
Június 19-én ünnepi
tanévzárón búcsúztatták
a most véget érő tanévet a
Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Isko -
lában. A Vámospércsi Hí -
rek és a szerkesztésben
közreműködők úgy gon-
dolták, hogy méltókép-
pen megemlékeznek er -
ről az eseményről.

Az alábbiakban Ménes
Andrea polgármester idé-
zetekkel gazdagított kö -
szöntő beszédét közöljük,
tovább lapozva pedig a
végzősök és a pedagógu-
sok tablóképeit tesszük
közzé, bízva abban, hogy
sok érintettnek, rokonnak
és barátnak szerzünk ez -
zel örömöt.

„Tanár vagyok… Attól a
perctől fogva, hogy egy gyer-
mek ajkáról felreppent egy
kérdés. Sok helyütt éltem, szá-
mos alakban… Egy vagyok
azokkal, akinek neve és arca
rég feledésbe merült, de taní-
tásuk és jellemük tovább él
tanítványaik munkájában.”

Tanárnak lenni vitathatat-
lanul a legcsodálatosabb fog-
lalkozás – és a legellentmon-
dásosabb is.

Pedagógusaink életünk leg-
meghatározóbb alakjai, taní-
tásaik egy életre elkísérnek
mindannyiunkat. Szám talan
alkalommal emlékezünk visz-
sza rájuk, tanításukból utólag
értünk csak meg sok mindent,
és sokszor az igazi hálát is csak
utólag érezzük.

1952 óta ünnepeljük ha -
zánkban a pedagógusnapot.
Június utolsó vasárnapja al kal-
mat ad mindenkinek arra,
hogy a pedagógusoknak: a
dajkáknak, az óvó néniknek, a
tanító néniknek, tanároknak
köszönetet mondjon. A gyere-
kek önállóan megtanult vers-
sel, saját készítésű rajzzal, egy
szál virággal köszönik meg
ilyenkor azt a szeretetet,
figyelmet, óvó gondoskodást,
amibe egész évben részük van.

Ez a nap a szülőknek is
alkalom, hogy megköszön-
jék, amit a gyerekekért tesz-
nek. Sajnos, a hétköznapok-
ban nem mindig jut erre idő,
pedig tudom, egy hálás mo -
soly, egy tiszteletteljes bólin-
tás is sokat jelent.

Engedjék meg, hogy én
most ne csak mint polgármes-
ter, hanem mint keresztanya,
nagynéni az összes szülő nevé-
ben elmondjam, mi lyen nagy-
ra becsüljük a munkájukat,
kifejezzem a hálánkat azért,
amit egész évben tesznek.

Köszönöm a mosolyt, ami
felragyog a gyermekek arcán,
amikor belépnek a csoport-
szobába. Köszönöm a bizton-
ságot, amiben a családunk fel-
nőtt tagjainak része van, mert
tudjuk, hogy a gyerekek egész
nap jó kezekben vannak. Ha
elszomorodik ölbe veszik,
megvigasztalják, ha csintalan-
kodik megdorgálják, ha téved,
ha hibázik, ha le akar térni a jó

útról, visszaterelgetik. Köszö -
nöm, hogy az Önök számára
egy-egy nevelési, ok tatási nap
nem egy letudni való munka-
napot jelent, ha nem új és új
lehetőséget az elfogadásra és
a szeretetre. 

Köszönöm elhivatott, áldo-
zatkész munkájukat, köszö-
nöm, hogy nem csak a tan-
anyagot adják le, hanem ne -
velnek, jellemet alakítanak,
és személyiséget formálnak,
motiválnak és bíztatnak, ha
szükséges, változtatnak a gye-
rekek életvitelén, gondolko-
dásmódján.

Köszönöm a szakmai felké-
szültségüket, oktatómunkáju-
kat, a tudás közvetítését, szi-
gorúságukat, következetessé-
güket, emberségességüket.

Köszönöm, hogy nem a
tananyagot tanítják, hanem a
gyerekeket. Felkeltik az ér dek -
lődésüket, a gyermekek kíván-
csiságára alapoznak, s többfé-
leképpen magyaráznak.

Köszönöm, hogy az állan-
dóan változó, nehéz körülmé-
nyek között, amikor szakmá-
juk presztizsét folyamatos
támadások érik, helyt tudnak
állni, és az életre készítik fel a
gyerekeket.

„Folyvást kincseket kere-
sek: új lehetőségeket tanítvá-
nyaim képességeinek kibon-
takoztatására, és szüntelenül
kutatom a tehetséget, mely
néha saját maga ellensége-
ként elzárkózik.

A legszerencsésebb va -
gyok, minden dolgozó közül:
Az orvos egy varázslatos pilla-
natban életet segíthet a világ-
ra. Nekem, megadatott, hogy
naponta láthassam, mint szü-
letik újjá ez az élet-kérdések,
eszmék és barátságok révén.
Az építész tudja, hogy amit
gonddal épít, talán évszáza-
dokra megmarad. A tanár
tudja, hogy amit szeretettel és
tisztességgel épít, az örökre
megmarad.

Pedagógusnak lenni, nem
csak egy foglalkozás, hanem
hivatás a szó legnemesebb
értelmében. Mégis, manap-
ság divat a tanítókat, tanáro-
kat szidni, diplomájukat le -
szólni, felkészültségüket, tu -
dásukat kevesellni. Mit tehet-
nénk a pedagógusszakma
presztizsének visszaállítása
érdekében? Az anyagi megbe-

csülésen túl, fontos lenne,
hogy ne nyerjenek felvételt
a pedagógusképzésbe olya-
nok, akik eleve tudják, hogy
nem akarnak gyerekekkel
foglalkozni.

„ ...Hatalmas szövetségesek
segítenek: az értelem, a tudás-
szomj, a szülők támogatása,
az eredetiség, az alkotókész-
ség, a hit, a szeretet és a derű
mind-mind zászlóm alá sereg-
lenek. Ki másnak is mondhat-
nék köszönetet a csodálatos
életért, mely osztályrészemül
jutott, mint a szülőknek. Az ő
jóvoltukból ért az a megtisz-
teltetés, hogy rám bízzák a
legnagyobb örök értéket, me -
lyet létrehoznak: a gyermekei -
ket” írta Jhon W. Schlatter.

De vajon a szülők is képe-
sek-e ugyanerre a tiszteletre,
elismerő támogatásra a peda-
gógusok iránt?

Sajnos manapság egyre
több az olyan szülő, aki önma-
gával is ellentmondásba keve-
redve, egyfelől azt várja, hogy
a pedagógus nevelje a gyer-
mekét, másfelől viszont ezt
mindenféle pedagógiai esz-
köz nélkül tegye meg. Mert,
ha a gyermek figyelmeztetést,
intőt kap, ha a tanár megfed-
di, megszidja, ne talán még a
hangját is felemeli, a szülő
szalad az igazgatóhoz, a veze-
tő óvónőhöz, az Alkotmány -
bírósághoz.

A saját megfigyelésem az,
hogy azok a szülők, akik ezt
elsőként teszik meg, pont
azok, akik a legkevesebb időt
töltik a saját gyermekükkel,
lassan fogalmuk sincs már
arról, mit jelent nevelni, te -
relgetni a gyermeket. Ezek a
szülők, hajlamosak azt hinni,
hogy a tanár szolga, akinek
helyettük kell nevelni a gyer-
mekeiket. A másik véglet az a
szülő, aki olyan módon rom-
bolja a pedagógusok tekinté-
lyét a saját gyermeke előtt,
hogy nem veszi komolyan,
amit a tanár üzen, mond, a
gyerek előtt kiröhögi a beírt
intőt, a tanárt hibáztatja a gye-
rek rossz jegyei miatt. Pedig,
ahogyan tudjuk a pedagógu-
sok egyik leghatalmasabb
szövetségesének a szülői tá -
mogatásnak kellene lennie.
Szerencsére még mindig túl-
súlyban vannak azok a szülők,
akik együttműködőek, akik
hisznek abban, hogy partner-
nek lenni a pedagógussal a
gyerek érdekét szolgálja.

„…Múltam tehát emlékek-
ben gazdag, jelenem pedig
erőpróbákban, kalandokban
és vidámságban bővelkedik,
hiszen napjaimat a jövővel
tölthetem. Tanár vagyok... És
mindennap hálát adok az
Istennek ezért.” Mi a város kép-
viselő-testülete pedig Önök -
nek adunk hálát, kedves Óvó
nénik, Tanító nénik, Tanár
nénik és bácsik, amiért létez-
nek, amiért szeretik, oktatják
és nevelgetik a gyerekeinket. 

Ménes Andrea 
polgármester

Szervezetfejlesztés a Vámospércsi 
Polgármesteri Hivatalban

XX. évfolyam, 7. szám
2010. július 

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

A képviselő-testület a
polgármesterrel felvál-
lalta azt, hogy biztosítja
az önerőt, a hivatal
és intézményei számára
 ahhoz a szervezetfejlesz-
téshez, amely biztosítja,
hogy hatékony és korsze-
rű, a 21. századnak meg-
felelő hivatal működjön
Vámospércsen.

Az önerőre ahhoz a pályá-
zathoz volt szükség, amely a
„Vámospércs Polgármesteri
Hivatalának és a projektbe
bevont intézményeinek szer-
vezetfejlesztése” címet viseli
és mellesleg az [ÁROP-
1.A.2/A.-2008-0193] hivata-
los jelzéssel illették a pályá-
zat kiírói. A sikeres megvaló-
sítás már folyamatban van,
és az önkormányzat vezetői
és szakemberei nagy remé-
nyeket fűznek hozzá.

A projekt teljes mértékben
igazodik a hivatal stratégiai
céljaihoz, vagyis, hogy a szer-
vezet alkalmas legyen a kép-
viselő-testület döntéseinek
előkészítésére, végrehajtásá-
ra, az egyes választási ciklu-
son átívelő feladatok megva-
lósítására, a hatósági munka
magas szakmai színvonalú
ellátására, és a lakosság jogos
elvárásainak teljesítésére.

A projekt folytatása annak
a testületi, vezetői elhatáro-
zásnak, hogy a szervezet
átalakítása, fejlesztése iga-
zodjon az önkormányzat
előtt álló feladatok végrehaj-
tásához. Az egyes ügyek inté-
zési idejének lerövidítése
kíméli az ügyfelek munka -
idejét és ez a helyi társadalmi

és gazdasági környezetre
kedvező hatást gyakorol. A
projekt megvalósítása elő-
mozdítja a szolgáltató típusú
hivatal kialakítását és a köz-
igazgatási szolgáltatások mi -
nőségének javítását.

Az érintett szervezeti egy-
ségek átvilágítása lehetővé
teszi a folyamatok újraszabá-
lyozását, a felelősség és ha -
táskörök pontosabb megha-
tározását, az úgynevezett
„technologizált” ügyintézés
kifejlesztését.

A költségvetés fegyelme-
zett végrehajtásához kap-
csolódó folyamatleírások és
a továbbfejlesztett közbe-
szerzési eljárás irányítottab-
bá teszik a pénzügyi, gazdál-
kodói tevékenységet is.
Mindez elősegíti a „jó gazda”
gondosságával történő gaz-
dálkodás szemléletét és gya-
korlatát. A fegyelmezett pénz-
 gazdálkodás pedig hozzájá-
rul a költségvetés stabilitásá-
nak megőrzéséhez. 

Az új eljárások lehetővé
teszik a lakosság rendszeres
és folyamatos tájékoztatását,
ha a döntésekre vonatkozó-
an bővebb és szervezettebb
az információ áramlás. 

A projekt indokoltsága: 
Az elmúlt időszakban tár-

sadalmi méretekben válto-
zott az önkormányzati hiva-
talokkal szembeni elvárás és
a vele kapcsolatban kiala-
kult felfogás is. A munka-
társaknak meg kell felelni
ezeknek az elvárásoknak, új
típusú szemléletre és gya-
korlatra van szükség. A rideg
hivatalnoki beállítódást át
kell formálni, az ügyfélbarát

szolgáltató típusú gondolko-
dássá és gyakorlattá. A lakos-
ság, a civil szervezetek, a vál-
lalkozások a hivataltól kultu-
rált környezetben, gyors,
szakszerű és jó minőségű köz-
igazgatási szolgáltatást, több
információt és szervezettebb
együttműködést várnak el. 

A polgármesteri hivatalban
a fejlesztés és a program meg-
valósítása nem egy időpont-
hoz köthető esemény, hanem
folyamatos tevékenység.

A projekt várható ered-
ménye:

A Polgármesteri Hivatal a
kor követelményei szintjén
látja el feladatát, önmaga
megújítására képes.

Csökken az ügyintézési
idő, növekszik az ügyfelek
elégedettsége.

A költségvetés fegyelme-
zett végrehajtása biztosítja a
pénzügyi stabilitást, környe-
zetbarát közbeszerzés elő-
mozdítja a települések fejlő-
dését.

A lakossági és civil szerve-
zetekkel, illetve a vállalkozá-
sokkal kialakított kapcsolat
kiegyensúlyozott viszonyt
teremt a hivatal és a lakosság
között.

A pályázat megvalósításá-
ban közreműködő tanács -
adó céget közbeszerzési eljá-
rás keretében választották
ki. A nyertes cég nagy szak-
mai tapasztalattal és számos
önkormányzati referenciá-
val rendelkező Controll
Holding Tanácsadó Zrt.
(1124 Budapest, Fürj u. 18.) 

A szoftverbeszerzést a
B PMS Kft. nyerte el.
(Budapest, Lövőház u. 7-9.
II. em.)

Dr. Bora Bernadett 
jegyző

Ünnepi Tanévzáró!

Ménes Andrea 
polgármester

A szakmai felkészítésen mindenki érdeklődéssel
figyelte az elhangzottakat

Az előadó az elmondottakat
szemlélteti

„A Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság megállapította,
hogy Hassó Adrienn és Vá -
mospércs Polgár mes teri Hi -
vatala mint alperesek, a
hivatal által kiadott Vá -
mospércsi Hírek című idő-
szaki lap, 2009. áprilisi
számának címlapján a
Fókusz rovatban „Ki véd

és ki hárít?” címmel megje-
lent, Hassó Adrienn által
írt cikkben – egy 2009. feb-
ruár 21. napján Vámos -
pércsen keletkezett tűzeset
kapcsán Gaál Sándor eljá-
rásának és a katasztrófa-
védelem kifejezésnek tu -
laj donított „a katasztrófa
oltalmazása, pártolása,

fedezése” jelentéstartalom
párhuzamba állításával
megsértették a felperes jó
hírnevét, annak hamis lát-
szatát keltve, hogy a felpe-
res tevékenysége a tűzkár
kiteljesedésére irányult.

Ezt meghaladóan a bí -
róság a felperes keresetét
elutasította.”

Fókusz

Helyreigazítás
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A képviselő-testület június 3-án rendkívüli ülést tartott. Első
napirendi pontban a testület elhatározta, hogy a Szociális
Szolgáltató Központ felújításának munkálatai alatt (az ellátottak
élet- és balesetveszély megelőzése érdekében) ideiglenesen –
erre a rendkívüli helyzetre tekintettel – az ellátottakat ideigle-
nesen elhelyezi a Vámospércsi Tájház épületébe. A képviselő-
testület az ÁNTSZ által megkövetelt minimális átalakítást (elsőd-
legesen: PVC, mobil wc, falikút, elhúzható válaszfal, akadály-
mentesítés) az ehhez szükséges anyagi forrást a 2010. évi költ-
ségvetés terhére biztosítja, felkérte az intézményvezetői felada-
tokat ellátó György Miklósnét, hogy az ellátottakat és hozzátar-
tózókat erről írásban szíveskedjen tájékoztatni, illetve a polgár-
mestert, hogy az ÁNTSZ-t írásban szíveskedjen a döntésről érte-
síteni. Második napirendi pontban arról döntöttek a képvise-
lők, hogy a Vámos Települések Szövetsége által 2010. június 4-5-
6-án megrendezésre kerülő IV. Nemzetközi Találkozóra busszal
a településünket és intézményeinket képviselő csoportot küld,
akik sport, kultúra, hagyomány, zene és művészeti előadásukkal
városunkat e nagyszabású eseményen képviselik, a szükséges
fedezetet a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja úgy, hogy
megemeli a Művelődési Ház rendezvényekre tervezett keretösz-
szegét, egyrészt a Művelődési Ház tűzijátékra betervezett keret
átcsoportosításából másrészt a Polgármesteri Hivatal költségve-
tésbe betervezett szállítási költség átcsoportosításával és a rep-
rezentációs keretből. A testület felkérte a polgármestert, hogy
az utazáshoz szükséges intézkedéseket szíveskedjen megtenni
és a település delegációját vezesse. Harmadik napirendi pont-
ban a testület úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal szer-
vezetfejlesztésével kapcsolatos ÁROP-os szoftverkövetést BPMS
céggel kívánja megkötni 25 000 Ft+áfa, azaz huszonötezer
forint+áfa összegben 2010. november 1-jétől, mivel a vásárolt
szoftver tőlük került beszerzésre, valamint felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy e tárgyban kössön szerződést, melyhez a fede-
zetet a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja. Több napirendi
pont nem volt, Ménes Andrea polgármester az ülést bezárta.

A képviselő-testület következő, rendkívüli ülését június 16-án
tartotta. Első napirendi pontban arról döntött a testület, hogy
megbízza a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft-t,
hogy a hatályos jogszabályok betartásával: a Holpné Dr. Kasza
Zsuzsával megkötött szerződést a Vámospércs I. fogorvosi kör-
zet ellátására módosítsa a KAHO Kft. (4034 Debrecen, Fiákeres
u. 1., képviseli: Holpné Dr. Kasza Zsuzsa ügyvezető igazgató)
nevére 2010. június 16. napjával, a Vámospércs II. fogorvosi kör-
zet ellátására 2010. augusztus 1. napjával kössön szerződést a
KAHO Kft-vel, az átmeneti időszakban, 2010. július 5. és 2010.
augusztus 1. között, a Vámospércsi Nonprofit Kft. gondoskod-
jon a Vámospércs II. fogorvosi körzet ellátásáról oly módon,
hogy megbízási szerződést köthet Dr. Marsalik Tihamér fogor-
vossal a Vámospércs II. fogorvosi körzet fogorvosi teendőinek
ellátására. Második napirendi pontban a testület elhatározta,
hogy pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Vámospércsi Kirendeltségéhez 6 fő közhasznú foglal-
koztatásának támogatására 6 hónap időtartamra, a munkabér és
járulék 70%-át a munkaügyi központ támogatja, míg 30%-át az
önkormányzatnak kell biztosítani, valamint felkérte a polgár-
mestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Harmadik napirendi pontban úgy határoztak a képviselők,
hogy Halmos Sándor részére nyújtott támogatás összegét 20 000
forintban állapítja meg, amely a Vámospércsi zsidóság történe-
tének könyvben való megjelentetése céljából nyújtja a kérelme-
zőnek. Negyedik napirendi pontban a testület módosította egy
korábbi határozatát az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító
program II. ütemével kapcsolatban, az áfa-változás miatt.
Ötödik napirendi pontban a Vámospércs- és Nyírmártonfalva
települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása című
pályázattal kapcsolatban hozott döntéseket a testület: a
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT), Költség-
Haszon Elemzés (CBA) és II. fordulós pályázat elkészítésére beér-
kezett ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb, azaz
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő
Cashfund Zrt-t nyilvánította nyertesnek, a Projekthez kapcsoló-
dó PR/Tájékoztatási feladatok ellátása elkészítésére beérkezett
ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb, azaz legala-
csonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevőt , a CLAR-
BIS Kft.-t nyilvánítja nyertesnek. A testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a Nyírmártonfalva község döntését követően kös-
sön szerződést a nyertes céggel. Hatodik napirendi pontban a
Hidro Vp. Kft. ügyeivel kapcsolatban hozott határozatokat: fel-
kérte a kft. ügyvezetőjét, hogy szíveskedjen írásban szakmai tájé-
koztatót készíteni a felmondás jogkövetkezményeire vonatko-
zóan, annak szakági, jogi, gazdaságossági következményeit ele-
mezve és különösen térjen ki arra, hogy a vámospércsi lakosok
biztonságos ivóvízellátása hogyan biztosítható leggazdaságo-
sabban és biztosítható-e 180 nap leteltét követően és annak mi a
becsült költsége. (engedélyek beszerzése, szakhatósági megke-
resések, eljárási díjak, esetleges pályáztatás, stb), valamint a tes-
tület felhatalmazta és kérte az önkormányzat nevében az ebben
az ügyben eljáró ügyvédet, hogy kérjen állásfoglalást a hatás-
körrel rendelkező szervtől, illetve szakembertől olyan kérdé-
sekben, amelyek a képviselők döntéseinek meghozatalában
segítséget nyújtanak. Ezt követően zárt ülésen folytatódott a
képviselő-testület munkája, melyen egyedi kérelmek megtár-
gyalására került sor.

Ménes Andrea polgármester

6.14. Ezen a napon Nyír -
adonyban és vonzáskörzeté-
ben az erős viharos időjárás
miatt 14 alkalommal kellett a
Vámospércsi és Nyíradonyi
egységeknek beavatkozni.
Egy esetben egy kb.: 25 m
magas 70 cm átmérőjű nyár-
fa lakóházra dőlt. Ezen kívül
sok más helyen dőlt úttestre,
valamint vasúti pályára nagy-
 méretű fa. Egyik esetben
sem történt személyi sérülés,
az anyagi kár viszont jelen-
tős volt.  

6.15. Nyíracsádon, a  Bent -
lakásos Gyermekotthonban
egy kb. 20 m magas nyárfa
kb. 20 cm átmérőjű ága leha-
sadt, az otthonban lévő gye-
rekeket veszélyeztette. Az
egység beavatkozott kihú-
zós létrán át kézifűrésszel. Az
eset során személyi sérülés
és kár nem keletkezett.

Ezen a napon a Nyír -
adonyi egység a Szakolyi tűz-
oltóságnak vonult segítség-
nyújtásra Szakoly és Nyír -
mihálydi területére a vihar
okozta károk helyreállításá-
ra. 17 esetben avatkoztak be,
fakidőléseknél, illetve házak-
ban, háztetőkben keletke-
zett károk helyreállításában
segítettek. 

6.19. Vámospércsen, méh-
raj családi ház kéményébe
költözött, lakókat veszélyez-
tették. Az egység méhcsap-
dával oldotta meg a felada-
tot. Az eset során személyi
sérülés és kár nem történt.

Nyíradonyban a viharos
időjárás miatt, több, kb 15-

20 cm átmérőjű faág villa-
mos vezetékre szakadt. Az
önkéntes tűzoltó egység be -
avatkozott motoros láncfű-
résszel..

Aradványpusztán, egy kb.
10 m magas fa lakóház irá-
nyába megdőlt, felsővezeté-
ket és a lakókat veszélyeztet-
te. Az egység motoros lánc-
fűrésszel, kézi fűrésszel és
kihúzós létrával hárította el a
bajt. 

Vámospércsen, vízóra ak -
nában a vízvezeték eltört. Az
egység a vízmű szakemberé-
nek nyújtott segítséget. 

Nyíradony és Nyíracsád
között, egy kb. 20 m magas
fenyőfa 22 kV-os elektromos
vezetékre dőlt, a vezeték
elszakadt. A lelógó vezeték
ívet húzott, mely meggyúj-
totta az aljnövényzetet, és a
homokot megolvasztotta. A
tűzoltók az E-on kiérkezéséig
csak porral oltóval tudott
beavatkozni. A teljes áramta-
lanítás után a fa eltávolításá-
ra motoros fűrésszel, a talaj
visszahűtésére 2 „D” sugárral
avatkoztak be.

6.26. Nyíradony és Tiszta -
víz között egy személygép-
kocsi árokba borult. A jár-
műben két személy utazott,
akik a balesetben szerencsé-
re nem sérültek meg. Az egy-
ség az áramtalanítás után az
autót az útra vontatta, me -
lyet autómentőn elszállítot-
tak. A beavatkozás idejére
félpályás útzár volt.

Kovács Sándor
önkéntes tűzoltó

HÍRDETMÉNY

Elkészült a város módosított településrendezési ter-
vének javítása, a Polgármesteri Hivatal (Vámospércs,
Béke u. 1.) földszinti előterében az önkormányzat 30
napra közszemlére kifüggesztette.

Az érdeklődők és az érintettek megtekinthetik, és a
műszaki csoport nál felvilágosítást kaphatnak.

Véleményüket, észrevételüket írásban — személyesen
vagy a Polgár mes teri Hivatal műszaki csoportjának
címezve — tehetik meg.

Vámospércs, 2010. június 21. 
Ménes Andrea
polgármester

Értesítés
2010. július 26. napjától július 30. napjáig 

TÜDŐSZŰRÉS LESZ.

A szűrés helye Művelődési ház előtti parkolóban, szűrő-
buszban történik.

A szűrés ideje hétfőtől péntekig délelőtt 8 órától délután
14 óráig tart.

Idézések küldésére nem kerül sor.
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapot, TAJ-kártyát és a

személyi  igazolványt, lakcímkártyát be kell mutatni.
A szűrés 40. életévüket betöltöttek részére térítésmentes.

A  40 év alattiaknak 840 Ft térítési díjat kell fizetniük. 
Ajánlott a szűrésen való részvétel, akiket leginkább veszé-

lyeztet a tuberkulózis életkortól függetlenül:
Gyógyult tbc-s betegségek, bizonyos társbetegségben

szenvedők (cukorbetegség, immunológiai betegségek,
alkoholfüggőség, senyvesztő betegségek) tbc-s személlyel
érintkezettek, szociálisan halmozottan hátrányos helyze-
tűek,

egészségügyi könyvesek (élelmiszeripar, egészségügy,
pedagógusok).

Nem szükséges a részvétel: 
Ha három hónapon belül mellkas röntgen vizsgálaton

vett részt,
Várandós nők se vegyenek részt a vizsgálaton.
Kinek ajánlott a tüdőszűrés a hörgőrák fokozott veszélye

miatt?
– 40 éven felüli dohányosoknak és exdohányosoknak,
– rákkeltő inhalativ ártalomnak kitett személyek,
– tüdőrák halmozott előfordulása.

Sajóvámos Község Polgármesterétől 
3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2.
Tel.: 46/ 597-222

Ménes Andrea
Polgármester Asszony részére
Vámospércs

Tisztelt Polgármester Asszony !
Ezúton mondok köszönetet mindazért, amiért „segítő

kezet nyújtott felénk” abban a nehéz időszakban, amikor
településünket nem csak az árvíz sújtotta, hanem a vezetékes
ivóvíz hiánya is veszélyeztette.  

Örömmel fogadtunk minden segítséget, és a 2010. június
8-án – az Ön szervezésében leszállított – 500 db másfél lite-
res ásványvíz kiosztásával hozzájárultak a sajóvámosi lakos-
ság gondjainak enyhítésén.

Jó érzéssel tölt el, hogy a nehéz pillanatokban nem voltunk
egyedül, mert kérés nélkül is kaptunk támogatást. Szép pél-
dája mindez az összefogásnak és az emberi szív nagyságának. 

Valamennyi sajóvámosi lakos nevében fogadja el őszinte
hálámat.

Sajóvámos, 2010. június 23.
Tisztelettel:
Komjáthy Lajosné
polgármester 

A Városi Könyvtár hírei
Június 9-én a 81. Ünnepi

Könyvhét alkalmából könyv-
tárunk vendége volt Rostás-
Farkas György, József Attila
díjas író, költő. Az irodalmi
délutánon a roma származá-
sú író életéről, munkásságá-

ról beszélgettünk, valamint
verseiből és meséiből olvas-
tunk fel. 

A könyveiből vásárolhat-
tak az érdeklődők, melyet a
könyvtárból is ki lehet köl-
csönözni.

Betegápolást vállalok.
Ér deklődni lehet a 06-
70/665-4999-es telefonszá-
mon.

Értesítjük Önöket, hogy a
Városi Könyvtár 2010. július
5. és július 24. kö zött zárva
lesz.

Nyitás: 2010. július 26-án
(hétfőn) 9 órától

Megértésüket köszönjük!

A július 26-i nyitáskor
többek között az alábbi, új
könyvekkel várják az olva-
sókat a könyvtárban:

Roberts, Nora: Menyasz -
szonyok.

Lőrincz L. László: Mon szun.
Lőrincz L. László:  A lófejű

démon. 

Cabot, Meg: Tinibálvány.
Cabot, Meg: Locsifecsi ki rály-

nő.
Robert László: A hosszú élet

titka.
Montag, Karin: Gombák.
Steel, Danielle: A dél ajándé-

ka.
Meyer, Stephenie: Napfo -

gyat kozás.
Meyer, Stephenie: Újhold.
Cole, Kresley: Vám pír harc.
Christie, Agatha: Az élet

súlya.

Diósné Kozma Erzsébet
Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató

Viharok jönnek, mennek

Védje meg értékeit,
ne bízza a véletlenre.

LAKÁSBIZTOSÍTÁS 
nagy kedvezményekkel a

Groupama-Garancia Biztosítónál

Időpont egyeztetés: 06-30/503-80-47
Iroda: Nagy u. 83.

(Ugyanitt:
jelzáloghitelek, megtakarítások, nyugdíjpénztárak,

egyéb biztosítások )

Júniusi káresetek

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

özv. SÁNDOR IMRÉNÉ
sz.: Berki Julianna

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

részvéttel osztoztak.

AA PP RR ÓÓ
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Kedves Könyvtárlátogatók!

Megynyílt Kiss József vámospércsi születésű 
festőművész "Impressziók" című kiállítása, amely

augusztus 2-ig tekinthető meg a Művelődési
Házban. A felvételen balról jobbra haladva:

Polgárné Nagy Elvira, Huszti János,
Ménes Andrea polgármester, Kovács Sándorné,

Tömöri Lajos képviselők.

Rostás-Farkas György, József Attila Díjas költő volt a vendége
a Városi Könyvtár által szervezett író–olvasó találkozónak. 

A képen a költő a találkozó résztvevői között műveit dedikálja



Vámos Települések Találkozója
2010. június 4-e és 6-a

között rendezték meg a IV.
Nemzetközi Vámos Tele -
pülések Találkozóját. A
Vámos Települések Szö -
vetsége azokat a városo-
kat, falvakat tömöríti,
amelyek valaha jelentős
szerepet töltöttek be a
vámszedés tekintetében,
és amelyek még ma is
nevükben őrzik ennek
emlékét. Az idei találkozó-
ról szó ló beszámoló az
egyik vámospércsi részt-
vevő, Lakatos Viktória
élménybeszámolója alap-
ján ké szült és a képeket is
ő készítette.

A szövetség tevékenysé-
ge, illetve a tagok együttmű-
ködése az üzleti szektorban,
az idegenforgalom fejleszté-
sében, a környezet és termé-
szetvédelemben, a sport,
művelődés, a kultúra, a tudo-
mány és a technológia terü-
letén valósul meg. Három

évvel ezelőtt tizenegy részt-
vevővel alapították meg a
szövetséget, amely azóta
huszonkét tagúra bő vült, sőt
időközben nemzetközivé is
vált, hiszen 2008-ban öt szlo-
vákiai és három romániai
település is csatlakozott a
kezdeményezéshez.

Egy évvel ezelőtt éppen
Vámospércs rendezte a talál-
kozót, ez úttal viszont a
program házigazdája a ro -
mániai Vámosgálfalva volt.
Nagyon sokan eljöttek a ren-
dezvényre, összesen húsz
település, amelyeket érde-
mes név szerint is felsorolni.
Nemesvámos, Sajóvámos,
Somogyvámos, Vámosatya,
Vámoscsalád, Vámosgyörk,
Vámosoroszi, Vámospércs,
Vámosújfalu, Vámos szaba -
di, Vámosmikola, Vámos, Vá -
mosladány, Vámosfalva, Vá -
moslucska, Vámosbalog, Fel -
sővámos, Vámosláz, Vámos -
udvarhely, Vámosgálfalva.

A vendégek fogadása Vá -
mosgálfalván, a Szász Hor -
dója Étterem és Panzió udva-
rán felállított rendezvénysá-
torban volt. Keszeg István
polgármester nyitotta meg a
találkozót, amit egy táncbe-
mutató, majd a vacsora kö -
vetett. A vendégeket a Vá -
mosgálfalvától 30 km-re lé -
vő Nyárádtőn szállásolták el. 

A szombati nap reggelivel
kezdődött, majd a résztvevők
elindultak Vámosgál falvára
a felvonulásra. A településre
„vámszedés” után le hetett
belépni, vagyis minden tele-
pülés vitt valamilyen ajándé-
kot és ezt kellett átadni. 

Vámospércs egy tulipános
ládát vitt, amelyet So mogyi
László Gábor festett és ebbe
kerültek az ajándékok. A
vámot helyi népviseletben a
fiatalok szekérrel vitték to -
vább. A települések küldött-
ségei ezután átmentek a falu
Szászbogács felőli bejáratá-

hoz, ahonnan elindult a fel-
vonulás a főutcán. Min den
település tábláját egy-egy
helyi népviseletbe öltözött
lány tartotta. A he lyiek na -
gyon vendégszeretőek és
kedvesen fogadtak minden-
kit. Kiálltak a házak elé és
üdvözöltek minket. Az idő-
sebb nénik némi elemó-
zsiával kínálták az ide érkező-
ket.

A felvonulás után ismét a
rendezvénysátorhoz veze-
tett az út, ahol ünnepi meg-
nyitó kezdődött, majd meg-
hallgatták a román, magyar,
szlovák és az Európai Unió
himnuszát, a Vám és Pénz -
ügyőrség fúvószenekarának
kíséretében. Mint eddig
min den találkozón, most is
gyertyagyújtás következett,
melyre minden részt vevő
település polgármesterét fel-
kérték a színpadra. Ünnepi
beszédekkel folytatódott a
délután, majd köszöntötték

a Vámosudvarhelyről elin-
dult kerékpárosokat, akik va -
sárnap érkeztek Vámos -
pércs re, ahol természetesen
megvendégelték őket és
szál lásukat is biztosították. 

A felvonulással egy idő-
ben megkezdődtek a telepü-
lések közötti sportrendezvé-
nyek. A vámospércsiek kö -
zül ezekben jeleskedett Rácz
Dóra, Ács Péter, Pólyik Dá -
vid és Balogh Zoltán. Büsz -
kék lehetünk rájuk, hiszen
egyéniben és csapatban is
első helyezést értek el, így
kupával jöhettek haza. 

A rendezvényen polgár-
mester találkozó is volt a
helyi étteremben, majd a
települések saját műsoraikat
adták elő. Láthattunk nép-
táncot, modern táncot, és
hallhattunk éneket, verset. 

A vámospércsiek kán-kán-
nal készültek, a táncos pri-
madonnák szerepében pe -
dig Ménesné Vincze Anikót,

Ács Péternét, Nagy Hajnal -
kát, Csere Gabriellát, Rácz
Ildikót, Tarr Anitát láthat-
tuk. A tehetséges énekes fiú,
Grega Csaba egy dallal ké -
szült, amivel mindenkit el -
kápráztatott. Végül, „A sze-
nes ember” című bohózatot
láthatta a közönség Polgár -
né Nagy Elvira és Somogyi
László Gábor előadásában.

A rendezvénysátor mel-
lett egész nap zsibongott a
vásártér, ahol mindenki ked-
vére nézelődhetett.

Ezt követően jött a tombo-
lasorsolás, majd a vacsora, és
megkezdődtek a kon certek.
10 órakor pedig egy gyönyö-
rű tűzijáték zárta a napot.

Vasárnap ökumenikus is -
tentiszteletet tartottak, a
nap folyamán pedig koncer-
teket rendeztek. A vámos-
pércsi csapat a reggeli után
kirándulni indult. Meglá to -
gatták Marosvásárhelyet és
Segesvárt is. 

A rendezvénysátornál balról Csere Gabriella, Bálega
Jánosné és Dr. Bora BernadettA Marosvásárhelyi Kúltúrpalota

9 óra, kezdődik a
felvonulás. A helységnév-

táblákat népviseletbe
öltözött lányok tartják ,,Közhírré tétetik”

A találkozó vámospércsi résztvevői Segesvár környékén a táj is gyönyörű

Segesvár egyik utcája, régi polgári házakkal Ács Péter és Pólyik Dávid

Ménes Andrea és Grega
Csaba a helytörténeti

múzeumnál
Béres Sándorné, Lakatos Viktória, Ménes Andrea,

Bora Bernadett és Újhelyi Istvánné jó hangulatban
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,,B a l l a g  m á r  a  v é n  d i á k . . . ”

Ádám Zoltán
Ásztai Georgina Gizella
Balogh Marianna
Bárány Lilla
Belicza Tamás
Boros Szabina
Ferencz Vivien
Fodor László
Guba Boldizsár
Hajdu Bence
Hetey Anett
Hunyadi Renáta
Keserű György Richárd

Kiss Gábor
Könnyű Richárd
Nagy Fruzsina
Nánási Dávid
Ratku Diána
Rohács Rebeka
Sándor Zsolt László
Szűcs Szabina Erzsébet
Tanka Ákos Zoltán
Téglási Norbert
Tóth Bence Attila
Tömöri Péter

Az elmúlt 10 évben 
nyugdíjba vonult kollégák:
Kindris Gáborné
Sarudi Sándorné
Pálfalvi Istvánné
Dr. Lengyel Róbertné
Bálint Katalin
Deák Gáborné
Medgyesi Imréné
Nótin László
Nagy Sándorné

Aktív pedagógusaink:
Deákné Demjén Ilona
Fodor László
Fodorné Regőczy

Marianna
Sütő Csaba
Kecskés Sándorné
Rácz Ildikó
Mészárosné Oláh Róza 

ig. hely.

Sarudiné Oláh Enikő 
igazgató

Papp Lászlóné ig. hely.
Kovács Gyöngyi
Kelemenné Hajdó Mária
Tóth Éva
Kovácsné Várdai Izabella
Kissné Vályi Mónika
Patakiné Ács Erika
Nagyné Pesti Gyöngyi
Szláma Edit
Ács Péterné
Kovácsné Nagy Anikó
Tarr Anita
Tóthné Nagy Beatrix
Csuth Imréné
Ráczné Stummer Ibolya
Róna Márta
Dr. Kádárné Kupecz Erika
Szabó Gyula
Ludmanné Németh 

Marianna

Fagyal Brigitta
Jankovics Magdolna
Veresné Sándor Erika
Takács Márta
Tankáné Antal Irén
Tarr Ildikó
Hetey Lajosné
Antal Csaba
Medve Anita
Csürkéné Molnár Edit
Szabóné Tóth Andrea
Kriska Zoltánné
Silye Barnabás
Tanka Ilona
Tardi Sándorné
Ádám Magdolna
Kobezda Szilvia
Dancsevics Györgyi
Elekné Laczkó Judit
Nagy Gyuláné
Szentjóbi Marianna
Cseh Nóra Zsuzsa

Pedagógus tabló, 2009/2010-es tanév 

8.a

Osztályfőnök: Tóth Éva 

Balogh Csilla
Balogh Ernő
Bara Benjamin János
Deák László
Diós Izabella
Guba Tímea
Kis Péter Bálint
Kiss Fruzsina
Kiss Lajos
Kocsis Sándor
Ludmán Imre

Marázi Erzsébet
Mezei Bettina
Mézes Attila Imre
Nagy Nikolett
Németi Krisztina
Polgár Fanni
Simon Andrea
Simon Brigitta
Tarr Fruzsina 
Tar Szilvia
Ujvári Péter Sándor

8.c

Osztályfőnök: Fodor László

8.b

Osztályfőnök: Róna Márta

Bancsi Krisztián
Dorogi Melinda
Katona Kristóf
Kiss Dávid Roland
Korcsmáros Ferenc
Makula Patrik Rafael
Oláh Regina Ildikó
Orosz Beáta
Rost Tibor

Porczió Ágnes
Sándor Imre
Szallai Péter
Szallai Tibor
Tagyi Renáta
Tordai Barbara
Tóth Alexandra
Török Márta
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