
Seregszemle a magyar kultúra napján

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

A magyar kultúra napját 1989 
óta ünnepeljük meg január 22-
én, annak emlékére, hogy – a 
kézirat tanúsága szerint – Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a na-
pon tisztázta le Szatmárcsekén, 
Vámospércstől mindössze száz 
kilométerre, nemzeti imánk, 
a Himnusz kéziratát. Évek óta 
rendszeresen a Művelődési 
Ház és Könyvtár galériájában 
az esztendő első kiállításának 
megnyitója összekapcsolódik 
a magyar kultúra napi ünnep-
ségekkel. „Olyan alkotók tárla-
tai nyílnak meg ilyenkor, akik 
szorosan és organikusan kö-
tődnek Vámospércshez, vagy 
azáltal, hogy ez a település 
indította útnak őket, vagy hu-
zamosabb ideig a város lakói 
voltak, vagy rendszeresen visz-
szajárnak ide és kamatoztatják 
tudásukat a hely szellemében, 
a hely szelleméért. Somogyi 
László Gábor képzőművész-
ként, a vámospércsi művész-
telep tagjaként, a Fintorgó 
Színjátszócsoport vezetőjeként, 

a Pircsike Közművelődési Egye-
sület elnökeként egyike azok-
nak a talentumoknak, akik kö-
vetkezetesen a művészet és az 
oktatás területén egyaránt ké-
pesek voltak figyelemreméltó 
eredményeket elérni” – ezekkel 
a szavakkal köszöntött minden-
kit és ajánlotta a tárlat képeit a 
megjelenteknek Ménes Andrea 
polgármester. A terem – és ez 
nem kis dolog – kicsinek bizo-
nyult, zsúfolásig megtelt, töb-
bek között a szerző tanítványa-
ival, barátaival, munkatársaival. 
„Fontos, hogy a helyi közösség 
viszonozza az önzetlen alko-
tó- és oktatómunkát, ezért is 
részesült 2015-ben Somogyi 
László Gábor Vámospércsen 
és Bagamérban települési díj-
ban” – folytatta Ménes Andrea. 
Diósné Kozma Erzsébet igazga-
tó asszony ismertette a szerző 
gazdag életútját. Január 22-én 
a helyi közösség seregszemlét, 
enumerációt tartott és saját 
talentumaival vette körbe az 
ünnepeltet. Fellépett a Nép-

dalkör, Petruska Kristóf 
mesemondó, Nagy Tibor ifjú 
zongorista, valamint a Búzavi-
rág Gyermekkar két szólistája, 
Ács Panna és Juhász Fanni. A 
tárlatot Korpa Tamás nyitotta 
meg, aki néhány festményről 
külön-külön is részletesen be-
szélt, ezzel kínálva fel a képek-
hez való közelkerülés néhány 
opcióját. Az alábbiakban a meg-
nyitó szövegéből idézünk egy 
rövid részletet: „Függesszük 
tekintetünket például az Anya 
gyermekkel című festményre: 
amin a napraforgócsokorból 
kel ki két tekintet, napraforgó-
korongok változnak át arcokká. 
A nap járását követő, szelíd, ám 
elhivatott tekintet figyel a ke-
reső tekintetre. Anya gyerme-
kével. A festészettörténetben 
legalább két szintet játszat egy-
másba ez a bravúros festmény, 
azzal, hogy megidézi mind a 
Madonna a Kisdeddel, mint a 
Fájdalmas Anya a keresztről 
levett Krisztussal ikonográfiai 
szituációját. Magány és vára-

kozás, kívül, 
belül. Akár 
az Egyedül 
című strand-
festményen, 
amelyen el-
dönthetetlen, 
hogy a me-
d e n c e p a r t i 
férfi ránk néz 
(tehát kinéz a 
képből) vagy 
oldalra, a kép 
f ó k u s z á b ó l 
tér el a tekin-
tete. Strand, 
őszi alkony, 
hol tszezon, 
s z e z o n v é g , 
lo m b r a g yo -
gás, avarve-
rejték. A szín-
használat, a 
felületkezelés, a fényjáték azt 
a hatást kelti a szemlélőben, 
hogy a víz hullámzása kilép a 
medencéből, s a parton is to-
vábbhullámzik, mit ne mond-
jak, az idő. A Körforgás című 

vásznon az óratorony mintegy 
kérdőjellé vagy vionlinkulccsá 
vagy pásztorbottá csavarodik, a 
torony ablaka, akár egy kitátott, 
elnyíló száj, száj, amit harang-
búgás tör át – hódolat Edvard 

Munchnak.” 
Somogyi László Gábor kiál-

lítása megtekinthető a Művelő-
dési Ház és Könyvtár Galériájá-
ban, hétköznaponként 9 és 17 
óra között.
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Cél a megyében élő emberek képzettségé-
nek és foglalkoztathatóságának javítása

Tájékoztatás a Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktumról

A munkaerő-piaci helyzet 
javítása; a gazdaságfejlesztés; 
az oktatás és képzés eredmé-
nyességének javítása; a part-
nerségi együttműködések 
fejlesztése, többek között ez a 
célja Hajdú-Bihar megyei fog-
lalkoztatási megállapodás, fog-
lalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködés” (TOP-5.1.1.-15-
HB1-2016-00001) elnevezésű 
pályázatának. A konzorcium-

ban megvalósuló projekt tagjai 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat, a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal, a Hajdú-Bihar 
Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft és a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzati Hiva-
tal. 

Kiemelt cél ugyanis, hogy a 
megyében élő emberek kép-
zettségi szintje, foglalkoztatha-
tósága javuljon. A megye népes-
ségmegtartó ereje növekedjen 
és más régiókban élő polgárok 
számára is olyan vonzó élet-
térré váljon, amely munkahe-
lyeket, megfelelő lakóhelyet 
és életkörülményeket biztosít, 
valamint, hogy javuljon a me-
gyében lévő vállalkozások ter-
melékenysége, hatékonysága, 
foglalkoztatási képessége. 

Ezen célok megvalósítását 
segítő megyei paktumiroda 
feladatai a folyamatos kap-
csolat- és partnerségi viszony 
fenntartása a megyei vállalko-
zókkal. Mindezeken túlmenő-
en a paktumiroda részt vesz a 
munkaadói igényekhez igazo-
dó képzési rendszer kialakítá-
sához szükséges igényfelmerő 
tevékenységekben és a megyei 
befektetés-ösztönzés megvaló-
sításával összefüggő feladatok 
elvégzésében.

A megyei paktumiroda te-
vékenységével kapcsolatosan 
felmerülő szakmai kérdésekkel 
keressék Szabó Marianna mun-
katársunkat a 0620/262-2986 
telefonszámon vagy a szabo.
marianna@hbmo.hu email cí-
men.

Átvette új államtitkári kinevezését 
Tasó László

Tasó Lászlót Orbán Viktor 
miniszterelnök javaslatára Áder 
János köztársasági elnök a Mi-
niszterelnökség államtitkárává 
nevezte ki február nyolcadiká-
val. Országgyűlési képviselőnk 
így a tízezer főnél kevesebb 

lakosú települések fejlesztésé-
ért felelős államtitkárként fog 
tovább dolgozni. Tasó László-
nak közlekedéspolitikáért fele-
lős államtitkárként elsődleges 
feladata a 2007-2013. közötti 
uniós pénzügyi ciklus zárása 

és a 2014-2022. közötti, hazai 
forrásokból is fedezett közle-
kedésfejlesztési beruházások 
előkészítése és elindítása volt, 
amelyet a Nemzeti Közleke-
désfejlesztési Stratégia szerint, 
az aktuális kormányprogram-
mal megegyezően 2016 végére 
befejezett. Államtitkár úr hoz-
zátette: a közlekedési ágazat 
Magyarország gazdaságának 
motorjává vált, a korábbiakhoz 
képest érdemi előrelépés tör-
tént, kezdeményező hozzáállás 
és dimenzióváltás kezdődött. 
Kitért arra, hogy az elmúlt két 
és fél év alatt nagymértékben 
erősödött a közösségi közleke-
dés, folyamatosak a felújítások, 
vasút korszerűsítések, útépí-
tések. Tasó László szaktudása, 
céltudatossága, elhivatottsága 
garanciát jelent új feladatainak 
maradéktalan ellátásához! Gra-
tulálunk új kinevezéséhez!

Kántor Béla részesült 
2016-ban a „Vámospércs 
Sportjáért” díjban. Ebből az 
alkalomból kérdeztük lab-
darúgásról, életről, edző-
ségről, vámospércsi idősza-
káról.

Vámospércsi Hírek: Az 
Ön életpályája olyan, mintha 
kottából olvasnánk ki. Édesap-
ja a létavértesi futballcsapat 
edzőjeként dolgozott, Ön az 
utánpótlás lépcsőfokain ha-
ladt előre, később edzővé vált. 
Honnan a sport iránti családi 
tevőleges szeretet? Miben kü-
lönbözik ma egy ifjú futballis-
ta „pályakezdése” az Önéhez 
képest?

Kántor Béla: Sok összete-
vőben és a körülmények tekin-
tetében is komoly különbségek 
érezhetők. Ma már rendelke-
zésre állnak bentlakásos fut-
ballakadémiák, ahol egészen fi-
atal koruktól pallérozódhatnak 
a tehetségek. Sokat fejlődött az 
utánpótlásképzés, az utánpót-
lásedzők és a megfigyelőhálózat 
is. Ebből kifolyólag szisztemati-
kusabb a fiatalok előmenetele 
egy bizonyos szintig. A klub-
csapatoknál manapság már 
rengeteg utánpótláscsapat van, 
U7, U9, U11, U13, U17, felsorolni 
is nehéz. Viszont nem győzöm 
hangsúlyozni, hogy a tehetség-
gel párosuló futballszeretet és 
alázat döntő fontosságú.

V.H.: Vámospércs sport-
életében 1991 és 2003 között 
tevékeny szerepet vállalt. A 
város csapata az NB III-ig ju-
tott, a DVSC felnőtt csapata is 
több edzőmérkőzésen pályára 
lépett az akkor még községi 
sporttelepen. A sportteljesít-
mény és a közösségépítés az 
Ön személyében és munkája 
által összekapcsolódott. Fel-
idézné ennek a bő egy évtized-
nek a legemlékezetesebb szak-
mai és emberi pillanatait?

K.B.: Minden meccs egy 
élmény volt, jó játékosokkal. 
Volt eredmény, volt néző. Ezt 
úgy kell érteni, hogy nem ment 
ritkaságszámba az 500-600 fős 
közönség sem. És nem csak 
akkor mozdult meg a helyi 
közösség, ha a DVSC érkezett 
hozzánk vendégjátékba! Az 
1992/93-as szezonban megye 
első osztályban ezüstérmet 
szereztünk, majd bajnokcsapat 
lett a vámospércsi Bocskai. Az 
1999/2000-es szezonban szin-
tén megye első osztályban a 
legfényesebb érem került hoz-
zánk, meneteltünk az NB III-ig. 
Olyan játékosokkal dolgozhat-
tam együtt, mint például Ba-
logh József, aki aztán Karcagon 
játszott, NB II-ben, vagy Nagy 
Attila, aki az MTK és a Loki 
érintésével került hozzám, vagy 
éppen Kaszás János, aki a diós-
győri bajnokcsapat tagja volt, 
légiósként Franciaországban 
és Belgiumban is rúgta bőrt, az-
tán egy komolyabb sérülés hát-
ráltatta a pályafutását. A Hajdú 
Gálán János volt az én megle-
petésvendégem. Vagy említhet-
ném a vámospércsi születésű 
Kacsándi Gergelyt és Kacsándi 
Sándort, akik DVSC-nevelések 
voltak és az NB I B-ig vezetett 

az útjuk. 
V.H.: Napjainkban sem 

távolodott el a labdarúgás 
szeretetétől, hiszen a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgató-
sága fegyelmi bizottságának a 
tagja, ilyetén módon szövetsé-
gi ellenőreként is tevékenyke-
dik, adódik azonban a kérdés, 
hogy felölti-e még magára a 
mezt és a stoplist?

K.B.: Természetesen, min-
den csütörtökön, a DVSC mű-
füves pályáján. Amíg bírom, 
nem akarom abbahagyni. Csa-
patunkat a barátság köti össze. 
Jól megtalálom a közös hangot 
a fiatalabbakkal, én vagyok a 
rangidős a magam 66 évével, 
teszem hozzá. 2-3 csapat ellen 
játszunk rendszeresen.

V.H.: Van valamilyen hitval-
lása, amit szívesen megoszta-
na az olvasókkal?

K.B.: Rövid üzenet, ám annál 
fontosabb: szeretet nélkül nem 
lehet futballozni! Köszönettel 
tartozom Vámospércs Város 
polgármesterének és képvise-
lő-testületének, amiért városi 
díjjal ismerték el munkámat.

„Minden meccs élmény volt”

Emlék a múltból



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)
2017. január 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 190 539
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs Pacsirta u. 16. 59 330
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 57 800
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 516 150
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 148 643
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/a 61 295
Sós János ifj 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/a 86 290

Összesen: 3 300 140

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)
2017. január 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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

Kacur Termelő Kft.
“Kényszertörlés 
alatt“

24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 257 050

Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 999 656 
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“ 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 110 513
Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Zsofám Kft. “Felszá-
molás alatt“ 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 5 395 062 

Házasságkötés:

Balogh Sándor éS Menyhért KriSztina

Akik már nincsenek közöttünk:

Palugyai Sándorné (KiSS Juliánna)
MunKácSi Sándor

gaJdoS Sándorné (Fehér erzSéBet)
tóth JózSeF

hunyadi láSzlóné (Varga Juliánna)
néMeth iStVán

drigán györgy

Katona MiKlóS

Fagyal dániel

A n y A k ö n y v i  h í r e k

– A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hírei –

Debreceni Járási Hivatala által – a Vámospércsi Mátyás Ki-•	
rály Álta

A 2016-os évben megválasztottak a Vöröskereszt által közterületi •	
képviselőnek így ezek alapján próbálok minden rászoruló számára se-
gítséget nyújtani.

2016 decemberében a hidegre való tekintettel ruhaosztást ren-•	
deztünk a Vöröskereszt segítségével.

2016. december 24-én cipősdobozzal leptük meg a rászoruló gye-•	
rekeket Karácsony alkalmából.

2017. február 2-án és 3-án a régi okmányirodában ismét megren-•	
dezésre került egy kisebb adomány kiosztása, ami üveges finomfőzelék 
és vegyes-zöldségből állt.

Szeretném megköszönni a készséges segítséget városunk polgármester 
asszonyának, Ménes Andreának és Sallai Szabolcsnak.

Kállai Gergőné

MegeMlékezés

id. KIss Imre
halálának 4. évfordulójáról

 Felesége, Fia: Imre és családja, 
Lánya: Csilla és családja

A Vámospércsi Baptista Gyülekezet Istentiszteleti rendje: minden 
vasárnap 10:00 órától.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

2017. január

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. január 23. napján rendes ülést tartott, melyen a kö-
vetkező döntéseket hozták a képviselők:

napirendi pontok előtt Polgármester asszony tájékoztatta a •	
Képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

a testület 2017. február 01. napjától megállapította az iskolában •	
és az óvodában alkalmazott térítési díjak összegét, amely alapján az 
óvodás gyerek napi háromszori étkezés térítési díja nettó 300 Ft, az 
általános iskolás gyermek napi egyszeri ebéd térítési díja nettó 250 
Ft, az általános iskolás gyerek napi háromszori étkezés térítési díja 
nettó 366 Ft, a vendégebéd napi térítési díja nettó 633 Ft lesz,

meghatározták képviselők a Nagy utca 4. szám alatti iskolában •	
a terembérleti árat, ennek megfelelően az ott található terem bérleti 
díja 1500 Ft/óra lesz,

jogszabály változás miatt a testület megállapította a Polgármes-•	
ter illetményét és költségtérítését, valamint jóváhagyta a Polgármes-
ter 2017. évi szabadságolási ütemtervét is,

döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat pályázatot •	
nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 
pályázati felhívásra: 1. célterület esetébe az alábbi utak fejlesztésé-
re: Vámospércs, Acsádi út 0130/2, 090 és 0176 hrsz. és Vámospércs, 
Csillagos dűlő 0286 és 2601 hrsz., valamint a 2. célterület esetében: 
munkagépek beszerzésére,

jogszabályi előírás alapján felülvizsgálta a testület a Roma Nem-•	
zetiségi Önkormányzattal létrejött Együttműködési Megállapodást, 
és megállapították, hogy annak módosítása nem szükséges,

tekintettel arra, hogy a Humánpolitikai Bizottság külső tagja, •	
Kovács Sándorné 2016. december 19. napján elhunyt, a testület új 
külsős bizottsági tagnak Kállai Gergőnét választotta meg,

Debreceni Járási Hivatala által – a Vámospércsi Mátyás Király •	
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – beiskolázási körzeté-
nek meghatározásával, amely szerint Vámospércs város közigazga-
tási területe, a testület egyetértett.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k i s k o l A i  h í r e k
Gratulálunk!

Január 27-én vehették át tanulóink félévi értesítőjüket. A kö-
vetkező gyerekek tanulmányi munkájukra csak jeles osztályzatot 
szereztek:

1-4. osztály:

Ádám Dominik 1.a
Horváth Boglárka Petra 1.a
Hunyadi Szabolcs Zsolt 1.a
Krasznai Szvetlána Petra 1.a
Ludman Luca 1.a
Lakatos Ádám 1.a
Balogh Nóra 1.b
Fekete Réka 1.b
Jager Barbara 1.b
Katona Fruzsina 1.b
Kovács Bianka 1.b
Petró Leonárd 1.b
Picil Anna 1.b
Saliga Mátyás 1.b
Sándor Anna 1.b
Tóth Dóra 1.b
Varga Imre Dávid 1.b
Nagy Zoltán Tibor 2.a
Szabó Ákos Roland 2.a
Szilágyi Zsanett Judit 2.a
Bányai Luca 2.b
Kindris Karolina 2.b
Krek Patrícia 2.b
Rácz Fruzsina 2.b
Vórincsák Vivien 2.b
Szabó Lili 2.c
Szilágyi Lili 2.c
Plavecz Kincső 3.a
Szabó Nándor 3.a

Baranyi Fruzsina 3.b
Horváth Adorján Zsolt 3.b
Törő Vanda 3.b 
Forgács Dávid 4.a
Koszczelnik Klaudia 4.a
Lengyel Ábel 4.a
Medve Evelin 4.a
Oláh Bence 4.a
Sós Csaba Sándor 4.a
Tóth József Richárd 4.a
Balogh Márkó Olivér 4.b
Balogh Nóra 4.b
Nagy Gréta 4.b
Kálucz Panni 4.c
Karacs Zsófia 4.c
Ökrös Hanna 4.c
Szabó Csaba 4.c
Szabó Tamás 4.c

5-8. osztály:

Bordás Szabolcs 5.a
Demjén Kinga 5.a
Nagy Virág Laura 5.a
Sándor Panna 5.a
Tóth Virág Kamilla 5.a
Gellén Attila 6.a
Ádám Tamás 6.b
Vágner Károly 6.b
Pólyik Ágota 8.a
Sándor Ákos 8.c

Felhívás
2017. március 8-án 10 órától, Vámospércs Városi Önkormányzat dísz-
termében lakossági egyeztető fórum megtartására kerül sor a 48. szá-

mú főútvonal fejlesztésével kapcsolatban.
Minden érdeklődőt várunk!

Pályázati lehetőség tanyák fejlesztésére!
Mintegy 8,23 milliárd Ft keretösszeg áll rendelkezésre a tanyák háztar-
tási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési 
fejlesztéseire. Pályázhat minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőké-
pes személy, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 
1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azo-
nos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él és a tanya 
a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátar-
tozója tulajdonában van. Nem támogatható belterületen elhelyezkedő 
ingatlan fejlesztése. A támogatás mértéke min. 200 000, maximum 6,2 
millió forint, a támogatás intenzitása 50–60%.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017. március 31. – 2017. 
május 2. (1. szakasz).

További információ: www.palyazat.gov.hu

Újra lehet pályázni az Otthon melege 
programra!

Felhívjuk kedves lakosaink figyelmét, hogy már lehet jelentkezni a csa-
ládi házak államilag támogatott, energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítésére, felújítására. A pályázatok benyújtására országosan, 
minden régióban egyszerre van lehetőség a pályázati portálon keresz-
tül, elektronikus úton. 
Az Otthon Melege program keretében meghirdetett pályázat tervezett 
keretösszege 5 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatást azok 
kaphatják, akik 1996 előtt épült, maximum 135 négyzetméter lakóterü-
letű családi házukat szeretnék felújítani. A támogatás a megvalósítandó 
fejlesztésektől függően az elszámolható költségek 40-55 százaléka lehet, 
de maximum 2,5 millió forint. Erre az összegre az számíthat, aki a hőszi-
getelés mellett további egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább 
egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki. Azok, akik hőszige-
telést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert építenek 
ki, 50 százalékos, maximum kétmillió forintos támogatást igényelhet-
nek. A támogatás 45 százalékos, maximum egymillió ötszázezer forin-
tos, ha a jelentkező egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy 
megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki, vagy két, illetve több 
energiahatékonysági fejlesztést valósít meg megújuló energiát hasz-
nosító rendszer kiépítése nélkül. A 40 százalékos, maximum egymillió 
kétszázötvenezer forintos támogatás akkor kapható, ha a pályázó egy 
típusú fejlesztést valósít meg.
Fontos, hogy a támogatás utólagos finanszírozást biztosít, vagyis a kész 
felújításra, számla alapján fizetik majd ki a nyerteseknek. A pályázat ki-
zárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendsze-
ren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésé-
vel és a szkennelt dokumentumok csatolásával nyújtható be 2017. július 
1. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Palugyai Sándorné (KiSS Juliánna)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Hunyadi láSzlóné (Varga Juliánna)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

TóTH JózSef

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

gaJdoS Sándorné (feHér erzSébeT)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

MunKácSi Sándor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

drigán györgy

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

fagyal dániel

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

KaTona MiKlóS

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



Bocskai Korona elfogadóhelyek

Cégnév Üzlet címe Profil
Ked-
vez-

mény

A.B.M.B. Bt. Vp. Nagy utca 59. Bútor és 
használtcikk 5%

Bara Jánosné Vp. Váci Mihály 
u. 2.

Élelmiszer-
bolt 2%

Best 100 Vegyeske-
reskedés Vp. Nagy utca 33. Vegyeskeres-

kedés 2%

Carbon Kft. Vp. Létai út 15. Tüzép 2%

Csikitó Bt. Vp. Patika utca 5. Dohánybolt, 
italbolt –

Dankó Mihály Vp. Rákóczi utca 5. Élelmiszer-
bolt –

Debreceni Zsolt

Vp. Vörösmarty 
utca 2. Büfé 3%

Vp. Vörösmarty 
utca 2. Játékbolt 3%

Erpeta Kereskedel-
mi és Szolgáltató 
Kft.

Vp. Nagy utca 83. Élelmiszer-
bolt –

Fábián Sándorné Vp. Kossuth utca 
78.

Vegyeskeres-
kedés –

Fantázia Kisker Vp. Béke utca 5. Ajándék 5%

Farmer-Gazda Bt. Vp. Debreceni út 2. Állateledel 1%

GJM Bt. Vp. Dózsa György 
utca 1642/1 Benzinkút

2% 
(Shop 
termé-
kekre)

Hematin Mobil 
Kft. Vp. Patika utca 5. Élelmiszer-

bolt –

Illés László Vp. Zrínyi utca 4. Élelmiszer-
bolt –

Intim Mokka Bt. Vp. Nagy utca 17. Ruházat –

Irodagép Javító Bt. Vp. Béke utca 43. Élelmiszer-
bolt –

Jessy-Gold Kft. 
Róna Ker Áruház Vp. Debreceni út 2. Vegyeskeres-

kedés –

Kiss-Virág Desz-
szert Kft. Vp. Malom utca 7. Cukrászda –

KRAJNAGY-TEX 
Kft. Vp. Nagy utca 11. Ruházat –

Malmos Gáborné Vp. Béke utca 40. Virágbolt –

Marcsi-Turcsi Vp. Debreceni út 
1/B Ruházat 5%

Medve Imre Vp. Domb út 42. Vegyeskeres-
kedés –

Medve Sándorné Vp. Malom utca 1. Zöldség-gyü-
mölcs –

Meszesán Csaba Vp. Béke utca 49. Szobafestés –

Meszesán Csabáné Vp. Béke utca 49. Manikűr-pe-
dikűr –

Metaguru Kft. Vp. Malom utca 9. Pékség –

Méhész Attila Vp. Kossuth utca 17. Dohánybolt –

Méhész Sándorné Vp. Kossuth utca 17. Élelmiszer-
bolt 1%

Mérleg Kiskereske-
delmi és Vendéglá-
tó Kft.

Vp. Béke utca 61. Élelmiszer-
bolt 2%

Vp. Bocskai utca 4. Élelmiszer-
bolt 2%

Vp. Kossuth utca 
93.

Élelmiszer-
bolt 2%

Nagy és Szabó Kft. Vp. Kiss utca 10. Építőipar –

NBI-KER Bt. Vp. Debreceni út 
13/A Ruházat –

NTL Vegyesipar-
cikk Kereskedelmi 
Bt.

Vp. Béke utca 43. Vas-műszaki-
gazda 5%

Numeron Bt. Vp. Béke utca 14/A Zöldség-gyü-
mölcs 2%

Papp János Vp. Kossuth utca 47. Asztalos 3%

Prémium-Food 
Kft. Vp. Pacsirta utca 27. Húsbolt –

Sándor Sándor Vp. Szőlős utca 13. Zöldség-gyü-
mölcs 2%

Ujvári Krisztina Vp. Pacsirta utca 27. Manikűr 5%

Vámospércs-
Kistérségi Egész-
ség-ügyi Szakellátó 
Nonprofit Kft.

Vp. Piac utca 4. Egészségügy 10%

Vámosvíz Kft. Vp. Béke utca 3. Szennyvíz –

Wrangler Kft. Vp. Debreceni út 3. Ruházat 5%

Zurbóné Vass 
Erika Vp. Nagy utca 37. Ruházat 2%

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek részben felszámolásra kerülnek Vámospércsen. 2017 márciusától az 
ingatlantulajdonos elkülönítetten, erre a célra szolgáló sárga zsákokban gyűjti össze a hasznosítható hulladékát (MŰANYAG, PAPÍR, FÉM) az ÜVEG 
kivételével. A korábbi szelektív hulladékgyűjtő szigetek közül 1–2-nél fog megmaradni üveg gyűjtésére szolgáló zöld tartály, a központban, kame-
rával megfigyelt területen – az üveget ide kell továbbra is külön gyűjteni..
Az így összegyűjtött hulladékot a közszolgáltató teljes egészében átválogatja, majd anyag fajtánként adja tovább a hasznosítóknak. Így a vámospércsi 
lakosok által különválogatott újrahasznosítható hulladékból például műanyag edényeket, DVD tokot, irodai papírt, esőkabátot, vagy akár lámpabu-
rát gyártanak magyar cégek. Legyenek Önök is részei ennek a folyamatnak, hiszen a hulladék érték!
A zsákba helyezni kívánt anyagokat próbáljuk meg úgy kezelni, mint lehetséges termék alapanyagokat, azaz minél tisztábban tegyük a zsákba. Ha 
például egy kimosatlan olajos flakont beleteszünk, és az összeolajozza a többi hulladékot, akkor az egész zsák tartalma használhatatlanná válik, azt 
a szolgáltató a kézi válogatás során nem teheti bele a hasznosítható anyagok közé. 

A ZsÁKOK BeGYŰJTÉsÉre VONATKOZÓ INFOrmÁCIÓK:
A közszolgáltató ingatlanonként 4 db sárga színű zsákot biztosít az elkülönített hulladék gyűjtésére, amiket •	 havonta egyszer gyűjt be 
és szállít el egy külön gyűjtőjárattal.
Az első begyűjtési nap: •	 2017. március 22. szerda (a város 48-as főúttól északra, Nyírmártonfalva fele eső része) és 23. csü-
törtök (a 48-astól délre eső rész) délelőtt. További begyűjtési napok: minden hónap harmadik szerda és csütörtök délelőttje 
az előzőekben leírt megosztás szerint. A begyűjtési napon a szelektíves jármű korán reggel gyűjti be a zsákokat, így kérjük, hogy a sárga 
zsákok már reggel 6.00 órára kihelyezésre kerüljenek!
A közszolgáltató minden begyűjtés alkalmával annyi üres zsákot hagy az ingatlan számára, ahány telit elszállít. •	
Amennyiben nem fér el a sárga zsákokban a hasznosítható hulladék, bele lehet tenni saját zsákba is, viszont fontos, hogy az átlátszó le-•	
gyen, és a szolgáltató lássa a tartalmát. Plusz sárga zsák igényelhető a Városházán, Varga Lajosnál.
A szolgáltató nem viszi el a zsákot, ha láthatóan nem hasznosítható hulladék van benne.•	
A csomagolási hulladékot laposan, lehetőség szerint kupak nélkül, az újságpapír hulladékot kötegelve kell a zsákban, vagy a zsák mellett •	
elhelyezni. 
A zsák száját össze kell kötni, hogy a hulladék ne szóródjon ki. •	
A kartonpapírból készült nagyméretű dobozt pedig laposra hajto-•	
gatva és kötegelve kell a zsák mellé helyezni.

Nem kerülhetnek bele az elkülönített gyűjtésre szolgáló zsákba:
üveg (szelektív gyűjtősziget zöld konténerében gyűjthető)•	
 ruhanemű, textília•	
 más hulladékkal összeragadó papír, műanyag és fém hulladék•	
 folyadék, biológiai úton lebomló hulladék, vagy ezzel szennye-•	
zett papír, műanyag, fém hulladék
 zöldhulladék •	
 veszélyes hulladék•	
 radioaktív hulladék, robbanóanyag •	
 éles, hegyes, balesetveszélyes tárgyak•	

A műanyag, papír és fém hulladékok között is van olyan, amit nem lehet a 
zsákban gyűjteni, mert hasznosítása jelenleg még nem megoldott. Az alábbi-
akban ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Újrahasznosítható anyag típusa elkülönítetten gyűjthető Nem gyűjthető elkülönítetten

műanyag

ásványvizes, üdítős palackok (PET palack lapítva) vegyszeres, zsíros flakonok
műanyag zacskók, reklámtáskák, fóliák fogkefe, műanyag játékok
PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres flakonok videó, magnó kazetta, CD/DVD lemez
tejes, gyümölcsleves dobozok (TetraPack) elektromos szigetelőanyag

hungarocell
műszálas ruhanemű
műanyag szemüveg lencse, plexiüveg

papír

újságpapír zsíros, szennyezett papírok
kartondobozok összehajtva műanyag füzet/könyv borító
tiszta csomagoló papírok indigó, faxpapír
irodai papírhulladék, telefonkönyv használt egészségügyi papírok
szórólapok, reklám kiadványok pelenka

fém

alumínium italos dobozok ételmaradékkal szennyezett konzervdoboz
Alufólia
fém konzervdobozok
fém zárókupakok

Az elkülönített hulladékgyűjtés rendszerével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeinken: Debreceni Hul-
ladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata, 4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. 7. Tel.: (52)563-944, 52-es körzetből ingyenesen 
hívható 0680/200-966, email: ugyfelszolgalat@dhkkft.hu.

Változás a szelektív hulladékgyűjtésben!

Felhívjuk kedves lakosaink figyelmét, hogy az ingatlan előtti 
járdaszakasz takarítása az ingatlantulajdonos feladata, tehát köte-
les gondoskodni a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről. 
Az esetlegesen bekövetkező balesetekért az ingatlan tulajdonosa 
felel, és kártérítési kötelezettsége is van.

A lehullot havat, vagy a felolvadt latyakot érdemes frissiben 
letakarítani a járdáról, különben a járókelők a frissen esett hóré-
teget kevés idő alatt keményre tapossák. A járdák, szilárd burko-
latú kerti utak csúszásmentesítésére többféle szer is használható, 
azonban egy 2009 évi kormányrendelet értelmében belterületi 
közterületen síkosság-mentesítésre csak olyan anyag használha-
tó, amely a közterület, illetve annak közvetlen közelében a fás 
szárú növényzet egészségét nem veszélyezteti. Ezért e célra a 
konyhasó használata tilos (a sózás akár 50.000 forintos bírság-
gal is sújtható!), helyette egyéb összetételű csúszásmentesítő és 
olvadást elősegítő anyagokat lehet csak használni. 

Ilyenek például a hamu, faforgács, a homok és a kőzúzalék 
is használható, ám ezeknek a napközbeni olvadás és az éjszakai 
fagy során csökkenhet a hatásuk. Sokkal előnyösebbek az olyan 
keverékszerek, amelyek az olvadást elősegítik, és a csúszásgátlást 
is tartósan megoldják. Az útkáli ismerten hatékony szer, magas 
káliumtartalmának köszönhetően kíméli a környezetet, jelentős 
kalcium tartalma miatt pedig nagy hidegben is gátolja a csapadék 
újabb lefagyását. Újabban zeolittal kevert változata is beszerezhe-
tő, amelynek szemcséi biztosítják a keverék csúszásgátló hatását. 
A zeolit szemcsék egyébként javítják a növények növekedését, ha 
a járdáról olvadás után a talajra lesz seperve. Ezt az ásványi anya-
got önmagában is lehet eljegesedett járdák csúszásmentesítésé-
re használni. Letaposott és eljegesedett hóréteghez előnyösen 
használható a zeokal keverék, amely egyrészt gyorsan olvasztja 
a csúszóssá vált járdák jegét, másrészt szemcséi csúszásgátló ha-
tásúak. Nagy előnye, hogy fokozottan elősegíti a jégolvadást, és a 
visszafagyást is gátolja.

A csúszásmentesítés közös érdekünk!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy azon ingatlantulajdo-
nosoknak, akik ingatlanuk szennyvizét április 15-éig nem kötik 
rá a szennyvízhálózatra, a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény alapján talajterhelési díjat kell adók mód-
jára fizetni.

A talajterhelési díj mértéke:

• a vízórával rendelkező ingatlanok esetében: ez éves vízfo-
gyasztás (m3) x 2400 Ft,

• a vízórával nem rendelkező ingatlanok esetében naponta 
0,03 m3 ivóvízfogyasztást kell alapul venni: így az éves díj 
0,03 m3 x 365 nap x 2400 Ft.

Az így kiszámolt talajterhelési díj csökkenthető a számlával iga-
zolt, év közben elszállított szippantott szennyvíz mennyiségével.

A talajterhelési díj abban az esetben róható ki az ingatlan tulaj-
donosára, ha a műszakilag alkalmas hálózatra nem csatlakozik rá. 
Egyedi kérelem alapján az Önkormányzat – indokolt esetben – ta-
lajterhelési díj megfizetése alóli mentességről dönthet.
Azok a tulajdonosok, akiknek a hálózatra csatlakozással kapcso-
latban műszaki problémájuk adódik, a szolgáltató ZRV Zrt. mun-
katársaitól kérhetnek segítséget: Gólya Zoltán: 0670/41 22 974; 
Mezei Sándor: 0670/41 22 894.

A talajterhelési díj megfizetése április 15-étől esedékes!
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Kazahsztántól a Műcsarnokig
Január 10-én nyílt meg 

H. Csongrády Márta Köl-
csey-díjas fotóművésznek, 
a vámospércsi Művésznők 
Nemzetközi Alkotótábora ve-
zetőjének új kiállítása, Dzsin-
gisz kán földjén címmel, a 
debreceni Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár első emeleti 
kerengőjén. A kiállítást Dr. 
Cs. Tóth János művészeti 
író méltatta. H. Csongrády 
Márta 2016. augusztusában 
hosszabb időt töltött egy ka-
zahsztáni művésztelepen – a 
kiállított anyag ottani emlé-
keiből és élményeiből nyújt 
esszenciális válogatást.

Január 17-én nyílt meg a 
magyar kultúra egyik legfon-
tosabb helyszínén, a buda-
pesti Műcsarnokban a 25 év 
Symposion című kiállítás. A 
kiállítás kurátora, N. Mészá-
ros Júlia művészettörténész 
László János két festményét 
is beválogatta a gyűjtemény-
be. László János hosszú évek 
óta a Vámospércsi Művész-
telep és Grafikai Műhely 
oszlopos tagja. A kiállítást – 
ami február 19-ig tekinthető 
meg – Kovalovszky Márta 
művészettörténész nyitotta 
meg.

(Fotó: Horváth Katalin)

Idén is támogatjuk a Rákóczi 
Szövetséget

Vámospércs Városi Ön-
kormányzat képviselő-testü-
letének döntése értelmében 
városunk idén is csatlakozik 
a Rákóczi Szövetség Kárpát-
medencei beiskoláztatási 
programjához. Az 1989-ben 
alapított szövetség sokrétű 
tevékenységgel igyekszik tá-
mogatni a szomszédos orszá-
gokban élő magyar közös-

ségeket megmaradásukért 
folytatott küzdelmükben. 
Munkájukban meghatározó 
szerepet játszik az ifjúság-
gondozás, valamint a magyar 
iskolákba történő beiratko-
zás támogatása, hiszen az 
iskola és az anyanyelvű okta-
tás a magyar identitás meg-
őrzésének és továbbadásá-
nak legfontosabb közege. A 

támogatás révén a magyar 
iskolákban tanulmányokat 
folytató gyerekek egyszeri 
alkalommal 10 ezer forintos 
ösztöndíjban részesülnek. A 
Rákóczi Szövetség kezdemé-
nyezésének köszönhetően 
2016. őszén 5296 határon 
túli iskolakezdő családja 
vehette át a támogatást 235 
helyszínen. A Szövetség 
a program finanszírozá-
sához 327 magyarországi 
település önkormányzatát 
nyerte meg, köztük olyan 
hajdúvárosokét (Hajdúbö-
szörmény, Hajdúhadház, 
Hajdúnánás, Hajdúszobosz-
ló és Vámospércs), akik fel-
ismerték e nemzetstratégiai 
szempontból is mérvadó 
ügy felelősségét. Városunk 
Önkormányzata 50.000 fo-
rint támogatással öt határon 
túli honfitársunk iskolakez-
déséhez járult hozzá.

Papírszínház az egész világ!

Február 10-én rendha-
gyó gyermekszínházi fog-
lalkozással vette kezdetét 
Vámospércsen, a Művelő-
dési Ház és Könyvtárban a 
gyermekirodalmi sorozat új 
eseménylánca. Lapis-Lovas 
Anett Csilla tanár, irodalmár, 
a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetem munka-
társa a Japánból származó 
papírszínház rejtelmeibe 

avatta be a jelenlévő kisis-
kolás közönséget. „Minden 
szülő és pedagógus szívesen 
mesél a gyerekeknek. Mert 
a mese a megnyugtató, fe-
szültség oldó hatásán túl, 
képes valami sokkal többre 
is: a mesében megtalálhatók 
ugyanis azok a tanítások, 
amelyek a lelki gyógyuláshoz 
szükségesek.” – tudtuk meg 
az előadótól, aki a Járom Kul-

turális Egyesület önkéntese 
is. Pedagógiai, foglalkoztató 
eszközként működik ez az 
eszköz, azáltal hogy a me-
sekönyveket mintegy szín-
házzá alakítja. A fakeretben 
mozgatható nagyméretű la-
pok segítségével a mesélő, 
a gyerekekkel szembefor-
dulva, a lapok mozgatásával, 
az ebből eredő játékkal és 
ennek drámai hatásával iga-
zi színházi élménnyé változ-
tatja a hagyományos mese-
olvasást. Jellemzően azokat 
a meséket dolgozhatjuk így 
fel, amik meggondolkod-
tatóak, hatnak a gyermek 
erkölcsi érzékére, értékvá-
lasztási lehetőségeket tár-
nak fel. A gyermekirodalmi 
sorozat vendégeként olyan 
élvonalbeli szerzőket látunk 
vendégül az elkövetkező 
hónapokban, mint Borbáth 
Péter, Kollár Árpád, Lackfi 
János és Lanczkor Gábor.


