
Megkezdődött a Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg -
Szakellátó Központ beruházása, amelyre a beruházók
majdnem egymilliárd forint támogatást nyertek az
Európai Uniótól. Az építkezés gyors ütemben zajlik,
hogy behozzák a régészeti feltárás okozta csúszást, és
hogy mielőbb igénybe vehesse a szolgáltatásokat
Vámospércs, és a kistérség lakossága. Az alapok elké-
szültek, a héten pedig a falazóelemeket rakták a szak-
emberek. Az emelt szintű egészségügyi ellátás mellett,
az új komplexumban 30-35 ember dolgozhat majd.

Ismét megszólalt a diákok és a pedagógusok 
számára a csengő,  agyis  szeptember 1-jén, 

reggel 8 órakor ünnepélyes tanévnyitóval kezdetét
vette a Mátyás Király Általános és Alapfokú

Művészeti Iskola  2011/2012-es tanéve

,,Városhoz méltó közlekedési infrastruktúra kell”

XXI. évfolyam, 9. szám
2011. szeptember

Ingyenes újság

„Sosem felejtem el, amikor
évekkel ezelőtt, még az előző
polgármester idejében, itt a
városházával szemben egy
zebrán áthaladó kisfiút közle-
kedési baleset ért, egy autó
ütötte el, pár lépésre a járda-
szegélytől. Sokan felháborod-
tak akkor, és a figyelmetlen
sofőr mellett a beláthatat-
lan közlekedési csomópontot
okolták a szerencsétlenségért.
Úgy gondolom, hogy az em -
bereknek igazuk volt, ezért is
tartom fontosnak, hogy most
esélye lehet a városnak arra,
hogy újragondolja a városi
kerékpáros közlekedést és ezt
a négyes kereszteződést is biz-
tonságossá tegye.” Így kezdte
interjúnkat Ménes Andrea pol-
gármester, amikor a tervezett
kerékpárút beruházásról kér-
deztük.

Mielőtt azonban a tőle meg-
tudott részletekről tájékoztat-
nánk, úgy gondoltuk, hogy
érdemes megkeresni annak a
balesetet szenvedett kisfiúnak
az édesanyját, Papp Ibolyát,
aki annak idején még aláírás-
gyűjtésbe is kezdett, hogy a
kereszteződést lássák el közle-
kedési lámpával. Ahogy Ibolya
elmondta, bizony sokan csat-
lakoztak akkor a kezdeménye-
zéséhez és a több mint ezer alá-
írást el is küldték a Köz leke -
dési Felügyeletnek. A hi vatal
emberei ki is jöttek, majd volt
egy egyeztetés az Fagyal Bar -
nabás vezette önkormányzat-
tal, és az az eredmény született,
hogy a forgalom nagysága
nem indokolja a rendőrlámpa
felszerelését. Hiába érveltek az
emberek, hogy rosszkor vé -
gezték a forgalomszámlálást,
nem akkor, amikor a gyerekek
iskolába, a szülők dolgozni
mennek, nem vették figyelem-
be az érveiket. Ennek im már

hat éve, azóta szerencsére az
Ibolya fia már gimnáziumba
jár, de még így is örült, amikor
értesült tőlünk, hogy a jelenle-
gi városvezetés komoly lépé -
seket tett ebben az ügy ben.
Most, végre sikerülhet egy
beadott önkormányzati pályá-
zat révén központi forráshoz
jutni, hogy ez a veszélyes ke -
reszteződés biztonságos le -
gyen. A pályázatnak azonban
ez csak az egyik területe, hang-
súlyozta Ménes Andrea polgár-
mester. Leg alább ilyen fontos,
hogy a város két részén elhe-
lyezkedő kerékpárút szakasz
nem ér össze, pedig Vámos -
pércsen nagyon sokan járnak
dolgozni, vagy ügyet intézni
biciklivel. A jelenlegi helyzet-
ben viszont a kerékpárosok
biztonságos közlekedése erő-
sen korlátozott. Ezen is változ-
tatni akar az önkormányzat,
ezért 2011 júliusában pályáza-
tot nyújtott be Vámospércs az
Észak-Alföldi Operatív Prog -
ram támogatási rendszeréhez,
Vámospércs kerékpárforgalmi
hálózatának fejlesztése cím-
mel. 

A fejlesztés Vámospércs bel-
területét érinti a 48. sz. Deb -
recen–Nyírábrány II. rendű
főút mellett 2354 méteres sza-
kaszon. Az elkészült tervek sze-
 rint a kerékpárút a Debreceni
út páros oldalában fog meg-
épülni, Nyírábrány irányába, a
meglévő kerékpárútig. A terv
tartalmaz továbbá a 4905 jel-
zésű, Vámospércs–Nyírmár -
tonfalva összekötő út melletti
– a városközponttól a Kossuth
utca páros oldalában – egy 915
méteres szakaszt is.

Tekintettel arra, hogy a
legkritikusabb pont a város-
központban lévő közlekedési
csomópont, ezért a pályázat-
ban jelzőlámpás forgalomirá-
nyítással működő csomópont
kialakítása is szerepel. „Ennek
megvalósítása esetén az ön -
kormányzat és a lakosság régi
vágya teljesülne, és ez még
nem minden, ugyanis a ke-
rékpárút építésével együtt,
an nak csapadékvíz-elvezető
rendszere is kiépítésre kerül,
en nek során a nyomvonalat
érintő egyéb közmű-kiváltá-
sok, át építések is megtörtén-

nek.”– hangsúlyozta a polgár-
mester. 

A tervezett kerékpárút 2,5-
2,7 m széles, aszfaltburkolatú
lesz. A nyomvonal közelében,
több helyen „U„ alakú kerék-
pártárolók lesznek kihelyezve,
például az okmányirodánál, a
polgármesteri hivatal udva-
rán, a tűzoltóságnál és több
buszöbölnél is. Ez pedig biz-
tonságos és kényelmes le hető-
séget biztosít, hogy az ügyinté-
zés során a biciklik megfelelő-
en legyenek tárolva. A beruhá-
zás tervezett bekerülési értéke
bruttó: 554 364 928 Ft, mely-
ből saját forrás 55 436 493 fo -
rint, az igényelt támogatás
pedig 498 928 435 forint.
Összességében tehát több
mint félmilliárdos beruházás-
ról van szó. A beruházás egyéb-
 ként érint majd magánterületű
ingatlanokat is, de a polgár-
mester abban bízik, hogy a
közérdeket is figyelembe ve -
szik majd a tulajdonosok és
sikerül korrekt módon meg-
egyezni a telkek megvásárlásá-
ról. Végső esetben lehetőség
nyílik kisajátítási eljárás elindí-
tására is, mondta Ménes And -
rea, de ezt szeretnék elkerülni,
hiszen az egész város érdeke,
hogy ha nyer a pályázat, akkor
minél előbb megvalósuljon a
fejlesztés. „Összességében te -
hát, a beruházás eredménye-
ként a lakosság közlekedési
viszonyai nagymértékben ja -
vulnak, a kerékpárral közleke-
dők biztonságosabban érhetik
el a városközpontot és a jelen-
tősebb munkahelyeket is. A
munkavállalóknak csökken a
munkahelyhez való eljutás
ideje, a szülők, diákok az okta-
tási intézményt biztonságosab-
ban és könnyebben érik el.”-
tájékoztatott Ménes Andrea
polgármester. 

Örömmel fogadták az ingyenes gyermekétkeztetést
Ahogy júniusi számunk-

ban hírt adtunk róla, a
Vámospércsi Önkor mány -
zat élt azzal a lehetőséggel,
hogy pályázat útján köz-
ponti forrást szerezzen a
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő isko-
láskorúak nyári étkezteté-
sének költségeire. Nos, a
program olyan sikeres
volt, hogy a tavalyi 260-
270-el szemben az idén
nyáron 300-310 gyermek-
nek sikerült a napi egysze-
ri meleg étkezést biztosíta-
nia a városvezetésnek.

A pályázati kiírásnak meg-
felelően az önkormányzatnak
is vállalnia kellett a költségek-
ből annak arányában, hogy
hány gyermek támogatott ét -
keztetésére pályáznak, de erre
most is kiemelt figyelmet for-
dítottak és igyekeztek megte-
remteni a rávalót is a költség-
vetésből. Bálega Jánosné élel-
mezésvezető elmondta, hogy
azok a családok, amelyek gyer-
mekei ily módon minden nap
meleg ebédet kaptak, nagyon
örültek a lehetőségnek. Az
élelmezésvezető asszony azt is

el mondta, hogy bár a nyers-
anyagnorma nem túl nagy,
mégis sikerült változatos és
finom ebédet készíteni. Ezt
egyrészt a gyerekek és a szülők
dicséretéből is le lehetett mér-
ni, másrészt pedig abból, hogy
egész nyáron folyamatosan
éltek a lehetőséggel az érintett
családok. Főként ételhordó-
ban vitték el az ebédet, és
viszonylag kevesen fogyasz-
tották el helyben az ételt a gye-
rekek. Gyakran igen nagy
távolságokból is eljöttek az
ennivalóért, ami szintén azt
jelenti, hogy elégedettek vol-
tak a mennyiséggel és a minő-
séggel is az emberek. 

Abban, hogy ilyen haszno-
san és eredményesen sikerült
kijönni a normatívából az is
segített, hogy egy tavalyi kor-
mányrendelet alapján a nyers-
anyag beszerzésnél főként a
zöldséget és a gyümölcsöt
helyi őstermelőktől is be tud-
ják szerezni, ami egyrészt ked-
vező az itt élő termelőknek,
olcsóbb, mint ha nagybeszállí-
tóktól vásárolnának, ráadásul
a minőség is garantált. Ami
nem terem meg a város föld-
jein, azt más környező telepü-

lésekről veszik meg, de ott is
ragaszkodnak az őstermelők
portékáihoz. 

Aznap egyébként, amikor
Bálegánét kérdeztük az étkez-
tetés tapasztalatairól, éppen
paradicsomleves volt az első
fogás, valamint sült csirke
párolt rizzsel, és desszertnek
egy őszi barack is járt az ebéd-
hez. Egyik nap kiadósabb volt

az ebéd, a másik nap pedig egy
kicsit könnyebb, így egészítet-
ték ki egymást hosszabb távon
a menüsorok – mondta az élel-
mezésvezető. Az is jó hír, hogy
az eredetileg tervezett augusz-
tus 19-ével szemben sikerült
két héttel kitolni az ingyenes
meleg étkeztetés időtartamát,
így a program csak augusztus
31-én fejeződött be.

Épül az egészségügyi
központ

Az új komplexum helyszíne

Balról, Németh Jánosné, Huszti János, Sarudiné
Oláh Enikő, Papp Lászlóné, Mészároné Oláh Róza,

és Ménes Andrea polgármester

A legtöbben ételhordóban vitték haza az ingyenes
meleg ebédet

Rövidesen jelzőlámpa teheti biztonságossá a forgalmat
a veszélyes kereszteződésben.
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. augusztus 10. napján rendkívüli ülést tartott. 

● Első napirendi pontban a szennyvízberuházásra vonatkozó
2. fordulós pályázat tárgyában hoztak döntéseket a képviselők. A
KEOP-7.1.2.0-2008-0245 kódszámú szennyvízpályázathoz kap-
csolódóan a következő határozatokat hozta a testület:

– a támogatással létrejött létesítmények üzemelétetését – üze-
meltetési szerződés keretében – Vámospércs Városi Önkor -
mányzat és Nyírmártonfalva Község Önkormányzata által létre-
hozni kívánt – kizárólagos önkormányzati tulajdonú – gazdasági
társaság útján biztosítja,  

– a projekt keretében kiépülő közműveket a pályázati útmuta-
tóban meghatározott módon legalább a fenntartási időszak végé-
ig fenntartja és üzemelteti, 

– a támogatással létrejött létesítmények működésének fedeze-
tét az üzemeltetési szerződés keretein belül a Társulást alkotó
önkormányzatok által létrehozni kívánt közös üzemeltető gazda-
sági társaság útján biztosítja,

– a megvalósítandó beruházás által létrejövő elemek üzembe
helyezésétől számított 5 évig az új elemekre vonatkozóan csator-
nadíj támogatást az önkormányzat nem igényel,

– a pályázati felhívásban előírt díjképzési elvek és díjszintek
alkalmazását vállalja,

– amennyiben a projekt megvalósítása során Vámospércs és
Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat bonyo-
lít le, a Képviselő-testület vállalja a szükséges biztosíték nyújtását. 

– A pályázat forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:
a beruházás nettó összértéke: 3 220 269 600 Ft,
igényelt támogatás nettó 2 709 435 858 Ft,
saját forrás nettó 510 833 742 Ft.

–Vámospércs-Nyírmártonfalva Települések Vízközmű Társu -
lata (4287 Vámospércs Béke u.1., Cg. 09-16-000013) által – a beru-
házás saját forrásaként biztosítandó - megelőlegező hitel felvéte-
léhez a Képviselő-testület készfizető kezességet vállal. 

Második napirendi pontban a képviselő-testület jóváhagyta az
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítását. 

Harmadik napirendi pontban közfoglalkoztatás tárgyában1
fő hosszú időtartalmú közfoglalkoztatás támogatásra támogatási
igényt nyújt be Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Vámospércsi Munkaügyi Kirendeltséghez az önkormányzat, a
pályázat tárgya: 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31. nap-
jáig napi 8 órás munkaidőben történő foglalkoztatás, havonta 11
400 Ft, összesen 45 600 Ft összegű saját forrást biztosít az önkor-
mányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal sze-
mélyi juttatások előirányzatából. 

Negyedik napirendi pontban a testület úgy határozott, hogy a
325/2010. (XI.17.) számú határozattal elfogadott- Vámospércs
Városi Önkormányzat 2011. évi Belső Ellenőrzési tervét a határo-
zat melléklete szerint módosítja, valamint a testület felkérte a jegy-
zőt, hogy a módosított Belső Ellenőrzési tervet továbbítsa a
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Elnö kének. 

Ötödik napirendi pontban az önkormányzat tulajdonában
lévő busz értékesítése tárgyában készült előterjesztést tárgyalták
meg a képviselők, és tudomásul vették, hogy a polgármester
Vámospércs Városi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 8/2011. (III.16.) ren-
delet 10. §-a, valamint 11. § (4) bekezdése alapján értékesíti az
önkormányzat tulajdonában lévő műszakilag és esztétikailag
tönkrement, üzem- és járóképtelen autóbuszt fémhulladékként
nettó 40 Ft/kg – várhatóan 278 000 Ft-os – áron a Sofém Kft.-nek.
A jármű elszállítását a Hajdú-Volán Zrt. végzi 25 000 Ft + áfa össze-
gért, egyben a testület a 114/2008. (IV.03.) számú határozatát
jelen határozattal visszavonta. 

Hatodik napirendi pontban arról határozott a testület, hogy a
„Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki szám-
lán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási számlá-
jára lehívja a Tórusz Közmű Tervező és Szolgáltató Kft. 753 125
Ft-os számlájának fedezetét, mely a Vámospércs 476/13. hrsz.
ingatlanon létesülő Járóbeteg Szakellátó Központ és a Váci Mihály
utca szennyvízelvezetés terveinek ellenértéke. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. augusztus 15. napján rendkívüli ülést tartott. 

Első napirendi pontban Vámospércs Városi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítése tárgyában készült
előterjesztést tárgyalták meg a képviselők, és úgy határoztak,
hogy az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszá-
molót elfogadják.

Második napirend pontban a Képviselő-testület jóváhagyta az
Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. oktatási évében indítandó
csoportlétszámokat, valamint az intézményeket érintő egyéb kér-
désekben is hozott határozatokat:

– 2011/2012-es tanévben 2 napközis csoportot megszüntet a
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben, és erre tekintettel 2 fő napközis álláshelyet meg-
szüntet 2011. szeptember 1-jétől,

–az intézményben 1 fő takarítói álláshelyet zárol 2011. szep-
tember 1-jétől a tanév végéig, a takarítási feladatokat közfoglal-
koztatás keretében látja el ezen időszak alatt,

–a működési célú kiadások csökkentése érdekében úgy hatá-
roz, hogy Vámospércsi Tanuszoda működését úgy szabályozza,
hogy minden évben október 15-től április 15-ig zárva tart, az úszó-
mesteri álláshelyet 2011. október 15. napjától megszünteti, és az
úszómesteri feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező
szakemberrel megbízási szerződés alapján látja el.

Harmadik napirendi pontban Ménes Andrea polgármester
tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy a Jobbik Ma gyarországért
Mozgalom vámospércsi alapszervezete képviselőjének kérelmé-
ben foglaltakról – mely alapján a Szent Korona hiteles másolatá-
nak bemutatása 2011. augusztus 27. (szombat) 14 és 19 óra közöt-
ti időszakban a vámospércsi Sportpálya területén, rossz idő esetén
a vámospércsi Művelődési Ház és Könyv tárban (4287 Vámospércs,
Debreceni u. 2.) lesz – a képviselők tudomásul vették. 

Negyedik napirendi pontban arról döntött a testület, hogy a
„Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki szám-
lán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási számlá-
jára lehívja a több fejlesztési célú kiadások fedezetét 60 517 989 Ft
összértékben. 

Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzatok (ÖNHIKI) 2011. évi támogatás 2. fordulójára vonat-
kozó igényt az önkormányzat benyújtja. 

Az Egyebek-ben a testület úgy határozott, hogy Csuth Imréné
képviselőasszony nyilatkozatát, - melyben a Képviselő-testület
179/2011. (VI.27.) számú határozata szerint 3 havi tiszteletdíját a
Szlovákiai magyar társadalmi és kulturális szövetség CSEMADOK
alapszervezete PEDER részére ajánlott fel – mely szerint az utolsó
havi tiszteletdíjáról történő lemondását visszavonja, elfogadja.

Ménes Andrea polgármester

Felhívás
Vámospércs Városi Önkormányzata bérbeadás

útján hasznosításra ajánlja fel a tulajdonában
lévő Vámospércs, Malom u. 9 sz. alatti sütő üze-
mét – berendezéssel együtt

A létesítmény a 1048/11 hrsz.-ú 1099m2 területű
ingatlanon van, mely ivóvíz, elektromos áram, gáz köz-
művel ellátott.

A sütő üzem technológiai berendezései:
• 1993-ban gyártott IBIS kemence 60210,
• IBIS kemence 60360,
• IBIS kelesztőkamra KRS,
• IBIS dagasztó KRS,
(a technológiai berendezések tulajdonjogának meg-

szerzése folyamatban van)

Az ingatlan mögött található továbbá a 1048/14 hrsz.-
ú 1364m2 nagyságú beépítetlen terület is, melyet szin-
tén hasznosítható.

A tulajdonos hosszú távon kívánja a meghirdetett
létesítményét bérbeadás útján hasznosítani, továbbá a
bérlő esetleges pályázati támogatási igényét, mint tulaj-
donos támogatja.

Azok pályázhatnak a bérleti jogért, akik:
1. Elsősorban sütő üzemként kívánják a létesítményt

hasznosítani.
2. Legalább 3 fő helyi lakos részére munkahelyet

teremtenek.
3. A pályázó sütőipari tevékenységére jogosult vállal-

kozás.

Pályázathoz csatolni kell:
1. Cég szakmai tevékenységének bemutatása.
2. Cégkivonat.
3. Nyilatkozat köztartozás mentességről.
4. Nyilatkozat a minimum bérleti időszakról és a meg-

ajánlott bruttó havi bérleti díjról.

Egyéb:
A tulajdonos Önkormányzat várja azon pályázók

jelentkezését is, akik a sütő üzemtől eltérően más funk-
ció kialakítására kívánják a létesítményt igénybe venni.
Ebben az esetben is előnyt élvez a munkahelyteremtés-
sel kapcsolatos hasznosítás.

A pályázathoz csatolni kell:
1. Cég szakmai tevékenységének bemutatása
2. Cégkivonat
3. Nyilatkozat köztartozás mentességről
4. Nyilatkozat a minimum bérleti időszakról és a meg-

ajánlott bruttó havi bérleti díjról.
5. A tervezett funkció- tevékenység rövid bemuta-

tása.

A tulajdonos helyszíni bejárást biztosít: 2011. szep-
tember 27. napján (kedd) 9.00 órától.

A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban 2011.
október 20. napján 10,00 óráig kell benyújtani Vámos -
pércs Polgármesteri Hivatal iktatójába – Vámospércs
Béke u. 1.

A borítékra kérjük ráírni: 

„SÜTŐÜZEM”

A pályázati eljárással kapcsolatosan további felvilá-
gosítás Szabóné Miavecz Ildikó irodavezetőtől kérhető
az 52-591-508 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtását követően azok elbírálása a
soron következő képviselő-testületi ülésen történik. Az
önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Ménes Andrea
polgármester

MARÁZI CSABA LÁSZLÓ
halálának 

1. éves évfordulója

Fájdalom költözött 1 éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, 

itt marad örökre.
Hírtelen elmentél egy perc alatt,
Számunkra csak a döbbenet, 

és a fájdalom maradt.
Nem lehetünk mi már 

soha többé veled,
itt hagytál mindent, 

amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
A fájdalomtól most is 

könnyes szemünk,
Mert te gondolatban, 

mindig itt vagy velünk.

Szerető szüleid
Hugod és családja

Vámospércs Csokonai u.
21. szám alatt lévő kétgene-
rációs ház sürgősen áron
alul eladó! Érdeklődni lehet
a 0630 639 6964-es telefon-
számon.

Felhívás eszközértékesítésre
Vámospércs Város Önkormányzata értékesítésre

kínálja fel az alábbi – önkormányzati feladatellátást
már nem szolgáló – gépeit, berendezéseit:

● HÓDGÉP DETK 15 típusú 
szippantó tartálykocsi, 

● műtrágyaszóró 5 tonnás pótkocsi,
● gulyáságyú.

Az eszközök megtekinthetők az önkormányzat Nyír -
ábrányi úti telephelyén.

Az ajánlatokat írásban Vámospércs Városi Önkor -
mányzat Polgármesteri Hivatalához (4287 Vámos -
pércs, Béke u. 1.) kérjük eljuttatni 2011. szeptember 30.
napjáig.

Az eszközökről bővebb felvilágosítást nyújt Varga
Lajos műszaki csoportvezető a 06-30-262-2926. tele-
fonszámon.

Az adásvételi szerződések megkötésére Vámospércs
Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváha-
gyását követően kerül sor.

Ménes Andrea
polgármester

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZALAI SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak

AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS

A Nyitott kapuk program zárórendezvénye



A most megkezdett tanévben a Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolában a tanulói létszám 563 lesz, közü-
lük 49 kis elsős van, akik közül csupán két gyerek választotta a
hagyományos képzési formát, a többiek az immár 3. évfolyamig
kiterjesztett iskolaotthonos képzésben részesülnek. Ennek a
népszerű oktatási formának az a lényege, hogy a gyermekek
egész napra elosztva sajátítják el a különféle tantárgyak anya-
gait. A nap folyamán két pedagógus foglalkozik velük, és a napot
úgy fejezik be, hogy az előírtak elsajátítása mellett a házi felada-
tot is megoldják. Tehát, amikor délután haza mennek, akkor már
csak a feltöltődés és a pihenés marad, iskolai gondokkal nem kell
foglalkozni. Ez persze könnyebbség a szülőknek is. Igen nép-
szerű még a művészeti képzésben való részvétel is. Az iskola
tavaly sikeresen akkreditált, mint művészeti iskola, így lehető-
ség nyílt arra, hogy az idén a következő tanszakokat indítsa:

– képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat,
– táncművészet: társastánc, néptánc,
– zeneművészet: zongora.

A TIOP 1.1. önkormányzati pályázat keretében iskolánk 13
interaktív táblát, és 45 számítógépet kapott. Augusztus 25-26-án
30 pedagógus vett részt a pályázathoz kapcsolódó képzésen.
Mind két nap nagyon hasznos volt, hisz sok új ismeretet kaptak
a pedagógusok, amelyek alkalmazása színesebb óravezetést tesz
lehetővé.

A TÁMOP-os pályázat keretében került lebonyolításra 2011.
augusztus 10-16-ig a felső tagozatos tanulók részvételével a
„Főzősuli”. A program célja, hogy a gyerekek ismerjék meg az
egészséges táplálkozás alapelveit, kapjanak minél több hasznos
ismeretet, és azt a mindennapokban és az otthoni étkezésben is
alkalmazzák. 

Ovi – suli
2011. augusztus 30-án 10 órától vidám gyerekzsivaj verte fel

az iskola csendjét. Az 1. a és 1. b osztály tanulói gyülekeztek
érdeklődő szüleikkel együtt a központi iskola udvarán.

Az egybegyűlteket az alsó tagozat igazgató helyettese, Papp
Lászlóné szeretettel köszöntötte. Ezután a program az osztály-
termekben folytatódott. Kötetlen beszélgetés, manuális, és
sporttevékenység követte egymást. A délelőtt különlegessége
volt a napokban megérkezett interaktív táblák használatbavéte-
le. A gyerekek önfeledten vettek részt a foglalkozásokon. Jó han-
gulatban telt ez a pár óra, amely megkönnyítette az óvodából az
első osztályba lépés folyamatát.

Papp Lászlóné 
igazgató helyettes

„Remélem, hogy a kezem munkája nyomán sokáig
eszébe jutok a vámospércsieknek”

Egy nagyszerű és meg-
bízható munkatárs búcsú-
zott az aktív munkáktól, és
ment nyugdíjba szeptem-
ber 2-án. Szabó Jánost alig-
ha kell bemutatni körünk-
ben, hiszen a kőműves
szakember sok olyan épít-
kezésnél, és kemence-épí-
tésnél dolgozott akár egye-
dül, akár társakkal, ame-
lyekre még nagyon sokáig
lesz büszke Vámospércs. A
nyugdíjba vonulás kap-
csán egy kis beszélgetésre
invitáltuk a mestert.

Szívesen mesélt az elmúlt
években az önkormányzat
karbantartási részlegén dolgo-
zó Szabó úr. Jól esett felidézni
–e jeles alkalomból az elmúlt
évtizedeket, és bizony elég
messzire kellett nyúlnia az
emlékezetnek, hiszen 1969-
ben szerzett kőművesi bizo-
nyítványt, és a katonaságig az
egykori helyi Béke TSZ-ben
dolgozott. Azután öt-hat év
a Debreceni Vendéglátóipari
Vállalatnál telt, ahol mint kő -
műves karbantartó tevékeny-
kedett. Innen a Vámospércsi
ÁFÉSZ-hoz vezetett az út, ahol
a kereskedelem mellett abban
az időben még ingatlan-beru-
házással is foglalkoztak, étter-
meket, kisebb boltokat, ABC-
ket építettek. Ebben vett részt

ő is, Bagamérban, Nyírmár -
ton falván, és még sorolhat-
nánk, hol hagyta ott a keze
nyomát. A szakmáját folytatta
később a Hajdú-Bihar Megyei
Beruházó Vállalatnál is, de
mint mondja, mire ez a cég
Bagaméron és Álmosdon fel-
építette az iskolákat, addigra
tönkre is ment a vállalat. Ő egy
ma már különös elnevezé-
sű önkormányzati gazdálko-
dó szervezethez került, amit

GAMESZ-nek hívtak. A lényeg,
hogy itt is karbantartó kőmű-
ves volt és bár mára megszűnt
ez az intézményi forma, ő még-
is ugyanott maradt, csak már
közvetlenül az önkormányzat
irányítása alatt. Ahogy meséli,
szívesen segített valamennyi
önkormányzati intézménynél,
de szívének mégis azok a mun-
kák a legkedvesebbek, ame-
lyeket jórészt önzetlenül, fize-
tés nélkül vállalt, mert kedve

tellett abban, hogy alkothat.
Így építette a Tájházban kollé-
gájával a kemencét, amelyet
akár sütéshez-főzéshez, akár
iparművészeti céllal szívesen
használnak az emberek, de az
ő neve kell, hogy eszünkbe
jusson akkor is, ha a sportpá-
lyánál található „Mindenki
Kemencéjére” gondolunk. És
ez még nem minden, mert a
művelődési ház oldalában a
szökőkút mellett elvezető gya-
logjárda is az ő keze munkája,
sorolja Szabó János. Mindezt
egyébként rendkívüli szerény-
séggel meséli. „Örömmel tölt
el, hogy ebből az emberöltő-
nyi időszakból huszonnégy
évet szülőhelyemen dolgoz-
hattam a közösségéért, s kívá-
nom, hogy nagyon sok vámos-
pércsi ember találja meg itt-
hon a boldogulását.”

Kérdésünkre, hogy mivel
telnek majd a nyugdíjas évek,
kézenfekvő választ ad.  Mar -
gitkával, akivel 1975-óta háza-
sok, két gyermekük és négy
unokájuk van, velük szeretne
mostmár több időt tölteni jó
egészségben, meg aztán ott
van az udvar, a kert is, van ab -
ban is munka elég. Úgyhogy
köszöni szépen, de nem aggó-
dik azon, hogy unatkozni fog.
Mi pedig hosszú és boldog
nyugdíjas éveket kívánunk
Szabó Jánosnak.

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KKBoldog, ha munkája révén
Vámospércsnek szerez jó hírnevet

Eddigi munkája elisme-
réseként Vámospércs Vá -
rosi Önkormányzat Peda -
gó giai Díját vehette át
nemrég Ráczné Stummer
Ibolya tanárnő, akiről
lapunk ha sábjain is rend-
szeresen ol vashatnak, hi -
szen tanítványai és az álta-
la vezetett iskolai énekkar
már évek óta a legrango-
sabb ének-zenei díjakat
hozza el az országból vá -
rosunkba. 

Ezt a kiemelkedő teljesít-
ményt köszönte meg települé-
sünk a városnapon a tanárnő-
nek. A vámospércsi iskolai kó -
rust, vagy korábban Szabó Ré -
ka, Kacsándi Mihály, Némethi
Krisztina, manapság pedig
Grega Csaba és Ács Judit nevét
megye- és országszerte ismeri
az éneket kedvelő közönség.
Ezúttal azonban a háttérből
előlép a mentor, és tanítványai
helyett vele ismerkedhetünk
meg közelebbről.

A beszélgetést pedig a rá
annyira jellemző szerénység
jellemzi, hiszen azt tartja a leg-
fontosabbnak, hogy elmond-
ja, mennyire szerencsés, hogy

azzal foglalkozhat, amit igazán
szeret, azért pedig rendkívül
hálás, hogy ezt a város és mun-
kahelye, az iskola is elismeri.
Jó érzés ez, mondja, bár kissé
zavarban is van, mivel azt is
gondolja, hogy a környezeté-
ben is vannak olyanok, akik
régóta sokat tesznek a saját
területükön, most mégis ő ve -
hette át az elismerő díjat.
Pedig amellett, hogy nagysze-
rű érzés díjazottnak lenni,
sosem tört céltudatosan az
elismerésre. Egyszerűen a ta -
nítás mellett igyekezett a te -

hetséggondozással is foglal-
kozni, ami szerinte elválaszt-
hatatlan az oktatástól. Az
egyik feltételezi a másikat. 

Ibolya kisújszállási születé-
sű, a középiskolát is itt végez-
te, aztán tanítói oklevélért jött
Deb recenbe, majd pedig ki -
egészítő képzés keretében
Nyíregyházán szerzett énekta-
nári oklevelet. 1985-től taní-
tott a most Bólyai János nevét
viselő iskolában. Már itt is fog-
lalkozott a tehetséges, és éne-
kelni szerető gyerekek tanórá-
kon túli képzésével, és bizony
volt olyan tanítványa is, aki
később a Zeneakadémián vég-
zett. Eb ben az időben, még
nagy ha gyományai voltak az
iskolai kórusoknak. Debre -
cen ben is 78-an énekeltek itt.
És bár szívesen végezte a mun-
káját, eredményei ellenére
minden évben csak szerződés-
hosszabbítással kezdhette a
következő tanévet, végleges
katedrát hét év után sem ka -
pott, ennél pedig nagyobb
munkahelyi biztonságra vá -
gyott. Ezért is fogadta nagy
örömmel az akkori vámospér-
csi iskolaigazgató Lengyel Ró -
bertné által kínált lehetősé-

get, hogy Vá mospér csen tanít-
son. Bár családjával Debre -
cenben él és naponta ingázik
oda-vissza, sosem fordult meg
a fejében, hogy máshol tanít-
son. Nagyon szereti a várost,
az itt élő embereket, és azért
különösen boldog, hogy mun-
kahelye minden segítséget
megad neki ahhoz, hogy a
tanításban, a kórusvezetésben
és a tehetséges tanítványok
„menedzselésében” is ered-
ményes legyen. A most kapott
 ki tüntetés természetesen to -
vábbi munkára ösztönzi, hi -
szen szeretné a későbbiekben
is bizonyítani, hogy a ran-
gos elismerés méltó kezekbe
ke rült.

Kérdésünkre, hogy manap-
ság, amikor rövid idő alatt
szinte duplájára emelkedett a
tanárok kötelező óraszáma, az
ingázást is figyelembe véve, az
egyre nehezebben kiszorítha-
tó időben miért keresi, kutatja
és gondozza a tehetségeket,
azt felelte, hogy számára ez a
feltöltődés. Valami, ami több,
mint amit a tanórákon át lehet
adni, és át lehet élni. Valami,
amiből lelkierőt meríthet, fel-
töltődhet. 

Ráczné Stummer Ibolya 

A búcsúrendezvényen Szabó János Ménes Andrea 
polgármesterrel és a barátokkal

A Magyar Kórusok és Ze -
nekarok Szövetsége, közis-
mert rövid nevén KÓTA az
együttesek, pávakörök, a nép-
 dalkörök, népzenei hang-
szeres együttesek, énekes és
hangszeres szólisták 16.
országos minősítését a 2010.
szeptember 1-seje és 2012.
június 30-a közötti időszak-
ra szervezi az ország külön-
böző pontjain. 

A városunkhoz legköze-
lebb eső népzenei minősítő
Nyíracsádon volt, au gusztus
27-én. A zsűri tagjai Birinyi
József népzenekutató, a
KÓTA társelnöke, Dévai Já -
nos, a Ma gyar Rádió Zenei
Szer kesz tő ségének munkatár-
sa, és Kovács László hangszer-
készítő, népzenész voltak.

Nagy öröm és szakmai el -
ismerés számunkra, hogy a
megmérettetésen ismétel-
ten sikerrel szerepelt a Vá -
mos pércsi Népdalkör. Or -
szágos arany minősítést
értek el a történelmi és vallá-
si népdalokból álló csokruk-
kal valamint a helyi gyűjtésű
szerelmi népdalokkal. A
népdalkör tagja, Kacsándi
Mihály né, mint szólista di -
cséretes térségi minősítést
nyert el. Az együttest és a
szólistát Tóth János csoport-
vezető készítette fel a ver-
senyre. 

A kiváló eredmény elérését
segítette a városunk önkor-
mányzata valamint Veres
Zoltán vállalkozó támoga-
tása.

Országos arany és dícséret a Vámospércsieknek

Kacsándi Mihályné

Ma még kuriózum a digitális tábla. 
Vámospércs élen jár a fejlesztésben
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Népszámlálás, 2011
Tájékoztatom Vámos pércs

város lakosságát, hogy a
2011.évi népszámlálásról a
2009. évi CXXXIX. törvény
rendelkezik, mely értelmé-
ben a Magyar Köztársaság
területén 2011. október 1-jén
0 órakor fennálló állapot ala-
pulvételével a természetes
személyekről és a lakásokról
nép és lakásszámlálást kell
tartani. 

Az adatszolgáltatás – a
nemzetiségekre, az anya-
nyelvre, a vallásra, a tartós
betegségre és a fogyatékos-
ságra vonatkozó kérdések
kivételével – kötelező. A nép-
 számlálás időpontja: 2011.
október 1-jétől 2011. októ-

ber 31. napjáig terjedő idő-
szak.

A feladatot számlálóbizto-
sok végzik. A számlálóbiztos
áll közvetlen kapcsolatban
az adatszolgáltatókkal. Fela -
data az adatszolgáltatói cso-
magok eljuttatása a lakcí-
mekre, az interjúk lebonyo-
lítása, az önkitöltők papír-
kérdőíveinek összegyűjtése,
a címek pontosítása. 

A lakosság az adatszolgál-
tatási kötelezettségét három
módon teljesítheti:

– A kérdéseket megvála-
szolhatja interneten keresz-
tül. Ehhez a www.enep-
szamlalas.hu honlapra kell
belépni, ahol egy azonosító

és egy egyedi kód megadásá-
val lehetővé válik a nép-
számlálási csomag on-line
felületen történő kitöltése.
Az internetes megválaszo-
lásra 2011. október 1-jétől
október 16-ig van lehetőség.

– Az adatszolgáltató (la -
kosság) a kérdéseket a borí-
tékban lévő kérdőívek kitöl-
tésével. Ehhez a számlálóbiz-
tos ellátja a megfelelő meny-
nyiségű kérdőívvel. Az önki-
töltésre szintén 2011. októ-
ber 1-jétől október 16-ig van
lehetőség.

– Az adatszolgáltató (la -
kosság) megválaszolhatja
személyesen a számlálóbiz-
tosnak, aki az összeírás céljá-

ból 2011. október 1. és októ-
ber 31. között keresi fel.

Amennyiben az önkitöl-
tést választják, már koráb-
ban megkaphatják a szüksé-
ges kérdőíveket a számláló-
biztosuktól.

Egyéb tájékoztatást a tele-
pülésen kifüggesztett „Hir -
detmények” útján, valamint
a KSH és az Önkormányzat
honlapjáról is kaphat a tisz-
telt lakosság.

A népszámlálási biztosok
munkájának akadályoztatá-
sa esetén a település nép-
számlálási felelőse (jegyző)
eljárást indíthat! 

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Az egészségfejlesztő és szemléletformáló program
rendezvénye

Ökumenikus hálaadó istentisztelet
Augusztus 20-án szom-

bat délelőtt 9.30-kor öku-
menikus hálaadó istentisz-
teletet tartottunk Szent
István királyunk ünnepén
a Vámospércsi Re for mátus
Templomban, Vá mospércs
Város önkormányzatának
és a helyi történelmi egy-
házaknak rendezésében.

Ács Ferenc református lel-
kipásztor köszöntötte a jelen-
levőket és vendégeket: Ménes
Andreát, városunk polgármes-
terét, az Önkormányzat Kép -
viselő Testületének jelenlevő
tagjait, az intézmények képvi-
selőit, és a művelődési házból
Nyakas Gáborné könyvtárost
munkatársaival együtt, a Vá -
mospércsi Népdalkör tagjait,
valamint Kepics Mihály görög
katolikus parochus-lelkészt,
Kovács Lajos Zsigmond bap-
tista lelkipásztort, városunk
lakóit, a helyi görög, római
katolikus, baptista és reformá-
tus gyülekezetek tagjait. Az
ünnepi istentisztelet a 90.
zsoltár 1. versének éneklésével
vette kezdetét: "Tebenned bíz-
tunk eleitől fogva ... ", majd a
483. dicséretből énekeltünk
néhány versszakot, szépen
zengett az ének 10. verse az
ünneplő gyülekezet ajkán,
amely ismeretlen szerzőtől
ugyan, de a nagyhírű Ko má -
romi Csipkés György Bib -
liájának függelékéből szárma-
zik az 1685. esztendőből: 

"Add meg nekünk kenyerün-
ket, naponként, eledelünket: 
viselj gondot életünkről, 
e mi halandó testünkről:
szolgáltass jó egészséget, 
tennő időt, békességet." 

Nem hiába imádkoztuk az
Úr Jézustól tanult imádságot
mindennap, Isten ebben az
évben is kirendelt számunkra
az új kenyeret gondviselő sze-
retetéből. Így megfogalmazó-
dott szívünkben a zsoltáriró
vallomása hálaadásként: ,,Ál -
dott legyen az Úr! Napról nap-
ra gondoskodik rólunk a mi
szabadításunk Istene." (Zsol -
tárok 68,20.). Az Úrasztalára
helyezett nemzetiszín szalag-
gal átkötött új kenyereket
megáldották és megszentelték
a helyi egyházak lelkipászto-
rai: Kepics Mihály görög kato-
likus parochus-lelkész, majd
Ács Ferenc református és
Kovács Lajos Zsigmond bap-
tista lelkipásztorok. Ezután a
Vámospércsi Népdalkör lel-
kes tagjai énekeltek szép, haza-
fias, az ünnephez illő, törté-
nelmi időket felidéző magyar
dalokat. Ménes Andrea, Vá -

mospércs Város Polgármes -
tere ünnepi beszédet mon-
dott az Úrasztalánál. melyben
méltatta Szent István államala-
pító első magyar királyunk
személyének jelentőségét, aki
több mint ezer évvel ezelőtt
keresztyén hitre térítette po -
gány magyar őseinket. Az ő
ünnepét magyar népünk ös z-
szekötötte az új kenyéréért
való hálaadás alkalmával. Ács
Ferenc református lelkipász-
tor elő fohászt és kezdő imád-
ságot mondott az Úraszta -
lánál. Majd egy énekvers elé-
neklése után Kovács Lajos
Zsigmond baptista lelkipász-
tor a szószéken olvasott a
Bibliából és Igét hirdetett az
I. Timóteus 2, 1-4. versei alap-
ján. Hangsúlyozta, hogy Krisz -
tus egyháza népének imád-
koznia kell a mindenkori veze-
tőkért, akik megbízatásukat
Istentől kapták. Igehirdeté -

sében arról is beszélt, hogy
Isten szeretetében úgy dön-
tött, hogy minden ember üd -
vözüljön, és eljusson az igaz-
ság megismerésére." Buzdított
arra, hogy rendszeresen olvas-
suk és tanulmányozzuk a
Bibliát, mert abból tanuljuk
meg az Isten akaratának való
engedelmességet. Ezután zá -
ró imádságot mondott, majd
közösen elmondtuk a Mi -
atyánkot. Majd szépen zengett
a 264. dicséret az ünneplő
gyülekezet ajkán: ,,Áldjad, én
lelkem a dicsőség erős Kirá -
lyát. .." Az énekeket orgonán
kísérte Nagy Istvánné Ács
Erzsébet nyíradonyi reformá-
tus lelkipásztor, orgonista-kar-
nagy. Az ökumenikus, hálaadó
istentisztelet a Himnusz, a
Szózat, és a Székely Himnusz
éneklésével ért véget, majd az
Úrasztalánál Ács Ferenc refor-
mátus lelkipásztor mondott
záró áldást. A templomi gyüle-
kezet tagjait a kijáratoknál új
kenyérrel kínálták meg. A lel-
kipásztorok és a polgármester
kaptak egy-egy új kenyeret
ajándékba, majd megköszön-
ve mindenkinek a jelenlétét,
fáradozását, szolgálatát, elbú-
csúztunk egymástól a négy
vámospércsi történelmi egy-
ház köszöntésével: 

,,Dicsőség Jézus Krisztus -
nak! Dicsőség mindörökké!":
,,Dicsértessék a Jézus Krisz -
tus! Mindörökké, ámen!" ,,Az
úr közel! – Jövel, uram, Jé -
zus!" 

,,Áldás, békesség! Istennek
dicsőség!" 

Ács Ferenc 
református lelkipásztor 

A megszentelt kenyérrel Kovács Lajos Zsigmond baptista 
lelkész, Ménes Andrea polgármester 

és Ács Ferenc református lelkész

A 42. Debreceni
Virágkarneválon művészi
csoportok kategóriájában 
a képzeletbeli dobogó
második fokára állhattak 
a Feeling-Fantasy Táncstúdió
mazsorettesei és táncosai.
Nagy elismerésnek számit,
hogy a magyar csoportok
közül a zsűri őket találta
a legjobbnak! 
Idén, a színpompás tollak és
díszek sem maradhattak ki 
a koreográfiából. A 98 fős
csapatból 13 fő a
Vámospércsi mazsorettesek
közül került ki, akik remekül
szerepeltek!
A nagylányok nem 
pihenhettek, hisz augusztus
25-én már Olaszországban
turnéztak! Szeptembertől 
a Vámopércsi Művelődési
Házban várják 
a mazsorettezni vágyókat!
Művészeti vezető: Pántya
Barbara és Dér István


