
Az a baj
„Tedd a dolgod, az emberek pedig hadd beszélje-

nek!” – szól Manet idézete, mely egyből két fontos
momentumra is rávilágít. Ha tudjuk, hogy mit, miért
cselekszünk, és hiszünk a tett értelmében, megvalósít-
hatóságában, akkor semmi és senki el nem tántorít-
hat bennünket az útról. A citátum másik aspektusa
viszont az emberek véleménynyilvánítási jogára hív-
ja fel a figyelmet, hiszen a társadalmi párbeszéd min-
den demokratikusabb korokban meghatározó ténye-
zője volt a közéletnek. 

Mert beszélnünk kell a minket közvetlenül vagy
közvetetten érintő témákról, a hazánkban vagy lakó-
helyünkön történt eseményekről, a város- vagy az
országvezetés munkájáról, örömeinkről és csalódása-
inkról. Mert érintettek vagyunk mindannyian, hiszen
rólunk, a családunkról, a megélhetésünkről, a boldo-
gulásunkról, egyszóval a mi egyetlen földi életünkről
van szó. Ehhez először is lehetőség – azaz demokrá-
cia és szólásszabadság – és megfelelő hely – például az
elektronikus sajtóban az interaktivitás, a hozzászó-
lások biztosítása – szükségeltetik. Az ókorban ennek,
hasonlóképpen, mint ma az internet világában, a
cyberetapban  a fórumok adtak és adnak otthont,
ahol bárki – akár arccal, névvel vagy éppen fordítva,
anonymitásba burkolózva – elmondhatja vélemé-
nyét egy adott témában. A vámospércsi lakosok fóru-
mán is előszeretettel cserélik ki a helyiek gondolatai-
kat a polgármester és a képviselőtestület eddigi tevé-
kenységéről, a település fejlődéséről, a mindennapok
nehézségeiről. A sokakat foglalkoztató ügyek kapcsán
folyamatosan érkező reflexiók, megjegyzések – még
ha olykor indulatvezérelt is a megfogalmazásuk –
ékes bizonyítékai annak, hogy a vámospércsi polgá-
rokat komolyan foglalkoztatja városuk jövője, éppen
ezért meglehetősen jól tájékozottak a beadott pályá-
zatok sorsáról, a testületi ülések határozatairól. Ám
ugyanúgy, mint országos szinten, nagy széthúzás
figyelhető meg közöttük. Míg az egyik fórumozó azt
kifogásolja, hogy minek kell három városi szabadtéri
rendezvény is egy évben, addig a másik meg éppen
kevesli a kulturális események számát. A harmadik a
programok színvonalával elégedetlen, a negyedik a
fellépők gázsiját sokallja. Olyan ez egy kicsit, mint
amiről a Belga zenekar énekel: „Ha jó a zene, sokan
vannak, az a baj! Ha rossz a zene, sokan vannak, az
a baj!” Érdemes lenne eltöprengeni azon, hogy vajon
lehet-e úgy dönteni, egy települést vezetni, bulikat szer-
vezni, hogy az megfeleljen mindenki ízlésének, igé-
nyének, elvárásának. 

Jó ideje járok már ide, a ligetaljai kisvárosba, s
már örülök, ha ide felé tartva meglátom a sárga
homokú „hegyeket”, s máris eszembe jut, mit mond
majd a téli borveseny a minőségről, kinek a nedűje
nyeri az első helyet a vörös és a fehér kategóriákban.
Kezdem kicsit Vámospércset a saját településemnek
érezni, egyfajta furcsa tulajdonviszony fűz hozzá.
Tudom, hogy sok még a fejlesztenivaló, de nem szere-
tem, ha bántják. Fáj. Úgy vagyok ezzel, hogy én szid-
hatom a fiamat, de ha más bántja, megvédem, szinte
már lendülne is a kezem. Ezért hallgatom rosszked-
vűen, ha vámospércsi lakos szidja a városát. Hogy ez
egy falu, olyan messze van a városi ranghoz, mint
Makó Jeruzsálemhez. Azt tartom az ilyen emberről,
hogy nem jó lokálpatrióta, mert csak kritizál, csepül,
leszólja mások fáradságos munkáját, míg ő semmit
nem tesz azért, hogy jobb-szebb legyen a település
képe. Hogy legyen városgéniusza, mint egy Kő -
szegnek. Azt is elmondanám ennek ez embernek,
hogy Vá mospércset a saját kategóriájában kell mér-
ni, nem Hajdúszoboszlóhoz, Debrecenhez hasonlíta-
ni, ha nem mondjuk Kabához,
Bihar kereszteshez, esetleg Komá -
dihoz. 

Azt remélem, kevés az ilyen szik-
kadt, terméketlen, lehúzó gondolko-
dású ember, mert az ilyenekkel
nehéz várost és jövőt építeni. 

Hassó Adrienn

Fókusz István király és az új kenyér ünnepén
A rendezvényre külföldről, a Felvidékről is érkeztek vendégek

Hagyományosan a sport-
telepen szervezte meg a
város képviselőtestülete az
új kenyér ünnepét. A progra-
mok zömét a késő délutáni
órákra időzítették a szerve-
zők, hogy a debreceni virág-
karneválra is el tudjanak
men ni a helyi emberek, ahol
ott lengett a város zászlaja és
a mazsorettcsoport tagjai is
szerepeltek a felvonulók kö -
zött. Lehetőség azonban
volt a sportolásra, szabadté-
ri fő zésre, ezekből verse-
nyekre is sor került. A műfü-
ves pá lyán hét csapat foci-
zott, a főzőversenyre pedig
öt baráti társaság illetve
munkahelyi közösség neve-
zett. 

A közönség érkezésére az
ünnephez méltó díszletbe
öltözött a színpad, amelyet
Somogyi László „álmodott
meg”, szorgos asszonykezek
pedig – Szabó Sándorné Er -
zsike – vezetésével négy tel-
jes napig varrták. A szent ko -
rona hű mása selymek redő-
in elevenedett meg, amelyet
kiegészített a kalász motí-
vum, jelképezve az új kenye-

ret is. A programok sorát
divatbemutató nyitotta, majd
Dancsó János bűvész, cirku-
szi artista műsora aratott
nagy sikert elsősorban a gye-
rekek körében, de a felnőt-
tek is érdeklődéssel figyelték
a kuriózumnak számító pro-
dukciót. A két műsorszám
kö zött a helyi népdalkör tag-
jai szerepeltek, akik nagy lel-
kesedéssel és szeretettel ké -
szülnek minden helyi ün -
nepre. 

Áldás az új kenyérre

Az újkenyér-szentelési ce -
remónia előtt Ménes And -
rea polgármester köszön-

tötte a résztvevőket, és szólt
az ün nep jelentőségéről. A
folytatásban Tasó László

országgyűlési képviselő szó-
nokolt, s az egyházak képvi-
selői – Ács Ferenc reformá-
tus lelkész és Kepics Mihály
görög katolikus paróchus –
megáldották az új kenyeret.
„Kí vánom, hogy jusson
bőven minden család aszta-
lára ke nyér” – e szavakkal
kísérve szegte meg a város-
vezető a helyi pékségben
készült ha talmas új kenye-
ret. Ezután következett az
ország tortájának bemutatá-
sa. Nagyné Kiss Andrea
helyi mestercukrász is kap-
csolódott ah hoz a felhívás-
hoz, amelyet a Minisz ter -
elnöki Hivatal hirdetett
meg. Készüljön el azonos

recept alapján a különleges
édesség, amely az idén szat-
mári szilvás torta volt, s elő-

ször az ünnep napján szel-
jék fel szerte az országban.
A torta a későbbiekben is
megtalálható lesz a cukrász-
da kínálatában.

Vikidál, Emílió,
Payer

A programok sorát a felvi-
dékről – Péder nevű telepü-
lésről – érkezett vegyes kó -
rus műsora és Motyka Ildikó
mesemondó előadása követ-
te. A sztárvendégek sorát
Vikidál Gyula nyitotta, akit
az akkorra már több ezres
közönség nehezen engedett
le a színpadról. „Koppány”
szívesen énekelt volna reg-
gelig is, de kollégái iránti
szolidaritása – Emílió és
Payer András követte őt a
színpadon – kötelezte a mik-
rofon átadására, akik szintén
nagy sikert arattak. A prog-
ramsorozat végén tűzijáték
tette fel a koronát a szép
ünnepre, amely után remél-
hetőleg egy kellemes nap
emlékével tértek haza az
ünneplők.

XVIII. évfolyam, 9. szám
2008. szeptember

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

Az egyházak képviselői megáldották az új kenyeret

Szép számú közönség volt kíváncsi a programokra

Aranyos mazsoretteink 
(Fotó és szöveg: Sz. Vrancsik Éva)



ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Élettel telt meg a Roma Közösségi Ház
A Roma Házban naponta

fogadja a településen lakó
roma lakosságot a CKŐ el -
nöksége, Kozáp Tíbor el -
nök, Balogh János alelnök és
Balogh Attila gazdasági fele-
lős. Diszkriminációs ügyek-
ben tanácsot is adnak. Szo -
ciális ügyekben kedden és
csütörtökön  kapnak taná-
csot a szociális bizottság tag-
jától, Balogh Sándortól. A
foglakoztatási menedzser,
Balogh Jánosné állás- és tan-
folyami információkkal vár-
ja a házba betérőket. 

Az ifjúság számára szolgál
a Tini Klub, melynek foglal-
kozásaira igen szívesen jön-
nek a gyerekek, fiatalok. Az
alkalmakon olyan fontos té -
mák kerülnek megbeszélés-
re, mint a család szerepe
életünkben, barátság, szere-
lem, szeretet, párválasztás,
káros szenvedélyek és veszé-
lyes drogok, stb. Az iskolai
élet rendjéről, a tanulás fon-
tosságáról, a viselkedésről és
a szabályok betartásáról és
az agresszió kezeléséről is
beszélgetünk. A családi élet
eseményeit szerepjátékokon
keresztül mutattuk be a fia-
taloknak. A káros szenvedé-

lyekről, a szexualitásról,
dohányzásról és egyéb dro-
gokról a tájékoztató után
tesztet töltöttek ki a résztve-
vők. A foglalkozásokat zene-
hallgatás és tánc egészítette
ki, igazi diszkóhangulata
volt a szünidei szabadidős
foglalkozásoknak. 

A Családsegítő és Gyer -
mek jóléti Szolgálattal  jó az
együttműködés, a foglalko-
zásokat Váradi Jánosné, az
intézmény vezetője tartotta
meg,  Jónásné Vadász Ilona
koordinálta. A szünidőben a
romaházban a számítógé-
pek használatára is van lehe-

tőség. A roma  és szociálisan
hátrányos helyzetű gyerekek
tanévkezdését a CKÖ füzet-
csomaggal támogatta. 187
tanuló jutott így ingyenes
tanszerekhez, amelyek érté-
ke 200 000 Ft-ot tett ki. 

Váradi Jánosné

Az iskolások füzetcsomagot kaptak a CKÖ-tól (Fotó: Magánarchívum)

Vámospércs Város Ön  -
kormányzat Képviselő-tes-
tülete a Múlt és Jövő Egye -
sülettel közösen társadalmi
mun  kát szervez a Városi
Sporttelepen, a főzőhelyek
mögött lévő elhanyagolt
terület ki tisz tí tására.

Időpont: szeptember
20. (szombat) 9-től 16 órá-
ig.

Várjuk mindazokat, akik
úgy érzik, hogy szívesen
szánnának né hány órát
arra, hogy gyermekeik és

maguk is rendezett, tiszta
környezetben töltsék el
szabadidejüket. 

A rendbetételt követően
a Múlt és Jövő Egyesület
pályázatot kí ván benyújta-
ni – Vá mos pércs Város
Önkor mány  zat Képviselő-
testületének támogatása
mellett – játszóeszközök,
kültéri fitnesseszközök,
mindenki kemencéje és to -
vábbi főzőhelyek, asztalok,
lócák felállítására, amelyek-
kel tovább bő vülne a
Sporttelepen, a szabadidő

tartalmas el töltésének lehe-
tősége.

Mindezen célok megva-
lósítása érdekében bí zunk
abban, hogy elképzelése-
ink találkoznak az Önök
igényeivel, és mi nél na -
gyobb létszámban részt
vesznek a közösségi mun-
kában.

Megjelenésükre számí-
tunk! 

Ménes Andrea sk.                                                                            
polgármester

Hajdu Zoltánné sk.
egyesületi elnök

Közösen színházba

Ebben az évadban is
tervezzük a Csokonai
Színház egy-egy előadását
csoportosan megtekinte-
ni. Ezeket az újság hasáb-
jain vagy más információs
csatornákon fogjuk közzé
tenni. Csoportos látoga-
tás esetén a jegy árából 20
százalékos kedvezményt
ad a színház. Kérjük, hogy
akinek szándékában áll az
év folyamán csatlakozni a
közös színházlátogatások-
hoz, jelezze a művelődési
ház dolgozóinál. A műsor-
terv és az aktuális hónap
előadásai a teleházban
megtekinthetők. Aki bér-
letet szeretne vásárolni,
ahhoz is tudunk segítsé-
get nyújtani, hisz a szerve-
zési osztály munkatársai-
val kapcsolatban va gyunk.
Osztályközösségek, óvo-
dai csoportok figyelmébe
ajánljuk a három előadás-
ból álló ifjúsági bérletet
(felső tagozatosok részé-
re), amelynek kedvezmé-
nyes ára 2500 forint, vala-
mint a két előadásból álló
mesebérletet (óvodások
és alsós tanulók részére),
amelynek kedvezményes
ára 1500 ft. Igényeket  a
művelődési ház dolgozói-
nál személyesen, vagy az
52/ 591-011-es telefonszá-
mon valamint közvetle-
nül a színház szervezési
osztályán lehet bejelente-
ni, amelynek telefonszá-
ma: 52/ 413-565.

Az adófizetők 
figyelmébe!

Tájékoztatjuk  a lakossá-
got, hogy a második félévi
helyi adók  pótlékmentes
befizetési határideje 2008.
szeptember 15.

A magánszemélyek kom-
munális adóját a 70. éven
felülieknek to vábbra sem
kell megfizetniük, az ön -
kormányzat az  adómentes-
séget a helyi rendelet alap-
ján továbbra is biztosítja.

A befizetések teljesítésé-
hez a csekket kiküldjük. A
vállalkozók az iparűzési és
vállalkozó kommunális adó
befizetést, ha lehetőségük
van rá átutalással szívesked-
jenek rendezni.

Dr. Danó János
aljegyző   

Mezőgazdálkodással
foglalkozók

F I G Y E L E M!

Cégünk 
HOLLANDIÁBA 

szervez utat,
használt 

mezőgazdasági gépek
beszerzésére.

Jöjjön el személyesen,
válassza ki saját maga
mezőgazdasági gépét!

Érdeklődni:
a 52/ 207-000-ás,

vagy a 
06 (70) 33 11-883-as

mobilszámon.

Napraforgó-termelők
FIGYELEM!

Megkezdtük 
az étkezési (csíkos)

NAPRAFORGÓ 
FELVÁSÁRLÁSÁT

Nyíracsádon!

Azonnali készpénzfizetés
napi áron!

Szelelő gépet biztosítunk!

Érdeklődni
a 52/ 207-000-ás,

vagy a 
06 (70) 33-11-883-as

mobilszámon.

Kékfényes
hír

Augusztus 15-én a
Bagaméri úton lévő
volt Fatelepről isme-
retlen tettesek vas-
anyagot tulajdonítot -
tak el. 

Elkövetők elfogva!
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Kukoricagórét vásárol-
nék. Ajánlatokat a 210-466-
os telefonszámra kérek.

Varga Gáborné Rózsika
néni augusztus 28-án ünne-
pelte 80. születésnapját és a
névnapját is egyben. Az
ünnep alkalmából két gyer-
meke, öt unokája és tíz déd-
unokája köszöntötte az ün -
nepeltet.

(Rózsika néni hosszú éve-
kig dolgozott a művelődési
házban, onnan ment nyug-
díjba is. Meleg szeretettel
köszöntjük a szép ünnep
alkalmából. Kívánunk továb-
bi életéhez jó erőt, egészsé-
get, töltsön még sok szép
boldog évet szeretett család-
ja körében!)

Az intézmény dolgozói 

Nyolcvan éves Olvasónk

Varga Gáborné
(Fotó: Magánarchívum)

A Képviselő-testület 2008. augusztus 19-én rendkívüli
ülést tartott. Első napirendi pontban döntött arról,hogy az
önkormányzat részt kíván venni a polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése című ÁROP-2008-1.A 2 pályázaton. Ezt
követően a tankönyv-forgalmazási feladatok végzésére
vonatkozó pályázati eljárásban felhatalmazta a testület
önkormányzat polgármesterét, hogy a Kerek-Perec Kft.
pályázóval kösse meg a tárgybani megállapodást. Harmadik
napirendi pontban egy faktoring-ügyelettel kapcsolat a tes-
tület úgy határozott, hogy az Infra-Sped Kft.-vel kötött vállal-
kozói szerződés alapján fennálló 25 639 430 Ft összegű vál-
lalkozói díj megfizetésére faktorálás alapján az APSUS
Pénzügyi Zrt.-nek fizesse meg az önkormányzat 2008.
november 30-ig a követelést. Ezután ismét pénzügyi kérdés-
ben döntöttek a képviselők, a kötvénykibocsátásból szárma-
zó változó kamatfizetési kötelezettséget hároméves kamat-
csatorna fizetésére módosította, amelyhez felhatalmazta a
polgármestert, hogy kérjen újra árajánlatot az OTP Banktól.
A következő napirendi pontban a Bocskai SE II. féléves támo-
gatásáról döntött a testület, a  támogatására 1 700 000 Ft-ot
biztosít az önkormányzat 2008. évi költségvetésének terhé-
re, valamint a 2009. évi költségvetés tervezése folyamán az
egyesület támogatása a 2008. évben biztosított összeg maxi-
mum 60-70%-a lehet. Utolsó napirendi pontban úgy döntöt-
tek a képviselők, hogy az önkormányzat csatlakozik az Észak-
alföldi Regionális Munkaügyi Központ „Egyedül nem megy”
című munkaerő-piaci programhoz, és vállalja 2010. január –
2010. március közötti támogatás nélküli foglalkoztatásra leg-
feljebb 150 000 Ft/fő/hó tervezett bért, és annak járulékait.
Az egyebekben az önkormányzat felhatalmazta Ménes
Andrea polgármestert, hogy a Béres Egészség Hungarikum
Alapítvány által kiírt pályázatra a pályázóval, a Múlt és Jövő
Ifjúsági - Kulturális és Közösségfejlesztő Egyesülettel az
együttműködési megállapodást aláírja. 

Vámospércs–Újléta Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa 2008. augusztus 28-i ülésén dön-
tött arról, hogy a vámospércsi Mátyás Király  Általános Iskola
Alapító Okiratát módosítja, az intézmény alapfeladatait,
önként vállalt feladatként alapfokú művészetoktatással kibő-
víti, ennek megfelelően 2008. szeptember 1-jei hatállyal az
intézmény neve megváltozott: Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola lett.

Napközis tábor
Augusztus utolsó hetében, 25 gyerek vett részt a napközis

táborban, amelyre 230 000 forint érkezett a hajdúhadházi
kistérség pályázati támogatásaként.  Az elsősorban sportte-
vékenységekre épülő programok felelőse Kovácsné Nagy
Anikó tanárnő volt. A helyi sport- és műfüves pályán zajló
versenyeken túl, kirándulások is színesítették a nyári szünet
utolsó egy hetét. Meglátogatták a város széli természetvédel-
mi területet, valamint a lovas tanyát is. A Dózer Szabadidő
központ, az álmosdi Kölcsey-ház, és a hajdúfőváros is sok
érdekességet kínált a táborozók számára. Kerékpáron jutot-
tak el Nyírábrányba, ahol a tájházat és az Eördögh-kastélyt
tekintették meg.

Hajdúböszörményben a Bocskai-szobornál

Álmosdon a Kölcsey-ház előtt
(Fotók:Magánarchívum)

FELHÍVÁS
Vámospércs Város

Önkormányzat
tulajdonában lévő

Ifjúsági-házban 

lakások 
kiadók,

amelyre pályázat 
nyújtható be.

Érdeklődni: 
Vámospércs

Polgármesteri Hivatal
titkárságán az 

(52) 591-503-as
telefonszámon.

Tisztelt Vámos pér  csi lakosok!



Alapfokú művészeti iskola lett
Huszonhat osztály, ötszázhetvenhárom tanuló

Szeptember elsején, az
első tanítási nap reggelén
tartották az ünnepélyes tan-
évnyitót a Mátyás Király
Általános Isko lá ban. Ménes
Andrea polgármester kö -
szöntő be szédében hivatalo-
san be jelentette, hogy szep-
tember 1-jétől alapfokú mű -
vészeti iskola lett az oktatási
intézmény.  

A Vámospércs-Újléta Köz -
oktatási Fenntartó Társulás
az augusztus végi tanácsülé-
sén arról döntött, hogy
kiegészítve az iskola alapfel-
adatait önként felvállalja az
alapfokú művészeti képzés
megszervezését. A továb-
biakban a városvezető el -
mondta:

,,Évek óta kacérkodunk a
gondolattal, hogy lakossági
igényt kielégítve itthon is
szervezzünk olyasfajta okta-
tást gyermekeink számára,
mely művészi képességeik
fejlesztését segíti elő. 

A művészetek sokféle örö-
möt okoznak az emberek-
nek, öröm annak, aki míveli,
s öröm annak is, aki csak cso-
dálja. Minden ember azt sze-
retné, ha gyermekének min-
dent meg tudna adni, s itt
nem csak anyagiakra gondo-
lok. A legfontosabb, s továb-
bi életutat, pályaválasztást
meghatározó, hogy milyen
élmények érik az embert
gyermekkorban. 

Kötelez minket a városi
rangunk is. Nem engedhet-
jük meg magunknak, hogy
olyanok legyünk az oktatás
terén, mint egy átlag iskola.
Igen nagy áldozatot hozva az
adófizetők pénzéből az
elmúlt év ben befejeződött a
felújítás, és bővítés. Ennek
köszönhetően elmondhat-
juk, hogy a környék egyik
legszebb, legjobb feltételek-

kel rendelkező iskolája a
mienk. Peda gógusainkon a
sor, hogy olyan sokszínű,
magas színvonalú szakmai
munkát végezzenek, amely
különbé tesz minket a mik-
rotérség iskoláitól.

Évekkel ezelőtt még igen
magas állami támogatás mel-
lett lehetett művészeti kép-
zést szervezni, Vámospércs
ekkor a könnyebb megol-
dást választotta, nem maga
gondoskodott róla, hanem
teret engedett az Abigél
Művészeti Iskolának, tehát a
vámospércsi gyermekek mű -
vészeti oktatása után járó
állami normatívát egy ma -
gániskola fölözte le.

Tény, hogy gyermekeket
toborozni valamire, ami
nem kötelező, s amelyért
egyeseknek még fizetni is
kell, nem könnyű feladat.
Bizalmat visszaszerezni, –
hisz az Abigél nem minden-
ki megelégedésére műkö-
dött  szintén nehéz. Ennek
ellenére Elekné Laczkó Judit
tanárnő kellő lelkesedéssel
áll a feladat megoldásához.
Ő az, aki a művészeti tagozat
vezetőjeként ellátja az alap-
fokú művészeti képzéssel
kapcsolatos vezetői tevé-
kenységet. Nála lehet még a
hónap folyamán minden
kérdésre választ kapni, je -
lentkezni, órarendet, térítési
és tandíjat megérdeklődni,
befizetni.

A képzések szeptember
közepétől kezdődnek. Fon -
tos elmondani, hogy ki és
milyen feltételekkel vehet
részt a művészeti képzésben.
6-22 éves kor között, ameny-
nyiben saját iskolánk tanuló-
ja ás gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül, vagy
jegyzői védelembe vett tanu-
ló nem kell térítési díjat fizet-

ni egy tanszak esetén. Ha
nem hátrányos helyzetű gye-
rekről van szó akkor, egy tan-
szakon való képzésért térítési
díjat kell fizetni, mely mérté-
ke fenntartói rendeletben
szabályozott, s erre a tanévre
10 000 Ft/tanév.

Annak a gyermeknek, aki
két vagy több tanszakon sze-
retne tanulni, nem az isko-
lánk tanulója, vagy idősebb
mint 22 év, tandíjat kell fizet-
nie. Ez minden második
ill. további tanszak esetén
40 000 Ft/tanév.

Művészeti ágak 
és tanszakok

Vegyük sorra, milyen
művészeti ágakban, azon

belül milyen tanszakokon
folyik iskolánkban alapfokú
művészeti képzés: 

Zeneművészet: 
zongora
gitár

Táncművészet: 
néptánc
társastánc

Képző és iparművészet: 
grafika
festészet
szobrászat
tűzzománc

Báb és színművészet:
színjátszás

Azt remélem, hogy minél
több gyermek és szülő arcá-
ra varázsolunk mosolyt, jut-
tatunk sikerélményhez azál-
tal, hogy alkotásaik révén
megmutatjuk a körülöttünk

lévő világ csodáit. Ameny -
nyiben felkeltettük az érdek-
lődést, információt szemé-
lyesen az iskolában, vagy
Elekné Laczkó Judittól a
06 (70) 949-7343-as telefon-
számon kaphat.”

Ezután Deákné Demjén
Ilona igazgató tanévnyitó
beszédében felelevenedtek
a nyár történései, és elhang-
zottak az iskolakezdésre vo -
natkozó fontos információk.
Kedves szavakkal biztatta az
ötvenöt elsős diákot, akik
először lépték át az iskola
kapuját, s köszönetet mon-
dott az óvónőknek, hogy fel-
készítették a gyerekeket arra,
hogy sikeres, derűs és bol-
dog kisdiákok lehessenek.

A felsőbb évesek is sok

szép biztató szót kaptak útra-
valóképpen. „Mind an nyian
új lehetőségek előtt álltok:
most még tiszta, üres az üze-
nő füzet és az ellenőrző min-
den lapja, most kell elhatá-
rozni, hogy az év során mivel
akarjátok megtölteni. Hasz -
náljátok bátran a sikereitek és
a tévedéseitek gyűjteményét.
Törekedjetek arra, hogy ez a
tanév egy kicsit jobban sike-
rüljön, mint a tavalyi” – hang-
zott el a tanévnyitó beszéd-
ben, majd az iskolakezdésre
vo natkozó információkról
tá jékoztatta a szülőket és
tanulókat. 305 alsós tanuló
12 osztályban, míg 268 felsős
szintén 12 osztályban kezdte
meg a tanévet, két eltérő tan-
tervű osztály, hat napközis,
három iskolaotthonos osz-
tálycsoporttal kiegészülve.  

Új pedagógusok

Bemutatta az iskolaveze-
tő az új kollégákat, akik a
következők: Oláh Mariann
ma gyar–informatika sza-
kos, Kövérné Jakab Krisz -
tina an gol szakos, Ménesné
Vincze Anikó pedig logopé-
dusként a kistérségi feladat-
ellátás keretében fog dol-
gozni. 

Ezután ünnepélyesen a
kö vetkező szavakkal fogad-
ta az iskolai közösség tag -
jaivá  az első osztályosokat.
,,Itt állnak előttem a leendő
királyok és királynők, most
még királylányok és király-
fik. Hogy ki lesz közülük a
király és a királynő? Kiderül
nyolc év múlva. Emlé kez -
tessen benneteket az az
ajándék erre a napra, amit
most a tanító néniktől kap-
tok. A 2008/2009-es tanévet
ezennel megnyitom” – hang -
zott el zárásképpen.

Az iskolai könyvtár nyitva tartása
A városi könyvtár zárva tartása miatt kérjük a kedves szülőket és a tanulókat, hogy a köte-
lező és ajánlott irodalomat az iskolai könyvtárból kölcsönözzék ki, amelynek nyitva tar-
tásáról ezúton is tájékoztatatást adunk. Az iskolai könyvtár vezetője: Medve Anita

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

„A” hét 13.00–16.00 12.30–16.00 13.00–16.00 13.00–16.00 12.30–15.30

„B” hét 13.00–16.00 12.30–16.00 12.30–16.00 13.00–16.00 13.00–15.00

Az óvodások először lépték át az iskola kapuját (Fotó és szöveg: SZ. V. É.)

Hét év a polgárőrség szolgálatában
Nem új keletű a tenden-

cia, hogy a nők egyre in kább
egyenjogúságra törekednek,
így ma talán már szinte fel
sem kapjuk a fe jünket azon,
hogy például a Vámospércsi
Polgárőr Egye sület sorai
között hét nő – köztük alel-
nökként Korcs máros János -
né, Jucika – is szolgálatot tel-
jesít. 

– Milyen hosszú múltra
tekint vissza a helyi polgár-
őrség története?

– A településen immár
tizenöt éve működik polgár-
őrség, ahová kellő elhivatott-
sággal, erkölcsi bizonyít-
vánnyal rendelkező la kosok
jelentkezhetnek. Az egyesü-
let tagjai fizetést nem kap-
nak, hiszen önkéntes ala-
pon, saját elhatározásukból
dolgoznak – szabad idejüket
is feláldozván – a közért, a
város nyugalmáért és bizton-
ságáért. Eleinte csak férfiak
alkották a csapat magját, s
akkoriban mindössze tízen
rótták Vámospércs utcáit.
Néhány évvel később azon-
ban a nők is kedvet kaptak e

nem mindennapi társadalmi
munkához, és anno Szilágyi
Sándorné vezetésével hét
női polgárőrrel gazdagodott
az állomány, akik egy ideig
önálló alakulatként tevé-
kenykedtek. S mi kor azt
tapasztaltuk, hogy az egyes
rendezvényeken, bálokon a
„krumplihámozásnál” ko -
molyabb feladatokat nem
bíznak ránk, fellázadtunk, és
közöltük a fiúkkal, hogy
innentől hozzájuk hasonló-

an, velük egyenjogúan, azaz
polgár őrként szeretnénk
dolgozni, s aktívan részt ven-
ni a „bevetéseken”. Ezek ter-
mészetesen legfeljebb a fel-
derítésben, esetlegesen tet-
ten érésben merülnek ki, a
többi a rendőrhatóság jog-
körébe tartozik. A teremtés
koronái először meglepőd-
tek a bejelentésünktől, majd
beletörődtek abba, s azóta is
remek munkakapcsolatban
állunk egymással. Persze a
nők nem adhatnak egyedül
szolgálatot, már csak azért
sem, mivel egyikünknek
sincs jogosítványa. Egye sü -
letünk egyébként a hétvégi
szokásos ügyelet (pénteken
és szombaton este nyolctól
éjjel kettőig tart) mellett
minden nagyobb rendezvé-
nyen jelen van. Sőt ritkán
olyan is előfordul, hogy ma -
gánszemélyek veszik igény-
be a segítségünket, pl. kéré-
sükre lakodalmak ideje alatt
az örömszülői házak őrzését
biztosítjuk. Ezen felül az
iskolakezdésre való tekintet-
tel Vámospércs há rom pont-

ján (az iskola, a polgármeste-
ri hivatal előtt, és a Deb -
receni úton) egy-egy embe-
rünk gondoskodik a bizton-
ságos közlekedésről. 

– Jelenleg milyen létszám-
mal működik az egyesület?

– Nagy örömünkre évről
évre nő a taglétszám, ma már
negyvennégyen vállalunk –
három csoportra osztva –
rendszeresen szolgálatot. Az
egyesület elnöke Szabó
László, akit a jövőben –
néhány hónapos külföldi
elfoglaltsága ideje alatt – én
fogok majd helyettesíteni. A
csoportok vezetői: Molnár
Imréné, Szilágyi Sándor és id.
Kiss Zoltán. Tagjaink között
vannak aktívan dolgozók,
nyugdíjasok és munkanélkü-
liek Csapatunk legfiatalabbja
Papp Levente, aki a húszas
évei elején jár, legidősebbike
pedig az egyesület egyik ala-
pító tagja, a hetvenvalahány
éves Bőde János. Együtt mű -
ködési szerződésünk van a
rendőrséggel és a határőrség-
gel, akikkel az elmúlt évek
alatt összehangoltan tudtunk

együttdolgozni. Leg utóbb,
most szeptember elején sike-
rült három polgárőrünknek
meghiúsítani egy betörést,
úgy, hogy megzavarták az
illetéktelen behatolókat,
akik elmenekültek a hely-
színről, s ijedtükben még a
lopott holmit is otthagyták.

Szponzori pénzekből tud -
juk fenntartani magunkat, a
legfőbb támogatónk a vá -
mospércsi önkormányzat,
amelytől éves szinten 300
ezer forintot kapunk. Mel -
lette a helyi cégtulajdonosok
is segítenek bennünket, hol
természetbeni juttatásokkal,
hol anyagi forrással. A közel-
múltban például az egyik
helyi vállalkozótól, id. Sarudi
Sándortól ígéretet kaptunk
arra, hogy a polgárőrök szá-
mára új egyenruhát és látó-
mellényeket szerez majd be.
A visszajelzések alapján úgy
tűnik, a városvezetés és a
lakosság is elégedett a mun-
kákkal. S ha másért nem is,
ezért már megérte az elmúlt
hét esztendő.

Hassó Adrienn 

Korcsmáros Jánosné
(Fotó: Sz. V. É.)

Szeptember 15-től kez dik
meg a munkát a művelődé-
si házban mű ködő kiscso-
portok. Az építkezés miatt
a népdalkör és a tűzzo-
mánc szakkör ideiglene-
sen a Béke úti iskolában,

míg a showtánc-csoport és
amazsorettesek a dombi
iskola tornatermében tart-
ják foglalkozásaikat. 

A csoportok működésé-
ről felvilágosítás kérhető a
06-20-559-81-14-es telefon-

számon Szabóné Vrancsik
Évá tól. 

A néptánc csoportok a
továbbiakban az Alap fokú
Művészeti Is kola keretein
belül mű ködnek.

Jubileumi 
előadás

Debrecenben a Fő -
nix Csarnokban kerül
bemutatásra az István,
a király c. rockopera
25. jubileumi előadása
a Társulat előadásában.
Ezúttal Koppány szere-
pét a debreceni Korok -
nai Árpád fogja ját-
szani.

Időpont: 2008. no -
vember 21-én és 22-én
19 órától, valamint 23-
án 17 órától 

Igény esetén az elő-
adásra csoportos jegyet
igényelünk, kérjük a
részvételi szándékot a
nagy érdeklődésre való
tekintettel mielőbb
bejelenteni a művelő-
dési ház dolgozóinál
személyesen, vagy az
591-011-es telefonszá-
mon. 

Kiscsoportok a művelődési házban
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Labdarúgás: rossz rajt után feltámadás
Kiütéses vereséggel kez-

dődött a futballisták számá-
ra a 2008-2009-es megye II.
Északi csoportjának bajnoki
évada, Oláh Sándor legényei
5-0 arányban maradtak alul
az újonc Hajdúböszörmény
II. vendégeként. 

Ennél mindenképpen
jobb rajtban bíztak a druk-
kerek, ám a csapat a követke-
ző két fordulóban mindent
jóvátett. Előbb a Fülöp, majd
a Hajdúhadház elleni hazai
meccseket nyerték meg
Führerék egyaránt 2-1 arány-
ban, így összességében egé-

szen jól rajtoltak. A Fülöp
elleni derbin Munkácsi
Miklós és Halász Sándor, míg
a Hadház elleni diadal alkal-
mával Szőke Roland és újfent
Halász Sándor voltak ered-
ményesek. Ezzel három for-
dulót követően az együttes a
4. helyet foglalta el a tabel-
lán. Az ifjúsági csapat az
eredményesség szempontjá-
ból lekopírozta a felnőttek
produkcióját, hiszen a bö -
szörményi 4-3 arányú vere-
séget követően a fülöpieket
2-0-ra, míg a hadháziakat 4-2-
re győzte le.

Vendégségben „odaát”

Wlassics Gyula-díj
Szabóné Vrancsik Évának

Államunk ünnepén Bu -
da pesten a Szépművé sze -
ti Múzeumban Hiller Ist -
ván oktatási és kulturális
miniszter a Wlassics Gyula-
díjat adta át a Vámospér -
csi Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatójának,
Szabóné Vran csik Évának.  

A díj azoknak a közmű-
velődésben dolgozó szak-
embereknek adományoz-
ható állami kitüntetés,
akik az iskolán kívüli mű -
velődésben elméleti tevé-
kenységükkel, új mód sze-
rek kidolgozásával, azok
alkalmazásával és terjesz-
tésével kiemelkedő ered-
ménnyel szolgálták a kor-
szerű művelődést és a
mű vészi ízlés fejlesztését,
mun kájukkal hozzájárul-
nak a település szellemi-
ségének gazdagításához.

A  díjat évente, húsz sze-
mély kaphatja meg. Az
adományozottak igazoló
okiratot és érmet kapnak.
Az érem kerek alakú,
bronz ból készült. Bakos Il -
dikó szobrászművész egy-
oldalas alkotása Wlassics
Gyula portréját ábrázolja. 

A Népművelők Haj dú-
Bihar Me gyei Egye sülete

terjesztette fel a kitüntetés-
re Szabóné Vran csik Évát,
aki 25 éve aktív tagja a szak-
mai szervezetnek, s több
ciklusban vezetőségi tagja
is volt. Pá lyájának vége
felé méltónak találták őt
erre az elismerésre, meg-
becsülve azt a 35 éven át
végzett munkát, amely
mindvégig egy helyhez,
településünk közművelő-
dési otthonához kötötte-
köti őt. 

A kitüntetett el mondta:
a díjnak természetesen
nagyon örül, különösen,
hogy kollégái kezdemé-
nyezésére kapta. Hozzá -
tette: a többiek közül is
sokan érdemesek lenné-
nek erre a kitüntetésre, de
most ő rá esett a kurátorok
választása. Az elismerés
mindenképpen lendüle-
tet ad a további évek mun-
kájához. A helyi kollégák
tevékenysége is benne van
eb ben a díjban, hisz nélkü-
lük én nem érek sem mit.
Ez úton is köszönöm a
segítségüket, valamint a
sok kedves gratulációt,
amit kaptam.  

(E. S.)

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor, munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

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

Ménes Andrea ajándékkal érkezett 
(balról Radu Mate polgármester)

(Fotó: Sz.V. É.)

Sz. Vrancsik Éva a kitüntetettek sorában
(Fotó: Magánarchívum)

Augusztus utolsó hét-
végéjén tartották Szilágy -
nagyfaluban a falunapot.
A testvértelepülés rendez-
vényére nyolc fős delegá-
ció utazott Romániába. A
nemrég megválasztott új
polgármester, Radu Mate
több tanácsnokkal együtt

fogadta a vendégeket.
Ménes Andrea már egy
korábbi magánlátogatá-
son találkozott az új pol-
gármesterrel, de ez alka-
lommal is gratulált az
új faluvezetőnek, s kife-
jezte szándékát a további
együtt működésre. 

Kézilabda: tíz csapat a megyei bajnokságban
Tíz csapat nevezett az idei

férfi megyei kézilabda baj-
nokságba, amelynek érde-
kessége, hogy az előző évek-
kel ellentétben ezúttal hiá-
nyozni fog a legutóbbi
megyei bajnok, a DEAC,
amely vállalva a magasabb
osztályú szereplést, az NB II-
ben indul. A bajnok helyét
egy másik debreceni csapat,
az újonc Debreceni Honvéd

vette át a mezőnyben, így
tavalyhoz képest nem válto-
zott a bajnokság létszáma. 

A megyei férfi kézilabda
bajnokság mezőnye:

Püspökladány, Polgár, Deb-
receni KSE II., Deb receni
Honvéd, Balmaz újváros II.,
Nádudvar II., Vámospércs
Bocskai SE, Földes, Deb re -
ceni Amatőr KK., Hajdú -
böszörmény II.

A Megye II. Északi csoport állása

1. Hajdúböszörmény II. 3 2 1 0 10-3   7
2. Józsa 3   2   1   0   12-7 7    
3. Nyírábrány  3   2   1   0   10-5 7    
4. Vámospércs  3   2   0   1   4-7 6    
5. Tiszacsege 3   1   1   1   7-4 4    
6. Nyíracsád  3   1   1   1   7-7 4    
7. Egyek 2   1   0   1   7-7   3    
8. Nádudvar 3   1   0   2   4-8 3    
9. Mikepércs  3   1   0   2   5-10   3    

10. Fülöp 3   0   1  2   7-9 1
11. Görbeháza  2   0   1   1   4-7 1    
12. Hajdúhadház 3   0   1   2   3-6   1

A Bocskai SE őszi menetrendje

Szeptember 6., 16,00: Vámospércs-Balmazújváros II.
Szeptember 14., 10,00: Nádudvar II.-Vámospércs
Szeptember 20., 16,00: Vámospércs-Földes
Szeptember 27., 16,00: Vámospércs-Polgár
Október 4., 15,00: Amatőr KK-Vámospércs
Október 11., 15,30: Vámospércs-Hajdúböszörmény II.
Október 18., 17,00: Püspökladány-Vámospércs
Október 22., 15,00: Vámospércs-Debreceni KSE II.
Október 26., 17,00: D. Honvéd-Vámospércs    

Tengerparti nyaralás helyett önkéntes munka
A világ másik végébe –

Nepálba – indul egy vámos-
pércsi lány október elsején.
Sallai Csilla utazásának külö-
nös célja van. Önkéntes
munkával szeretne segíteni
az ott élő gyerekeknek a
nyelvtanulásban. 

Csilla an goltanárként dol-
gozik Bu dapesten, ahol egy
gimnáziumban és egy nyelv-
iskolában is tanít párhuza-
mosan, illetve csak tanított,
mert szeptemberben maga
is visszaült az iskolapadba.
Nem zetközi nyelvtanári kur-
zusra jár, amely feljogosítja
arra, hogy a világon bárhol
taníthat angol nyelvet. 

A 26 éves lány nem ijed
meg a saját árnyékától, talp-
raesetten szervezi az életét.
21 éves korában vágott neki
először a nagyvilágnak,
Angliába ment dolgozni,
majd két évvel később ismét
London felé vette az irányt.
Két és fél évet élt a hatalmas
„világfaluban”, ahol renge-
teg nemzetiség él együtt. A
külhoni lét nyitottságra és
önállóságra nevel, s fel is hív-
ja a figyelmet arra, hogy
mennyi féle ember és kul-
túra létezik a világban. No, ez
izgatja Csillát! Körülnézni a

világban, megismerni más
népek életét. A véletlen úgy
hozta, hogy összeismerke-
dett egy lánnyal, aki szintén
el akart indulni valahova.
Közösen döntöttek Nepál
mellett, ugyanis mindketten
érdeklődnek a keleti kultú -
rák iránt. A hinduk és budd-
histák lakta, másfél Magyar -
országnyi területű, több
mint 27 milliós, kis spirituá-
lis ország igen rászorul a
segítségre. 

A 240 éve fennálló monar-
chiát ez év májusában töröl-
ték el, politikailag még kao-

tikus az állapot. A lakosság
85%-a földművelésből él, a
gyerekeket is arra tanítják,
hogyan kell a földet megmű-
velni. Ugyanakkor a túriz-
mus a második legnagyobb
bevételi forrás, hisz a Hi -
malája és a világ legmaga-
sabb pontja, a Mount Everest
vonzza a látogatókat. Sokan
a lelki megnyugvást keresik
a titokzatos országban,
amely India és Kína között
fekszik. A messziről jött fe -
hér ember talán csalogató
lehet egy iskolában, ezért is
döntöttek Nepál mellett. Az

internet segítségével keres-
tek egy iskolát, felvették az
igazgatóval a kapcsolatot,
aki szívesen fogadja az
„ingyen tanárokat”. Hasonló
eszközzel szállást, s repülő-
jegyet is maguk foglaltak.
Érkezés után, egy hetet a
fővárosban – Katmandu -
fognak tölteni, majd tovább-
mennek a második legna-
gyobb városba, amely
Debrecen méretű. Én egész
nyáron azért dolgoztam két
helyen, hogy legyen erre az
útra pénzem – mondja
Csilla, s meg is kellett érnem
erre az útra. Most tudok érté-
kelni egy ilyen lehetőséget.
Ez engem jobban vonzz,
mint egy tengerparton
feküdni hetekig, vagy autóra
gyűjteni. A természeti szép-
ségek nagyon érdekelnek, s
tetszik az a naturális társada-
lom, amelyben nem az szá-
mít, hogy miért nincs több,
hanem örülnek annak, ami
van. Nekem ez néhány
hónap az életemből, de egy
szegény országnak nagy
segítség az önkéntes munka.
Utána szeretnénk tovább
menni Malajziába vagy
Thaiföldre – ezek az orszá-
gok könnyen elérhetők
Nepálból. Nem igénylem,
hogy előre tudjam hova is
fogok menni, minden biztos
legyen. Rugalmas vagyok, de
nagy biztonságot ad a nyelv-
tudás. Ajánlom is a fiatalok-
nak, hogy mindenképpen
tanuljanak nyelvet, mert
akkor kinyílik a világ. A vilá-
gon a legtöbbet édesanyám-
nak köszönhetek, aki lelki-
leg és anyagilag is  támogat,
hozzá bármikor fordúlhatok
ha segítségre van szüksé-
gem. Nyitottam egy saját
bloggot, ezen  részletesen be
tudok számolni mindenről.
Ha internet közelébe kerü-
lök, leírok mindent, így a
családom és a barátaim is
nyomon tudják követni az
utamat.

(Fotó és szöveg: Sz. V. É.)

Sallai Csilla, a nagy utazó

Nepál – Patan főtere (Fotó: Internet)
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