
Élelmiszersegélyt 
kaptak a rászorulók

A segélyt a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat és a városi önkormányzat szervezésé-
ben, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet EU Élelmiszer -
segély program 2011. nyári fordulója keretében osztották ki a
héten. Ahogy arról korábbi számunkban írtunk, az élelmiszer-
segély csomagokhoz, a szociálisan rászoruló családok a 2011.
június 1. és 3. között tett nyilatkozataik alapján, jövedelmi
viszonyuknak megfelelően juthattak hozzá. 

A megjelölt kritériumok alapján, a Magyar Ökomenikus
Segélyszervezet által megadott szempontok szerint két cso-
portba sorolták a segélyre jogosultakat. Az egyik ilyen volt, a
létminimum közelében élők, a másik pedig a kisnyugdíjasok
csoportja. A rászorultsági kategóriák megállapításához az elő-
ző évek csomagosztásainak tapasztalata alapján tettek javasla-
tot a családsegítők, tájékoztatott Vinczéné Gáll Anikó intéz-
ményvezető. A létminimum közelében élők közül azok része-
sülhettek élelmiszer segélyben, ahol a családban az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át,
a 42 750 Ft-ot.

A kisnyugdíjasok közül azok kaptak a segélyből, akik egye-
dül élnek, és a jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum 250 %-át, azaz 71  250 Ft-ot. Ezen kívül, aki házastársával
együtt él, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 200 %-át, azaz 57 000 Ft-ot, az is kapott a fel-
ajánlott élelmiszerekből. Összesen 688 család tett nyilatkoza-
tot, közülük 679 család jogosult a csomagra, ez alapján. 4 csa-
lád esetében haladta meg a jövedelem a meghatározott maxi-
mumot, 5-en pedig hiányos nyilatkozatot nyújtottak be.

Az élelmiszersegély szétosztása az őszi osztáshoz hasonló-
an történt, vagyis a jogosultakat név szerint értesítették, hogy
a csomagot vegyék át. A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet
nem határozta meg az egy családra jutó mennyiséget, azon-
ban, a szolgálat egységes csomagokat állított össze, a későbbi
problémák és viták megelőzése végett. Így 2 kiló lisztet, 3,5
kiló orsó tésztát, 1,75 kiló diabetikus kekszet, 2 kilogramm
instant italport és 5 darab konzervet kaptak az emberek. Az
ezen felüli mennyiséget szintén az elmúlt évek tapasztalatit
követve az esetlegesen utólag jelentkezők számára tartják
fenn, mondta Vinczéné Anikó.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy határo-
zott, hogy a városi infrastruktúra fejlesztési kon-
cepciónak megfelelően hamarosan pályázatot nyúj-
tanak be annak érdekében, hogy az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt
Regionális Operatív program keretében központi
forrást nyerjen Vámospércs a helyi kerékpárút fej-
lesztésére, a 48-a számú főút mentén, a település
Debrecen felőli végétől a főút Nyírábrány felőli
végén meglévő kerékpárútig terjedő szakasz meg-
valósítására. Ez jelentősen megkönnyítené a váro-
son belüli közlekedést illetve a munkába járást is,
hiszen a drága benzin és más okok miatt, egyre töb-
ben választják közlekedési eszközként a jól bevált
biciklit.

Tiszta víz a pohárban
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Ingyenes újság

Bár a tapasztalatok
alapján a vámospércsiek
többsége örül a folyamat-
ban lévő szennyvízberu-
házásnak, még mindig
akadnak, akik szeretnék,
ha a közös összefogás és a
most adódó pályázati le -
hetőség kihasználása he -
lyett egymásnak esnének
a beruházás kapcsán az
emberek. 

Vannak, akik azt állítják,
hogy akadnak olyan kérdé-
sek a projekt kapcsán, ame-
lyeket szándékosan nem
akar megválaszolni a város
vezetése. Éppen ezért úgy
gondoltuk, hogy utána já -
runk ezeknek, hogy kiderül-
jön, nincs titok a beruházás
körül. Információkat Ménes
Andrea polgármestertől és
Szabóné Miavecz Ildikótól,
a program önkormányzati
koordinátorától kértünk.

Mindenekelőtt elmond-
ták, hogy egy olyan beruhá-
zásról van szó, amelynek
meglétét és az ivóvíz minősé-
gének biztosítását az Euró -
pai Unió minden tagország
számára kötelezővé tesz
2015-től. Az pedig, hogy a
városunkban használt ivó-
víznek magas az ammónia
tartalma alapvetően annak
„köszönhető”, hogy a szenny-
 vízszippantások során kiszi-
vattyúzott szennyvizet a szi-
geteletlen szennyvíztisztító-
ba hordják, amely gyakorla-
tilag egy egyszerű ülepí-
tőként működik. Vagyis a
szennyvíz szabadon szivá-
rog évtizedek óta a talajba,
károsítva ezzel a felszín alat-
ti vízkészletet, amelyből az
ivóvíz kikerül. A hatóság – és
erről írás is van – csak azért
adott ideiglenes engedélyt a
szennyvíztisztító működésé-
re, mert elkezdődött a csa-
tornahálózat kiépítésének
programja, amely biztosítja,
hogy záros határidőn belül
városhoz méltó körülmé-
nyek között történik majd a

szennyvízkezelés. A beruhá-
zás egyébként körülbelül há -
rommilliárd forintba kerül,
amelyet sem most, sem
2015. után képtelen lenne a
település saját erőből megfi-
nanszírozni. Sőt, nálunk lé -
nyegesen nagyobb és gazda-
ságilag jobb helyzetben lévő
városok sem lennének erre
képesek. Vissza nem térő
lehetőség tehát az, hogy az
önkormányzatnak sikerült
csatlakoznia egy olyan térsé-
gi programhoz, amelyet az
Európai Unió nyolcvanöt
százalékban vissza nem térí-
tendő támogatás formájá-
ban anyagilag támogat. A
fennmaradó részt önkor-
mányzati és lakossági önerő
formájában kell biztosítani.
Már ennyi is elég lenne a
meggyőzéshez, ha valaki el -
gondolkodik, de az egy ház-
tartásra jutó anyagiak is ezt
igazolják. Szabóné Ildikó
ugyanis elmondta, hogy szá-
mításaik szerint jelenleg öt-
ezer forint körüli összeget
költenek havonta a városla-
kók egy-egy szippantásra.
Ezzel szemben, a lakáskassza
beiktatásával az egy háztar-
tásra jutó havi törlesztési
költség csupán kétezer fo -
rint, ami azért is előnyös,
mert ebben a konstrukció-

ban az állam harminc száza-
lékos támogatást biztosít,
vagyis ennyit átvállal a ter-
hekből. A közel harminckét
milliós tervezési díj azért
csak a lakóingatlanokon kí -
vüli műszaki terveket foglal-
ja magába, mivel az ingatla-
non belüli csatorna már
magánterületen fog meg-
épülni és magántulajdonban
lesz. Azt viszont érdemes
tudni, mielőtt bárki mással
riogatna, hogy nem indokolt
a telken belüli vezetéket ter-
veztetni, hiszen azt egy víz-
szerelő is össze tudja majd
kötni a csonkkal. Az épület-
től a csonkig árkot kell majd
kiásni, a vízszerelő segíthet a
megfelelő lejtés meghatáro-
zásában, a telken belüli veze-
téknek a csonk irányába kell
majd lejteni. A telken belüli
csatorna kiépítése attól füg-
gően, hogy az épülettől
a csatornacsonkig milyen
hosszú vezetéket kell lefek-
tetni, változó költségigényű.
Például egy 2 m hosszú 110
mm átmérőjű pvc cső ára kö -
rülbelül 900 Ft/db. Egyéb -
ként a lakossági önerő az
utcai hálózat + csonk +
szennyvíztelep-kiépítés költ-
ségét tartalmazza. Azok az
ingatlan tulajdonosok, akik
– a terep viszonyok miatt –

házi átemelőre fognak köt-
ni, akkor az átemelő és a szi-
vattyú költsége a projektben
van, de az átemelőre való
rákötés szintén a lakó felada-
ta lesz. A szivattyú áramellá-
tása az ingatlan villanyórájá-
ról fog történni, ennek havi
áram díja körülbelül 50-100
Ft/hó lesz. Jól látható tehát,
hogy azonkívül hogy kötele-
ző lesz a korszerű települési
szennyvízkezelés, azonkívül,
hogy egészségesebb lesz az
ivóvíz, hogy nem kell majd
szippantást fizetni és azzal
bajlódni, még a költségek is
a lehető legszerényebben
alakulnak a beruházási ada-
tok szerint. Ménes Andrea
polgármester végül azt
emel te ki, hogy két év meg-
feszített munkája van ebben
a projektben eddig, és bár
köszönetet nem vár az ön -
kormányzat, de azt szeret-
nék, ha annyival legalább
megbecsülnék a munkáju-
kat, hogy mindenféle men-
demondáknak nem hisznek
feltétel nélkül. Úgy érzi elvár-
ható, hogy tiszteljék azt az
erőfeszítést, amit munkatár-
saival végeznek, mert a pá -
lyázati támogatásnak köszön  -
hetően minden ingatlantu-
lajdonos a rácsatlakozási
költségeihez 85%-os támo-
gatást kap! Ezzel a beruhá-
zással nő a lakóingatlanok
értéke, sokkal kényelmeseb-
bé válik a szennyvízkezelés,
költségekben sem fog töb-
bet jelenteni, az elszivárgó
szennyvíz nem szennyezi
többé az ivóvízbázisunkat, s
reményeink szerint több
munkahely teremtődik. Ez a
program azonkívül, hogy
rövidtávon is egészséges
életfeltételeket, és az ingatla-
nok értékének növekedését
biztosítja, azt is befolyásolja,
hogy gyermekeinknek és
unokáinknak Vámospércs a
jövőt vagy csak a múltat je -
lenti majd, hangsúlyozta a
polgármester. 

A szennyvízcsatorna-program keretében a Föld Napja alkal-
mából meghirdetett rajzpályázat nyertesei június 2-án vettek
részt a megérdemelt hajdúszoboszlói sétarepülésen. A fürdővá-
ros repülőterén kicsit szeles, de szép, napos idő várta a rajzpá-
lyázatos diákokat. Először mindenki körbejárta a légcsavaros,
francia típusú repülőt. Mivel a legtöbben még soha sem repül-
tek, ezek után következtek az izgalmas percek. A pilóta min-
denkit felkészített a nagy élményre: elmesélte a gép működését
és viccesen arra is felhívta a figyelmet, hogy hol található a fedél-
zeten a zacskó. Aztán beindította a motort. A levegőből láthatta
mindenki a strandot, a csúszdaparkot és a templomtornyokat.
Életre szóló élmény volt mindenkinek! 

Egy április végi lakossági fórum, melyen Ménes
Andrea polgármester beszél a beruházásról

Az épület, amelyben a Családsegítő Szolgálat is működik

Pályázat kerékpárút 
fejlesztésére

Légi élmény Hajdúszoboszlón
– a jutalomrepülés



A képviselő-testület má -
jus 31-én tartotta következő
ülését. Napirend előtt Ménes
Andrea ismertette polgármeste-
ri tájékoztatóját az elmúlt testü-
leti ülés óta eltelt időszak ese-
ményeiről. Első napirendi pont-
ban a képviselők elfogadták a
Rendőrkapitányság Hajdú had -
ház Vámospércs Rendőrőrs
2010. évi Közbiztonsági Hely -
zetéről szóló tájékoztatóját, me -
lyet Dr. Vincze István, a Haj -
dúhadházi Rendőrkapitányság
alezredese és Nagy Imre, a
Vámospércsi Rendőrőrs megbí-
zott vezetője, mint meghívott
vendégek ismertettek. A képvi-
selő-testület ezt követően az
önkormányzat intézményeinek
2010. évi szakmai beszámolóit
tárgyalta meg és fogadta el. Az
Élelmezési Intézmény, a Mikro -
térségi Családsegítő és Gyer -
mek jóléti Szolgálat, a Szociális
Szolgáltató Központ, a Műve -
lődési Ház és Könyvtár vezetői
által készített beszámolókat a
jelen levő intézményvezetők is -
mertették a képviselőkkel. Szin -
tén elfogadásra került a Vámos -
pércs Városi Gyámhivatal 2010.
évi szakmai munkájának beszá-
molója és a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellá-
tásának 2010. évi átfogó értéke-
lése is. Ezután a képviselő-testü-
let elfogadta a Vámospércsi
 Humánszolgáltató Nonprofit
Kft. 2010. évi üzleti évéről szóló
egyszerűsített éves beszámoló-
ját, valamint a cég törzstőkéjét
500 000 Ft-ra csökkentette le.
Ezt követően a Vámospércs Kis -
térségi Egészségügyi Szakellátó
Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti
évéről szóló egyszerűsített éves
beszámolóját fogadták el a kép-
viselők. Tizedik napirendi pont-
ban úgy határozott a testület,
hogy Hidro Vp. Kft. 2010. évi
üzleti évéről szóló egyszerűsí-
tett éves beszámolóját nem
fogadja el, tekintettel arra, hogy
a képviselő-testület elé benyúj-
tott beszámoló nem felel meg
teljes körűen a jogszabályban
előírtaknak. A képviselő-testü-
let nem kapott megfelelő tájé-
koztatást az ügyvezető úrtól,
egyben a testület felszólította az
ügyvezetőt, hogy a Hidro Vp.
Kft. 2010. évi üzleti évéről szóló
egyszerűsített éves beszámoló-
ját 15 napon belül készítse el, és
ismételten nyújtsa be a képvise-
lő-testület számára a vonatkozó
hatályos jogszabályok figyelem-
bevételével. Következő napiren-
di pontban elfogadásra került a
Vámosvíz Kft. 2010. évi üzleti
évéről szóló egyszerűsített éves
beszámoló. Tizenkettedik napi-
rendi pontban a testület úgy
döntött, hogy az önkormányzat
2011. évi költségvetésében föl-
dutak karbantartására biztosí-
tott bruttó 4 625 00 Ft előirány-
zat terhére gréderezéssel terep-
rendezést végeztet, a benyújtott
ajánlatok közül a legkedvezőbb
árajánlatot benyújtó D-Profil
Kft.-vel. Következő napirendi
pontban úgy határozott a testü-
let, hogy csatlakozik a Hajdú -
hadházi Többcélú Kistérségi
Társulás által benyújtásra kerü-
lő „Gyomtalanul 2011” című
pályázati projekthez, melyet a
társulás – a Nemzetgazdasági
Minisztérium – az országos köz-
foglalkoztatási program kereté-
ben – a 2011/9 számú, parlagfű
által legfertőzöttebb kistérsé-
gek számára meghirdetett –
meghívásos közmunka pályáza-
tára nyújt be. A projekt keretén
belül Vámospércs Városi Ön -
kor mányzat négy fő közmunkás

foglalkoztatását biztosítja, akik
Vámospércs Város közigazgatá-
si területén környezetbarát
(vegyszermentes) gyommente-
sítést látnak el. Ezt követően
jóváhagyásra került a Hajdú -
hadházi Többcélú Kistérségi
Társulás módosított Társulási
Megállapodása, a Szervezeti és
Működési Szabályzata és a Belső
Ellenőrzési Feladatok Ellátásá -
ról Szóló Megállapodása. A jegy-
ző előterjesztésére a testület
elfogadta a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatá-
sának rendjéről szóló új önkor-
mányzati rendeletet. A TÁMOP
3.2.3 „Közös jövőnk” pályázatá-
nak költségvetésében tervezett
3 db számítógép konfigurációt,
1 db projektort és 1 db multi-
funkciós színes lézernyomtatót
a képviselők döntése alapján – a
legalacsonyabb összegű ajánla-
tot benyújtó szállítótól – a Lan -
soft Informatika Kft-től – vásá-
rolja meg 843 675 Ft összegben
az önkormányzat. Következő
napirendi pontban kiírásra
került a Vámospércsi Mátyás
Király Általános Iskola és Alap -
fokú Művészetoktatási Intéz -
ményben az iskolai büfé üze-
meltetésére vonatkozó pályázati
felhívás. Tizennyolcadik napi-
rendi pontban a testület úgy
határozott, hogy együttműkö-
dési megállapodást köt a Pega -
zus Hungary Kereskedelmi Kft.-
vel az általa benyújtani kívánt
turisztikai pályázathoz, amely
alapján az önkormányzat anyagi
fedezetet nem biztosít, anyagi
kötelezettséget nem vállal. Kö -
vetkező napirendi pontban az
Élelmezési Intézmény működé-
sének szakértői véleményével
kapcsolatosan úgy határozott a
testület, hogy elfogadja a belső
ellenőr vizsgálati megállapítása-
it, és az Élelmezési Intézményt
továbbra is a jelenleg szabályo-
zott formában működteti to -
vább. Az intézmény hatéko-
nyabb működésének, gazdálko-
dásának érdekében felkéri a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy a
belső ellenőr vizsgálati megálla-
pításai alapján készítsenek ha -
táridőkkel ellátott intézkedési
tervet, és az abban szereplő hiá-
nyosságok megszüntetésére, fel-
adatok ellátására kötelezzék az
intézmény vezetőjét. Huszadik
napirendi pontban a szennyvíz-
beruházással kapcsolatban a
tervellenőri feladatok ellátását a
pályázat második fordulójában
a kiválasztásra kerülő ellenőrző
mérnökszervezet szerződésé-
nek keretében biztosítja az ön -
kormányzat. A testület felkérte a
polgármestert, hogy a közbe-
szerzési tanácsadóval hatályban
lévő megbízási szerződést mó -
dosítsa akként, hogy a tervelle-
nőr kiválasztása, mint feladat
törlésre kerüljön a szerződésből,
ezen kívül a pályázat második
fordulójának benyújtása során a
határozat végrehajtásához szük-
séges intézkedéseket tegye meg.
Ezután a testület meghatározta
a Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola infor-
matikai terem bérleti díját. Hu -
szonkettedik napirendi pont-
ban a testület úgy döntött, hogy
2011. június 1. napjától 2011.
december 31. napjáig a Vá mos -
pércsi Hírek című önkormány-
zati havilapot 1800 példányban,
ingyenesen adja ki, a nyomdai
feladatok ellátására 2011. június
1. napjától – határozott időtar-
tamra – 2011. december 31. nap-
jáig Fábián Nyomdaipari Bt.
céggel vállalkozási szerződést
köt, havonta 71 400 Ft+áfa ösz-

 szegben. Huszonharmadik na -
pi rendi pontban a testület arról
határozott, hogy az Európai Uni -
ós pályázatok átmeneti finanszí-
rozásának érdekében a jelenlegi
– költségvetési rendeletben
jóváhagyott – 60 000 eFt folyó-
számlahitel keretét 15 000 eFt-
tal megemeli. Így a folyószámla-
hitel keretösszegét 75 000 eFt-
ban állapítja meg, és felkérte a
polgármestert, hogy kezdemé-
nyezze a Főnix Takarékszövet -
kezetnél a 60 000 eFt összegű
hitelszerződés 75 000 eFt-ra tör-
ténő módosítását, és egyben fel-
hatalmazza az ehhez szükséges
valamennyi nyilatkozat, biztosí-
ték megtételére, a hitelszerző-
dés aláírására. Következő napi-
rendi pontban a képviselők úgy
határoztak, hogy a ,,Vámospércs
2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-
nél óvadéki számlán elhelyezett
– bevételéből a költségvetési
elszámolási számlájára lehív-
ja fejlesztési célú kiadásokra
2 379 564 Ft összértékben. Hu -
szonötödik napirendi pontban
megtárgyalásra került a városi
temető ügye, és úgy határoztak a
képviselők, hogy a köztemető
bővítményében a vízhálózatot
kiépíti, ennek érdekében a tes-
tület felkérte a polgármestert,
hogy a vízhálózat kiépítéséhez
szükséges intézkedéseket készít-
se elő, a beruházáshoz kapcso-
lódó tervek elkészítéséhez és a
kivitelezés költségvetéséhez kér-
jen be árajánlatokat a verseny-
szabályok figyelembevételével,
és javaslatát terjessze a képvise-
lő-testület elé, a végleges döntés
meghozatala érdekében. Hu szon -
hatodik napirendi pontban a
testület úgy döntött, hogy
együttműködési megállapodást
köt a PASSADO Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-vel az általa
benyújtani kívánt ÉAOP-2.1.1
H-11-Turisztikai Szolgáltatások
Fej lesztése turisztikai pályázatra
vonatkozóan. A megállapodás
alapján a pályázathoz az önkor-
mányzat anyagi fedezetet nem
biztosít, anyagi kötelezettséget
nem vállal. A nyílt ülésen több
napirendi pont nem volt, a tes-
tület zárt ülésen folytatta mun-
káját, ahol egyedi kérelmek
megtárgyalására került sor.

A képviselő-testület júni-
us 16-án rendkívüli ülést tar-
tott. Első napirendi pontban a
képviselők jóváhagyták a képvi-
selő-testület 2011. év II. féléves
ülés- és munkatervét. Második
napirendi pontban a testület
úgy határozott, hogy valameny-
nyi intézménye vonatkozásában
közbeszerzési eljárást folytat le
az élelmiszerek tárgyában, mely-
 hez a Közbeszerzések Tanácsa
által vezetett névjegyzékben
szereplő közbeszerzési tanács -
adót kíván igénybe venni, az
ajánlati felhívás elkészítésétől a
közbeszerzési eljárás befejezé-
séig. Úgy döntöttek, hogy a köz-
beszerzési tanácsadóval kötött
szerződésben kerüljön kikötés-
re, hogy eljárási jogsértés esetén
a közbeszerzési tanácsadó vál-
laljon kötelezettséget a jogkö-
vetkezményekért. A közbeszer-
zési tanácsadó kiválasztásánál a
polgármester járjon el a Köz -
beszereztetési Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően és a
nyertes tanácsadóval kösse meg
a szerződést a közbeszerzési
eljárás lefolytatására. A megbí-
zási díj fedezetét és a hirdetmé-
nyi díj fedezetét a képviselő-tes-
tület a 2011. évi költségvetésben
biztosítja. Harmadik napirendi
pontban a képviselők úgy dön-
töttek, hogy a 2011–2013. évek-

ben benyújtani kívánt infrast-
ruktúra fejlesztésére irányuló
pályázatok előkészítése érdeké-
ben elkészítteti Vámospércs Vá -
ros közlekedésfejlesztési kon-
cepcióját, valamint a település
egészére kiterjedő belvízrende-
zési koncepciót. Ennek érdeké-
ben az önkormányzat 2011.
évben pályázatot kíván benyúj-
tani az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség által kiírt
Regionális Operatív program
keretében a kerékpárút fejlesz-
tésére, a 48-as számú főút men-
tén, a település Debrecen felőli
végétől a főút Nyírábrány felőli
végén meglévő kerékpárútig
terjedő szakasz megvalósításá-
ra, belvízrendezésre, a belvíz-
rendezési koncepció alapján a
képviselő-testület döntése sze-
rinti településrészen, vízgyűjtő
területen. A képviselő-testület a
pályázatok határidőben történő
benyújtása érdekében a tanul-
mánytervek, az engedélyes terv,
és a vízjogi engedélyes tervek
elkészítése érdekében a tervező
kiválasztására közbeszerzési el -
járást folytat le, valamint a
2011–2013. évig benyújtani kí -
vánt infrastruktúra fejlesztésére
irányuló pályázatok elkészítésé-
re pályázatíró céget kíván igény-
be venni. Ennek érdekében a
testület felkérte a polgármes-
tert, hogy a kerékpárút fejlesz-
tésre (ROP. HURO), gyűjtőút fej-
lesztésre (ROP), és belvízrende-
zésre (ROP) benyújtani kívánt
pályázatok elkészítésére kérjen
be három árajánlatot, és a
benyújtott árajánlatokat terjesz-
sze a képviselő-testület elé, dön-
téshozatal céljából. Negyedik
napirendi pontban arról dön-
tött a testület, hogy felkéri a pol-
gármestert arra, hogy a TIOP
1.1.1/07/1 és a TÁMOP-6.1.2/
A/09 kódszámú pályázatokhoz
kapcsolódó informatikai eszkö-
zök beszerzésével kapcsolatos
közbeszerzési tanácsadói fel-
adatok ellátásra kérjen be há -
rom árajánlatot a Közbeszer -
zések Tanácsa által vezetett név-
jegyzékben szereplő közbeszer-
zési tanácsadók közül és a leg-
kedvezőbb árajánlatot tevővel a
tanácsadói szerződést kösse
meg. Ezenkívül az informatikai
eszközök beszerzésével kapcso-
latban az önkormányzat közbe-
szerzési szabályzata és a Kbt. sza-
bályai szerint járjon el, és a nyer-
tes ajánlattevővel a szerződést
kösse meg. A nyílt ülés utolsó,
ötödik napirendi pontjában
Ménes Andrea polgármester
tájékoztatást adott a 2011. július
1–2. napokon megrendezendő
városnapi rendezvényekről. A
nyílt ülésen több napirendi
pont nem volt, a testület zárt
ülésen folytatta munkáját, ahol
egyedi kérelmek megtárgyalásá-
ra került sor.

A képviselő-testület június
27-én ismét rendkívüli ülést
tartott. Első napirendi pontban
a testület úgy határozott, hogy az
IKSZ 98 Kft.-vel a megbízási szer-
ződést meghosszabbítja, amely
alapján a cég ezután is ellátja az
önkormányzat könyvvizsgálatát.
A nyílt ülésen több napirendi
pont nem volt.

Jó hír, hogy városunk az
úgynevezett „ÖNHIKI-s” pá -
lyázaton 16 331 000 Ft támoga-
tást nyert, az önkormányzat
sikeres pályázatának köszön -
hetően! A Hajdú-Bihari Napló -
ban tévesen je lent meg a
támogatás összege, lapunk a
valós összeget közli.

Ménes Andrea 
polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Sikeres programot
értékeltek 

a művelődési házban

Június 22-én délután 16
órai kezdettel záró ünnep-
séggel fejeződött be a
TÁMOP-3.2.3.-08/1 „Közös
jövőnk: Hajdú-Bihar” elne-
 vezésű pá lyá zat. A projekt
eredményeként négy akk-
reditált felnőttképzési
programot valósítottak
meg, 73 érdeklődő részvé-
telével. Be vezettek öt fel-
nőttképzési szolgáltatást,
és a program megvalósítá-
sa során akkreditált fel-
nőttképzési in tézménnyé
vált a művelődési ház. 

Ez alkalomból Huszti János
alpolgármester úr kö szöntöt-
te a vendégeket, majd Diósné
Kozma Erzsébet a művelődési
ház igazgatója foglalta össze
a projekt megvalósításának
részleteit, ta pasztalatait.

A Közös Jövőnk Hajdú-
Bihar pályázaton Vámos pércs
Városi Önkormányzat, mint
kedvezményezett vett részt a
pályázatban. A konzorcium-
vezető a Méliusz Ju hász Péter
Megyei Könyvtár és Műve -
lődési Központ volt. További
partnerek voltak Balmazúj -
város, Derecske, Ko mádi ön -
kormányzatai illetve művelő-
dési intézményei.

A program keretében Vá -
mospércs 14 984 828 Ft támo-
gatást nyert, melyet ki zárólag
a pályázatban meghatározott
célra lehetett fordítani. A pro-
jekt célja volt, hogy a közmű-
velődési intézmények alkal-
massá váljanak a felnőttkép-
zési törvényben meghatáro-
zott felnőttképzést segítő szol-
 gáltatások nyújtására, képzé-
sek megszervezésére és lebo-
nyolítására, a képzéseket kö -
vetően a résztvevők munkae-
rőpiaci és egyéb kompeten-
cia változásának vizsgálatára.
A programmal tehát a mun-
kaerőpiacon történő elhe-
lyezkedés esélyeit kívánták
javítani. Fontos volt, hogy
ezáltal bővüljön az intézmény
szolgáltatásainak köre. Az
alapvető célkitűzés mellett to -
vábbi feladat volt a közműve-
lődési szakemberek képzése.
Fontosnak tartották, hogy a
művelődési központ, mint
közművelődési intézmény és
a potenciális munkáltató kö -
zött olyan kapcsolat alakul-
jon ki, amely lehetővé teszi a
képzések gyakorlati helyszí-

nen történő megvalósítását.
Az összefoglaló beszámoló
szerint a pályázati program
keretében létrehozott szol-
gáltatások hatására változott
a közművelődési intézmé-
nyek körzetében a munkához
való attitűd, nö vekedett az
elhelyezkedési nehézségek-
kel küzdők munkaerő-piaci
részvételének le hetősége. Rész -
cél volt, hogy a felnőttképzés-
re alkalmas akkreditált köz-
művelődési intézmények szá-
ma bővüljön, és hogy a helyi
munka -erő-piaci igényekhez,
sajátosságokhoz igazodó fel-
nőttképzési szolgáltatásokat
hozzanak létre. A projekt vég-
rehajtását az intézmény re -
gisztrációjával kezdték a mun-
 katársak, amelynek ered- mé -
nye a felnőttképzési nyilván-
tartási szám megszerzése
volt. Ezt követte a képzési
programok kidolgozása, el ső-
ként a 90 órás „Protokoll
a mindennapokban” című,
majd pedig a képzés megvaló-
sítása húsz fővel. Az intézmé-
nyakkreditáció benyújtásá-
hoz szükség volt a megvaló-
sult képzési programra. Az
elvégzett munkát a sikeres
intézményakkreditáció is visz-
 szaigazolta. A 350 órás „Tor -
matermesztő-gazdálkodó”
képzési programot 18 ember
iratkozott be és 16-an fejezték
be eredményesen a tanfolya-
mot. A 60 órás rendezvény-
menedzsment, rendezvény-
turizmus tanfolyam szakmai
képzés volt, mely a szakembe-
rek képzésére jött létre. Mind -
ezeken kívül a 30 órás, akkre-
ditált álláskeresési ismertek
tanfolyam segítette a résztve-
vők munkaerőpiaci érvénye-
sülését. A programokhoz kap-
csolódva olyan szolgáltatáso-
kat is alkalmaztak a szakem-
berek, mint az előzetes tudás-
szint felmérés, pályaorientá-
ciós, pályakorrekciós tanács-
adás, képzési szükségletek fel-
mérése, képzési tanácsadás,
elhelyezkedési tanácsadás.

A pályázat támogatásával
sikerült berendezni a műve-
lődési házban az oktatóter-
met, mely a későbbi képzések
helyszínét is biztosítja majd.
Vásároltak három számítógé-
pet, nyomtatót, projektort,
kompetenciamérést végeztek
és munkáltatói fórumot ren-
deztek.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT

2011. július 18. napjától július 31. napjáig
ZÁRVA TART.

A Polgármesteri Hivatal titkárságán (4287 Vámos pércs,
Béke u. 1.) csak a rendszeres szociális segély, köztemetés és
a közgyógyellátás iránti kérelmek benyújtására lesz lehető-
ség. A halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés,
katasztrófa helyzet, stb.) intézése ügyeleti rendszerben tör-
ténik, a titkárságon keresztül.

Kérjük, hogy kérelmeiket az igazgatási szünet ideje alatt
postai úton juttassák el hivatalunkba.

Szíves megértésüket előre is köszönjük.

Ménes Andrea Kanyóné Papp Klára
polgármester jegyző

JÚNIUSBAN SZÜLETTEK

VÓRINCSÁK DÁVID (Vórincsák Imre és Vaskeba Ingrid)
KATONA BALÁZS MIKLÓS (Katona Miklós és Deák Alexandra)

DOROGI CSENGE (Dorogi Csaba, Póik Márta)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

LISZTES LÁSZLÓ és KORCSMÁROS SZILVIA

ERDEI FERENC és DOBÁK ANDREA

GYŐRI ZSOLT és PAPP CSILLA MÓNIKA

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK

LUTSCH GYÖRGYNÉ (Papp Zsófia)

Matematikából, kémiából,
fizikából,  angolból vizsgára fel-
készítést vállalok. Vargáné Szabó
Hajnalka mérnök-tanár Érdek -
lődni lehet a 06-70-4526360-as
telefonszámon.

A projekt zárót Huszti János alpolgármester úr 
nyitotta meg, majd Diósné Kozma Erzsébet ismertette

a program megvalósítását

DEÁK JÓZSEF

halálának 
20. évfordulójára  
(1991. július 15.) 

emlékezünk.

Az élet elmúlik, 

de az emlékek élnek,

amíg élünk 

nem feledünk Téged.

A felesége 
és családja.

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

AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

IFJ. GYÖRGY IMRE

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

részvéttel osztoztak



Közlekedési nap 
az óvodában

Június 3-án ismét változa-
tos programok várták a gyer-
mekeket és szüleiket óvo-
dánkban.

Reggel a szülők KRESZ-
TOTÓ kitöltésével elevenít-
hették fel közlekedési isme-
reteiket. A legtöbb pontot
gyűjtő szülők gyerekeinek
csoportjai ajándékban része-
sültek.

Első helyezett a Méhecske
csoport, második a Süni, har-
madik a Törpe csoport lett.

Az óvodások 10 órától
rend őrkutyás bemutatót lát-
hattak, majd ujjlenyomatu-
kat is megörökítették. Egy
rendőr járőr kocsi is megér-
kezett, melybe szívesen be -
ültek a kicsik és nagyobbak
egyaránt. Az autóban ülve
bekapcsolhatták a szirénát és
az autó mikrofonját is öröm-
mel kipróbálták.

A délelőtt során a KRESZ -
pályán gyakorolták a szabá-
lyos közlekedést gyalogosan,
biciklivel, rollerrel és go -
karttal. A puzzle közlekedési
jelzőtáblák összerakása köz-
ben gyarapították ismeretei-
ket a gyerekek. 

Nyári üzemmód 
az óvodában

Az iskolával ellentétben az
óvoda nyáron sem áll le,
ilyenkor is fogadja a gyere-
keket, bár igaz, hogy augusz-
tus 15-től két hetes takarítási

szünetet tartanak. Addig
azonban folyamatosan dol-
goznak az intézményben.
Ennek ellenére, ilyenkor
mégis értékelik némiképp az
előző szeptember óta eltelt
időszakot. Erre kértük most
mi is Németh Jánosné óvo-
davezetőt.

Némethné Julika elmond-
ta, hogy az elmúlt időszak
egyik legfontosabb újdonsá-
ga az úgynevezett bölcsődei
csoport beindítása volt, ami-
be a szülők, ha érettnek tar-
tották gyermeküket és a
munka miatt felügyeletre
volt szükségük, akkor már
két éves kortól beírathatták
a kicsit az oviba. Ehhez per-
sze speciális szakmai és sze-
mélyi feltételeknek kellett az
intézménynek megfelelnie,
amiben nem is volt hiba. Öt
gyerekkel üzemelhet ez a
különleges kis egység az ovi-

ban, és az eddigi tapasztala-
tok nagyon megnyugtatóak.
Egyrészt a szülők igénylik,
ezért tovább működtetik ezt,
másrészt pedig a vártnál sok-
kal könnyebben ment a ki -
csik beilleszkedése. 

Egy finanszírozási problé-
ma is megoldódik, amely
abból adódott, hogy a köz-
oktatási törvény a korábbi-
val szemben már 2,5 éves
kortól lehetővé tette a szü-
lők számára a gyermekek
beíratását az óvodába, de az
intézmény költségvetéséről
szóló jogszabályt nem igazí-
tották ehhez, ami pedig csak
a 3 évet adott esztendő de-
cember 31-ig betöltött gyer-
mek után ad állami forrást.
Most ez is megtörténik, te -
hát az anyagiak rendeződni
látszanak. 

Az idén is megszervezik az
„ovisulit” amelynek az a cél-

ja, hogy a kis végzősök még a
nyáron, a megszokott neve-
lőkkel és ismerős gyerme -
kekkel együtt megismerjék a
tanítójukat, valamint az isko-
lát, az osztálytermet, ahol
majd szeptembertől tanulni
fognak. Ez a tapasztalatok
szerint jelentősen megköny-
nyíti az iskolába való beil-
leszkedést, hiszen nem kell
egyik napról a másikra egy
megszokott környezetből
egy teljesen idegenbe csöp-
penni. Nem megy el tehát
annyi idő a beilleszkedéssel,
hanem lehet már hamarabb
teljesen a tanulásra, tanítás-
ra koncentrálni. Az „ovisuli”
augusztus 30-án 10 órakor
kezdődik. A tanítók és az
óvónénik a központi iskola
udvarán várják majd a gyer-
mekeket és a szülőket.

Az idén egyébként 50
gyermek megy az intézmény-
ből iskolába, és valamivel
több, mint 50 érkezik is. Fon -
tos, hogy augusztus 30-án 16
órától az újonnan érkezett
gyermekek szüleinek szülői
értekezletet tartanak, ahova
szeretettel várják az érintet-
teket. Továbbra is érvényes,
hogy a vámospércsi óvoda
nem akarja a környező tele-
pülésekről „elszippantani”
az óvodáskorú gyermekeket,
de ha a szülőknek valami-
lyen oknál fogva előnyösebb,
kedvezőbb Vámos pércsre já -
ratni a kicsit, akkor szívesen
fogadják őket, mondta az
óvodavezető.

Szépen, jól, magyarul
A beszéd sok mindent

elárul egy emberről.
Függhet tőle a társadalmi
megítélés, az iskolai si -
ker, és a továbbtanulás
lehetősége is. A gyerme -
keknél a beszéd az értel-
mi fejlődés feltétele és
mutatója. A szavak le-
hetővé teszik számára,
hogy kifejezze vágyait és
szükségleteit, hogy bő vít-
se tudását, képességeit
és az emberi társadalom
részesévé váljon.

Ez a fontos lehetőség
azonban nem mindenkinek
adatik meg fáradtságos
munka nélkül, születésétől
fog va. Van nak, akik csak sok
megalázó helyzet és minden-
napi ku darc után, sok-sok
tanulással, gyakorlással és
energiabefektetéssel jutnak
el oda, hogy a beszéd képes-
sége ne akadály, hanem lehe-
tőség legyen az életükben.
Ebben segít a logopédus, aki
ha jól ért a dolgához, akkor
nem csak egy gyakorlati
szempontból felkészült szak-
ember, hanem megértő
gyermekpszichológus, csa-
ládterapeuta, és pedagógus
egyszerre. A vele készített
interjú során bátran állítha-
tom, hogy Vámospércs logo-
pédusa, Ménesné Vincze
Anikó ilyen szakember.

A fiatal, kétgyermekes
anyuka szívesen beszélt a
munkájáról. Főleg azért,
mert úgy látja, hogy az em -
berek nagy többsége nem
tudja pontosan, mit is tesz a
logopédus, miben tud segí-
teni, vagy egyszerűen nem is
hisznek abban, hogy egy
beszédhibán eredményesen
lehet dolgozni, akár a töké-
letes beszédig. Pedig így
van. Ezért is foglalták jogsza-
bályba, hogy a harminc gye-
reknél többet gondozó óvo -
dáknál kötelező logopédust

foglalkoztatni valamilyen for-
 mában. Tehát a legtöbb ovi-
ban biztosítani kell ezt a
szolgáltatást a gyerekek, il -
letve áttételesen a szülők szá-
mára. Jó ideig városunkba is
olyan szakember járt, aki
egyszerre több településen
is ellátott ilyen feladatot, de
állandó átutazóként nyilván
kevesebb figyelmet tudott
fordítani egy-egy gyermek-
re. Négy éve immár, hogy
Anikó főállású logopédus-
ként csak és kizárólag a vá -
mospércsi gyerekekre figyel,
miközben mellette az iskolá-
ban is segít, amikor beszéd-
hibás gyermek kerül az osz-
tályba. Eredeti végzettsége
szerint tanító, ami azért is
nagyon előnyös, mert pon-
tosan tudja, hogyan kell egy
ilyen kis emberpalántához
közeledni, milyen módszer-
rel lehet együttműködésre
ösztönözni. Emellett végzett
gyógypedagógus is, tehát a
sajátos nevelést igénylőkön
is segíteni tud, és persze a
logopédia területén is diplo-
mázott szakember. Ahogy
elmondta, ma még inkább
igaz az, ami öröktől fogva
érvényes, hogy a sikeres em -
beri kommunikáció a mai
világban az érvényesülés, a
siker egyik kulcsa. Ugyan -
akkor, aki tudja önmagáról,

hogy szépen és helyesen
beszél, annak az önbizalma
is erősebb, ezáltal nyitott és
befogadó, közösségi ember-
ré tud válni, és nem lesz
önmagába forduló magá-
nyos személyiség.

Anikó mindig szeptem-
ber első két hetében felméri
az ovisok beszédképességét
és ez alapján dönti el, hogy
kinek milyen foglalkozások-
ra van szüksége. Mint mond-
ta, a problémás esetek het-
ven százaléka az ovisoknál a
pöszeség, ami lényegében
egy artikulációs probléma.
Gyakran előfordul még a
dadogás, aminek gyakran
van pszichés, vagy örökletes
oka. Az is lehet, hogy ilyen
esetekben gyermekpszicho-
lógus segítségére is szükség
van. Mivel már az óvodában
elkezd foglalkozni a gyere-
kekkel, az iskolában már
kevesebb az ilyen jellegű
gond. Ott főként a diszlexia,
azaz az olvasási zavar okoz
nehézséget, illetve előfordul
egy-két beszédfogyatékos
kisdiák is, akiknél valami-
lyen méhen belüli, vagy ké -
sőbb szerzett sérülés miatt
nehezített a beszéd. Az ovi-
ban negyven, ötven, az isko-
lában pedig húsz, huszonöt
gyermekkel foglalkozik je -
lenleg. Mivel a létszám nem

kevés, ezért is óriási segítség,
hogy mindezért nem kell
Debrecenbe utazniuk a ki -
csiknek és a szülőknek, meg
azért is, mert bizony vannak
esetek, ahol csak a hónapo-
kig, akár évekig is elhúzódó
kezelés hoz csak tartós ered-
ményt. Amikor arról faggató-
zom, hogy mit is csinál a gya-
korlatban a logopédus, ak -
kor kiderül, hogy egy na -
gyon szoros, emberközeli
foglalkozásról van szó, ami-
kor a gyerek és nevelője is
egy tükör előtt ülnek, a gye-
rek a logopédus előtt. Anikó
bemutatja a helyes beszéd és
hangképzést,  amit a kis pá-
ciens a tükörben lát, és ezt
igyekszik ő maga is utánozni
úgy, hogy saját magát is el -
lenőrizni tudja a saját tükör-
képén. 

Anikó másik fontos mód-
szere a szülők bevonása.
Nála a szülő bármikor, beje-
lentés nélkül bemehet a heti
kétszeri órára. Elsajá títhat
néhány fogást a gyakorlás
során, amit aztán otthon is
gyakorolhatnak a gyermek-
kel. Ez óriási segítség mind a
szakembernek, mind a fej-
lődni akaró tanítványnak.
Ménesné Anikó szerint
egyébként összességében
nem emelkedett a be szédhi-
bások száma az elmúl évek-
ben, viszont megfigyelhető,
hogy a jelentkező prob lémák
egyre súlyosabbak és egyre
több foglalkozást igényel-
nek. Ezért is tartja fontos-
nak, hogy a szülők otthon
helyesen beszéljenek, hi -
szen a szép beszéd elsajátítá-
sának egyik alapvető mód-
szere mindannyiunknál az
utánzás. Sokat kell tehát han-
gosan felolvasni a kicsiknek
és persze figyelni rájuk,
hogy lehetőleg minél hama-
rabb kerüljenek szakember-
hez, ha erre szükség van.  

Iskolánkban évek óta egész napos un. „iskolaottho-
nos” osztályokat is indítunk. Az egésznapos „iskolaott-
honos” nevelést és oktatást oly módon szervezzük
meg, hogy a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban
biztosítva legyen a tanulók részére az új ismeretek, tan-
anyagok, követelmények elsajátítása, a következő taní-
tási napokra történő felkészülés, továbbá a mindenna-
pi testedzés, a tanulók arányos terhelését figyelembe
véve. A délelőtt és a délután folyamán két–két tanítási
órát tartunk, s a közötte lévő szabadidő idő eltöltésé-
nek számtalan lehetőségét biztosítjuk a gyerekeknek.
Osztályonként két pedagógus látja el a feladatot. Az
iskolaotthon megkönnyíti a gyermekek beilleszkedé-
sét, és kevésbé megterhelő számukra, mint a hagyomá-
nyos délelőtti oktatás. Eddig csak az 1. és 2. évfolyamon
tanítottunk így, de a következő tanévtől a 3. évfolya-
mon is folytatjuk az oktatás eme formáját. A visszajel-
zések azt bizonyítják, hogy a szülők körében is egyre
népszerűbbé válik. Bizonyítja ezt, hogy a 2011–2012-
es tanévben induló mindkét első osztályunkban isko-
laotthonos nevelést-oktatást szervezünk a szülői igény-
felmérés alapján.

Trianon – az összetartozás napja. Június elején
közösen emlékeztünk meg a Trianoni eseményekről.

A dombi épület tornatermében gyűltek össze a
kíváncsi gyerekek, akiket Rácz Ildikó tanító néni ka-
lau zolt vissza a ,,régi időkbe".  Szívszorító pillanatokat
élhettek át, hallgatva Szabó Magda írónő visszaemlé-
kezését. Ildikó néni sok szép színes képet mutatott
Erdélyből, mégis a délután legérdekesebb része a tánc-
bemutató volt. A debreceni Kós Károly Szakközép -
iskola két tanára mutatta be a gyerekeknek az erdélyi
táncokat. Nemcsak bemutatták, de együtt is táncoltak
az alsós gyerekekkel, akik igen ügyesen próbálták elsa-
játítani ennek az igen szép táncnak a lépéseit. Nagyon
jó hangulatban telt el a délután gyerekek és felnőttek
számára egyaránt.

„Mátyás-hét”. Június 6-án az alsó és a felső tagozat
is részt vett a Sportpályán tartott Mátyás-hét nyitó alkal-
mán a „Mátyás Futáson”. A nagy megmérettetésen ter-
mészetesen korosztályonként értékelték az elért ered-
ményeket a verseny szervezői.

A Mátyás-hét második napján, június 7-én, kedden
délután 14 órától az alsó tagozat 1–4 évfolyamán iro-
dalmi délután keretein belül felolvasó versenyt is ren-
deztünk.

A Mátyás-hét programsorozatának harmadik napján
került sor a szellemi vetélkedőre, amelyen osztályon-
ként 3–3 tanuló vett részt. A beugró feladat minden
esetben egy – puzzle-kirakós verseny volt. A csapatok
plusz pontot gyűjthettek gyorsaságukért, illetve a kira-
kott képek megnevezéséért. Ezen kívül az 1–2. évfo-
lyamon közös illusztrációt készítettek az ott hallott
meséhez. (Első évfolyamon rövidebbet, második évfo-
lyamon hosszabbat.) A 3–4. évfolyamon azonos totót
töltött ki minden csapat. A kérdések Mátyás király éle -
téhez, korához kapcsolódtak, illetve az akkor élő jelen-
tősebb társadalmi rétegeknek kellett képek alapján
megtalálniuk a megfelelő lakóhelyeiket. A Mátyás-hét
rendezvénye volt az is, hogy várat kellett építeni gyógy-
szeres dobozokból, majd másnap kifesteni azt. Minden
osztály négy gyereket választott ki, akiket a legalkalma-
sabbnak találtak a feladat elvégzésére. A csapatba beke-
rülni igen nagy megtiszteltetés, ezért is nagyon igye-
keztek minél jobb eredményt elérni a diákok. A vár
megépítésére és kifestésére 2x2 órát kaptak, ami a jó
társaság és érdekes munka miatt egy pillanat alatt
elszállt. Jól átgondolt, gondosan megépített, ötletes
művek születtek, melyeket a tanító nénik értékeltek és
jutalmaztak évfolyamonként. Ezenkívül volt még kéz-
műves foglalkozás, középkori játszóház, Mátyás-mon-
da felolvasó verseny. Június 10-én sikeres gálaműsor
zárta a programsorozatot.

Júniusi események az 5-8. évfolyamon. Május
végén Budapesten a NAV (Nemzeti Adó- És Vám -
hivatal) Duna-parti oktatási központjában rendezték
meg a Vámos települések vetélkedőjét általános iskolás
gyerekek részére. Idén 10 település (köztük kettő hatá-
ron túli) képviseltette magát a hagyományos összejö-
vetelen. A feladatok között szerepelt többek között
zenefelismerés, céllövészet, kosárra dobás, zsákban
futás, elméleti teszt, stb.

Városunk küldöttsége – Ménes Andrea polgármes-
ter vezetésével – a 3. helyezést érte el. A csapat tagjai:
Csürke Ákos 6.b, Nagy László 8.b és Sándor Krisztián
8.b voltak, felkészítő: Fodor László tanár úr.

Június 18-án tartottuk tanévzáró és ballagási ünnep-
ségünket. A 7. évfolyam szervezésében nagyon szép és
színvonalas műsort láthattunk.
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A kicsiket mindíg érdekli a rendőrautó

Ménesné Vincze Anikó, logopédus
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Az idei iskolai ballagás egy pillanata
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Kettőt jobbra, kettőt balra
Még mielőtt a lelkes

olvasók valamiféle politi-
kai következtetést vonná-
nak le a cikk címe alap-
ján, gyorsan igyekszünk
eloszlatni a félreértést.
Politika helyett a helyi
kultúráról lesz szó annak
kapcsán, hogy immár
egy éves a Vámospércsi
Hagyományőrző Nép tánc -
együttes. A csoport szer-
vezőjét, szakmai vezető-
jét, Nagyné Kiss Melindát
faggattuk a táncegyüttes
múltjáról, jelenéről és jö -
vőjéről. 

Melinda örömmel vála-
szolt kérdéseinkre, pedig
épp egy bevásárlás közben
törtünk rá telefonon. Csak
annyit kért, hogy had fizes-
sen a pénztárnál és utána
folytathatjuk a kérdezőskö-
dést, amíg munkahelyére, a
Karácsony Sándor Általános
Iskolába ér. Debrecenben
tanít tehát napköziben Me -
linda, aki annak ellenére,
hogy a hét legtöbb napja a
megyeszékhelyre szólítja, Vá -
 mospércsen szervezett tánc-
együttest, ahogy ő fogalma-
zott, „lelkes fiatalok segítsé-
gével”. Ezek a fiúk és lányok
már középiskolások illetve
egyetemisták, de valameny-
nyien a városhoz kötődnek,
hiszen itt élnek, és szívesen
vették Melinda javaslatát,
hogy alakuljanak állandó
népi együttessé. Ez annál is
inkább könnyen ment, mi -
vel az öt fiú és kilenc lány

közül legtöbben már rendel-
keztek némi táncbeli tapasz-
talattal, amelyet főként álta-
lános iskolában szedtek ösz-
 sze. És igaz, hogy évekig
nem gyakorolták a lépése -
ket, a tanárnő szerint olyan
ez is, mint a biciklizés, gya-
korlatilag soha nem lehet
elfelejteni. Egy kicsit próbál-
gatja az ember, meghallja a
zenét, és a lába magától el -
kezdi járni a kállai kettőst.
De ami a tagtoborzást illeti,
olyan is volt, hogy egy fiú
csak a barátnőjét kísérte el a
próbára, aztán addig kísér-
gette, amíg a lány mellett a
tánchoz is kedvet kapott,
azóta ő is alapembere az
együttesnek. Ezzel együtt
továbbra is várják az újabb
jelentkezőket, és mivel a

lányok vannak többen, az
lenne a jó, ha főleg fiúk jön-
nének. Aki ezután csatlako-
zik, az már egy olyan társu-
latba lép be, amely egy év
alatt komoly érdemeket és
elismerést szerzett magának
a Vámospércsnek. Farsang -
kor már a nagynevű Szere -
dás Együttessel együtt lép-
tek fel, de emelték az Év
Édesanyja rendezvény és a
Borverseny színvonalát, hús-
 vét kor pedig már Debre -
cenbe is hívták őket egy
ünnepi rendezvény egyik
produkciójaként. Rövidesen
pedig néhány napra a he -
gyekbe kaptak meghívást,
egészen pontosan Három -
hu tára, ahol egyszerre fog-
nak fellépni és pihenni is. 

Melinda szerint a csapat

nagyon lelkes, hiszen az el -
foglaltságaik miatt csak pén-
teken esténként tudnak pró-
bálni, amikor az ilyen korú
fiatalok főleg buliba men-
nek, de ez a nagyszerű kis
társaság szívesen jön össze
felverni a port a színpadon.
A lelkesedés mellett pedig
úgy tűnik, a külső támogatás
is megvan, hiszen az önkor-
mányzat pénzt adott a lá -
nyok blúzának elkészítésére,
Krajcsik István helyi vállal-
kozó anyagot biztosított a
ruházathoz, Diósné Erzsi, a
művelődési ház vezetője pe -
dig csizmanadrághoz való
anyagot adott. Csizmát az
idősebb emberektől próbál-
tak kérni, ami több-keve-
sebb sikerrel zárult. Min -
den ki nagyon segítőkész
volt ugyan, de kiderült, hogy
a korabeli emberek lába
bizony nem igen nőtt 44-46-
osra, mint a mostani fiúké.
De aztán csak lett csizma
minden legény lábára.

Nagyné Kiss Melinda, az
együttes vezetője azt mondta,
hogy egy év alatt többet értek
el, mint amit szerettek volna,
és úgy véli, hogy van még
hova fejlődni, és ismertséget
szerezni. Reméli, hogy a nagy-
szerű kezdést további remek
folytatás követi majd, mert ő
annak ellenére mindent meg-
tesz majd a kis csapatért, hogy
jövőre várhatóan elsős osztá-
lyosoknak lesz az osztályfőnö-
ke, ami bi zony több elfoglalt-
sággal jár majd, mint a mosta-
ni napköziztetés.  

A Vámospércsi Néptánc Együttes egy fellépésen

Jeles és kitűnő tanulók névsora

A 2010-2011. évi tanév eredményei alapján az idén is sok gyer-
mek iskolai teljesítményére lehetnek joggal büszkék a szülők, a
rokonok és az ismerősök. Íme azoknak a diákoknak a neve, akik
komolyan vették, hogy az ő munkájuk a tanulás, és keményen
dolgoztak az elmúlt tanévben. Gratulálunk!

Felső tagozat
Nevelőtestületi dicséret, legalább 5 tantárgyból jeles: 
Kovács Petra 5.b.,Nagy Tibor 5.b., Fucskó Norbert, 6.a., Ács

Judit 6.b., Erdélyi Ádám 6.b., Gyetkó Ildikó, 6.b., Ménes Máté
6.b., Varga Dávid 6.b., Varga Hajnalka 6.b., Balogh Cintia 8.a.,
Gyetkó Adrienn 8.a. 

Kitűnők: Nagy Nóra 5.b., Vágner Fruzsina 6.c., Szabó Loretta
8.b.

Alsó tagozat
Nevelőtestületi dicséret, legalább 5 tantárgyból jeles:
1.a. Kacsándi Lili Fruzsina, Silye Borbála Boróka, Lakatos

Bence János.
1.b. Gyarmati Bianka, Varga Botond.
1.c. Karacs Anna Erzsébet, Lengyel Fruzsina, Veres Patrícia

Réka.
2.a. Sándor Ákos, Silye Zsuzsanna
2.b. Erdélyi Dániel, Ignát Nikolett, Kozma Panna Ágnes,

Vértesi Viktória.
2.c. Baranyai Fanni, Torzsa Bianka Lili, Tóth Bence.
2.d. Ádám Bence, Kiss Péter, Megyesi Emese, Pólyik Ágota,

Putnoki Vanessza, Sándor Bence.
3.a. Gyetkó Petra.
4.a. Nagy István, Nagy László, Szűcs Adrienn, Zilahi Viktória.
4.c. Szalontai Zita, Tóth Panna, Törő Orsolya Réka.
4.d. Lakatos Zoltán.
Kitűnők: 
1.a.Erdei Petra, Zahonyai Bernadett.
1.b.Árva Kristóf, Bányai Dominik, Cseh Donát, Deák

Zsuzsanna, Grega Zsuzsa, Krek Rebeka, Lakatos Panna, Nagy
Nándor, Palugyai Bence, Papp Tímea, Rácz Roland, Tóth
Boglárka, Varga Dániel, Vincze Koppány.

1.c.Alföldi Máté, Ferkovics Vanda, Fűzfői Márk, Lakatos Lionel
Zsolt, Medgyesi Levente Imre, Nagy Eszter, Rácz Zsófia Sára,
Szabó Gergő, Szabó Martin Ervin, Szilágyi Márk.

2.a. Csontos Máté, Nagy Anna, Szabó Zoltán, Tálas Luca Áfra.
2.b. Ásztai Dániel, Kozáp Lionel, Lakatos Péter.
2.c. Bara Zsolt, Gáti Zsófia, Sándor Dominik, Tömöri Viktória,

Vertetics Csaba.
2.d.Varga Máté Csaba.
3.a.Ádám Balázs, Gaál Regina, Holló István, Kopezda Andrea,

Szabó Tamás
3.b. Deák Zsolt, Debreceni Milán, Demjén Nóra, Kiss Balázs,

Szabó Blanka, Tömöri Ádám, Varga Ádám, Zilahy Vanda.
4.b. Molnár Boglárka.
4.c. Medgyesi Dorottya.
4.d. Kiss Gergő Bence, Kovács Ilona, Pólyik Orsolya.
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A Szeredás Együttes vásári komédiával szórakoztatta
a vámospércsieket

Az elszármazottak találkozóján jó ebédhez szól a
nóta Molnár Júlia a Nagyváradi Szigligeti Színház

művészének és kísérő zenekarának jóvoltából

Az ünnepélyes honosításon Ménes Andrea 
polgármester és a hajdú népviseletbe öltözött fiatalok

Csoportkép honosított honfitársainkról
a honosítást végző polgármesterrel

Kis rEsti mese, az Orfeum Művészeti Egyesület előadásában

Látványos felvonulás majorettekkel 
és pénzügyőr zenekarral Vámospércs utcáin

Rendvédelmi dolgozók rendhagyó kiállítás 
megnyitója többek között Sipos Jenővel 

a NAV szóvivőjével

Népi étel bemutatón sok finomságot is
kóstolhattunk

10 éve már, hogy visszakapta városi rangját települé-
sünk. Ezt ünnepeltük július 1-jén és másodikán. Az ünnep-
lésre az is okot adott, hogy megható ünnepségen csopor-
tos honosítási ceremónia zajlott a városházán, és kiosz-
tották a nemrég alapított városi kitüntetéseket is. Vá -
mospércs Városi Ön kormányzat Pedagógiai Díját Ráczné
Stummer Ibolya, a Vámospércs Városért kitüntető díjat
Fátyol Zoltán, valamint Vámospércs Városi Önkor -
mányzat Sport Díját Nótin László kapta. Valamen nyiük -
nek gratulálunk, és a következő számunkban interjút is
kérünk majd tőlük. A hivatalos események mellett maradt
idő a szórakozásra is. Az alábbiakban egy rövid, képes íze-
lítőt adunk a városnapi programokról.


