
A Pircsike Közművelődési
Egyesület a korábbi években ki -
alakult hagyományokat követve
hirdette meg pályázatát „Az év
édesanyja” cím elnyeréséért. Az
elismerést az a gyerek nyerheti el
édesanyjának, aki a legsikere-
sebb fogalmazást készíti el az
anyukájáról.

A díjátadásra „Az év édesanyja”
gálaműsoron került sor, május 10-én
vasárnap délután. Az ünnepség az
egyesület elnökének Somogyi László
Gábornak köszöntőversével kezdő-
dött. Vá rosunk polgármestere Mé -
nes Andrea kedves köszöntő beszé-

dét Polgárné Nagy Elvira szavalata
követte. Ebben az évben az alsó tago-
zatosok közül 17 fő, a felsősök közül
28 fő indult pályaművével „Az év
édesanyja” cím elnyeréséért. Nagyon
sok szép és kedves írás született,
melyeket egymástól függetlenül há -
romfős zsűri értékelt. A zsűri tagjai
Medgyesi Imréné, Ménesné Vincze
Anikó és Szőlősi Anikó voltak. Az alsó
tagozatból készített győztes fogalma-
zást Polgárné Nagy Elvira olvasta fel,
melynek készítője Holló Fanni volt,
édesanyja nyerte el a megtisztelő
címet. A felső tagozat első helyezést

elért írását Somogyi László Gábor
olvasta fel, készítője Zilahy Vanda
Laura nyerte el a díjat édesanyja szá-
mára. Ezt követően „Az év édesanyja”
címet elnyert anyukák és gyerekek
elfoglalták a díszhelyeket és a résztve-
vőkkel együtt megtekintették a Bú -
zavirág gyermekkar anyák napi
köszöntő műsorát, melyet Ráczné
Stummer Ibolya karvezető állított
össze. A műsort hangszeren kísérte
Lakatos Zoltán, Szabó Blanka, Len -
gyel Fruzsina. Szólót énekelt Lakatos
Krisztina, Szilasi Gréta. A program-
hoz meghirdetésre került „Az év
édesanyja rajzpályázat”, melyre 47
pályamű érkezett be. Az alsó tagoza-

tosok közül első Borsó Zoltán, máso-
dik Eduár Patrícia, harmadik Nagy
Kamilla rajza lett. Felső tagozatosok
közül első Diós Rita, második Galla
Lilla, Harmadik Makula Klaudia alko-
tása lett. Különdíjat nyert az óvodás
Sándor Anna. A kiállítás június végé-
ig megtekinthető a Művelődési Ház
és Könyvtár előterében. A program
bensőséges, hangulatos rendezvény
volt, mely során lehetőség volt a
meghitt, közös ünneplésre. Kö szön -
jük mindenkinek a munkáját, aki a
rendezvény megvalósítását segítette. 
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Látványos fejlesztések a Vámospércs-
Kistérségi Rendelőintézetben
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Ingyenes újság

A Vámospércs-Kistér sé gi Ren -
delőintézet elkötelezte magát a
hosszú távú fenntartható fejlő-
dés mellett. Arra törekszik,
hogy az intézet ökológiai láb-
nyomának csök kentése mellett
költséghatékonyan működjön.
Az intézet energia igényének
napelemekkel történő részbe-
ni kielégítése is ezt a cél szol-
gálja. A betegek érdekében pe -
dig ön álló betegszállítási rend-
szert szerveztek saját jármű-
vel, tájékoztatott dr. Rácz Nor -
bert, az intézmény ügyvezető
igazgatója.

„A Vámospércs-Kistérségi Járó -
beteg Rendelőintézet fo tovoltai-
kus rendszerrel történő fejleszté-
se” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-
0060 azonosítószámú projekt
során 33 428 080 Ft támogatással
200 db állványra szerelt polikristá-
lyos napelem került telepítésre az
intézmény területén, mely várható-
an 44%-ban fedezi az intézet elekt-
romos energia igényét a jövőben –
mondta az igazgató. A napelemek
által termelt egyenáramot 4 db
inverter alakítja át váltóárammá, az
így megtermelt áram évente kerül
el számolásra a szolgáltatóval. „A nap-
 elemek segítségével évente 49,5
tonnával csökkentjük a kibocsá-
tott üvegházhatású gázok mennyi-

ségét” – hangsúlyozta. A rendelőin-
tézet egyébként eddig is kiegyen-
súlyozottan és nyereségesen mű -
ködött, a tavalyi évet például közel
34 milliós adózott eredménnyel
zárta, és a most megvalósuló költ-
ségtakarékosság tovább javítja
majd gazdasági helyzetüket. Ezen -
kívül sikerült egy 8+1 fős beteg-
szállító kisbuszt is vásárolniuk,
amelynek köszönhetően júniustól
a hozzájuk érkező betegek közül
azokat, akiknél a körzeti orvos is
indokoltnak tartja, ezzel a jármű-

vel tudják a vizsgálatokra be, illetve
haza szállítani. Ezzel a szolgáltatás-
sal lehetőség nyílik arra, hogy más
betegszállítók rendszerének igény-
bevétele helyett saját maguk, gyor-
san, a várakozási időt minimálisra
csökkentve tudják a betegeket ki -
szolgálni. Az intézmény további ter-
vei között szerepel a műszerezett-
ség színvonalának további emelé-
se, a szakrendelések fejlesztése és a
házi szakápolás beindítása is. 

E.

Tisztelet a védőnőknek
Az Országgyűlés tiszteletét

kifejezve a lakosság magasabb
szintű ellátása érdekében egész-
 ségmeg őrző, egészségnevelő,
felvilágosító, anya-, gyermek-,
ifjúság- és nővédelmi tevé-
kenységet folytató, hivatását
gyakorló szak emberek előtt, a
Ma gyar Örökség Díjas Ma gyar
Védőnői Szolgálat megalapítá-
sának 100. év fordulója alkal-
mából 2015. június 13. napját a
magyar védőnők napjává nyil-
vánította. Ebből az alkalomból
kerestük fel a vámospércsi vé -
dőnőket, Üveges Andreát és
Iszákné Géresi Juditot.

Ők ketten már több mint 20 éve
végzik ezt a nemes, elismerésre
méltó szolgálatot, és nagyon büsz-
kék a munkájukra. Ahogy Iszákné
Judit elmondta, nagy helyismeret-
tel rendelkeznek és a sokéves gya-
korlat során olyan nagy tapaszta-
latra tettek szert, hogy valódi segít-
séget tudnak nyújtani az anyáknak
és kisgyerekeiknek és az orvosok-
nak is, akikkel szoros szakmai
együtt működésben dolgoznak. 

1915. június 13-án Bu da pes ten
Stefánia belga királyi her cegnő
védnökségével született meg az
„Országos Stefánia Szövetség az
Anyák és Csecsemők Védelmére",
és ezen belül a Védőnői Szolgálat.
Heim Pál kezdeményezésére a gon-
dozóképzést a Stefánia Szövetség
in dította el a Központi Vé dőnő -
képző Iskolában 1916-ban. 

1975-től 3 éves képzésben része-

sültek a tanulni vágyók, majd 1989-
től főiskolai diplomás képzéssé
vált. A Deb receni, a Szegedi, a
Pécsi Tudományegyetem és a
Semmelweis Egyetem főiskolai
karain lehet elvégezni ezt a kép-
zést. 

Ma a Magyar Védőnők Egye -
sülete fogja össze a Ma gyaror szá -
gon dolgozó védőnőket. Szakmai
felügyeletként és kollégiumként
működik. Mottójuk „Védőnők az
egészséges, boldog családokért”.
Noha vannak még or szágok, ahol
segítik a várandós kisgyermeket
nevelő anyákat és csemetéiket, a
magyar védőnői szolgálat és an-
nak struktúrája igazi hungaricum,
magyar sajátosság. A védőnő tevé-
kenysége középpontjában az általa
gondozott családok egészségvé-
delme, a betegségek kialakulásá-
nak megelőzése, valamint az egész-
ségfejlesztés áll. A magyar védőnők

képzettsége kiemelkedően magas
fokú és feladata széles körű.
Például Nagy-Bri tanniában a védő-
nő (Health visitor) csak hathetes
korban veszi át a gyermeket a szü-
lésznőtől, és iskoláskor kezdetén a
„közösségi nő vér”-nek adja tovább,
Auszt riában pedig a szociális mun-
kások látnak el hasonló feladat-
kört. Magyarorszá gon kívül Finn -
országban vannak még hasonló
szerepet betöltő nők, máshol a szü-
lésznők látják el a várandós és gyer-
mekágyas anyák gondozását. 

A fentieken túlmenően Vámos -
pércsen a védőnők szervezik meg a
védőoltásokat, egészségügyi nyil-
vántartásokat vezetnek, valamint
egészségügyi és higiénés vizsgálato-
kat végeznek, még hozzá kiváló
eredménnyel, a városi lakosság leg-
nagyobb megelégedésére.

E.

Előtérben a betegszállító autó, háttérben a látványos napelem sor

Iszákné Géresi Judit védőnő Üveges Andrea  védőnő

Igazi szeretetünnep volt 

Az ünnepeltek (Fotó: Polgár Roland)
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2015. május

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2015. május 26. napján ülésezett. A képviselők a
következő döntéseket hozták:

• Az ülés első részében a 2014. évben végzett szakmai
munkákról szóló beszámolók anyagait tárgyalta meg a tes-
tület. A meghívott intézményvezetőknek és cégek vezetői-
nek kérdéseket tehettek fel a képviselők a tavalyi év műkö-
désével kapcsolatban. A beszámolókat a képviselő-testület
elfogadta. (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Óvoda,
Művelődési Ház és Könyvtár, Szociális Szolgáltató Központ,
Élelmezési Intézmény, Humánszolgáltató Nonprofit Kft.,
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kt., Vámosvíz Kft.), ezt
követően egyéb cégek (Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft., Vámosgép Kft., Debreceni Hivatásos Tűz -
oltóság, Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat) vonatko-
zásában is.

• A testület módosította a helyi temető rendeletet, amely
alapján a szolgáltatások díjai nem változnak, a törvény a tel-
jes körű ravatalozást is a temetőüzemeltető hatáskörébe
sorolta, így bevezetésre kerültek különböző, „Típusravatal
ravatalozóban és sírnál” csomagok, amelyeket igénybe lehet
venni.

• A Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető (maga-
sabb vezető) munkakörének betöltésére pályázatot írt ki,
tekintettel arra, hogy az intézményvezető asszony 5 évre szó-
ló megbízása hamarosan lejár.

• A képviselők úgy döntöttek, hogy a Hajdú-Bihar Megyei
Munkaügyi Központ által támogatott, 2015. 05. 18. napjától
2015. 08. 31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozó hosz-
szabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítására – 20 fő
bér-és járulék költségéhez –, 936.920 Ft saját forrást biztosí-
tanak az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általá-
nos tartalék terhére. 

• A testület arról is hozott határozatot, hogy azokban a
gazdasági társaságokban, amelyekben az önkormányzat
részesedéssel rendelkezik, a tulajdonosi jogok gyakorlását
átruházza Ménes Andrea polgármesterre – akadályoztatása
esetén Huszti János alpolgármesterre –, és egyúttal megha-
talmazta, hogy az önkormányzat állandó képviseletét gyako-
rolja a taggyűléseken.

• Az ülés utolsó részében különböző pályázatok benyújtá-
sáról döntöttek a képviselők, amelyek alapján:

– az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Nem -
zetgazdasági Miniszter által meghirdetett, „önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt
pályázat alapján az Iskola utca, valamint a sportpálya és kézi-
labda pályák felújítására. Az önkormányzatnak a beruházás
bruttó összköltségének 15%-ának megfelelő összegű saját
forrást kell biztosítania. 

– az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Nem -
zetgazdasági Miniszter által meghirdetett, „a gyermekétkez-
tetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”, felújítása
támogatására kiírt pályázat alapján az önkormányzat tulaj-
donában lévő – Vámospércs Iskola u. 1. szám alatti – Élel -
mezési Intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan fejlesztésé-
re, felújítására. Az önkormányzatnak a pályázathoz a beru-
házás bruttó összköltségének 5%-ának megfelelő összegű
saját forrást kell biztosítania. 

– a 1290/2015. (V.5.) Kormányhatározat szerint kiírásra
kerülő KEOP-5.7.0. pályázat alapján az önkormányzat pályá-
zatot nyújt be a Vámospércs Béke u. 1. sz. alatti Városháza, a
Nagy u. 6. sz. alatti Polgármesteri Hivatal és Általános Iskola,
valamint a Nagy u. 28. sz. alatti Szociális Szolgáltató központ
energetikai fejlesztésére, mindösszesen bruttó 150 000 000
Ft összegben. A pályázati támogatás ebben az esetben 100%.  

– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján
Vámospércs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját
(ITS) elkészítteti, az ITS elkészítését végző vállalkozó ki-
választására vonatkozóan egyszerű beszerzési eljárást foly-
tat le. 

Ménes Andrea 
polgármester
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Fájó szívvel emlékezünk 

TÓTH JÓZSEF
halálának első évfordulójára.

,,Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Megpihent drága szerető szíved,
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel téged már nem hozhatunk vissza."

Szerető feleséged, 
gyermekeid, és unokáid.

EMLÉKEZÉS
halálának 1. évfordulójára

HÉJJAS LÁSZLÓ

felesége, lányai és családja

„Lelked mint fehér galamb csendesen messzire szállt
Hiába keresünk könnyes szemünk már soha nem talál
De tudjuk, hogy a csillagok közt legfényesebb te leszel
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké 

létezel!”

Házasságkötés:

OROSZ SÁNDOR és APAGYI SZILVIA

BIRÓ LÁSZLÓ és FARKAS ÁGNES

KOMÁDI ISTVÁN és SZABÓ ENIKŐ

Akik már nincsenek közöttünk:

KISS IMRE LÁSZLÓ

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. május 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     
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. 436 273     
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
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 749 079     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 227 440     
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: 3 298 569

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. május 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     
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     
,,Törölt adószám”
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Zsofám Kft.
,,Adószám felfüggesztve " 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790     

Összesen: 2 247 509

Sokat tesz a közösségért a roma 
önkormányzat

Korábban írtunk már
arról, hogy egy ideje új
elnöke van a Vámos -
pércsi Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak. Kál -
lai Gergőné bemutatko-
zó interjújában azt ígér-
te, hogy egészen más
szemlélettel, a közösség
érdekeit nézve fog hozzá
a munkához, és elhatáro-
zását valódi tettek követ-
ték. Az elmúlt időszakról
és a jövő terveiről kérdez-
tük Kállainé Noémit.

Az első jelentős akciójuk
a tavalyi Mikulás ünnepség
volt, amelyet a művelődési
házban szerveztek meg több
mint 100 gyerek és szüleik
részvételével. Nagy öröm
volt a szervezőknek, hogy
ilyen sok cukorkával, csoko-
ládéval és más finomságok-
kal teli mikulás csomagot
sikerült kiosztani. Külön
köszönet jár ezért Sallai Sza -
bolcsnak. Az eredményes
rendezvény lendületet adott
Kállainénak, és máris szer-
vezni kezdte a Karácsony
előtti ruhaosztást, ahol ki -
csik és nagyok egyaránt talál-
hattak maguknak hasznos
meleg ruhaneműt télire.
A ruhasegélynek nagyon
nagy sikere volt, napokig jöt-

tek az emberek, hogy kiegé-
szítsék valamivel szerény ru -
határukat. A ruhaadományo-
zásban Vida Mária, Kovács
Szilvai, Kovács Józsefné,
Diósné Kozma Erzsébet,
Haj dú Zoltánné, Máthéné
Juhász Tünde, Sándorné
Mézes Anikó, Bányai József
és Ásztainé Erzsók segített,
és ezért az egész roma közös-
ség nevében nagyon hálás
Kállainé és a nemzetiségi
önkormányzat. 

Az idei év egyik jó sikerült
programja volt a februári
Roma Bál, amelynek az isko-
la tornaterme adott otthont.
Szépen fogytak az 500 forin-
tos belépőjegyek és nagyon
sokan jöttek el a jó hangula-
tú zenés programra. Nemrég
„Tiszta udvar, rendes ház”
címet hirdettek meg a
vámospércsi romák között

az önkormányzat részéről és
azonnal nagy érdeklődés
övezte a kezdeményezést.
Végül tizennyolcan nevez-
tek hivatalosan és a nevezett
porták és házak annyira
rendben voltak, hogy négy
első helyet osztottak ki a zsű-
rizők. A Tulipán utcáról
Balogh Gyuláné, az Acsádi
utcáról, Horváth Antal, az
Ibolyáról Balogh Ferencné
és a Vígh utcáról Horváthné
Balogh Róza teheti ki házára
az elismerést jelző kis táb-
lácskát. A győztesek további
ház körül hasznosítható
tárgyjutalmakat is kaptak.
Ezen kívül minden nevezőt
megajándékoztak sokféle vi -
rágmaggal és virágpalántá-
val is. A kisebbségi önkor-
mányzat a Gyermeknapon is
jelen volt, ez úttal a városi
rendezvényhez csatlakoztak

és szervezték a roma gyere-
kek programját. Ennek kap-
csán Kállainé azt is elmond-
ta, hogy sikeres működésük
egyik alapja a lakossági és
helyi vállalkozói támogatás
mellett a Városi Önkor -
mányzat és Ménes Andrea
polgármester segítő szövet-
sége. Éppen ezért igyekez-
nek úgy szervezni program-
jaikat, hogy amikor lehetsé-
ges, akkor rendezvényeik
erősítsék, gazdagítsák a vá -
rosi eseményeket. További
terveik között szerepel a
ballagó nyolcadikos fiatalok
támogatása, ami abból áll
majd, hogy beszállnak a bal-
lagási ruhaköltségekbe, szep-
 temberben pedig lehetősé-
geikhez mérten igyekeznek
segíteni a rászoruló gyere-
kek iskolakezdését.

E.

Kállai Gergőné 
a nenzetiségi 

önkormányzat elnöke 
a ruhaosztáson

A Tiszta udvar, rendes ház győztesei



Tisztelt Lakosság !
Várhatóan 2015. jú-

nius 15. napját köve-
tően megkezdődhet a
szennyvízhálózatra va -
ló rákötés. Ennek mene-
téről és feltételeiről az
üzemeltetővel egyeztet-
ve – Tiszamenti Regio -
nális Vízművek Zrt. – az
alábbi tájékoztatást ad -
juk:

Telken belüli vezeték
kiépítése, 

csonkra való rákötése

1. Az ingatlanokon belü-
li vezetéket a szennyvíz-
csonkig az ingatlan tulaj-
donosának kell kiépíteni és
ennek költségét viselni.

2. A telken belüli csator-
na kiépítésénél célszerű az
épület azon pontjától in -
dulni, ahol a lakóház belső
lefolyó csöve kilép az épü-
let falsíkjából. Innen kell a
legrövidebb úton lefektet-
ni a vezetéket a telekhatár-
nál lévő bekötővezeték
csonkjáig.

Az ingatlanon belül irány-
töréseknél minden eset-
ben tisztító idomot kell
beépíteni.

3. Tilos a szennyvíztáro-
lók, emésztő gödrök rákö-
tése, illetve szippantott
szennyvíz bebocsátása a
csatornába, ezért a meglé-
vő emésztőt meg kell
majd szüntetni, tisztító
aknaként nem használ-
ható fel!

4. A vezetéket úgy kell
lefektetni, hogy az közel
5%ₒ-es lejtéssel – méteren-
ként 0,5 cm lejtés – csatla-
kozzon a csonkhoz. El len -
kező esetben a szennyvíz
nem tud megfelelően az
utcai hálózatba folyni, a
későbbiek során nagyobb
eséllyel lesznek a telken
belül dugulások. A vezeték
110 mm-es átmérőjű PVC,
KGPVC vízzáró cső legyen.
A szennyvízhálózatra
szigorúan tilos a nem
kommunális eredetű
szennyvíz bevezetése
(hígtrágya, olaj, mérge-

ző vegyszer, esővíz,
rongy, szálas anyag
stb.).

Tekintettel arra, hogy a
csatornahálózat szakszerű
üzemeltetése mellett is elő-
fordulhat dugulás, – így a
terepszint alatti bebocsátó
helyeken, pl.: alagsori he -
lyiségek – a visszafolyó
szennyvíz károkat okoz-
hat, ezért a pinceszint
gravitációs módon nem
köthető a házi csatorna-
vezetékhez. Az ilyen típu-
sú kár bekövetkezéséért
az üzemeltető felelősséget
nem vállal.

5. A csatornacsöveket 5-
10 cm vastag homokágyra
kell fektetni, a cső környe-
zetét minden esetben
olyan talajjal (homokkal)
kell visszatölteni, mely meg-
 akadályozza a csövek sérü-
lését. A vezeték feletti
földtakarás minimum
80 cm legyen. A földbe
fektetett csatorna az
épülettől legalább 1,5
m-re, más közműtől leg-
alább 1 m-re épüljön.

6. A cső fektetése során
a csatlakozásokat vízzá-
ró kötéssel kell készíteni,
nem csak a szennyvíz talaj-
ba való kijutásának meg-
akadályozására, hanem a
talajvíz csatornába való
bejutása miatt is. A vízzárás
miatt a csatornacsöveket
egymáshoz gumigyűrűk-
kel kell illeszteni. A csator-
nacsövek tokos része min-
dig a szennyvíz folyás-
irányával szemben néz-
zen. Csapa dék vizet, eső-
 vizet nem szabad a
szennyvízcsatornába
belekötni!

7. A telken belüli szenny-
víz bekötővezeték kiépíté-
se a telekhatáron belül,
zárókupakkal lezárt csonk-
ra történő rácsatlakozással
fejeződik be. A telken belül
megépült szennyvízveze-
tékről tervet kell készíteni,
és fotót a rácsatlakozási
pontról, melyet a szolgálta-
tói szerződés megkötésé-
hez 1 példányban a szolgál-
tatónak át kell adni. 

A terv tartalma:
– műszaki leírás, a kérel-

mező (tulajdonos) nevét,
postai címét; 

– helyszínrajz (1:500
léptékben) feltüntetve: 

a) az érintett ingatlant
és annak helyrajzi számát,
illetve házszámát, 

b) a szennyvízhálózat
nyomvonalát, átmérőjét,
anyagát, lejtését, jellem-
ző pontjainak ab szolút
ma gas sági adatait. 

Nem lakossági szenny-
vízkibocsátás esetén a
szenny vízhálózathoz tar-
tozó létesítmények és be -
rendezések építészeti és gé -
pészeti általános terve.

A csatlakozási pontról
készítendő fotó elkészítésé-
ben segítséget nyújt:

Oláh Barna telefonszá-
ma: 20/576-5966.

Ács Péter telefonszáma:
30/430-4090.

Rácsatlakozás 
bejelentése, 
szolgáltatói 

szerződés megkötése

1. Amikor a telken belül
kiépült a vezeték és a
csonkra való rákötés meg-
történt és a csatlakozási
pontról a fénykép is meg
van, akkor az ingatlan tulaj-
donosának a rákötést be
kell jelenteni a szolgáltató-
nál, a Tiszamenti Regio -
nális Vízművek Zrt. kiren-
deltségén. 

Helye:4287 Vámos pércs,
Béke út 3.

Ügyintéző: Illésné Nagy
Erzsébet. Telefonszám: 06
(70) 412 2848.

Ügyfélfogadási idő:
kedd 13.00–16.30 óra kö -
zött.

2. A rákötés bejelenté-
séhez egy formanyomtat-
ványt (Bekötési megrende-
lő) kell kitölteni, mely a
TRV Zrt. kirendeltségén,

vagy a Polgármesteri Hiva -
tal földszinti folyosóján
szerezhető be. A nyomtat-
ványt ki kell tölteni és mel-
lékelni kell hozzá a rácsat-
lakozásról készült fényké-
pet.

3. A bejelentést köve-
tően a szolgáltató előkészí-
ti a csak ivóvízre vonatko-
zó szolgáltatói szerződés
módosítását.

A szerződéskötéshez szük-
 séges adatok:

● név, cég esetén cég-
képviselő neve,

● anyja neve, személyi
ig. szám, cég esetén adó-
szám, cégjegyzékszám, bank -
számlaszám,

● bekötés szerinti és díj-
fizetői cím (ha az eltérő).

4. Abban az esetben, ha
az ivóvíz szolgáltatásra vo -
natkozó szolgáltatói szer-
ződés nem a jelenlegi, szer-
ződni kívánó nevére szól,
akkor a név, vagy cégválto-
zást a Tiszamenti Regio -
nális Vízművek Zrt. ügyfél-
szolgálatán be kell jelente-
ni. A felhasználó változás
bejelentését követően köt-
hető meg az új, víz- és
szennyvízszolgáltatásra is
vonatkozó közszolgáltatási
szerződés.

Aki nem kíván a
szennyvízcsatorna-háló-
zatra rákötni:

A szennyvízhálózatra va -
ló rácsatlakozás kötelező!
A környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. tv.
értelmében azok a tulajdo-
nosok, akik a csatornaháló-
zatra nem kötnek rá, illetve
nem is kezdeményezik a
csatornaszolgáltatásra vo -
natkozó közüzemi szolgál-
tatási szerződés megköté-
sét, az üzembe helyezést
követő 90. naptól talaj-
terhelési díjat kötelesek
fizetni.

Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték
először ezt a napot, s ez alkalomból adták át a kiváló
tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb pedagó-
gusainak. 1993 óta a tanárok, oktatók kitüntetése janu-
ár 22-én, a Magyar Kultúra Napján történik. Pedagógus
nap június első vasárnapján van. Ilyenkor az iskolások
megajándékozzák tanáraikat egy szép csokor virággal,
mellyel megköszönik az egész éves munkájukat, fára-
dozásukat és nevelői gondoskodásukat irántuk. Ko -
rábban még verssel is köszöntötték a gyerekek kedves
tanáraikat. A Vámospércsi Önkormányzat tisztelettel
gondol a városban dolgozó pedagógusokra, munká-
jukhoz további sok sikert és jó egészséget kíván!

Ménes Andrea polgármester

● A Babszem Jankó mesemondó versenyen Lakatos
Krisztina Angelika 4.b osztályos diákunk különdíjat
érdemelt ki. Felkészítője: Molnár Edit.

● A Mesél a Sárrét mesemondó versenyen Petruska
Kristóf (2.a) 1., Pólyik Ágota (6.a) és Lakatos Bence
(5.a) 2., Lakatos Krisztina Angelika (4.b) 3. helyezést
ért el. Felkészítő nevelők: Rácz Ildikó, Szabóné Tóth
Andrea, Molnár Edit.

●Április 17-én a hajdúböszörményi Széchenyi István
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégiumban az Amerre a szem ellát – 2015 képző-
művészeti pályázat záróünnepségén  vehették át díjai-
kat tanulóink. Magyar Péter 1., Medve Evelin és Pet -
ruska Kristóf 4., Szabó Csaba pedig 5. helyezést ért el.
Mindannyian 2. osztályosok, felkészítőjük Elekné
Laczkó Judit.

● A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, a Kós
Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, vala-
mint a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és
AMI által meghirdetett megyei egyéni rajzversenyre
közel 1600 pályamunka érkezett be.

Az alsó tagozatosoknak 1 fordulós volt a verseny, az
ő eredményeikről már az áprilisi lapszámban beszá-
moltunk. 

A felső tagozatosok közül a 2. fordulóba jutott
Sándor Ákos 6.c, Szabó Blanka 7.b, Tömöri Boglárka
8.b, Galla Lilla és Medgyesi Dorottya 8.c osztályos tanu-
lónk. Az április 25-én megtartott második fordulóban
150 művészpalánta mérte össze tudását a Kós Károly
Művészeti Szakközépiskola és Kollégiumban, ahol
Sándor Ákos 6. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Elekné
Laczkó Judit.

● A tavalyi siker után az idén is nagyon szép ered-
ményt értek el kis matematikusaink a Vakond Vágta
Országos Matematika Csapatversenyen. A Nyíregy -
háza-Sóstón megrendezett országos döntőben az
Ádám Bence, Erdélyi Dániel, Pólyik Ágota és Sándor
Ákos alkotta csapat 1. helyezést ért el. A másik csapat –
Sándor Bence, Sándor Norbert, Varga Máté és Vertetics
Csaba – is nagyon szépen szerepelt, ők a 3. helyen
végeztek.

Mindannyian 6. osztályosok, felkészítőjük Kele -
menné Hajdó Mária.

● Az Alapműveleti Matematikaverseny körzeti for-
dulóján, Létavértesen is megmérettették magukat
tanulóink. Sándor Ákos 6.c és Pozsgai Alex 8.c osztá-
lyos tanuló 4., Lakatos Bence 5.a osztályos tanuló 6.
helyezést ért el. Felkészítők: Kelemenné Hajdó Mária,
Mészárosné Oláh Róza, Zsidi Ernesztina tanárnők.

● A nádudvari Varázsceruza Megyei Helyesíró
Versenyen 3-6. évfolyamos tanulóink vettek részt, évfo-
lyamonként 2-2 fő. A szoros versenyben Gellén Attila
4.a osztályos diákunk az 5. helyet szerezte meg.
Felkészítője Jankovics Magdolna.

● Taroltak sportolóink a háromfordulós Ligetalja
Vándor Kupa járási atlétika versenyen. Mindhárom for-
dulóban 1. helyen végzett a csapatunk, így a részt vevő
12 iskola közül összesítésben is győztesek lettek, közel
160 ponttal megelőzve a 2. helyezettet. Jutalom -
képpen elnyerték a vándorkupát, mellyel egy egész
éven át büszkélkedhet iskolánk.

A gyerekek 3 korcsoportban mérték össze ügyessé-
güket távolugrásban, kislabdadobásban és futószá-
mokban. Sikerükhöz sok, a 4-8. évfolyamon testneve-
lést tanító, sportfoglalkozást tartó pedagógus járult
hozzá. 

● Május 16-án kis csapatunk a Te Szedd a Kéken!
kampány keretében tisztította meg az országos kéktú-
ra Vámospércstől a hármashegyi kilátóig tartó szaka-
szát. Szervező nevelők: Zsidi Ernesztina, Tankáné
Antal Irén, Fodor László.

Köszönjük Medve Csaba szülő segítségét!
● Iskolánk is becsülettel helytállt a Kihívás napján!

Reggeltől délutánig sokféle sportot űzhettek együtt
tanulóink és pedagógusaink. Az esti városi programo-
kon is szép számmal vettünk részt.

● Hagyományinkhoz híven május 26-tól az ötödikes
gyerekek egyhetes erdei iskolában gyarapítják tudá -
sukat és élményeiket. A hetedik évfolyam pedig 28-án
indul erdélyi körútra a Határtalanul! pályázat kereté-
ben. 

● A művészeti vizsgák időpontja:
– táncvizsga: 2015.06.08. 17.00 művelődési ház,
– zongora:    2015.06.12. 16.00 Iskola u.1.
● A Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola tanévzáró és ballagási ünnepségét
2015. június 20-án, szombaton, 9 órai kezdettel ren-
dezzük meg. 

Tankáné Antal Irén

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KKTájékoztatás az új szennyvízcsatornára
való rákötés feltételeiről



Tóth Sándornét, Ilonka
nénit köszöntötte a na -
pokban Ménes Andrea
polgármester 90. szüle-
tésnapja alkalmából. Pol -
gármesterünk örömmel
tiszteli meg mindig Vá -
mospércs legidősebb pol-
gárait, és szívesen el is
beszélget velük ilyenkor.
Állítja, mélyebb bölcses-
ségeket aligha lehet má -
soktól hallani, mint tő -
lük. A jó egészségnek ör -
vendő, szépkorúvá lett
Ilonka nénit családtagjai
is köszöntötték, és a jeles
alkalomból huszonegyen
gyűltek össze, hogy átad-
ják jókívánságaikat.

Amikor először kerestük
Ilonka nénit arra kért ben-
nünket, hogy egy-két nappal
később készítsük el vele az
interjút, mert egy kicsit
gyengélkedik, ugyanis meg-
fázott. Pár nap múlva már
szívesen válaszolt kérdése-
inkre, de még mindig bosz-
szankodott, hogy nem javult
ki bajából teljesen, pedig
csak egy fránya megfázásról
volt szó, és különben is, ő
soha életében nem volt még
beteg. Balesete is csak egy-
szer volt, amikor egyszer sok
éve eltörött a lába. Úgyhogy
most nem is érti, miért húzó-
dik a dolog ilyen sokáig, sze-

rinte ez is már a korral jár.
Pedig amúgy, mint mesélte,
nincs semmi baja a korával,
mert nagyon jól érzi magát,
és mindennapi teendőit is
elvégzi, vagyis öröm neki az
élet és nem nyűg. 

Pedig küzdelmes élet ju -
tott neki is osztályrészül,
mint annyi sok egyszerű
magyar embernek, akik sze-
gény paraszti családba szü-
letnek. Szülei gazdálkodtak
így két húgával együtt ők is
részt vettek a gazdálkodás-
ban. Amikor 1946-ban férj-
hez ment, akkor a férjével is
igyekeztek egy ki földecskét
megszerezni és azt művelni,
de akkoriban nem sok jóval

kecsegtetett a földművelés,
mert amit keservesen meg-
termeltek, annak nagy részét
be kellett szolgáltatni. Ké -
sőbb pedig a Rákosi idején
még sanyarúbb sors várt
rájuk. Ezért aztán férje úgy
döntött, hogy inkább hivatá-
sos gépkocsivezető lesz, és
ez már szerény, de biztonsá-
gos megélhetést jelentett a
családnak. Hogy két lányuk-
ra és taníttatásukra nagy
gondot tudjanak fordítani
Ilonka néni otthon maradt, a
háztartást vezette, meg min-
dent, ami ezzel járt, a kerttől
a konyháig. Családjuk szé-
pen gyarapodott, mára már
négy unokára és nyolc déd-

unokára is büszke lehet
Ilonka néni. És büszke is,
különösen arra, hogy a csa-
ládban nagy a szeretet és az
összetartás. Ahogy mesélte,
őket régen is a csendes, de
szeretetteljes és harmonikus
családi élet jellemezte, és ez
az összetartás az után sem
szűnt meg, hogy férje 86 éve-
sen elhunyt, és ezért nyolc
éve egyedül él. Mégsem ma -
gányos, mert a Vámos pér -
csen élő lánya naponta meg-
látogatja, rendszerint együtt
ebédelnek, beszélgetnek, és
bizony a más településeken,
távolabbi városokban élő
rokonok is rendszeresen fel-
keresik őt. Úgyhogy hálás
mindenkinek, aki gondol rá
most a szép kerek évforduló
alkalmából és arra kéri a
Jóistent, hogy adjon még
neki sok évet, hogy ilyen
békében gyönyörködhes-
sen a világban és hozzátarto-
zóiban. Ilonka nénit őszin-
tén meghatotta, hogy szüle-
tésnapján még a Vámospércs
polgármestere, Ménes And -
rea is köszöntötte és elbe-
szélgetett vele. Ránk kötöt-
te, hogy mindenképpen
mondjunk a nevében ez
úton is köszönetet a figyel-
mességéért és a szívből jövő
tiszteletadásért.

E.
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A kölcsönös szeretet tart meg sokáig

Az idén május 20-án
megrendezett világese-
mény 1991 óta kerül meg-
rendezésre. Ez a világ ta -
lán legnagyobb egy na -
pon zajló lakossági sport-
eseménye. Az országos
verseny koordinációját,
irányítását a szabadidős-
port világszervezetétől, a
Trim and Fitness Inter -
national Sport for All
Asso ciation-től (TAFISA)
kapott felhatalmazás alap-
 ján a Magyar Szabadidő -
sport Szövetség, míg a
települési rendezvények
szervezését és lebonyolí-
 tá sát a versenykiírás alap-
 ján általában az önkor-
mányzatok – végzik. A Vá -
mospércsi Ön kor mány -
zat Ménes And rea polgár-
mester vezetésével orszá-
gosan is elismerésre mél-
tó eredményt ért el. A nap
fő szervezője Ács Péter
volt.

A Kihívás Napja 1982-ben
indult Kanadából, ahol két
szomszédos város vezetői el -
határozták, hogy egy egész-
napos verseny keretében
döntik el, melyikük városa a
sportosabb. Május utolsó
szerdáján ezért 0 órától este
9-ig folyamatosan számol-
ták, hányan végeznek aktív
testmozgást legalább 15 per-
cen keresztül. A Kihívás
Nap ja hamar meghonoso-
dott szerte Európában és a
nagyvilágban, majd 1991-
ben Magyarországra is meg-
érkezett. A Kihívás Napjának
célja az, hogy kedvet teremt-
sen a mozgáshoz, az egészsé-
ges életmódhoz - ezért támo-
gatják olimpikonjaink, sport-

 kiválóságaink is személyes
részvételükkel ezt az orszá-
gos eseményt.

Vámospércsen május 20-
án 0 órakor a Művelődési
Ház és Könyvtár elől indult
a 2015. évi Kihívás Napja
programsorozat éjféli kerék-
pározással, melyet rögtön a
visszaérkezést követően éj -
szakai tornával folytattak a
résztvevők. Látványosan 7
óra 20-kor folytatódott a nap-
 pali program a Művelődési
Ház és Könyvtár épülete
előtti reggeli tornával, ahol a
nap során programok soro-
zata követte egymást, melyet
a 48-as úton közlekedők
különböző módon méltá-
nyoltak például kürtöltek,
hajrát kiabáltak.A program-
ban az idősebb korosztály
képviseletében a háziasszo-
nyok klubja sétált, a legifjab-
bakat pedig a csecsemőket
az édesanyjuk tolta babako-

csiban. Külön hangulata volt
délután a parkban a népi
játékoknak, mely során gu -
miztak, ickáztak, zsákban fu -
tottak, kidobóst játszottak,
kötelet húztak, ugráló köte-
leztek a résztvevők. A délutá-
ni kerékpározást követően a
sportpályán folytatódott a
program, ahol a programok
között a szekérhúzás nagy
sikert aratott. Hosszan sorol-
hatnánk még a programo-
kat, sporteseményeket, hi -
szen vége, hossza nem volt
az ötletes eseményeknek.
Városunk országos szinten
közel kétezer településből 5.
helyezett lett, ami nagyszerű
eredmény. Az összefogásért
és az áldozatos részvételért
mindenkinek köszönetet
mondott záróbeszédében
Ménes Andrea polgármester
az aktív részvételét. Köszö -
net illeti az intézmények és
civil szervezeteket, a Vámos -

pércs Városi Önkormány -
zatot, a Vámospércsi Óvodát,
a Mátyás Király Általános
Iskola és AMI-t, a Szociális
Szolgáltató Központot, a
Bocskai Sportegyesületet, a
Vámospércsi Asztalitenisz
Sportegyesületet, a Kyo
Hungaria SE sportolóit, a
Háziasszonyok Klubjának
közreműködését.

Külön köszönet mon-
dunk a Rost Csilla egész
napos munkájáért, Sallai
Szabolcs támogatásáért és
Papp János segítségéért,
mellyel segítették a program
megvalósítását. Köszönet il -
leti a támogatásért Méhász
Attilát és Bodnár Antalnét is.
Köszönet illeti Hajzer Kele -
men Tí meát, Rost Csillát,
Kol lár Ferencet, Oláh Bar -
nabást, Polgár Rolandot, és
Diósné Kozma Erzsébetet.

E.

Vámospércs méltó választ adott 
a Kihívás Napján

Még a Teremtő is kegyes volt, hiszen a hét eleji zord időt
követően ragyogó napfényes vasárnap köszöntötte váro-
sunk legifjabb tagjait, a Városi Gyermeknapon. A rendez-
vényt Vámospércs polgármestere Ménes Andrea nyitotta
meg, majd Káró a bűvész különböző trükkökkel kápráztatta
el apró közönségét. A varázslat után Bóbita és Bendegúz
zenés bohócműsora szórakoztatta az érdeklődőket. A mű -
sort az „A TE Kutya sulid” látványos bemutatója zárta, mely
végén a vállalkozó szellemű nebulók összemérhették fürge-
ségüket és ügyességüket négylábú kedvenceikkel. A prog-
ramban nagy sikert aratott a lufi hajtogató bohóc, aki elől
bravúros gyorsasága ellenére elfogyhatatlan volt a lufi figu-
rára várók sora. Népszerű volt az arcfestés és testfestés, mely
során pókemberek, lepkék, csillámtetkók, és henna rajzok
láttak napvilágot. A bűvésziskolában próbálkozhattak a
bűvészcsomó elsajátításával is. Újdonság volt a népi játszótér
melyben horgászat, hordólovaglás, fakörhinta és más egyéb
játékok szórakoztatták a gyerekeket. 

Köszönjük Vámospércs Városi Önkormányzat támogatá-
sát és valamennyi segítőnek és technikai dolgozónak a mun-
káját, akik a program megvalósítását segítették. Németh
Jánosné óvodavezetőnek és az Óvoda dolgozóinak az arcfes-
tést, és kézműves tevékenységet, Szabó Nórának a hennafes-
tést, Rácz Ildikónak a kézműves tevékenységet és Farkasné
Arany Gabriella segítségét.

Diósné

Jó idővel, jó programokkal telt 
a Gyermeknap

Az ünnepelt, lányai, és Ménes Andrea polgármester

Már fél éve szervezik a női
művésztábort

H. Csongrády Mártát mindenki jól ismeri Vá mos -
pércsen, és azt is tudják, hogy ha városunkhoz kötő-
dően felvetődik a neve, akkor biztos, hogy a nemzet-
közi női művésztábor lesz az egyik fő téma. És most
sem tévednek az olvasók, hiszen az országosan
ismert és elismert fotóművész egyebek mellett az egy-
re híresebb Vámospércsi Női Alkotótábornak is a kita-
lálója és évek óta fáradhatatlan szervezője is. Tőle kér-
tünk információkat az ez évi aktualitásokról.

Az idén június 27-én nyit a
művésztelep, és július 5-én, a
Vámospércsi Vámos Fesztivál
egyik zárórendezvénye lesz az
a kiállítás, amelyen a képző-
művészek friss alkotásait te -
kinthetik meg az érdeklődők.
H. Csongrády Márta arról tájé-
koztatott bennünket, hogy
bizony nem könnyű időpon-
tot egyeztetni sok művésszel,
és ezért már január óta szerve-
zi a művésztelepet, hogy jú-
nius végére össze tudja hozni.
Ahhoz, hogy 8-10 művésznő
eljöjjön az alkotótáborba,
körülbelül 30 meghívást kell
elindítani, kezdeményezni. Ráadásul ez az év itthon és kül-
földön is kiemelkedően sok rendezvényt hozott, nagy tehát
a választék, hogy ki, hova menjen alkotni. Ennek is köszön-
hető, hogy ebben az évben kicsit kevesebben lesznek
Vámospércsen, mert még a múlt héten is volt, aki lemondta
jövetelét. De vannak olyanok is, akik nem jeleznek vissza,
egyszer csak megjelennek a művésztelepen. Ez bizony a
művész ember létezéséhez tartozó állandó tulajdonság, és
ezt így kell elfogadni. Ennek tükrében egyelőre a névsor a
következő módon alakul: ViraVarvianska festőművész jön
Kijevből, Ukrajnából, Katja Juhola festőművész, Helsin -
kiből, Finnország fővárosából jön, de itt lesz Kulbovska
Kornélia festőművész, a szintén ukrajnai Lembergből,
Márton Katalin, Rácz Eliza és Jankó Szép Noémi festőművé-
szek Nagyváradról jönnek, Ljudmilla Gramberger festőmű-
vész, Bécsből érkezik, és köszönthetjük még Horváth Katalin
és H. Csongrády Márta fotóművészeket egyaránt Debre -
cenből. Márta egyébként a tábor művészeti vezetője is az
alkotótábornak. A művésztelep továbbra is Vámospércs
utcáit és környezetét tekinti fő témájának, de a tábor ideje
alatt most szeretnék a nyári táborozó gyerekeket is meghív-
ni egy ott rajzolásra, festésre, amit a művészek segíteni, koor-
dinálni fognak. Vagyis az alkotás mellett egyfajta tehetség-
gondozást is vállalnak az alkotók, amellyel a tehetségek fel-
fedezése mellett az is a cél, hogy a közönséget, a számukra
egy hétig otthont adó vámospércsieket is bevonják a tábor
életébe.

E.–D.

H. Csongrády Márta
fotóművész


