
Képversek és ikonok
Advent idején egy nagyszerű kiállítás nyílt meg a

Vámospércsi Művelődési Házban, amelyet mindenki-
nek szeretettel ajánlunk a figyelmébe. Különös, és a
mindennapokban ma már csak ritkán látható alkotá-
sokat tekinthetnek meg az idelátogatók. A kiállított
anyag egy művészházaspár munkája. Olyan alkotások
ezek, amelyek különböző műfajban születtek, mégis
kiegészítik egymást. A művészházaspárból a feleség,
Kelemen Erzsébet debreceni művész-tanár és a férj,
Zolcsák Miklós penészleki görög katolikus lelkész az
értelmiségi lét egy sajátos, csak ritkán előforduló típu-
sát testesítik meg. Életükben a hit és a napi munka
összefonódik a művészi önkifejezéssel. A férj ikonfes-
tészettel foglalkozik, a feleség pedig ír, méghozzá több
műfajban.

Kelemen Erzsébet ezúttal képverseivel mutatkozik
be a vámospércsieknek. A képvers, mint formabontó
alkotás jelenik meg a szemünk előtt. Ugyanakkor, ha a
forma mögött a tartalmat is észrevesszük, akkor rájö-
vünk, mennyire közel állnak mégis hozzánk azok a
gondolatok, amelyeket a képvers témakörében dokto-
rátust is szerzett művész fontosnak tart megjeleníteni.
Elsőként a különös, betűkből szőtt képek ragadják meg
a látogató tekintetét. Aztán ahogy egy-egy forma oda-
vonz, és olvasni kezdjük, máris felejtjük a szokatlan
figurát és gondolataink az alkotó gondolatait követik.
Ahogy az olvasásnak vége, ismét rájövünk, hogy a kacs-
karingós sorok révén milyen különös pályát jártunk
be, és hogy ez, egy lépést hátra téve képpé áll össze
ismét. Nagyszerű élmény erre újra rájönni úgy, hogy
már a tartalommal is tisztában vagyunk. Forma és mon-
danivaló egymást erősíti, egymást hangsúlyozza.
Nagyszerű párosítás, egy finomlelkű, értő művész tol-
lából.

Zolcsák Miklós tizenöt éve fest ikonokat a műfaj
iránti mérhetetlen tisztelettel és alázattal.  Az ikonfestés
számára láthatóan nemcsak szenvedély, hanem élethi-
vatás is. „Mint igehirdető, a vizualitás eszközeivel is az
igazságot akarom közvetíteni. Az igazságot, hogy van
transzcendencia, van Isten, és szereti az embert” – nyi-
latkozta valahol. És valóban. Az alkotások igét is hirdet-
nek, amellett, hogy gyönyörűek, és ennél fogva akarva,
akaratlanul a lelki meditáció szférájába képesek repí-
teni a szemlélőt. Ebben a műfajban az individuum alá-
rendelt szerepet kap, ám teljesen mégsem szorul hát-
térbe, mert bár a téma és a kompozíció teljes mértékig
kötött, a színválasztás magán viseli az alkotó egyénisé-
gét. A színek mellett pedig egy-egy szimbólum megje-
lenítésével, ezek gyakori használatával ott van az alko-
tó személyes véleménye és üzenete is alkotásaiban. Az
egymás mellett sorakozó ikonok szigorúan követik a
görög–bizánci iskola hagyományait, leghívebben és
leggyakrabban a krétai stílust. A penészleki görög-kato-
likus művész-pap láthatóan kedveli az arany hátteret,
szereti kidomborítani a képet, váltogatni a fénylakkos
és a matt megoldást, ami selymesebbé teszi az ikono-
kat.  Ajánljuk hát a kiállítást azoknak, akik még nem lát-
ták. És hogy valóban páratlan élménnyel lesznek gaz-
dagabbak, akik ellátogatnak a művelődési házba, arra
az is bizonyíték, hogy a szervezők szerint is sokan vol-
tak kíváncsiak a megnyitóra, amikor a művészházaspár
először mutatta be munkáit a vámospércsieknek. 

Egyszerűsített honosítási eljárás
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Legyünk őszinték, 2004.
december 5-én a honi ma -
gyarság szépen leszere-
pelt a világ és az ország-
határokon túlra szorított
nemzettársaink előtt a
kettős állampolgárságról
szóló nép szavazáson. 

Ezen ugyanis az alacsony
részvétel miatt érvénytelen
eredmény született, ráadásul
a határokon túl élő magya-
rok kettős állampolgársága
mellett alig több mint ötven-
százaléknyi szavazó voksolt.
Szégyenkez hetünk, hiszen
csupa olcsó hazugság miatt
és puszta nyereségvágyból
megtagadtuk (tisztelet a
kivételnek) azokat, akiknek
ugyanolyan vér folyik az ere-
ikben. Az új kormány legelső
intézkedésével beterjesztet-
te az Or szággyűlés elé azt a
törvényt, amely kiköszörül-
heti azt a csorbát, amelyet a
jövőben sosem szabad elfe-
lejteni, nehogy még egyszer
édes testvéreink ellen uszít-
hassanak bennünket. 

Az Országgyűlés 2010.
május 26-án fogadta el a
magyar állampolgárságról
szóló 1993. évi LV. törvény
módosítását, amely lehetővé
teszi 2011. január 1-jétől a
határon túli magyarok egy-
szerűsített honosítását. Ar -
ról, hogy a gyakorlatban
hogyan alkalmazzák ezt,
illetve mit kell tennie annak,
aki élni akar a lehetőséggel,
Nagyné Héjjas Erikát, az
okmányiroda munkatársát
kérdeztük.

A szakember elmondta,
hogy az egyszerűsített, ked-
vezményes honosítást mos-
tantól nem csak Magyar -
országon élő (függetlenül az
itt tartózkodás időtartamá-
tól, jogcímétől) személy kér-
heti, hanem a szomszédos
államokban élők mellett
a nyugat-európai, tengeren
túli kérelmezők egyaránt. Az
új rendelkezések értelmé-
ben ezen túl nem kell igazol-
ni a kérelmezők lakhatását és
megélhetését (az itt élőnek
sem), és alkotmányos alapis-
meretekből sem kell vizsgát
tenni, elegendő a magyar
nyelv tudása. 

Az egyszerűsítet honosítá-
si eljárás lefolytatása illeték-
és igazgatási szolgáltatási díj-
mentes. 

Fontos, hogy az állampol-
gársági kérelmet egyénileg
és csak személyesen lehet
benyújtani, a korlátozottan
cselekvőképes, illetőleg cse-
lekvőképtelen személy ne -
vében a törvényes képviselő
terjesztheti elő a kérelmet. 

Az állampolgársági kérel-
met a kérelmező (ideértve a
Magyarországon élő kérel-
mezőt is) lakóhelyétől füg-
getlenül választása szerint
bármely

– települési – fővárosban

a kerületi – önkormányzat
polgármesteri hivatal anya-
könyvvezetőjéhez,

– külön jogszabályban
meghatározott körzetköz-
ponti jegyző székhelyén mű -
ködő anyakönyvvezetőhöz,

– a magyar konzuli tisztvi-
selőhöz, 

– a Bevándorlási és Ál -
lampolgársági Hivatal Re -
gionális Igazgatóságainak
ügyfélszolgálatához be nyújt-
 hatja.

Ha az állampolgársági
kérelem hiányos, vagy az
elbíráláshoz szükséges ok -
iratokat a kérelmező nem
csatolta, az eljáró szervek a
hiány pótlására határidő
kitűzésével felszólítják a
kérelmezőt. 

Az állampolgársági kére-
lemhez csatolandó okiratok: 

– személyazonosság iga-
zolására: érvényes útlevél,
ennek hiányában érvényes
személyazonosító igazol-
vány vagy tartózkodási jogot
igazoló okmány, vagy veze-
tői engedély 

– születési anyakönyvi
kivonat (eredeti és hitelesí-
tett fordítás)

– családi állapotot igazoló
okirat (házassági anyaköny-
vi kivonat, jogerős bontópe-
ri ítélet, halotti anyakönyvi
kivonat). A még hajadon,
illetve nőtlen kérelmezők-

nek erről nem kell igazolást
csatolni. 

– a felmenő vagy a kérel-
mező magyar állampolgársá-
gát igazoló okiratok: állami
és egyházi anyakönyvből
kiállított születési, házassági,
halotti anyakönyvi okirat,
egykori állampolgársági bi -
zonyítvány, elbocsátási ok -
irat, névváltoztatási okirat,
korabeli magyar katona-
vagy zsoldkönyv, magyaror-
szági kárpótlási határozat,
útlevél, személyi igazolvány,
munka- vagy cselédkönyv,
lakcímbejelentő lap, illető-
ségi bizonyítvány.

 – saját kézzel írt önéletrajz,
– két darab igazolványkép.
A magyar származás iga-

zolásánál fontos, hogy a csa-
ládi kapcsolat, azaz a családi
ág, a leszármazási lánc követ-
hető legyen.

A magyar állampolgárság
könnyített felvétele mellett
új lehetőség, hogy az állam-
polgársági kérelemmel egy -
idejűleg benyújtható név-
módosítási kérelem is,
amely arra nyújt lehetősé-
get, hogy a kérelmező a ma -
gyar állampolgárság meg-
szerzésével együtt

– visszanyerje családjának
egykor – esetenként régies
magyar helyesírás szerint –
viselt családi nevét, 

– a magyar névviselési szo-

kásoktól idegen elemeket,
nemre utaló végződést a
nevéből elhagyja, illetve 

– utónevének a magyar
megfelelőjét kérje. 

A kérelmező saját vagy fel-
menője egykori magyar szü-
letési családi nevének írás-
módját korabeli magyar álla-
mi hatóság által kiállított
okirattal tudja igazolni,
amely elsősorban a kérelme-
ző vagy felmenője magyar
anyakönyvi kivonata, továb-
bá az anyakönyvi bejegyzés
alapján kiállított, a személyi
adatokat közhitelűen igazo-
ló okmány. Ezek egybeesnek
a kérelmező vagy felmenője
egykori magyar állampolgár-
ságát igazoló, vagy valószí-
nűsítő okiratokkal. 

A névmódosítást szemé-
lyenként, önálló kérelem-
nyomtatványon kell kérel-
mezni. 

A kérelemről a köztársasá-
gi elnök dönt. 

Az ügyintézési idő várha-
tóan a kérelem benyújtásá-
tól számított 4-5 hónap. 

A pozitív elbírálást köve-
tően a honosított személy
választása szerinti, azaz ma -
gyar állampolgársági esküt,
vagy fogadalmat tesz. 

Az esküt vagy fogadalmat
a honosított vagy magyaror-
szági polgármester előtt,
vagy a magyar külképviselet
vezetője előtt lehet letenni.
A cselekvőképtelen személy
nevében az esküt vagy foga-
dalmat a törvényes képvise-
lője teszi le. 

A honosított a magyar
állampolgárságot az eskü
vagy fogadalomtétel napján
szerzi meg. 

Városunkban igen nagy
az érdeklődés az egyszerűsí-
tett honosítási eljárással
kapcsolatosan, ezért a kére-
lem előterjesztését megelő-
zően előzetesen időpont-
foglalásra van szükség. Nagy -
né Héjjas Erika elmondta,
hogy a magyar– román határ
közelsége miatt vélik úgy,
hogy Vámospércsen sokan
akarják majd lebonyolítani a
magyar állampolgárság fel-
vételét, amire fel vannak
készülve. 

Az eljárás folyamatossága
érdekében érdemes előzete-
sen telefonon érdeklődni a
részletekről, majd pedig idő-
pontot kérni. Az biztos, hogy
a romániai nagykövetség és a
konzulátusok már jó előre,
hónapok múlva tudnak idő-
pontot biztosítani a jelent-
kezőknek, míg a hazatelepü-
lési ok mány irodáknál még
könnyebb, korábbi bejelent-
kezést intézni. Az előzetes
megkeresések alapján arra
lehet számítani, hogy janu-
ártól gyakorlatilag folyama-
tos lesz a magyar állampol-
gárságot igénylők részéről a
megkeresés a helyi hivata-
lokban is. 

Egy korábbi honosítás, ahol Kelemen Renátának Ménes
Andrea polgármester adja át ünnepélyes keretek között

a magyar állampolgárságról szóló okmányt

A művészházaspár és a művelődési ház igazgatója



A képviselő-testület 2010. december 15-én rendes ülést tar-
tott. Első napirendi pontban a meghirdetett jegyzői állással kap-
csolatban beérkezett pályázók meghallgatására került zárt ülé-
sen sor, és a testület úgy határozott, hogy 2010. január 24-től
Kanyóné Papp Klára pályázót nevezi ki 3 hónap próbaidővel a
város jegyzőjévé. Ezt követően nyílt ülésen folytatták munkáju-
kat a képviselők. 

A következő napirendi pontban a képviselők megtárgyalták
az önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót, az abban foglaltakat elfogadták. Harmadik napi-
rendi pontban a képviselő-testület a 2011. évre vonatkozó költ-
ségvetési koncepciót a beterjesztett javaslatnak megfelelően
elfogadta, ezt követően a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szó-
ló rendelet elfogadása következett. Ötödik napirendi pontban
az ivóvízről és a szennyvízszolgáltatásról szóló rendelet módo-
sítását fogadta el a testület. Így 2011. január 1-jétől az ivóvíz-szol-
gáltatás díja lakossági fogyasztó részére 294 forint/m3+25% áfa,
közületi fogyasztó részére 341 forint/m3+25% áfa, a szennyvíz-
szolgáltatás lakossági fogyasztó részére 136 forint/m3+25% áfa,
közületi fogyasztó részére 247 forint/m3+25% áfa összegre vál-
tozik. A lakossági alapdíj: 283 forint/hó/bek.+25% áfa, a közüle-
ti alapdíj: 283 forint/hó/bek.+25% áfa összegre módosul.

Következő napirendi pontban a hulladékkezelésről szóló
helyi rendelet módosítását fogadta el a testület, így 2011. január
1-jétől a 120 literes edényzet ürítésének a díja: bruttó 363
Ft/edényzet (nettó 290 Ft+áfa) összegre változik, az AKSD Kft.
által adott díjkalkulációnak megfelelően.Hetedik napirendi
pontban a képviselők a Hidro Vp. Kft.-ben az önkormányzati
51%-os többségi tulajdonrész eladása mellett döntöttek, az egyik
kisebbségi tulajdonos által előterjesztett vételár elfogadásával.
Nyolcadik napirendi pont tárgyalását a testület elhalasztotta, és
úgy döntött, hogy a 2011. évi belső ellenőrzési feladatok ellátá-
sára a polgármester kérjen be több ajánlatot, és terjessze elő a
következő testületi ülésre. Kilencedik napirendi pontban a kép-
viselők úgy határoztak, hogy a Polgármesteri Hivatal tulajdoná-
ban levő MTZ 80 Típusú, és a ZETOR típusú traktorokat eladják,
valamint felhatalmazták a polgármestert, hogy 8 napig hirdesse
meg az eladásukat, és legalább 3 árajánlatot kérjen be, ezt köve-
tően terjessze elő a vételi ajánlatokat a következő képviselő-tes-
tületi ülésre. Tizedik napirendi pontban döntés született arról,
hogy a K. György vállalkozó és a Vámospércs Városi Ön -
kormányzat között 2007. február 1-jén megkötött „Megbízási
szerződés”-t a 6. pont figyelembevételével az önkormányzat
indoklás nélkül, 90 napra felmondja. Tizedik napirendi pont-
ban elfogadták a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat intézményvezetője által elkészített előterjesztését, ami
szerint az ott felsorolt 629 család részére az EU élelmiszer segély
keretében biztosított csomagokat szétosztják. 

Következő napirendi pontban testület a 2011. év I. féléves
ülés- és munkaterv tervezetét fogadta el. Tizenharmadik napi-
rendi pontban a képviselők elhatározták, hogy a 2010. évi köz-
meghallgatást kitűzik 2010. december 28-án 17 órára, amelynek
helye: Vámospércs, Művelődési Ház és Könyvtár (4287
Vámospércs, Debreceni u. 2.) lesz. Tizennegyedik napirendi
pontban elfogadásra került a Művelődési Ház és Könyvtár
Alapító okiratának módosítása, amely alapján a szabad kapaci-
tás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység felvételre
került. Következő napirendi pontban arról született döntés,
hogy „Közös jövőnk Hajdú-Bihar”, TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-
0032 pályázati forrásból a Művelődési Házban megvalósuló
könyvtári és oktatótermi berendezései közül a tanuló asztalokat
és a számítógépes asztalt a Nyír-Mix Trade Kft.-től szerzik be. A
könyvtári és oktatótermi berendezések közül a falitáblát a Nora
Bútor Kft.-től vásárolják meg, mivel mindkét cég a legelőnyö-
sebb árajánlatot tette meg. Tizenhatodik napirendi pontban
úgy határozott a testület, hogy az Általános Iskola és Óvoda
informatikai fejlesztésére elnyert támogatásból beszerzésre
kerülő informatikai eszközöket a HifiComp Kft.-től szerzik be,
szintén azért, mert ez a cég nyújtotta be a legkedvezőbb áraján-
latot. Következő napirendi pontban arról döntöttek a képvise-
lők, hogy az „Egészségfejlesztési programok a Vámospércsi
Mátyás Király Általános Iskolában” című, TÁMOP-6.1.2/A-09/1-
2010-0865 számú, „Egészség-fejlesztési programok a
Vámospércsi Óvodában” című, TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0866
számú, „Egészségfejlesztési programok az idősek részére a
Vámospércsi Szociális Szolgáltató Köz pontban” című, valamint
a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0869 számú, „Egészségfejlesztési
programok hátrányos helyzetű serdülők részére a Vámospércs
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat szervezé-
sében” című, TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1058 számú pályázatok
megvalósítása során, a benyújtandó monitoring rendszerre,
valamint az egészségfejlesztési terv elkészítésének szakmai
támogatására, ill. a résztvevő szakemberek felkészítésének elvég-
zésére, pályázatonként és feladatonként 3–3 árajánlatot kérnek
be. Tizennyolcadik napirendi pontban a képviselő-testület elha-
tározta, hogy az Országos Egészségfejlesztési Intézettel együtt
kíván működni az egészségfejlesztési szakmai programok fej-
lesztésében, és felhatalmazta a polgármestert, hogy az Országos
Egészségfejlesztési Intézettel az együttműködési megállapodást
írja alá. Tizenkilencedik napirendi pontban arról határozott a
testület, hogy csatlakozik a Dél-Nyírség Ligetalja Települési
Önkormányzatok Egyesülete által a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-
0050 azonosító számon az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeré-
hez benyújtott „Segítsünk egymáson” című pályázatához, a
benyújtott projektet támogatja, annak céljaival egyet ért és meg-
valósításában segítséget nyújt. Ezzel együtt felhatalmazta a pol-
gármestert a pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás
aláírására. Huszadik napirendi pontban a képviselők a Mátyás
Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola módosított
Pedagógiai Programját megismerték, és a módosításokkal, egy-
séges szöveggel együtt elfogadták. Huszonegyedik napirendi
pontban a kommunális adóról és a gépjárműadóról szóló helyi
rendelet módosítását fogadta el a testület. Eszerint 2011. január
1-jétől – törvényi szabályozás alapján – eltörölték a vállalkozók
kommunális adóját. Az utolsó, huszonkettedik napirendi pont-
ban egyebek megtárgyalására került sor, a polgármester tájé-
koztatót adott a városban kialakult belvízhelyzetről és annak
megoldására tett folyamatos intézkedésekről. Dr. Rácz Norbert
tájékoztatót adott a Járóbeteg Szakellátó Központ építésével
kapcsolatban. 

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta mun-
káját, ahol egyedi kérelmek elbírálására került sor.

Ménes Andrea polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Jegyzőt választott a képviselő-testület
Kanyóné Papp Klárát

választották a képviselők
Vámospércs új jegyzőjé-
nek, miután a korábbi
jegyző próbaidejének le -
járta után nem hosszab-
bították meg a munkavi-
szonyát.

Új pályázatot írtak tehát
ki, és a jelentkezők közül a
most is gyakorló jegyzőként
dolgozó Kanyóné mellett
döntöttek.

Az új közigazgatási vezető
2011. január 24-től veszi át a
városi hivatal szakapparátu-
sát, ekkor szűnik meg szer-
ződése Hajdúsámsonban,
ahol most is jegyzőként dol-
gozik. Elmondása szerint
igen nagy tapasztalat van
már mögötte a közigazgatás
területén, hiszen 1993-óta
nagyrészt folyamatosan eb -
ben a munkakörben dolgo-
zik. Korábban jegyzőskö-
dött Ópályiban és Terem
községben is – mindkét tele-
pülés Szabolcs-Szatmár-Be -
regben található –, 2008-
ban pedig a hajdúsámsoni

hivatal vezetését vállalta el.
Szakmai tevékenysége révén
bizonyos mértékig ismerte
már Vámospércs polgármes-
terét, Ménes Andreát, és az
aljegyzőt dr. Danó Jánost is,
de az ismeretszerzésben és a
tájékozódásban az jelentette
számára a legtöbbet, hogy
városunk korábbi jegyzője,
Bora Bernadett jelenleg,
mint irodavezető, szintén a
közvetlen munkatársa Haj -
dúsámsonban. Tőle csak jó -
kat hallott Vámospércsről és

a képviselő-testületről, ez is
ösztönözte abban, hogy
pályázzon a meghirdetett
állásra. Ugyanakkor az is
motiválta, hogy álláspontja
szerint nem lehet színvona-
las szakmai munkát végezni,
a településért tenni akaró,
egy irányba húzó testület és
stabil politikai háttér nélkül,
ami véleménye szerint jelen-
legi munkahelyén nincs
meg. Vámospércsen ezt is
megtalálta és ez optimiz-
musra ad okot.

Az Államigazgatási Főis -
kolát végzett szakember
pályázatában a jegyzői mun-
ka legfontosabb pilléreit írta
le, illetve ezeket részletezte,
felvázolva egy olyan hivatali
szervezet átalakítást, amely
rugalmasabb, hatékonyabb
és jobban igazodik a végre-
hajtandó feladatokhoz. Kér -
désünkre válaszolva elmond-
 ta, hogy ez a koncepciója
egyezett a városvezetés el -
kép zeléseivel, amelynek kul-
csa a hivatali szakmai szerve-
zet kapcsolata a testülettel és
a polgármesterrel, illetve az

általuk hozott döntések hite-
les és szakszerű közvetítése a
lakosság felé. 

Mint kiderült, a Debre -
cenben élő új jegyzőnek
igen sűrű lesz a munkakez-
dés, mivel alig veszi át a jegy-
zői széket, szinte napokon
belül, a törvény szerint feb-
ruár 15-ig legkésőbb, be kell
nyújtani a 2011. évi új költ-
ségvetést a képviselő-testü-
letnek. Ennek szakmai ös z-
szeállítása, valamint a formai
előírások szerint történő
elkészítése szintén a jegyző
feladata és felelőssége. Ezzel
párhuzamosan kell átvennie
a napi folyó ügyeket is és
ennek révén kell megismer-
kednie a jelenlegi szervezet
működésével. Az így szerzett
tapasztalatok, a korábban
megfogalmazott koncepció,
illetve a városvezetéssel tör-
ténő egyeztetés érleli meg
aztán azokat a szakmai vál-
toztatásokat, amelyek remé-
nyei szerint a városlakók
hatékonyabb ügyintézését is
elősegítik majd Vámos pér -
csen. 

EMLÉKEZÉS

ID. ÁSZTAI BÉLA
halálának 5. évfordulójára

Hirtelen halálod megtörte szívünket,
Örökké őrizzük emlékedet.

Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találd meg  odafenn az örök boldogságot.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk, 
De mi gondolatban mindig veled élünk.

Nélküled üres szívünk, házunk,
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.

Soha nem feled; felesége
lánya: Zsuzsa, veje Gyula, unokái: Csaba, Zsuzsa, Beáta,

lánya: Éva, Veje Zsolt, unokái: Zsolt, Dávid, Norbert

NOVEMBERBEN SZÜLETTEK

PLAVECZ ZOÉ (Plavecz Barna , Gábori Csilla),
BALÁZS MÁTÉ (Dr Balázs László, Lakatos Enikő),

GÉM ANNA (Gém László, Bódizs Edina).

DECEMBERBEN SZÜLETTEK

LEHEL ZÉTÉNY MÁTÉ (Lehel László, Molnár Edit),
TÓTH KORNÉL (Tóth Kornél, Nagy Viktória).

HÁZASSÁGKÖTÉS
–

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK

PÁL JÓZSEF GÁBOR,
KOCSIS GÁBOR,

ANTAL LAJOS

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

KOCSIS GÁBOR

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

Új gépjármű-fecskendő átadása
2010. május 10-én pá -

lyázatot nyújtott be a köz-
testületi tűzoltóság az
Országos Katasztrófa vé -
delmi Főigazgatóság ál -
tal a Hívatásos Önkor -
mányzati és az Önkéntes
Tűzoltóságok 2010. évi
Technikai Eszközeinek
fejlesztésére kiírt tender
keretében, felújított gép-
jármű fecskendőre. 

A pályázattal az volt a
célunk hogy, egy, a terüle-
tünk hatékony védelméhez
megfelelő, legalább félne-
héz kategóriájú, és akár a tel-
jes legénységet szállítani
tudó gépjármű fecskendőt
szerezzünk be, amivel bizto-
sítani tudjuk a hatékony és
szakszerű beavatkozást. A

pályázat benyújtása előtt
tájékoztattuk az érintett
képviselőtestületeket, akik
megfelelő támogatást bizto-
sítottak a kitűzött cél érde-
kében.

Az országos katasztrófa-
védelmi főigazgatóságon,
valamint a BM Heros-nál, a
felújítást végző cégnél, több
esetben egyeztettünk az ille-
tékesekkel, akik közel két
hónap leforgása alatt felújí-
tották a 2010. december 22-
én átadásra került Mercedes
Atego típusú 4000 liter vizet
és hatfős legénységet szállító
modern gépjármű-fecsken-
dőt.

A tűzoltóautó a nyírado-
nyi őrsnél teljesít majd szol-
gálatot, de a köztestület tel-
jes működési területén fogja

ellátni a tűz elleni védeke-
zést.

A mostani gépjármű átvé-
telével letettük annak alapja-
it, hogy Vámospércsre is
lehetőleg minél rövidebb

időn belül egy hasonló gép-
jármű fecskendő kerüljön. 

Ozsváth Zoltán 
tűzoltó-

parancsnok

Íme az autóra szerelt új fecskendő, amiből jó lenne
még egy

Kanyóné Papp Klára, 
az új jegyző 

A decemberi hónapban
az egységeinknek a belvíz
okozta a legtöbb munkát.
Vámospércsen kilenc al -
kalommal voltunk pincék-
ből udvarokról szivattyúz-
ni. Nyír adonyban, vala-
mint Arad vány pusztán 14
esetben voltak az egysé-
gek szivattyúzni. 

11-én Nyíradonyban
volt egy tűzeset, itt egy füs-
tölő égett, melyet az ado-
nyi egység eloltott, az
anyagi kár a tulajdonos
elmondása alapján körül-
belül 100 000 Ft.

Nyírmártonfalván egy
ga rázs alatti pince omlott
be 19-én. A garázsban álló
Mer cedes típusú személy-
gépkocsi beszakadt a pin-
cébe, a garázs fő tartófala,
valamint a tetőszerkezet
egy része ráomlott a jár-
műre. Az anyagi kár, jelen-
tős volt.

Itt adunk hírt arról is,
hogy a belvíz által okozott
krízishelyzet is motiválta
azt, hogy megalakult a Vá -
mospércsi Helyi Védelmi
Bi zottság, Ménes Andrea
polgármester vezetésével.
A testületben olyan egysé-
gek és intézmények szak-

emberei vannak, amelyek
tevékenységük révén lét-
fontosságú, illetve sok
embert érintő tevékenysé-
get végeznek, illetve ilyen
területen nyújtanak az
embereknek szolgáltatást.
Bár a belvíz városunkban
még nem fenyegetett köz-
vetlenül lakóépületeket,
igyekeztünk felkészülni
egy ilyen lehetséges hely-
zetre is, ezért a Ka taszt -
rófa védelmi Igazgatóság -
tól be szereztünk tízezer
zsákot, amelyek egy részét
homokkal töltöttük meg,
hogy szükség esetén ezek-
kel hárítsuk el a belvíz
további terjedését. A hideg
idő enyhített egyébként a
korábbi helyzeten, de a
karácsonyi enyhe idő és a
sok eső további kihívások
elé állítja az embereket,
illetve a védekezésben
részt vevő szervezeteket és
munkatársait. 

A Vámospércs-Nyír adony
Köztestületi Tűz oltóság
dolgozói mindenkinek
eredményekben gazdag,
boldog újévet kíván.

Kovács Sándor
tűzoltó-

egységparancsnok

A tűzoltók hírei
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Vámosvíz néven megalakult az új közműcég
Ménes Andrea polgár-

mesternek az egyik vá -
lasztási ígérete az volt,
hogy továbbra is minden
megtesz annak érdeké-
ben, hogy a városi köz-
művek európai színvo-
nalúak legyenek Vámos -
pércsen. 

Ez vonatko-
zik a szenny-
v í z h á l ó z a t

kiépítésére és az ivóvíz minő-
ségének javítására is. Ez
utóbbi vállalás része volt az
is, hogy vállalta,  a sok nehéz-
séget eredményező és csak
lassú előrehaladást biztosító
vegyes tulajdonú közmű cég
he lyett egy olyan, új konst-
 rukciót igyekszik választani,
amely hatékonyabban szol-
gálja a vá roslakók érdekeit.

Nos, az ígéret ből mára
va lóság lett, ugyanis létre-
hozták a százszázalékosan
ön kormányzati tu lajdon-
ban lévő Vámosvíz Kft.-t,
amelynek az lesz a feladata,
hogy továbbra is biztosítsa
az ivóvíz-ellátást a város
számára. A polgármester,
kérdésünkre elmondta, az
új cégre azért volt szükség,
mert az utóbbi időben nyil-
vánvalóvá vált, hogy a ma -
gánérdek és a közérdek
összeegyeztethetetlen a ko -
rábbi szolgáltatónál, a Hyd -
ro-Vp Kft.-nél. 

Mivel a ma gánbefektetők
ab ban voltak érdekeltek,
hogy minél ki sebb ráfordí-
tással minél több bevételre
tegyenek szert, addig az
önkormányzat szeretett vol-
na hosszú távon tervezni

és részt venni olyan beru-
házásokban, pályázatokban,
ame lyek ugyan komoly saját
erőt igényelnek, viszont egy
és mindenkorra megoldják
az évtizedek óta nagy gon-
dot jelentő vízhálózat hiá-
nyát és biztosítják a minősé-
gi ivóvizet. 

Az önkormányzat arra is
tett kísérletet, hogy megve-
gye a kisebbségi magánbe-
fektetők tulajdonrészét, de
az általuk kért vételárat irre-
álisan magasnak tartotta,
miután szakértőkkel vizs-
gáltatta meg a tulajdoni
hányad piaci értékét. Ménes
Andrea polgármester úgy
látja, hogy ezt követően
akkor vált nyilvánvalóvá,
hogy az együttműködés
nem lehetséges, amikor
azért, hogy a magasabb vé -

tel árat elfogadtassák, az ön -
kormányzatot azzal igye-
keztek nehéz helyzetbe
hozni, hogy felmondták a
szol gáltatási szerződést.
Ezért a városi közgyűlés úgy
határozott, mivel a hálózat
és a közművagyon egyéb-
ként is a város tulajdona,
annak üzemeltetésére és
működtetésére megalapítja
az új céget. Ezzel lehetővé
vált, hogy az önkormányzat
hatékonyan tudjon részt
venni a már elindított ivó-
víz-javító programban és a
szennyvízberuházásban.
Így már nincs akadálya
annak, hogy az emberekkel
együtt fejlesztett városi
közművagyon valóban min-
denkié legyen és annak
hasznából mindenki része-
sedjen majd.  

A kedves olvasók bizonyára emlékeznek rá,
hogy már többször hírt adtunk lapunkban Vá -
mopércs és Nyírmár ton falva közös szenny-
vízberuházásáról. 

A programban résztvevők eddig is nagy figyelmet
fordítottak arra, hogy mindenki, aki valamilyen
módon érintett ebben a nagy munkában, az lehető-
leg azonnal értesülni tudjon a program minden rész-
letéről, minden történéséről. Ezért volt eddig az a
sok sajtótájékoztató és híranyag a témáról. Most, egy
olyan önálló internetes híroldalra hívjuk fel a figyel-
met, amely az online minden előnyét igénybe véve
segít tájékozódni arról a beruházásról, amely sok -
ezer ember életét teszi majd komfortosabbá.

A „rakotunk.hu” főoldalán Ménes Andrea polgár-
mester köszönti a netezőket, röviden felvázolva a
szennyvízprogram lényegét. Érde mes idézni ebből,
hisz így mindjárt világossá válik, mi ről is szól az a
nagy munka, amelyet már jó ideje végeznek a pro-
jekt bonyolítói. 

„A több, mint hárommilliárd forintos szennyvíz-
program Vámospércs és Nyír mártonfalva települé-
sek történetének legnagyobb fejlesztése lesz.
Mindenki em lékszik az évtizeddel ezelőtti ered-
ménytelen próbálkozásokra. Most azonban sikerrel
jártunk és hamarosan a megvalósításhoz érkezünk!
Ráadásul a költségek legnagyobb részét az Európai
Unió átvállalja, így a lakosokra kisebb terhet ró a
beruházás. 

A szennyvízkezelés jelenlegi módja, a nem meg-
felelően szigetelt akna a háztartások 95 százaléká-
nál ko moly veszélyforrás. A folyékony hulladékkal
érintkező vízbázis beláthatatlan következmények-
kel jár. Eddig el kerültük a katasztrófát, de az elmúlt
években emelkedő t a lajvízszint mindenkit figyel  -
meztet: sürget az idő! 

És nem csupán egészségügyi kérdés a megfelelő
szennyvíz-kezelés. Ma már minden telephelyet kere-
ső vállalkozás azt kérdezi először, hogy milyen az
infra struktúra a településen? Gáz, villany, víz, csa-
torna, jó utak – ha ezek a feltételek nem adottak,
akkor kevés eséllyel próbáljuk a munkahelyteremtő
cégeket településeinkre csalogatni. Most ez is meg-
változhat!

A csatornázással felgyorsulhat a települések fejlő-
dése, új munkahelyek jönnek létre és természetesen
a mindennapok is kényelmesebbek lesznek. Nem
kell otthon ülve várni a „fuvart”, elszenvedni az orr-
facsaró bűzt és az ingatlanok is többet érnek majd.
A beru há zás után pedig végre hozzáláthatunk a szi-
lárd burkolatú utak arányának növeléséhez. A sor-
rend azonban na gyon fontos: először kerüljenek a
föld alá a csövek és utána kezdjük meg a munkát a
felszínen. 

Kérem Önöket, hogy saját egészségük, kényelmük
és a közösség érdekében támogassák a fejlesztést!
Lépje nek be a hamarosan szerveződő Víziközmű-
társulásba, vegyenek részt a lakossági fórumokon. 

Tegyünk együtt a tisztább jövőért!
Ménes Andrea, polgármester, Vámospércs „
Ezek a mondatok magukért beszélnek. És most

néhány szó, a honlapról. A weboldal készítői
modern, mégis áttekinthető portált hoztak létre,
amely a nyomtatott sajtóhoz hasonlóan témák sze-
rint rovatokat tartalmaz, amelyben a megfelelő
információkhoz lehet hozzájutni. Az informatív
főoldal mellett az aktualitásoknak, azaz a legfris-
sebb információknak is saját rovatot szenteltek a
szerkesztők. A lakosság mellett azokra az újságírók-
ra is gondoltak, akik innen szeretnének egy-egy
cikkhez, vagy tudósításhoz információt szerezni,
számukra külön, azonnal közölhető, kvázi kész
anyagokat kínálnak szabad felhasználásra. Az oldalt
számos nagyszerű fotó díszíti, amelyek részben a
településekről adnak képet a klikkelőknek, részben
pedig azokat a történéseket örökítik meg, amelyek
eddig zajlottak annak érdekében, hogy a beruházás
a kijelölt határidőig megtörténhessen. Az oldal a
nyomtatott szöveg és a fénykép mellett biztosítja a
mozgóképi megjelenés lehetőségét is, amit ki is
használtak a készítők, és egy valóban igényesen elké-
szített, több mint húsz perces video-filmet is meg-
nézhetnek az oldal látogatói, amelyből szemléletes
képet kaphatnak arról, mennyire indokolt a térség-
ben ennek a programnak a sikeres teljesítése, az
emberhez méltó, igényes élet megteremtéséhez. Az
oldal egyébként interaktív, vagyis bárki, akinek kér-
dése van, az ezt eljuttathatja az oldalon keresztül a
projekt felelőseihez, akik kimerítő és pontos vála-
szokat adnak számukra. Fórum rovat is van, ahol a
hozzászólók kicserélhetik a beruházásról szerzett
eddigi tapasztalataikat, gondolataikat má sokkal. De
minden további szó fölösleges immár, hiszen aki
ezek alapján kíváncsi arra, hogy milyen is a „rako-
tunk.hu”, az egyszerűen kattintson rá. 

Új, civil közösség Vámospércsen
Gyakran panaszkod-

nak manapság arról,
hogy az emberek egy-
mástól elszigetelten él -
nek, a maguk zárt világá-
ban, amelyet nem igen
szeretnek kinyitni má -
sok előtt. Ennél fogva
kevés a valódi közössé-
gek létrejötte, pláne ezek
tartós és eredményes
működése. Ezért is nagy
öröm, hogy úgy tűnik, a
nemrég városunkban is
tagokat toborzó Kyo.
Hungária Sport Egye sü -
let összehozza a helyi
sportbarátokat, méghoz-
zá egyszerre több korosz-
tályban is. 

A karatésok vezetője,
Égerházi Imre elmondta,
hogy az eredetileg debrece-
ni Kyo. Hungária Se. 2010.
június 4-én alakult. A sport-
klubot társával, Tokaji Nor -
berttel, az 1 danos karate
mesterrel hívták életre.

Az egyesület jelenleg
megközelítőleg 95-110 tagot
számlál, akiknek két dojó-
ban, (teremben) Debre cen -
ben valamint egy rövid ideje
Vámospércsen tartanak ed -
zéseket. Edzéseik Vámospér -
csen hetente két alkalom-
mal, hétfőn és pénteken van-
nak. Az elmúl egy-két hónap
tapasztalatai alapján azon-
ban már tervezik a karaté-
kák minél jobb előre haladá-
sa érdekében még egy edzés-
nap bevezetését, aminek
csupán egyetlen akadálya
van, mégpedig az időpont
egyeztetés, hiszen az iskola
által rendelkezésre bocsá-
tott tornatermet mások is
szeretnék a lehető legkedve-
zőbb időpontban használni.
Tehát alaposan össze kell ezt
hangolni, ami nem könnyű.
Mindenesetre ez is jól jelzi,
mennyire népszerű lett pil-
lanatok alatt a karate Vá mos -
pércsen. Az egyesület elnöke
elmondta azt is, hogy min-
den segítséget megkaptak a
sikeres induláshoz Ménes
Andrea polgármestertől, és
örülnek annak, hogy sike-
rült bizonyítani, hogy debre-
ceni bázisukat elhagyva
nem csak egy közeli olcsó
edzési lehetőséget kerestek,
hanem komolyan gondol-
ták, hogy a sport szeretetére
épülő helyi közösséget ková-
csolnak össze Vámospér -
csen. Égerházi Imre a lel-
künkre kötötte azt is, hogy
feltétlenül említsük meg cik-
künkben azt a helyi támoga-
tót is, aki nem más, mint az
iskola igazgatónője, Saru -
diné Oláh Enikő. Elsőként őt
keresték meg a helyi klub
kialakításának ötletével, és ő

rögtön a segítségükre sie-
tett, felismerve a sportos
ötletben rejlő lehetőséget.

A klub életét olyan megha-
tározó személyiségek (ver -
senyző karatékák) színesí-
tik, akik korábban komoly
bajnokságok, kiváló ered-
ményeivel öregbítették vá -
rosunk hírnevét. Ahogy a
klub vezetője elmondta, a
mostani aktív egyesületi ta -
gok pedig azért dolgoznak a
veteránok mellett napjaink
csillagaival, hogy a megszer-
zett eredményekkel tovább
öregbítsék Debrecen illetve
Vámospércs hírnevét.

A feltörekvő új nemzedék
számára (gyerekek, serdü-
lők, juniorok, utánpótlás
korúak és felnőttek)garan-
tálják, hogy ezek a remények
valósággá is válhatnak. Deb -
recenben a kezdő utánpót-
lás aránya életkorokat te -
kintve arányosan fejlődik.
Vámospércsen viszont a kez-
dő karatékák 75-80%-a gyer-
mek, illetve fiatalkorú, 18-év
alatti. Létszámukat tekintve
40-45 fő, akik szorgalmasan
járnak az edzésekre. Az ed -
zésvezető a Debrecenből
kijáró Kovács Mihály, 1 da -
nos mester. Munkájában
Tokaji Norberttel együtt
mindketten igyekeznek se -
gíteni, időnkénti kijárással,
szakmai fejlesztéssel.

A fiatalok mellett pedig
úgy alakult ki a felnőtt cso-
port, hogy bizony nem ritka
a soraikba beálló szülők és
testvérek nagy száma, akik
gyakran csak elkísérték a
lurkókat a foglalkozásra, és
mi közben várták, hogy a
kisebbek edzenek, közben
nekik is megjött a kedvük a

karatéhoz. Így aztán igazán
családias szokott lenni a
hangulat.

Ennek a harcművészet-
nek a csodálatos mozgását,
mozdulatsorait, a japánban
meghonosodott Mas Oyama
10 danos stílusalapító mes-
ter hozta létre, nagyon sok
stílus összekovácsolásából,
mely ma már tíz millió em -
ber hasznos időtöltését
jelenti. Természetesen ez is
Budo (útkeresés) karate. A
zen (elmélyülés) tiszteletére,
alázatra, emberségre való
nevelés céljával dolgozik és
hat. De spiritualis üzenettel
is bír. A fentebb felsorolta-
kat magában hordozva talál-
ható meg a sportágban a
szellemi és lelki erő elsajátí-
tása, alkalmazása és tisztele-
te. Szerkezeténél fogva az
emberek gyakorolhatják min-
 den korban, minden nem-
ben, de abbahagyhatják, és
bármikor újra is kezdhetik.
A legfontosabb célja az
egészséges ember nevelése,
melynek során az élettapasz-
talatokkal rendelkező egyén
maga lehet a karate gyakor-
lója.

Mindegy mikor kezded,
csak ne hagyd abba, és akkor
az életminőségedet hosszú
távon tudod általa karban
tartani. Így lassan életfor-
máddá válik, vallják azok,
akik ezt a harcművészetet
gyakorolják. Ők azt is tudják,
hogy a japán harcművészet
nem áll messze a magyaro-
kétól, kicsit más, de valahol
mégis ugyanaz. Ezért a fog-
lalkozásokon mindenkép-
pen a magyarul gondolkodó
ember szemlélete alapján
folytatják edzéseiket.

Hosszú évek során bebi-
zonyosodott, hogy a Kyo.
Hungária Sportegyesület biz-
 tos alapokon álló egyesüle-
tet, képes klubot, dojot fenn-
tartani, azokban minőségi
edzést tartani, más klubok-
kal kapcsolatot tartani, illet-
ve olyan versenykörülmé-
nyeket biztosítani a sportág-
ban, amely alapja az eredmé-
nyes működésnek. Bármi -
lyen furcsa is, valódi ered-
ményeket elérni csak olyan
központi edzőteremben le -
het, melyet a karatéka saját-
jaként kezel és érez, tehát
szeret. 

Éppen ezért, bármilyen
megterhelő is számukra
anyagilag, mégis fontos egy
saját dojó terve, amelyet
úgy tűnik sikerül is megva-
lósítani, hiszen egy erre
kiválóan alkalmas termet
2011. január 1-jétől sikerült
bérelniük. Olyat, amelyben
még eredményesebb mun-
kát tudnak végezni, hogy
ezáltal sikeres karatékákat
tudjanak kinevelni. Ez a
terem a nap 24 órájában
rendelkezésükre áll, és ez
ugyan Debrecen ben van, de
azt remélik, hogy egyszer
Vámospércsen is si kerül ezt
megvalósítani. Az érdeklő-
dők nagy száma és a jóindu-
latú városi támogatás leg-
alábbis optimizmusra ad
okot. Ami azonban máris
tény, hogy december 23-án
öv vizsgát tartottak, melyre
harminc vámospércsi kara-
téka jelentkezett. 

Első vizsgájuk volt ez,
amely elindította őket azon a
csodálatos, de igen nehéz
úton, amelyen a két klubala-
pító immár 15-25 éve jár.

Elindult, a
„rákötünk.hu”

Az egyesület csapata



Protokollból vizsgáztak
Tanúsítványok átadá-

sával fejeződött be a Mű -
velődési Ház és Könyvtár
TÁMOP-3.2.3.-08/1-2009-
0032 azonosítószámú,
„Építő Közösségek” című
pályázatának támogatá-
sával finanszírozott, első
felnőttképzési tanfolya-
ma, 2010. december
10-én, pénteken.

A tanfolyamot 20 hallgató
végezte el, akik harmadszor
is sikeresen vizsgáztak az
átadott ismeretekből, hiszen
a sikeres modulzáró megírá-
sa és értékelése után kerülhe-
tett sor az ünnepélyes zárás-
ra, mely során nem maradt
el a pezsgős koccintás sem.
Mivel anonim módon mér-
tük a tanfolyam hallgatóinak
elégedettségét, így bátran
leírhatom, hogy új ismere-
tekkel gazdagodva, pozitív
benyomással, elégedetten
távoztak a képzés befejezté-
vel. Közben új igények is
merültek fel, például a nyel-
vi képzés.

A szeretet 
a szívünkben lakik

Meghitt hangulatot vará-
zsolt színháztermünk falai
közé Kedves Györgyné
Zilahi Enikő és Kedves
György, a „Szeretet a szí-
vünkben lakik” című zenés
előadásukkal. A művészhá-
zaspár Nyíracsádon él, civil-
ben az Ady Endre Általános
Iskola pedagógusai. Írással,
újságírással hosszú ideje fog-

lalkozik Kedves Györgyné
Zilahi Enikő, míg férje évti-
zedek óta zenél, illetve ír is
saját dalokat. A szombat dél-
utáni program során bemu-
tatták első megjelent kötetü-
ket és cd-jüket.

A varázslatos műsort a
Feeling Fantasy Táncstúdió
debreceni, nyírábrányi, vá -
mospércsi mazsorett cso-
portjainak karácsonyi gála-
műsora követte, Pántya
Barbara szakmai vezetésé-
vel. A nézőket elsőként a leg-
kisebbek, az ovisok bűvöl-
ték el, akik szemmel látható-
an, nagyon élvezték a sze-
replést. A parádés gálán vala-
mennyi korosztályt láthat-
tuk. A látványos műsor vé -
gén felhangzott a „Kis ka rá -
csony, Nagykarácsony” kez-
detű dal a gyerekek előadá-
sában.

Árvácskák zárója

December
10-én, pénte-
ken délelőtt
p roj e k t z á r ó
rendezvényen

vettünk részt Nyakas Gá bor -
né könyvtárossal, aki egyik

programunkban a konzor-
ciumvezető Létavértesen. El -
sőként Dutkáné Papp Ka -
talin konzorciumvezető fog-
lalta ös zsze az aktuális pályá-
zat teljesítését, majd vala-
mennyi konzorciumi tag,
köztük természetesen mi is,
ismertettük a helyben meg-
valósult eredményeket. Mi
beszámoltunk arról, hogy a
TIOP-1.2.3.-08/1-2008-0085
azonosítószámú „Árvácskák”
pá lyázattal beszereztük a
könyv tári kölcsönzéshez és
állomány feldolgozáshoz
szükséges „Hun Téka” prog-
ramot, valamint összességé-
ben tíz számítógépet, ebből
két munkaállomást és nyolc
db felhasználói gépet kap-
tunk, a hozzájuk tartozó
programokkal. Ezen kívül
három db multifunkciós
nyomtatóval és két mobil klí-
mával gazdagodott az intéz-
ményünk. 

Ismertettük a pályázat
szakmai megvalósításához
szükséges monitoring muta-
tókat is, ennek pontos zárá-
sa december 31-én volt.

Diósné Kozma Erzsébet
művelődési ház igazgató

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

December 3-án Tompeti és barátja látogatott el váro-
sunkba, a művelődési házba.

Közel 1 órás ajándékműsorral lepték meg az alsó tago-
zatos gyerekeket. Az előadók a téli verseket, dalokat
maguk kísérték különböző hangszereiken, szinte végig
bevonva a közönséget is az éneklésbe, játékba. Az igazi
ünnepi hangulat akkor érte el a tetőpontját, amikor meg-
jelent a várva várt Mikulás. Ő búcsúzóul 1-1 szem szalon-
cukorral kedveskedett a résztvevő gyerekeknek.

Luca napján – december 13-án – ismét egy bábelőadást
tekinthettek meg az iskola alsós tanulói.

Örömünkre szolgál, hogy szinte már minden hónapra
jut egy-egy ilyen program.

Most a Palánta Misszió, „Ha egyet befogadsz” című játé-
kát tekinthették meg az érdeklődők. A kis Jézus születését
felidézve igyekeztek a szeretet, a jóság, az együttérzés fon-
tosságára felhívni a gyerekek figyelmét. 

Műsoruk végén nyalókával kedveskedtek az előadók, a
történettel kapcsolatban feltett kérdésekre helyes választ
adó gyerekeknek. 

2010. Karácsony havának – székelynaptár szerint az
Álom havának – 10. napján Karácsonyvárás jegyében
gyűltek össze a gyerekek a könyvtárban. A felső tagozatos
osztályok 4 fős csapatokkal, korcsoportonként, 5 forduló-
ban mérték össze ügyességüket, esztétikai érzéküket. Az
1-2. fordulóban osztálydekoráció, karácsonyi asztalterí-
tés, majd internetes, könyves feladatok következtek és rejt-
vényfejtés. A tanulók halk karácsonyi zene mellett óriási
lelkesedéssel álltak neki a terítésnek, díszítésnek, a szoká-
sok elmagyarázásának.

A következő eredmények születtek:

5.-6. osztály I. 5.c, 6.b, 7.-8. osztály I. 7.b
II. 6.a, II. 7.c
III. 5.b, III. 8.a

Programok a felső tagozatos diákoknak:.

Fogászati vetélkedő
I. 6.b, IV. 6.c

II. 6.a, V. 5.b
III. 5.a, VI. 5.c

KRESZ-verseny eredményei
Lányok: I. Halász Réka 5.b, Fiúk: I. Szabó Tibor 8.a

II. Polgár Szabina 6.b,             II. Asztalos Csaba 6.c
III. Papp Tímea 7.c, III. Kiss Gergő 6.a

Csapat: I. 8.a Szabó Tibor–Szabó László,
II. 6.a Kiss Gergő–Orosz László,

III. 5.b Szabó Dániel–Halász Réka,
8.b Sándor Krisztián–Nagy László.

December 17-én az alsó és felső tagozat is közös ünnep-
várásra készült. Programunkra meghívtuk a szülőket és a
partner intézményeket. Kollégáink segítségével üdvözlő-
lapokat, karácsonyi díszeket készítettek a résztvevők. 

December 20-án a Művelődési Házban a 2.a, 2.b és 2.d
osztály tanulói az iskolai énekkar közreműködésével igazi
karácsonyi hangulatot teremtve emlékeztettek mindany-
nyiunkat, a hit, a remény és a szeretet fontosságára. A fel-
készítő nevelők, Kissné Vályi Mónika, Tarr Ildikó,
Kobezda Szilvia és Ráczné Stummer Ibolya. Köszönjük
munkájukat. 

December 21-én délután
iskolánkban a – teljes alkal-
mazotti kör részvételével –
már hagyománnyá váló óév -
búcsúztatóra került sor.
Szláma Edit tanárnő nyugdíj-
ba vonulása alkalmából ek -
kor köszönt el kollégáitól és
az iskola dolgozóitól. Ménes
Andrea polgármester és Sa -
rudiné Oláh Enikő Igaz -
gatónő is megköszönte lel-
kiismeretes, odaadó mun-
káját. 

MIKULÁS KUPA

A Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola által szervezett labdarúgó-tornán az isko-
la csapata I. helyezést ért el.

Mikulás- buli

December 3-án ismét eljött a Mikulás az iskolába. Ezúttal
a puttonyában, hangulatos műsorszámokat, táncos cso-
portokat hozott. Felléptek a majorettes lányok, és a felsős
diákok közül a táncos lábúak is szerepelhettek. A vidám
kezdés után kezdődhetett az igazi buli, egészen este 6-ig.

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

Vámospércs, az énekes tehetségek hazája
Többször is hírt ad -

tunk az immár hetedi-
kes Grega Csaba, rangos
ének versenyeken elért si -
kereiről. Ezúttal azonban
egy új tehetség, a hatodi-
kos Ács Judit sikereiről
számolunk be öröm mel.
Ami közös bennük az
éneklésen kívül, az a fel-
készítő tanár személye,
aki nem más, mint Rácz -
né Stummer Ibolya, a
Mátyás Király Általános
iskola tanára.

Ács Judit legutóbb, a né -
hány napja Debrecenben
megrendezett, a Benedek
Elek Általános Iskola által
szervezett megyei népdal-
versenyt nyerte meg saját
kategóriájában, azaz a felső-
sök között. Fontos még el -
mondanunk, hogy rajta kí -
vül még három vámospér-
csi diák is indult a verse-
nyen, ők helyezést nem
értek el, de dicséretes
szereplésükért ok levelet ve -
hettek át. Judit azonban
még egy versenyt meg-

nyert, mégpedig Hajdú -
böször mény ben, egy egyhá-
zi énekversenyt. Erre váro-
sunk református lelkészé-
nek, Ács Ferencnek a lánya,
Nagyné Ács Erzsébet, nyír -
adonyi református lelkész
készítette fel.

Ráczné tanárnő elmond-
ta, hogy csakúgy, mint Csa -
bánál, Ács Juditnál sem a
véletlen műve ez a kiemel-
kedő szereplés. Hosszú és
fá radtságos, több évig tartó
felkészülés előzi meg azo-
kat az eredményeket, ame-
lyek valóban ismertté és
elismertté teszik ezeket a
fiatalokat. Minden tisztele-
tet megérdemel tehát az a
kitartás, amely Ács Juditot
is jellemzi. Enélkül nem
lehet eredményeket elérni,
mondta a tanárnő. Ugyan -
akkor két ségtelen, hogy Ju -
dit olyan hallással és olyan
hangi adottságokkal ren-
delkezik, amelyek jó alapot
jelentenek, olyat, amire le -
het építeni. A tanárnő sze-
rint Judit még nem döntöt-
te el, hogy vajon a későbbi-

ekben hivatásszerűen is
akar-e az énekléssel foglal-
kozni, de abban bízik, hogy
tanítványát ezek a szép si -
kerek és a jövő várható ered-
 ményei meggyőzik majd ar -
ról, hogy érdemes ebben
gondolkodni.

Megjegyzésemre, hogy Vá -
mospércs eléggé kis város
ahhoz, hogy immár két olyan
énekes tehetsége legyen,
akit a város határain túl is
jegyeznek, egyetértően he -
lyeselt Ibolya. Ehhez pedig –
és ezt már csak én teszem
hozzá –, olyan pedagógus is
szükséges, aki szereti a mun-
káját, odafigyel a tanítvá-
nyaira és észreveszi azokat,
akikben ott rejlik a tehetség,
akiknek az adottságai képes-
sé teszik őket művészi szín-
vonalú teljesítmények eléré-
sére. Kell az a tanár, aki az
órái után nem menekül el az
iskolából, hanem az általa
felfedezett gyerekeket a tan -
órán kívül is képzi, neveli,
oktatja. Az, hogy immár má -
sodik olyan diákját mutatjuk
be az újságban, akiket szé-
les – e világon egyre többen
ismernek a nagyszerű ének-
hangjukról, nos, az sem
véletlen. 

Úgyhogy a tehetséges és
sikeres diákok mellett Rácz -
né Stummer Ibolyának is jár
a köszönet és a gratuláció.

Ács Judit, az énekes tehetség

Az óvodában, a több
héten át tartó Adventi
készülődés zárásaként,
egy közös mű sorral ün -
nepeltük meg a kará-
csony eljöve telét. 

De cember 20-án az óvó
nénik egy karácsonyi bábje-
lenetet adtak elő a gyerekek-
nek. Másnap  a tornaterem-
ben felállított fenyőfát  feldí-
szítették a gyerekek, majd az
„Őzike csoport” egy Betle -
hemes játékkal ajándékozta
meg  óvodás társait. A gyere-
kek ámulva hallgatták az
angyal-, pásztor-, király jel-
mezbe öltözött társaik elő-
adását, amint Mária, József
és a kis Jézus történetéről
meséltek.

Miután minden csoport
elmondott egy-egy karácso-

nyi verset, közös éneklés,
csillagszóró gyújtás követke-
zett. Az ünneplés a karácsony -

fa alatt lévő meglepetés aján-
dékok átnyújtásával ért vé -
get, amit mindegyik csoport

a saját szobájában izgatottan
bontott ki. Ezen a délelőttön
kipróbálták a gye rekek az
ajándék játékokat.

Az ünnepi készülődés
részeként több csoportban
családi karácsonyt is rendez-
tek. A szülőkkel közösen
készítettek díszeket, majd
együtt díszítették fel a cso-
port karácsonyfáját.

Az adventi készülődés, a
közös ünneplés, segítenek
abban, hogy a gyerekekben
erősödjön az összetartozás,
a szeretet élménye. Remé -
nyeink szerint, hozzájáru-
lunk ahhoz, hogy gyerekeink
felnőve, szeretettel gondolja-
nak majd vissza gyermekko-
ruk karácsonyaira.

Németh Jánosné
óvodavezető 
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A szülők is beszálltak az ovisok mellé, 
az ajándékkészítésbe

Az iskolában is bevonták a szülőket a karácsonyvárásba

A nyugdíjba vonult
Szláma Edit tanárnő

Kedves Györgyné 
Zilahi Enikő


