
Bár az induló pártok
sorrendje a végeredményt
tekintve városunkban is
megegyezik az országos
eredményekkel, az ará-
nyok viszont már egészen
mások. A FIDESZ-KDNP
Pártszövetség olyan elsöp-
rő fölénnyel aratott győzel-
met, ami messze jobb az
országosan elért ered-
ménynél. Ennek megfele-
lően az ellenzéki tábor
lényegesen gyengébb telje-
sítményt nyújtott váro-
sunkban, mint az országos
összesítésben. Alábbi cik-
künkben a városi eredmé-
nyeket és az országos ada-
tokat vetjük össze.  

Azt, hogy a Fidesz még
tovább tud erősödni az or -
szágban az áprilisi országgyű-
lési választásokhoz képest, azt
már az előző, országgyűlési
voksolás után is jelezték az
elemzők, amit azzal magyaráz-
tak, hogy az úgynevezett győz-
teshez húzás miatt a Fidesz
arányaiban nagyobbat fog
nyerni május végén, mint ápri-
lisban. Akkor az országos lis-
tán 45, most 51,49% támogatta
őket. Vámospércsen bámu-
latos, 66,75%-os szavazata-
ránnyal győztek, ami nem
csak azt igazolja, hogy a
szavazók országosan egyet
értenek a kormánypárt
politikájával, hanem azt is,
hogy a helyi ügyek tekinte-
tében is bizalmat szavaz-
nak a városi fideszes veze-
tésnek. Noha a Jobbik, orszá-
gosan az alig 29 százalékos
részvétel mellett a második
lett, lényegében gyen gébben
szerepelt, mint áprilisban,
hiszen a részvétel most lénye-
gében feleakkora volt. A vá -
rosban elért 16,15%-uk a kép-
 zeletbeli dobogó má sodik
helyére juttatta őket, vagyis
sorrendben ugyanott végez-
tek, mint ahol az országos
összesítésben, noha fényévek-
re van második helyen elért
eredményük a győztes fide-
szes teljesítménytől. Ala posan
lemaradva követi őket az MSZP.
Helyi eredménye (6,52%), ami
helyben szintén harmadik
helyre juttatta a pártot. Ám a
korábbi legnagyobb ellenzéki
erő Vámospércsen alig valami-
vel szerzett több szavazatot, a
második helyen végzett Job -

bik eredményének egyharma-
dánál. A Fidesz teljesítményé-
nek pedig még a 10%-át is alig
érték el Vámos pércsen. A to -
vábbi sorrend is megegyezik a
Nemzeti Vá lasztási Iroda sor-
rendjével, tehát városunkban
is a DK a negyedik, mögötte
szorosan az Együtt-PM, majd
következik az LMP, a Haza
nem eladó mozgalom és  végül
az SMS. Ők azonban mindany-
nyian olyan kevés szavazatot
értek el, ami gyakorlatilag ele-
nyésző, vagy is még az 5%-ot sem
sikerült megugraniuk, ami azt
jelenti, hogy míg országosan,
az utolsó két pártot leszámítva
sikerült képviselő(ke)t külde-
niük az Európai Parlamentbe,
ad dig vámospércsi eredmé-
nyük szerint még a bejutási
küszöböt sem érték el. (Cik -
künk illusztrációjaként vala-
mennyi párt helyi adata meg-
tekinthető.)  

1. A Fidesz-KDNP kijutott
képviselői: Pelczné Gáll
Ildikó, Szájer József, Tőkés
László, Deutsch Tamás, Gyürk
András, Gál Kinga, Schöpflin
György, Erdős Norbert, Bocs -
kor Andrea, Deli Andor, dr.
Kósa Ádám, Hölvényi György.

2. A Jobbik kijutott képvise-
lői: dr. Morvai Krisztina,
Balczó Zoltán, Kovács Béla.

3. Az MSZP kijutott képvi-
selői: dr. Szanyi Tibor, dr.
Ujhelyi István.

4. A DK kijutott képviselői:
dr. Molnár Csaba, Nie der-
müller Péter.

5. Az Együtt-PM kiju-
tott képviselője: Jávor Be -
nedek.

6. Az LMP kijutott képvise-
lője: Meszerics Tamás.

Endrédi Csaba

„Az Év Édesanyja” – 2014
Május első vasárnapján az édesanyákat

köszöntjük. Ehhez a bensőséges családi ese-
ményhez kapcsolódik a Pircsike Közmű -
velődési Egyesület kezdeményezésére és szer-
vezésében immár hat éves múltra visszatekin-
tő, „AZ Év Édesanyja” prózaíró és versíró
pályázat, melyet később rajz pályázattal is
kibővített az egyesület. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésnek az idén is a művelődési ház
adott otthont.

Május 18-án vasárnap délután meghitt, családias
hangulatban zajlott a program díjátadó gálája. Az
ünnepség kezdetén elhangzott Somogyi László
Gábornak, az egyesület elnökének verses köszöntő-
je, majd Grega Csaba énekét hallgathatták a résztve-
vők. Ménes Andrea polgármester ünnepi köszöntő-
jét Nagy Tibor hangszeres játéka és éneke követte.
A Bíborkadarka néptáncegyüttes képviseletében
Nagyné Kiss Melinda és Csuth Tamás dunántúli
páros táncot adott elő. A néptánc után a Pircsike
Közművelődési Egyesület képviseletében Polgárné
Nagy Elvira mondott verset, ezzel is ünnepibbé téve
a műsort. Az a gyerek, aki benevez a versenyre egy
általa készített fogalmazással, esetleg verssel, esélyt
teremt az édesanyjának, hogy Ő legyen a kitüntető
cím elnyerője, amely cím bizony nagy elismerésnek
számít Vámospércsen. A díjazott pályázat írója és
édesanyja egyszerre kapja meg a város figyelmét és
tiszteletét. 

Ebben az évben közel negyven írás érkezett be,
melyet háromfős zsűri értékelt. A zsűri tagjai: Ádám
Magdolna, Ménesné Vincze Anikó és Somogyi
László Gábor volt. A legjobban sikerült pályaművek
felolvasását követően az ifjú szerzők igen megille-
tődötten foglalták el helyüket a színpadon a megha-
tódott édesanyákkal oldalukon. Az idén alsó tagoza-
tosok közül Karacs Anna 4.c osztályos, a felső tago-
zatosok írásából Tóth Enikő 8.a osztályos tanuló
nyerte el írásával az első helyezést. „Az Év Édesanyja”
2014-ben Karacsné Kuvik Beáta és Tóth Istvánné
(Scheibli Gyöngyi) lett. A rajzpályázatot Zdrobe
Zsófia, Borsó Zoltán, és Kovács Panni nyerte. 

Az ünnepség fináléjaként valamennyi versenyző
átvette jutalmát, és egy szál rózsával köszöntötte az
édesanyját. Azok, akik részt vettek az eseményen,
egy kedves, szeretetteljes rendezvény részesei lehet-
tek, melynek megvalósítása a Pircsike Közmű -
velődési Egyesületnek, annak, lelkes tagjainak és
segítőiknek köszönhető. Köszönjük a segítséget
azoknak a pedagógusoknak, akik a pályázó gyere-
keket segítették útmutatással, inspirációval.

Diósné Kozma Erzsébet, 
intézményvezető

A Fidesz az Eu-s választáson Vámospércsen
még nagyobbat nyert, mint az országban
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Ingyenes újság

Az év édesanyja idei győztesei a pályázatot író
gyermekeikkel

Hajdú-Bihar megye 3-
as számú választókerüle-
te ismét kitett magáért!
Az áprilisi országgyűlési
választások után újra a
3-as számú választókerü-
letben tettek hitet a leg-
többen szavazatukkal, a
keresztény – magyar –
polgári értékrendet kép-
viselő nemzeti lista mel-
lett.

Nem csak a Fidesz-KDNP
listájára szavaztak elsöprő
többséggel, hanem a Ma -
gyar országért és a Nemzetért
bátran és bármilyen körül-
mények között kiálló, ma -
gyar Európa Parlamenti kép-
viselők mellett álltak ki
meggyőzően, a legnagyobb
arányban, a választókerület
szavazói. Nincs olyan mesz-
sze Brüsszel, hogy, az elmúlt
években ne éreztük volna, a

hazai gyűlölettel és ártó
szándékkal átitatott áporo-
dott leheletét.  Meglehet,
nem fog változni alapvetően
a jövőben sem, a lobby-cso-
portok által vezérelt Európai
Unió, de jó esélyünk van ar -
ra, hogy megvédjük Ma -
gyarország értékeit, érdeke-
it, és segítsük a magyarok
boldogulását a Kárpát-me -
dencében, minden ország-
ban, ahol magyarként élnek

és éreznek. Többet nem
várunk, csak annyi tisztelet,
amennyit mi megadunk
Európa bármely népének és
közösségének. Ha kell, kivív-
juk százszor és ezerszer is,
mert Magyarország tisztele-
tet érdemel! Köszönjük Haj -
dú-Bihar, köszönjük Ma -
gyarország!

Forrás: 
www.tasolaszlo.hu

Tisztelet és köszönet!
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2014. március 11. napján rendkívüli ülést tartott,
melyen a következő döntések született:

● A képviselők egyetértettek a helyi szociális rendelet módo-
sításaival, amely alapján a temetési költségek viseléséhez nyúj-
tott önkormányzati segély megállapításának szabályozásánál a
különösen indokolt esetek köre kiegészült az „elhunyt hosszan-
tartó ápolása miatti jövedelem-kiesés”-sel, a rendszeres szociális
segély jogosultságok esetében az egészségkárosodás mértéke
40%-ról csökkent 25%-ra, a méltányossági közgyógyellátás ese-
tén az egy főre jutó jövedelem-határok módosultak, az egy főre
jutó jövedelemhatár családban 200%-ra, egyedül élő esetében
250%-ra, és ezzel együtt a gyógyító ellátás költsége csökkent
20 %-ra.

● A testület a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény
33. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 2014. évi összesí-
tett közbeszerzési tervét elfogadta. 

● A „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt.-nél óva-
déki számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámo-
lási számlájára lehívás történt fejlesztési célú kiadás fedezeté-
re 935 482 Ft összegben: Vámospércs Városi Önkormányzat
„Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fej-
lesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan (földutak
stabilizálásához szükséges gréder és homlokrakodó beszerzése)
az Umwelt Kft. benyújtotta számláját 9 354 820 Ft összegben,
melynek önereje 935 482 Ft volt.

●A testület elfogadta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló új helyi rendeletét, egyben a régi rendeletet
hatályon kívül helyezte.

● A jegyző előterjesztésére a képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva testület a szavazatszámláló bizott-
ság tagjait valamint a helyi választási bizottság tagjait megvá-
lasztotta.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2014. március 27. napján ülést tartott, amelyen a követ-
kező döntések születtek:

● A képviselők úgy döntöttek, hogy a „Vámospércs kerék-
párforgalmi hálózatának fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.3./A-11-
2011-0003 jelű projekt megvalósításával kapcsolatban a Patika
utcai részleges útépítéshez és a szükséges forgalomtechnikai
eszközök elhelyezéséhez szükséges beruházáshoz – a 20/2014.
(II.25.) számú határozatban jóváhagyott összegen felül – bruttó
598 533 Ft forrást, a Polgármesteri Hivatal udvarán kialakítan-

dó parkolók megépítéséhez – a 177/2013. (X.29.) számú hatá-
rozatban jóváhagyott forráson felül – bruttó 893 127 Ft össze-
get biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetésben a beru-
házások közötti átcsoportosítással.

● Határozott a testület abban a kérdésben is, hogy a KEOP-
1.2.0/09-11-000211-0050 jelű szennyvíz projekt keretében meg-
valósuló szennyvíztisztító telep bekötőútjának kialakításához a
szükséges 051/3 hrsz-ú, 7.576 m2 nagyságú, szántó művelési ágú,
magántulajdonú ingatlant, valamint a 051/4 hrsz-ú, 1 ha 1479 m2

nagyságú, szántó és rét művelési ágú ingatlant a független ingat-
lanforgalmi szakértő által meghatározott bruttó 595 000 Ft pia-
ci értéken Nyírmártonfalva önkormányzatával közösen megvá-
sárolja. Ennek érdekében az ingatlanok vételárát, valamint az
ingatlanok termőföldből való kivonásával és az ingatlanok tulaj-
donjogának változásával kapcsolatos valamennyi költségből –
várhatóan bruttó 845 000 Ft – Vámospércs Városi Önkor -
mányzatát terhelő 67,97%=bruttó 574 347 Ft költség forrását az
önkormányzat 2014. évi költségvetésben szereplő beruházások
közötti átcsoportosítással biztosítja.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2014. április 15. napján rendkívüli ülést tartott, ame-
lyen a következő döntések születtek:

● Elsőként a képviselő-testület elfogadta a Vámospércsi
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házi segít-
ségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Vámos -
pércsi Szociális Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, idős-
korúak nappali intézményi ellátása, Támogató Szolgálat, idősek
átmeneti és tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak
ellátása, valamint a bölcsődei intézményi gondozási, térítési díj
önköltségszámításáról szóló helyi rendeletet.

● A testület megtárgyalta és jóváhagyta a Nyíradonyi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
és az Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést, vala-
mint egységes szerkezetben is elfogadta a dokumentumokat.

● A képviselők nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított véleményalkotási
joga alapján egyetértettek a Mátyás Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola átszervezésével, ezzel együtt az Alapító Okirat
módosításával is. 

● A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 jelű, „Vámospércs és
Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíz-
tisztítása” című projekt megvalósításában érintett Vámospércs
330/2 hrsz-ú, 185 m2 nagyságú, saját használatú út művelési ágú
ingatlan 6/8-ad tulajdon részének térítés nélküli önkormányzati

tulajdonba adását a testület elfogadta, a projekt megvalósítása
érdekében, azzal, hogy azt az önkormányzat vagyonába a törzs-
vagyonként nyilvántartásba veszi.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2014. május 6. napján ülést tartott, amelyen a követke-
ző döntések születtek:

● A testületi ülés első felében pénzügyi kérdésekben hoztak
döntéseket a képviselők: elfogadták az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelet utolsó módosítását, a 2013. évi
belső ellenőrzési jelentést, az önkormányzat vagyonának 2013.
évi alakulásáról szóló beszámolót, a 2013. évi adóbevételek ala-
kulásáról szóló beszámolót, a 2013. évi kintlévőségek helyzeté-
ről és a befolyt bevételek alakulásáról szóló beszámolót jóvá-
hagyták. A testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
szóló rendelet is megalkotta.  

● Ezt követően arról határozott a testület, hogy a szociális
nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.
(III.20.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően – az
igényfelmérés alapján 327 gyermeknek 54 munkanapon keresz-
tül, teljes összegű állami támogatás igénybevételével – szociális
nyári gyermekétkeztetést biztosít az önkormányzat az általános
iskolába már beíratott vagy általános iskolás gyermekek, vala-
mint – az óvodai szünet időtartama alatt – az óvodás gyermekek
részére, egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) formájában, a helyi
általános iskola ebédlőjében.

●A képviselők úgy döntöttek, hogy az Alföldvíz Zrt.-vel 2013.
augusztus 7. napján megkötött opciós szerződés 2.2. pontja
alapján hozzájárulnak a Társaságban meglévő 10 db, egyenként
14.00 Ft névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény –
értékesítéséhez, a névérték 50%-ával megegyező összegben. 

● A Vámospércsi-Kistérségi Járóbeteg Rendelőintézetben
kialakított büfé és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek üzemel-
tetésére vonatkozó pályázati felhívást elfogadta a képviselő-tes-
tület. 

● Döntést hoztak a képviselők arról is, hogy az önkormány-
zat pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi
Központhoz hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatá-
sára – 25 fő bér- és járulék költségére, – 2014. 05. 15. – 2014. 09.
30. napjáig terjedő időtartamra. A támogatás igénybevételéhez
2 446 809 Ft saját forrást biztosít az önkormányzat 2014. évi
költségvetésében az általános tartalék terhére. 

Ménes Andrea
polgármester

Áprilisban születtek (tévesen jelent meg)
KORCSMÁROS LEVENTE

(Korcsmáros Kálmán és Pusztai Krisztina)
NÉMETI BOTOND NORBERT (Németi Mária)

Házasságkötés

Nem volt

Akik már nincsenek közöttünk

MARÁZI LAJOSNÉ (Bodnár Irén)
MENYHÁRT JÓZSEFNÉ (Demeter Juliánna)

Sürgősen eladó 

fekvő szolárium gép
olcsón, 

és tárcsás mosógép.

Érdeklődni lehet: 
a 06-30/471-3285-as mobiltelefonszámon.

Megépült a kerékpárút, megváltozott a közlekedés rendje
Vámospércs Városi Önkor -

mányzat 2011 júliusában
nyúj totta be pályázatát az
Észak-Alföldi Operatív Prog -
 ram támogatási rendszeré-
hez, Vámospércs kerék-
párforgalmi hálózatának
fejlesztése címmel. A sike-
res pályázat eredményeként a
48. sz. Debrecen–Nyír áb -
rány II. rendű főút mellett
2354 méteres szakaszon
megvalósult a 2,5-2,7 m szé-
les kerékpárút. Ezzel együtt a
város legkritikusabb részén –
a központban – jelzőlámpás
csomópontot alakítottunk
ki. A beruházással az önkor-
mányzat és a lakosság régi
vágya teljesült, hiszen a fej-
lesztés eredményeként a la -
kosság közlekedési viszonyai
nagymértékben javultak, a
kerékpárral közlekedők biz-
tonságosabban érhetik el a
városközpontot és a munka-
helyeiket. 

A csomópontban felsze-
relt jelzőlámpákat automati-
ka vezérli, amelyhez a forga-
lommal kapcsolatos informá-
ciókat az útburkolat alá épí-
tett érzékelők szolgáltatják.

A csomóponton való bizton-
ságos áthaladás érdekében –
az Útügyi és a KRESZ előírá-
sát is figyelembe véve – a las-
sú járművek csomópontba
való behajtását tiltó táblák
kerültek elhelyezésre.

A lassú járművekkel és az
állati erővel vontatott jármű-
vekkel közlekedő lakosok a
csomóponton való áthaladá-
suk tiltását nehezményezték
felém, ezért 2014. május 13-
án 16.30 órától a Művelődési
Házban lakossági fórumot
tartottam, melyre meghív-
tam a Közút Kezelőjét, a Haj -
dúhadházi Rendőr kapitány
urat és a Vámospércsi Rend -
őrőrs vezetőjét. 

A találkozón a Közút kép-
viselői személyesen nem vet-
tek részt, de a hozzám írt leve-
lükben arról tájékoztattak,
hogy az Útügyi Műszaki
Leírások szerint a csomó-
pontban, az egymást keresz-
tező útvonalak zöldjelzései
közötti idő meghatározásá-
nál egy 6 m hosszú jármű 10
m/s  sebességű haladását kell
figyelembe venni. Ez az elő-
írás nem teszi lehetővé

a lassú járművek és az
állati erővel vontatott
járművek csomóponton
való biztonságos áthala-
dását. 

Tájékoztattak továbbá ar -
ról is, hogy a KRESZ 14.§
(13a) bekezdése értelmé-
ben – mezőgazdasági tevé-
kenység végzése érdeké-
ben – a mezőgazdasági
vontató, a lassú jármű, a
mezőgazdasági erőgép,
vagy e járműből és pótkocsi-
ból álló jármű vezetője a
tilalom ellenére abban az
esetben hajthat be a cso-
mópontba, ha a munka-
végzés helyének megkö-
zelítése érdekében ez elke-
rülhetetlen, vagy ha az
egyéb útvonalválasztás
50%-ot meghaladó mérté-
kű útvonal-hosszabbítást
jelent. A behajtással azon-

ban nem veszélyeztethetik a
személy – és vagyonbiztonsá-
got.

A fenti rendelkezések ér -
telmében az állati erővel
vontatott járművek sem-
milyen esetben sem hajt-
hatnak be a csomópont-
ba, a lassú járművek azon-
ban – a fenti feltételekkel
– igen.

A Hajdúhadházi Rendőr -
kapitány úr fentiekben emlí-
tett szabályokról, valamint az
ellenőrzés gyakorlatáról sze-
mélyesen tájékoztatta a la -
kossági fórumon megjelen-
teket.

Bízom abban, hogy a fóru-
mon folytatott egyeztetés a
lakosság részére tiszta képet
és megnyugtató választ adott. 

Ménes Andrea
polgármester

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek
(2003. évi XCII. tv. 55/B §.  (1) bek.  alapján)

2014. április 30-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 94 427     
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 85 960     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 39/C. 66 580     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 166 400     
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 55 200     
Kelemen Mihály 8386040645 4287 Vámospércs, Nagy u. 94. 52 799     
Nagy Attila 8408244213 4287 Vámospércs, Bocskai kert 3061/1. 105 352     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 90 380     
Pallai Mihályné 8369694705 4287 Vámospércs, Nagy u. 101. 50 163     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 618 879     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 179 840     
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 126 960     
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 111 860     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 83 951     

Összesen:  3 314 744     

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 

100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkező 
gazdasági társaságok

2014. április 30-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 450 200     
Csősz -System 2001. Kft. "FA" 12760213-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 11. 394 325
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Farmer-Gazda Bt. 21870602-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. 136 650     
Kratom Team Kft. 23802449-2-09 4287 Vámospércs Jókai u. 2. 130 270     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. "FA" 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 252 340     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 308 400     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 177 220     
Törő-Team Kft. 11746005-2-09 4287 Vámospércs, Vágóhíd u. 14. 178 062     
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287  Vámospércs, Víz u. 5. 120 100     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 579 910

Összesen: 3 110 896     
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MARÁZI LAJOSNÉ
sz.: Bodnár Irén

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MENYHÁRT JÓZSEFNÉ
sz.: Demeter Juliánna

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

részvéttel osztoztak



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat vagyonáról, szóló 17/2012. (X.30.) önkormány-
zati rendelet 14. §-a alapján nyilvános pályázatot ír ki az alábbi
feltételekkel, a megjelölt helyiségcsoport büfé üzemeltetése cél-
jára történő bérbeadására. 

I. A pályázat tárgya

1. A pályázható helyiségcsoport adata
Megnevezése: Vámos pér  csi Kistérségi Járóbeteg Szak -

ellátó Központban (4287 Vámospércs Piac u. 4.) lévő fogyasz-
tótér, büfé-eladótér, raktár, öltöző, zuhanyzó, WC, helyiségekből
álló helyiségcsoport.

Alapterülete: 42 m².
Műszaki állapota: összes közművel rendelkezik, bérbeadó

által kialakított új állapotban kerül bérbeadásra.
A helyiségcsoport megtekinthető egyeztetett időpontban

(Dr. Rácz Norbert ügyvezető. Telefon: +36-20-800-2969).
2. A helyiségcsoportban a bérbeadó büfét kíván működ-

tetni.
3. A büfében az alábbi élelmiszereket lehet árusítani:
A bérleti szerződés keretében a bérbevevő az egészségügyi

intézményekben is jogszerűen engedélyezett termékfélesége-
ket, köztük élelmiszereket, büfétermékeket, papírt, írószert,
játékokat, ajándékokat, könyv- és sajtótermékeket, postai ter-
mékeket (képeslap, bélyeg, telefonkártya, feltöltő kártya) áru-
síthat. A Bérlő az árusítandó termékek listáját köteles előzetesen
jóváhagyatni a Bérbe adóval.

II. A pályázat feltételei

1. A pályázat kiírásának időpontja: 2014. június 6.
2. A pályázat benyújtásának határideje:  2014. június 20.

(péntek) napján, 12.00 óra.
3. A pályázat benyújtásá-

nak helye: Polgármesteri Hi -
vatal Titkárság 4287 Vá mos -
pércs Béke u. 1.

4. A pályázat benyújtásá-
nak módja: A pályázatot 2 pél-
dányban (1 eredeti, 1 má solati),
cégszerűen aláírva, jelen pályá-
zati felhívás II. 6. pontjában
meghatározott mellékletekkel
együtt kell benyújtani. A pályá-
zat 2 példányát 1 darab boríték-
ba kell zárni, melyre kívülről
kérjük ráírni „BÜFÉPÁLYÁZAT–
VÁ MOSPÉRCS”. A borítékon
egyéb szöveg nem szerepelhet. 

5. A pályázatot személye-
sen, vagy postai úton a II. 3.
pontban meghatározott címre a II. 2. pontban meghatá-
rozott határidőig kell be nyújtani. 

6. A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a felolvasólapot (a felolvasólapot értelemszerűen kell

kitölteni), amely tartalmazza a megajánlott bérleti díjat:
Ft/hó (az ÁFA tv. 86. § (1) e) pontja értelmében a tevé-
kenység mentes az adó alól egyéb sajátos jellegére tekin-
tettel). A minimális bérleti díj: 25 000 Ft/hó, 

– mellékelni kell egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói
igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégkivonat és az aláírá-
si címpéldány 30 napnál nem régebbi egyszerű másola-
tát, 

– csatolni kell továbbá a pályázati kiírás II. 7. és II. 8. pont-
jában szereplő kötelező nyilatkozatokat, cégszerűen aláírva.

– nyilatkozatot a büfében forgalmazni kívánt termékfélesé-
gekről. A pályázat kiírója elvárja, hogy a büfében legyen
széles választék, friss és egészséges élelmiszer.

7. Jognyilatkozat tételére jogosult vezetőnek nyilatkoz-
nia kell arról, hogy:

1. a megajánlott bérleti díjat a bérleti szerződésben rögzítet-
tek szerint megfizeti, 

2. amennyiben a tevékenységet személyesen kívánja ellátni,
úgy saját maga, egyéb esetben a büfében dolgozó valamennyi
alkalmazottja rendelkezik az egyes ipari és kereskedelmi tevé-
kenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
21/2010. (V. 14.) NFGM rendeletben meghatározott képesítés-
sel, 

3. elfogadja, hogy a bérleti díj minden évben a KSH által köz-
zétett fogyasztói árindex mértékével emelhető, 

4. elfogadja, hogy a szerződés hatálya alatt, vagy annak lejár-
takor a bérbeadó nem járul hozzá sem a jogviszony átruházásá-
hoz, sem a helyiségcsoport elcseréléséhez és azt térítés és csere-
helyiség biztosítása nélkül veszi vissza a bérleti jogviszony meg-
szűnésekor, 

5. elfogadja, hogy amennyiben a Bérbeadó a bérlet tárgyát
képező helyiségcsoportot is érintő beruházást /átalakítás, átépí-
tés, stb./ hajt végre, úgy a szerződés a határozott idő lejártát meg-
előzően is megszűnhet. Ennek feltételei a bérleti szerződésben
kerülnek rögzítésre. 

6. az üzemeltetés során olyan árszínvonalat alakít ki, amely
figyelembe veszi a város és a környező települések hasonló jel-
legű árait, valamint a szakrendelő munkatársai és betegei, és a
hozzátartozók számára elfogadható,

7. elfogadja a pályázat feltételeit.
8. Vállalja, hogy büfé nyitva tartási idejét a Rendelőintézet

nyitva tartásával egyezően alakítja ki. Ezen feltétel megsértése a
szerződés felmondására ad okot.  

8. A pályázat érvénytelenségéhez kapcsolódó nyilatko-
zatok:

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy:
1. a pályázó nem áll csőd-vagy felszámolási eljárás, végelszá-

molás, önkormányzati adósságrendezés alatt, 
2. tevékenységét nem függesztette fel, illetve a tevékenységét

nem függesztették fel,
3. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.

§-ának 20. pontja szerinti 60 napnál régebbi lejárt esedékessé-
gű köztartozása nincs,

4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
XXVI. fejezetben meghatározott igazságszolgáltatás elleni, vagy
az XLI. fejezetben meghatározott, a gazdálkodás rendjét sértő
bűncselekmények elkövetése miatt nem büntetett előéletű,
illetve gazdálkodó szervezetben, vagy gazdasági társaságban
vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll, továbbá tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2011. évi CIV.
törvény 5.  (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében
nem korlátozta,

5. állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – 3 évnél
nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot nem szolgál-
tatott és ezért az eljárásból nem zárták ki.

9. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

10. A bérleti jogviszony tartama: 2014. július 1. napjától
kezdődő 36 hónap  (3 év) határozott idő, az alábbi feltételekkel:

– a szerződés megkötésének napjától számított 6. hónap utol-
só napjáig a felek a bérleti szerződést – 30 napos felmondási idő-
vel – indoklás nélkül, rendes felmondással felmondhatják,

– a szerződés megkötésének
napjától számított 7. hónap első
napjától a szerződés lejártáig a
felek a szerződést rendes fel-
mondással nem mondhatják
fel. 

11. A pályázat nyilvános, azon
minden természetes és jogi sze-
mély, valamint jogi személyi-
séggel nem rendelkező gazda-
sági társaság részt vehet.

12. A nyertes pályázó felada-
ta, hogy a bérleti szerződés meg-
kötését követően az üzemelte-
téshez szükséges valamennyi
engedélyt, szakhatósági hozzá-
járulást saját költségén szerezze
be. A bérlő feladata továbbá a

helyiségek berendezési és felszerelési tárgyainak saját költségen
történő beszerzése, beépítése, beüzemelése.

III. A pályázatok bontása, elbírálása

1. A pályázatok 2014. június 23. napján (hétfő) 13.00 órakor
kerülnek felbontására a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó ter-
mében. A bontás a pályázók részére nyilvános. 

2. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.
3. A pályázat kiírója a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal

biztosítja teljes körűen, azonban a kitöltött felolvasólap nem
pótolható.  

4. Érvénytelen a pályázat, ha:
– ha a pályázó a kiírás szerinti formai és tartalmi előírásoktól

eltérő pályázatot nyújt be, 
– ha a pályázó a kiírás szerinti iratokat, nyilatkozatokat nem

csatolja,
– határidőn túl kerül benyújtásra, vagy a posta hibájából a

megadott határidőn túl érkezik be,
– pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek nem felel

meg,
– ha azt a pályázati kiírás megsértésével, a kiíró tévedésbe ejté-

sével, vagy megtévesztéssel nyújtották be. 
5. A kiíró azt a pályázót hirdeti ki nyertesnek, aki a legmaga-

sabb összegű havi bérleti díjra tett ajánlatot. 
6. A pályázat eredményéről a képviselő-testület 2014. június

30. napjáig dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.
7. A pályázat kiírója a nyertes pályázóval a bérleti szerződést

2014. július 1. napjával köti meg.
8. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést ezen időn

belül önhibájából nem köti meg, úgy a szerződést a kiíró a követ-
kező legmagasabb összegű bérleti díjra ajánlatot tevő pályázóval
köti meg. 

9. Ajánlati kötöttség: a pályázat benyújtási határidejétől szá-
mított 60 nap.

A pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán (4287 Vámospércs Béke u. 1.) vehető át. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további tájékoz-
tatás kérhető Ménes Andrea Polgármestertől a +36-20-
410-88-34 telefonszámon, vagy az info@vamospercs.hu
e-mail címen. 

Ménes Andrea
polgármester

Indiai művészek is jönnek 
a női alkotótáborba

A hónap végén,
június 29-én nyit a
női művésztábor,
immár 11. alkalom-
mal. Az esemény-
nek most is a
Tájház ad otthont,
aminek a táborve-
zető H. Csongrády
Márta fotóművész
nagyon örül, mivel
az oda járó festők
szerint a Tájház
olyan miliőt ad az
ihletéshez, amit
más alkotótábor-
ban nem kapnak
meg az alkotók.

A tábor fő támogatói a Vámospércsi Önkormányzat
és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület.

Mindketten nagy odafigyeléssel vesznek részt a női
művésztelep akadály nélküli lebonyolításában, gon-
doskodnak arról, hogy a művésznők hét napig család-
juktól ugyan távol, de gondtalanul, önbizalmukat erő-
sítve alkothassanak.Az idén a táborban 10-en lesznek,
köztük két ukrajnai festőművész, akik immár harmad-
jára vesznek részt a tábor életében. Lettországból
viszont egy olyan festőművész érkezik, aki még nem
volt soha Magyarországon. Vámospércs vendége lesz
két romániai festőművész is, de ők rendhagyó módon
itt mindig tűzzománc készítéssel foglalkoznak, így lesz
ez most is. Az egyikük 6. alkalommal, a másik 3. alka-
lommal jön városunkba. Egy alkotó érkezik Mol -
dáviából 2. alkalommal, és talán a számunkra leg egzo-
tikusabb vidékről, Indiából jön két hindu festőművész,
Delhiből. Mindketten először járnak Magyarországon.
A hazai „színeket” H. Csongrády Mártával együtt két
magyar fotóművész képviselteti. 

Márta kezdetektől szervezi a rendezvényt, pályatár-
sa pedig hetedszer kíséri el hozzánk.Már hosszú évek
óta csak olyan alkotók vesznek részt a munkában, akik
saját országukban is jegyzett művészek, ami azt is jelen-
ti, hogy műveik értékmegőrzőek lehetnek a jövőre néz-
ve. Természetesen a városnak sem mindegy, hogy rak-
tárán kiknek a képeit őrzik. Mivel minden művész szá-
mára a részvétel feltétele, hogy a város részére egy képet
kell itt hagynia az egy heti termésből. Márta azt is
elárulta, hogy az idén egy napot akarnak kijelölni, ami-
kor portrérajzolásra lenne lehetősége a művészeknek.
Ez azt jelentené, hogy a városból is bárki megkereshe-
ti a művészeket a Tájházban, ha úgy érzi, karakteres
arca mindenképpen vászonra való. A másik alkotói
téma természetesen Vámospércs utcái, házai a szabad-
ban, de továbbra is örülnek a csendéletet bemutató
alkotásoknak is. Kérdésünkre, hogy ennyi év után van
e még igazi téma kis városunkban, a művésznő azt felel-
te, hogy minden művész másként látja ugyanazt a
témát, másként festi meg. Ha csak a Hortobágy tájait, a
Kilenclyukú Hidat, vagy akár a szürke marhákat néz-
zük, már Csontváry is megfestette és rajta kívül még
annyian. Márta azt is elmondta, hogy amikor tizenegy
éve felkérték, hogy próbálja megszervezni a művésztá-
bort azzal a kikötéssel, hogy csak nők jöhetnek és csak
heten, hét napra, hét éjszakára, megdöbbentette a
kérés, de tetszett neki a kihívás. „Kihívás, mert egy
nőnek művésznek lenni, családi háttér nélkül nem
megy. Ott a gyereknevelés, a háztartás, ha van ezen
kívül munkahely és a művészet. Ahhoz, hogy egy
művésznő egy tábori munkán is részt tudjon venni, hát-
tér kell, mert arra a hét napra is a háztartást valakinek
tovább  kell vinni a hátramaradó családnak. Az alkotás-
hoz nyugalom, ihlet kell. Nem elég meglátni azt a tár-
gyat, ahhoz, hogy az a bizonyos plusz meglegyen a
műben, amitől művészi lesz, át kell érezni milyenségét,
látni kell a tárgynak, vagy egyéb témának az auráját,
amit minden művész az alkotásában a nyilvánosság elé
tár. Olyan művésznőt, aki minden előzőekben felso-
roltakkal rendelkezzen, nehéz volt találni. De mostan-
ra már néha helyszűke miatt vissza is kell utasítanunk
a jelentkezéseket, pedig már az idén is tízen lesznek”-
mesélte a szervező fotóművész. 

Terveik szerint az idén is lesz záró kiállítás, ahol min-
den érdeklődő vámospércsinek szeretnék megmutat-
ni az idei alkotásokat.

Endrédi Csaba

Pályázati felhívás

Régóta áhított eredményt,
a Kiemelt Arany minősítést
érte el és ezzel tovább jutott
a Kárpát-medencei Döntő -
be a Vámospércsi népdalkör
Derecskén, május 3-án, a X.
Vass Lajos Népzenei Talál -
kozón és Versenyen, melyet
a hagyományokhoz hűen a
Vass Lajos Népzenei Szövet -
ség a 2013-2014-es esztendő-
ben is felmenő rendszerrel
rendez meg. A szakmai érté-
kelést végező zsűri tagjai:

Juhász Erika, Joób Árpád és
Széles András voltak. A ver-
senyre azokat a Kárpát-
medencében működő dal-
köröket, zenei csoportokat,
szóló énekeseket, hangsze-
res szólistákat várják évről
évre, akik az ország külön-
böző településein előzete-
sen megrendezésre kerülő
elődöntőjén arany minősí-
tést értek el. A rendezvény
célja, hogy Vass Lajos szelle-
miségének adózzon és állít-

son emléket. Annak az em -
bernek, aki egy országgal
énekeltette annak idején a
televízió közvetítésével, hogy
„Fölszállott a páva…”. Szel -
lemi örökségeként a figye-
lem középpontjába került,
hogy a népzene, azaz zenei
anyanyelvünk lélekben ösz-
 szekapcsolja a magyar kö -
zösségeket, határokon in -
nen és túl, vagyis ez időtálló,
összetartó érték. Azáltal, ha
helyi közösségként, vagy

éppen szólistaként ki-ki saját
zenei hagyományát műveli,
ápolja, azzal egész népünk
gazdagodik. Az 1976-ban ala-
kult Vámospércsi Népdal -
kör tehát pályafutása során
első alkalommal a közép-
döntőben elérhető legmaga-
sabb minősítést, a kiemelt
arany fokozatot nyerte el
Szabó Mihályné csoportve-
zető szakmai irányításával.

Gratulálunk az együttes-
nek! Vámospércsi Népdalkör 

„Hagyományos régiók, régiók hagyománya”

A tavalyi, tizedik művésztábor
jubileumi zárórendezvényén az
ünnepi torta körül az alkotók és

a szervezők



Gyermeknapon, Vámospércsen volt 
a legjobb gyereknek lenni 

Verőfényes napsütés-
ben május 24-én, délután
invitáltuk városunk gyer-
mekeit a Vámospércsi
Városi Gyermeknapra.
Az ünnepelteket és az
őket kísérő szülőket váro-
sunk polgármestere Mé -
nes Andrea köszöntötte.

A program a Nagyvárad -
ról érkezett Matyi Műhely
Bábszínház Tóbiás és Kele -
men mese műsorával kezdő-
dött, majd a Sansz Alapít -
vány és az „A TE KutyasuliD”
nagy érdeklődést kiváltott
kutyabemutatója követke-
zett. A „SANSZ – Segít
A Négylábúak Szeretete”
Alapítvány 2007-ben ala-
kult, azzal a céllal, hogy a
tanulók, a hátrányos helyze-
tű és beteg emberek társa-
dalmi beilleszkedését, kész-
ségfejlesztését, gyógyulását
támogassa úgynevezett állat-
asszisztált terápia segítségé-
vel. Céljuk többek közt a
kutyákkal tartott rehabilitá-
ciós foglalkozások mellett, a
fogyatékkal élő személyek
segítő kutyáikkal történő
sportolási (kutyás sportok)
lehetőségeinek szervezése
és biztosítása. Jelenleg 27
vizsgázott terápiás párosuk
van. 

Az Alapítvány önkéntesei
több területen végeznek
állat-asszisztált terápiát szo-
ciális-, egészségügyi-, oktatá-
si-, büntetés végrehajtási
intézményekben. Kéré sünk -
re engedelmességi, segítő,
terápiás és agiliti bemutatót
tartottak.  Az agiliti célja a
közönség szórakoztatása, a
kutya ügyességének bemu-

tatása. Hasonlít a lóverseny-
ből ismert díjugratáshoz,
természetesen a kutyusok
méretéhez és adottságához
kialakítva. Az ebek bravúros
ügyességgel hajtották végre
a különböző feladatokat.
A gyerekek összemérhették
ügyességüket és gyorsaságu-
kat az általuk választott ked-
vencekkel. Az egyesület tag-
ja, Ármós János szemléltette
a tudnivalókat, és elmesélte,
hogy a segítő kutyája ho -
gyan könnyíti meg az életét a
mindennapokban. 

2012 februárjában a hűsé-
ges segítőjével, Mogyoróval,
országos bajnokságot, 2013
szeptemberében Gyulán pe -
dig Paragility Világbajnok -
ságot nyertek. A bemuta-
tót követően még hossza-
san csodálták, simogatták a
négylábú barátaikat a kicsi-
nyek. A programot egy inter-
aktív gyermekkoncert zárta,
stílusosan, a Panni és a
kutyusok. A Pannit alakító
Farkas Petra kedves szemé-

lyiségével elbűvölte a részt-
vevőket. 

A programokkal párhuza-
mosan működött a kézműves
sátor és az arcfestés, melynek
megvalósításában az óvónők
voltak segítségünkre. A top-
lista élén volt Szentirmai
Péter, azaz a lufihajtogató
bohóc népszerűségi indexe
is, aki bravúros gyorsasággal
és ügyességgel hajtogatta
estig a lufi figurákat.

Köszönetünket fejezzük
ki Ménes Andrea polgármes-
ternek és a Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzatnak a
rendezvény támogatásáért.
Köszönjük a Vámospércsi
Óvoda óvónőinek lelkiisme-
retes kitartó munkáját,
mellyel a sok-sok arcocskára
virágot, pókembert, lepkét
és minden mást varázsoltak
és a kreatív kézműves ötlete-
ket is. Köszönjük Rácz Il -
dikó, Szabó Jánosné, Oláh
Barnabás, Polgár Roland,
vagyis a technikai dolgozók
munkáját is. 
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● A K&H Bank „Vigyázz!
Kész! Pénz!” elnevezéssel
pénzügyi vetélkedőt hirde-
tett iskolás gyerekek számá-
ra. A felhívásra országszerte
1000 csapat kapta fel a fejét
és jelezte részvételi szándé-
kát. Iskolánkból a 2.a) osz-
tály kis társasága remekül
versenyzett, hisz a regionális
döntőben a III. helyet sze-
rezte meg. Csapattagok:
Demjén Kinga, Kacsándi
Csenge Anna, Nagy Balázs.
Felkészítő tanár Tarr Anita.
A gyerekeknek szívből gra-
tulálunk! Köszönet a támo-
gatást nyújtó szülőknek, a
felkészítő tanítónak!

● Április utolsó napján
iskolánkban lezajlott a már
hagyományként visszatérő
mese- és versmondó ver-
seny, melyet kisdiákjaink
számára hirdettünk. Az
izgalmas délután az alábbi
eredményekkel zárult.

Mesemondó verseny:
2. évfolyam
III. Ménes Gréta (2.a),
III. Kacsándi Csenge (2.a),
III. Sallai Boglárka (2.c).
3. évfolyam
II. Lakatos Krisztina (3.b),
II. Kovács Panni (3.b) és

Szabó Fanni (3.a).
4. évfolyam
III. Karacs Anna (4.c)
III. Krek Rebeka (4.b)
III. Deák Zsuzsanna (4.b)

Versmondó verseny
2. évfolyam
III. Kacsándi Csenge (2.a)

és Sallai Boglárka (2.c)
III. Hunyadi Tamás (2.a)
III. Demjén Kinga (2.a)
3. évfolyam
III. Szabó Fanni (3.a)
III. Szabó Anett (3.b)
III. Pólyik Lili (3.a)
4. évfolyam
III. Lengyel Fruzsina (4.c)
III. Karacs Anna (4.c)
III. Varga Dániel (4.b)

● Május 10-én tanítás nél-
küli munkanapot szervez-
tünk. Hasznos és színes
programokat ajánlottunk
tanulóinknak a Föld napja
alkalmából. A gyerekek lel-
kesen vettek részt a szellemi
és ügyességi vetélkedőn. Az
alsós kis gyerekrajok büsz-
kén vonultak – önállságuk-
nak hangsúlyt adva – a váro-
sunk utcáin kijelölt állomá-
sok között. A felsősök inter-
netes feladatmegoldások-
kal, dramatikus játékokkal, a
környezettudatos viselkedés
szabályainak ismeretében
mérték össze tudásukat.
A verseny végén diákjaink
virágládák telepítésével szé-
pítették iskolánk udvarát.

E napon az országosan
meghirdetett „Te Szedd!”
akcióhoz is csatlakozott
iskolánk. Száz tanuló – 6-10
fős csoportokban- tisztította
az eldobált hulladékoktól
városunk utcáit. 

E nap programszervezői:
Deákné Demjén Ilona, Tóth
Éva, Tarr Anita kolléganők.

● Ugyanezen a szombati
napon zajlott Budapesten
a Vámos Települések Vetél -
ke dője. E rendezvényen
évek óta ügyesen szerepel

iskolánk. Az eredmény az
idén sem maradt el! Büsz -
kék vagyunk az itt meg-
szerzett első helyezésre!
Iskolánkat képviselték: Tö -
rő Orsolya, Jokh Patrick,
Varga Balázs. Felkészítő:
Fodor László.

● Szenzációsan szerepel-
tek néptáncosaink a hajdú-
böszörményi minősítő ver-
senyen!

Első alkalommal állt ki a
negyedikesekből álló nép-
tánccsoportunk minősítő
megmérettetésre. A zsűri
ezüst minősítéssel értékelte
táncelőadásukat. Büszkék
vagyunk a csoport tagjaira:
Bányai Dominik Csaba 4.b,
Borsó Sándor László 4.c,
Cseh Donát Sándor 4.b, Diós
Rita Krisztina 4.c, Fagyal
Boldizsár 4.c, Fűzfői Márk

4.c, Gajdos Petra Dorina 4.b,
Gyarmati Bianka Kata 4.b,
Hajdu Dániel 4.c, Lakatos
Lionel Zsolt 4.c, Medgyesi
Levente Imre 4.c, Nagy Attila
4.b, Nagy Dávid Tibor 4.c,
Nagy Nándor 4.b, Rácz Ro -
land László 4.b, Tóth Bog -
lárka 4.b, Varga Botond Gyu -
la 4.b, Varga Dániel 4.b, Vá -
sárhelyi Szabolcs 4.c. Mun -
kájukat köszönjük! 

Csoport vezető tanár Bak
János, a szervezést segítette
Elekné Laczkó Judit. Vala -
mennyi szülőnek köszönjük
a segítségét!

● Sportsikerek!
Nyírmajális Tornakupa el -

nevezéssel versenyt rendez-
tek Nyírmártonfalván, me -
lyen alsósaink 3 csapattal
vettek részt. Gratulálunk kis
tornászainknak!

Gyerkőc korcsoport
Eredmény: csapat 3. he -

lye  zés.
Kovács Dominika,
Borsó Mónika,
Jernyei Nikolett,
Varga Fruzsina.
I. korcsoport: 
Eredmény: csapat 2. he -

lyezés.
Demeter Dorina,
Fekete Orsolya,
Medvés Petra,
II. korcsoport:
Eredméy: csapat 3. helye-

zés.
Szabó  Anett,
Orosz Réka,
Kovács Panni,
Elek Andrea.
Felkészítő nevelő Nagy

Gyuláné, köszönjük munká-
ját!

Tájékoztatás:

A tanév utolsó tanítási
napja 2014. június 13. pén-
tek.

Évzáró és ballagási ünnep-
ségünket 2014. június 14-én
9 órai kezdettel tartjuk!

Sarudiné Oláh Enikő
igazgató

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

Az Irinyi utcai játszótéren nagyon sokan voltak kíváncsiak a remek 
gyermeknapi programokra

Páratlan látványosságot nyújtott a kutyabemutató
kicsiknek és nagyoknak egyaránt

A Vigyzázz, kész, pénz 
csapata

A nagyszerű eredményt elért vámospércsi tánccsoport


