
Az egyszerűsített honosítás keretében elsőként május
18-án tehették le az állampolgársági esküt azok, akik

Vámospércsen nyújtottak be honosítási kérelmet. 
A fotón is látható meghatódott tizenhárom 

honosított honfitársunk ezen a napon, egyszerre 
tette le az esküt Ménes Andrea polgármester előtt. 

A  honosítási kérelmek befogadása továbbra is 
zajlik, az érdeklődés folyamatos, tájékoztatott

Nagyné Héjjas Erika, a városháza illetékese

598 vámospércsi általá-
nos iskolás gyerek, azaz
az iskola valamennyi ta -
nulója kapja újra alanyi
jogon az iskolatejet az
önkormányzat közremű -
ködése révén. Ezzel együtt,
a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben
ré szesülő gyermekek nyá-
 ri étkeztetésére is pályá-
zott központi forrásra a
városvezetés.

A két örvendetes hír rész-
leteit Bökönyi Zsolt pénz-
ügyi irodavezető osztotta
meg lapunkkal. Elmondta,
hogy bár tavaly is lett volna
lehetőség arra, hogy köz-

ponti forrásból nyerjenek
pénzt az iskolatejre, de akkor
azért nem adtak be erre
pályázatot, mert a költsége-
ket az önkormányzatnak
akár 60-90 napig is előre
meg kellett volna finanszí-
roznia, ezt pedig a szűkös
költségvetési források mel-
lett nem lehetett vállalni.
Bár most is közelíti a 60
napot az az idő, amikorra a
minisztérium kiegyenlíti a
megelőlegezett tejszámlát,
most adódott egy olyan lehe-
tőség, amely mentesíti az
önkormányzatot a hosszan
tartó előfinanszírozástól. A
lehetőség neve pedig Cool
Tej az Iskoláknak Alapítvány,

amely országszerte megke-
reste a települési önkor-
mányzatokat és felajánlotta,
hogy külön költség felszámí-
tása nélkül átvállalja a tej elő-
finanszírozását a hivatalok-
tól, ha azok haladéktalanul
átutalják az összeget, amint a
Mezőgazdasági és Vidékfej -
lesztési Minisztérium azt a
rendelkezésükre bocsátja. A
vámospércsi önkormányzat
élt ezzel a lehetőséggel, így
már valamennyi iskolás in -
gyen kapja tízóraira az isko-
latejet.

Szintén élt a városvezetés
azzal a lehetőséggel, hogy
központi forrásra pályázha-
tott a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben ré -
szesülő gyermekek nyári
étkeztetésének költségeire.
Ez összesen 380 gyermeket
érint a városban, és ha sike-
rül maradéktalanul megkap-
ni a megpályázott összeget,
akkor az állami finanszíro-
zás 358 iskolás 45 napig tar-
tó napi egyszeri meleg étke-
zését fedezheti. A fennmara-
dó 22 rászoruló gyermek
esetében a költségek felét az
önkormányzatnak kell fizet-
nie saját erőből, míg a másik
felét, azaz további 11 gyerek

étkezését az állam fedezi. A
képviselő-testület az étkezte-
téssel kapcsolatos pályázat
ügyében arról is döntött,
hogy amennyiben kevésnek
bizonyul a központilag el -
osztható állami forrás, és a
pályázott létszám költségei-
nek csak bizonyos részét
fizeti a minisztérium, akkor
az étkeztetésben résztvevők
kiválasztásáról – az általános
iskola, a családsegítő- és
gyermekjóléti szolgálat veze-
tője, valamint a Polgár mes -
teri Hivatal szociális ügyin-
tézője által előkészített javas-
lat alapján – a képviselő-tes-
tület humánpolitikai bizott-
sága dönt. A bizottság ebben
az esetben azt fogja vizsgál-
ni, hogy az érintettek közül
ki az, aki jobban rászorul az
ingyenes étkeztetésre. 

Vámospércsen egyébként
a szociális nyilvántartás sze-
rint 716-an részesülnek rend-
 szeres gyermekvédelmi ked-
vezményben, de közülük
csak 380-an iskolások. A fenn-
maradó létszám egy része
pedig óvodába jár, amely
egész nyáron nyitva tart, és ők
ott kapják meg az óvodai ellá-
tás keretein belül az ingyenes
étkezés lehetőségét. 

Budapesten is jó híre van 
a vámospércsi egészség programnak
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Ingyenes újság

Ahogy arról korábban
má r beszámoltunk, az
önkormányzat és intéz-
mé nyei sikeres pályáza-
ti szereplése révén egy
olyan komplex egészség-
megőrző komplex prog-
ram indulhatott el Vá -
mos pércsen, amelynek
nagyságrendje és szak-
mai megalapozottsága
egyedülálló ma Magyar -
or szágon. 

A kezdeményezésnek olyan
jó szakmai híre van, hogy
abba bekapcsolódott az Or -
szágos Egészségfejlesztési
Intézet is, ahol lehetőséget
adtak arra is, hogy Ménes
Andrea polgármester egy a
közelmúltban rendezett bu -
dapesti konferencián széles
plénum előtt, részletesen
beszámoljon a városunkban
indult „Nyitott kapuk” egész-
ségfejlesztési program lénye-
géről. A színvonalas prezen-
táció sikerét és elismertségét
bizonyítja, hogy az előadás
anyaga felkerült az intézet
honlapjára is.

És érdemes figyelni a pro-
jekt keretében megvalósuló
programokat is, hiszen amel-
 lett, hogy ingyenesek, és szó-
rakoztatóak, még egészsége-
sek is. Ilyen volt a nemrég

megrendezett „Challenge
Day”, azaz a kihívás napja is.
2011. május 18-án a meghir-
detett program szerint a
szervezőknek sikerült meg-
mozgatni városunk lakóit.
Éjszakai futás, torna, asztali-
tenisz, baba-mama torna,
óvodai, iskolai, munkahelyi
torna, idősek otthonában
gyógytorna, ezek a mozgás-
formák töltötték ki a délelőt-
töt. Délután a Városi Sport -
telepen folytatódott a prog-
ram. Iskolai futás, közös tánc
– csatlakozva az országos fel-
híváshoz –, bmx bemutató,
társastánc, néptánc, hastánc
bemutatók, amelyeket tánc -
ház követett. Nagy sikert ara-
tott a városi tűzoltóink által
szervezett sorverseny. Jó
hangulatú, közös záró torná-
val fejeződött be a Kihívás
Napja.

Ezen kívül immár olyan
szervezett rendezvényeken
is részt lehet venni, amelyek
nem csak egyszer, hanem
folyamatosan biztosítják a
résztvevők számára a tartal-
mas kikapcsolódást. Így, elő-
zetes egyeztetés után igény-
be vehető a városi műfüves
pálya vasárnaponként 15
órától 18 óráig. Azok, akik
tehát itt akarnak sportolni,
keressék Oláh Sándort, a 06-

30-378-2134-es telefonon.
Aki a foci helyett inkább az
úszást választja, az pedig bát-
ran mehet a városi uszodá-
ba, ahol a „Nyitott kapuk”
keretein belül az alábbi prog-
 ramokkal várják az érdeklő-
dőket. Minden szombaton
reggel 8 és 9 óra között la -
kossági úszásoktatást szer-
veznek, 9-től 10-ig pedig a
már úszni tudó vámospér-
csieké a medence. 10 és 11
között szervezett vízi tornán
illetve úszáson vehet részt a
nyugdíjas korosztály, tehát

ezeket az idős emberek szá-
mára szervezik. 11 után, egé-
szen 12 óráig pedig bébi
úszáson vehetnek részt a kis-
mamák a csemetéikkel, ami
régóta igazoltan rendkívül
egészséges, és emellett szo-
rosabbá teszi a baba és az
édesanya közötti érzelmi kö -
teléket.

A további részletekről la -
punk igyekszik folyamato-
san tájékoztatni az olvasó-
kat. Jó pihenést, és jó szóra-
kozást kívánunk! Egészsé -
gükre váljék!

Ménes Andrea polgármester asszony 
a budapesti prezentációja közben

Iskolatej mindenkinek, 
nyári gyermekétkeztetés a rászorulóknak

Az iskolások örülnek a finom tejnek

Városnapi Ünnepségek 
július 1-jén és 2-án

Az ünnepség részleteiről Ménes Andrea polgármestert
kérdeztük, aki elmondta, hogy a városnapot 1992. óta
szervezik Vámospércsen, de kezdetekben ez nem a mo -
dern kori város előtti tisztelgés volt ez, hanem, a település
fennállásának 700. évfordulóját ünnepeltük. Ehhez járult
még az a fontos történelmi tény, hogy az 1605. december
12-én keltezett Korponai Kiváltság levélben, a hajdúk lete-
lepítésekor 108 családot telepített le itt Bocskai István.
Ekkor a legkisebb hajdú településként városi rangot kap-
tuk. 

Ezt 270 évig birtokoltuk, mígnem 1876-ban Hajdú Várme gyé -
hez csatoltak bennünket, elveszítettük városi rangunkat, melyet
az itt élő dolgos embereknek köszönhetően a polgári kormány
idején, 2001. július 1-jén kaptuk vissza. Ménes Andrea polgár-
mester szerint a sikeres jövő feltétele a múltunk ismerete és tisz-
telete. Manapság ez adhat erkölcsi és emberi tartást a nehéz idők-
ben. Ugyanakkor fontos összetartó erő is, ahogyan a családi
ünnepek is alkalmat adnak az egymásra figyelésre, a büszkélke-
désekre, a közös beszélgetésekre, eredményeink, sikereink,
nehézségeink átbeszélésére, közös tervezgetésre, kapcsolatok
ápolására, nincs ez másként a helyi közösségekben sem. A pol-
gármester úgy látja, hogy bár a kiegyezést követő ország átszer-
vezésnek áldozatul esett Vámospércs városi rangja, ezt manapság
nem fenyegeti veszély. Jók az adottságaink, természetes köz-
pontja vagyunk a Dél-Nyírségnek, s a járási rendszerek kialakítá-
sától Ménes Andrea is régióbeli szerepünk megerősítését várja.
Közle kedési csomópont vagyunk, rendelkezünk vasútvonallal, s
fél úton helyezkedünk el Debrecen és Nagyvárad között, a 48-as
főútvonal mentén. Hosszú évek óta a városvezetők is azon dol-
goztak, hogy erősítsék városunk térségi szerepét. Ennek is
köszönhető, hogy a Hajdúhadházi Kistérségen belül, mikrotérsé-
gi központi szerepet töltünk be. Vannak közös feladataink, pél-
dául az oktatás, a gyermekjólét és családsegítés, valamint házi
segítségnyújtás kapcsán. Nagy eredmény, hogy Nyírmárton -
falvával  közösen szennyvízberuházás, s további  5 településsel
együtt (Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Fülöp, Nyírábrány és Újléta)
kistérségi járóbeteg-szakorvosi rendelő építése valósul meg.
Amikor ezekről gondolkodunk, Vámos pércs eddig elért eredmé-
nyei, meglévő szolgáltatásai, elhelyezkedése, városi rangja előnyt
jelent. Érdemes azt is megjegyezni, hogy még most is, válság ide-
jén is sokan járnak Vámospércsre dolgozni. Vannak erős, s jelen-
tős kis- és középvállalkozásaink, főleg a mezőgazdasági gépsze-
relés, asztalosipar, élelmiszeripar és táplálék-kiegészítés terén.
A polgármester azt is elmondta, hogy igazán elégedett akkor len-
ne, ha minden itt élő ember helyben megtalálná a megélhetését,
s minden olyan szolgáltatást, mely a mindennapi életükhöz fon-
tos. Egy ideje fenntartóként azon dolgoznak, hogy legyen böl-
csődénk, s magas színvonalú, széles lehetőségeket kínáló oktatá-
si és egészségügyi intézményeink. Fontos, mondta, hogy a város-
vezetés a legnagyobb kincsnek az embert tartja, s a gyermekeket
minél magasabb szintű ismeretekkel akarják a nagybetűs életbe
engedni. Andrea azt is elmondta, hogy a Városnap jó lehetőséget
kínál mostantól arra is, hogy a frissen alapított városi kitünteté-
seket és díjakat átadják. (A díjak alapításáról lapunkban még
olvashatnak részleteket.) Fontos családi események alkalmával a
távol élő rokonok is hazatérnek a családi fészekbe. Ezért a szer-
vezők számára is egyértelmű volt, hogy a program összekapcso-
lódik elszármazottaink hazalátogatásával, találkozójával. Várunk
tehát mindenkit nagy szeretettel, aki valaha vámospércsi volt, itt
élt, s munkájával a helyiek javát szolgálta, itt született, vagy itt
nyugszanak szerettei. Természetesen ezen a napon alapvetően az
önfeledt kikapcsolódásé és szórakozásé is a főszerep, amelynek
színvonaláért a programszervezők kezeskednek – tájékoztatott a
polgármester.
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A képviselő-testület május 17.-én rendkívüli ülést tartott. Első

napirendi pontban a testület úgy határozott, hogy a települési
önkormányzatok részére a szociális nyári gyermekétkeztetés céljá-
ból 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV.29.) NEFME
rendeletben foglaltaknak megfelelően nyári étkeztetést biztosít az
általános iskolába már beíratott, vagy általános iskolás gyermekek
számára, napi egyszeri meleg étkeztetés formájában a  helyi általá-
nos iskolában. Ehhez – a támogatás pontos összegétől függően –
maximum 183 150 eFt saját forrást biztosít, az önkormányzat 2011.
évi költségvetésében a működési célú hiány növelése mellett.
Második napirendi pontban a képviselők egyetértettek azzal, hogy
az önkormányzat az együttműködési megállapodást megköti a
Nemzei Adó és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám és
Pénzügyőri Főigazgatóságával. Harmadik napirendi pontban a
képviselők úgy határoztak, hogy a „Vámospércs 2027” kötvény OTP
Bank Nyrt.-nél óvadéki számlán elhelyezett – bevételéből a költség-
vetési elszámolási számlájára lehív több fejlesztési célú kiadás fede-
zetére, mindösszesen 4 706 107 forintot. Negyedik napirendi pont-
ban arról született döntés, hogy a Vámospércsi Tanuszodában lévő
forgatott rendszerű medencéjének bakteológiai és kémiai vízminő-
ségének havi rendszerességgel történő ellenőrzésére 2011. május
2-től 2011. október 31-ig tartó időpontra vállalkozási szerződést köt
az önkormányzat a Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laborató -
riumával. Ötödik napirendi pontban a TÁMOP 6.1.2 Egész ség -
fejlesztés Projekt nyilvánosság biztosítása tárgyában hozott határo-
zatokat a testület, a bekért árajánlatok közül minden esetben a legol-
csóbb ajánlatot tevővel köt szerződést az önkormányzat. Hatodik
napirendi pontban arról döntöttek a képviselők, hogy együttmű-
ködési megállapodást köt az önkormányzat a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezettel, amely alapján a Mikrotérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával kívánja lebonyolítani a 2011.
évi nyári élelmiszer- segély csomag kiosztását. A rászorultsági kate-
góriákat a képviselő-testület elsődlegesen az alábbiak szerint állapí-
totta meg: a létminimum közelében élők közül azok részesülnek
élelmiszer segélyben, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át azaz, a 42 750 Ft-ot, a
kisnyugdíjasok közül azok részesülhetnek élelmiszer segélyben,
akik egyedül élnek, és a jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjmi-
nimum 250%-át, azaz 71 250 Ft-ot. A kisnyugdíjasok közül élelmi-
szer segélyben részesülhet az a rászoruló, aki házastársával együtt él
és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
200%-át, azaz 57 000 Ft-ot. Hetedik napirendi pontban határozat
született arról, hogy a Szociális Szolgáltató Központ Támogató
Szolgálat részére – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által nyújtott
300 000 Ft összegű támogatás és 3830 Ft önkormányzati saját forrás
terhére – a két darab számítógép konfigurációt a műszaki szem-
pontból és a rendelkezésre álló keret szempontjából is elfogadható
ajánlatot benyújtó szállítótól – a Salánki Irodatechnikától vásárolja
meg 303 830 Ft összegben. Nyolcadik, egyben utolsó napirendi
pontban arról döntöttek, hogy a képviselő-testület 116/2009. (V.
18.) sz. határozatával elfogadott hatályos környezetvédelmi prog-
ramját felülvizsgáltatja, az ehhez szükséges forrást az önkormányzat
2011. évi költségvetésében a kötvény terhére biztosítja, valamint a
város területére vonatkozóan elkészítteti a város Fenntartható
Fejlődésének Helyi Programját, és az ehhez szükséges forrást az
önkormányzat 2011. évi költségvetésében a kötvény terhére bizto-
sítja. 

Ménes Andrea polgámester

MÁJUSBAN SZÜLETTEK:
BALOGH SZEBASZTIÁN (Balogh János és Diczkó Ildikó)

JÉGER BÁLINT (Jéger János és Huszti Anikó)

HÁZASSÁGKÖTÉS:
LAKATOS FERENC és ARANYÁSZ GABRIELLA MÓNIKA

TÖMÖRI ZOLTÁN és GYARMATI TÍMEA

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:
KOLOMPÁR KÁROLY

TÖMÖRI FERENCNÉ (Bogár Mária)
BERECZKI JÓZSEF

TÓTH FERENCNÉ (Gálfi Zsófia)

Vámospércsen fél hold erdő eladó. Érdeklődni lehet a
06-52/741-234-es telefonszámon.

Eladó fehér színű Lada személygépkocsi, megkímélt állapot-
ban, lejárt műszakival. Ár: 150 000 Ft. Érdeklődni a 20-376-3703-
as telefonszámon lehet.

Vámospércsen, Kiss u. 13 sz. alatt 2 szobás ház cserépkály-
ha és gázfűtéssel 1400 m2 saroktelken eladó. Érdeklődni: a 06-30-
642-0910-es telefonszámon lehet.

Matematikából, kémiából,  fizikából,  angolból vizsgákra
felkészítést vállalok. Érdeklődni: a 06-70-452-6360-as telefon-
számon lehet.

Vámospércs külterületén (Bagaméri út, Csillagos dűlőben)
0628/17 hrsz-ú 3,8 ha szántó eladó vagy művelésre bérelhető.
Érdeklődni lehet: Kiss József Nyíracsád Széchényi u 11. szám
alatt vagy az 52/206-050-es telefonszámon.
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Több mint 40 év 
az önkormányzati szféra szolgálatában
Egy-egy cikk megírása

miatt számos alkalom-
mal kellett Bertalan
Lászlónéhoz fordulnom
segítségért, hiszen a köz-
foglalkoztatással és más
szociális jellegű ügyekkel
kapcsolatos cikkeink ak-
kor tudtak hiteles, és
hasz nálható informáci-
ókkal szolgálni, ha a Mar -
gitka útmutatásai követ-
tük. 

Ezért is mondunk köszö-
netet az önkormányzat
egyik legrégebb óta itt dol-
gozó szakemberének, meg
azért is, mert a hosszú évek
alatt mindig igyekezett úgy
alkalmazni a munkáját elő -
író jogszabályokat, hogy a
rideg paragrafusok mögött
ott legyen az együttérző
ember segítő szándéka is.

Pedig ezt nem könnyű
megcsinálni. Könnyebb az
előírtakat anélkül alkalmaz-
ni, hogy megnéznénk, vajon
kinek az életét befolyásolják
majd az intézkedések. De ő
nem így tett, és ennek az
egyik oka, a hosszú évtize-
dek során szerzett tapaszta-
lat volt. 18 évesen a bagamé-

ri tanácsnál kezdte a hivatali
munkát, és 1977-től dolgozik
Vámospércsen. Eredetileg
adóügyi ügyintéző végzett-
sége van, de aztán szociális
ügyintézői és gyámügyi ké -
pesítét is szerzett, sőt, egy
időben az anyakönyvi vizs-
gája azt is lehetővé tette,
hogy másod anyakönyvveze-
tőként is tevékenykedjen.
Ahogy elmondta, mint ma -
gánember nagyon szeren-
csésnek mondhatja magát,

hogy évtizedeken keresztül
megbecsülték a munkáját és
a szakértelmét, hiszen aktív
évei alatt a hivatali teendők-
ből adódóan olyan emberi
sorsokat látott, amelyek ön -
kéntelenül is részvétet és
együttérzést csaltak ki belő-
le. Van olyan ember, aki
munkanélküliként a rend-
szerváltáskor, 1990-ben ke -
rült be az állami eltartó rend-
szerbe, és most, amikor
Margitka nyugdíjba ment,

még mindig az állam és az
önkormányzat segítségével
tudja magát fenntartani.
Nehéz ám az ilyesmit jól
kezelni. Amivel segíteni
tudott, hogy a határidőket,
amelyeket saját igyekezeté-
vel befolyásolni tudott, igye-
kezett minél jobban lerövi-
díteni, hogy mielőbb megér-
kezzen a segítség, illetve ha
valaki szerette volna elpana-
szolni nehéz sorsát, akkor,
ha ideje engedte türelmesen
végighallgatta azt. Tudta,
hogy néha ez a legnagyobb
segítség.

A világ azonban folyama-
tosan felgyorsult, a jogszabá-
lyok éven belül is gyakran
változtak, tehát naprakész-
nek kellett lenni, az idő is
egyre kevesebb volt, a mun-
ka meg egyre több. Margitka
is egyre inkább arra vágyott,
hogy férjével, gyerekeivel és
unokáival tudja eltölteni az
időt, hogy végre csak rájuk
tudja szentelni összes ener-
giáját. Ugyanakkor elmond-
ta azt is, hogy nagyon hálás a
kollégáinak és a vezetőinek a
szép búcsúztatásért és azért a
szeretetért, amelyet tőlük
kapott.

Margit néni és Ménes Andrea polgármester
az ünnepélyes búcsúztatón

Továbbra is jó kezekben 
a szociális ügyek a városházán

Bertalanné Margitka
nyugdíjba vonulásával új
munkatárssal, Ber náth -
né Péter Andreával talál-
kozhatnak az ügyfelek a
városházán. Az elismert
és felkészült előd helyére
olyan szakembert kere-
sett a város vezetése, aki
folyamatában tudja vin-
ni az ügyeket, hogy a
városlakók kiszolgálása
továbbra is magas szin-
ten folytatódhasson. And -
rea szakmai előélete min-
den tekintetben garan-
ciá nak látszik erre.

A Debrecenben élő új kol-
léga nem kezdő sem az
önkormányzati területen,
sem a szociális ügyek terén.
Tizenkilenc évig dolgozott

Tetétlenen az önkormány-
zatnál és szintén a szociális
kérdésekkel foglalkozott.
Ennek is több ágával, tehát
lehetősége nyílt jónéhány
szakterület megismerésére
és elsajátítására. Azonban

nem csak a saját hozzáértésé-
ben bízik, hanem abban is,
hogy munkába állásakor
kedvesen és segítőkészen
fogadták a munkatársai, és
tudja, hogy bármilyen szak-
mai kérdésben bátran for-
dulhat kollégáihoz. A tetétle-
nivel összehasonlítva a mun-
káját, a legfőbb különbség,
hogy mivel nagyobb telepü-
lés Vámospércs, mint a
korábbi munkahelye, ezért
jóval több az ügyiratok szá-
ma, ebből adódóan több a
munka is. A legnagyobb kihí-
vásnak mégsem ezt tartja,
mivel a teherbírásával soha-
sem volt gond, hanem azt,
hogy a folyamatos jogsza-
bályváltozások miatt állan-
dóan figyelni kell, hogy az
ember naprakész tudjon len-

ni. Emberek megélhetése és
jövedelme múlhat a munká-
ján, ezért nagy a felelősség is.
Ezért figyeli a szakterületén
bekövetkező változásokat,
és persze bízik abban, hogy
egyszer csak eljön az idő,
amikor sikerül olyan parag-
rafusokat megalkotni, ame-
lyek tartósan biztosítják a
nyugodt és színvonalas hiva-
tali munkát. 

Összességében tehát na -
gyon jól érzi magát Vámos -
pércsen, és még az sem
jelent gondot, hogy naponta
ingáznia kell városunk és
Debrecen között, hiszen
kilenc és tizenkét éves lányai
már elég nagyok ahhoz,
hogy amiben csak tudnak,
abban édesanyjuk segítségé-
re legyenek. 

Bernáthné Péter Andrea,
az új ügyintéző
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A Vámospércs Városi Önkormányzat pályázatot hir-
det a vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Vámospércs,
Iskola u. 1.) iskolai büféjének üzemeltetésére a
2011/2012. tanévre.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– a tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazol-

vány, illetve jogi személy esetén társasági szerződés megléte,
– az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak

megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó kötelezettség-
vállalás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (név, székhely, adószám, jogi személy

esetén a képviselő neve, valamint cégjegyzékszám),
– a tevékenység végzésére jogosító vállalkozói igazolvány,

illetve jogi személy esetén a társasági szerződés másolatát,
– az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak

megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó elképzeléseit,
árlistát,

– a büfé berendezésének kialakítására vonatkozó kötele-
zettségvállalást,

–  az üzlethelyiség bérleti díjára tett ajánlatot.
A pályázatokat a jelen pályázati kiírás megjelenésétől szá-

mított 30 napon belül lehet benyújtani Vámospércs Városi
Önkormányzat Polgármesteréhez, Ménes Andreához írásban
vagy személyesen (4287 Vámospércs, Béke u. 1.).

A pályázatokról Vámospércs Város Önkormányzat Kép-
viselő-testület 2011.  június hó 15. napjáig dönt.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

További részletek az önkormányzat honlapján.

Pályázati felhívás
iskolai büfé üzemeltetésére
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fémforgácsoló szakembert 
CNC gépkezelési

gyakorlattal, illetve 
marós vagy esztergályos
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A kijárás Debrecenből
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MEGEMLÉKEZÉS

ERDEI LAJOS
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1. évfordulója alkalmából:
Felesége, lánya és családja

Pályázati felhívás!

Ifjúsági „Garzon” ház (Fecskeház) Vámospércs, Pacsirta u. 25.
szám alatti épületében 32,4 négyzetméteres, egy szoba össz-
komfortos lakások kiadók, azonnal beköltözhető állapotban.

A megüresedett lakásokra pályázhat minden olyan vámos-
pércsi lakos vagy pár, illetve itt letelepedni szándékozó fiatal, 35
év alatti pár (házastárs, élettárs), akik közül legalább egyikük
folyamatos keresőtevékenységet végez (munkáltatói igazolást
kérjük mellékelni).

Amennyiben a bérlő vállalja, vagy már rendelkezik legalább
22.700 forintos havi lakáscélú előtakarékossággal, akkor 7128
forint/hó lakbér plusz rezsi költséggel bérelhető ki a lakás.

Aki nem rendelkezik és nem vállalja az előtakarékosságot, az
14 580 forint/hó lakbér plusz rezsi költség megfizetése mellett
köthet bérleti szerződést.

A szerződés határozott időre, maximum öt évre köthető.
A Vámospércsi Városi Önkormányzat képviselő-testületének

címzett pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba (4287
Vámospércs, Béke u. 1.) kérjük személyesen, vagy postai úton
eljuttatni.

MEGEMLÉKEZÉS

ID. HUSZTI JÁNOS
halálának 

2. évfordulója alkalmából:
Gyermekei



Tisztelt Olvasóink! Az alábbiakban egy olyan levelet
teszünk közé változatlan formában, amelyet hét
vámospércsi városlakó juttatott el az önkormányzat-
hoz, valamint az illetékes FVM szervezethez. Mivel úgy
éreztük, hogy jószándékú cél vezérli a hét aláírót, ezért
jelentetjük most meg levelüket azzal a megjegyzéssel,
hogy az FVM hatósága az egyik levélíró, Nagy István
szerint időközben hivatalosan is megtiltotta az alábbi-
akban részletezett és kifogásolt erdőtelepítést. Íme, a
levél, teljes terjedelmében.

Tisztelt Vámospércsi kerttulajdonosok, szőlős-
gazdák!

Bizonyára mindenki figyelmét már felkeltette az a
tény, hogy itt Vámospércsen a belterületi elhagyott sző-
lőskertek és gyümölcsösök helyét akác és nyárfaerdők
veszik át.

Önmagában a belterületi erdősítést nem tiltja tör-
vény, azonban a telepítésnek pontos szabályai vannak.
Sajnos ezekről a szabályokról a telepítők nem minden
esetben tudnak, vagy szándékosan keserítik meg a
szomszédjaik gazdálkodását.

A telepítések általában 6-7 méter széles nadrágszíj
parcellákon jönnek létre, amelyeken a törvény előírá-
sai szerint csupán egy sor erdősítést lehetne végrehaj-
tani.

A 2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről és erdőgaz-
dálkodásról 44. és 45. paragrafusa szerint erdősítést
még szabad rendelkezésű erdő esetén is telepítési terv
alapján lehet létrehozni.

Továbbá ugyanezen törvény egyértelműen fogal-
maz, mely szerint az ültetett fa koronájának függőleges
vetülete a földrészlet határain belül kell, hogy marad-
jon. Valamint a fásítás nem akadályozhatja, és nem
veszélyeztetheti a szomszédos terület hasznosítását.

Sajnos városunkban zárkertre még senki sem kért
tudomásunk szerint erdőtelepítési engedélyt az erdő-
felügyelettől, valamint a műszaki előírásokat sem tar-
totta be szinte senki sem. Mi néhányan az aggódó kert-
tulajdonosok közül arra hívjuk fel a hasonló problé-
mával szembe néző tulajdonostársainkat, hogy a vég-
sőkig harcoljunk az illegális erdősítés ellen, mert
néhány éven belül tönkremennek történelmi szőlős-
dombjaink.

Díszpolgári címet és kitüntető díjakat
alapított az önkormányzat

Mostantól lehetőség
nyí lik arra, hogy Vá mos -
pércs az egész közösség
előtt is méltóképpen elis-
merje azokat, akik a leg-
többet tették, teszik váro-
sunkért.

Erre eddig csak korláto-
zottan volt lehetőség, mivel
hiányoztak azok a kitünteté-
sek és elismerő címek, ame-
lyeket most alapított a városi
képviselő-testület. Díszpol -
gári címet alapítottak, vala-
mint létrehoztak három
olyan kitüntető díjat, amely
az élet egy-egy jól körülhatá-
rolható területén kiemelke-
dő lokálpatriótákat jutal-
mazza. A részletekről váro-
sunk polgármesterét, Ménes
Andreát kérdeztük.

Mint elmondta, a testület
természetesen azért alapítot-
ta a helyi közösség szolgála-
tában kiemelkedő érdeme-
ket szerzett emberek elisme-
réséül szolgáló díjakat, hogy
ezáltal is a város egésze nevé-

ben tisztelettel megköszön-
je a közösségért tett fárado-
zást, de nem titkolt cél az
sem, hogy azt szeretnék, ha
ezáltal személyüket és tettei-
ket példaként tudnák állítani
a jelen és az utókor elé. Ezzel
is ösztönözve mindenkit ar -
ra, hogy ha tud, és képessé-
gei lehetővé teszik, akkor
tegyen Vámospércsért, azért
a közösségért, amelyből szár-
 mazik, vagy amelynek ő ma -
ga is részét alkotja. Dísz -
polgári cím évente egy adha-
tó, és ennek díjazottja bárki
lehet, aki hazai és nemzetkö-
zi viszonylatban kiemelke-
dően jelentős munkájával
vagy egész életművével hoz-
zájárult a város jó hírnevé-
nek öregbítéséhez, emberi
magatartása pedig köztiszte-
letet érdemel. A díszpolgári
címmel külön erre a célra
készített díszoklevél és
aranygyűrű is jár. Ez utóbbi,
Vámospércs címerével ellá-
tott pecsétgyűrű lesz. Fon -
tos, hogy ez a cím posztu-

musz is adományozható, és
az erről szóló rendelet pon-
tosan meghatározza hogyan,
milyen módon lehet javasla-
tot tenni, hogy ki kapja az
elismerést.

Csakúgy, mint a szintén
most alapított „Vámospércs
Városi Önkormányzat Pe -
dagógiai Díj”, a „Vámospércs
Városért” kitüntető díj, vagy
éppen a „Vámospércs Városi
Önkormányzat Sport Díj”
esetében. A pedagógiai díj,
vagy akár a sport díj elneve-
zése már önmagáért beszél,
viszont a Vámospércs Váro -
sért” kitüntető díjnál érde-
mes elidőzni. Ezt a kitünte-
tést olyan személyek, vagy
akár szervezetek kaphatják,
amelyek közéleti tevékeny-
ségükkel, társadalmi aktivi-
tásukkal nagyban hozzájá-
rultak a város gazdasági és
szellemik gyarapodásához.

A díszpolgári cím számos
kiváltsággal is jár, így a díja-
zott tanácskozási joggal rész
vehet a képviselő-testület

ülésein, hivatalos ettől kezd-
ve minden ünnepségre, ahol
megkülönböztetett hely ille-
ti meg, díjtalanul látogathat-
ja az önkormányzat vala-
mennyi közművelődési és
művészeti intézményét és ren-
 dezvényeit, valamint elhalá-
lozása esetén a család bele -
egyezése mellett díszsírhe-
lyet biztosít számára az ön -
kormányzat.

Valamennyi díj pénzjuta-
lommal is jár, amelynek mér-
tékéről minden évben a költ-
ségvetés ismeretében dönt a
városi testület.  

Ménes Andrea polgármes-
ter arról is tájékoztatta la -
punkat, hogy személy sze-
rint abban is bízik, hogy a
városunk valamennyi polgá-
rának véleménye tükröző-
dik majd ezekben a kitünte-
tésekben, ezért igyekszik
ten ni annak érdekében,
hogy a közösség valamennyi
polgára véleményt tudjon
nyilvánítani a díjak odaítélé-
sével kapcsolatosan.  

Fiatal vezető a gyámhivatalban
Április elseje óta vezeti

a gyámhivatalt az önkor-
mányzatnál Dr. Tóth Tí -
mea, azóta találkozhat-
nak a fiatal szakemberrel
az ügyfelek. Nem kezdő
már ezen a területen, de
még nem is dolgozik
olyan régóta, hogy a né -
ha szomorú, vagy nehéz
helyzetekből elege le gyen.
Én is hallottam, hogy
tárgyszerűen, de nagyon
kedvesen beszél a hozzá
forduló emberekkel, és
igyekszik a jogszabályi
előírások mellett a leg-
emberségesebb megol-
dásokat megtalálni egy-
egy élethelyzetben.

Ilyenből pedig van bőven,
sokkal több, mint előző
mun kahelyén, a Derecskei
Vá rosi Gyámhivatalban, ahol
pályakezdőként, mint ügyin-
téző dolgozott, így sajátítva
el ennek a területnek a gya-
korlati ismereteit. 2008.
novemberétől tevékenyke-
dett itt, egészen addig, amíg
Vámospércsen kapott új,

immár vezető beosztást, szin-
 tén a gyámhivatalban. El mé -
leti képzést a Debreceni
 Egyetem Állam és Jogtudo -
mányi Karán kapott, itt lett
jogászdoktor. A paragrafu-
sok értelmezése és alkalma-
zása tehát nem áll tőle távol,
bár kétségkívül ezek közül a
jelenlegi munkájában egy
speciális terület törvényi
előírásait kell a gyakorlatban
érvényesíteni. Hiszen a gyám-
 hivatal lényegében azoknak
a fiatalkorúaknak és azok-

nak a korlátozott cselekvő-
képességű nagykorúaknak
igyekszik jogi védelmet biz-
tosítani, akiknek a testi, szel-
lemi fejlődése, nevelkedése
valamilyen külső ok miatt
veszélybe kerül. Ilyenkor a
hatóság eszközeivel avatkoz-
nak be, és ha nem sikerül
másként javítani a helyzeten,
akkor a veszélybe került gye-
rekeket átmeneti nevelésbe
veszik, vagy ha arra van szük-
ség, akkor gondnokság alá
helyezik. Persze sokféle ügy
van és sokféle megoldás, de
az ügyintézők munkájába
talán ennyi is bepillantást
adhat. Azoknak az esetek-
nek a száma amelyekkel fog-
lalkoznia kell azért is jóval
több mint korábban, mert a
hatósági feladatokat nem
csak városunkban látja el a
hivatal, hanem még további
hat településen is nekik van
hatáskörük, így fordulhatott
az elő, hogy tavaly több mint
ezeregyszáz különféle hely-
zetben kellett intézkedniük.
Az ügyintéző és az ügykezelő
kollégájával igyekeznek min-

 den esetben gyors és ember-
séges döntést, hozni, hogy
minden olyan veszélyhely-
zet elháruljon a gyermekek
környezetében, amely hátrá-
nyosan befolyásolhatná a
biztonságukat és a nevelke-
désüket.

Kérdésünkre, hogy egy-
egy nehéz sorshelyzetben
nem jelent–e túl nagy lelki
terhet, hogy a gyermeket
akár el is vihetik a családból,
Tímea azt mondta, hogy
ezért fontos a másokkal való
szakmai együttműködés. Hi -
szen sohasem hoznak úgy
döntéseket, hogy előtte ne
vizsgálnák meg alaposan a
családi körülményeket. En -
nek során pedig beszélnek
az iskolával, a szomszédok-
kal, a pszichológussal és
minden olyan emberrel,
illetve szakemberrel, akinek
bármiféle rálátása van az
adott fiatal életére. A véle-
ményeket összegzik, és csak
erre alapozva alakítják ki a
végső álláspontot, hogy
mikor, milyen lépéseket kell
tenniük.  

Nyugdíjba ment a „postamester”
Deákné Holhós Máriát

nem kell bemutatni a
vámospércsieknek, hi -
szen mindenki ismeri és
szereti Marikát, aki 1982-
óta, azaz 29 éve dolgozik
a helyi postán, és a kezde-
ti főpénztároskodás után
ő lett a hivatal vezetője is.

Marika kedves, nyugodt
személyisége átragad az
emberre, miközben beszél-
get vele. Ez történt velem is,
amikor arra kértem, hogy
idézze fel röviden az elmúlt
évtizedeket. Bár mindenki
úgy emlékszik rá, mint a pos-
ta vezetőjére, valójában
1971-ben, amikor dolgozni
kezdett, akkor még távol állt
az elképzeléseitől ez a mun-
ka, hiszen Nyírábrányban,
az óvodában tevékenykedett
dajkaként, 1974-ig. Akkor is
nagyon szerette a gyereke-
ket és most is imádja őket,
ezért jó szívvel emlékszik
ezekre az évekre. Mégis úgy
alakult, hogy 1974-ben át -
ment a helyi postára, ahol
1982-ig minden típusú mun-

kába belekóstolt. 1982-óta
pedig itthon, Vámospércsen
teljesített közszolgálatot. Ezt
is szívesen csinálta, mert
átlátta és értette, hogy mi
miért történik. Logikája,
szervezettsége volt a hivatali
működésnek, és mindez az

emberek érdekében történt,
amit nagyon fontosnak tar-
tott. Segíteni igyekezett a
munkája révén, és magánem-
berként is törekedett arra,
hogy türelmes és megértő
legyen másokkal. Ennek tud-
ja be azt is, hogy a nyugdíjba

vonulás alkalmából is meg-
tapasztalhatta, hogy nem
csak hogy haragosa nincs,
hanem túl ezen, még nagyon
sokan szeretik is, és a jeles
alkalomból ezt kifejezésre is
juttatták.

Kérdésünkre, hogy miért
választotta a 40 évet megha-
ladó munkaviszony után a
nyugdíjat, azt mondta, hogy
elfáradt, és már pihenni sze-
retne. Úgy véli, hogy unat-
kozni nem fog, hiszen vele él
a lánya, aki kozmetikus és a
munka mellett teológiát is
tanul, és nagyszerű anya-
gyermek kapcsolat van kö -
zöttük. Ugyanakkor a régi
munkájából adódó szakér-
telmét és a gyermekszerete-
tét is szeretné hasznosítani,
mert szívesen vállalna daj-
kálkodást, gyermekfelvigyá-
zást kisgyermekek körül,
akiknek a szülei nem érnek
rá a munkájuk mellett. Úgy
gondolja, hogy ez szívéhez
közel álló elfoglaltságot
jelentene és másoknak is
tudna vele segíteni.

Dr. Tóth Tímea
a gyámhivatal vezetője

Deákné Marika és a polgármester 
a búcsúünnepségen

CD-n hallható 
az iskolai énekkar

A Vámospércsi Hírek egyik
állandó szereplője Ráczné
Stummer Ibolya, aki valame-
lyik tanítványa által elért elis-
merés, sikeres szereplés,
eredményes versenyszerep-
lés révén újra és újra helyet
követel magának lapunk
oldalain, áldozatos és magas
színvonalú művészi és peda-
gógiai munkájának köszön-
hetően. Amikor ezt megem-
lítettük neki, szerényen csak
annyit mondott, hogy a vá-
ros és a kollégák támogatás
nélkül az eddigi eredménye-
ket nem lehetett volna elér-
ni. És ha ez így is van, akkor
sem hagyhatjuk figyelmen
kívül, hogy Ibolya milyen
sok és milyen rangos elisme-
réseket szerzett Vámospércs-
nek az elmúlt években. Most
újabbal gyarapodott ezek-
nek a száma. Ennek köszön-
hető, hogy aki akarja, az már
otthon, cd-ről is meghallgat-
hatja a tanárnő által vezé-
nyelt kórust.

Ennek pedig az a történe-
te, hogy egy szerzőpáros,
Fekete Dániel és Mike Ádám
megírta az „Izrael”című rock
oratóriumot, amely nem mel -
lesleg a zsidó nép történetét
dolgozza fel ebben a mo -
dern formátumban. A zenés
énekmű kórusának pedig a
korábbi kitűnő szakmai ta -
pasztalatok alapján a Vámos -
pércsi Mátyás Király Álta -
lános és alapfokú Művészeti
Iskola Énekkarát kérték fel,
akik sikeresen közreműköd-

tek a darab ősbemutatóján
Debrecenben, a Kápolnás
utcai Zsinagógában, május
22-én. További fejlemény,
hogy a bemutató zenei anya-
gát cd-re is rögzítették,
amely bolti forgalomba is
került, és ezen, hallható az
énekkar is. Ráczné Ibolya azt
is elmondta, hogy bár még
folynak a megelőző tárgyalá-
sok a technikai részletekről,
de jó esély van arra, hogy
rövidesen a művelődési ház-
ban is megvásárolható lesz
ez a cd, és az oratóriumot is
szeretnék itt, helyben előad-
ni. A darab egyébként olyan
nagy sikert aratott, hogy vár-
hatóan bemutatják majd a
budapesti nagy zsinagógá-
ban is a közeljövőben. És ha
ez még mind nem lenne elég
ahhoz, hogy ismét megsü-
vegeljük a tehetséges gyere-
keket és vezetőjüket, akkor
beszámolunk még arról is,
hogy a debreceni bemutató
előtti napon Budapesten
járt az énekkar, ahol lehető-
sége volt arra, hogy a Mű -
vészetek Palotájában a dísz-
teremben kipróbálják a nagy-
 színpadot. Azt a színpadot,
amelyen előzőleg számtalan
hazai és külföldi világsztár
mutatkozhatott be. Váro -
sunk takaros kis pódiuma
után a gyerekek számára óriá-
 si élmény volt egy többezer
fős előadóterem dobogóján
állni és énekelni. Örülünk az
örömüknek, és köszönjük a
sikereiket! 

A sikeres énekkar egy fellépésen



Régészeti leletek az ásatásokon
Jelentős régészeti lele-

tekre bukkantak a régé-
szek azon a területen,
ahol a tervek szerint rövi-
desen felépül a kistérségi
járóbeteg centrum. 

Az áprilisban kezdődött
régészeti feltárás során
eddig négy darab Árpád
kori, földbe mélyített ház
maradványát találták meg.
Ebből kettőt, amelyek maga-
sabban helyezkedtek el, az e
századi szántások már tönk-
retettek, kettőnek viszont a
régészeti feltárása folyamat-
ban van. Ezenkívül szintén e
korból származó kerámia-
edények is előkerültek, vala-

mint rábukkantak két, úgy-
nevezett cölöpös szerkezetű
építményre is. Az ásatások
során feltárt leleteket a szak-
emberek katalogizálják és
csak ez után mutatható be
a nagyközönség számára.
Természetesen egy ilyen fel-
tárás nem mindennapi látvá-
nyosság, ezért érthető, ha
vonzza a fiatalokat mindez.
Éppen ezért a diákoknak
abban a szerencsében volt
részük, hogy iskolai keretek
között kilátogathattak az
ásatás helyszínére, ahol szak-
értő régész magyarázta el,
hogy miként zajlik a régmúlt
idők megmaradt emlékei-
nek közkinccsé tétele.

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

l Május 6-7-én a Matekguru országos döntőjén
5. osztályos csapatunk vett részt Nyíregyházán, ahol
11. helyezést értek el. A csapat tagjai: Borsó Zsolt,
Boruzs Bence, Gellén Gréta, Nagy Anna, Nagy Nóra,
Plávits Zoltán. Felkészítő tanár Kelemenné Hajdó
Mária. A Hétpróba levelezős versenyen két ötödikes
csapatunk második helyezést ért el. 

l Ebben a tanévben a derecskei Bocskai István
Általános Iskola és AMI rendezte az Érmelléki Kistér -
ségi Komplex Tanulmányi Versenyt, ahol a reálcsapa-
tunk (Balogh Cintia, Gyetkó Adrienn, Mézes Ádám,
Vályi Renáta) 3., humán csapatunk (Antal Tibor, Dem -
jén Flóra, Polgár Ágota, Szabó Loretta) 5. helyezést ért el. 

l A Mátyástól Mohácsig című országos történelem
levelezős versenyen Illés Kinga, Illés Kitti, Nagy
Annamária és Nagy Boglárka 14. helyezett lett. 

l Ebben a hónapban van lehetőség  a művészeti
iskolába való beiratkozásra a 2011-12-es tanévre. A
korábbi évekhez hasonlóan képzőművészet (festészet,
szobrászat, grafika), tánc (néptánc, társastánc) zene
(zongora) tanszakokra várjuk a jelentkezéseket. 

Anyák Napja. Ebben a hónapban tartottuk meg
osztálykeretekben az Anyák Napját. Minden tanuló
apró ajándékot készített az iskolában meglepetésként
az anyukájának, nagymamájának. Volt olyan osztály,
akik műsort készítettek, és oda hívták meg az ünnepel-
teket, de néhány osztály közös főzéssel emlékezett meg
erről a felemelő ünnepről.

Komplex tanulmányi verseny. Derecskén vettek
részt a 3. és 4. évfolyamos csapataink ezen az embert
próbáló kistérségi tanulmányi versenyen. Komoly,
többhetes felkészülés előzte meg ezt a napot, de meg is
lett az eredménye. Csapataink kiválóan helytálltak. A 4.
évfolyam 1. helyezést ért el. A csapat tagjai: Tóth Panna,
Törő Orsolya, Medgyesi Dorottya, Nagy László. A 3.
évfolyam a tisztes 6. helyezést érte el.

Kihívás Napja. Május 18-án reggel, tanítás előtt
már egy kis kocogással, tornával igyekeztünk felfrissí-
teni magunkat a tanítási órák előtt.

Délután a Sportpályán évfolyamonkénti futóverse-
nyen vettek részt az alsó tagozatos gyerekek. Az első
három helyezett tanuló érmet kapott, a 4-6. helyezettek
pedig oklevelet vihettek haza.

Az első helyezettek névsora:
1. évfolyam: lányok: Sarkadi Regina 1.a

fiúk: Medgyesi Levente 1.c
2. évfolyam: lányok: Lakatos Krisztina 2. a

fiúk: Antal Ákos 2.a
3. évfolyam: lányok: Boruzs Mirjam 3.b

fiúk: Szabó Tamás 3.a
4. évfolyam: lányok: Nagy Roxána 4.b

fiúk: Kovács Bence 4.b
Labdarúgó diákolimpia. Befejeződött az őszi-

tavaszi fordulókból álló körzeti labdarúgó bajnokság a
3-4. évfolyam tanulói között. Iskolánk mindenkit
legyőzve első helyezést ért el. 

A csapat tagjai: Szabó Tomi, Medve Máté, Szabó
Kristóf, Nagy Milán, Fekete István, Bernáth Benjámin,
Varga Balázs, Kolompár Alex, Kolompár Krisztofer.

Hobbialkotók
kiállítása 

„Átölelném a világot, ha
tudnám„– az idézet Sándor
László versének kezdete,
melynek felolvasásával kö -
szöntöttük a Hobbi Alkotók
Kiállításának megnyitóján
megjelent vendégeket má -
jus 22-én vasárnap délután
16 órától a Művelődési Ház
és Könyvtár kiállítótermé-
ben.

A több mint 24 kiállító
munkájából készült tárlatot
Ménes Andrea polgármester
nyitotta meg. Közremű kö -
dött a Vámospércsi Népdal -
kör, szólót énekelt Kacsándi
Mihályné. A kiállított anyag
színes, változatos és látvá-
nyos.  Látható horgolt és vert
csipke, hímzés, kerámia, go -
belin, intarzia, grafika, fest-
mény, karikás ostor, gyöngy
ékszer, kötés, makramé, ko -
sár, könyvek. 

Kiállításunk célja nem a
művészi megjelenítés volt
elsősorban, hanem annak
feltérképezése és bemutatá-
sa, hogy kinek mi a hobbija,
kinek mi jelenti a kikapcso-
lódást, ma divatos kifejezés-
sel önmegvalósítást, kibon-
takozást. A kiállítók követen-

dő példát mutatnak mind-
nyájunknak, hogy a mai
rohanó világban számítógép
és televízió nélkül is lehet
értelmes és hasznos elfog-
laltságot találni.

A kiállítás június 22-ig
tekinthető meg munkana-
pokon 9-18 óráig, előzetes
egyeztetéssel ettől eltérő
időben is.

Könyvtári program 
a K.A.T.K.A.
segítségével

A Nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház műsorát
láthatták május 22-én 17 órai
kezdettel a Művelődési Ház
és Könyvtárban Orfeum
anno címmel. A darab sze-
replői Pregitzer Fruzsina,
Petneházy Attila, Budai
Zsófi, Horváth Sebestyén
Sándor. Rendező: Lendvai
Zoltán. Munkatársak: Rajkó
Balázs és Nagy Erzsébet. A
programot a TÁMOP-3.2.4.-
08/1-2009-0027 Könyvtárak
a Tudós Közösségekért az
Alföldön K.A.T.K.A. projekt
támogatásával valósítottuk
meg. Szintén nagy siker volt
májusban a nyíregyházi szín-
játszók Vitéz László című
előadása, amely gyakorlati-
lag teltházzal ment és a gye-
rekek számára felejthetetlen
élményt jelentett a színvona-
las bábelőadás.

Városi Gyermeknap 
a Művelődési Ház

szervezésében

A játszótéren vártuk váro-
sunk apróságait gyermekna-
pon, azaz május 29-én vasár-
nap délután, ahol Ménes
Andrea polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket.
Elsőként a nyíregyházáról
érkezett Szivárvány Báb szín-
 ház előadásában a Csizmás

kandúrt láthatták a gyere-
kek. Ezt követően Tom peti
zenés műsora csalt mosolyt
az apró arcocskákra. Köz -
ben lehetőség volt kézmű-
ves foglalkozáson részt ven-
ni, ahol gipszformákat fest-
hettek, papírforgót készít-
hettek, kiskutyát hajtogat-
hattak. Vendégünk volt a lufi
hajtogató bo hóc, aki kíván-

ság szerint elkészítette min-
denki kedvenc figuráját. Az
óvodapedagógusok kreati-
vitását és ügyességét dicsér-
ték a bájosan kifestett ar -
cocskák. Közben lehetőség
volt szabadon játszani, sza-
ladgálni, beszélgetni. 

Diósné Kozma Erzsébet 
intézményvezető

Az idén, bár a kiadotthoz képest egy hét csúszással,
de május 13-án pénteken ismét nagy sikerrel 
rendezte meg az „Év Édesanyja” programot 

a Pircsike Közművelődési Egyesület. A két nyertes
Zilahi Viktória 4. valamint Nagy Tibor 5. osztályos
tanulók és az édesanyák Zilahiné Szabó Gabriella,

Nagy Tiborné valamint Zilahi Nándika

Diákok az ásatás helyszínén

A művelődési ház programjairól

Vitéz László közönsége
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Egy pillanatkép a Kihívás Napi sportrendezvényről

A Hobbi alkotók kiállítását
Ménes Andrea polgármester

nyitotta meg

A Méliusz Juhász Péter Me -
gyei Könyvtár és Művelődési
Központ, a „Közös jövőnk:
Hajdú-Bihar” című, TÁMOP-
3.2.3-08/1-2009-0032 azono-
sító számú projekttel 100%
támogatási intenzitás mellett
98 959 909 Ft támogatást
nyert el, a Veres Péter Álta -
lános Művelődési Központ és
Alapfokú Művé szetoktatási In -
tézmény Balmazújváros, De -
recske Város Önkormány za -
ta, Közösségi Ház és Városi
Könyvtár Komádi, Vámos -
pércs Város Ön kormány zatá-
val közösen létrehozott kon-
zorcium vezetőjeként. 

Vámospércsen két képzés

fejeződött be a „Pro tokoll a
mindennapokban”, valamint
a „Torma termesztő gazdálko-
dó”. Mindkét képzés elsősor-
ban a munkanélküliekre és az
álláskeresőre irányult. A le -
morzsolódás minimálisnak
mondható, a kezdő csopor-
tok majd teljes létszámban
sikeresen be is fejezték a kép-
zéseket. Elmondható, hogy az
egész felnőtt munkaképes,
aktív korosztály képviseltet-
te magát, hiszen 18-54 éves
kor ig vettek részt a képzése-
ken. 

A „Protokoll a mindenna-
pokban” című tanfolyam
tekintetében a nők voltak az

aktívabbak, sokkal nagyobb
számban vettek részt az elő-
adásokon, míg a „Tormater -
mesztő gazdálkodó” képzés a
férfiakat vonzotta nagyobb
számban. A résztvevők a kép-
zés befejeztével elégedettség
vizsgálati kérdőívet tölthettek
ki, mely elemzéséből kiderül,
hogy mindkét képzést sikeres-
nek ítélték meg a hallgatók.
A képzéseken új, eddig nem
birtokolt ismereteket szerez-
tek a résztvevők, ezáltal javul-
nak a munka világában betölt-
hető esélyeik.

A projekt keretein belül
ebben a hónapban zajlik a
„Rendezvénymenedzsment,

rendezvényturizmus” tanfo-
lyam valamint még lebonyolí-
tásra kerül az „Álláskeresési
ismeretek” című képzés. 

A megvalósító Vámospér -
csi Művelődési Ház és Könyv -
tár a közeljövőben is fontos-
nak tartja hasonló felnőttkép-
zések indítását. (x) 

A projekt az Európai Unió
támogatásával, 

az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával

valósul meg.

„Közös jövőnk: Hajdú-Bihar”
Május 30-án színes prog-

 ramokban bővelkedő gyer-
 meknapot tartottunk az
óvodában. Az intézmény
dolgozói szervezésében
csoportonként különbö-
ző helyszíneken próbál-
hatták ki erejüket az ovi-
sok. Versenyezhettek, hogy
ki a legügyesebb célba
dobó, puzzle kirakó, ki
tud a leggyorsabban bi -
ciklizni vagy éppen zsák-
ban ugrálni, kik a legerő-
sebbek a kötélhúzásban.
Osztatlan sikert aratott az
ugráló vár, a lufihajtogató-
bohóc és az arcfestés is. A
délelőttöt megkoronázta
a jégkrém, amit a nagy me -

legben szívesen fogyasz-
tottak a kis lurkók. Re -
méljük, emlékezetes ma -
rad mindenki számára ez
a vidám nap.

Ménesné Vincze Anikó
logopédus

Gyermeknap az óvodában

A nagy melegben jól
esett az ovisoknak 
a fagyi és a jégkrém


