
Az év édesanyja

Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút
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Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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2016. május 22. 
Gálaműsor a Városi 
Művelődési Ház 
és Könyvtár szín-
háztermében, ahol 
az „Év Édesanyja 
megtisztelő cím át-
adására került sor, 
immár 8. alkalom-
mal.  Meghitt, meg-
ható élményben 
volt része a jelenlé-
vőknek, szem nem 
maradt szárazon, 
sokak szemében ott 
csillogtak a megha-
tódás könnyei.

Erről beszélgetek 
Somogyi László Gá-
borral a Vámospércsi 
Pircsike Közművelő-
dési Egyesület Elnöké-
vel. 

A Pircsike Köz-
művelődési Egyesü-
let megalakulásakor 
Ménes Andrea pol-
gármester Asszony-
nyal gondolkodtunk, 
ötletelgettünk, hogy 
milyen tartalommal 
kellene megtölteni az 
Egyesület mindennap-
jait, milyen programo-
kat, rendezvényeket 
kellene szerveznünk, 
amely a település 
többségét gyermeket, 
felnőttet egyaránt 
megmozgat.  Így jutot-
tunk el ehhez a gondo-
lathoz, hogy pályázatot 
írunk ki, az „Év édes-
anyja” címmel.  Vers, 
próza és rajzpályázat 
keretén belül mond-
hatja el, rajzolhatja le 
a gyermek, a legszebb, 
legkedvesebb élmé-
nyeit, történeteit, ami 
az édesanyjához fű-
ződő kapcsolatából 
fakad.  Ehhez hasonló 
rendezvényről még 
ez idáig nem hallot-
tunk, úgy tudjuk, más-

hol nem szerveződik, 
egyedülálló a mienk. 
Jutalmazzuk a zsűri ál-
tal legjobbnak tartott 
alkotás tulajdonosá-
nak édesanyját, ő kap-
ja az „Év Édesanyja” 
címet, amit egy évig 
visel, illetve magánál 
tartja a vele járó cso-
dálatos szalagot, me-
lyen felirat bizonyítja, 
hogy Ő az Év Édesany-
ja Vámospércsen.

Az egyre inkább el-
hidegült világunkban 
óriási jelentőséggel 
bír ez a feladat, hogy a 
gyermek érzelmeiről 
ír, rajzol, kinyilvánít-
ja legféltettebb titkát, 
versben, prózában, 
rajzban tárja a nagykö-
zönség elé. Gazdago-
dik lelkiekben, köze-

lebb kerül a szeretett 
szülőhöz, mélyül kap-
csolatuk.  Sok szülő 
számára óriási megle-
petés, hiszen gyerme-
ke titokban készíti az 
iskolában féltett kis 
kincsét, amihez ter-
mészetesen a pedagó-
gus támogatása, segít-
sége is szükséges. 

Ahhoz, hogy ez a 
nagyszerű dolog im-
már 8 éve működőké-
pes nélkülözhetetlen 
az anya, a gyerek, a 

pedagógus, a szerve-
zők közös munkálko-
dása. Nélkülözhetet-
len az Önkormányzat 
támogatása, valamint 
a Művelődési Ház és 
Könyvtár dolgozói-
nak az aktív közremű-
ködése.

A pályázók több 
mint 30 irodalmi al-
kotást, és közel 100 
darab rajzot készítet-
tek. Ezek közül nem 
volt egyszerű dolog 
kiválasztani a legjob-
bakat. Háromtagú zsű-
ri - Medgyesi Imréné, 
Szőlősi Anikó, és Kor-
pa Tamás - döntötte el 
a rangsort.  Külön-kü-
lön értékelték az alsó 
és felső tagozatos gye-
rekek alkotásait.

Az alsó tagozatos 

korcsoportban a vers-, 
és prózaírás I. helye-
zettje Palugyai Petra 3. 
osztályos tanuló, a fel-
ső tagozatos korcso-
portban pedig I. he-
lyezett Palotai Fruzsi-
na 8. osztályos tanuló 
lett. Az Ő Édesanyjuk 
viseli egy évig az „Év 
Édesanyja” csodálatos 
címet.

A rajzpályázat nyerte-
sei: 
 

1-2. évfolyam

I. Plavecz Kincső
 2. a. 
II. Szabó Dóra  1. c. 
III. Petró Zalán  1.c.

3-4. évfolyam

I. Szalai  Eszter  3. a.
II. Szunyogh József 
 4. b.
III. Koszcelnik Klaudia 
 3. a.

5-6. évfolyam

III.  Lakatos Kriszti-
án
 5. a.

7-8. évfolyam

I. Sándor Ákos  8. o.
II. Pólyik Ágota  7. a.

Szívből gratulálunk 
minden egyes részt 
vevőnek, külön a ju-
talmazottaknak.

Kívánjuk, hogy az 
„Év Édesanyja büsz-
kén, egészséggel visel-
je a címet. 

Köszönjük mind-
azok segítségét, akik 
hozzájárultak ahhoz, 
hogy e különleges ren-
dezvény ismét megva-
lósulhatott.

Bízom benne, hogy 
az elkövetkező évek-
ben is meg tudjuk 
szervezni ezt a csodá-
latos programot, mely 
érzelmi töltődést ad 
minden részt vevő-
nek, a kis alkotóknak 
szellemi és lelki gaz-
dagságot.

Köszönöm a be-
szélgetést, gratulálok 
a rendezvény sikeré-
hez, az elkövetkező 
időszakhoz sikereket, 
jó egészséget kívánok.

Körmendi Lajos – 
cikkünk címe idézet a 
versből – kunsági ki-
számolójával és a gyer-
mekközönség meg-
énekeltetésével vette 
kezdetét Kocsis Csaba 
író, fotográfus, ének-
mondó vámospércsi 
verskoncertje. A szer-
zőt, akinek kiállítása is 
nyílt a Művelődési Ház 
és Könyvtár galériá-
jában, Ménes Andrea 
polgármesterasszony 
köszöntötte szívélyes 
szavakkal. Kitérve Ko-
csis Csaba szerteágazó 
munkásságára, sokfe-
lé figyelésére, gazdag 
é r z é ke l é s m ó d j á r a , 
egyúttal mintegy a 
megjelent gyerekeket 
bíztatva az olvasás, a 
versek, a zene és a ké-
pek szeretetére. 

Korpa Tamás sze-
mélyes hangú meg-
nyitójában a művész-
hez fűződő évtizedes 
barátságára is kitért: 
„Amikor 50 éves lettél, 
barátaid és tisztelőid 
megleptek egy előtted 
tisztelgő, rólad szóló 
könyvvel. Abban ar-
ról vizionáltunk, hogy 
milyen lesz a leendő 
Kocsis Csaba utca, ami 
a Kocsis Csaba térbe 
torkollik, amin Kocsis 
Csaba mellszobra virít 
a Barátság parkjában. 
Hát Csaba, ez a követke-
ző ötven év fejleménye 
lesz. Viszont rájöttem 

arra, hogy ahol jelen 
vagy, képeidet állítják 
ki, énekelsz vagy felol-
vasol, mindig létrejön 
egy-egy kis Kocsis Csa-
ba-tér, ha – egyelőre – 
nem is közigazgatási 
értelemben”.

A délután további ré-
szében Kocsis Csaba 
lebilincselően mesélt 
életéről, Körömvirág 
nevű együtteséről, az 
általa szervezett be-
rekfürdői írótáborról. 
Ízelítőt adott készülő 
gyerekvers-kötetéből, 
melyet lánya tíz éves 
korában készült raj-
zai fognak illusztrálni. 
Sokat megtudhattunk 
Kádár vitéz egykori 
honvédő kapitány-
ról, akiről regényt is 
írt, s akinek emlékére 
szoborállítást kezde-
ményezett. A monu-
mentális bronz lovas 
szobor már áll, Berety-
tyóújfaluban, a Szent 
István téren. Ahogyan 
Kocsis Csaba szavai is 
helyt állnak magukért. 

Kor-kör-kép című 
kiállítása kortárs, hatá-
ron inneni és határon 
túli írókat, költőket is-
mertet meg a nagykö-
zönséggel, mert szeret-
né, ha az alkotás és az 
alkotó is elérhető len-
ne mindenki számára. 
A tárlat szabadon láto-
gatható a Művelődési 
Ház galériájában.

„Házam, kis hazám melyik legyen? 
Türürü, türürü, mind!”

Kocsis Csaba író, fotográfus, énekmondó 
vámospércsi verskoncertje

A rendezvény szervezői, és a díjazottak.



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)
2016. április 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 68 280
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 54 959
Borók Ferenc 8362010118 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 59 409
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 318 170
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 58 150
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 50 800
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 55 340
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 363 879
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 174 940
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 97 951

Összesen: 3 654 946

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

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2016. április 30-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Balogh Vámos 
Trans Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 246 726

Baltemar Bt. “Kény-
szertörlés alatt“ 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700

Dopomorte Kft.  
“FA” 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419

Kacur Termelő Kft. 24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 331 800
Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 340 360

Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 411 400
Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 381 600 
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“ 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 108 367

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. 137 200
Zsofám Kft. “FA” 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 3 835 062 

TÁJÉKOZTATÁS
az adóhátralékok behajtása 
iránt tett intézkedésekről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy a 90 napon túli adó-
tartozással rendelkezők esetében az alábbi intézkedéseket 
tesszük meg: 

A Nemzeti Adó és Vámhivatal felé havonta kétszer – személyi 
jövedelemadó bevallási; ÁFA bevallási időszakban – hetente 
jelentjük a hátralékosokat visszatartási jog érvényesítése cél-
jából. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az adóalany a NAV-tól 
bármilyen összeg kiutalására vár, a tartozás összege ebből le-
vonásra kerül.

A végrehajtási szakaszban évente két alkalommal küldünk ki 
fizetési felhívást az adózóknak. Az adózók egy része ezeket a 
leveleket rendszeresen nem veszi át, mivel nem az állandó lak-
címen laknak, tartózkodási helyük pedig nem ismert.

Miután a levelek visszajönnek, belföldi jogsegélykérés kere-
tében lekérjük a népesség nyilvántartóból ezen személyek 
lakcímét.

Ezt követően a HBM.-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási 
Pénztári Szakigazgatási Szervtől adatot kérünk a bejelentett 
munkahelyre vonatkozóan. Ha ez eredményre vezet, akkor le-
tiltást kezdeményezünk munkabérre, nyugdíjra.

Ha az adósoknak van tulajdonukban gépjármű a Gépjármű-
adóról szóló törvény szerint, - amennyiben az adóalany adó-
tartozása az egy évet meghaladja és három esedékesség alkal-
mával nem fizetik meg az adót, - a gépjárművet kivonatjuk a 
forgalomból, ha más adónemben is van tartozása, le is foglal-
juk.

Az eljárás keretében azoknak az adósoknak, akik rendelkez-
nek ingatlan tulajdonjoggal, végrehajtási jogot jegyeztettünk 
be az ingatlanra. Amennyiben a tartozás folyamatosan fennáll, 
akkor az ingatlan árverezésére is sor kerülhet.

A fentiek alapján kérjük a T. lakosokat, hogy időben tegyenek 
eleget adófizetési kötelezettségüknek. Amennyiben az adó-
tartozás miatt végrehajtási eljárásra kerül sor, a tartozás ösz-
szege megduplázódhat, illetve az eljárás elhúzódása esetén az 
eredeti tartozás többszöröse is lehet. 

Kanyóné Papp Klára, jegyző

Házasságkötés:

Balogh János és Vincze edit

deBreceni Krisztián és tömöri tünde

KoVács tamás egon és nagy zsuzsanna

Akik már nincsenek közöttünk:

idős Kobezda sándor

rácz imre

misKolczi József imre

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Rácz ImRe

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

2016. május

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. május 30. napján ülést tartott, melyen a következő 
döntéseket hozták a képviselők:

Az ülés első részében beszámolókat és a 2015. évben végzett •	
szakmai munkák anyagait tárgyalta meg a testület. A meghívott 
intézményvezetőknek és cégek vezetőinek kérdéseket tehettek 
fel a képviselők a tavalyi év működésével kapcsolatban. A beszá-
molókat elfogadta a Képviselő-testület, először az önkormányzat 
intézményeinek és cégeinek (Vámospércsi Mikrotérségi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat, Vámospércsi Óvoda, Művelődési 
Ház és Könyvtár Vámospércs, Vámospércsi Szociális Szolgáltató 
Központ, Élelmezési Intézmény, Vámospércsi Humánszolgáltató 
Nonprofit Kft., Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 
Nonprofit Kft., Vámosvíz Kft.), ezt követően egyéb cégek (Deb-
receni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft., Vámosgép Kft., 
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat) vonatkozásában is. 

Vámospércs város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről meg-•	
hívott vendégként a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság kapitány-
ságvezetője, Asztalos János r. alezredes úr tartott tájékoztatót a 
képviselőknek, amely elfogadásra került.

A testület az 52/2016. (IV.27.) számú határozatában döntött •	
arról, hogy a Vámospércsi-Kistérségi Járóbeteg Rendelőintézet-
ben büfé üzemeltetésére pályázatot írt ki, a megadott határidőig 
1 db pályázat érkezett, melyet nyertes pályázatként a képviselők 
jóváhagytak.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról •	
szóló rendelet alapján a testület a Humánpolitikai Bizottság egyik 
külsős tagját megválasztotta.

Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a helyi ön-•	
kormányzatokért felelős miniszter, az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen meghirdetett fejlesztésekre, a beruházás 
bruttó összköltségnek 85%-ra támogatást igényel, a szükséges 
saját forrást - a beruházás bruttó összköltségnek 15 %-ának meg-
felelő összegben - az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
fejlesztési tartalék terhére biztosítja. A pályázat célja óvodai, is-
kolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy 
új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés), 
illetve belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

A TOP-1.4.1-15 „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása •	
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatás-
ok fejlesztésével” című konstrukcióban a Vámospércsi Óvoda 
eszközfejlesztési pályázatát a testület jóváhagyja. Az előkészítő 
költségek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
biztosítja.

A TOP-1.2.1-15 - Társadalmi és környezeti szempontból fenn-•	
tartható turizmusfejlesztés című konstrukcióban az Önkormány-
zat „A hajdúhagyományok turisztikai fejlesztése Vámospércsen” 
című pályázatának benyújtását a képviselők jóváhagyták. Az elő-
készítő költségek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségve-
tésében biztosítja. 

A testület hozzájárulását adta a Vámospércs és •	
Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás 
2016. június 30. napjával történő megszüntetéséhez, és a Társulás 
megszüntetéséről szóló okiratot jóváhagyta.

A képviselők döntöttek a 2016. évi kitüntető díjakról, •	
amely szerint Vámospércs Oktatásügyéért, Vámospércs Sport-
jáért, Vámospércs Városáért, Vámospércs Közművelődéséért, 
Vámospércs Egészségügyéért díjakat, valamit Vámospércs Ki-
emelkedő Vállalkozója díjat fog adományozni az arra érdemes 
személyek, közösségek részre.  A díjátadásokra a 2016. július 01. 
napján megrendezendő II. Vámospércsi Hajdú Napokon, ünne-
pélyes keretek között kerül sor.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

TV és HázTarTási gép 
bolT és szerViz

Használt,jó minőségű  háztartási gépek
/mosó-mosogatógép ,szárítógép,elektromos

tűzhely/, kisgépek, TV-k javítása, eladása.

Karacs Zsolt  tel :06309678586

www.elektroszer.hu

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

idős Kobezda sándor

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

Tanya eladó!

Nyíracsád Buzita 40. szám alatti tanya eladó

Érdeklődni lehet: 0652/206-988-as telefonszámon

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

MisKolczi József iMre

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

Általános hibabejelentés
A közvilágítással kapcsolatos hibabejelentést az alábbi, veze-
tékes és mobiltelefon hálózatból a nap 24 órájában hívható 
telefonszámon lehet megtenni.

E-On hibabejelentő száma: 06-80-210-310

A telefonszám ingyen hívható. Hívás után menüpontból kell 
kiválasztani azt települést, amely közelebb van a jelzett hiba 
általi településhez (Vámospércs esetében Debrecen lesz). Ez-
után kapcsolják az ügyintézőt, aki felveszi az adatokat, és ad 
egy kapcsolattartó számot. Ezt a kapcsolattartó számot meg 
kell tartani, mivel ha a hiba nem hárul el, akkor ezzel a szám-
mal jelezhetjük ismét illetve hivatkozhatunk a bejelentésre.
A hívásokat minden esetben rögzítik.

Általános hibabejelentés 

A közvilágítással kapcsolatos hibabejelentést az alábbi, vezetékes és mobiltelefon hálózatból a nap 24 
órájában hívható telefonszámon lehet megtenni. 

e-on hibabejelentő száma: 06-80-210-310 

A telefonszám ingyen hívható. Hívás után menüpontból kell kiválasztani azt települést, amely 
közelebb van a jelzett hiba általi településhez (Vámospércs esetében Debrecen lesz). Ezután 
kapcsolják az ügyintézőt, aki felveszi az adatokat, és ad egy kapcsolattartó számot. Ezt a 
kapcsolattartó számot meg kell tartani, mivel ha a hiba nem hárul el, akkor ezzel a számmal 
jelezhetjük ismét illetve hivatkozhatunk a bejelentésre. 

A hívásokat minden esetben rögzítik. 

  

 

Vámospércs Városi Önkor-
mányzat a 2016. évi „Startmun-
kaprogram Belterületi közutak 
karbantartása” című program 
keretében az Orgona utca, az 
Irinyi Köz, valamint a Tulipán 
utcán járda építését végzi. 

Jelenleg a Tulipán utcán 
folynak a járda kivitelezési 
munkálatok, amelyről az Ön-
kormányzat alábbi tájékozta-
tást adja.

Az utca hossza 800 fm, átla-
gos szélessége 4-4,50 m, mely 
szabálytalan vonalvezetésű. 
Az érvényben lévő Szabályo-
zási tervünket megelőzően 
(korábbi rendezési tervben) 
a Tulipán utca jobb oldala (a 
városközpont felé eső rész) 
belterület volt, míg a bal oldala 
zártkert. Ami azt jelenti, hogy 
az utca jobb oldalán lakóhá-
zak, míg a baloldalon (zártkerti 
ingatlan) gazdasági épületek, 
fészerek, pajták épültek. Az 
utcán nincs egységes kerítés 
nyomvonal, azok össze-vissza 
épültek.  Az elektromos háló-

zat és a telefon oszlopok egy-
mással szemben lévő oldalban 
haladnak így a járda építését 
a kialakult helyzethez kell és 
kellett igazítani. A fenti okok 
miatt nem lehet egy oldalban 
végig vezetni a járda nyomvo-
nalát, mert a terepadottságok 
miatt szakadó part van,a járda 
megtámasztást nem tudják a 
kivitelezés során biztosítani, 
azt az esővíz alámossa és besza-
kadhat, illetve  a meglévő kerí-
tés és oszlopok között a járda 
nem elvezethető. A járda épí-
tés szabálya, hogy a megépülő 
járda minimális szélessége 90 
cm kell, legyen, ami azt jelenti, 
hogy a járdán egy babakocsit 
akadálymentesen végig kell 
tudni tolni. A járdában lépcső 
nincs, nem is lehet. A járdát a 
meglévő közvilágítási oldal-
ban vagy a beépítési oldalban 
vezetjük. 

A Tulipán utca járdaépítést 
a fenti körülmények határoz-
ták és határozzák meg.

Járdaépítés a 2016. évi Start-
munkaprogram keretében

Albérletet keresek hosszabb távra. Később 
akár meg is vásárolnám. 

Telefonszám: 70/372-6201.



Szép eredménnyel zárt a Vámospércsi mazsorett 
csoport a 2016. Látványtánc Magyar Bajnokságán

Verőfényes napsütésben, 
hűs fák alatt került sor a Vá-
rosi Gyermeknapra május 
utolsó vasárnapján délután 
a Művelődési Ház és Könyv-
tár melletti parkban.

A rendezvényt a város 
polgármestere Ménes And-
rea nyitotta meg, majd Tony 
azaz Varga Tamás bűvész 
varázsolta el az apró közön-
séget. Többnyire sok gyerek 
nagy álma, hogy egyenruhás 
rendőr vagy tűzoltó legyen, 
ennek is köszönhető, hogy 
nagy sikere volt a gyerekek 
körében a Debreceni Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
séghez tartozó Nyíradonyi 
Tűzoltóság tűzoltókocsijá-
nak és felszerelésének, va-
lamint a Vámospércsi Rend-
őrőrs járőr kocsijának és 
felszerelésének.

Első alkalommal, hagyo-
mányteremtő szándékkal 
hirdettük meg a „Házi ked-
venc” kutyaszépségver-
senyt, amelyen 8 kutya és 
gazdája vett részt. A zsűri 
elnöke Ármós Ibolya, A Te 
Kutyasulid vezetője, tagjai 
pedig városunk polgármes-
tere Ménes Andrea, Lévainé 
Kápolnási Ibolya a Sansz Ala-
pítvány elnöke, és Dr. Szántó 
Zoltán városunk állatorvosa 
volt. A versenyen az első 
helyezést „Leon” és gazdá-
ja Szabó Andrea, a második 
helyezést „Gyula” és gazdája 
Gellén Gréta, a harmadik he-
lyezést „Mazsola” és gazdája 
Balogh Flórián nyerte.

A „Te Kutyasulid” enge-
delmességi és agility bemu-
tatóján régi kedvenc baráta-
it láthatta a közönség. 

A nap során folyama-
tosan csúszdázhattak és 
ugrálóvárazhattak a gyere-
kek, és ha elfáradtak a Papp 
János keze munkájával ké-
szült régi népi játékokkal 
szórakozhattak. Kipróbál-
hatták a gólyalábat külön-
böző méretben, a gyepsít, a 
lengő tekét, a labirintusjáté-
kot. A sportosabbak szekeret 
is húzhattak.

Az arcfestés és a csillám 
tetkók most is népszerűek 
voltak, melyet az óvónők és 
Szabó Nóra fáradhatatlanul 
festettek a gyerekek nagy 
örömére. A nagy hőségben 
jól esett a gyerekeknek a 
gyümölcslé és az ásványvíz, 
mellyel Sallai Szabolcs vál-
lalkozó támogatta a rendez-
vényt.

A kézműves sátorban 
apró tárgyakat készíthettek 
a gyerekek, melyet hazavi-
hettek. Szentirmai Péter a 
lufihajtogató bohóc bravú-
ros ügyességgel hajtogatta a 
gyerekek által kért különbö-
ző lufi figurákat.

Köszönjük a rendezvény 
támogatását Ménes And-
rea polgármesternek és a 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzatnak, Sallai Szabolcs 
és Papp János vállalkozó-
nak. Köszönjük a munkáját 
Németh Jánosnénak és a 
Vámospércsi Óvoda mun-
katársainak valamint Szabó 
Nóra kozmetikusnak. 

Ezen felül pedig köszön-
jük valamennyi segítőnek 
és közreműködőnek, hogy 
munkájukkal hozzájárultak 
a rendezvény lebonyolításá-
hoz.

Diósné Kozma Erzsébet

Gyermeknap

A Feeling Tánc es 
Mazsorett Egyesület keretei 
között Vámospércsen 8 éve 
működik a mazsorett cso-
port a művelődési házban. 
A csoport tagjaiként többek 
között a vámospércsi gyere-
kek is állandó résztvevői a 
debreceni virágkarneválok-
nak, ahol a tavalyi évben a 
művészeti csoportok kate-
góriájában az első helyezést 
sikerült elérni.  Legutóbb a 

Magyar Látványtánc Sport-
szövetség 2016. Látványtánc 
Magyar Bajnokságán vettek 
részt, ahol nagyon szép ered-
ménnyel zárták a 2016. május 
20-22. között megrendezett 
„A” kategóriás bajnokságot. 
Az egyesület tagjai közül 17 
magyar bajnokot avattak, és 
az összes csoport kvalifikál-
ta magát az Európa-bajnok-
ságra, amely Léván, Szlováki-
ában kerül megrendezésre. 

A vámospércsi csoport 4. 
helyezést ért el es ezzel ők is 
lehetőséget kaptak az EB-n 
való szereplésre! 

Mazsorett csoport tagjai:
1. Papp Dóra
2. Vincze Helga
3. Vincze Szonja
4. Nagy Dia
5. Balogh Nóra
6. Kálucz Panni
7. Kiss Fruzsina
8. Szabó Izabella
9. Bulátkó Petra
10. Bulátkó Lilien
11. Bánszegi Dóra
12. Borsó Mónika

Az egészen egyedi stílus, 
a latinos elemek, például a 
Feeling által használt tollas 
eszköz, egész Európában 
egyedivé teszik a tánciskolá-
ban elsajátítható táncisme-
reteket.

A fellépő ruhákat a cso-
port vezetői, tanárok terve-
zik, viszont a kiadás - ami 
nem kevés - a szülőket ter-
heli, mivel sajnos nincsenek 
támogatóik.

A mazsorettet minden 
korcsoport számára oktat-
ják, a legkisebbek már 3 
éves korban megkezdhetik 
a tanulást. A mazsorett okta-
tás során is alapvetően az a 
cél, hogy ne csak kialakítsák 
a megfelelő mozgáskultúrát 
és megtanítsuk a koreográfi-
ákat, hanem hogy a gyerme-
kekbe plántáljuk a tánc és a 
mozgás szeretetét. Szeptem-
bertől új csoportokat indíta-
nak, amelybe várják a legki-
sebbeket is.

A csoport művészeti veze-
tője Takács Pántya Barbara, 
az oktató pedig Mező Zsu-
zsanna.

Igazi „kihívás” volt
A Kihívás Napja 2016-ban

Május 25-én éjfélkor 
sportolásra csábítottuk a 
bevállalósabb lakosainkat. 
Az éjszakai programok két 
helyszínen zajlottak egy-
szerre, egy időben. A Bocs-
kai SE Oláh Sándor vezeté-
sével éjféli focit szervezett 
a műfüves pályán. A Mű-
velődési Ház és Könyvtár 
épülete előtt a Rost Csilla 
vezetésével „Fent kuviko-
lóknak éjszakai lazítás” 
után került sor az éjszakai 
kerékpározásra, majd az 
„Álomba ringató tornára”. 
A kevés alvás ellenére reg-
gel hétkor frissen, fürgén 
„reggeli tornára” invitál-
tuk az embereket. Majd a 
délelőtt során flash mob 
fitness azaz villámcsődület 
fitnesz biztosította a test-
edzést. Kökény Tiborné 
Ani jógamester először a 
kiállító teremben kezdte a 
jógafoglalkozásokat, majd 
a nagy érdeklődésre tekin-
tettel a nagyterembe ke-
rült át a jógaterem. A szép 
korúak tornája és a városi 
túra még a szabadban zaj-
lott. Ezt követően megér-
kezett nagy dirrel-durral, 
villámlással és jéggel kísér-

ve az „aranyat érő” májusi 
eső. Szó sem róla, jöhetett 
volna elébb vagy utóbb, de 
nem ránk bízták a döntést. 
Ennek következménye-
ként a délutáni programok 
egy része a nagyteremben 
valósult meg, így lett ez 
a népi játékok nagytermi 
változatával is, melyet sor-
versenyesedve hajtottak 
végre a résztvevők.

Amikor elérkezett a pá-
lyára indulás ideje nagy di-
lemma elé kerültünk, hogy 
vonuljunk-e vagy nem. Az 
eső döntött. Így a nagyte-
remben tartott táncházat 
Székely Tamás és Székelyné 
Radácsi Éva, a Hip-hop tán-
cokat pedig Dina, azaz Var-
ga Edina és barátai irányí-
tották. A Kyo Hungária SE 
Vámospércsi Szakosztálya 
Tokaji Norbert vezetésé-
vel, megerősítve érkezett 
és vettek részt valamennyi 
programban, karatéztak 
lelkesen.

Az eső nem riasztotta el 
a Kézilabda Szakosztályt, 
akik Hajzer Kelemen Tíme-
ával hősiesen helyt álltak. A 
Bocskai SE szintén pályán 
volt, az „Öreg fiúk” csapata 

még este nyolc után is foci-
zott egy maroknyi szurkoló 
biztatása közepette.

Az „őrült futás” érdekes 
és ötletes pályáját alakította 
ki Kőszegi Angéla, Gábori 
László és Réti Szebasztián. 
Ha az idő nem mossa el 
nagy örömet szerzett volna 
a közönségnek, köszönjük 
a munkájukat. Vizesen ár-
válkodtak a tavaly oly nép-
szerű szekerek, játékok és 
egyéb felszerelések is.

A nap során valamennyi 
intézmény teljesítette a vál-
lalt mozgásformákat. Így a 
Mátyás Király Általános Is-
kola és AMI, a Vámospércsi 
Óvoda, a Szociális Szolgálta-
tó Központ, a Vámospércsi 
Asztalitenisz SE, a Kistérsé-
gi Egészségügyi Szakellátó 
Központ. Gyermán Zoltán 
a Vámosgép dolgozóinak 
megmozdításában fárado-
zott.

Városunk a dacolva az 
időjárással is, az előkelő-
nek mondható 6. helyezést 
érte el a saját kategóriájá-
ban. 

Köszönjük Ménes And-
rea polgármesternek és 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzatnak a rendezvény 
megvalósításában nyújtott 
támogatását. Köszönjük a 
rendezvény támogatását 
Sallai Szabolcs és Papp Já-
nos vállalkozónak.

Valamennyi szervezés-
ben és lebonyolításban 
résztvevőn kívül külön kö-
szönjük az önkéntes és ön-
zetlen segítők munkáját is!

Diósné Kozma ErzsébetA legkisebbek a Kihívás napján.

Gyermeknapi sokadalom.

Vámos Települések Szövetségének 
vetélkedője 2016-05-28

Május 28-án immár kilen-
cedik alkalommal rendez-
ték meg a vámos települé-
sek iskoláinak vetélkedőjét 
Budapesten, a NAV oktatá-
si központjában. 

Az érkező résztvevőket  
és kísérőiket szendvicsek-
kel  terített asztalok  és  a 
NAV  KEKI vezetői  fogad-
ták a VTSZ elnökével és  fő-
titkárával együtt. A  Vá mos-
pércs ről, Vá mos a tyá ról, 
Vá mos o ro szi ból, Sa jó vá-
mos ról, Vá mos györk ről, So-
mogy vá mos ról, Vá mossza-
ba di ból, Vá mos mi ko lá ról, 
Ne mes vám os ról, Vá mos-
új fa lu ból, a szlovákiai  Fel-
ső vá mos ról , a szintén szlo-
vákiai Vámosbalogról, és a 
romániai Vámosgálfalváról 
érkező csapatok  vidám-
ságban, és rettentő izga-
lommal várták  a vetélkedő 
megnyitóját,

A verseny első része el-
méleti jellegű volt, az adó-
zás történetéről, a közte-
herviselés jelentőségéről 
szóló feladatlapot oldottak 
meg a tanulók.

Ezután következett a 
fizikai megmérettetés, va-
gyis a lövészet, célba do-
bás, zsákban futás, kapura 
rúgás, és egy ügyességi pá-
lya leküzdése is szerepelt a 
programban.

Az összesített eredmé-
nyek alapján iskolánk csa-
pata a harmadik helyezést 
érte el. 

A NAV ajándékcso-
magja mellé egyhetes 

Somogyvámosi nyaralást is 
nyertek a gyerekek.

A csapat tagjai: Tóth 
Boglárka, Nagy Nándor és 
Varga Dániel voltak, akik 
valamennyien 6.b osztá-
lyos tanulók. A verseny-
zőket felkészítette: Fodor 
László.

Lövészeten a csapat tagjai.



Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenő hírlapja. Felelős szerkesztő: Lehóné Szőke Irén (szoke.csiri@gmail.com). A szerkesztőség címe: Művelődési 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

Tördelőszerkesztő: Fábián Máté. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelős vezető: Fábián Imre ügyvezető

Az idősekről, elesettek-
ről való gondoskodás igen 
szép, és nehéz feladat. A 
házi segítségnyújtást az 
1993. évi III. törvény írja elő 
kötelező feladatként az ön-
kormányzatok számára.  Ezt 
a feladatot városunkban a 
Vámospércsi Mikrotérségi 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat látja el, melynek ve-
zetője Vinczéné Gáll Anikó, 
szakvizsgával is rendelkező 
szociálpedagógus, aki 2007 
óta dolgozik az intézmény-
ben, a 2008. évtől pedig az in-
tézményvezetői feladatokat 
is ellátja.

Ő adott rövid tájékoztatást 
a feladattal kapcsolatban, is-
mertetett meg bennünket a 
rendszer működésével, hogy 
ennek ismeretében hatéko-
nyabban tudjunk segíteni a 
környezetünkben élő beteg 
és idős embereken. 

A Vámospércsi Mikro tér-
sé gi Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálatot a Vámospércsi 
Mikrotérségi Intézményfenn-
tartó Társulás tartja fenn, 
melynek tagjai, Vámospércs, 
Nyírmártonfalva, Bagamér 
és Fülöp települések önkor-
mányzatai.  Három ellátás tar-
tozik az intézményhez, a házi 
segítségnyújtás, jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás, 
és a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás.

A házi segítségnyújtás 
2009 óta tartozik a feladata-
ink közé, azt megelőzően az 

Idősek Otthona látta el ezt a 
tevékenységet.

A házi segítségnyújtást 
igényelhetik azon személyek, 
akik szellemileg önálló élet-
vezetésre képesek, nehezen 
tudják a mindennapi tevé-
kenységüket elvégezni, de 
még nem magatehetetlenek. 
Magányosak, de ezzel a segít-
séggel otthonukban képesek 
a mindennapokat élni.  Napi 
4 óránál több gondozást nem 
igényelnek, ennél több igény 
esetén szakellátás, bentlaká-
sos ellátás javasolt.

A szociális segítség iránti 
igényt benyújthatja maga a 
rászorult, de jelzéssel élhet 
szomszéd, rokon, vagy akár 
más intézmény is.

Az igény bejelentésekor fel-
keressük az érintett személyt, 
s a háziorvos segítségével 
gondozási szükséglet felmé-
rést végzünk, pontrendszer 
alapján történik a rászorult-
ság megállapítása.

A házi segítségnyúj-
tást társulásban látjuk el 
Nyírmártonfalva településsel 
közösen. 2 fő szociális gon-
dozónk végzi a feladatokat 
Vámospércsen. Azonban sze-
retnénk bővíteni az ellátottak 
számát, s természetesen a 
gondozói létszámot is. Folya-
matosan keressük a Polgár-
mester Asszonnyal közösen  
a lehetőségeket, a forrásokat, 
amelynek segítségével bő-
vítést tudnánk eszközölni. 
Jelenleg a feladatok ellátásá-
hoz egy közfoglalkoztatott 
munkaerőt is biztosított Mé-
nes Andrea polgármester asz-
szony.

A házi segítségnyújtás 
keretében szociális segítést 
és személyi gondozást lehet 
nyújtani.

Szociális segítés kereté-
ben a lakókörnyezetében, 
saját otthonában történik a 
segítségadás, ez lehet a ház-
tartásban való segítségnyúj-
tás, vészhelyzetek elhárítása. 
Szükség esetén a bentlakásos 
szociális intézménybe való 
beköltözés segítése is.

Személyi gondozást igény-
be vevővel jó kapcsolat ki-
alakítása, fenntartása nagyon 
fontos feladat, ezen felül 
gondozási, ápolási feladatok 
megoldása, mellyel könnyeb-
bé tesszük a rászorult idős 
ember mindennapjait.

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás az Önkor-
mányzat önként vállalt tevé-
kenysége, az időskorú, vagy 
beteg emberek megsegítése 
érdekében. Önkormányza-
tunk mindent elkövet annak 
érdekében, hogy könnyebbé 
tegye a magányos, kiszolgálta-
tott, idős emberek életét. Ezt 
a célt szolgálja a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás 
biztosítása, működtetése. A 
jelzőrendszer igénylése írás-
ban történik kérelem benyúj-
tásával, melynek elbírálása 
szintén a háziorvos bevoná-
sával történik.

Rádiófrekvenciával mű-
ködő jelzőberendezést kap 
a rászoruló, és egy nyakba 
akasztható jelző- gombot. A 
gomb megnyomásával jelzi, 
ha valamilyen probléma van. 
A jelzést a Bihari Szociális 
Szolgáltató Központ ügyelete 
érzékeli, ők hívnak bennün-
ket, s 15 percen belül a helyi 
segítség megérkezik a bajba 
jutotthoz. Fő cél a krízishely-
zetek megoldása.

Ezt a feladatot is társu-
lásos formában látjuk el, 
három település összefogá-
sával. Vámospércs- Fülöp-
Nyírmártonfalva vesz részt a 
munkában. A gondozók heti 
váltásban látják el feladatu-
kat, éjjel-nappali ügyeletben.

A házi segítségnyújtás il-
letve jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás iránti igény 
a Vámospércsi Mikrotérségi 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál nyújtható be.

Elérhetőség:  
Vámospércs, Piac u. 4.

Telefon: 06-52 / 591-030
Kérjük, figyeljünk a kör-

nyezetünkben élő idős, beteg 
emberekre, hogy időben se-
gíthetni tudjunk!

Házi segítségnyújtás és jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás 

ellátások Vámospércsen
Segítsük az idős, elesett embertársainkat!

A Vámospércsi Kistérségi 
Járóbeteg Rendelőintézet-
ben került megrendezésre 
2016. május 13-án a védőnői 
szakmai munkaértekezlet. 
Az értekezleten Álmosd, 
Bagamér, Fülöp, Nyírábrány, 
Nyíracsád, Nyíradony, 
Nyírmártonfalva, Újléta és a 
házigazda szerepét betöltő 
Vámospércs védőnői vet-
tek részt. Dr. Rácz Norbert 
igazgató úr - három gyer-
mekes apukaként - megnyi-
tóbeszédében több ízben 
is hangsúlyozta a védőnői 
szolgálat nélkülözhetetlen 
szerepét a gyermekegészség 
megőrzésében, ápolásában. 

Örömmel számolt be a kör-
zeti védőnők, gyermekor-
vosok és a rendelőintézet 
gyümölcsöző szakmai kap-
csolatáról. A munkaértekez-
leten Ipacsné Lengyel Erzsé-
bet járványügyi felügyelő 
a csecsemőkori fertőzések 
megelőzéséről beszélt, míg 
Csáki Józsefné járási vezető 
védőnő a területi és iskolavé-
dőnők munkáját, valamint a 
2015-ös statisztikai évértéke-
lést ismertette. Elmondása 
szerint nagyon szerencsés, 
hogy ide, a Rendelőintézet-
be jöttek, mert fontos, hogy 
Nyíradonyi Járás minden 
védőnője lássa ezt az új és 

korszerű intézményt. Ör-
vendetes számára a gesztus, 
amit igazgató úr felajánlott, 
hiszen így a védőnők magá-
val az intézménnyel is meg-
ismerkedhetnek. Ami nagy 
jelentőséggel bír: állandó 
szakmai kérdéseiket ebben 
a körben hatékonyan tudják 
megbeszélni. Egyrészt fon-
tos a védőnők egymás kö-
zötti kapcsolatápolása, kom-
munikációja, másrészt neki 
is közvetítenie kell azokat 
a szakmai paramétereket, 
amikről a munkájuk aktuáli-
san mindig szól.

Védőnői szakmai munkaértekezlet a Vámospércsi 
Kistérségi Járóbeteg Rendelőintézetben

Fontos a szakmai kommunikáció

A már hagyománnyá vált 
Gyermeknap 2016. 05. 23-án 
ismét megrendezésre került 
az óvodában. Ezt a napot a 
Kölyökidő alapítvány színe-
sítette részvételével, tevé-
kenységével. Nagyon népsze-
rű volt a gyerekek körében 
az ugráló vár és az arcfestés, 
mellyel az alapítvány járult 
hozzá ahhoz, hogy felejthe-
tetlen órákat tölthessenek el 
együtt az óvodásaink.

A kellemes kora nyári 
időben jól esett a hűsítő 
jégkrém a felnőtteknek, és a 
gyerekeknek egyaránt. 

Gyermeknap az óvodában

Arcfestés az oviban.

A Vámospércsi Általános 
Iskolában 58 éves osztályta-
lálkozót tartottak 2016. má-
jus 7-én, amelyen az egykori 
diáktársak közül 15 fő vett 
részt.  A találkozón minden-
ki jól érezte magát, és szép 
emlékekkel gondolt vissza 
az egykori vámospércsi di-
ákévekre.

1958-ban végzettek 58 éves osztálytalálkozója


