
XXIV. Vámospércsi Borverseny
Közel negyed százada

versenyeztetik és mutat-
ják be termésüket a boros
gazdák Vámospércsen, és
az idei rendezvény sike-
rét látva aligha lehet két-
ségünk, hogy jövőre sike-
rül majd megünnepelni
ezt a jeles jubileumot. Az
idei verseny március első
szombat délutánján 15
órától kezdődött a Műve -
lődési Ház és Könyvtár
nagytermében.

Az eseményen 23 vörös és
17 fehérbort mutattak be a
zsűrinek a termelők, melyet
a zsűrizést követően a jelen-
lévők valamennyien meg-
kóstolhattak. Az esemény-
hez hagyományőrző prog-
ram is kapcsolódott, amely a
Bíborkadarka Néptánc cso -
port szüreti táncaival kezdő-
dött. Ezt követően a rendez-
vényt városunk polgármes-
tere Ménes Andrea nyitotta

meg, majd a Vámospércsi Nép -
dalkör bordal csokrát hall-
hatták a jelenlévők. A dalkör
után a Nyírmártonfalváról
érkezett Kökényes Néptánc -
együttes ropta a borsodi tán-
cokat a színpadon. A cso-
port tagjai között táncolt
Nyírmártonfalva polgármes-
tere Kövér Mihály Csaba és
felesége is. Ezek után a zsűri
elnöke Pető József borász
ismertette az értékelési
szempontokat. A háromfős
zsűri tagja volt Huszti János
alpolgármester és Lakatos
József képviselő is. A minő-
sítésnél a tisztaság, szín, il-
lat, íz, zamat összbenyomás
alapján értékelték a borokat. 

A verseny a fehér borok
vizsgálatával kezdődött. Az
utolsó üveg fehér bor bírála-
tát követően a zsűri tanács-
kozott, összesítette az ered-
ményeket, közben a boros
gazdák és valamennyi jelen-
lévő a IV. Borkorcsolya Ver -
senyre beérkezett „pályamű-
veket” vagyis sós süteménye-
ket szemrevételezhette és

kóstolhatta. Ebben az évben
13 féle sütemény érkezett be
pogácsa, sajtos kifli, lapcsán-
ka, káposztás rétes, perec és ki
tudja még hányféle formá-
ban. A kóstolás után leadhatta
minden jelen lévő a szavazatát

arra a borkorcsolyára, ame-
lyik a legjobban ízlett neki. 

Miután megszületett a
fehérbor kategória eredmé-

nye a vörösborok értékelése
következett az előzőhöz ha -
sonló szempontok alapján.
A végleges eredmény kihir-
detéséig a Kökényes Nép -
tánc Együttes és a Bíborka -
darka Néptánccsoport szó-

rakoztatta a közönséget.
A néptáncosok műsora után
pedig össztánc, vagyis tánc -
ház következett a színpadon. 

A fehérbor kategória első
helyezettje Kiss Sándor lett,
aki a Nemzeti Művelődési
Intézet ajándékát nyerte, a csa-
likorsót, Tokaji Diána kerámia
alkotását. Második helyezett
lett Szalontai Ist ván, harmadik
helyezést Koz ma Sándor (a
Béke utcáról) nyerte, aki egy-
ben a maga 20 évével a me -
zőny legfiatalabb nyertese,
egyben a Vámospércsi Kert -
barát-kör tagja. A szőlőműve-
lést és a borászat mesterségét
az idősebb, tapasztaltabb kert-
 barát-kör tagoktól tanulja fo -
lyamatosan. 

A vörös bor kategória első
helyezését Eszterhai István
nyerte, aki a Nemzeti Műve -
lődési Intézet díja Tokaji
Diana kerámia alkotása mel-
lett borlopót kapott az okle-
véllel. Második helyezést
Nagy Sándor, harmadik he -
lyezést Kozma Sándor (a
Csokonai utcáról) nyerte,
aki névrokon a fehérbor ka -
tegória harmadik helyezett-
jével. Fehér és vörös bor ka -
tegóriában különdíjat nyert
Bányai Csaba. 

A IV. Borkorcsolya ver-
seny első helyezését a Nem -
zeti Művelődési Intézet aján-
dékát a Népművészeti Ko -
sár fonó Bt. Kocsár Imré-
né kosarát a Háziasszonyok
Klubja színeiben induló Sós
Ferencné nyerte káposz-
tás rétessel, holtversenyben
szin tén első helyezést nyert
Mol nár Imréné csicsóka lap-
csánkával. Ménes Andrea
polgármester külön díját a
legfiatalabb versenyző Zu -
dor Tün de kapta. Ven dég -
bor kategóriában Zöld Sán -
dor Fülöpről érkezett bor-
termelő nyert. A Carbon
Kft. különdíját szintén Zöld
Sán dor nyerte. 

Diósné–E.

A Vámospércs Városi Ön -
kormányzat ünnepi megemlé-
kezésre hívta városunk polgá-
rait március 15-én délután.
A rendezvény a Művelődési
Ház és Könyvtár nagytermé-
ben kezdődött a Himnusszal,
majd a Mátyás Király Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 5. évfolyamos tanulói-
nak műsora következett. A
műsort összeállították és beta-
nították az 5. évfolyam osztály-
főnökei, Mészárosné Oláh
Róza, Tóth Éva és Tóthné Nagy
Beatrix. A táncot Bak János
koreografálta, a dekorációt a
szülői munkaközösség készí-
tette. A gyerekek előadása
után az ünneplők közösen
vonultak ki a Főtérre. 

Városunk az idén egy nagy
országos kezdeményezésbe is
bekapcsolódott a városi meg-
emlékezéssel, ugyanis a Honvédelmi Minisztérium Ren -
dezvényszervező Hivatala az 1848. március 15-i események
tiszteletére közös ünneplésre hívta Magyarországot, amely-
nek lényege az volt, hogy a helyi rendezvényeket egy időben,
és egy program szerint tartották, ezzel is szimbolizálva az
összetartozást és az összefogást. A felhívásban arra kérték az
önkormányzatokat, és az ország lakóit, hogy találkozzunk
március 15-én 15 órakor a település Kossuth, Petőfi, március
15. terén, utcáján, városunkban a Főtéren, hogy együtt szaval-
hassuk el a forradalom himnuszát, Petőfi Sándor Nemzeti dal
című költeményét. 

A Főtéren Sütő Csaba vezetésével közel kétszáz ünneplő
ajkáról hangzott el, hogy „rabok tovább nem leszünk!”. Fel -
emelő és igazán ünnepi pillanatok voltak ezek. A rendezvény
folytatásaként városunk polgármestere Ménes Andrea ünnepi
beszéde következett, majd az óvoda Pillangó csoportjából
Krekk Patrícia és Papp Bendegúz mondott verset. A gyereke-
ket Győri Adrienn és Szabóné Kocsárdi Andrea készítette fel.

Az ünnepi műsort a Vámospércsi Népdalkör dalcsokra
zárta, mely után a tiszteletadás koszorúit helyezték el.
Elsőként Vámospércs Városi Önkormányzat képviseletében
Ménes Andrea polgármester és Huszti János alpolgármester
koszorúzott, majd intézmények, pártok, és civilszervezetek
delegáltjai követték őket. Az ünnepség befejezéseként közö-
sen énekelték el a Szózatot az ünneplők.

E.

Ménes Andrea polgármes-
ter és Huszti János alpol-

gármester elhelyezi a tisz-
telet kosorúját az emlék-

műnél

Méltó, közös ünneplés 

Ilyen sokan voltak az idén is a Borversenyen
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Ingyenes újság

A képen Szalontai István borász, Ménes Andrea 
polgármester és Pető József borszakértő



Házasságkötés:

KISS IMRE és KOVÁCS MÁRIA

Akik már nincsenek közöttünk:

DEÁK GÁBOR
SZABÓ ISTVÁN

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2015. március 31. napján ülést tartott, melyen a követ-
kező döntéseket hozták a képviselők:

• Elsőként az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendele-
tét módosította a testület. 

• Ezt követően a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-
vel kötött megállapodás módosítását hagyták jóvá a képviselők,
amely szerint a 2014. évi bérleti díjak nettó összegét a cég leg-
később 2015. június 30. napjáig köteles pénzügyileg teljesíteni
az Önkormányzat részére, valamint cég egységes szerkezetbe
foglalt, módosított Alapszabálya is elfogadásra került. 

• Közfoglalkoztatással kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei
Munkaügyi Központ által támogatott, 2015. 03. 09. napjától
2015. 06. 30. napjáig terjedő időtartamra vonatkozó hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítására – 24 fő bér- és
járulék költségéhez, – 894 840 Ft saját forrást, valamint a szin-
tén támogatott 2015. 07. 01. napjától 2015. 08. 31. napjáig terje-
dő időtartamra vonatkozó hosszabb időtartamú közfoglalkoz-
tatás megvalósítására – 17 fő bér és járulék költségéhez, –
366 554 Ft saját forrást biztosít az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetésében az általános tartalék terhére.

• Elkészült és elfogadásra került a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) bekez-
dése alapján a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit rögzítő gaz-
dasági program, valamint a közbeszerzésről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat
2015. évi összesített közbeszerzési terve.

• A testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a kötelezettségről a neve-
lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
20. § (1) bekezdése alapján úgy döntött, hogy az önkormányza-
ti fenntartásban működő Vámospércsi Óvoda intézményben a
gyermekek óvodai beiratkozásának időpontját 2015. április 20.,
21., 22., 23. és 24-én de. 8.00–du. 16.00 között állapítja meg. 

• A képviselő-testület – mint működtető – a köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése és a 85. § (1)
bekezdése alapján a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola
és a Alapfokú Művészeti Iskola módosított Házirendjével egyet -
értett. 

• A „Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető
rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosí-
tó számú projekt kiegészítő építési beruházás megvalósításá-
hoz kapcsolódóan úgy döntött a testület, hogy a műszaki ellen-
őri feladatok ellátásához szükséges saját forrást az 2015. évi
költségvetésében a beruházások közötti átcsoportosítással biz-
tosítja.

Ménes Andrea 
polgármester
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Ajándék 
a könyvtárnak

A Művelődési Ház és Könyvtár
megköszöni a Városi könyvtár
és az olvasók nevében Bicskei
Ferencné (Vámospércs, Móricz
Zs. u 15.)  alatti lakosnak az aján-
dék könyveket, melyet beleltá-
roztunk, és az olvasók rendelke-
zésére bocsátottunk.

Diósné Kozma Erzsébet 
igazgató

A vámospércsi fiatalok tenni akarnak városukért
Új civilszervezet létre-

hozását határozta el 12
fiatal azzal a céllal, hogy
szervezett keretek között
tudjanak tenni Vámos -
pércs fejlődéséért. A most
szerveződő Vámospércsi
Ifjúsági Szervezet főként
arra koncentrál, hogy jó
értelemben vett pezsgést
vigyen az itt élő fiatalok
életébe és ezzel együtt
olyan kezdeményezések-
be vonja be őket, amellyel
valamennyi városlakó éle -
tét jobbítani tudják. Jó
példával jár előttük a
PIRCSIKE Közmű ve lődési
Egyesület, amely elsősor-
ban a kultúra te rületére
igyekszik bevonni a vá -
ros lakókat.

A részletekről Polgár Ro -
landot, a bejegyzés alatt álló
szervezet elnökét kérdeztük.

Roland elmondta, hogy
manapság divat a kisvárosi,
illetve a vidéki élet unalmas-
ságán élcelődni, és általában
is egyre elterjedtebb felfogás
az, hogy aki teljes és sikeres
életet akar élni, annak vala-
melyik nagyvárosba kell köl-
töznie. Pedig szerinte ez
egyáltalán nem így van. Az,
hogy egy adott közösség éle -
te tartalmas, vagy üres, az
leginkább az ott élők közre-
működésén és tenni akarásán
múlik. Márpedig szerinte Vá -
mospércs minden olyan adott-
 sággal rendelkezik, ami ah -

hoz kell, hogy élénk,
kulturált kö zösségi
életet tudjanak élni az
embe rek. Minde nek -
előtt szemléletváltás-
ra van szükség azok-
nál, akik úgy gondol-
ják, hogy máshol min-
den ké szen pottyan
az ölükbe. Büszkének
kell lenni a városunk-
ra és önmagunkra –
mond ja Ro land, és
onnan már csak egy
lépés, hogy a gya-
korlatban is te gyünk
kö zösségünkért. Az
egye sületben a tagok
igyekeznek a helyi fia-
talságot megmozgat-
ni annak érdekében,
hogy mellé álljanak
okos és jó kezdemé-
nyezéseknek, hogy en -
 nek révén aktív közé-
let tevékenység jellemezze
ezt a korosztályt. Ez nagyon
jó közösség szervező erő tud
lenni különösen akkor, ha
programjaik, rendezvényeik
látványosak, jók, és figyelem-
felkeltőek lesznek. 

Első kezdeményezésükkel
máris szép sikert értek el,
ugyanis az alapító tagok kö -
zött jelenlévő okleveles ku -
tyakiképző fiatalember ku -
tyaiskola indítását javasolta
Vámospércsen. Ehhez hely-
színt a sportpálya biztosított.
Bemutatkozó ren dezvényü-
kön máris nyolc kutyus és
gazdája volt ott, hogy a derék

ebeket praktikus dolgokra
tanítsák és olyan kunsztokra,
amelyek hozzájárulnak ah -
hoz, hogy  a kutyák engedel-
mesek, jó házőrzők, megbíz-
ható társak és ragyogó játszó-
társak legyenek. A program
azonban nem csak azért volt
sikeres, mert a gazdik elhoz-
ták a kutyákat, hanem azért
is, mert legalább negyven ér -
deklődő figyelte, ahogy a
kutyasuli vezetőjének irányí-
tása mellett gyakorolták a
különböző vezényszavakat és
mozdulatokat. Szóval so ka-
kat megmozgatott ez a do-
log, és ez csak a kezdet. A tar-

talmas szórakozás mellett
ugyan is igyekeznek kapcso-
lódni tevékenységükkel olyan
értékek megőrzéséhez, mint
a környezetvédelem, a helyi
hagyományok megőrzése,
egymás segítése, és ahogy lát-
tuk, az állatok szeretete és
védelme. Ro land azt mondja,
hogy ezek a fontos dolgok
azért tűnnek néha frázispuf-
fogtatásnak, mert nem töltik
meg ezeket a gondolatokat
helyi tartalommal, amelynek
révén minden vámospércsi
közvetlenül érezhetné, hogy
mit is jelentenek ezek a mi
mindennapi életünkben. Ezt
a hiányt most ők szeretnék
pótolni. Fontos számukra a
szimpátia a városiakkal, és
hangsúlyozzák, hogy a szer-
vezetbe fiatalok, illetve idő-
sebbek is kezdeményezhetik
a csatlakozást, mind tagként,
mind támogatóként. Az egye-
sület csapata jelenleg 18-22
éves fiatalokból áll. Igye -
keznek felvenni a kapcsola-
tot a helyi intézményekkel,
civil szervezetekkel és az
ön kormányzattal is. Ménes
Andrea polgármester máris
támogatásáról biztosította az
alakuló szervezetet és lelkes
tagságát, és jelezte feléjük,
hogy mindenben számíthat-
nak rá és az önkormányzatra,
ha olyan javaslatokkal és ter-
vekkel állnak elő, amely Vá -
mospércs fejlődését, a helyi
városi élet javítását szolgálja.

E.

Az alakuló egyesület első ötlete 
a kutyasuli nagy sikert aratott 

a vámospércsiek körében

Lakossági kezdeményezés 
élén a polgármester

Számos alkalommal szóltunk már arról, hogy ütem-
terv szerint halad Vámospércsen is az Európai Uniós for-
rásból megvalósuló szennyvíz-beruházás, amely mér-
földkő városunk fejlődése szempontjából. A program
sikere és az abban való eredményes közreműködés eddig
is nagyban volt köszönhető Ménes Andrea polgármes-
ternek, akit nemrég azok a városlakók is megkerestek,
akik az eredeti tervek szerint nem voltak érintettek a
hálózat kiépítésében. Arról tájékoztatták, hogy a szenny-
vízprojekt megvalósítása során lakossági igényként
merült fel a projektben nem szereplő utcák csatornázá-
sa is. A Víg, a Mártonfalvi, Acsádi, Ibolya, Hajnal utca,
valamint a Vágóhíd köz, Munkácsy u. (1084 hrsz.), Gólya
utca (1338/2 hrsz.) lakói is arra kérték, járjon közben
annak érdekében, hogy ezekben a lakóövezetekben is
valósuljon meg a csatornázás. Arra kérték a polgármes-
tert, hogy képviselje érdekeiket. A feladat azért volt
nehéz, mert egy korábban már anyagilag és tartalmilag,
műszakilag is jóváhagyott tervet módosítani nem szok-
tak a kivitelezők, illetve a projekt felelősei. Ennek elle-
nére az alábbi utcák esetében koncepcionális
egyeztetést folytatott le Ménes Andrea a támogató
szervezettel és igyekezett szakmai, és társadalom-
politikai érvekkel meggyőzni a módosítás fontos-
ságáról a szakembereket. Ennek köszönhetően az
egyeztetést követően a támogató a kérelmünket
kedvezően bírálta el, az igényelt támogatással kap-
csolatos döntés még folyamatban van. A beruhá-
zás várható plusz összköltsége nettó: 133 millió
Ft+áfa. Ez nagy eredmény, mert ez gyakorlatilag
többlettámogatást jelent Vámospércs és lakói szá-
mára. 

A felsoroltakon kívül további igények is voltak még,
amelyeket Ménes Andrea szintén igyekezett elfogadtatni
a beruházás vezetőivel, de be kellett látni, hogy ezekben
az esetekben a támogatásnak még a minimális feltételei
is hiányoztak.

Ezzel együtt a sikeres egyeztetések nyomán elnyert
plusztámogatás nincs ingyen az önkormányzatnak,
ugyanis a tervek módosítása, és az ezzel együtt járó
további változtatások pénzbe kerülnek. A képviselő-tes-
tület ezért úgy döntött, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-2011-
0050 jelű projektben felmerült többletvezetékek kiépí-
tésével kapcsolatos költségekre a Vámospércs és Nyír-
mártonfalva Szennyvíz beruházási Önkormányzati Tár -
su lás részére az önkormányzat 2015. évi költségvetésé-
ben a beruházások közötti átcsoportosítással 1 850 000
Ft+áfa összegű fedezetet biztosítanak.

E. 

Hajzer-Kelemen Tímea
két éve él Vámospércsen a
férjével. A gyerekkora óta
magas szinten kézilabdázó
fiatalasszony elhatározta,
hogy meghonosítja váro-
sunkban ezt a sportot.
Előbb csak hobbi szinten
gyerekeknek és felnőttek-
nek, de mindent megtesz
majd azért is, hogy ha jó
csapat áll össze, akkor ver-
senyeken is megmérettes-
sék magukat. A lelkes és
energikus Tímea szívesen
mesélt a kezdeményezésé-
ről, amit Ménes Andrea
polgármester azonnal a
támogatásáról biztosított.

Bár Tímea eredetileg Nyír -
adonyban nőtt fel, mégis váro-
sunkban élnek, mivel férje ide
való. Nagyon jó érzik magukat
a városban, de a testnevelő
tanári végzettséggel rendelke-
ző Timi elég kevés sportolási
lehetőséget látott, és céljául
tűzte ki, hogy ezen változtas-
son. Kigondolta, hogy rövide-
sen sportegyesületet hoz lét-
re, melynek keretein belül a
kézilabdát népszerűsítenék,
valamint családi vetélkedők,
sportnapok keretein belül
mozgatnánk meg a várost ovis

kortól az idősekig. Az élete a
sport iránti szerelemről szól
és már általános iskolában
sport- tagozatos osztályba járt.
Középiskolába szülői ráhatás-
ra nem mehetett sportgimná-
ziumba, utána mégis a Nyír -
egyházi Főiskola testnevelés-
matematika szakos tanári sza-
kát választotta. Munkája még-
is a közgazdaságtannal függ
össze, ezért még nagyobb
energiával fogott hozzá ah hoz,
hogy munkán kívül a sporttal
foglalkozhasson, méghozzá
szervezett keretek között. Ez -
zel együtt a gyerekek iránti

szeretete is megmaradt, és úgy
gondolta, hogy ha általános
iskolásoknak is taníthatna
egyesületi formában kézilab-
dát, akkor minden vágya telje-
sülne, és ezzel sokaknak segí-
tene is egyben. Tapasztalatból
mondja, hogy bármilyen meg-
próbáltatás érte az életben, a
kézilabda valamilyen formá-
ban mindig végig kísérte és
kisegítette a lelki bajokból.
Aktívan űzi most is ezt a spor-
tot, tavaly sikerült Létavértes
csapatával az NB II-be feljut-
niuk, de korábban a játék mel-
lett edzősködött is Tégláson.
Lassan azonban abba- hagyja a
versenysportot, de továbbra is
vallja, hogy lehet magáért a
mozgás öröméért, a kézilabdá-
ért, a jó hangulatért, az egész-
ségesebb életért, egymásért, a
csapatért űzni ezt a sportot.
Mindig arra tanította a gyere-
keket, hogy ha együtt egy csa-
patként nyerünk és veszítünk,
akkor olyan fontos értékeket
ismerhetünk meg mint az
összetartás, kitartás, tisztelet,
figyelem, fegyelem, türelem.
Nélkülözhetetlenek ezek ez
élethez, pedig sokan a jelen-
tését is elfelejtették már ezek-
nek a szavaknak. Nem beszél-
ve arról, hogy a gyermekek

testi, szellemi fejlődéséhez
elengedhetetlen a rendszeres
mozgás, sportolás, ezt min-
denki tudja, mégis inkább
ülnek a számítógép előtt, a tv,
vagy a játékkonzol előtt. Ezen
szeretne változtatni, hogy egy
kicsit több gyerek jusson spor-
tolási lehetőséghez, és hogy
kedvenc sportágát minél több
emberhez el tudja juttatni.
Első körben egy felnőtt hobbi
csapatot szeretne, akik a moz-
gás öröméért, a sport miatt jár-
nak össze, és ezzel párhuzamo-
san a gyerekeknek is szervezne
egy csoportot. A cél-korcso-
port a 2004-2005-ben született
lányok (U10-U11). A 2006-2007-
es születésű gyerekek szivacs-
kézilabdával ismerkedhetnek
majd. Elsősorban lányokban
gondolkodik, de ha van igény
fiúcsapat is lehet majd alakíta-
ni – mondta. Tímea remek kez-
deményezéséhez sikert és kitar-
tást kívánunk, és ajánljuk, hogy
mindenki olvassa el a jelentke-
zésről szóló felhívásokat és
irány a kézilabda pálya. Tímea
és segítői már május 1-jén is
bemutatkoznak, illeszkedve a
vámospércsi ünnepi rendezvé-
nyek programjához. Érdemes
őket kereseni!

E.

Lendületben 
Hajzer-Kelemen Tímea

Frissül Vámospércs sportélete



Lapunk hasábjain eddig is több alkalommal adtunk hírt az Erzsébet-program különféle kedvező, és kedvezményes
lakossági szolgáltatásairól, lehetőségeiről. Akik éltek már ezekkel a lehetőségekkel azok tudják, hogy a program
számos olyan pályázatot ajánl, amelyekkel kedvezményekhez, előnyökhöz juthatunk, amelyek valódi kézzel fogha-
tó segítséget jelentenek mindennapi életünkben. Ezért is hívjuk fel most olvasóink figyelmét az alábbi pályázati kiírá-
sokra, amelyek részleteit az Erzsébet-program honlapján találják meg. Éljenek a lehetőségekkel, az Erzsébet-prog-
ram nyújtotta segítséggel!

Iskolánk tankerülete, a KLIK Nyír adonyi Tan ke rület sike-
resen pályázott a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által
támogatott nyári „Napközi Erzsébet-tábor” programra.

Ennek köszönhetően a Vámospércsi Mátyás Ki rály
Általános és Alapfokú Művé szeti Iskola a tanítási év végeztével
nem zárja be kapuit a kisdiá kok előtt. Június 22-től július 3-ig
terjedő időben 180 gyermek két turnusban töltheti szabad ide-
jét színes programok és napi négyszeri étkezés biztosítása mel-
lett az iskolában, illetve rövid kirándulásokon. A csoportok
hétfőtől péntekig, a napi programok 8.00 és 16.00 óra között
szerveződnek. A résztvevő gyerekek önkéntes jelentkezés

útján kerülnek kiválasztásra, fontos kritérium viszont, hogy a
tanuló családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem
haladhatja meg a 2015. évi minimálbér összegének 80%-át.
Erről a szülők írásos nyilatkozatát kérjük. A szülőknek turnu-
sonként mindössze 500 Ft önrész fizetését kell vállalniuk.

A helyi gyerekek mellett helyet biztosítunk az újlétai és nyír-
mártonfalvai iskolákból érkező 2-2 csoport tanulóinak is. 

Programunkat a helyi önkormányzat is támogatja, melyet
ezúton is köszönünk.

Sarudiné Oláh Enikő
igazgató

M E G H Í V Ó
Tisztelt Agrárgazdasági Kamarai Tag!
Ezúton tisztelettel meghívjuk a Vá mos pércs Települési

Agrárgazdasági Bizott ságának ülésére. 

Az ülés helyszíne: Vámospércs Műve lődési ház és Könyvtár.
Az ülés időpontja: 2015. április 13. 17.00 óra.

Napirendi pontok
1. Beszámoló a Vámospércs Települési Agrár gazdasági

Bizottság 2014. évi munkájáról – Lakatos József TAB-elnök
2. A kölcsönös megfeleltetés aktualitásai –2015 évi Egységes

Kérelem beadásának menete – Kovács László falugazdász.
3. Egyebek.

Az ülés – határozatképtelenség esetén – azonos napirendi
pontokkal az eredetileg kitűzött időpontot követő fél óra múl-
va (17.30 órakor) megtartásra kerül. A megismételt ülés a jelen
lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Települési Agrárgazdasági Bizott ság a helyi kamarai
tagok területi, illetve ágazati érdekeinek egyeztetési és
képviseleti fóruma, melynek tagjai a településen lakó-
hellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező, regisztrált
kamarai tagok.

Lakatos József elnök 
Vámospércs. 

Települési Agrárgazdasági Bizottság 

Napközis Erzsébet-tábor az iskolában

Tisztelt Ebtartó!
Vámospércs Város területén az állatok védelméről és kíméle-

téről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján 2015.
november 30. napjáig – az önkormányzat dolgozói segítségével
– sor kerül az ebek összeírására a jogszabályok szerint. 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulaj-
donának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi felada-
tainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor
köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgálta-
tási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat
maga után).

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy Vámospércs Városi Önkor -
mányzat Képviselő-testülete az ebösszeírás adatai alapján jelen-
leg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az összeírók a tervek szerint 2015. augusztus–október
közötti hónapokban terjedő időszakban 8 és 16 óra között
keresik fel az ebek tulajdonosait, a pontos időpontról későb-
biek folyamán tájékoztatást fogunk adni.

Az gyors és hiánytalan adatszolgáltatás érdekében kérem, szí-
veskedjenek előkészíteni az ebek „Kisállat egészségügyi”
könyvét.

Tájékoztatom Önöket, hogy a kedvtelésből tartott állatok tar-
tásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rende-
let 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-jétől – a négy-
hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel)
megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzpon-
derrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál
megjelöltetni. A transzponderrel már korábban megjelölt
regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő
adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az összeírást köve-
tően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás áll-
na be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a fel-
ügyelete alá, úgy azt a változást követő 15 napon belül be
kell jelenteni a hivatalnak.

Együttműködő segítségét előre is köszönöm.
Kanyóné Papp Klára jegyző
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Angolul ért el kiváló eredményt 
a vámospércsi Tanka Ákos Zoltán

A 19 éves, most érettsé-
giző fiú a Debreceni Ady
Endre Gimnázium ma -
gyar-angol két tanítási
nyelvű tagozatának vég-
zős tanulója. A közelmúlt-
ban Budapesten egy külö-
nös, de annál érdekesebb
és komolyabb megméret-
tetésen vett részt. Cikkünk
az ő beszámolója alapján
készült.

2005. június 2-4-e között
került sor Budapesten az első
MUN (Model United Na tions)
programra. Magyarországon
ezt a világszerte ismert nem-
zetközi diákkonferenciát a
budapesti Karinthy Gimná -
zium rendezi minden évben,
innen ered a KarMUN elne-
vezés is: Karinthy Model
United Nations. A résztvevők
az ENSZ működésébe nyer-
hetnek bepillantást, míg vala-
milyen tényleges, létező prob-
 lémát vitatnak meg a külön-
böző bizottságokban. Ebben
az évben a terrorizmus volt a
fő téma, de tavaly például a
víz kapott nagyobb figyel-
met.

Ahogy írtuk, ez a rendez-
vény nemzetközi, így a viták,
beszédek, még a teljesen hét-
köznapi beszélgetések is an -
gol nyelven zajlanak. Ami fur-
csa lehet elsőre, az az, hogy
nem tanárok, hanem karin -
thys diákok irányítják a kon-

ferenciákat, de ennek ellené-
re nem komolytalanodik el a
helyzet.

Mivel a világ minden tájá-
ról, többek közt Dél-Ko reá -
ból, Japánból, az USA-ból, az
Egyesült Királyságból, Fran -
ciaországból is érkeznek diá-
kok, az angol nyelven kívül
nem nagyon akad más lehe-
tőség kommunikálni velük. 

A résztvevőknek a konfe-
rencia előtt el kell sajátítani-
uk az ENSZ-ben használatos
formális kifejezéseket, meg-
szólításokat, a felszólalás, rea-
gálás hivatalos módját, és ala-
posan fel kell készülniük az
általuk képviselt országból.
Ez azért nagyon fontos, mert
a vitákban ügyelni kell arra,
hogy az általunk képviselt
ország álláspontját képvisel-
jük, még akkor is, ha az telje-
sen szemben áll saját vélemé-
nyünkkel. Ez az egyik legna-
gyobb kihívás a KarMUN
során. Ákos nem volt könnyű
helyzetben, mert idén Irán
delegáltjaként a leszerelési
bizottság tagja volt. Két fő
témája volt a bizottságnak: az
ázsiai fegyverkezési verseny
és az Iszlám Állam terjeszke-
dése. A bizottság tagjainak,
így neki is, kötelező volt
mindkét problémával kap-
csolatban benyújtani még a
rendezvény előtt egy-egy do -
kumentumot, melyben az
általuk képviselt ország állás-

pontját fogalmazták meg.
Komoly szabályok szerint
kellett megírnia a szöveget,
de ehhez természetesen kap-
tak egy útmutatót is, ami na -
gyon nagy segítség volt az
előkészületekben. Az állás-
pontok megfogalmazása után
ajánlott volt külön pontokba
összegyűjteni a képviselt or -
szág céljait, javaslatait, a prob-
lémák lehetséges megoldása-
it. Ezen dokumentumok alap-
ján ismerték meg a bizottság-
ban szereplő delegációk ál -
láspontjait, ami le hetőséget
adott kisebb-na gyobb szer-
vezkedésekre vagy például
szövetségek megkötésére.

Amint végetért a nyitóün-
nepség – idén a Parlament -
ben rendezték meg –, a tanu-
lókat buszokon szállították el
a gimnáziumba, ahol ebéd

után egyből kezdetét is vette
a háromnapos vitázás. Az
egész első nap, sőt még a
második nap első órája is lob-
bizással ment el, csak utána
tudtak továbbhaladni a lob-
bizás alatt elkészített határo-
zatokban összegyűjtött pon-
tok megszavazására, módosí-
tások, javítások, javaslatok
benyújtására. A bizottságok-
ban töltött két nap után, a 3.
napon a közgyűlésen kellett
részt venniük, ahol véglegesí-
tették a határozatokat. Itt
már keveredtek különböző
bizottságok tagjai, egy orszá-
got már ketten képviseltek.
Az Ákosék delegációjában
például az ő társa egy francia
lány volt, aki egy másik bi -
zottságban, más problémák
megoldásán dolgozott az el -
ső két napon, ezért csak a köz-
gyűlésen tudták megbeszél-
ni, hogy neki mit sikerült
elérni és Ákos mit tudott elér-
ni az előző napokon. Nem
volt egyszerű tehát jól teljesí-
teni ezen a megmérettetésen.
Ezért is tiszteletreméltó,
hogy már második alkalom-
mal lehetett tagja iskolája
delegációjának. Az is biztos,
hogy egy ilyen rendezvényen
való részvétel nagyon jól mu -
tat majd a szakmai önéletraj-
zában az egyetemen és ké -
sőbb, az elhelyezkedéskor.
Gratulálunk Ákos!

E.

Tanka Ákos Zoltán

● Február 27-én 42 tanulóval ellátogattunk Debre cen be, az
Agóra Tudo má nyos Élmény központba. Miután tettünk egy
sétát az egyetem botanikus kertjében, bele vetettük magunkat
a tudomány világába. A gyerekek na gyon élvezték az ötletes
játékokat, sok érdekességet tudtak meg az eszközök működé-
se kapcsán. Nagy sikere volt a tükörlabirintusnak, az izgő-
mozgó, csigás, mágneses vagy lézeres elven működő játék-
szereknek, a legbátrabbak két méter magasban kerékpároz-
hattak is. A gyerekek ismereteiket interaktív csillagászati,
kémiai és biológiai előadáson is gyarapíthatták. 

Kísérő nevelők: Elekné Laczkó Judit, Kelemenné Hajdó
Mária, Kovácsné Várdai Izabella és Tankáné Antal Irén.

● A pénzügyi ismeretek fejlesztésére az Európai Bank -
föderáció kezdeményezésére átfogó páneurópai program
szervezése zajlik European Money Week néven. A program a
pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi alapismeretek fontosságá-
ra kívánja felhívni a figyelmet. Elődleges cél a mozgósítás és
az érdeklődés felkeltése a pénzügyi kérdések iránt. Első alka-
lommal 2015 márciusában Magyarország is részt vett a Money
Week rendezvénysorozatban. Iskolánk is csatlakozott a Pénz7
elnevezésű programhoz, melyet március 9. és 13. között ren-
deztek meg. A gyerekekkel a családi költségvetéssel kapcsola-
tos ismereteiket rendszereztük, bővítettük játékos formában.

● Hagyományainkhoz híven idén is iskolánk 5. évfolyamá-
nak tanulói vitték színpadra a március 15-i ünnepi műsort.
A színvonalas előadást az ötödikes osztályfőnökök – Tóth Éva,
Mészárosné Oláh Róza és Tóthné Nagy Beatrix – rendezték, a
tánckoreográfiát Bak János tanította be, míg a valósághű dísz-
leteket az évfolyamra járó diákok szülei készítették.

A nemzeti ünnepen az előadás után tanulóink és tanáraink
közül nagyon sokan részt vettek a koszorúzáson, ahol az
Együtt szaval a nemzet kezdeményezéshez kepcsolódva közö-
sen szavaltuk el a Nemzeti dalt. 

● Évek óta részt veszünk a vízivást népszerűsítő HAPPY-hét
programokon, melyet idén március 23-tól 27-ig rendeztek
meg. Az alsósok játékos vetélkedőn vehettek részt, vizes kok-
télokat készítettek, és működött a vízizsaru-szolgálat is, akik a
vízivás fontosságára figyelmeztették társaikat. A felső tagoza-
ton március 22., a víz világnapja alkalmából vetélkedőt szer-
veztünk. A programokat koordinálták: Papp Lászlóné és
Mészárosné Oláh Róza.

● Ebben a tanévben iskolánk adhat otthont a Megyei
Képzőművészeti Rajzverseny kiállításának, melynek megnyi-
tóját március 26-án tartottuk. Az alkotások az iskola 2. emele-
tén tekinthetők meg. Nagy büszkeségünkre két tanulónk
munkája is a díjazottak közé került: Nagy Kamilla 2.b osztá-
lyos diákunk 2., Tordai Tamás 4.a osztályos diákunk 6. helye-
zést ért el alkotásával. Felkészítő nevelő: Elekné Laczkó Judit.

● A Hajdúböszörményben megrendezett Logo Országos
Számítástechnika Tanulmányi Verseny regionális fordulóján
Pozsgai Alex 8.c osztályos tanulónk korcsoportjában a
megyei legjobb eredményt elérve jutott tovább az országos
döntőbe. Felkészítő: Tankáné Antal Irén.

● A negyedikes tanítók nyílt napon mutatták be a leendő
elsős gyerekek szüleinek, milyen munka zajlik az iskola alsó
tagozatán. Viszonzásul az ovisok is meghívták a tanító néniket
és bácsit az óvodába, ahol megmutathatták a nagycsoporto-
sok, milyen ügyesek már.

Tankáné Antal Irén

● A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet valamint a
Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI megyei
rajzpályázatot hirdetett általános iskola alsó tagozatos tanu-
lók számára. Téma: „Természet, örökségünk”.

A megyei egyéni alsós rajzversenyre 644 alkotás érkezett.
A zsűri 300 rajzot javasolt bemutatásra. Az alkotásokból ren-
dezett kiállítást 2015. március 26-án 16 órától nyitottuk meg
iskolánkban. A megnyitón Rácz Imre, a Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájának tanára, megyei
szaktanácsadó méltatta a pályamunkánkat. A tárlat 2015. ápri-
lis 15-ig tekinthető meg iskolánk Iskola u. 1. szám alatti épüle-
tének II. emeletén, ahová minden érdeklődőt szeretettel
várunk. A díjátadó ünnepségre 2015. május 11-én a debreceni
Malomparkban kerül sor, ahol újabb, közös kiállítás nyílik az
iskolánkban kiállított alsó, valamint a Kós Károly Művészeti
Szakközépiskolában bemutatott felső tagozatos és középisko-
lai pályaművekből. 

A verseny támogatója a Hortobágyi Nemzeti Park Látogató
Központ.

Sarudiné Oláh Enikő igazgató
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Április 6-án töltötte
be 90. életévét Tömöri
Jó zsefné, akit város-
szerte csak Juliska né -
niként is mer a környe-
zete. Ami kor az ünnepi
alkalomból felkeres-
tük, hogy be szélges-
sünk az eltelt évtize-
dekről, nagyon nagy
örömmel és szeretettel
fogadott bennünket és
ránk kötötte, hogy fel-
tétlenül írjuk meg,
mennyire örül annak
is, hogy Mé nes Andrea
polgármes ter szemé-
lyesen is jó egészséget
és további hosszú éle-
tet kívánt neki a jeles
alkalomból.

Juliska néni a telet a
szintén Vámospércsen élő
lányánál, Jucikánál töltöt-
te, aki már szintén nagy-

mama, de kiválóan bírja
magát és biztonságot je -
lent Tömöri néni számára.
Egyébként a mama segít-
séggel a háztartást ellátja,
a saját lakását még nem kí -
vánják eladni, mert ott-
hon van igazán otthon,
könnyebben megy neki
ott a közlekedés. Öt évvel
ez előtti combnyaktörése
mi att a járókeret nyújtotta
stabilitást már igény be
veszi, és időnként a hu -
szonöt éve jelentkező
cukorbetegséggel is meg-
gyűlik a baja. Ezekre azon-
ban csak legyint, és azt
mondja, hogy csak na -
gyobb gond ne le gyen. 

És hihetünk neki, hogy
komolyan beszél, mert bi -
zony voltak a mostaninál
sokkal nehezebb idősza-
kok is az életében. Három
gyermeke közül kettőt
már elveszített, és bizony
ennél na gyobb fájdalom
aligha érheti az embert
ebben az életben. Ennek
kapcsán jegyezte meg,
hogy családjában nem-
 igen van hagyománya a
hosszú életnek, férjét is
már huszonhárom éve
eltemette. De boldog,
hogy van há rom aranyos,
kedves unokája, és hat
dédunokája. Min dig ün -
nep van a velük való talál-
kozáskor. Hogy mégis, mi
lehet az oka, vagy a titka
annak, hogy ő még kilenc-
ven évesen is remekül
van, arra azt válaszolja,

hogy a nyugodt természe-
te, és a bé kés, elfogadó
hozzáállása a dolgokhoz.
Mint mesélte, mindig,
mindenkivel ki jött, meg-
találta az emberekkel a
közös hangot, és a környe-
zete szeretettel fo gadta
el a békés természetű, de -
rűs, és optimista Tömöri
nénit. 

Így volt ez fiatal korá-
ban is, pe dig a földműve-
sek nehéz életét élő csa-
ládba született, ahol neki
is ki kellett vennie a részét
a kemény munkából. A Ré -
pa laposi dűlőben volt
föld jük, abból éltek, majd
Ju liska elment dolgozni.
Előbb a Hajlított Bútor -
gyárban ka pott munkát,
de dolgozott a Barne -
válnál és a Debreceni
Klinika konyháján is. Fér -
je, aki szintén tősgyöke-

res vá mospércsi születésű
volt a vasútnál dolgozott
több mint negyvenkét
évig, és pá lyamesterként
ment nyugdíjba. Évtize -
dekig kitartottak egymás
mellett jóban, rosszban,
és még a világháború sem
tudta őket szétszakítani,
pedig nem sokkal az
eljegyzésük után a vőlegé-
nyét elvitték a frontra.
Úgy hogy amikor szeren-
csésen hazaérkezett 1945-
ben, nem is haboztak so -
kat, már január 21-én meg-
esküdtek. 

Juliska néni azt mondja,
hogy a hosszú élet titka
nem a pénz, hanem a sze-
retet. Családja szeretete
frissen tartja őt, és külö-
nösen egyik unokájának
kö szönhetően az utóbbi
években olyan he lyekre is
eljutott, mint turista, ame-
lyekről addig nem is álmo-
dott. Így járt Egyip tom -
ban és számos hazai well-
ness üdülő helyen is.
Szereti nézni a közéleti,
politikai műsorokat a
televízióban, és a leg-
utóbbi időkig aktív szava-
zó is volt. És azt mondja,
hogy minden nehézség
ellenére szeret élni, és
reméli, hogy az Isten még
sokáig megtartja ezen a
világon, hogy örülni tud-
jon összetartó családjá-
nak és az élet apró örö-
meinek.

E.

Hálás Istennek 
a hosszú életért

Tömöri néni középen, Juci a lánya a jobbján, 
Ménes Andrea polgármester pedig a balján


