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A Választási eljárásról
szóló törvény értelmé-
ben, 2010. május 31. nap-
jáig minden választópol-
gár részére el kellett jut-
tatni a kisebbségi önkor-
mányzati választásokkal
kapcsolatos névjegyzék
összeállítása érdekében a
szükséges tájékoztatást
és kérelemnyomtatványt
tartalmazó levelet. 

Hogy azok számára, akik
akár választóként, akár vá -
laszthatóként részt akarnak
venni a kisebbségek kép-
viseletének megválasztásá-
ban, azok számára fontos a
kézbesített tájékoztató és
nyomtatvány. Az ezzel kap-
csolatos további tudnivalók-
ról Aba-Horváth Istvánt, a
Hajdú-Bihar megyei Önkor -
mányzat roma elnöki tanács-
nokát, a területi kisebbségi
önkormányzat elnökét kér-
deztük.

Mint Aba-Horváth István
elmondta, akik a kisebbségi
választáson részt kívánnak
venni, azoknak, az említett
levél kézhezvételét követően
a szükséges kérelemnyom-
tatványt ki kell tölteniük,
majd pedig ezt, a Polgár mes -
teri Hivatalba, kell eljuttatni-
uk, 2010. június 15-ig. 

Az illetékesek ezek alap-
ján tudják elkészíteni azt a
névjegyzéket, amely lehető-
vé teszi, hogy a törvényi fel-
tételek fennállása esetén, a
Helyi Választási Bizottság ál -
tal meghatározott időpont-
ban, az arra kijelölt szavazó-
körben, kisebbségi önkor-
mányzat/ok választására sor
kerülhessen. Ezt, lényegé-
ben az őszi helyhatósági
választásokkal egy időben
rendezik majd meg.

Kisebbségi önkormányza-
ti választáson választóként és

választhatóként azok a szava-
zati joggal rendelkező polgá-
rok vehetnek részt, akik a
nyomtatvány gyűjtőládába
helyezésével kérik valame-
lyik kisebbségi névjegyzék-
be vételüket.

Fontos tudni, hogy a ki -
sebbségi névjegyzék nem
nyilvános, abba a Választási
Iroda tagjain kívül csak a
Helyi Választási Bizottság és
a Szavazatszámláló Bizottság
tagjai, továbbá a névjegyzék-
be vett állampolgár (de csak
a saját adatai megtekintése
érdekében) nézhet bele. Az
abba felvételüket kérőkről a
névjegyzéken kívül egyéb
nyilvántartást nem vezet-
nek, a névjegyzék pedig a
választást követően, a tör-
vényben előírtak szerint,
megsemmisítésre kerül. A
névjegyzékből adatszolgál-
tatás csak a jelentkezők lét-
számáról történhet.

A szabályok értelmében
harminc ilyen leadott nyom-
tatvány után lehet kisebbsé-
gi választást tartani és már
egyetlen érvényes szavazat-
tal is lehet képviselőt dele-
gálni az önkormányzatokba.
Arról, hogy az adott telepü-
lési kisebbséget hányan kép-
viseljék, a jogszabály hatá-
roz. Vámospércsen jelenleg
öt fős roma képviseletről
van szó. 

Aba-Horváth István az
idei választást nagyon nagy
jelentőségűnek nevezte, va -
lamennyi kisebbség szem-
pontjából, függetlenül an -
nak etnikai jellegétől. Mint
roma politikus, mégis azt
emelte ki a vele folytatott
beszélgetés során, hogy mint
ahogy az országgyűlési vá -
lasztás után egy teljesen új
úton indultunk el, a roma
közösségnek is szakítania
kellene az eddigi széthúzás-
sal és egy egészen más szem-
lélettel kellene belevágni az
önkormányzati választások-
ba. Mint mondta, az elmúlt
időszakban a különféle szél-
sőségek megerősödése na -
gyon megosztotta a koráb-
ban sem egységes népessé-
get. Náluk is vannak jobbol-
dali és baloldali romák, ami
hosszú távon lehetőséget
teremt az egymásra uszítás-
nak, miközben elvész a kö -
zös érdekek erős képvisele-
te. Ennek megszüntetése
érdekében dolgozik annak
érdekében, hogy közös lis-
ták jöjjenek létre függetle-
nül attól, hogy milyen szer-
vezet támogatása van egy-
egy jelölt mögött. 

Véleménye szerint a ko -
rábbi kormányzati döntések
nagyon nehézzé tették a
meg élhetést számukra is, és
ma már a cigány-kérdés nem
etnikai, hanem szegény kér-
dés, amelynek elodázása tár-
sadalmi robbanással fenye-
get. Olyan politikusként, aki
esélyes az Országos Cigány
Önkormányzat későbbi ve -
zetésére is, hosszú távú és
egységes roma politikában
gondolkodik. Szerinte mie-
lőbb tárgyalni kellene az új
kormánnyal, hogy megtalál-
ják azt, hogyan lehet tisztes-
séges munka révén ember-
hez méltó megélhetést biz-

tosítani nyolcszázezer ma -
gyarországi cigánynak. Emel -
lett meg kell határozni az
együttműködés kereteit is és
a cigányságnak is hiteles
szakmai programot kell
letennie a kormány számára.
Ugyanakkor arra is felhívta a
figyelmet, hogy a cigányok-
nak is másképpen kell hozzá
állniuk azokhoz a lehetősé-
gekhez és kezdeményezések-
hez, amelyek esélyt adnak,
munka révén kilábalni a
mélyszegénységből. Ahogy
fogalmazott, a romák is fele-
lősek azért, hogy ilyen lesúj-
tó kép alakult ki róluk az
országban és nekik is ten-
niük kell azért, hogy ez a foj-
togató és elítélő atmoszféra
megváltozzon. Minden ci -
gány embernek meg kell
érteni, hogy a magyar szár-
mazású emberek nem ellen-
ségek, hanem sorstársak egy
közös hazában. 

Alapvető kérdésnek tartja,
hogy az új kisebbségi önkor-
mányzatban ne a pénz, ha -
nem a közösségi értékek
mentén politizáljanak ezen
túl, ráadásul le kell bontani a
földrajzi falakat, hiszen a
politikai lobbi miatt eddig
Budapest és Dél-nyugat Ma -
gyarország nagyobb előnyö-
ket élvezett. Ha a közösségi
szempontokat veszik alapul,
akkor nem lesznek nyerte-
sek és vesztesek, ezáltal a
megosztottság is megszűn-
het.

Aba-Horváth István úgy
véli, hogy ha most nem sike-
rül gyökeresen változtatni
az eddigi roma politikán,
akkor végleg lemaradnak, és
ezért már nem tehetik fele-
lőssé a többségi társadalmat.
Ha a belső megújulás lehető-
ségét most elszalasztják, ak -
kor csak magukat okolhatják
a következményekért.

Aba-Horváth István 

Pünkösd első napján
konfirmáltak

Lánglovagok Vámospércsen
Szent Flóriánt, a tűzoltók védőszentjét ábrázoló

kitüntetést adományozott a Hajdú-Bihar megyei
Tűzoltó Szövetség Ménes Andrea Vámospércs és Tasó
László, Nyíradony polgármesterének. 

A díjat azért kapták, mert 2008. decemberében megalapí-
tották a Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Ön kén tes
Tűzoltóságot, amely azóta is eredményesen végzi a feladatát.
A díjátadás és az idei árvízi mentések kapcsán különösen
nagy figyelem fordult most a tűzoltók felé, érdemes tehát
közelebbről is megnézni, hogy vannak, milyen körülmények
között végzik a gyakran életveszélyes munkájukat.

Ozsváth Zoltán, a tűzoltók helyi parancsnoka elmondta,
hogy jelenleg huszonhárom főállású dolgozó van a szerve-
zetnél, amely hét településen huszonhét-ezer em ber bizton-
ságáért felel nap mint nap. A köztestületi tűzoltóságokat
2000. után kezdték el megalakítani, hogy a működési terüle-
tükön egyfajta elővédet, vagy ha úgy tetszik, elsődleges men-
tési egységet képezzenek a második vonalat biztosító hiva-
tásos tűzoltók előtt. Költség vetésükről az állam gondosko-
dik, mégpedig egyrészt egy lakosságarányos kvóta szerint,
illetve emellett egy egyszeri tízmillió forintos támogatással.
– A helyi szervezet két tűzoltó autóval rendelkezik. Az egyik
Vámospércsen állomásozik, és itt tartanak állandó híradó
ügyeletet is, a másik kocsi pedig a nyíradonyi őrsön van. 

Kérdésemre, hogy mi a különbség a hivatásosak és a köz-
testületiek között, azt válaszolta, hogy annyi csupán, hogy a
hivatásos tűzoltóság a mentés mellett szakhatósági feladato-
kat is ellát. Mentésszakmai szempontból azonban meg-
egyeznek a követelmények, ugyanazt várják el tőlük is, mint
az államilag fenntartott tűzoltóság dolgozói  tól. A szakmai
végzettséggel rendelkezők pedig ugyanazokat az iskolákat
végzik el, függetlenül attól, hogy később melyik szervezet-
nél helyezkednek el. Ha baj van, a működési területükön
elsőként a helyieket vetik be, és ha erősítésre van szükség,
akkor csatlakoznak a többiek. Jelenleg az országban hatvan-
kilenc önkéntes tűzoltóság működik, lefedve az ország terü-
letének 12-15 százalékát, hivatásos egységből pedig kilenc-
venhat van. Hogy folytatódik-e a köztestületi egységek gya-
rapítása országszerte, azt egyelőre nem lehet tudni, de ha a
végzett munka minőségét és a ráfordítás arányát hasonlítják
össze az állami és az önkéntes szervezetek között, akkor szá-
mítani lehet a helyi szervezetek további megalakítására. A
parancsnok kiemelte, hogy tavaly összesen százhetvenhét
bevetésen voltak, tehát gyakorlatilag minden második
napon vonultak és a hivatásos kollégák segítségére mind-
össze kilenc esetben volt szükség. 

Mint nagyon sok más szakmának, ennek is megvannak a
szezonális jellemzői, és bizony ebből a szempontból a tavasz
egy csendesebb időszaknak számít, de az idén nem így volt.
Az árvíz, az ár által veszélyeztetett területeken értelemszerű-
en nagyon igénybe vette a tűzoltók mentési kapacitását, de
az ebből a szempontból földrajzilag kedvezőbb területen
lévő Vámospércs-Nyíradonyi Tűzoltó ság is kivette a részét a
feladatokból. Úgy döntöttek ugyanis, hogy felajánlják a
segítségüket a nehéz helyzetbe került településeknek, így öt
napig, két naponkénti váltásban hatan vettek részt Vámos -
újfalun az árvízi mentésben. A megáradt Tolcsva patak
öntött ki, ennek megfelelően a védekezés, majd pedig a
kiömlő víz visszaszivattyúzása volt a fő feladat. Jelentkeztek
más borsodi mentésre is, de akkorra már javult annyit a hely-
zet, hogy további kitelepülésre már nem volt szükség.

Egyébként az évszakok sajátosságainak megfelelően,
télen viszonylag kevés a tűzeset, viszont sokkal több a műsza-
ki mentés, nyaranta az erdő és avar tűz szokott gondot okoz-
ni, ősszel pedig a gyakori kombájn tüzek mellett a rosszul
előkészített és veszélyessé váló tarlóégetés veszi igénybe a
tűzoltókat.

A kert helyén egyszercsak kerti tó lett

A képen Dorogi Melinda, Fábián Viktória, 
Lakatos Péter, Nagy Gréta, Szabó Tibor 
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A képviselő-testület má -
jus 20-án rendkívüli ülést tar-
tott- Első napirendi pontban
arról döntöttek, hogy a Ma -
gyar Ökumenikus Segély -
szer vezettel megkötött hatá-
lyos együttműködési megál-
lapodás alapján, a Mikro tér -
ségi Családsegítő és Gyer -
mekjóléti Szolgálat bevoná-
sával kívánják lebonyolítani
a 2010. évi nyári élelmiszer-
segélycsomagok kiosztását.
A rászorultsági kategóriákat
a képviselő-testület elsődle-
gesen az alábbiak szerint
állapította meg: 

– A létminimum közelé-
ben élők közül azok része-
sülhetnek élelmiszer segély-
ben, ahol a családban az egy
főre jutó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjmini-
mumot, a 28 500 forintot. 

– A hátrányos helyzetű
gyermekeket nevelő csalá-
dok közül azok részesülhet-
nek élelmiszersegélyben,
akik gyermeknevelési ked-
vezményben részesülnek és
három vagy annál több gyer-
meket nevelnek. 

– A kisnyugdíjasok közül
azok, akik egyedül élnek, és
jövedelmük nem haladja
meg a nyugdíjminimum
250%- át azaz 71 250 forintot. 

– Ezen kívül, aki házastár-
sával együtt él és az egy főre
jutó jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum
200%-át, azaz 57 000 forintot. 

A képviselő-testület fel-
kérte az intézmény vezetőjét,
hogy a csomagosztás lebo-
nyolításáról gondoskodjon
az együttműködési megálla-
podásban foglaltaknak meg-
felelően. 

Második napirendi pont-
ban arról határozott a testü-
let, hogy a települési önkor-
mányzatok részére a szociá-
lis nyári gyermekétkeztetés
céljából 2010. évben nyúj-
tott támogatás igénylésének,
folyósításának és elszámolá-
sának részletes szabályairól
szóló 11/2010. (IV.20.)
SZMM rendeletben foglal -
taknak megfelelően nyári
étkeztetést biztosít meleg
étkeztetés formájában, az
iskolában, a Mikrotérségi
Csa ládsegítő és Gyermek -
jóléti Szolgálat bevonásával. 

Következő pontban az úgy-
 nevezett „ÁROP”-hoz kap cso-
lódó, „Vámospércs Polgár -
mes teri Hivatalának és a pro-
jektbe bevont intézményei-
nek szervezetfejlesztése” tár-
gyú pályázattal kapcsolat-
ban tanácskoztak. E szerint,
meghatározott szoftverfej-
lesztési és szoftver szállítási
feladatokra, illetve a hozzá
kapcsolódó képzések elvég-
zésére – mivel az értékhatár
miatt nem esik a Kbt. hatálya
alá – három ajánlatot kíván
bekérni a képviselő-testület,
valamint felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a beérke-
zett ajánlatok közül a legol-
csóbb ajánlatot tevővel kös-
sön szerződést. Negyedik

napirendi pontban a testü-
let módosította a települési
szilárd hulladékkal kapcso-
latos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közte-
rületek tisztán tartásáról
szóló 9/2005. (VI.10.) ÖR.
sz. rendeletét, amely alapján
a hivatal részéről a felülvizs-
gálat megszűnik. Az egyéves
időtartamra megállapított
támogatás lejártát követően
a kérelmet újból benyújthat-
ják a támogatás megállapítá-
sára. Ötödik napirendi pont-
ban a testület jóváhagyta – a
köztemetőről és a temetke-
zés rendjéről többször mó -
do sított 10/2005. (VII. 08.)
rendelet alapján – a 2010.
május 17-én elhunyt Balogh
Sándor, volt Cigány Kisebb -
ségi Önkormányzat elnök-
helyettese részére történő II.
sor 16 parcellájának díszsír-
hely adományozását, mely-
nek a fedezetét a 2010. évi
költségvetésbe beépíti. Utol -
só napirendi pontban a tes-
tület telekcsere-ügyben mó -
dosította a 96/2010. (IV.20.)
Öh-t. Ezt követően a testület
zárt ülésen folytatta munká-
ját.

A képviselő-testület má -
jus 26-án újabb rendkívüli
ülést tartott. Első napirendi
pontban a Szociális Szolgál -
tató Központ épületének fel-
újítása tárgyában hoztak
döntéseket a képviselők: A
Kbt. VI. fejezete szerinti hir-
detmény nélküli, tárgyalá-
sos, általános, egyszerű köz-
beszerzési eljárásban beér-
kezett 3 db ajánlat közül
1 ajánlatot érvénytelennek
nyilvánított, mivel ezen aján-
lattevő, ajánlatát késedelme-
sen teljesítette. A másik két
cégtől beérkezett ajánlatot
érvényesnek nyilvánította, és
ezzel az egyszerű közbeszer-
zési eljárást eredményessé
nyilvánította. Döntés szüle-
tett a nyertes ajánlatról is,
miszerint az általános, egy-
szerű közbeszerzési eljárás-
ban az összességében lege-
lőnyösebb ajánlatot nyújtó
INTER-ALIA BAU Kft. (4030
Debrecen, Vikár Béla u. 4.)
céget az eljárás nyertesévé
nyilvánította. A megajánlott
ellenszolgáltatás összege:
bruttó 21 500 000. forint,
ezért a képviselő-testület el -
ha tározta, hogy az 315/2009.
(XII. 21.) Öh számú hatá-
rozatban elfogadott saját
forrás összegét megemeli
4 746 565 forintra, mellyel a
bruttó bekerülési összeg
összesen 21 500 000 forint-
ra módosul. A képviselő-tes-
tület elhatározta, hogy a
megemelt saját forrás össze-
gét a korábban kibocsátott
kötvény tőkéjének a terhére
biztosítja. A testület felkérte
a polgármestert, hogy a több-
 let fedezetnek az önkor-
 mány zat 2010. évi költségve-
tésében a felhalmozási kia-
dások között történő beter-
vezéséről gondoskodjon és a
nyertes céggel kösse meg a

szerződést, továbbá a szük-
séges intézkedéseket tegye
meg a saját forrás biztosítása
tárgyában. 

Második napirendi pont-
ban a Hidrp Vp. Kft.-vel kap-
csolatban hozott több dön-
tést a testület: Elfogadta a
számviteli törvény szerinti
2009. évi egyszerűsített éves
beszámolóját és a cég 2010.
évi üzleti tervét és a Hidro
Vp Kft. és Sári Gyula ügyve-
zető között létrejövő, a veze-
tő tisztségviselő (ügyveze-
tői) feladatok ellátásáról szó-
ló megbízási szerződést is
elfogadta. Harmadik napi-
rendi pontban a KEOP 7. 1.
2. 0. pályázat kiviteli tervé-
vel kapcsolatban hozott
határozatot a testület. Ez
alapján a támogatásból meg-
valósuló szennyvíz projekt-
tel kapcsolatban a közbe-
szerzési tanácsadó által elké-
szített formában az ajánlat-
tételi felhívást elfogadta:„
Vámospércs és Nyírmárton -
falva települések szennyvíz-
csatornázási és szennyvíz-
tisztítási beruházására vo -
natkozó vízjogi engedélyes
és kiviteli tervezési mun-
kái”tárgyában. A Részletes
Megvalósíthatósági Tanul -
mány (RMT), a Költség-
Haszon Elemzés (CBA) és a
II. fordulós pályázat elkészí-
tésére, valamint propaganda
feladatainak elkészítésére
árajánlatot kérnek. Ennek
érdekében a képviselő-testü-
let felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy három áraján-
latot kérjen be a fenti feladat
elvégzésére jogosultsággal
rendelkezőktől. Ezt köve-
tően a testület zárt ülésen
folytatta munkáját.

A képviselő-testület má -
jus 31-én ismét rendkívüli
ülést tartott. Első napirendi
pontban az „ÁROP” szoftver-
fejlesztés tárgyában hoztak
döntést a képviselők: A
szoftverfejlesztési és szoft-
verszállítási feladatok, illet-
ve a hozzá kapcsolódó kép-
zések elvégzésére a BPMS
Kft. céggel, mint legolcsóbb
ajánlatot tevővel köt szerző-
dést a következők szerint, a
pályázatban foglalt céloknak
megfelelően: „ÁROP” szoft-
ver termékek 4 500 000 Ft
+áfa, szoftver képzések
1 500 000 Ft+áfa összegben.
Második napirendi pontban
arról határozott a testület,
hogy az önkormányzat által
fenntartott önállóan műkö-
dő és gazdálkodó, valamint
ezen intézményekhez ren-
delt önállóan működő költ-
ségvetési szerveinél az Áht.
90. § (4) bekezdésében sze-
replő megvalósítási terv,
valamint az Áht. 90. §. (5)
bekezdésében szereplő tel-
jesítményterv készítésétől a
2010-2011-es költségvetési
évre eltekint. Harmadik
napirendi pontban úgy dön-
tött a testület, hogy a 2010.
május 31. után induló infor-
matikai árubeszerzéseket –

melyeknél az egybeszámítás
szabályait figyelembe kell
venni – az önkormányzat
jogosult a központosított
közbeszerzésből beszerezni,
ennek megfelelően a folya-
matos informatikai igénye-
ket és a könyvtári bútorzatot
a központosított közbeszer-
zésből megvalósíthatja. Kö -
vetkező napirendi pontban
arról született döntés, hogy
„A városi és közösségi szol-
gáltatások bővítése Vámos -
pércs” című ÉAOP-5.1.1/E-
2008 pályázati támogatás-
ból megvalósuló Művelődési
Ház mögötti út- és parkoló és
a Nagy utcai parkolók építé-
sének kivitelezőjének kivá-
lasztására közbeszerzési eljá-
rást indít meg az önkor-
mányzat, és elfogadásra ke -
rült az ajánlattételi felhívás
is. A testület felkérte a pol-
gármestert, hogy az ajánlat-
tételi felhívás megjelenteté-
séről gondoskodjon és a
továbbiakban a Kbt. szabály-
zat rendelkezései szerint jár-
jon el. Ötödik napirendi
pontban a képviselők arról
határoztak, hogy a külterüle-
ti 051/3, 051/4 hrsz ingatla-
nokra vonatkozó közérdek-
ből történő kisajátítási eljá-
rást elindítja az új szennyvíz-
tisztító-üzem megvalósítása
érdekében, mivel a korábbi
határozat alapján az ingatlan
tulajdonosa az önkormány-
zat által felajánlott ingatlan-
ra vonatkozó csereszerző-
dést nem írta alá. Hatodik
napirendi pontban a tes-
tület Vámospércsi Humán
Szol gáltató Nonprofit Kft. és
a Vámospércs – Kistérsé-
gi Egészségügyi Szakellátó
Nonprofit Kft. a számviteli
törvény szerinti 2009. évi
egyszerűsített éves beszá-
molóit – a cég felügyelő
bizottságoknak a beszámo-
lóról szóló írásbeli jelenté-
sének és a könyvvizsgálói
jelentéseknek figyelembe-
vételével – elfogadta. Kö -
vetkező napirendi pontban
módosította a testület a
150/2010. (V. 26.) öh számú
határozatát, és a módosítá-
sokkal együtt egységes szer-
kezetben elfogadta a Hidro
Vp Kft. és Sári Gyula ügyve-
zető között létrejövő, a veze-
tő tisztségviselő (ügyveze-
tői) feladatok ellátásáról szó-
ló megbízási szerződést. A
nyolcadik napirendi pont-
ban arról határoztak a képvi-
selők, hogy a Marinka
476/12 hrsz.-ú úthoz, az ivó-
víz és szennyvíz-tervezési fel-
adatainak megvalósítására,
továbbá az áram terveinek a
megvalósítására árajánlato-
kat kér be, és felhatalmazta a
polgármestert, hogy a leg-
kedvezőbb árajánlatot adó
céggel kösse meg a szerző-
dést. A tervek elkészítéséhez
szükséges fedezetet az ön -
kormányzat a kötvény terhé-
re biztosítja.

Ménes Andra
polgármester

Megfiatalodik 
az öregek otthona

A fiatalodás bizony na -
gyon is ráfér a több mint
száz éves házra, amely
egyébként stílusosan ti -
zenkilenc idős ember-
nek ad otthont Vámos -
pércsen. 

A Szociális Szolgáltató
Központ mostanáig, a leg-
jobb szándék mellett sem
felelt meg maradéktalanul
minden előírásnak, például
az akadálymentesítés is hi -
ányzott, ezért a ház eddig
csak ideiglenes engedély
alapján működhetett. Az
önkormányzat régóta terve-
zett egy teljes felújítást és
korszerűsítést, de ennek a
várható költségei gátat szab-

tak a munkák elkezdésének.
Az önkormányzat azonban
addig kereste a pályázati
lehetőségeket, míg az Észak-
Alföldi Regionális Fejlesztési
tanács által a leghátrányo-
sabb helyzetben lévő kistér-
ségek számára kiírt pénz-
alapból sikerült támogatás-
ban részesülnie. Ez az összeg
a saját erővel kiegészítve
lehetővé tette, hogy most
megkezdjék a munkát.

Ménes Andrea polgármes-
ter azt is elmondta, hogy a
mindenfelé tapasztalható
központi forráshiány miatt,
a pályázatban kért felújítási
költséget csökkentve kapta
meg az önkormányzat, és a
képviselő testület az ügy fon-
 tosságára tekintettel, a köz-
beszerzési eljárások le folyta-
tását követően döntött arról,
hogy a kivitelezés meg valósí-
tásához szükséges hi ányzó
összeget, azaz 4 746 565 fo -
rint önrészt az önkormány-
zat által korábban kibocsá-
tott kötvény tőkéjének terhé-
re bevállal. Ennyivel kellett
kiegészíteni azt a 16 753 435
forintot, amit a pályázaton
sikerült elnyerni.

A 21 500 000 forintos

beruházás kivitelezőjét /In -
ter-Alia Bau Kft/ közbeszer-
zés alapján választották ki és
valóban rá sem lehet majd
ismerni a régi épületre, hi -
szen kijavítják a tetőszerke-
zetet, lecserélik a héjazatot, a
tetőt LINDAB lemezzel fedik
be. A homlokzatot hőszige-
telik és újra vakolják. Újra és
hőszigetelőre cserélik a kül-
ső nyílászárókat, de a belső
nyílászárókat is újakra cseré-
lik. Az épületben műgyanta
padlóbevonat lesz és teljes
egészében, vagyis a csempé-
től a berendezésekig felújít-
ják a vécéket és a fürdőszo-
bákat, és megnagyobbítják
az ebédlőt is. A konyhába új,
melegen tartó pultot építe-

nek be és beszerelnek egy
úgynevezett lépcsőn-járó lif-
tet is a lakótér és az étkező
közé.

A polgármesterasszony
kiemelte, hogy igyekeztek
körültekintően eljárni a be -
ruházás megszervezését ille-
tően, mivel a kivitelezés a
lakóktól és hozzátartozóik-
tól, valamint a dolgozóktól is
áldozatot kíván, hisz a mun-
kálatok megkezdése előtt,
várhatóan június közepétől,
az idősek biztonsága érdeké-
ben el kell hagyniuk a meg-
szokott helyüket. Szükség -
megoldásként a Tájházban
élhetik mindennapjaikat, a
felújítások befejezéséig, de
lesz, akit haza tudnak vinni
erre a kis időre a hozzátarto-
zók. Nekik külön köszöni a
megértést és a segítséget az
önkormányzat. Termé szete -
sen a költözést, illetve az
átmeneti elhelyezést vala-
mennyi érintettel előre meg-
beszélték és egyeztették,
hogy a legkisebb kényelmet-
lenséggel sikerüljön megol-
dani az átmeneti időszakot.
A tervek szerint már augusz-
tus végén átadják a kívül, be -
lül megújított intézményt.

A Szociális Szolgáltató Központ

MÁJUSBAN SZÜLETTEK:

BICSKEI RÉKA. Bicskei Ágnes
POLGÁR DOMINIK VINCE

Polgár István–Mester Szilvia

ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Vámospércsiek!

Ingyenes szemészeti vizsgálatot tartanak 
2010. június 15-én 9 órától az orvosi rendelőben.

A szűrővizsgálat kiterjed utcai és olvasó szemüvegek 
felírására, zöld, illetve szürke hályog vizsgálatára. 

A szűrővizsgálatot a Kenézy Kórház 
Szemészti Osztályának orvosa vezeti.

A vizsgálat időpontjában optikus is várja az
érdeklődőket, így a szemüveg a helyszínen, 

akciós áron rendelhető lesz. 
A kész szemüvegeket ki is szállítják.

Jelentkezni lehet: 
06 52 211-137, vagy a 06 20 388 5134 

telefonszámokon.

Felhívás!

2010. június 11-én 
9-12 óráig 

nőgyógyászati
rákszűrés lesz.

Helye: 
Tanácsadó,

Vámospércs, 
Nagy u. 7.

TAJ kártyát 
mindenki hozzon

magával!

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

IGNÁT IMRÉNÉ
sz.: Korcsmáros Ilona

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

részvéttel osztoztak

Bevetésen 
Vámosújfalun

A helyi tűzoltóságtól
a hónap közepén 6 fő, 5
napig 2 naponkénti
váltásban vett részt Vá -
mosújfaluban a Tolcs -
va-patak által elöntött
kertek és pincék kár-
menetesítésében. 

Az öt nap alatt negyven
családi ház pincéjéből
távolították el a nagy
mennyiségű vizet, vala-

mint számos kertből kel-
let leszivattyúzni a belvi-
zet. 

Ezeknek a házaknak a
zöme vályog falazatú volt,
és volt közöttük olyan,
melyet alá kellet dúcolni.
Az egység 2 db 1100
l/perc vízhozamú szivaty-
tyút vitt magával.

Kovács Sándor
tűzoltó



Májusi káresetek
5.06. Vámospércsi Általános Iskola 3. emeleti folyosójá-

nak egyik tűzjelzője elszennyeződés miatt bejelzett. A tűzol-
tó egység kiérkezésére a pedagógusok az épületet kiürítet-
ték. Az épület átvizsgálásakor az egység tüzet, tűzre utaló
jelet nem tapasztalt, az eset téves jelzés volt. 

5.07. Vámospércsen egy kb.: 10m magas fa 20 cm átmérő-
jű ága leszakadt és egy lakóház melléképületére dőlt. Az egy-
ség motoros láncfűrésszel lépett közbe. Az eset során sze-
mélyi sérülés nem történt, a kár kb.: 15 000 Ft 

Nyírábrányban egy kb.: 6x3 m-es garázsban egy  Lada
Samara típusú gépkocsi, valamint a garázs faborítása a tulaj-
donos elmondása alapján hegesztési munkálatok közben
meggyulladt. A tűzoltók kiérkezésére a lakók az égést meg-
szűntették. A szakemberek utómunkálatokra avatkoztak be.
Az eset során személyi sérülés nem történt.

5.17. Vámospércsen, egy társasház parkolójában kb.: 100
m2-en esővíz gyűlt össze, ami a gépjármű forgalmat is veszé-
lyeztette. A tűzoltók szivattyúval és kéziszerszámokkal bea-
vatkoztak. 

Nyíradonyban, a 471-es sz. főút Tiszta vízi lehajtójánál 2
személygépkocsi frontálisan ütközött, egy harmadik jármű
a balesetet elkerülendő az út mellett lévő árokba csúszott. Az
egység a gépjárműveket áramtalanította és a helyszínelés
utána az útról levontatta. Az eset során egy súlyos és két
könnyű sérültet a mentők elszállították.

Nyíradony, Gúti Erdészet bejáratánál egy kb. 10 m magas,
30 cm átmérőjű akácfa az útra dőlt, fél pályán a forgalmat
veszélyeztette. Az eset során személyi sérülés és kár nem
keletkezett.

5.18. Nyíradony-Aradványpusztán, két telken az össze-
gyűlt csapadékvíz a lakóházakat körbezárta. Az egység meg-
várta az önkormányzat képviselőjét, és vele egyeztetve egy
árokásó gépet rendelt a helyszínre. A gép egy közeli víz-
gyűjtő csatornához ásott árkot. Az Adonyi egység az árok
átvágására avatkozott be kéziszerszámokkal. Az eset során
személyi sérülés nem történt, kár nem keletkezett.

5.26. Nyíradonyban, egy kb.: 10 m magas 25 cm átmérőjű
fa lakóházra dőlt. Az egység kézi és motoros fűrésszel bea-
vatkozott.

Vámospércsen, asztalos üzem területén, az épületen kívül
tárolt faforgács és fűrészpor  kb.: 10 m2-en égett. A tűz a bel-
ső térre nem terjedt át, csak a hőtől az álmennyezet leolvadt.
A tulajdonos  idegenkezűségre utaló nyomokat tapasztalt,
ezért kihívta a rendőrséget a helyszínre. Az eset során sze-
mélyi sérülés nem, történt, a kár a tulajdonos elmondása
alapján kb.: 1,5 M Ft. 

5.28. Nyírmártonfalva és Nyíracsád között, egy Suzuki
Swift típusú személygépkocsi és egy Mercedes típusú nyer-
ges vontató frontálisan ütközött. A személygépkocsiban egy
ember utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Az egység
feszítő-vágó berendezéssel, valamint kéziszerszámokkal
avatkozott be a sérült személy kiemelte és a járművet áram-
talanította. 

5.30 Vámospércsen, egy családi ház udvarán lévő diófa
ágára méhraj költözött. A raj veszélyeztette a lakókat. Az egy-
ség befogókaptár segítségével a rajt eltávolította. Az eset
során személyi sérülés nem történt. 

Kovács Sándor
tűzoltó

Küzdöttünk, de nem mi tudtuk a legtöbbet
2010. május 8-án ismét,

immár harmadik alka-
lommal rendezték meg, a
„Ki tud többet a Vámos-
településekről?” elneve-
zésű iskolai vetélkedőt
Budapesten. 

A versenyt ezúttal is a
Vám és Pénzügyőrség szer-
vezte és bonyolította. Vá -
mos pércset Guba Tímea,
Mézes Attila 8.b és Keserű
Richárd 8.c osztályos tanu-
lók képviselték. Hosszú he -
teken keresztül készült  a csa-
pat az országos versenyre,
melynek napja komoly meg-
mérettetés elé állította a hő -
siesen küzdő gyerekeket. 

A délelőtt során először
ügyességi feladatokban vet-
tek részt, amelyek a környe-
zetvédelem jegyében lettek
kitalálva,, mint például a
PET palackokkal való célba-
dobás, vagy a papírhajto-
gatás. 

A szellemi vetélkedő so -
rán előkerültek a Vámos-
településekről szóló helytör-
téneti, gasztronómiai felada-
tok, a Vám- és Pénzügyőr -
séggel kapcsolatos kérdések,
mint például az egyenruha-
válogatás és felismerés, és az
Európai Unióban használa-
tos angol nyelvű táblák, fel-
iratok felismerése.

Az eredményhirdetés előtt
kedves szokásként a verseny-

ző csapatok meglepték egy-
mást a településükre jellem-
ző ajándéktárgyakkal. A ver-
seny nagyon szoros volt, a
következő eredmények szü-
lettek:

Sajóvámos 177 p.
Vámosgyörk 173 p.
Vámosszabadi 172 p.
Vámosatya 170 p.
Vámosgálfalva, 
Vámos csa lád 169 p.
Vámospércs, 
Vámosújfalu 168 p.

Jól látható, hogy helyen-
ként akár egyetlen pont is
eldöntötte a sorrendet. És
bár nem savanyú a szőlő,
mert nemes versengésben
nem szégyen alul maradni,
de Tóth Éva felkészítő tanár-
nő szerint érdemes lenne
módosítani a verseny tech-
nikai kivitelezésén, mert az
idén például a leggyorsabb
csapatnak a gyorsaságért is
pont járt, a gyorsaság sor-
rendjének megfelelően csök-
 kenő számban. Igen ám, de
a feladatmegoldást kézfel-
emeléssel jelezhették a csa-
patok és az elhelyezkedésük-
ből adódóan gyakran nem
jól ítélték meg a szervezők,
hogy ki végzett a leghama-
rabb. A tanárnő – aki egyéb-
ként történelmet tanít az
iskolában – ennek ellenére
úgy látta, hogy a gyerekek és

maguk a segítő pedagógu-
sok is nagyon jól érezték
magukat, igazi vidám ver-
seny volt ez, és annak külön
örül, hogy nem a szellemi
totóban maradtak le, hanem
az ügyességi versenyekben.
Ezért jövőre külön „ráedze-

nek” majd a lufifújásra és az
újságon táncolásra.

(A június ötödikén Vá -
mos gálfalván megrende-
zett Vá mos Települések Ta -
lálkozó járól részletesen is
tudósítunk a lap júliusi szá-
mában.)

Zeng az énekszó
Az iskolai kórus és

Grega Csaba hatodik osz-
tályos diák már régóta
állandó műsorszám a
városi ünnepségeken,
tehát különösebben nem
szorulnak bemutatásra.

Szép sikereikről és a nagy-
szerű szereplések mögötti
kemény munkáról azonban
érdemes megemlékezni. An -
nál is inkább, mivel az évek
óta nyújtott kiváló teljesít-
ményt még tovább sikerült
fokozni, ugyanis Csaba, az
ötödikes-hatodikos korosz-
tályban nemrég megnyerte
az Apáczai Kiadó által meg-
rendezett Országos Népdal -
éneklési Versenyt, ezen kívül
pedig bejutott a Debreceni
Nemzetközi Ifjúsági Feszti -
vál döntőjébe is, musical
kategóriában.

Ilyenkor szokták feltenni
a legbanálisabb riporteri
kérdést, vagyis hogy mi a
titok, a sikerek mögött. De a
válaszon nem kell sokat gon-
dolkodni. A titok, a tehetsé-
ges gyerekek érdeklődésé-
nek felkeltése és egy, a szak-
mai munkát koordináló
kiváló pedagógus egyéniség,
esetünkben Ráczné Stum -
mer Ibolya tanárnő.

A tanárnő elmondta,
hogy, Vámospércsre kerülé-
se után, azaz 1993-ban szer-
vezte újjá az iskolai kórust,
amelynek volt már ugyan

előzménye az intézményben,
de ekkor éppen egyáltalán
nem működött. Szerencsére
sikerült megnyerni a diáko-
kat is ehhez és ismételten lét-
rejött a ma már negyvenöt
gyerekből álló énekes csa-
pat. A diákok között az elsős-
től a nyolcadikosig minden
korosztály képviselteti ma -
gát és ma sem kell lasszóval
fogni a gyerekeket, szívesen
jönnek és imádják az ének-
lést. Repertoárjuk igen szé-
les, mert a klasszikus zene-
történeti daraboktól egé-
szen a kortárs zenei műve-
kig mindent énekelnek, ami
színvonalában arra méltó-

nak mutatkozik. Sőt, a popu-
lárisabb, népszerűbb feldol-
gozásokat, így a Kormorán
Együttes dalait is gyakran
bemutatják.

Stummer tanárnő szerint
amellett, hogy manapság
nincs igazán ösztönözve a
pedagógus, hogy a tehetség-
gondozásban plusz munkát
végezzen, az ének területe
mégis kilóg a sorból. Még -
pedig azért, mert az ének és a
népdalok, a magyar népze-
ne egyre hangsúlyosabb sze-
repet játszik a magyar kul-
túrában, ezért ezt a területet
még a hivatalos oktatáspoli-
tika szintjén is igyekeznek

erősíteni, és ha nem is anya-
gilag, de legalább erkölcsi-
leg támogatni. A szakmai és
emberi támogatást és elis-
merést egyébként az iskolá-
ban is érzi, és ez jólesik neki.
E nélkül nem lehetne hosz-
szútávon ilyen szép eredmé-
nyeket elérni.

Az ifjú Grega Csabát igazi
tehetségnek tartja, akivel
már elsős kora óta foglalko-
zik. A tehetség mellett azon-
ban azt is fontosnak tartotta
elmondani, hogy Csaba a
szorgalmáért és a kitartó,
következetes munkájáért is
dicséretet érdemel. Az
Apáczai versenyen elért első
helyét azért is tartja kiemel-
kedőnek, mert évek óta, a
megyei selejtezőn háttérbe
szorultak a hajdúböszörmé-
nyi zene és művészeti iskola
mellett, de az idén sikerült
őket legyőzni. Szerinte, ha
ezután is komolyan foglal-
koznak majd Csaba hangjá-
nak képzésével, akkor a kis
művészre nagy jövő várhat
a felnőtt színpadokon is,
mi vel a képességei sze-
rint előadóművészi kvalitá-
sokkal rendelkezik. Ráa dá -
sul az éneklés mellett re-
mekül zongorázik és táncol
is Vá mospércs ifjú büszke-
sége.

Ráczné Ibolya arról is
beszélt, hogy gyerekcsapatá-
val erős és összetartó kis
közösséget alkotnak és két-
ségkívül nagyon fontosak az
elért eredmények, amelyek
visszaigazolják az erőfeszíté-
seket, a legfontosabbnak
mégis azt tartja, hogy mind-
ezt jókedvvel és örömmel
csinálják, amelynek olyan
felemelő lelki töltése van,
amelyet szavakkal nem lehet
kifejezni.

Ezért is örül annak, hogy
az énekkar mögött van után-
pótlás, folyamatos az ér-
deklődés, tehát kis túlzással
az idők végezetéig lehet
művelni ezt a szép hagyo-
mányt Vámospércsen, a Má -
tyás Király Általános Isko -
lában. 

Árvácskák
Vámos pércs

Város Önkor -
mányzata UNI-
ÓS pályázati
keretből az ÁR -

VÁCSKÁK-„7” Hajdu-Bihar
Megyei település könyvtári
szolgáltatásainak összehan-
golt infrastrukturális fejlesz-
tése (TIOP -1.2.3.-08/1-2008-
0085) projekttel 7 572 588
Ft támogatást nyert a városi
könyvtár fejlesztésére.

A pályázatot több telepü-
lés közösen összefogva úgy-
nevezett konzorciumban
nyújtotta be. A konzorcium-
vezető, fő kedvezményezett,
a Létavértes Városi Könyvtár
és Művelődési Ház. Kedvez -
ményezett konzorciumi ta -
gok, a Mészáros Károly Váro -
si Könyvtár Hajdúdorogról,
a Földi János Emlékház,
Hajdúhadházi Galéria, a Kö -
zösségi Ház és Városi Könyv -
tár Komádiból, a Bem József
Művelődési Ház, Közösségi
Könyvtár és Tájház Hosszú -
pályiban, Vámospércs Vá ro -
si Önkormányzat valamint a
Kölcsey Könyvtár Álmos -
don. A hét település részére
megítélt támogatás össze-
sen 69 986 285Ft, mellyel az
intézmények szolgáltatásai
korszerűsödnek. A megítélt
támogatási intenzitás 100%,
tehát az amúgy is anyagi
nehézségekkel birkózó ön -
kormányzatoknak nem kel-
lett önrészt biztosítani.

A támogatásból a könyvtá-

runkba hamarosan tíz új szá-
mítógép kerül, melyből
nyolc felhasználókat várja,
ebből egy gép speciális szol-
gáltatással a vakok és gyen-
gén látók igényeit is kielégíti.
A lakosság részére színvona-
lasabb szolgáltatást tesz
majd lehetővé az új, multi-
funkciós készülék, melyet
szintén ebből a forrásból
szerzünk be.

A pályázat részét képezi a
könyvtári állomány számító-
gépes feldolgozása, mely
során a régi katalógus cédu-
lákat felváltja a számítógé-
pes nyilvántartás. A könyvtá-
ri dokumentumok feldolgo-
zására a „HunTéka” program
megvásárlása a közelmúlt-
ban megtörtént, a feldolgo-
zás jelenleg folyamatban
van.  Ez a könyvtár használók
számára azt eredményezi,
hogy 2011-től Interneten
keresztül is láthatják a városi
könyvtár könyv és CD állo-
mányát. A világhálón keresz-
tül válogathatnak a könyvek-
ből, valamint a már kint lévő-
eket meghosszabbíthatja
bárki, bárhonnan. Termé -
szetesen a rendszer haszná-
latához segítséget és részle-
tes tájékoztatást adunk, ami-
kor az aktualitása elérkezik. 

Diósné Kozma Erzsébet
igazgató

A mester és tanítványa, azaz Ráczné tanárnő
és Grega Csaba

Guba Tímea, Mézes Attila és Keserű Richárd
felkészítő tanárukkal, Tóth Évával

Az iskolai kórus



Maraton, életre, halálra
SS PP OO RR TT

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba ( e-mail: endredi@vipmail.hu). 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

Saját elmondása sze-
rint már házas ember
volt Papp Sándor és még
eszébe sem jutott, hogy
rövidesen a hosszútáv-
futás lesz az egyik leg-
meghatározóbb tevékeny-
ség az életében. 

Már csak azért sem gon-
dolt erre, mert ifjú korában,
iskolásként általában nem ő
futott be elsőnek a tornaórá-
kon. Inkább harmadikként
ért célba, ami nem volt egy
szégyellni való teljesítmény,
de azt sem indokolta, hogy
valaki ennyiből meglássa
benne a sporttehetséget.
Aztán egy alkalommal, a
munkahelye révén odakeve-
redett egy futóversenyre,
ami nagyon jól sikerült. Az -
tán jött a következő megmé-
rettetés, ami szintén ered-
ményt hozott. Innen aztán
már nem volt megállás, és
immár tizenöt éve rója a
futópályákat maratoni, illet-
ve ultramaratoni távon, min-
den egyes szereplésével
dicsőséget szerezve városá-
nak, Vámospércsnek.

Az első, „nagy” futás tehát
még 1995-ben volt, amikor
határőrként dolgozott és
Sop ronban rendeztek egy
tizenöt kilóméteres fegyve-
res váltófutást, ami megle-
pően jó sikerült. Ezt követő-
en már hívták a következő
futóversenyekre. Azóta is
örömmel műveli a sport-
ágat, jelenleg a Rendőr Sport
Egyesület színeiben.. Egyik
szép eredményt a másik
után hozta az idén tavasszal
is. Márciusban – az önkor-
mányzat támogatásával –
elindult a Balaton Szuper -
maratonon, ami lényegében
a tó partján megrendezett

többnapos, monstre ver-
seny. Összesen százkilencve-
nöt kilómétert futottak a ver-
senyzők, napi ötvenet. Sán -
dor, száztizennégy induló-
ból tizenkilencedik lett,
ezen belül, korosztályában
pedig a kilencedik. Ki -
lencven egy kilósan indult,
és a verseny végére nyolc-
vanhat kilóra fogyott le.

Ezt követte áprilisban a
Debrecen Maraton, ahol a
rendészeti kategóriában az
első helyen, összesítettben
pedig a kilencedik helyen
végzett. Június 12-én indul a
tizedik, jubileumi Kékes-
csúcs futáson, amelynek táv-
ja ugyan „csak” 11,6 km., de a
szintkülönbség 671 méteres,
ami igencsak megterheli a
szervezetet, hiszen gyakorla-
tilag folyamatos hegyre fu -
tásról van szó. Aztán még le
sem jön szinte az egyik hegy-
ről, máris irány a másik,
mégpedig a Bükki Hegyi
Maraton, amelynek ötven
kilométeres, vagyis ultrama-

ratoni távja van. És még
hosszan sorolhatnánk a
kiszemelt versenyeket, mert
a versenynaptár hosszú idő-
re be van táblázva. Helyette
azonban inkább arról érde-
mes még beszélni, hogy mi
hajt valakit negyven évesen
újabb és újabb versenyekre.
Papp Sándor szerint ez egy
idő után olyan szinten válik
az ember életének a részévé,
mint a levegő. Egy ilyen hosz  -
szú táv legyőzése, egy rangos
eredmény elérése olyan telje-
sítmény, amely méltán erősí-
ti az ember önértékelését,
önbizalmát, de aztán újabb
és újabb verseny kell, hogy
ez a kellemes állapot meg-
maradjon. Másrészt az is fon-
tos, hogy ezekre a hosszú
távokra az ember harminc
év fölött érik meg igazán.
Egészen más fizikai és lelki
beállítottság kell egy sprint
számhoz, mint egy ilyenhez.
Ráadásul ebben a korban az
ember már csak ezt tekinti
igazi kihívásnak. 

Papp Sándornak szeren-
cséje is van, hiszen a családja
támogatja a szenvedélyét
még akkor is, ha egy-egy
többnapos versenyre csak
nehéz szívvel engedik el. Ha
teheti, a lányait is el-el viszi
magával, hátha megragad-
ja őket is ez a hangulat.
Egyébként is szeretné, ha az
ő példáján sokan kapnának
kedvet a futáshoz. Azt ta -
pasztalja, hogy a városban és
az ismeretségi körben nép-
szerűségnek örvend a kitar-
tása és az elhivatottsága, és
egyre többen kezdenek el
futni. Persze neki sem megy
mindig, hogy könnyedén
rávegye magát az edzésekre,
de mindig összeszedi magát
és teljesíti a heti 100-150
kilométert.

Ahogy elmondta, nagyon
hálás az önkormányzatnak,
amiért segítséget és támoga-
tást kap, mert a nevezési
díjak és az ott tartózkodás,
bizony még így is megterhe-
li a családi kasszát. Hálás, és
reméli, hogy ahányszor a
befutások alkalmával el -
hang zik Vámospércs neve,
annyiszor ő is hozzájárul,
hogy országszerte ismerős
legyen városunk mindenki
előtt.

Reményei szerint élete
végéig csinálni tudja a spor -
tot, pedig jó ideje – egy
motorbaleset miatt-csava-
rokkal a lábában fut, és az
orvos is azt mondta, hogy a
futást immár felejtse el.
Kitartása azonban meghoz-
ta az eredményét, mert
immár évek óta, így rója a
kilométereket, remek ered-
ményeket elérve. 

Örülünk neki, és mi is
további sok sikert kívá-
nunk.

Közlekedési nap 
az óvodában

Az óvoda nevelési prog-
ramjának kiemelt területe a
helyes közlekedésre nevelés,
ezért évek óta megszervezik
a „Közlekedési Napot”, mely-
nek keretében nemcsak a
rendőrséggel, hanem a men-
tőkkel, és a tűzoltósággal is
felveszik a kapcsolatot.
Szerencsére az idén is elfo-
gadták a meghívást, a gyere-
kek pedig kitörő lelkesedés-
sel fogadták őket. A bátrab-
bak „meglovagolták” a rend-
őrmotort és a tűzoltó autót.

Ez a nap, kimondottan a
közlekedésről szólt. Bicik -
liztek, gokartoztak, rollerez-
tek, járműveket rajzoltak,
színeztek, feladatlapokat
oldottak meg. Puzzle jellegű
KRESZ-táblákat és járművek-
ről ké peket állítottak össze.
A szülők számára KRESZ-
TOTÓ készült. Nem csak
közlekedési ismereteik gya-
rapodtak a gyerekeknek,
de egy tartalmas, színes,
élménydús prog ramban volt
részük.

2010. május 26-án került sor az Országos Kom pe -
tenciamérésre, melyen a Mátyás Király Általános Iskola 4., 6.
és 8. évfolyamos tanulói vettek részt.

A mérés a 4. évfolyamon a tanulók alapkészségeit, 6. és 8.
évfolyamon a matematikai eszköztudást és a szövegértési
képességet vizsgálta. 

A 6. és 8. évfolyam tanulói és szüleik egy kérdőívet is kitöl-
töttek, mely nagy segítséget nyújt az iskola és a tanulók ered-
ményeinek elemzéséhez. 

A kompetenciamérés eredményeit 2011. február végén
teszik közzé. A szülők és a gyerekek a mérési azonosító segít-
ségével tájékozódhatnak az eredményekről a www.okm-
fit.kir.hu honlapon a tanulói jelentés menüpont alatt.

2010 májusában Fülöpön, a diákönkormányzat tagjai
közül Guba Tímea 8.b, Marázi Erzsébet 8.b, Szabó Loretta 7.
b és Polgár Ágota 7.b osztályos tanulók részt vettek a
„Diákjogok az általános iskolában” című továbbképzésen. Öt
alkalommal hallgathattak meg különböző előadásokat arról,
hogy hogyan lehet a diákjogokat képviselni, érvényesíteni a
hétköznapokban.

2010. május 14-én komplex tanulmányi versenyen vettek
részt az iskola csapatai Létavértesen.

A humán csapat tagjai: Guba Tímea 8.b, Nagy Nikolett 8.b,
Török Márta 8.a és Hetey Anett 8.c osztályos tanulók első
helyezést értek el! Felkészítő tanárok: Patakiné Ács Erika,
Tóthné Nagy Beatrix, Szláma Edit, Elekné Laczkó Judit.

A reál csapat tagjai: Gyetkó Adrienn 7.a, Keserű Richárd
8.c, Tanka Ákos 8.c és Kozáp Ede 7.c osztályos tanulók a
negyedik helyen végeztek. Felkészítő tanárok: Deákné
Demjén Ilona, Róna Márta, Mészárosné Oláh Róza, Fodor
László.

Külön feladat volt Vámospércs bemutatása 1849-1914-ig.
A prezentációs csapat tagjai: Vályi Renáta 7.a, Jenei Éva 7.c,
Polgár Ágota 7.b és Szabó Loretta 7.b osztályos tanulók
2. helyezést értek el. Felkészítő tanárok: Tankáné Antal Irén,
Kelemenné Hajdó Mária

A Föld napja alkalmából idén is megrendezték a papír és a
használt elemek gyűjtését.

Az osztályok már jó előre készültek, hogy honnan gyűjtik
össze a fekete-fehér, színes, karton és hullámpapírt. A ver-
senybe sok szülő is besegített, elsősorban a begyűjtött anya-
gokat szállították.

A megrendelt gyűjtőkonténer nem lett elég, ezért még
egyet kellett kérni. A papírért kapott pénz a diákönkormány-
zat pénztárába kerül, ebből gazdálkodnak a következő
évben.

A következő eredmények születtek:

Elemgyűjtés: 5-6. évfolyamon: I. 6.b
II. 5.b

III. 5.a
7-8. évfolyamon: I. 7.b

II. 8.a
III. 8.c

Papírgyűjtés: 5-6. évfolyamon: I. 6.b
II. 5.b és 5.a

III. 5.c
IV. 6.c
V. 6.a

7-8. évfolyamon: I. 8.c
II. 7.b

III. 8.a
IV. 7.c
V. 7.a

VI. 8.b

Művészeti Gála

Az iskola minden év májusában megrendezi a Művészeti
Gálát a helyi Művelődési házban . Így volt ez ebben az évben
is. Az előteret a képzőművészetis tanulók munkái díszítet-
ték, ezzel is megalapozva az oda érkező közönség hangula-
tát. A műsor sokszínűségét az énekkar, a versmondók, szó-
listák, táncosok és a hangszeren játszó gyerekek színvonalas
előadása biztosította. A műsorban fellépett diákok az intéz-
mény kulturális éle-tének legeredményesebb és legügyesebb
diákjai voltak.

Az összeálltásért köszönet Patakiné Ács Erikának és Tóth
Évának.

A helyi tűzoltók itt is besegítettek

Napszemüvegben Papp Sándor, 
a Balaton Szupermaratonon

Gyermeknapon azaz,
május utolsó vasárnap-
ján az Irinyi utcai játszó -
térre hívták a szervezők a
gyerekeket.

Azt nem mondhatjuk,
hogy a programon kívül is
ne lett volna izgalomra ok,
hiszen az előkészületeknél
kissé szemerkélt az eső.
Később szerencsésen alakul-
tak a dolgok, hiszen amikor-
ra a gyerekeket invitálták,
ragyogóan sütött a nap.
Délután három órától
Szentirmai Péter lufihajtoga-
tó bohóc előtt kígyózott a
szűnni nem akaró sor.

Türelmesen várta min-
denki, hogy lufiból elkészül-

jön a kardja, virágja nyuszija,
cicája és sok más, ami éppen
a gyerekek eszébe jutott.
Közben a fiatal előadók, a
Farkas testvérek, „Tompeti és
barátai” című műsorával
vidám hangulatot varázsol-
tak. A kézműves sátrakban
gyöngyöt fűztek, zsenilia
állatokat és virágokatkészí-
tettek, festettek, katicát
készítettek, melyben önkén-
tes segítők és az óvónők
támogatták a gyerekeket.
Mint mindig, most is sikere
volt az arcfestésnek, mely-
nek nyomán lepkék, pókem-
berek, cicák és más lények
„keltek életre”. Közben a ját-
szótéren is önfeledten ját-
szottak az apróságok.

Idén is volt Gyermeknap

,,Cica” készülőben
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Komplex tanulmányi verseny, felső tagozat
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