
Az idén is nagy sikert
aratott a Pircsike Köz -
mű ve lődési Egyesület
szervezésében színpad-
ra állított Passió-elő-
adás, amelynek helyszí-
nei ezúttal is Nyír acsád
és Vámospércs voltak.
Gratulálunk a felejthe-
tetlen élményért a sze-
replőknek, akik megér-
demlik, hogy köszönet-
képpen név szerint tisz-
teljük meg őket.

Rendező: Somogyi László
Gábor

Narrátor: Ménes And -
rea. 

Jézus: Somogyi  László
Gábor.

Júdás: Polgárné Nagy
Elvira. 

Annás: Szabó Zsolt (tisz-
teletes úr).

Kajafás: Dr. Rácz Nor -
bert.

Pilátus: Jenei Zoltán
(tiszteletes úr).

Heródes: Kovács Lajos (
lelkész úr).

Natániel: Kovács Sán -
dor.

Archaleusz: Kovács Sán -
dor.

Nikodemusz: Kele men -
né Hajdó Mária.

Gamáliel, Mária: Kele -
menné Hajdó Mária.

Júdás, Mária Magdolna:
Polgárné Nagy Elvira.

Heródes: Kovács Lajos.
Albion: Nyakas Gáborné.
Selfon: Molnár Imréné.
Booz, János: Meszesán

Nikolett.

Arimátriai József: Gyar -
mati Sándorné (Marika).

Málkus, Katona: Boruzs
Bence.

Ezékiel: Boruzs Bence.
Péter: Kungler István.
Dáthán: Balogh Attiláné.
Máté: Fagyal Mária.
Ezékiel és Agar: Bo ruzs -

né Solymosi Ilona.
Katonák: 
Meszesán Csaba,
Szőcs József,

Kungler István.
Gyerekek: 
Kugler Lilla,
Kungler Kata,
Boruzs Mirjam,
Szabó Ágoston,
Kórus: Baptista Egyház

Vegyes Énekkar
Szólóének: Kelemenné

Hajdó Mária, Szabó Zsolt.

Technika: Turkász-Si mon
Csaba

Korábban már hírt ad -
tunk arról, hogy országo-
san is egyedülálló mó-don
50 millió forintot nyer-
tek pá lyá zatukkal a Vá -
mospér csi Önkor mány -
zat és intézményei az
Európai Unió által támo-
gatott „Nyitott kapuk” a
rendszeres testmozgá-
sért és kapcsolódó egész-
ségfejlesztési programok
Vámos pércsen” című pro-
 jekt (Tár sadalmi Megúju -
lás Operatív Program
6.1.2/A-09/1-2010-0204)
keretében Vámos pércs
Önkormányzata lehető-
séget biztosít a települé-
sen élők számára az
egészséges életmód elsa-
játítására és az egészséges
táplálkozási szokások ki -
alakítására. 

A prog ramot április 12-én
hivatalosan is elindították
egy nyitó előadás megszer-
vezésével. A rendezvény részt-
 vevőit Dr. Rácz Norbert, a
projekt felelőse tájékoztatta
a részletekről. Elhangzott,
hogy a „Nyitott kapuk” című
programon belül a résztve-
vők megismerhetik, vala-
mint kipróbálhatják a város
sportlétesítményeinek adott-
 sá gait, ahol elsajátíthatják az
egyes sportolási formákat és

ezáltal a lakosság megtapasz-
talhatja a rendszeres test-
mozgás pozitív hatásait. Mun -
kahelyi program részeként
segítő jógatanfolyamokat és
stresszkezelési tréningeket
szerveznek az önkormány-
zati dolgozók számára, me -
lyek segítenek az egészséges
életmód kialakításában. A
szervezett tanfolyamok le -
he tőséget nyújtanak a ké -
sőbbiek folyamán arra, hogy
a sport és az egészséges élet-
mód beépüljön az emberek
mindennapi életébe, sza-
badidős tevékenységeibe. 

A sportrendezvények mel-
lett szerepet kap az egészsé-
ges táplálkozás, melynek
megismeréséhez főző tanfo-
lyamokat, versenyeket ren-
deznek szakértők bevonásá-
val. A projekt célja, hogy az
önkormányzat a tájházban, a
golfpályán, az uszodában, a
sportpályán olyan progra-
mokat szervezzen a lakosság
számára, mely hozzájárul az
egészségtudatos magatartás
kialakulásához egy jobb egész-
ségi állapot és életminőség
eléréséhez. A Vámospércsi
Szociális Szolgáltató Köz -

pont által működtetett Öre -
gek Napközi Otthona a tele-
pülésen élő idősek életmi-
nőségének javítása érdeké-
ben egészséges testmozgá-
son és táplálkozáson alapuló
programokat szervez majd.
A mozgásprogram részeként
az idős emberek számára
úszóoktatást, majd rendsze-
res úszást, időskori gyógy-
tornákat, személyre szabott
tréningeket alakítanak ki. Az
egészséges táplálkozás je-
gyében, szakértők bevonásá-
val táplálkozási tanácsokat
és a témával kapcsolatos elő-
adásokat tartanak, majd a
Táj ház tankonyhájában fő -
zőiskolát rendeznek a részt-
vevők számára. 

A program részeként fo -
lyamatosan szerveznek ki -
rán dulásokat, termékkósto-
lókat, ingyenes szűréseket. A
projekt célja az egészséges
táplálkozással és mozgással
kapcsolatos ismeret bővíté-
se illetve, hogy a társas kap-
csolatok kialakítása és a sza-
badidő közös eltöltése eny-
hítse az időskorúak magára
hagyottságának érzését.

Terjedelmi okok miatt,
most ennyit írunk a részle-
tekről, de a következő szá-
munkban beszámolunk a
többi intézmény által szerve-
zett programokról is.

Ingyenes lesz 
a Vámospércsi Hírek
Állandó olvasóink talán emlékeznek rá, hogy

előző számunkban írtunk arról, hogy ideiglene-
sen, a kényszerű költségtakarékosság és az ebből
adódó anyagi okok miatt szünetel a Városi
Televízió műsora. A város vezetése azonban úgy
gondolta, hogy a pénzügyi források szűkössége
miatt, a szolgáltatás újraindításáig sem sérülhet a
vámospércsi emberek hiteles, pontos tájékoztatása
a közérdekű eseményekről, információkról. Rá -
adásul azt szerették volna elérni, hogy a tájékozó-
dás lehetősége mindenki számára a lehető legol-
csóbban elérhető legyen. Ezért döntött úgy a képvi-
selő-testület, hogy a jövő hónaptól az eddig 110
forintba kerülő újságot ingyenessé teszi.

Az ingyenessé tétel azonban csak az egyik lépés,
a másik az, hogy mostantól minden vámospércsi
házba és lakásba automatikusan eljuttatják a
Vámospércsi Híreket a városban élő embereknek.
Ménes Andrea polgármester azt mondta el lapunk-
nak ezzel kapcsolatban, hogy korábban az itt élők-
nek csak egy része nézte, illetve a technikai megol-
dások miatt részben csak nézhette a helyi televízió
adásait. Azok, akik saját tetőantennát használ-
nak, sajnos lemaradtak a kábeltelevízió műsorai-
ról, hiszen az nem sugározva, hanem kábelen
jutott el a háztartásokba. Ugyanakkor az újságot
is csak az emberek egy része vásárolta meg, érthető
módon, hiszen manapság sokaknak még azt is
meg kell gondolniuk, hogy 110 forintért újságot
vesznek, vagy inkább a gyermeküknek egy csokit.
Ilyen kényszerű választás esetén pedig a döntés
egyértelmű. Vagyis mostanáig nem volt olyan kom-
munikációs csatorna, amely elért volna minden
vámospércsi polgárhoz. A takarékossági szempon-
tokat és a minél szélesebb körű tájékoztatás célját
is figyelembe véve azért határozott az újság ingye-
nessé tétele mellett az testület, hogy legyen egy
olyan sajtóorgánum, amely minden háztartásba
eljut, és informálja az itt élőket a fontos, és közér-
dekű helyi történésekről. Az ingyenessé tétel és a
valamennyi városlakóhoz való eljutás persze
többletköltséggel jár, aminek a fedezetét a televí-
ziós megrendelés szüneteltetése biztosítani tudja,
tehát ez nem apasztja tovább a város költségve-
tését.

Had mondjam el Önöknek, hogy mint a lap fele-
lős szerkesztője, örömmel fogadtam a hírt, hiszen
egy újságíró számára fontos cél, hogy a lapját
minél többen olvassák. Ezzel együtt azt is tudom,
hogy a megnövekedett olvasóközönség megnöve-
kedett felelősséget is hordoz magában. Éppen ezért,
egyrészt köszöntjük az új, vagy nem rendszeres
olvasókat, és eddigi szándékainknak megfelelően,
továbbra is igyekszünk pontosan, a valóságnak
megfelelően közvetíteni mindent, ami a helyi köz-
élettel kapcsolatban csak érdekelheti Önöket.
Ugyanakkor arra is buzdítunk minden jó szándé-
kú olvasót, hogy észrevételeit, igényeit bátran jut-
tassa el hozzánk, hogy azokat megismerve még
magasabb szinten tudjunk megfelelni az elvárá-
soknak. Létszámunk, anyagi és technikai lehetősé-
geink persze határt szabnak nekünk is, de ezen
kereteken belül mindent megteszünk azért, hogy
minden hónapban szívesen vegyék a kezükbe a
Vámospércsi Híreket.

Endrédi Csaba

„Nyitott kapuk” a rendszeres testmozgásért 
Kapcsolódó egészségfejlesztési programok Vámospércsen
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Előfizetőknek: 100 Ft 

Fókusz

Dr. Rácz Norbert a program koordinátora
és a rendezvény közönsége
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. március 29-én rendkívüli ülést tartott. Első napirendi
pontban a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető
munkakörének betöltésére a 37/2011.(II.15). ÖH-val kiírt
pályázat tárgyában hozott döntést a testület, György
Miklósné pályázót nevezte ki intézményvezetőnek, 2011.
április 1-jétől 2016. március 31-ig. Második napirendi pont-
ban a képviselők úgy határoztak, hogy az EKÖZIG
Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.-vel szerző-
dést köt az „önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató
helyi nyilvántartó rendszer” felhasználói jogának biztosítá-
sára, fejlesztői támogatásra, üzemeltetésre és a kapcsolódó
help-desk szolgáltatások biztosítására. Következő napirendi
pontban a közbeszerzési törvény alapján az Önkormányzat
2011. évi összesített közbeszerzési tervét fogadta el a testü-
let. Negyedik napirendi pontban arról született döntés, hogy
a Polgármesteri Hivatal jelenlegi bérelt telefonközpontját
újra cseréli, ezért az Alarm Wachter Kft.-vel, mint a legelő-
nyösebb árajánlatot nyújtó céggel köt szerződést. Ötödik
napirendi pontban a Mikro-térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs Alapító Okiratának
módosítása következett, majd a nyílt ülés utolsó napirendi
pontjában arról hoztak döntést a képviselők, hogy az önkor-
mányzati feladatok ellátása, a folyamatos likviditás fenntar-
tása érdekében a munkabérhitel igénybevételére – éven belü-
li rulírozó hitelre – irányuló kölcsönszerződést köt 2011.
április 20. napjától 2012. április 19. napjáig további egy évre
úgy, hogy annak keretösszegét 25 millió forintban állapítot-
ta meg. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját,
ahol egyedi kérelmek megtárgyalására került sor, így Ménes
Andrea polgármester az ülést bezárta.

Vámospércs Városi Önkormányzat képviselő-testülete
2011. április 28-án tartotta következő soros ülését. A napi-
rendi pontok előtt Ménes Andrea polgármester megtartotta
a polgármesteri tájékoztatóját, illetve beszámolt a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, amelyeket a testület
elfogadott. Első napirendi pontban az önkormányzat 2010.
évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III. 02.) számú önkor-
mányzati rendelet módosítását fogadták el a képviselők,
második napirendi pontban az önkormányzat 2010. évi zár-
számadása, az önkormányzat beszámolási kötelezettsége és
a költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalá-
sára és annak elfogadására került sor. Harmadik napirendi
pontban az önkormányzat 2010. évi helyi adóbevételeinek
alakulásáról szóló beszámolót fogadták el a képviselők, ezt
követően a 2010. évi éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés
tárgyában és az önkormányzat ingatlanvagyonáról szóló elő-
terjesztést ismertette polgármester asszony, melyek elfoga-
dásra kerültek. Hatodik napirendi pontban új rendeletek
elfogadására került sor: egyes kitüntető díjak adományozá-
sáról és a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló rendeletek. Hetedik napirendi pontban
megalkotásra került a képviselő-testület és szervei szerveze-
ti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet.
Nyolcadik napirendi pontban az önkormányzat 2011–2014
gazdasági programját fogadták el a képviselők. Ezt követően
arról határoztak a képviselők, hogy az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támo-
gatására vonatkozó igényt nyújt be a város, ennek érdekében
az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítása is elfogadásra került. 

Tizenegyedik napirendi pontban a Vámospércsi Hírek
című önkormányzati lap kiadása tárgyában hoztak döntése-
ket a képviselők: a havilapot 2011. június 1-jétől 2011. de-
cember 31-ig az önkormányzat 1800 példányban ingyene-
sen adja ki, ennek érdekében a nyomdai feladatok ellátására
szerződést köt a legkedvezőbb árajánlatot adott vállalkozó-
val, illetve a lap szerkesztési feladatainak ellátására változat-
lanul a Topix Bt.-vel köt szerződést az önkormányzat. A kép-
viselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját, ahol egyedi
kérelmek megtárgyalására került sor, így Ménes Andrea pol-
gármester az ülést bezárta.

Ménes Andrea 
polgármester

Negyven év munka után a pihenést választotta
Amikor kollégáim-

nak említettem, hogy a
Vámospércsi Hírekbe
készítek egy kis portrét
Varga Józsefné, Ibolya
néniről, akkor minden-
kin látszott, hogy öröm-
mel fogadja a hírt. Ja,
hát persze, Ibolya nénit
sokan ismerik, és min-
denki nagyon kedve-
li őt. 

Mivel én még nem ismer-
tem őt, ezért úgy gondol-
tam, hogy egy jóval hatvan
fölötti nénivel beszélgetek,
majd amikor megkeresem,
de meglepetten hallottam
tőle, hogy bizony, ő még
csak ötvenkilenc éves.
Rögtön adódott a kérdés,
hogy miért akar ilyen „fia-
talon” nyugdíjba vonulni. 

„Ezen én magam is sokat
gondolkodtam, mondta
Ibolya néni, de végül is arra
a döntésre jutottam, hogy
elfáradtam. Több, mint
negyven év folyamatos
munkával telt, egy napot
sem voltam sohasem táp-
pénzen, most már én is
igénylem a nyugalmat, a
pihenést.” 

A fiatal Lakatos Ibolya
1968-ban kezdett el dol-
gozni a Hajdú-Bihar Me -
gyei Vendéglátó Ipari Vál -
lalatnál Debrecenben. Dol -

gozott cukrászdában pul-
tosként, de volt itt üzemi
munkás is, majd később
sokféle munkát elvállalt a
megélhetésért. Volt óvodá-
ban dajka, ABC-ben eladó,
vállalkozónál alkalmazott,
de a legjobban a városhá-
zán érezte magát, ahol
immár tizenöt éve takarít,
mindenki megelégedésére.
Ahogy elmondta, neki
1996-óta nem volt itt vitás
ügye, vagy haragosa, a pol-
gármestertől a biztonsági
őrig mindenki kedves volt
hozzá, munkahelyi vezetői
mindig segítettek, ha hoz-
zájuk kellett fordulnia.
Egyszóval, imádott itt dol-
gozni. Nagyon jól esett
neki az is, hogy kedvesen és
szeretettel búcsúztatták el

a kollégák. Olyan ünnepi
hangulatot teremtettek,
amire örökké emlékezni
fog, és az ajándékba kapott
biciklinek is nagyon örült,
mert a korábbit már épp
ideje volt lecserélni.

Bár egyedül él, nem
magányos. Két gyermeke
már felnőtt ember, a fia
tizenkét éve Angliában dol-
gozik, a lánya pedig, aki-
nek kisunokáját is köszön-
heti, a debreceni Tesco-
ban. Ahogy elmondta, a
gyerekekkel rendszeresen
találkoznak, látogatják őt,
de ha tud, ő is szívesen fel-
kerekedik és elmegy hozzá-
juk. Egyszer már a fiánál is
volt a csatornán túl, és azt
tervezi, hogy még az idén
másodszor is kiutazik hoz-

zá, ami egyrészt örömteli
élmény, másrészt meg egy
nagy kaland is egyszerre.

Ibolya néni tulajdonkép-
pen 2005 óta él egyedül,
ekkor halt meg a férje, akit
másfél évig ápolt odaadás-
sal a súlyos betegségben.
Jóska bácsival 1975-ben
kötöttek házasságot és bár
csakúgy, mint minden
házasságban, az övékben is
volt jó is, rossz is, bizony
nehéz volt megszokni az
egyedüllétet harminc év
házasság után. Sokat segít
neki az, hogy három test-
vére is Vámospércsen él, és
ahogy ő mondta, nagyon jó
testvérek. Manapság is na-
pi szinten tartják a kapcso-
latot, és örömöt, bánatot
egyaránt megosztanak egy-
mással.

Elégedett tehát az éle-
tével, és úgy gondolja, hogy
a nyugdíjas évek alatt is
sikerül majd feltalálnia
magát. Úgy véli, unatkozni
nem fog, és azok az embe-
rek, akikkel aktív dolgozó
korábban kapcsolatban
volt, ezután is keresik majd
a társaságát és lesz miről el-
elbeszélgetni.

Úgy legyen, és még sok-
sok, egészségben eltöltött,
boldog nyugdíjas évet kívá-
nunk mi is, Varga József-
nének.

ÁPRILISBAN SZÜLETTEK:

CZUPER ÁDÁM

(Czuper Zoltán, Almási Szilvia)

RÉZMŰVES NATÁLIA

(Rézműves Attila, Jónás Margit)

AKI MÁR
NINCS KÖZÖTTÜNK: 

TÓTH GYULA

A humánerőforrás-fej-
lesztéssel a közművelődési
intézmények hozzájárulnak
a gazdaság versenyképessé-
gének növekedéséhez, a
fog lalkoztathatóság javítá-
sához. A munkavállalók is -
meretei és képességei a fej-
lesztés révén egyre nagyobb
mértékben megfelelnek a
munkaerő-piaci követelmé-
nyeknek. Kiemelt jelentő-
ségű, hogy mind szélesebb
körben legyenek elérhe-
tőek, hozzáférhetőek a köz-
művelődési intézmények ál -
tal nyújtott, a felnőttek ta -
nulását segítő szolgáltatá-
sok, különös tekintettel a
hátrányos helyzetű társadal-
mi csoportokra, kistérsé-
gekre, és településekre. 

A pályázati program ke -
retében létrehozott szolgál-
tatások hatására változik a
közművelődési intézmények
környezetében a tanulás-
hoz és a munkához kötődő
attitűd, továbbá az elhelyez-
kedési nehézségekkel küz-
dők munkaerő-piaci részvé-
telének lehetősége növek-
szik.

A partneri együttműkö-
dés célja, hogy a közműve-
lődési intézmények és minél
több potenciális munkálta-
tó közt olyan kapcsolat ala-
kuljon ki, amely lehetővé
teszi a képzések gyakorlati
helyszínen történő megva-
lósulását, illetve a képzett-
ség megszerzését követően

a célcsoport kiképzett, mun-
 kára felkészült tagjainak
foglalkoztatását.

A Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Műve -
lődési Központ, a „Közös
jövőnk: Hajdú-Bihar” című,
TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-
0032 azonosító számú pro-
jekttel 98 959 909 Ft támo-
gatást nyert el, a Veres Péter
Általános Művelődési Köz -
pont és Alapfokú Művészet -
oktatási Intézmény Balmaz -
újváros, Derecske Város
Ön  kormányzata, Közösségi
Ház és Városi Könyvtár
Komádi, Vámospércs Város
Önkormányzatával közö-
sen létrehozott konzorcium
vezetőjeként. 

Vámospércsen április 15-
én befejeződött a Torma -
termesztő-gazdálkodó tan-
folyam, melynek során 16
résztvevő átvehette a képzés
elvégzését igazoló tanúsít-
ványt. 2011. május hónap-
ban kerül megrendezésre a
„Rendezvényszervezés és
menedzsment” című, vala-
mint az „Álláskeresési isme-
retek, álláskeresési techni-
kák” című képzés.

A projekt az Európai Unió 
támogatásával,

az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával 

valósul meg. 
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Ibolya néni a búcsúztatón 
Ménes Andrea polgármesterrel és a jegyzővel

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

TÓTH GYULA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak.

Tóth Gyuláné és családja

Első kézből a szennyvízprogramról
Április 29-én első kézből

kaptak információt a la -
kossági fórumon a szenny-
vízprogrammal kapcsolat-
ban a vámospércsi és nyír-
mártonfalvai lakosok. 

Nincs több találgatás és
bizonytalanság! Elkészültek az
első számítások a tervezett
szennyvízberuházással kap-
csolatban. Április 29-én mind-
két településen lakossági fóru-
mon tájékoztatta az érdeklő-
dőket Ménes Andrea Vámos -
pércs polgármestere és Kövér
Mihály Csaba Nyírmárton -
falva polgármestere, valamint
Nagy Ágnes projektmened-
zser. Az elmúlt hetekben-
hónapokban többféle hír is
napvilágot látott azzal kapcso-
latban, hogy mennyi hozzájá-
rulást kell majd fizetni az
ingatlantulajdonosoknak. A
fórumon Ménes Andrea pol-
gármester elmondta: a pontos
számítások elkészültéig nem
akartak találgatásokba bocsát-
kozni, ezért várták meg az
április végi határidőt, amikor
már nagyságrendileg pontos
adatot mondhatnak az érdek-
lődőknek. Mint kiderült: az
előzetes számítások mostanra

készültek el. Ezek alapján a
projekt összköltsége: 3 milli-
árd 263 millió 938 ezer Ft. Az
Európai uniós támogatás mér-
téke mintegy 85%. Ez azt jelen-
ti, hogy az Unió 2,7 milliárd
forintos vissza nem térítendő
támogatást ad a program meg-
valósítására. Emellett azon-
ban a lakosságnak is hozzá kell
járulni a költségekhez. Az
Unió támogatása nélkül egy
ingatlan bekötése 1 millió
403 ezer forintba kerülne. A
most elnyerhető támogatással
azonban az egy bekötésre jutó
költség 219 ezer forintra mér-
sékelhető.  Ménes Andrea pol-
gármester elmondta: tudják,
hogy ez az összeg jelentős,
ezért kedvezményes előtakaré-
kossági formát keresnek, amit
a lakosság majd igénybe vehet.
Ez azt jelentené, hogy havonta
kétezer – kétezerötszáz forin-
tot kellene fizetni az ingatlan-
tulajdonosoknak – a megálla-
pított néhány éves futamidő
alatt. Az előtakarékossági for-
ma emellett azért is kedvező,
mert ahhoz az állam 30%-os
támogatást ad.  Az önerő biz-
tosítására a két településen
víziközmű társulatot kell ala-
kítani – a szervezés a nyár

folyamán indul meg. A polgár-
mester azonban felhívta a
figyelmet arra, hogy a projek-
tet csak akkor finanszírozza az
Európai Unió a vissza nem
térítendő milliárdokkal, ha a
lakosság kétharmada támogat-
ja a szennyvízprogram megva-
lósítását. 

A részletes megvalósítható-
sági tanulmány és a költségha-
szon elemzés már a Kör nye -
zetvédelmi Fejlesztési Igaz -
gatóság előtt van. A szervezet
jóváhagyása nélkül ugyanis
nem lehet folytatni a munkát.
Erre azért van szükség, hogy
a későbbiekben semmilyen
pluszköltség ne merüljön fel,
ami a lakosságot terhelheti –
hangsúlyozta az eddig elvég-
zett munka ismertetésekor
Nagy Ágnes projektmened-
zser. A szakember felhívta a
figyelmet arra, hogy a most
igénybe vehető támogatás
egyedi lehetőség a pályázók
számára. A későbbiekben
ugyanis a településeknek ön-
erőből kell majd megvalósíta-
ni a korszerű szennyvízkeze-
lést. Emellett hangsúlyozta azt
is: a fejlesztéssel megszűnik a
környezetszennyezés, a folyé-
kony hulladék kezelése egy-

szerűbbé válik és a csatorná-
zott ingatlanok értéke is nő. A
fórum zárásaként Ménes And -
rea polgármester elmondta:
az elmúlt években több nagy
cég is érdeklődött már a vá -
mospércsi betelepülés iránt,
de amikor kiderült, hogy még
nincs a településen szennyvíz-
hálózat, akkor lemondtak a
helyi beruházásról. Ezért a
lakosság életkörülményeinek
javításán túl, a megfelelő inf-
rastruktúra kialakításával a
munkahelyteremtésben is
nagy előrelépést jelenthet a
szennyvízprogram. A máso-
dik fordulós pályázatot ősszel
nyújtják be. A lakossági fórum
végén Ménes Andrea és Kövér
Mihály Csaba polgármesterek
reményüket fejezték ki, hogy a
lakosság kétharmada támogat-
ja majd a program megvalósu-
lását és így a két település tör-
ténetének legnagyobb fejlesz-
tése indulhat el jövő év végén. 

A lakossági fórum képei és
a szennyvízprogram további
hírei: www.rakotunk.hu

A Vámospércs és Nyír már -
tonfalva Szennyvízprog ram -
ról készült filmet 2011. május
28-án, szombaton 16.05-kor
vetíti a Debrecen Televízió. 

Tájékoztató



Április versenyeredmények

Reál tanulmányi verseny 5–6. évfolyam
1. 6.b, 2. 6.a, 3. 5.b, 4. 5.a és 6.c, 5. 5.c
A Költészet napja április 11. Ezen napon az iskolai könyvtár

szervezett versenyt a gyerekeknek. A következő eredmények
születtek:

1. Grega Csaba 7.c, Tejfel Borbála 7.c
2. Nagy Kornél 5.c
3. Gellén Gréta 5.b, Gyetkó Ildikó 6.b
Multikulturális verseny keretében az osztályok feladata, a

Magyarországon élő nemzetiségek közül a roma nemzetiség
bemutatása volt. Az osztályok nagyon változatosan oldották
meg ezt a feladatot. Ízelítőt kaptunk a szokásaikról, hagyo-
mányaikról, történelmükről, sőt még a tánc, ének is  szerepelt
a bemutatókban. A zsűri a következő eredményt hirdette ki:

5–6. évfolyamon    7–8. évfolyamon
1. 5.b                                                1. 7.c
2. 5.a                                                2. 7.b és 8.b
3. 5.c                                                3. 8.a

Április 9-én, Budapesten rendezték meg a Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi Verseny országos döntőjét,
ahol a regionális versenyen Mézes Ádám 7.b osztályos tanuló
9. helyezést ért el. (Felkészí-tő tanára: Tankáné Antal Irén.) 

Április 22. A Föld napja

Iskolánk a következő programokkal emlékezett meg erről
a nevezetes napról:

Délelőtt akadályversenyen vettek részt az osztályok. Az
állomásokon volt rejtvény, környezettudatos vásárlás, könyv-
ismertető, sportos játék, virágültetés, szemét-szobor készítés…

12 órától papírgyűjtés volt a feladat. Várakozáson felüli
mennyiséget gyűjtöttek a gyerekek. A megrendelt konténer
nem is lett elég, összesen 3 konténert pakoltak tele. A szülők
is sokat segítettek, sokan kocsival, lovas szekérrel, utánfutóval
szállították a papírt. KÖSZÖNJÜK!!!

Eredmények:
5–6. évfolyam :
1. 5.b, 2. 6.b, 3. 6.a, 4. 5.c, 5. 5.a, 6. 6.c.
7–8. évfolyam:
1. 7.b, 2. 8.b. 3. 8.c, 4. 7.c és 8.a.

***
Alapműveleti Matematika Verseny kistérségi for-duló:
1. hely: MÉZES ÁDÁM 7.b
2. hely: BORSÓ ZSOLT 5.c
3. hely: NAGY TIBOR 5.b

***
„Angolszász ünnepek” című megyei angol versenyen két

csapatunk indult: Antal Tibor, Mézes Ádám, Dobi Lajos 7.b
osztályos tanulók 7., Demjén Flóra 7.b, Csonka Fruzsina, Deák
Dávid 7.c osztályos tanulók10.helyezést értek el. (Felkészítő
tanáruk Patakiné Ács Erika.)

***
Simonyi Megyei Helyesíró Versenyen iskolánkat képvisel-

te Papp Vivien 5.a és Gyetkó Ildikó 6.b. Felkészítő tanárok:
Medve Anita, Ádám Magdolna.

„A nyelv egy szépen szóló muzsika” című versenyen vett
részt Nagy Nóra 5.b, Plávits Zoltán 5.c, Fucskó Norbert 6.a,
Gyetkó Ildikó 6.b, Gyetkó Adrienn 8.a, Demjén Flóra 7.b és
Vályi Renáta 8.c osztályos tanuló. Mindannyian szép eredmé-
nyeket értek el. Felkészítőik: Ádám Magdolna, Medve Anita,
Lisovszki-Tóth Anita.

***
Az Álmosdon megrendezett körzeti versmondó versenyen

Nagy Kornél Csaba 5.c 2. helyezést ért el, Boruzs Bence és
Szabó Petra 5.c osztályos tanulók emléklapot kaptak.
(Felkészítő tanáruk: Lisovszki-Tóth Anita.)

***
Körzeti diákolimpián is eredményesen szerepeltek diák-

jaink:
2. kcs. fiú foci 1. hely 
3. kcs. fiú foci 3. hely 
3. kcs. leány kézilabda 2. hely
4. kcs. fiú foci 1. hely
4. kcs. leány kézilabda 1. hely

***
2011. április 19-én az alsósok is megünnepelték a Föld nap-

ját. Ekkor tartottuk a diák önkormányzati napot is. Az egész
délelőtt a játékos akadályok leküzdésével telt, ahol a testet-
szellemet egyaránt megmozgató feladatokkal találták szembe
magukat a kis nebulók. A sporttelepre kiérve aszfalt rajzver-
sennyel zártuk a sort, mely a szennyvízelvezetés témakörét
érintette. A győztes csapatok a következők:
2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
I. Bagoly (2.b) I. Földben túrkáló I. Újrahasznosító

vakondok (3.b) (4.a)
II. Oroszlán (2.d) II. A Föld védői (3.a) II. Fekete sólymok 

(4.b)
III. Tigris (2.b) III. Sólyom (3.b) III. Királysasok (4.b)

***
Papp Lászlóné

igazgató helyettes

Új kolléga, régi tapasztalatokkal
Egy-egy cikk megírása-

kor az ember igyekszik a
tanul-taknak megfelelő-
en, figyelemfelkeltő, iz -
galmas címet találni írá-
sához, bár főleg a bulvár
sajtóban ez a törekvés
gyakran oda vezet, hogy
az adott cikk címe már
köszönő viszonyban sincs
annak igazi tartalmával,
és ez bi-zony könnyen fél-
revezeti, majd pedig fel-
bosszantja a tisztelt olva-
sót. Most azonban szó
sincs ilyesmiről, mert
Szabóné Miavecz Ildikó -
val, a városháza új mun-
katársával kapcsolatosan
minden, a címben is sze-
replő információ igaz.

Hiszen új ember ő itt
nálunk, április hatodika óta
dolgozik az önkormányzat-
nál, és valóban alaposan fel-
vértezett szakmai tapasztala-
tok tekintetében, hiszen húsz
évig dolgozott a Debreceni
Önkormányzatnál műszaki
területen, a vámospércsi
munkáért pedig a hajdúsám-
soni városfejlesztési irodave-
zetői állást hagyta ott. Eb-
ben, elmondása szerint je-
lentős szerepet játszott, hogy
városunk jegyzőjével Ka-
nyóné Papp Klárával együtt
dolgoztak itt korábban, aki
többször javasolta számára,
hogy éljen az új lehetőség-
gel. És, bár még csak néhány

hete dolgozik városunkban,
az eddigi benyomások alap-
ján nem döntött rosszul.
Komoly kihívást jelentő fel-
adatok elvégzése előtt áll, de
azt is látja, hogy a város veze-
tése jól kidolgozott koncep-
cióval és elképzeléssel ren-
delkezik azzal kapcsolatban,
hogy honnan, hova akarnak
eljutni, vagyis, hogy milyen
irányba szeretnék tovább
fejleszteni a várost. A világos
feladat meghatározás mel-
lett ugyanakkor segítőkész-
séget és nyitottságot is ka-
pott, amely minden esetben
fontos egy új munkakör
betöltésénél, bármilyen gya-
korlott is legyen az ember.

Mivel Ildikó mostantól az
önkormányzat műszaki iro-
dáján dolgozik, nyilvánvaló,
hogy a városüzemeltetéssel
kapcsolatos feladatokban és
az ehhez kötődő hatósági
munkában is részt vesz majd,
és úgy látja, hogy szakmailag
és emberileg is remek csa-
patba kapcsolódhat be. Ezen
kívül azonban két konkrét
feladatot is koordinálnia
kell. Az egyik a kistérségi
egészségközpont beruházá-
sának nyomon követése, a
másik pedig a szennyvíz-
program kivitelezésébe való
bekapcsolódás. Ildikó mind-
két beruházás esetében az
önkormányzat hivatalát kép-

viseli majd a projekttel kap-
csolatos ügyekben, vagyis
közvetíti a városvezetés szán-
dékait a kivitelezők felé, mi-
közben folyamatosan tájé-
koztatja a városházát arról,
hogy éppen hogy áll a kivite-
lezés. Ezzel együtt ő az, aki-
től a városlakók közül bárki
információkat kérhet e két
nagy program részleteiről,
hogy ezzel is javítsák a lakos-
sági tájékoztatás színvona-
lát. Ildikó tehát várja azokat
az érdeklődőket, akik számá-
ra nem egyértelmű minden
ezekkel a programokkal
kapcsolatban, és igyekszik
majd számukra pontos felvi-
lágosítást adni.

Kérdésünkre, hogy jelen-
leg hol tart most a projektek
megvalósítása, elmondta,
hogy reményeik szerint az
egészségközpont építési te -
rületéről rövidesen levonul-
nak a régészek és gőzerővel
indulhat az építkezés, míg a
szennyvízberuházás eseté-
ben várhatóan az év második
felében születik majd döntés
a program támogatásának
második üteméről, ami után
közbeszerzés alapján válasz-
tanak majd kivitelezőt, aki
elvégzi majd a munkát.

A két nagyberuházásról
természetesen folyamatosan
tájékoztatjuk majd mi is
olvasóinkat, az új kolléganő-
nek pedig jó, és sikeres mun-
kát kívánunk.

Iskolások a
Szennyvízprojektben

A gyerekek is bekapcso-
lódtak a Szennyvíz prog -
ramba. A Mátyás Király
Általános Iskola diákjai a
Föld Napja alkalmából egész
napos vetélkedőn vettek
részt, ahol a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos felada-
tokat oldottak meg és virá-
gokat ültettek. 

A programot Ménes
Andrea polgármester nyitot-
ta meg, aki elmondta: az
egészséges és fenntartható
jövő záloga a takarékos ener-

giafelhasználás mellett a kor-
szerű szennyvízkezelés is. A
Földnapi rendezvényen hir-
dették ki a "Rajtad múlik – a
te kezedben van a jövő" rajz-
pályázat nyerteseit is. A
három diák hajdúszoboszlói
sétarepülést nyert. A Föld-
napi rendezvény képeit a
www.rakotunk.hu webolda-
lon nézhetik meg.

M. Tóth Ildikó
ügyvezető

www.clarbis.hu
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Szabóné Miavecz Ildikó

Ebben az évben is megünnepeltük a „Föld nap-
ját” az óvodában. Délelőtt a gyerekek a csoport-
ban a környezetünk védelméről, a természet
szépségéről, a Föld tiszteletéről beszélgettek az
óvó nénikkel, majd mindenki a szabadban tevé-
kenykedett.

Minden csoportnak külön feladata volt, ami-
hez a szülők segítségével előre összegyűjtöttük
az eszközöket, kellékeket. A nagycsoportosok
„,védőfelszerelésben” szemetet gyűjtöttek az
utcán, a középsősök virá-got, ültettek, magokat
vetettek, míg a legkisebbek az udvaron sepreget-
tek, gereblyéztek. 

Ezen a napon a  gyerekek, felnőttek zöld színű
ruhadarab, vagy karszalag viselésével is hangsú-
lyozták a közös cél eléréséhez szükséges össze-
tartozást. Szeretnénk elérni, hogy minden gyerek
számára természetes legyen, a környezet értékei-
nek megvédése, felnőttként is úgy éljenek, hogy
ne rombolják környezetüket, hanem lehetősé-
gük szerint építsék, szépítsék azt.

A Húsvétról sem feledkeztünk el. Szülőkkel
közös  húsvétolásra küldött a ,,Zöld béka csoport”
meghívót. A locsolkodás után a szülőkkel, iskolás
testvérekkel közösen tojást festettek, katica boga-
rakat ragasztottak, kosárkát készítettek a gyere-
kek.

Németh Jánosné, 
óvodavezető

Készülnek a Húsvét legszebb piros tojásai

A papírgyűjtés során minden rekordot megdöntöttünk

Ménes Andrea polgármester a környezetvédelem
fontosságáról beszél a gyerekeknek

A rajzverseny nyertesei Kálmán Ilona, Mézes Máté,
Kiss Gergő



11. Magyar Klubcsapat
Bajnokság – Vámospércsen
Ismét rangos verseny-

nek ad otthont, a váro-
sunkban található golf-
pálya, 2011. május 28-29-
én. A verseny rendezője:
Magyar Golf Szövetség. A
verseny formája: Bruttó
Four ball stroke play
2X18 lyukon

A versenyforma rövid
ismertetése szerint egy
klubcsapat két játékosa ját-
szik egy „flight”-ban egy
másik klub csapatának két
játékosával, minden játékos
saját labdával. Az egy csapat-
ba játszó két játékos közül
szakaszonként a jobbik ered-
ménye számít, vagyis páron-
ként egy eredménykártyát
kell vezetni.

A verseny helye: Boya
Eagles Golf and Country
Club, 4287 Vámospércs,
Boya Dűlő 17.

Hivatalos gyakorlónap
2011. május 27. péntek

Játékra jogosultak azon
golfklubok, melyek tagjai a
Magyar Golf Szövetségnek. 

A versenyre klubonként
maximum 2 csapat (A és B
csapat), és összesen maxi-
mum 18 csapat nevezését
tudják elfogadni. Ameny -
nyiben ennél több csapat
nevez, a B csapatok közül a

legmagasabb hendikep
átlaggal rendelkező csapa-
tok kiesnek.

A versenyre klubcsapa-
tonként maximum 6, mini-
mum 5 fő jelentkezhet, a csa-
patot a klubnak kell nevez-
nie. A játékosok kizárólag
anyaklubjuk színében verse-
nyezhetnek, és rendelkez-
niük kell szövetségi regiszt-
rációval. A csapatok tagjai
férfiak és nők, juniorok, sze-
niorok és külföldi állampol-
gárságúak egyaránt lehet-
nek.

Hcp limit: 36,0
Az értékelés úgy történik,

hogy csapatonként a három
páros kétnapi eredményét
összeadják. (Abban az eset-
ben, ha valamelyik csapat
csak 5 játékost tud kiállítani,
úgy a csapat egyedül játszó
tagjának egyéni stroke play
eredménye fog számítani.) 

A két nap eredményeinek
összesítése után a legkeve-
sebb ütést elért csapat lesz a
győztes. 

Látványos, és izgalmas ver-
seny ígérkezik tehát, főleg,
ha az időjárás is kegyeibe
fogadja a rendezvényt.

Érdemes tehát kilátogatni
a golfpályára.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba ( e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

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

A KYO:HUNGÁRIA SE
versenyzői április 9-én
Tarjánban a Speed Kupán
ismét érmesek lettek. Lit -
vák Lili nagyon erős me -
zőnyben bronzérmes lett,
míg Kis Péter ezüstérem-
mel tért haza.

De újabb verseny követ-
kezett, és újabb éremmel
lettek gazdagabbak a
Kyo.Hungáriások.

2011. április 15–17-ig a
Rengokai Kyokushin Szer-
vezet tizenkilenc ország
legkiválóbb versenyzőivel
Szegeden Európa Bajnok -
ságot rendeztek.

Ezen a rangos esemé-
nyen klubunkból Kovács
Mihály Ádám junior 75 kg-
os súlycsoportban indult,
ahol körmérkőzést kellett
vállaljon a súlycsoportjá-
ban résztvevő másik négy
karatékával. Miután az
Union Kyokushin Karate
Szervezet saját legjobb
karatékáit kvalifikálta be,
bizony nagyon erős me -

zőnyben kellett a verseny-
zőnknek helytállnia. Az
EB-n, miután ez az egyik
legrangosabb esemény, bi -
zony iszonyú erővel vetet-
ték be magukat a mi fiunk
ellen. De Misi nagyon fel-
készült volt, és az első sváj-
ci ellenfelének ponterős

fejrúgást helyezett el, a tor-
na leggyorsabb wazaria-
ként, négy másodperc
után, majd a következő vil-
lámgyors jodán ma wasijá-
val ippont szerzett a követ-
kező 39 másodperc után.

Következett a német
versenyző, akivel szemben
Misi alulmaradt. Ő lett a
későbbi aranyérmes.

Harmadik ellenfelét egy
szintén svájci versenyzőt,
csak hosszas küzdelem
(hosszabbítások, mérlege-
lés, mely nem hozott ered-
ményt) után de mégis
legyőzte, igen heroikus
küzdelemben.

Közben a negyedik el -
lenfele sérülés miatt koráb-
ban feladta, így Kovács
Mihály Ádámmal elhoztuk
a Junior 75. ezüst érmét a
gyönyörű kupával, ezzel is
öregbítve fiatal klubunk
hírnevét. Edzők: Tokaji
Norbert, Égerházi Imre.

Velük utazott és izgult
Misike édesapja, a vámos-
pércsi dojó vezetője, Ko -
vács Mihály is.

A verseny színhelye
A  tarjáni verseny főszereplői Litvák Lilikével 

és Kiss Petikével

A szegedi EB főszereplői

A május elseje alkalmából,
a Művelődési Ház szervezésé-
ben megrendezett „Majális
slambucfőző versenyén” a
legifjabb versenyzők Tan -
káné Antal Irén osztályfőnök
5. c osztályosai voltak, akik
3. helyezést értek el.

A képen: Boruzs Bence
5.c, Plávits Zoltán 5.c, Barta
Kristóf 5.c, Nagy Anna 5.c
Boruzs Mirjam, Nagy Eszter

A Kyo.Hungária SE 
újabb fényes sikerei'


