donképpen a legfontosabb
kiindulási pont, de az idén
ugyanilyen fontos alapelv
volt az is, hogy egyáltalán
nem terveztünk költségveté-
si hiánnyal. Ez azt jelenti,
hogy úgy sikerül a működő-
képességet biztosítani az
idén, hogy egy fillér bankhi-
telre sem lesz szükségünk,
miközben fenntartjuk intéz-
ményeink folyamatosan fej-
lődő színvonalát, segítjük a
legszegényebb, legrászorul-
tabb családokat a szociális
ellátórendszeren keresztül,
és még több mint 63 milliót
beruházásra is beterveztünk.
Fontos tudni azt is, hogy ez

már a harmadik esztendő,
amikor nem szorulunk rá
bankhitelre.

– Korábban – főleg az el -
lenzéki sajtóban – egyesek
azzal ijesztgettek, hogy az
állam megkurtítja a szociá-
lis juttatásokat és a mara-
dékra olyan teljhatalmat
biztosít az önkormányza-
toknak, amire korábban
nem volt példa. Mi ebből az
igazság?

– A személyes vélemé-
nyem, hogy jó döntés volt a
szociális ellátórendszer for-
rásait decentralizálni, mivel
a Budapesten központilag
elosztott pénzek nagyon
gyakran nem jutottak el
azokhoz, akiknek az életén
kellett volna segíteniük. Úgy
látom, hogy egy korábban
átgondolatlan és gyakran
párhuzamosságokat tartal-
mazó rendszert sikerült
most ésszerűsíteni. Azt szin-
tén helyesnek tartom, hogy
az önkormányzatok még
nagyobb szerepet kaptak a
támogatások, segélyek oda -
ítélésében, hiszen intézmé-
nyeink felmérései, és saját
tapasztalataink alapján is
valódi rálátásunk van arra,
hogy ki az, aki valódi rászo-
ruló, és ki az, aki életmódjá-
nak tekinti, hogy ezekből a
juttatásokból tartsa el magát
hosszú távon. Ráadásul min-
den települést, így Vámos -

pércset is választott testület
vezet, amely a legfontosabb
kérdésekben közösségi dön-
téseket hoz, tehát nem for-
dulhat elő az, hogy a vezeté-
sen belül valaki egymaga
visszaéljen a hatalmával.

– Tehát akik nehéz hely-
zetben élnek számíthatnak
továbbra is segítségre?

– Nézze, a helyi újságban
is számtalanszor lehetősé-
gük nyílt beszámolni na -
gyon sok olyan kezdeménye-
zésünkről, amelyekkel igye-
keztünk jobbá tenni az em -
berek életét. Ami az erőnk-
ből telik, azt most is meg-
tesszük, és ezt talán a legin-
kább az támasztja alá, hogy
csak a pénzbeli juttatások,
amiben az ellátottaink része-
sülnek, több mint 66 millió
forint. Ez 3 millió forinttal
haladja meg azt az összeget,
amit a beruházásokra ter-
veztünk. És ez csak az az
összeg, ami az önkormány-
zat által rendelkezésre bo -
csátott előirányzat, vagyis az
önerő. Ezek az előirányza-
tok év közben – az állami
támogatással egyidejűleg –
folyamatosan emelésre ke -
rülnek. Úgy gondolom, hogy
az általam vezetett önkor-
mányzat minden időben
együttérzéssel és segítő szán-
dékkal viszonyult az eleset-
tekhez, és ez így lesz most is. 

– Mennyire fontos az ál -

lami finanszírozás mellett
a saját bevétel? 

– Nagyon fontos, hiszen a
jó gazda nem csak okosan
költ, hanem bevételt is tud
teremteni és nem csak arra
vár, hogy majd az állam ad,
amennyit ad. A saját bevéte-
lekkel a mozgásterünket tud-
juk bővíteni és a biztonságér-
zetünk is erősebb lesz, ami
szintén nem mellékes szem-
pont. Az intézményi mű kö-
désből, a közhatalmi felada-
tok ellátásából adódó be véte-
lekből, illetve az önkormány-
zati vagyon hasznosításából
közel 222 millió forintos
sa ját forrásra számítunk,
amit természetesen további
feladatfinanszírozásra fordí-
tunk majd. Egyszerre jelente-
nek bevételt és az önerő fel-
használás révén kiadást is a
különféle pályázati lehetősé-
gek, de ezekkel is terveztünk,
mert a fejlődésünk nagy mér-
tékben függ a pályázatoktól.

– Mennyire lehet egy
egész évre biztonságosan
tervezni?

– Azt mondhatom, hogy
kiváló szakembereink van-
nak, akik ebben jártasak és jó
néhány esztendő tapasztala-
ta van már mögöttünk ezen
a téren, de természetesen
számos olyan dolog történ-
het az előttünk álló időszak-
ban, amelyet nem láthatunk
előre. De erre is gondol-
tunk, ezért egy jelentős, 50
milliós tartalékot is képez-
tünk a költségvetésben, amely
elegendő lesz arra, hogy
szükség esetén ebből bizto-
sítsunk fedezetet akkor, ha
valami tőlünk függetlenül
úgy alakul, hogy módosítani
kell a terveinken. Összes sé -
gében azt mondhatom, hogy
alaposan megnézünk min-
den elköltött fillért, hogy
annak elköltése hasznosan
történjen és mindent megte-
szünk az anyagi lehetősége-
ink bővítéséért, de a várost és
intézményeit jó színvonalon
tudjuk az idén is működtetni
és nyugodt, kiegyensúlyo-
zott, biztonságos tervezést
tükröz a most elfogadott
költségvetésünk.

E.    

Vámospércs Városi Önkormányzat sikeres törekvé-
se volt, hogy hagyományt alakítson ki abból, hogy az
új évet a református templomban színvonalas, kie-
melkedő koncerttel köszöntse. E program megvalósí-
tásához segítséget és lelkes támogatást kap az önkor-
mányzat Ács Ferenc nagytiszteletű úrtól is. Január 17-
én harmadik alkalommal volt újévi hangverseny a
városban. Az esemény egyben a Magyar Kultúra
Napjának bevezető rendezvénye is.

Az idei koncert közös énekkel kezdődött, majd Ács Ferenc
református lelkipásztor köszöntötte a vendégeket és igét hir-
detett. A közös ima és ének után Vámospércs Városi Ön -
kormányzat képviseletében Huszti János alpolgármester
mondott köszöntőt. 

Az idei vendégünka magyar kulturális élet jelentős sze-
mélyisége, a világhírű virtuóz Varnus Xavér orgonaművész
volt. A nemzetközi elismertségnek örvendő művész 1977óta
koncertezik, eddig életében közel háromezer koncertet
adott, s a világ számos országában és városában megismer-
hették kiváló tehetségét. Munkásságának sikerét fémjelzik
elnyert kitüntetései. Tevékenységének elismeréseként 2004-
ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (pol-
gári tagozat) kitüntetésben részesült. 2010-ben nagy népsze-
rűségnek örvendő előadóművészi tevékenysége elismerése-
ként a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (pol-
gári tagozat) kitüntetést vehette át. Kiváló tehetségéről és
zsenialitásáról meggyőződhettek a koncert résztvevői is.

Mindemellett kitűnő mesé-
lő is. A darabok közötti szü-
netekben a hallgatóság fi -
gyelmét lebilincselte érde-
kes történeteivel. A hang-
verseny ven dégművésze
Berki Armand fiatal, tehet-
séges zongorista volt, aki a
Debreceni Egyetem Zene -
mű vészeti Karának végzős-
hallgatója. A program részt-
vevői feledhetetlen él -
ményben részesültek, szí-
vet melengető nagyszerű
előadásnak voltak hallga-
tói.
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Tűzifa segély a város költségvetéséből
Ahogy előző számunkban je -

leztük, Vámospércs önkormány-
zata úgy határozott, hogy saját
forrásaiból finanszírozva, tűzifa
segélyben részesíti azokat a vá -
mospércsi családokat, akik legin-
kább rászorulnak erre. Ennek az
adománynak része, hogy a kiosz-
tásra került famennyiség egy
részét Hosszú Gábor erdőgazdál-
kodó térítésmentesen ajánlotta
fel az önkormányzatnak. Az
ő önzetlen segítségnyújtásáért
tisztelet és köszönet jár.

Fontos kiemelni, hogy a vá ros
vezetésének ez a kezdeményezése
többek között azért je lentős,
mert szemben a környező kisebb
falvakkal, városunk lélekszámá-
nál fogva nem tartozik bele abba

a településkategóriába, amelyek
erre a célra állami forrást kapnak.
Így Bagamé ron, vagy Újlétán a
központi tá mogatásból vásárolt
fát osztották ki, míg városunkban
a takarékos és előrelátó költség-
vetési gazdálkodás tette lehetővé
az idei tűzifa segélyt. A felhívásra
nagyon sokan, összesen 255 csa-
lád jelentkezett. A beérkező igé-
nyeket a város Szociális Bizott -
sága vizsgálta meg, és ragaszkod-
va az előzetesen meghirdetett
szociális szempontokhoz, 100
családot részesített ebben a ter-
mészetbeni támogatásban. A ked-
vező döntésről kiértesítették a
családokat, akik január 22-én és
23-án elszállíthatták a tüzelőt.

E.



Házasságkötés:
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Akik már 
nincsenek közöttünk:

NAGY GYULA

SZABÓ MIHÁLYNÉ
(Losonczi Piroska)
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete 2015. január 28. napján ülést tartott, melyen
pénzügyi kérdésekben hoztak döntéseket a képvise-
lők:

• Elsőként a testület módosította az önkormányzat 2014.
évi költségvetési rendeletét. 

• Ezt követően a képviselők az államháztartásról szóló
törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szó-
ló törvény felhatalmazása alapján – az önkormányzat saját
bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyle-
teiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet
követő három évre várható összegét hagyták jóvá.

• Megalkotásra került az önkormányzat 2015. évi költség-
vetési rendelete, amely alapján az önkormányzat 2015-ben
nem számol külső finanszírozású költségvetési hiánnyal, a
2015. évi költségvetésének főösszege 847 459 EFt bevétellel,
847 459 EFt kiadással, és 0 EFt hiánnyal lett elfogadva.

• A testület az önkormányzat tulajdonában álló, a Malom
u. 9. szám alatti Sütőüzem hasznosítására a Metaguru Kft.-vel
létrejött Bérleti szerződést az ügyfél kérelme alapján módo-
sította, valamint a szerződést 5 évvel, azaz 60 hónappal meg-
hosszabbította.

• Az utolsó napirendi pontban a képviselők újabb rende-
letet alkottak, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-
átvételéről szóló önkormányzati rendelet címmel, és tekin-
tettel arra, hogy a szabályozási tárgyuk azonos, hatályon
kívül helyezték a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatási rendjéről szóló rendeletet.

Ménes Andrea
polgármester

Vetőkukorica 
bő fajtaválasztékban 

akciós áron
Napraforgó vetőmag
Tavaszi árpa vetőmag

Nitrogén és kevertműtrágya
Kálisó 60%

Carbon Kft. Tüzép Telep
Létai út 15 sz. 

06 30/353-9059

Étkezési burgonya 50 Ft/kg
Korai út. 2 vetőburgonya 50 Ft/kg
Takarmánykukorica 50 Ft/kg
Tritikálé 55 Ft/kg
Tüzifa 1800–2400–2500 Ft/q

Díjmentes szállítás!

Carbon Kft. Tüzép Telep
Létai út 15 sz. 

06 30/353-9059

Megváltoztak a házi pálinkafőzés szabályai
Mivel nemrég adtunk

hírt arról, hogy váro-
sunkban a termelők egy
versenyen mérték össze
portékáikat, érdemes oda-
 figyelni, hogy a főzés a
jövőben is a szabályok
szerint történjen majd.
A jövedéki termékekre
vonatkozó szabályozás
célja Új szabály, hogy a
magánfőző a desztilláló-
berendezés feletti tulaj-
donszerzést az azt követő
15 napon belül köteles
bejelenteni a lakóhelye
szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. Első eset-
 ben ezt a bejelentést, a
már meglévő berendezé-
sekről 2015. január 15-éig
kellett teljesíteni. 

A magánfőzésre és a
bérfőzésre vonatkozó sza-
 bályok 2015. január 1-jé -
től jelentős mértékben
megváltoztak. Magán fő -
zésnek továbbra is a párlat-
nak a magánfőző lakóhelyén
vagy gyümölcsöse helyén
használható, legfeljebb 100
liter űrtartalmú, párlat-
előállítás céljára kialakí-
tott desztillálóberende-
zésen a magánfőző által vég-
zett előállítása minősül, de
évente legfeljebb 50 liter
mennyiségig. 2015-től a ma -
gánfőző desztillálóberende-
zésének bejelentésével kap-
csolatban és a magánfőzés-
nél az adóbevallással és az
adó megfizetésével kapcso-
latos eljárásban a lakóhely
szerinti önkormányzati
adóhatóság – vámospér-
csi lakosok esetében, Vá -
mospércs Városi Önkor -
mányzat Polgár mesteri
Hivatalának Adó csoport -
ja – jár el. [Jöt. 5. § (9)
bekezdés.]

Változik a magánfőző
de finíciója is, magánfőző-
nek az a 18. életévét betöl-
tött gyümölcstermesztő sze-
mély minősül, aki saját
tu lajdonú gyümölccsel,
gyümölcsből származó
alapanyaggal és párlat ké -
szítésére alkalmas, saját
tulajdonú desztillálóbe-
rendezéssel rendelkezik.
A magánfőző az évente elő-
állítható párlatmennyiség
túllépése esetén a többlet-
mennyiséget haladéktalanul
köteles bejelenteni a vámha-
tóságnak és a vámhatósággal
egyeztetett módon gondos-
kodni a többletmennyiség

megsemmisítéséről. [Jöt.
67/A. § (6) bekezdés.]

A magánfőzésben elő-
állított párlat adója évi
1000 forint, melyet a ma -
gánfőzőnek kell megfizet-
nie, amely a magánfőző lakó-
helye szerinti önkormány-
zatnak a bevétele. A magán-
főzőnek az előállított ma -
gán főzött párlat utáni adó-
bevallási és adófizetési
kötelezettségét a tárgy -
évet követő év január 15-ig
– együtt – kell teljesítenie
a lakóhelye szerinti ön -
 kormányzati adóhatóság-
hoz. Ha a magánfőző nem
állított elő tárgyévben ma -
gánfőzött párlatot, akkor
nem keletkezik tárgyévre
vonatkozóan adóbevallási
kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3)
bekezdés, 5. § (9) bekezdés,
64. § (6) bekezdés, 67/A. §
(4) bekezdés.]

A magánfőzött párlat
kizárólag a magánfőző,
családtagjai vagy vendé-
gei által fogyasztható el
feltéve, hogy értékesítésre
nem kerül sor. A magánfő-
zött párlat csak alkoholter-
mék-adóraktár részére érté-
kesíthető. [Jöt. 67/A. § (7)
bekezdés.]

Fontos változás, hogy
2015. január 1-jétől a magán-
főző a desztillálóberendezés
feletti tulajdonszerzést az
azt követő 15 napon belül
köteles bejelenteni a lakóhe-
lye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. E tulajdon-
szerzés nem engedélyköte-
les. A bejelentésben meg kell
adni a nevét, lakcímét, adó -
azonosító jelét, a desztilláló-
berendezés feletti tulajdon-
szerzés időpontját, a desztil-
lálóberendezés űrtartalmát
és tárolásának, használatá-
nak helyét, ha az eltér a ma -
gánfőző lakcímétől. A ma -
gánfőző köteles megőriz-
ni és hatósági ellenőrzés-
kor bemutatni a desztillá-
lóberendezés feletti jog-
szerű tulajdonszerzést
igazoló iratot. [Jöt. 67/A. §
(1) bekezdés.]

Ha 2015. január 1-jét meg-
előzően történt a magánfő-
zésre szolgáló desztillálóbe-
rendezés feletti tulajdon-
szerzés, akkor a magánfőző-
nek 2015. január 15-ig kellett
megtennie a bejelentést.
[Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A.
§ (1)-(3) bekezdései, 128/K.
§ (1) bekezdés.]

Az önkormányzati adóha-

tóság a desztillálóberende-
zés feletti tulajdonszerzésről
szóló magánfőzői bejelen-
tésről, valamint a magánfőző
adóbevallásáról értesíti a
vámhatóságot és a bejelen-
téssel, bevallással érintett
másik önkormányzati adó-
hatóságot. Az önkormányza-
ti adóhatóság az értesítést a
teljesítést követő hónap 15.
napjáig küldi meg az illeté-
kes vámhatóság részére. [Jöt.
67/A. § (5) bekezdés.]

Az adóraktár részére
történő értékesítéskor, il -
letve ha a magánfőző az álta-
la előállított magánfőzött
párlattal kíván részt ven-
ni párlatok számára meg -
hirdetett versenyen, a pár-
 lat eredetét a desztillálóbe-
rendezés feletti tulajdon-
szerzés szerinti be jelentés-
ről, valamint a párlat után
megfizetett adóról kiállított
önkormányzati adóhatóság
igazolás igazolja. [Jöt. 67/A.
§ (8) bekezdés.]

Felhívjuk figyelmüket, hogy
a törvény hatályba lépését
megelőzően előállított ma -
gánfőzött párlatra 2014. de-
cember 31-ét követően is az
előállításkor érvényes ren-
delkezések az irányadók.
A törvény hatályba lépését
követően előállításra kerülő
párlatok tekintetében azon-
ban már az új szabályokat
kell alapul venni. [Jöt.
128/K. § (2) bekezdés.]

A bérfőzésben előállí-
tott párlat után is – 2014.
december 31. napjával –
megszűnik az eddig 50
liter mennyiségig bizto-
sított „0" forintos adó-
mérték. 2015. január 1-jétől
a szeszfőzdében bérfőzés ke -
retében, a bérfőzető alap-
anyagából előállított pár lat
adója egy bérfőzető részére
évente legfeljebb 50 liter
mennyiségig 167 000 forint
(1 liter 50 térfogatszázalék
alkoholtartalmú párlatra ve -
títve 835 forint), az 50 litert
meghaladó mennyiségre
333 385 forint (1 liter 50 tér-
fogatszázalék alkoholtartal-
mú párlatra vetítve 1667
forint). [Jöt. 64. § (3) bekez-
dés.]

Fontos változás, hogy
jö vőre az önkormányzat-
nak fizetendő évi 1000
forintos átalányadó elle-
nében 50 li ter tiszta szesz,
azaz 100 liter 50 térfogat szá-
zalékos alkoholtartalmú pár-
lat állítható elő magánfőzés-

ben. A saját fogyasztás céljá-
ból előállított magánfőzött
párlat adómentessége 2015.
január 1-jétől megszűnik, és
amennyiben tárgyévben
a magánfőző állít elő pár-
latot, 1000 forint/év áta-
lányadó-fizetési kötele-
zettsége keletkezik.

Tehát, aki jelenleg vá -
mospércsi lakos és 2015.
január 1-jét megelőzően
magánfőzéshez használt
desztilláló berendezést
vásárolt, bejelentést kell
tenni a Vámos pércs Vá -
rosi Önkormányzat Pol -
gármesteri Hivatalának
Adócsoportjához.

Erre a célra szolgáló
nyom tatvány (JÖVEDÉKI
ADÓ BEJELENTÉSI NYOM-
TATVÁNY) a város honlapjá-
ról, a www.vamospercs.hu/
városháza/ nyomtatványok/
címről letölthető. 

A bejelentésben a ne -
vet, lakcímét, adóazono-
sító jelet, a tulajdonszer-
zés időpontját és a desztil-
láló-berendezés űrtartal-
mát kell megadni, továbbá a
berendezés tárolásának,
használatának helyét is,
ha az eltér a magánfőző lak-
címétől. Egy desztilláló-be -
rendezés több személy kö -
zös tulajdonát is képezheti,
ilyenkor a tulajdonosok vá -
lasztása szerint kell bárme-
lyikük lakóhelye szerinti ön -
kormányzathoz megtenni a
bejelentést. Az adott önkor-
mányzat értesíti e bejelentés-
ről a többi érintett hatósá-
got/adóhatóságot.

A magánfőzés utáni
adóbevallást évente egy-
szer (első esetben a 2015.
évi adóévről 2016. január 15-
ig), az átalányadó-fizetési
kötelezettséggel együtt, a
tárgy -évet követő év ja-
nuár 15-ig kell megtenni,
illetve teljesíteni a lakó-
hely szerinti önkormány-
 zati adóhatósághoz.

Felhívjuk a tisztelt magán-
személyek figyelmét arra,
hogy a bejelentés elmu-
lasztása mulasztási bír-
ság megállapítását von-
hatja maga után, ennek
mértéke akár 200 ezer
forintig is terjedhet. [Art.
172. § (1) bekezdés.]

Köszönjük, hogy tájékoz-
tatónkat elolvasta és bejelen-
tési kötelezettségét időben
teljesíti.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

VÁMOSPÉRCSEN
Báthori kert 20/14 

70 m2

ÖSSZKOMFORTOS 
CSALÁDI HÁZ,
nagy udvarral

eladó.

Érdeklődni 
személyesen 

vagy a 
06 30/295-6953-as

telefonszámon
lehet. 
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk  mindazoknak, akik szeretett halottunk,

NAGY GYULA

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

SZABÓ MIHÁLYNÉ
sz.: Losonczi Piroska

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

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)
2015. január 31-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 82 320
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 65 942 
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 51 657     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64200     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. u. 39/C. 452 710     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 189 200     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 66 740
Pallai Mihályné 8369694705 4287 Vámospércs, Nagy u. 101. 57 163     
Polgár István 8398093161 4287 Vámospércs, Báthorikert 2209 hrsz. 51 810     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 756 079     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 227 440     
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 125 000     
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 93 190     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 51 975     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 90 951     
Veres Zoltán 8362713461 4287 Vámospércs, Táncsics u. 29. 55 341     

Összesen: 3 715 111     

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)
2015. január 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 
,,Kényszertörlés alatt " 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
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. 369 900     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700     
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. sz. 132 600
Zsofám Kft.
,,Adószám felfüggesztve " 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790     

Összesen: 2 665 199     



Örömmel adunk hírt
arról, hogy Intézmé -
nyünkben sószoba ke -
rült kialakításra. 

Az orvosi vélemények és
az eddigi tapasztalatok egya-
ránt igazolják a sóterápia
jótékony hatását a felsőlégú-
ti megbetegedések gyógyítá-
sában és megelőzésében,
valamint az immunrendszer
erősítésében. Ezért is dön-
töttünk úgy, hogy a 2013
szeptemberében megrende-
zésre került Szenátorok Kó -
rusa jótékonysági koncert
bevételét erre a célra fordít-
juk. Ezt a törekvést a Vá -
mospércsi Önkormányzat is
támogatta és anyagi segítsé-
get is nyújtott a megvalósu-
láshoz. Ez úton köszönjük
újra mindenkinek a segítő
támogatását és bízunk ben-
ne, hogy a létrehozott sószo-
ba, a jövőben nagyon sok
gyerek egészséges fejlődését
fogja elősegíteni.

A só gyógyító erejét már a
középkori szerzetesek is is -
merték. A betegeket bevit-
ték a sóbarlangokba, ahol
azok belélegezték a szerze-
tesek által sztalaktitok zúzá-
sa során keletkezett só ré -
szecskéket. Európában a só -

terápia a XIX. században vált
népszerűvé. A lengyel sóipa-
rosok észrevették, hogy a só -
bányákban dolgozók közül
senki sem szenved olyan
tüdőbántalmaktól, mint pld.
tüdőgyulladás és asztma.
Ekkor hozták létre az első
földalatti sóterápiás  kezelő-
centrumot a Lengyelországi
Wieliczkában, a fenti beteg-
ségek – különösen az asztma
kezelésére. A só gyógyító
erejét a II. világháború végén
is megfigyelték, az óvóhely-

ként használt sóbányákban.
Nem sokkal ezután asztmati-
kus szanatóriumokat nyitot-
tak meg németországi, sváj-
ci, bulgáriai és jugoszláviai
természetes sóbarlangok-
ban. A sószoba levegőjé-
nek minősége közel azo-
nos a sóbányákéval, a
levegőben lévő só ré -
szecs kék belélegzése elő-
segítik a hörgők tisztulá-
sát és csökkentik a nyál-
kahártya gyulladását.
Nagy fokú váladékoldó

hatása miatt erőteljes
öntisztulási folyamat
indul el.

A sószoba jellemzői:
hőmérséklet 20-22 C°, pára-
tartalom 45-55%, aszeptikus
környezet, nagy koncentrá-
ciójú negatív ion túlsúly,
egészségmegőrzés, kondíció
és erőnlét növelése-fejleszté-
se, kellemes légkör. A sóte-
rápiák közül a száraz,
non-stop beporlasztásos
sóterápia ma a legkorsze-
rübb és a leghatéko-
nyabb, mert az általa elő-
állított sópor szemcsék
olyan kicsik, hogy a tüdő
legtávolabbi hörgőcskéi-
be is eljutnak. A só hatá-
sára feloldódnak a nyál-
kahártyára letapadt
szennyeződések, a vála-
dékkal együtt kitisztul-
nak a szervezetből,és
megszűnik a gyulladás. A
só fertőtleníti is a levegőt,
jelentősen csökken az
abban fellelhető baktériu-
mok, vírusok mennyisége,
ezért nem kell attól tartani,
hogy további betegségeket
kapunk el a sóterápia alatt.

E.–Némethné

Fontos szabályok a mezőgazdasági
eredetű nitrát szennyezés elleni 

védelemben

Az Európai Unió nitrát irányelve a vizek védel-
mében előírja, hogy négyévenként felülvizsgálni,
és szükség esetén kiegészíteni, módosítani kell a
nitrát érzékeny területek listáját. Európai uniós
kötelezettségünknek eleget téve Magyarország a
nitrát érzékeny területek listáját felülvizsgálta, és
kijelölte az újakat. Sajnos, Vámospércs és térsége
már régóta az érintett területek közé tartozik, ezért
is fontosak az alábbi tudnivalók.

A kijelöléssel módosításra került a 27/2006. (II.7.)
Korm. rendelet, valamint a 43/2007. (VI. 1.) FVM rende-
let, mely által az ország területének 68-69%-a nitrát érzé-
keny besorolásba került, tehát jelentős, azaz 23,1%-os
területi bővítésre került sor. A 2013. szeptember 1-jétől
kijelölt nitrát érzékeny területeken az 59/2008 (IV.29.)
FVM rendelet szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
(továbbiakban HMGY) előírásait 2014. szeptember
1-jétől kell alkalmazni. Ezeken a földeken a gazdálkodó-
nak kötelező az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet szerinti
nyilvántartás vezetése, mely kötelezettségnek a gazdál-
kodási napló formanyomtatvány – vagy annak adattar-
talmával megegyező nyilvántartás – használata felel meg.
Ez a 61/2009. (V. 14.) FVM „AKG rendelet” 21. számú mel-
lékletében megtalálható. Nitrát érzékeny területen a
Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) szabályainak
betartását ellenőrzi a hatóság, valamint a Kölcsönös
Megfeleltetéshez kapcsolódó ellenőrzések révén ez a
támogatási összegekre is kihat. A HMGY előírásai többek
között szabályozzák a műtrágya és az istállótrágya fel-
használás speciális szabályait a különböző sajátosságú
termőterületeken. Fontos szabályok vonatkoznak a trá-
gyatárolók kialakítására és a trágya helyes tárolására is.
Mivel különösen érzékeny földekről van szó, ezért meg-
határozták azokat az időszakokat is, amikor tilos a trá-
gyakijuttatás, és azt is, amikor szabályos ezek gyakorlat-
ban való felhasználása. Az sem mindegy, hogy a termőte-
rület milyen földrajzi környezetben fekszik, ugyanis ezek
sajátosságaira is külön előírások vonatkoznak. A nitrát
érzékeny területeken gazdálkodóknak, illetve az ország
egész területén magánszemély háztartási igényét megha-
ladóan állatot tartóknak (vegyes állattartás esetében
összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 szá-
mosállat/ingatlan felett) – minden évben szeptember 1
és december 31-e között adatot kell szolgáltatniuk. a
megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazga -
tósága részére. Az adatszolgáltatás elektronikus formá-
ban a NéBIH honlapján tehető meg. Hiányában adatszol-
gáltatási bírságot rónak ki 10 000–100 1000 Ft között.
Természetesen ez az adatszolgáltatás 2014. év végén még
nem vonatkozott azokra a gazdálkodókra, akiknek terü-
lete 2013. szeptember 1-jétől vált nitrát érzékennyé. Az új
nitrátos MePAR blokkok listáját a 43/2007. (VI. 1.) FVM
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza „Új kijelölés”-
ként. Számukra az első adatszolgáltatás határideje MAJD
CSAK 2015 december 31-én lesz! Az adatszolgáltatás a
hatályos 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú mel-
lékletében lévő adatlap alapján készített elektronikus
felületen lehet benyújtani. A benyújtás az ÁNYK prog-
ram letöltését követően feltöltött elektronikus nyomtat-
vány segítségével, vagy xml file alkalmazásával lehetsé-
ges. Az ez évre alkalmazható nyomtatványokat az alábbi
linken érheti el, s onnan menthető le: https://
nebih.gov.hu/nyomtatvanyok/ e_nyomtatvanyok.

Fontos, hogy amennyiben az xml feltöltést választja a
gazdálkodó, s nem saját ügyfélkapuján adja be, úgy meg-
hatalmazás beküldése is kötelező, melyet ugyancsak a
kitöltő felületen érhet el, s onnan nyomtathat a gazdál-
kodó, vagy meghatalmazottja.

További bővebb információk az alábbi linken érhetők
el: http://www.kolcsonosmegfeleltetes.eu/K%C3%
B61cs%C3%B6n%C3%B6sMegfeleltet%C3%A9s/JFGK/
JFGK4.aspx.

Köszönjük az információkat Kovács László falugaz-
dásznak

Érdemes elővigyázatosnak lenni
Kedves Szülők!
Az ősz és a tél a fertő-

ző betegségek szezonja.
Szeptembertől szinte
minden szülő tapasztal-
ja, hogy az addig egészsé-
ges gyereke az óvodai
közösségbe kerülve több
betegségen is átesik. A
gyerekek szoros együttlé-
te során, a fertőző beteg-
ségek terjedése létező
jelenség, ők még gyakran
a szájukba veszik kezü-
ket, a játékokat, a déli
alvásnál egy magasság-
ban fekszenek, így egy-
egy köhögés, tüsszentés
könnyebben eljut egy-
máshoz. 

Néhány gondolatban sze-
retném ismertetni a leggyak-
rabban előforduló problé-
mákat, melyekkel a közössé-

gekben találkozhatunk.  Na -
gyon gyakran előforduló
betegségek a felső légúti fer-
tőzések, ami lehet egyszerű
nátha is, de ajánlatos min-
den esetben gyermekorvos-
hoz fordulni, az orvos javas-
latát betartva teljes gyógyu-
lás után hozni közösségbe a
gyereket. A mai kedvező hi -
giénés körülmények ellenére
szinte valamennyi közösség-
ben a fejtetvesség előfordu-
lása évről-évre visszatérő
gond. A fejtetű közvetlen
érintkezés útján terjed, leg-
gyakrabban úgy, hogy játék
közben a gyerekek feje egy-
máshoz ér. Ugyanígy előfor-
dulhat, hogy haza is viheti és
így fertőződhetnek a közvet-
len családtagok is. Nem az a
szégyen, ha valaki hajában
tetveket, vagy serkéket talál-
nak, hanem az, ha észlelés

után nem tesznek meg min-
dent, annak megszüntetésé-
re. Ennek megelőzésében
leghatékonyabb a szülői
gon doskodás! Folyamatosan
vizsgáljuk át a gyermek ha -
ját, a veszélyeztetett idő-
szakban a tetűirtó szerek
(Nittyfor vagy Pedex) haj-
mosás utáni alkalmazása
meggátolja a fejtetű megjele-
nését. A fertőzésen átesett
gyerek csak orvosi igazolás-
sal kerülhet újra a közösség-
be. Ritkán, de előfordulhat
óvodai közösségben is a rü -
hesség. A rühesség apró
vörös kiütéssel, erős viszke-
téssel járó bőrfertőzés.  Ezt a
betegséget is bárki elkaphat-
ja, a legteljesebb testi higié-
nia mellett is. Ha bármilyen
bőrkiütést tapasztalnak gye-
rekük testén, szintén fordul-
janak a gyermekorvoshoz.

Közösségbe szintén csak az
ő javaslatára hozzák gyer-
meküket. Bármilyen fertőző
betegség kialakulásának
megakadályozásában leg-
fontosabb a megelőzés. Az
óvodában ennek leghatéko-
nyabb eleme a gyakori fer-
tőtlenítés, folyamatos gon-
dos takarítás. Nagyon fontos
a gyerekek alapos szappanos
kézmosásra nevelése, külö-
nösen WC használat után,
étkezés előtt. Ha a körülte-
kintő gondoskodás ellenére
mégis előfordul valamilyen
megbetegedés, egymást se -
gítve, együttműködve te -
gyünk meg mindent ennek
teljes megszüntetésében.

Németh Jánosné, 
óvodavezető

(Köszönjük az ÁNTSZ
szakértő közreműködését is.)

Használatban az óvodai sószoba, a gyerekek 
nagy örömére és egészségére

Lakossági tájékoztató!
Kedves Vámospércsi

la kosok! Az elmúlt he -
tekben több bejelentés
is érkezett az ivóvíz
minőségével kapcsolat-
ban, ezért tájékoztatást
kértem az ivóvízminő-
ség-javító program ille-
tékes kivitelezőjétől, aki
a kö vetkezőkről tájékoz-
tatott.

Az ivóvízminőség javító
program keretében a terve-
zett gerincvezetékek cseré-
je a múlt évben megtörtént.
A víz minőségének javulásá-
hoz azonban a vízműtelep
bővítését, a gépészeti be -
ren dezések felújítását, cse-
réjét is el kell végezni, és ezt
követően további 3 hóna-
pig próbaüzemet kell tarta-
ni. A próbaüzem idején a
régi vezetékek mosatása is
meg fog történni, ezért az
ivóvíz minőségének javulá-

sára csak a próbaüzem
befejezése után le het számí-
tani. A kivitelezőtől kapott
tájékoztatás szerint a vízmű-
telepen folyó munkálatok
április végére befejeződ-
nek, az ezt követő próba-
üzem várhatóan au gusztus
elején lezárul. Bí zunk ab -
ban, hogy ezt követően tisz-
ta, egészséges ivóvíz lesz
minden háztartásban. 

Tájékoztatom Önöket ar -
ról is, hogy mi is igyek-
szünk folyamatosan figye-
lemmel kísérni a kivitelezé-
si munkálatokat, és nagy
hangsúlyt fektetünk arra,
hogy az ivóvízminőség javí-
tása érdekében kifejtett
több éves kö zös munkánk-
nak valódi eredménye le -
gyen, amelynek a haszonél-
vezői Vámos pércs lakói

lesznek. A későbbiekben is
több alkalommal egyezte-
tünk majd a kivitelezővel és
kérünk további tájékozta-
tást a munkálatokról és
ellenőrizni fogjuk, hogy
augusztusban valóban tisz-
ta víz kerüljön a poha-
runkba. 

Addig is kérjük az Önök
megértését és türelmét a
hátralévő munkálatok ide-
jére!

Ez úton tájékoztatjuk to -
vábbá Önöket arról, hogy a
vízi közművek új üzemelte-
tője 2015. január 1-jétől a
Tiszamenti Regionális Víz -
művek Zrt. lett. 

Hibát bejelenteni Tar -
nóczi György üzemvezető-
nél – 06-30/445-43-56 tele-
fonszámon –, vagy Bodnár
Józsefnél – 06-30/270-71-
11 telefonszámon – lehet.

Ménes Andrea
polgármester

Tisztelt Gazdálkodó!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar
Megyei Szervezete szervezésében megrendezendő tájé-
koztatóra tisztelettel meghívom.

A fórum helye, ideje: Vámospércs Művelődési ház és
Könyvtár (Vámospércs Debreceni u. 2.) 2015. február 23.
(hétfő) 17 óra

A rendezvény fő témái:
1. A 2015-2020 közötti KAP szabályozással,közvetlen

támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás.
2. Zöldités-területalapú támogatás.

Tisztelettel:  Kovács László s.k.
NAK   falugazdász  

Az oviban már nem csak játszani,
hanem gyógyulni is lehet

Szennyvízszippantással kapcsolatban 
az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:

PESCI GERARDO, 
ügyvezető igazgató
Tel.: 20/268-51-19 
info@vamosviz.hu



Dr. Erdei Ágnes: „Csak végzem a munkámat”
Szívesen fogadta inter-

jú iránti kérésünket a kö -
zelmúltban „Vámospércs
Egészségügyéért” kitün-
tetésben részesített dok-
tornő, mert örömmel
beszél a munkájáról. Ám
az ünnepléstől és reflek-
torfénytől kirázza a hi -
deg. Nem ezért dolgozik
ugyanis magas színvona-
lon, mindenki megelége-
désére évtizedek óta, ha -
nem azért, mert szereti
az itt élő embereket és jó
érzés segíteni annak, aki
bajba kerül – mondta.
Úgyhogy a vele folytatott
beszélgetés egy olyan rit-
ka alkalom, amire nem
vállalkozna minden ap -
ropó nélkül.

Ám az önkormányzati elis-
merés, amely egy egész város
szeretetét és köszönetét is
kifejezi a legjobb alkalom
volt, hogy visszatekintsen
arra a 34 esztendőre, amit
körzeti orvosként gyógyító
munkával töltött. Debre -
cenben végezett az Orvosi
Egyetemen és a végzés után
először Tégláson kezdett
dolgozni, ám hamar, már
egy év múlva átkerült Vá -
mospércsre. Városunk kez-
detben nem csak a munka-
helyet jelentette számára,
hanem az otthont is, mivel
több, mint 10 évig itt is
lakott a családjával egy szol-
gálati lakásban. Elmesélte,
hogy két gyermeke a mai
napig is vámospércsinek
tartja magát, pedig a lánya
már Szentendrén körzeti
orvos, a fia pedig Budapes -
ten ügyvéd. Nekik mégis ez a
város jelenti az otthont, aho-
va az ember akkor is kötő-
dik, ha az életben messzire
sodorja a sorsa.

A munka mellett tanult is,
előbb háziorvosi szakvizsgát
tett, majd később pszicho-
terapeuta képesítést is szer-
zett Budapesten. Egy idő
után ugyanis rájött arra,
hogy gyakran hiába alkal-
mazza a gyógyításban az
egészségügyi protokoll elő-
írásait a kezelésben, ez sok-
szor nem vezet eredményre,
vagy nem hozza meg a teljes
gyógyulást. Aztán rájött,
hogy akkor tud hatékonyabb
munkát végezni, ha némi-
képp meg is ismeri azt az
embert, aki páciensként
hozzá fordul. Ezért kezdte
megtanulni mindazt, amit az
orvostudomány az emberi
lélekről tudni vél, és előzetes
várakozásai pillanatok alatt
teljesültek. Ezek után már
arra is ráérzett, ha a fizikai
tünet mögött valamilyen lel-
ki probléma húzódott meg
és úgy alakította a vizsgála-
tot, hogy egy kicsit a beteg
lelkét is kezelte egy-egy be -
szélgetéssel, terápiás mód-
szerrel, vagy időnként csak

egy-egy jól irányzott, szívig
hatoló mondattal. Látványos
eredményekről tudna me -
sélni mondta, és olyan hely-
zet is volt, amikor elég volt a
lelki gyógyítás és a test már
ennek hatására felépült. Így
függ össze az emberben a
lélek és a test egészsége.
Persze ma már az is sokat
segít, hogy több mint három
évtized után egy-egy család
esetében négy generációra
van rálátása, orvosi tapaszta-
lata, és messziről megmond-
ja, hogy a betegnek mond-
juk, milyen ízületi probléma
okoz nehézséget, hiszen már
a nagyanyját is azzal kezelte
régen. A genetikai örökség
pedig kétségkívül hatással
van az újabb generációk álla-
potára. De nem csak az,
hangsúlyozta a doktornő.
Hiszen az egészségügyi álla-
pot egy összetett társadalmi
és gazdasági probléma is,
amiben aligha lehet egymás
mellé állítani a budapesti V.
kerületi biztos egzisztenciá-
val és jó anyagi körülmé-

nyekkel rendelkező polgári
családot egy munkanélküli,
hónapról hónapra nehezen
élő vámospércsi családdal.
Szóval ezek a dolgok nem az
orvosi szféra kérdései. Az
viszont már igen, hogy ha
baj van, akkor az orvos tud-
jon segíteni a szenvedőnek.
Ebben pedig nem ismer tré-
fát. Ezért indította el azt a
kezdeményezést és vitte vé -
gig a megvalósítást is, hogy a
korábbi két család orvos
mellett egy körzeti gyermek-
orvos is működhessen a
városban. Sokat dolgozott
ezért, de megérte, mert idő-
ben ismerte fel, hogy ez az
ellátás nélkülözhetetlenné
vált Vámospércsen. 

Erdei Ágnes jelenleg a nem-
 rég működő, új Egész ség -
ügyi Szakellátó Központ
épületében rendel. Ennek
kapcsán elmondta, hogy sza-
vakkal nem lehet eléggé
kif ejezni, micsoda óriási
egészségügyi infrastrukturá-
lis fejlődést jelent ez a komp-
lexum Vámospércsnek és a
kistérségnek egyaránt. Sok
területen a debreceni szak-
orvosi ellátást meghaladó
körülmények és eszközök
között tudnak a kollégái gyó-
gyítani, és ugyanez igaz a
saját munkájára is, hiszen a
hozzá érkező beteget köny-
nyedén tudja szükség esetén
tovább küldeni szakorvosi
vizsgálatra, hiszen csak né -
hány lépcsőfok választja el
ettől fizikailag. Arról nem is
beszélve, hogy az eredmé-
nyek ott helyben megszület-
nek, amiről a számítógépes
hálózatnak köszönhetően
azonnal értesül, így a keze-
lést a megfelelő irányban
tudja folytatni – zárta beszél-
getésünket dr. Erdei Ágnes.

E.
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Dr. Erdei Ágnes és Ménes Andrea az önkormányzati
kitüntetés átadásakor

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédiné Márkus Erika (e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
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Kiállítással tisztelegtünk 
a magyar kultúra előtt
A dokumentumok

alapján 1823. január 22-
én tisztázta le Kölcsey
Ferenc Csekén a Him -
nusz kéziratát. Ennek
emlékére 1989 óta ezt a
napot a Magyar Kultúra
Napjaként ünnepeljük. 

A megemlékezések alkal-
mat adnak arra, hogy na -
gyobb figyelmet szentel-
jünk évezredes hagyomá-
nyainknak, gyökereink-
nek, nemzeti tudatunk erő-
sítésének, bemutassuk és
továbbadjuk a múltunkat
idéző tárgyi és szellemi
értékeinket. Szinte minden
településen történik vala-
milyen kulturális esemény,
előadásokat szerveznek, ki -
állításokat nyitnak meg,
díjakat, kitüntetéseket ad -
nak át az oktatás, nevelés,
kulturális területen kiemel-
 kedő teljesítményt nyúj tók-
nak.

Városunkban e jeles ese-
mény alkalmából helyi kö -
tődésű alkotó, Fátyol Zol -
tán festőművész kiállításá-
nak megnyitója volt január
23-án 16 órától. A művészt
nagyon sokat ismerik tele-
pülésünkön, hiszen ide
köti gyermekkora, családjá-
val itt élt, itt nőtt fel.
Amióta Debrecenben él,
azóta is rendszeres kapcso-
latot ápol településünkkel.

A Vámospércsi Művész -
telep és Grafikai Műhely
alapító tagja, és megalaku-
lásától szakmai vezetője.
Közreműködésének kö szön  -
hetően jelentős szellemi és
kulturális értéket hoztak
létre fennállásuk ideje alatt.
A művész képzőművészeti
tevékenységen túl írói te -
hetséggel is jeleskedik.
Több kötete jelent meg.
A napokban a Néző Pont
irodalmi folyóirat 10. évfo-
lyam 63. kötet 2015. feb-
ruár-márciusi számában
láttak napvilágot legújabb
versei, de magáról a mű -
vészről is olvashatnak az
érdeklődők.

Az ünnepség Kölcsey
Ferenc Himnusz című ver-
sével kezdődött, melyet
Somogyi László Gábor a
Pircsike Közművelődési
Egyesület elnöke szavalt el.
Ménes Andrea polgármes-
ter ünnepi beszédét a Vá -

mospércsi Népdalkör mű -
sora követte. A kiállítást
maga az alkotó, Fátyol Zol -
tán mutatta be.  A művész
jelenlegi tárlatának nagy
része kötődik városunk-
hoz. Vagy itt készült, vagy
témájában, ihletésében vá -
mospércsi. A kiállítást már-
cius elejéig tekinthetik
meg az érdeklődők.

D.

Pillanatkép a kiállítás megnyitójáról

Új kezdeményezés a Pircsikétől
a gyermek színjátszó kör

Vámospércsen a Művelő -
dési Ház és Könyvtárban
gyermek és ifjúsági színját-
szó kört indítunk. Ter veink
és reményeink szerint a
helyi kulturális élet aktív
résztvevőjeként a kulturális
élet repertoárját fogja gaz-
dagítani a csoport.

Ez az elfoglaltság, melynek
foglalkozásaira péntek délutá-
nonként 16 órától kerül sor a
színjátszásban résztvevők sze-
mélyiségét is előnyösen for-
málja. Önfegyelemre, önkont-
rollra nevel, javítja a beszéd-
technikát, előadókészséget,
határozottságot, magabiztos-
ságot alakít ki. A csoportba 5.
osztályos kortól 18 éves korig
várunk gyerekeket, fiatalokat,
aki szeretne részt venni a szín-
játszásban és tehetséges. A kör
vezetője Somogyi László Gá -
bor lesz, aki ezen a területen
húsz éves tapasztalattal ren-
delkezik. Fiatal korában több
színjátszó csoport tagja volt
így Nagyváradon a Fintorgó
Csoport és a SO-HA Társulat is
otthont adott neki. Debre -
cenben az Alföld Színpad tag-
jaként játszott. Színjátszó fesz-
tiválokon is részt vett, többek
között Szejkefürdőn a Iones -
cu „Külön óra” című előadás-
ban, tizenhárom évesen a
modern balett főszereplője
volt. Több színdarabot rende-
zett Bagamérban a Passió és a
Fény születése előadásokat.

Vá mospércsen a Pircsike Köz -
művelődési Egyesület kereté-
ben a Passió és a Fény születé-
se előadásokon kívül a sokak
által ismert és kedvelt bohóza-
tokat Az alkohol öl, a Betti
néni, Hárem őr, Adóbevallás,
A szenes ember, Én Herbert
vagyok, A repülő hivatal és a
közelmúltban műsoron lévő
Tüzes vas című előadást, me -
lyekben a rendezésen túl sze-
repel is. 

Szeretnénk, ha a Gyermek
Színjátszó fesztiválon részt
tudnának venni, hogy ezen
keresztül is tapasztalatokat
szerezzenek a gyerekek. A most
alakuló csoporttal Tamási
Áron „Szegény ördög” vagy
Saint Exupey „A kis herceg”
című művét fogják bemutatni
elsőként, attól függően, hogy a
csoport tagjaihoz melyik fog
közelebb állni.

D-né

Somogyi László Gábor 
a Pircsike Egyesület

vezetője


