
Fókusz Új tanév a megújult iskolában
Az ünnepélyes átadás később lesz

A szeptember 3-i  ünnepé-
lyes évnyitóra elkészült az új
iskola, amely az eddigi nyolc
tanterem mellett, újabb
nyolc tenteremmel, három
szaktanteremmel, orvosi
szo  bával és könyvtárral bő -
vült. A műszaki átadás au -
gusz tus 30-án volt, a tanév-
nyitó napján kezdődik a pró-
baüzem, a ünnepélyes át -
adás pedig egy későbbi idő-
pontban lesz. Ménes Andrea
pol gármester az új tanévet
kö szöntő szép szavak mellé,
ajándékokat is átadott. Az
augusztus közepén záródó
alkotótáborban dolgozó mű -
vészek, hat képzőművészeti
alkotást ajánlottak fel a meg-
szépült és bő vült, impozáns
iskola dekorációjára, ame-
lyeket  bekereteztetve nyúj-
tott át a városvezető. A
2007/2008-as tanévet 602
ta nuló kezdte meg 27 tanu-
lócsoportban fognak dol-
gozni a diákok.  Öt új peda-
gógus érkezett az iskolába,
akik közül két férfi,  három
pedig nő. Deákné Demjén
Ilona nagy szeretettel kö -
szöntötte a gyerekeket, kol-
légáit, a kedves szülőket. Kö -
szönetet mondott mind-
azoknak, akik azon fáradoz-
tak, hogy az iskolakezdésre
minden a helyére kerüljön.
Ismertette a tanév rendjét,

valamint az osztályok elhe-
lyezkedését és az osztályfő-
nököket. Az új iskola elké-
szültével a Béke úti épület-
nek más funkciója lesz, így a
központi iskolában és a hoz-
zá tartozó Dombi iskolarész-
ben zajlik még az oktatás.
Ezekben az 1-2-3 ostályosok,
míg az új iskolában a 4-5-6-7-
8  osztályosok fognak tanul-
ni, kiegészülve az egyik el -
térő tantervű csoporttal. A
gyakorlati, technikai tudni-
valók ismertetése után nyu-
godt, békés, sikerekben gaz-
dag tanévet kívánva nyitotta
meg a tanévet az igazgatónő.

Közoktatási Társulás
alakult

Új szervezet is alakult
szeptember elsejétől. Társu -

lási formában működik az
iskola és az óvoda. Tag -
intézményként az újlétai isko-
la és óvoda is a gesztor szere-
pet betöltő vámospércsi ok -
tatási intézményekhez fog
tartozni. Erre azért volt szük-
ség, mert 2008-tól az OKÉV
(Országos Közoktatási és

Értékelési Vizsgaközpont)
nem látta biztosítva Újlétán a
4-6-7 osztályokban a megfe-
lelő tanulólétszámot. Felté -
telhez kötötte a szervezet a
működési engedély kiadá-
sát. Ha 2008. szeptemberéig
nem tudják  a jelenlegi ala-
csony osztálylétszámokat
nö velni, akkor 7-8 osztályo-
soknak át kell járni a vámos-
pércsi iskolába. Ezért kereste
meg  tavasszal Szabó Sándor
polgármester Ménes And -
reát, s kérte hozzanak létre
társulást. 

A felvetést több szakértői
egyeztetés követte, s a két
képviselőtestület is alapo-
san, minden szempontot
figyelembevéve tárgyalta a
témát,  végül együttes űlé-
sen döntöttek a társulás
mellett. 

Mikrotérségi 
szerepünk erősödik

Pillanatnyi előnnyel nem
jár nekünk a társulás – tájé-
koztat Ménes Andrea polgár-
mester asszony, sőt szerve-
zésben plussz munkával fog
járni. A mikrotérségi szere-
pünket viszont mindenkép-
pen erősíti, hisz a környező
kis településeknek egyedüli
városként többet, mást,
tudunk és akarunk nyújtani.
Kulturális és oktatási terüle-
ten is centrum szerepet sze-
retnénk betölteni, ennek
első lépése a társulás létrejöt-
te. Köztudott, hogy szeret-
nénk középiskolát a város-
ban, így az alapfokú oktatás
után helyben folytathatnák a
gyerekek a tanulást. A társu-
lási formát az Európai Unió
is preferálja, s a szülőknek is
nagyobb lehet a bizalma
majd a városunk iránt.A tár-
sulás csak hosszú távú célok
megvalósításához szolgálhat
eszközként. Ha úgy tudjuk
megszervezni, hogy példaér-
tékűen működik, lehet más
kistelepülés is aki hasonló

helyzetbe kerül, mint Újléta,
csatlakozik a társuláshoz. A
megállapodásnak fontos kér-
dése a finanszírozás. Ne
kerüljön többe Vámos pércs -
nek! A humán erőforrást
pedig racionálisan lehet sze -
rvezni, ez  az álláshelyeket is
védi. Kis óraszámú pedagó-
gusok „áttanítanak” Újlétára.
Ők utaznak nem a gyerekek.
Szerencsés, hogy az újlétai
önkormányzat rendelkezik
mikrobusszal és nagy busz-
szal is, amelyeket a kijáró
padagógusaink is kedvezmé-
nyesen vehetnek igénybe.
Remélhetőleg kölcsönös
elő nyökkel fog járni a társu-
lási forma, én ebben bízva
kívánok mindkét tantestü-
letnak jó munkát, a szülők-
nek megértést, a gyerekek-
nek pedig jó tanulást az új
tanévre – mondta a beszél-
getés végén Ménes Andrea,
aki Szabó Sándor újlétai pol-
gármesterrel együtt a társu-
lási tanács tagja, amelyben a
képviselőtestületek egyfor-
ma számú képviselőt válasz-
tottak.

Fotók és szöveg: Sz.V. É. 
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Várnak 
Leonardo da Vinci alkotásai

TÁRLATLÁTOGATÁS SZERVEZÜNK

A művelődési ház csoportos tárlatlátogatást szervez a
debreceni MODEM-be „Az igazi da Vinci és a Testbeszéd”
című kiállításokra. Az időpont várhatóan október hónap
(hétvége!). Igény esetén az önkormányzat autóbusza ren-
delkezésre áll, kb. 600 Ft/fő áron oda-vissza.

A részvételi szándék jelzésével egyidejűleg kérjük a
kiválasztott jegy árának befizetését  a művelődési ház iro-
dájában vagy a könyvtárban

Határidő: szeptember 15.

Kedvezményes jegyárak a következők:

Itt van az ősz, 
itt van újra

Még gyakran süt a nap, és aranysugarai barnára festik
bőrünket, de már érezzük a levegőben a közelgő ősz sza-
gát. A szokatlanul meleg nyárból – a családi üdülések, az
iskolai táborozások szép emlékeivel – a szeptemberben
újra megszólaló csengő a gyerekeket bizonyára hideg -
zuhanyként éri, mert tudják, megint vissza kell szokniuk
a korán keléshez, az évről évre nehezedő iskolatáska
cipeléshez, na meg persze a házifeladat-íráshoz. A
tanévkezdés azonban a felnőttek számára is feladja a
leckét, míg a szülők – a többszörösen módosított, s nem
feltétlen igazságos támogatási rendszernek köszön-
hetően – örülnek, ha nagy nehezen kifizetik a borsos árú
tankönyveket, addig a tanítók – az országos szintű
nagyszámú pedagógus elbocsátások, osztályösszevoná-
sok, iskolabezárások miatt – retteghetnek, vajon még
meddig lesz állásuk. 

A sors azonban úgy tűnik, kegyes a vámospér csiekhez,
hiszen ellentétben több, a hibás kormányzati politika
által halálra ítélt kistérségi településsel itt nem megszün-
tetnek, hanem éppen fordítva – a helyiek legnagyobb
örömére – átadnak egy korszerű, kibővített iskolát. 

A tanintézmény felújításával régi álma valósult meg a
tantestületnek, szülőknek és gyerekeknek egyaránt,
hiszen szeptembertől a korábbi öt telephely helyett két
helyen zajlanak az órák. A színvonalasabb és haté -
konyabb oktatás érdekében, a megújult Iskola utcai
épületben, a modern kor elvárásainak megfelelő felsze -
reltségű szaktantermek, könyvtár, orvosi szoba és büfé
állnak rendelkezésre. 

Fellélegezhet végre a fenntartó önkormányzat is,
hiszen a tavaly augusztusban elkezdődött építkezés
során a feltárás közben felmerült nem várt nehéz ségek
valamint a projektben résztvevő felek közötti nézet -
eltérések miatt kétséges volt, hogy határidőn belül befe-
jeződnek a munkálatok. 

Az iskola-rekonstrukció finanszírozására elnyert
címzett támogatás kétségtelenül az előző vezetés érde me,
ám az, hogy a nagy harcok, hosszadalmas egyez tető tár-
gyalások eredményeképpen a gyerekek szep tembertől
valóban birtokba vehetik az iskolát – úgy gondolom -
nem kis részben a jelenlegi városvezetésnek is köszönhető. 

Az egyik képviselővel, Lakatos Józseffel – aki a kö zel -
múltban úgy fogalmazott:” Nem baj az, hogy az utolsó
pillanatban az MSZP belehúzott, és tető alá hoz ta e dolgo-
kat, mert ez hiányzott, ez járt Vámos pércsnek” –
egyetértve magam is azon a véleményen vagyok: vannak
esetek, amikor nem az a fontos, hogy ki, hanem, hogy mit
tett. 

Hassó Adrienn 

Az új, impozáns iskola

Közös évnyitó értekezleten az újlétai pedagógusokkal

A szép  könyvtárban tanórákat is tartanak majd

Diák- 
és nyugdíjasjegy 1700 Ft
(Érvényes igazolvánnyal)
Családi belépő 7500 Ft

(Két felnőtt, valamint
maximum 3 gyerek)

Csoportos jegy 2200 Ft
(10 fő felett)

Csoportos 
diákjegy 1200 Ft

(20 fő felett)



2007. július 31-én rendkívüli ülését tartotta a város
képviselő- testülete. Első napirendi pontként a Vámospércs
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatás iránti
kérelmének megtárgyalására került sor. Vámospércs Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámospércs Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata által benyújtott, a 2007.
július 28-án megtartott „Roma Nap” elnevezésű rendezvé-
nyen felmerült 30 000 Ft összegű többletköltség megtéríté-
se iránti kérelem tárgyában felhatalmazta az önkormányzat
polgármesterét, hogy folytasson egyeztetést az Élelmezési
Intézmény vezetőjével a költségek rendezése és az azzal
összefüggő munkáltatói intézkedések megtétele érdekében. 

Második napirendi pontként az aljegyzői pályázatra je -
lent kező pályázok meghallgatását végző bizottság összeté-
telében történő állásfoglalásra került sor. A pályázati anyag-
ban előírt beadási határidőig 12 pályázat érkezett be, a
jelentkezők személyes meghallgatása indokolt volt, ezért
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Vámospércs Városi Önkormányzat
aljegyzői álláshelyének betöltésére kiírt pályázatra jelentke-
ző pályázók 2007. augusztus 2-án egy, az önkormányzat pol-
gármestere, alpolgármestere és az Ügyrendi Bizottság tag-
jai részvételével működő bizottság előtt kerüljenek meg-
hallgatásra.

A képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatta a
munkáját. került sor, amely ülésen Vámospércs Város
Önkormányzat Képviselő testülete a Vámospércsi Humán -
szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának 2.) pont-
ját a társaság rövidített cég nevét az alábbi szerint módosí-
totta: A társaság rövidített cégneve: Vámospércsi Kht. A
Kép viselő testület felhívta az önkormányzat polgármeste-
rét, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításának
cégbírósági bejegyeztetéséről.

A képviselő- testület ezt követően zárt ülésen folytatta a
munkáját. 

A képviselő- testület 2007. augusztus 15-én újra rend-
kívüli ülést tartott. Első napirendi pontként az aljegyzői
álláshely betöltésére vonatkozó pályázat lezárása került
meg tárgyalásra. Vámospércs Városi Önkormányzat Kép -
viselő-testülete az aljegyzői álláshely betöltésére kiírt pályá-
zatra jelentkezők közül az Ügyrendi Bizottság által javasolt
négy pályázót a testületi ülésen meghallgatta. A meghallga-
tás után Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő- testü-
lete 14 igen szavazatával a következőképpen döntött:
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az
aljegyzői álláshely betöltésére kiírt pályázat tárgyában úgy
határozott, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvénynek az áthelyezésre vonatkozó rendelke-
zései szerint Dr. Danó János pályázót nevezi ki aljegyzőnek. 

Második napirendi pontként megtárgyalásra kerültek az
iskolai büfé üzemeltetésére és a tankönyvek forgalmazására
vonatkozó pályázatok. Vámospércs Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete az iskolai büfé üzemeltetésére és a tan-
könyv forgalmazási feladatok végzésére vonatkozó pályáza-
ti eljárásokat eredményesnek nyilvánította, és felhatalmazta
az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy kössék
meg a pályázókkal a tárgybani megállapodásokat. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
ezt követően az iskolatej-program tárgyában készített tájé-
koztatót elfogadta azzal, hogy felhívta az önkormányzat
jegyzőjét és az  adó- és költségvetési iroda  vezetőjét, hogy
tegyenek meg minden szükséges intézkedést ezen prog-
ramnak a 2007/2008-as iskolai tanévben történő megvaló-
sulása érdekében.

Legvégül Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti
kérelme tárgyában úgy határozott, hogy a 2007. évi költség-
vetésében a civil szervezetek támogatására elkülönített
keretösszegből 250 ezer Ft összegű támogatást nyújt az
egyesület számára.

A képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatta a
munkáját.

A képviselő-testület következő rendkívüli nyílt
ülésre 2007. augusztus 24.-én került sor, amelyen Vá -
mospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köte-
lező alapfokú oktatási feladatoknak 2007. szeptember 1-jé -
től Újléta Község Önkormányzatával közoktatási intézmény-
fenntartó társulás keretében történő ellátására vonatkozó
társulási megállapodást elfogadta és megkötötte. 

A képviselő- testület ezt követően zárt ülésen folytatta a
munkáját. 

A képviselő- testület rendkívüli ülést tartott 2007.
augusztus 31.-én. A Vámospércs és Újléta települések köz-
oktatási feladatok intézményfenntartó társulására létreho-
zott társulás döntéshozó szervének, a Társulási Tanács tag-
jai megválasztás tárgyában döntött a képviselő-testület, és
Ménes Andrea Polgármester mellett Dr. Suba László alpol-
gármestert, Huszti János és Szabó Gyula képviselőket dele-
gálta a tanácsba.

A képviselő- testület ezt követően zárt ülés keretében
folytatta a munkáját.

Köszönjük
az 1 százalékot!

Tisztelt támogatók!
Ezúton is szeretnénk

megköszönni
Közalapítványunk

támogatását a személyi
jövedelemadójuk feletti 

rendelkezéseikkel, 
mely 2005 évről 

341 282 Ft-ot jelentett. 

A kuratórium döntése alapján
az összeget 

az óvoda játszó- 
és tornaeszközeire fordítjuk.

Tisztelettel:
Csősz László SK,

a kuratórium elnöke

Esti tagozatú gimnázium 
Vámospércsen!

Vámospércsen, az Iskola u. 1. sz. alatt, az Általános Iskola épületében
működő Kölcsey Ferenc Gimnázium esti tagozata felvételt hirdet a
2007/2008-as tanévre. Az esti tagozaton heti két alkalommal napi
hét óra az oktatási idő. Az iskolai foglalkozások délután 15 és 20
óra között lesznek. 

Jelentkezni lehet a gimnázium kilencedik, tizedik, tizenegyedik és
tizenkettedik évfolyamára. (Az osztályokat kellő számú jelent -
kezés esetén indítjuk. )

Lehetőség van tanulmányi idő beszámítására.

A gimnáziumban oktatott közismereti tárgyak: anyanyelv, magyar
irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia,
földünk és környezetünk, művészeti ismeretek, társadalomis-
meret, informatika, idegen nyelv. 

Az esti tagozatú oktatás lehetővé teszi minden tantárgyból az év
közbeni érdemjegyszerzést, így negyedévente és év végén nem
feltétlenül  kell vizsgázni.

A képzés teljesen költségmentes!

Érdeklődni lehet: Elekné Fark Katalin tagintézmény-vezetőnél a
06-30-280-30-21-es telefonszámon. 

Beiratkozás: Folyamatosan az általános iskola épületében.

A jelentkezéshez hozza magával iskolai bizonyítványait és személyi
igazolványát!

OKJ-S SZAKMÁK VÁMOSPÉRCSEN!
Vámospércsen az általános iskola (4287 Vámospércs,

Iskola u. 1.) épületében működő Báthori István Közép- és
Szakiskola felvételt hirdet a 2007/2008-as tanévre, esti tago-
zaton a következő szakmai képzésekre:

gazdasági informatikus II. OKJ-s képzés (2 éves)
pénzügyi-és számviteli ügyintéző OKJ-s képzés (1,5 éves)

logisztikai ügyintéző OKJ-s képzés (1 éves)

A felvételhez valamennyi szakma esetében 
érettségi bizonyítvány szükséges. 

Szakképző évfolyamunk első szakképesítés megszerzése
esetén államilag támogatott képzés formájában vehető igény-
be.

Az esti képzéseket hetente két alkalommal tartjuk (15 és
20.10 óra közötti időpontban), és olyan érdeklődőknek kínál-
juk, akik munkájuk, vagy egyéb elfoglaltságuk mellett szeret-
nék a választott szakképesítést megszerezni. A csoportok
megfelelő létszám esetén indulnak.

FIGYELEM!

Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
23 éves korig a családi pótlék igénybe vehető.
A beiratkozás folyamatosan!
Érdeklődni és további felvilágosítást kérni az alábbi

telefonszámokon lehet:
06-30-280-3021Elekné Fark Katalin igazgatóhelyettes
06-42-288-034 Kavaleczné Krájnyák Brigitta iskolatitkár

Változások az E.On-nálÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK

AUGUSZTUSBAN

SZÜLETTEK:
KOZÁP KITTI
(Balogh István  és Kozáp Kitti)
TÖMÖRI MARCELL
(Tömöri Szabolcs és Ceglédi
Rozália)
SZABÓ ATTILA

(Szabó Gyula és Héjas Nikolett)

HÁZASSÁGOT

KÖTÖTTEK:
BÖSZÖRMÉNYI DIANA

ÉS BERKI JÓZSEF

AKIK MÁR

NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:
NÉMETHY LÁSZLÓ

PÉNZES IMRE

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II
HH ÍÍ RR EE KK

Mammográfiás 
emlőszűrés

Az ÁNTSZ szeptember
második hetére ütemezte a
vámospércsi 45 év feletti höl-
gyek mammográfiás emlőszű-
rését. A szűrési napokra az érin-
tettek névre szóló értesítést
kaptak. Az önkormányzat az
utazás megkönnyítése érdeké-
ben, és azért, hogy minél töb-
ben részt vegyenek a szűrésen,
a saját autóbuszát az érintet-
tek rendelkezésére bocsájtja.
Szeptember 12-én, 14-én, 18-
án, reggel 7 órakor a művelő-
dési ház elől indul a busz és vár-
hatóan a déli órákban ér haza.
Aki más napra kapta az értesí-
tést, de az autóbuszos utazást
szeretné igénybe venni, meg-
teheti, ugyanis a szűrést el fog-
ják végezni. Mivel az autóbu-
szon 37 fő utazhat, kérjük
jelezni az utazási szándékot a
művelődési házban Szabóné
Vrancsik Évánál, vagy telefo-
non az 591-038-as számon. 

A Csokonai utca 23 szám alat-
ti ház eladó. Érdeklődni a 06-
30-3045-185-ös telefonszámon
lehet.

A Vámosgéphez 200 méter -
re lévő összkomfortos csalá-
di ház eladó. Érdeklődni a 
210-386-os telefonszámon le -
het, 19 óra után.
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

NÉMETI LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

A hatályos magyar és uniós
szabályozásokban lefektetett
kötelezettségekkel  össz-
hangban az E.ON Hungária
Zrt.-hez tartozó gáz- és áram-
szolgáltató cégek jogilag szét-
választják, azaz külön cégek-
be szervezik a hálózati szol-
gáltatói és a közüzemi szolgál-
tatói-értékesítési tevékenysé-
güket, így az E.ON észak-
dunántúli, az E.ON dél-
dunántúli és az E.ON tiszántú-
li Áramszolgáltató Zrt.-k vala-
mint az E.ON dél-dunántúli és
az E.ON közép-dunántúli
Gázszolgáltató Zrt.-k eddigi
közüzemi szolgáltatói tevé-
kenységét egységesen az
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
végzi, a Magyar Energia
Hivatal jóváhagyása alapján.

Az új társaság a korábban
szolgáltató cégek törvényes
jogutódjaként kezeli az ügyfe-
leink szerződéseit valamint
egyben közüzemi ügyfeleink
szerződéses partnereként
azok gáz- és áramszámlájának
is kibocsátója lesz. (Az E.ON
Energiaszolgáltató Kft. részé-
re az ügyfélszolgálati tevé-
kenységet továbbra is az
E.ON Ügyfélszolgálati Kft. lát-
ja el.). 

A  szolgáltatás jellegében
és módjában ügyfeleink felé
semmilyen változás nem
következik be, ám mivel a
szolgáltató jogilag megválto-
zott, így ügyfeleink szerződé-
ses és fogyasztási adatai is át
kell, hogy kerüljenek az új
céghez. Ügyfeleink adatai-
nak pontos és biztonságos
átvitele érdekében technikai-
lag szükséges a számlázási
rendszer átmeneti szünetel-
tetése, ezért az E.ON Hungária
csoport minden áram- és gáz-

szolgáltatójánál két hetes idő-
szakra 2007 augusztus 30-tól
szeptember 10-ig technikai-
lag leáll a számlázási rend-
szer. Ebben az időszakban az
ügyfélszolgálat csak korláto-
zott ügyintézési lehetőséggel
tud ügyfeleink rendelkezésre
állni, amelyből adódó esetle-
ges kényelmetlenségekért
ügyfeleink türelmét és megér-
tését kérjük.  

A korlátozott ügyfélszolgá-
lati időszak alatt ügyfélszolgá-
lati munkatársaink az alábbi
témákban tudnak tájékozta-
tást adni: 

– a korábban beérkezett
befizetések,

– a beállított részszámla
összeg,

– a következő mérőleolva-
sás időpontja,

– folyószámlaegyenleg. 
Egyéb esetekben (mérőál-

lás-bejelentés, ügyfélcsere,
számlázással, számlareklamá-
cióval, pótszámlázással kap-
csolatos stb.) megkeresését
rögzítjük, a folyamatot elin-
dítjuk és szeptember 10-ét
követően dolgozzuk fel.

A korlátozott ügyfélszolgá-
lati időszak alatt a műszaki
hibabejelentés zavartalanul
működik.  

A változásokról az ügyfele-
inket sajtóhirdetések útján
(2007-08-27 és 2007-09-03
között többek között a szol-
gáltatási területünkön megje-
lenő megyei napilapokban),
illetve levélben  és internetes
honlapunkon (www.eon-
hungaria.com) is tájékoztat-
juk, valamint információért
fordulhatnak telefonos ügyfél-
szolgálatunkhoz, melynek
telefonszáma a számlák hátol-
dalán található. 

A Váci utca elején lévõ
GG  AA  RR  DD  RR  OO  BB
minõségi angol

használt ruha bolt
n a p o n t a  
v á l t o z ó

AKCIÓKKAL
várja 

kedves vásárlóit!

Nyitva:
Kedd-péntek: 
10,00-16,30-ig

Szombat:
7,30-11,00-ig

FIGYELEM!

„Százszorszép” étkezési burgonya

E L A D Ó !
Kiváló minőség = precíz termelés

Cím: Huszti János
4287 Vámospércs, Móricz Zs u. 2/a

„Ne feledje,
hogy jó burgonyája legyen,
Husztitól kell, hogy vegyen!”

Tisztelt Adózók!

A második félévi adófizetés kamatmentes határideje
2007 szeptember 17-e!

Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy adófizetési kötele-
zettségüknek a fenti időpontig szíveskedjen eleget tenni. A
csekkek kiküldésre kerültek, de ha van olyan adózó, aki nem
kapott, és van adófizetési kötelezettsége, az adóhatóságon
(Nagy u. 4. szám) kérhet csekket, vagy az 591-015-ös telefon-
számon, ha jelez felénk, kiküldjük.

Dr. Danó János
aljegyző megbízásából

Krisztán Edina
irodavezető 

Hitelre van
szüksége?

Jelzáloghitelek:
- lakásvásárlásra,
- építésre és felújításra,
 - kedvezőtlen 

kamatozású hitelek
kiváltására, valamint 
szabadfelhasználásra

Maximális futamidő: 30 év
Kamat: 3,49%

Hívjon 
és közösen megoldjuk!

Elérhetőségem:
Tóth Sándor

06 (30) 238-3734



– oktatásunk színvonala
– városi-iskolai ünnepsé-

geink színvonala
– információáramlásunk
– a szülői aggodalomra

való pozitív reagálásunk
– a partnerek és pedagó-

gusok személyes találkozá-
sának lehetőségei

– az iskola esztétikája
– képességek szerinti

oktatás-értékelés
– emberséges bánásmód.

Igényként merült fel az
úszásoktatás (2004-ben
megvalósult), a művészeti
oktatás (már 3. tanéve
működik), a csoportbon-
tás eltörlése (már csak
angolból van).

Szinte minden partne-
rünknél alul maradt a 3,5-es
átlagon a tanulók tanórai és
különösen a tanórán kívüli
fegyelmének elégedettségi
mutatója. Ugyanis 2003-ban
2,6-es, a 2005-ös méréskor
3,1-es, a 2007-es méréskor
3,24-es eredményt mutat-
tak. Javulás tapasztalható a
beavatkozások hatására, de
még nem lehetünk elége-
dettek.

Az értékelések alapján fel-
adatunk a jó eredmények
megtartása, még további
javítása. Kiemelt feladatnak
tekintjük tanulóink nevelt-
ségi szintjének javítását,
amely minden nevelő fel-
adata, de egy erre a célra
megalakult, és 2 tanéven át
működött „minőségi kör”

külön is foglalkozott a tanu-
lók magatartását javító
módszerek kidolgozásával.
Ez a feladat azonban a csalá-
di ház nagyfokú, következe-
tes nevelése nélkül nem old-
ható meg. 

Városunk minden lakosa
példamutatásával, a gyere-
kekre való odafigyeléssel
segíthet ebben.

Arra kérjük a kedves szü-
lőket, s minden partnerün-
ket, hogy ebben a nagyon
fontos feladatban is álljanak
a nevelők mellé, segítsék
munkánkat, mert a jövő
nemzedékét neveljük, tőlük
függ országunk, nemzetünk
további sorsa, felemelkedé-
se, avagy hanyatlása. Kérjük,
legyenek továbbra is aktív
partnereink! Észrevételeik-
kel (akár pozitív, akár nega-
tív) járuljanak hozzá nevelé-
sünk sikeréhez, hogy önök
is büszkék lehessenek gyer-
mekeikre, ahogy mi is büsz-
kék vagyunk rájuk!

A további gyümölcsöző
együttműködés reményé-
ben szeretnénk megköszön-
ni eddigi munkájukat, segít-
ségüket, és az elkövetkező
időkben is számítunk rá!

Tisztelettel:      

Deákné Demjén Ilona
igazgató

Deák Gáborné 
minőségügyi vezető                                           

Az általános iskola impozáns mutatói
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alkotott a táborban

Tizenhatodik alkalommal rendeztük meg az idei
nyáron a Művésztelep és Grafikai Műhely munkálkodá-
sát, amelyet a település 700. évfordulójának megünnep-
lése indított útjára. Elszármazott művészek kiállítása
adta az ötletet, hogy tábori formában is találkozzanak a
településhez kötődő alkotók. A telep évről évre újraé-
led, sajnos az alapítók közül Pap János, Sebestyén
József, Gáspár József már csak az angyalok közül figyel-
heti festővászon fölé görnyedő társait. Szellemük áthat-
ja a tábori hangulatot, az esti beszélgetések elkerülhe-
tetlen témája „az, amikor még ők is itt voltak”! Ezeddig
a legnagyobb létszámot befogadó művésztelep augusz-
tus első két hetében igazi csemege a kisváros életében.
Öten a határon túlról, Romániából érkeztek, a többiek
elsősorban Debrecenből, de fővárosi illetőségű alkotó
is immár törzstagja a telepnek. Tizennyolc eltérő karak-
terű alkotó, akik művészi felfogás szempontjából mégis
sok hasonlóságot  képviselve  fogalmazzák meg a tájat,
amely kifogyhatatlan témát ad. 

Az idei tábor  tematikáját a mag, tő, szár fogalmakhoz
kötötték, amelyek valószínűleg az egy, ket(tő), három
számok fogalmának a kialakulása is. A rutinos tárlatláto-
gató ezeket sajátos eszközökkel kifejezve  meg is találja
az alkotásokon. A Fátyol Zoltán által vezetett alkotómű-
hely helyszíne immár hat éve a tájházként is funkcioná-
ló civil közösségi ház. A városközpontban lévő kis
porta a maga egyszerűségével hamar belopta magát a
városba érkező művészek szívébe, mint ahogyan a ked-
ves, barátságos emberek közössége, akik közül sokan
támogatói is a tábornak. Érdekes színfoltja volt a tábor-
nak a nyílt nap, amikor a képzőművészet iránt érdeklő-
dő lakosságot hívták amolyan „műterem látogatásra”, s
az utcai festés, amelyet Somogyi László prezentált egy
forgalmas délutánon.  A zárókiállítás  augusztus máso-
dik vasárnapján volt, ahol Ménes Andrea polgármester
köszöntötte a nagy számú tárlatlátogató közönséget,
majd Fátyol Zoltán táborvezető értékelése hangzott el
az eddigi legnagyobb létszámot befogadó művésztelep
munkájáról. Szabó Réka csodálatos énekhangjával,
Grega Csaba és Ternován Nikolett pedig fergeteges
táncműsorral járult hozzá ahhoz, hogy a  táborzáró kiál-
lítás kellemes, vasárnap délutáni  társasági esemény
legyen. A hivatalos zárás után még három napig „dol-
goztak” a művészek, ugyanis az újjá épült általános isko-
la részére készített ajándékok, amelyeket a városvezető a
tanévnyitó ünnepségen adott át, ekkor készültek el. A
kiállítás szeptember végéig látható a művelődési ház-
ban.

Részt vevő művészek

Brúgós Zenóbia, Fátyol Zoltán, Ferenczy Béla,
Ferenczy András, Gonda Zoltán, Holló Barna, Holló
Gabriella, Kopócsy Judit, Kővári Attila, László János,
Lehó István, Nagy Sándor Zoltán, Pap Károly,
Pekárovics Zoltán, Pokrócz Mária, Seres Géza, Somogyi
László, Varga József.

Csaba és Nikolett nagy sikert arattak 

A képviselőtestület pá -
lyázatot írt ki aljegyzői
állásra, amelyre a meg-
adott határidőig tizen-
ketten jelentkeztek. A je -
löltek háromkörös meg-
hallgatáson vettek részt,
közülük a képviselőtes-
tület egyhangúlag Dr.
Danó Jánost választotta
meg a város új aljegyző-
jévé, aki 2007 augusztus
27-én foglalta el a hivata-
lát. 

A harmincnégy éves jogi
végzettségű szakember tíz
évig dolgozott Debrecen
Megyei Jogú város polgár-
mesteri hivatalában. Kez -
detben - még Hevessy József
polgármestersége – idején,
a szociális ügyekkel foglal-
kozott, majd az adóügyek-
ben is jártasságot szerzett.
Hét évvel ezelőtt a jogi osz-
tályhoz került, majd belső
ellenőr, később belső ellen-
őrzési vezető is volt. Mun -
kája során a hivatal összes
szakterületét átlátta, ellen-
őrizte. 

A Belügyi Közlönyből ér -
tesült az álláshirdetésről, s
az Internet segítségével

igye kezett minél több infor-
mációt szerezni a városról,
így már nem idegenként
jött ide, amikor személye-
sen adta át a gondosan elké-
szített pályázatot. – Nem
tudom, hányan jelentkeztek
az állásra – mondja a frissen
kinevezett aljegyző. – Azt el -
mondhatom, hogy három-
körös meghallgatáson vet-
tem részt, amely után egy-
hangúlag, tizennégy igen
szavazattal kaptam meg a bi -
zalmat. Szerintem a szakmai
végzettségem és a Debre cen
Megyi Jogú Város Pol gár -
mesteri Hivatalában meg -
szerzett szakmai gyakorla-
tom alapján döntött a testü-
let. Áthelyezéssel kerültem
ide, egyből a mélyvízbe. Mi -
vel a jelenlegi jegyző fel van
mentve a munkavégzés alól,
így teljes hatáskörrel kell
helyettesítenem. Ezt korrek-
tül el is mondta a polgár-
mester asszony.

Átszervezni 
– nem felforgatni

Legfontosabbnak tartom,
hogy a városvezetés szakmai
elvárásainak megfeleljek va -
lamint a hivatalt megfelelő
színvonalon vezessem vala-
mint átszervezzem. Véle mé -
nyem szerint 6-8 évenként
szükséges áttekinteni a fel-
adatokat, hisz alkalmazkod-
nunk kell a jogszabályválto-
zásokhoz. A munkavégzés
ha tékonysága érdekében
szükséges az átszervezés,
amely nem a hivatal felfor-
dítását jelenti, s nem is
munkahely-megszünéseket
jelent, hanem a munkavég-
zés ésszerűsítését. Min den -
nek az alapja a törvényesség
– erre nagyon fogok ügyel-
ni, de a hivatal összes dolgo-

zójától is ugyanezt várom el
valamint nagyon fontosnak
tartom a kölcsönös tisztele-
tet. A jogszabályok betartása
nélkül nem működik jól a
hivatal, még akkor sem, ha
azok némely esetben nem
az igazságosságot szolgálják.

A közéletben is 
szeretnék részt venni

– Első benyomásaim po -
zitívak a településről. Kör -
bejárva látom,  rendezett kis
városba érkeztem. Az önkor-
mányzat dolgozói kedvesek,
segítőkészek, úgy érzem, jól
fogadtak, s a hivatal sem
működik rosszul. A lakos-
sággal is szeretnék jó kap-
csolatot kialakítani, lesz
fogadóórám, amikor kész-
séggel állok rendelkezésre.
A város rendezvényein vala-
mint a közéletben  is szeret-
nék részt venni, hisz az is
lehetőség arra, hogy minél
jobban megismerjem az itt
élőket. Csak úgy tudom az
érdekeket képviselni, ha
személyes kapcsolat is van
közöttünk.  A város fejlődé-
se érdekében szeretnék
mindent megtenni, vala-
mennyi pályázati lehetősé-
get kihasználni, hogy a kitű-
zött célok mielőbb megva-
lósuljanak. A munkámat a
legjobb tudásom szerint
megpróbálom ellátni, eh -
hez kérem a lakosság és a
kedves kollégák segítségét. 

Altatódalt is 
zongorázik

A szakmai munkán túl szí-
vesen beszél magánéletéről
is. Párja közgazdász, jelen-
leg gyes-en van. Gyönyörű,
tíz hónapos kisfiukat nagy
szeretetben nevelik. Szabad -

idejében szívesen olvas, ré -
gebben maga is írogatott.
Kedveli a művészfilmeket,
legalább kétszázat őriz ere-
deti DVD-gyűjteménye. Hu -
szonhat éve zongorázik, a
zene az élete részévé vált,
hobbija a komoly- és köny -
nyű zene egyaránt. Akár alta-
tódal a kisbabának, akár
Chopin-darab, mind kedvé-
re való, de szívéhez legköze-
lebb a romantikus zene áll.
Tizenhárom évesen már
koncerteket adott, de hall-
gatva tanárai szavára, a pá -
lyaválasztás idején, a szintén
jogi végzettségű édesapa
örökét folytatva döntött
úgy, hogy humán területen
folytatja tanulmányait. Az
édesapa sajnos már eltávo-
zott, így fentről figyeli fia
útját, – akit remélhetőleg jó
sorsa – Vámospércsre so -
dort

Fotó és szöveg: 
Sz. Vrancsik Éva

Névjegy 

Név: Dr. Danó János
Született: 1973. juni-

us. 29.
Családi állapota:

Párkapcsolatban él, 10
hónapos kisfiú édesapja

Végzettség: Állam-
igazgatási Főiskola – igaz-
gatásszervezői szak, Deb -
receni Egyetem – Állam
és Jogtudományi kar

Munkahely: 1997–
2007 Debrecen Megyei
Jogú város polgármesteri
hivatala                     

Szakterületek: szoci-
ális ügyek, adóügyek, bel -
ső el len őrzés (a hivatal
összes szakterületét el -
len őrizte és átlátta.)

„A törvényességre nagyon fogok ügyelni”

Dr. Danó János

Kedves Partnereink!
Iskolánk, a Vámospércsi

Általános Iskola kiépítette
partnerközpontú működé-
sét. E modell szerint két-
évenként partneri elége-
dettségmérést végzünk kér-
dőíves módszerrel négy tar-
talmi területet felölelve. 

Megkérdezzük közvetlen
partnereinket (tanulók, az
iskola dolgozói, szülők) és
közvetett partnereinket (a
városi önkormányzat, a
cigánykisebbségi önkor-
mányzat, az óvoda, a műve-
lődési ház, a családsegítő
hálózat, a városi sportkör

vezetője, azoknak a középis-
koláknak az igazgatója, ahol
gyermekeink továbbtanul-
nak). A beérkezett válaszok
elemzése során feltárjuk
erősségeinket, melyeket
erő síteni, illetve gyengesé-
geinket, melyeket javítani
szeretnénk. A felmerülő igé-
nyeket pedig a realitás ha -
tárain belül szeretnénk
meg valósítani. Ilyen kérdőí-
ves felmérésre 2003-ban és
2005-ben, és ebben a tanév-
ben, azaz 2006/2007–ben
került sor. Ezeket az ered-
ményeket szeretnénk meg-
osztani önökkel.

Vizsgált  2002/2003-as 2004/2005-s 2006/2007-es
terület tanév tanév tanév   

Szülői Tanulói Munka- Szülői Tanulói Munka- Szülői Tanulói  Munka-
társi társi társi  

KLÍMA 3,44 3,25 3,53 3,90 4,12 4,35 3,92 3,87 4,49 

NEVELÉS
OKTATÁS 3,40 3,11 3,45 3,90 4,00 4,14 4,19 4,50 4,00 

ESZTÉTIKA 3,40 3,06 3,50 4,00 4,16 4,35 3,98 4,13 3,87  

TANÓRÁN
KIV. TEV: 3,20 3,10 3,40 3,70 3,96 3,81 4,03 3,93 4,52  

A „Partneri igényfelmérési
szabályzatunk” alapján a
3,5-es átlag alatti eredmé-
nyeket gyengeségünknek, a
3,5 és e fölötti átlag eredmé-
nyeket erősségünknek te -
kintjük. A három felmérés
eredményeit elemezve, ösz-
szehasonlítva szinte min-
den területen elégedettek

lehetünk, ahol pedig elége-
detlenség tapasztalható,
azon a területen beavatko-
zás szükséges.

Igen elégedett minden
partnerünk a következőkkel
(4 egész körüli mutatókkal): 

– versenyeredményeink
– középiskolában való

helytállás

Köszönjük a támogatásokat 
az alábbi szponzoroknak

Betekincs étterem, Csúth Imréné, Csokonai Színház,
Dankó Mihály, DEMKO –FEDER Kft., Fábián Nyomda,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Hajdú Zoltánné,
Huszti János, Kaszás Sándor, Kovács Sándorné, Medve
Imre, Méhész Sándor, Ménes Andrea, Nagy Sándor,
Nagy Istvánné, Péter Képkeretező, Rácz Ildikó,
Rosenfeld Sándor, Sarudi Sándor, Siszta – 93 Kft.,
Szabó Gyula,  Szabó János, Szabó József, Szabóné
Vrancsik Éva, Szentjóbi Kálmánné,  Újhelyi Istvánné,
Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet, Vincze
Jánosné.

(Fotó és szöveg: Sz. V. É.



Rendkívül gyengén
kezdték az idei bajnoksá-
got a focisták a megyei
II. osztályban, akik az
első három meccsen csu-
pán egyetlen ponttal gaz-
dagodtak, s ezzel a tabel-
lán hátulról a harmadik
helyen várhatják a foly-
tatást. 

A nyitó fordulóban az
újonc Körösszakál, majd a
második játéknapon a
Blondy FC-Esztár is egy -
aránt 3-0-s vereséget mért 
az Oláh alakulatra, amely
ennél minden bizonnyal
sikeresebb, s főként ered-
ményesebb idénykezdetben
bízott. Az első rúgott gólra,
s ezzel együtt az első pontra
így a harmadik fordulóig
kellett várni a drukkerek-
nek, amikor is a Földes ven-
dégeként Kiss J. góljával 1-1-
es döntetlent ért el a társa-
ság. Az ifjúságiak ugyanak-
kor két győzelemmel és egy
vereséggel indították a sze-
zont. 

Elkezdték 
a kézisek is

Tíz férfi alakulat alkotja
az idei megyei kézilabda baj-
nokság mezőnyét, s termé-
szetesen ott van az indulók

között a Bocskai SE is,
amely szeptember 1-én már
meg is kezdte a pontvadá-
szatot. Az őszi szezon októ-
ber 27-ig tart, s csak remél-
hetik a sportág, illetve a csa-
pat hívei, hogy sikereseb-
bek lesznek a fiúk, mint az
előző idényben voltak. 

A Bocskai SE 
kézilabda csapat 

őszi sorsolása

2007. 09. 01. 16:00 
Bocskai SE-Polgár

2007. 09. 08. 16:00 
Földes-Bocskai SE

2007. 09. 15. 16:00 
Bocskai SE-DEAC

2007. 09. 22. 17:00  
Hajdúböszörmény-  
Bocskai SE

2007. 09. 29. 11:00 
Bocskai SE-  
Balmazújváros II.

2007. 10. 07. 10:00 
Nádudvar II-
Bocskai SE

2007. 10. 13. 15:00
Bocskai SE-
Debreceni KSE II.

2007. 10. 21. 15:00 
Bocskai SE-
Amatőr KK

2007. 10. 27. 17:00   
Püspökladány-
Bocskai SE

Augusztus utolsó hét-
végéjén tartotta falunapi
rendezvénysorozatát a
romániai testvértelepü-
lésünk Szilágynagyfalu. 

A rendezvény első nap-
ján Ménes Andrea polgár-
mester és Dr. Suba László
alpolgármester tisztelte
meg jelenlétével a progra-
mot. A falunap második
napján több mint negyven
fő utazott „testvérnézőbe” a
lankás dombokkal övezett
településre, ahol az ökume-
nikus istentiszteleten vala-
mint Arany János szobránál
és a hősök sírjánál tartott
koszorúzáson is részt vet-
tek

A városban működő, s
három környező település-
sel társulásban működő
Család segítő és Gyermek -
jóléti Szol gálat szervezésé-
ben egészségnevelő és kör-
nyezetvédő táborban tölt-
hetett egy hetet a Zemplén
csodálatos vidékén, húsz
hátrányos helyzetű általá-
nos iskolás kisgyermek. Az
AVOP LEADER pályázat
támogatásával megvalósu-
ló programra Váradi Já -
nosné és György Miklósné
szociális szakemberek mel-

lett, önkéntes kö zépiskolás
fiatalok is elkísérték a cso-
portot. Az alföldi gyerekek
számára igazi kuriózum-
nak számító he gyes – völ-
gyes vidék sok látnivalóval
szolgált az ott eltöltött idő
alatt. Az erdei séták, hegyi
túrák,  a környék neveze-
tességeinek, mint a „Béla
szikla”, vagy Kőkapu a cso-
dálatos faragott királyszob-
raival fe lejthetetlen él -
ményt nyújtottak a résztve-
vőknek. Közelről nézeget-
hették az erdő védett növé-

nyeit és állatait, a vadetető-
ket és a csordogáló patak
vizét. 

Jutott idő a sportolásra,
vetélkedőkre és az élmények
lerajzolására is, de a sárospa-
taki strand hűsítő habjait is
élvezték egy forró napon. A
tábor, mint élettér lehetősé-
get adott az egészséges élet-
módra nevelés és környezet-
védelem megvalósítására,
megtanulták, hogy ők is  az
élő természet részei, ezért
óvják, védjék környezetünk
épségét, szépségét.

A kézilabdázók is megkezdték az idei pontvadászatot.

Három meccsen csupán egy pont

Falunapon Szilágynagyfaluban Bózs ván táboroz tak 

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor, munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat –  Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

SS ZZ EE PP TT EE MM BB EE RR II MM OO ZZ II MM ÛÛ SS OO RR

07. PÉNTEK: DIE HARD 4 – LEGDRÁGÁBB AZ ÉLETED
(16 év alatt nem ajánlott). 
Színes, szinkronizált, am. akció-thriller
14. PÉNTEK: A ZODIÁKUS
(16 év alatt nem ajánlott). Színes, am. thriller)
21.PÉNTEK: FEDŐNEVE: PIPŐ
Színes, szinkronizált, am. rajzfilm.
28.PÉNTEK: A TÍZ CSAPÁS
(16 ÉV ALATT NEM AJÁNLOTT) Színes, am. sci-fi horror.

Az elõadások 18 óra 30-kor kezdõdnek. Belépõdíj egy-
ségesen: 400. Ft. Csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján más idõpontban is fogadunk. 
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a mûvel-
õdési házban. Havi bérlet vásárlása esetén valamennyi
film 
50 %-os kedvez ménnyel tekinthetõ meg. A bérletet név-
re szólóan lehet megvásárolni, másra át nem ruház-
ható!

SS PP OO RR TT

A résztvevők egy csoportja  Fotó: Sz.V.É.

Az állás a 3. forduló után

1. Nyírábrány 3 3 0 0 10-3 9
2. Tiszacsege 3 3 0 0 7-4 9
3. Földes 3 2 1 0 7-2 7
4. Nyíracsád 3 2 1 0 5-3 7
5. Fülöp 3 2 0 1 5-4 6
6. Mikepércs 3 1 2 0 7-4 5
7. Blondy FC 2 1 1 0 4-1 4
8. Körösszakál 3 1 1 1 5-5 4
9. Mezősas 3 1 0 2 7-6 3

10. Hajdúhadház 3 1 0 2 6-5 3
11. Nádudvar 3 0 2 1 2-3 2
12. Szentpéterszeg 3 0 1 2 3-5 1
13. Konyár 3 0 1 2 3-8 1
14. Vámospércs 3 0 1 2 1-7 1
15. Görbeháza 3 0 1 2 2-10 1
16. Nagyrábé 2 0 0 2 0-4 0

Ménes Andrea és Diószegi Gyula polgármesterek

Fából faragott királyok között Kőkapun
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