
VÁMOSPÉRCSI
HÍREK XVII. évfolyam

I. szám
Ára: 90,- Ft 2007. január

Karácsony előestéjén, vigíli-
áján közös fenyőünnepre invi-
tálta a város vezetése a lakossá-
got. A polgármesteri hivatallal 
szembei főtéren már jó előre 
felállították a betlehemi jászolt, 
amely köré szép, bensőséges 
hangulatú műsor kerekedett a 
nagy számú érdeklődő örö-
mére.

Az óvodás gyekek betlehemes 
játékot mutattak be, amelyhez  
saját kis betlehemet készítettek. 
Kissné Nemes Katalin és Dani-
né Vadász Ágnes tanították be 
az aprócska szereplőket, akik 
nagy sikert arattak, mint aho-
gyan a népdalkör tagjainak és 
az óvónők erre az alkalomra 
összeállt kórusának szebbnél 
szebb karácsonyi dalai is, 
Nagyné Ács Erzsébet szinteti-
zátor kíséretével.

Ménes Andrea polgármester 
ünnepet köszöntő beszédét kö-
vetően kerültek átadásra a már 
korábban meghírdetett „Legszeb-
ben kivilágított porta” díjai. Öt 
„legszebb” házat talált a sok 
szépen feldíszített ház között a 
zsűri. Egy-egy képzőművészeti 
alkotás – amelyek a helyi alko-
tótáborban készültek – már biz-
tosan a karácsonyfa alá került 
Nagy Roland, Illés László, Al-
bert József, Bende József és 
Hajdú Zoltánék családjában.

Az ajándékokat oklevél kí-
séretében adta át a városvezető.

A programok után forralt 
borral, pogácsával, szaloncu-
korral s más édességekkel kí-
nálták nemcsak a főtéren lévő-
ket, de az éppen arra járókat is a 
szervezők.

A nap folyamán a város ve-
zetője végiglátogatta az intéz-
ményekben – óvoda, iskola, Idő-
sek Otthona – szervezett külön 
kis karácsonyi ünnepségeket is.

Tényleg boldog
új évet!

Egekig ér a szóinfl áció, 
mondunk valamit, s nem 
értünk rajta semmit, nem 
gondoljuk komolyan a sza-
vak tartalmát, sőt... „Ked-
vencem” az egyik kollé-
gám, aki hosszan beszél 
valakivel telefonon, s ami-
kor leteszi a kagylót, kí-
gyót, békát mond szeren-
csétlen beszélgetőtársára, 
áztatja, gyalázza – hát mit 
mondjak, nem túl szim-
patikus. Mert elképzeljük, 
hogy velünk is, a mi há-
tunk mögött is ugyanezt 
teszi. Csókolom – köszön a 
tündérszép 17 éves lány az 
utcán, ám nem tesz sem-
mit. Ígérgetnek, csak ígér-
getnek – bosszankodott már 
Karinthy is, szép dolgokat 
helyeznek kilátásba, az 
ember várakozik, de a gyö-
nyörűszép lány nemhogy 
csókolna, hanem hűvösen 
ellibeg mellettünk.

Mennyit beszélünk („ígé-
rünk”) feleslegesen! Ezer 
év óta nem láttalak – 
mondjuk egymásnak, mint-
ha lenne a mi életünkben 
ezer év, már hetven is csak 
ritkán. BUÉK – mondjuk 
ilyenkor, már ki sem 
mondjuk a teljes verdik-
tet, hogy boldog, eredmé-
nyekben gazdag, szép évet 
kívánok neked kedves em-
bertársam, mert hisz nyil-
vánvalóan te is ezt kívá-
nod nekem. Még jó, hogy 
nem azt kívánjuk egy-
másnak, hogy „buék” be-
léd az ördög, te föld terhe, 
soha nem felejtem el semmi 
komiszságodat, amit elkö-
vettél velem szemben.

Milyen jó lenne, ha hagy-
ni tudnánk ezeket az em-
beri talmiságokat, ezeket 
az alacsonyságokat, s ami-
kor kérdezzük egymást, 
amikor érdeklődünk, tény-
leg meghallgatnánk a má-
sikat, s tudnánk igaz 
szívből azt kívánni egy-
másnak, hogy tényleg, va-
lóban, igaz szívemből kí-
váok neked boldog új évet.

Erdei Sándor

Jegyzetünk Közös fenyőünnep a főtéren

Városunk legidősebb lakója Czekk Andrásné, aki december 19-
én ünnepelte 99. születésnapját. Az Idősek Otthonában lakó nénit a  
lakótársai és a gondozónők bensőséges ünnepségen köszöntötték, 
valamint a Duna Televízión keresztül küldte el jókívánságait lánya, 
aki külföldön él, s a nagy távolság miatt nem tudott édesanyjával len-
ni a jeles napon.

Ménes Andrea polgármester asszony is nagy szeretettel és 
virágcsokorral köszöntötte Czekk nénit, jó erőt egészséget kívánva 
a város legidősebb lakójának. 

A legidősebb néni

Ménes Andrea köszönti a legidősebb nénit 

B É K É S ,  B O L D O G  Ú J  É V E T  K Í V Á N U N K  M I N D E N  K E D V E S  O L V A S Ó N K N A K !

Külön kis jászlat készítettek az óvodások

A résztvevők egy csoportja

Az idősekhez ajándékkal érkezett a város vezetője

Az egyik”legszebb” porta Fotók: Sz. Vrancsik Éva



Pénzes Imrét és feleségét Piroska mamát 60. házassági 
évfordulójuk alkalmából szívből köszöntik szeretteik

A Képviselő-testület 2007. január 4-i rendkívüli ülésén több, a költségvetést megalapozó rendeletet és 
határozatot fogadott el, melyek 2007. január 15-étől fognak hatályba lépni; ezek közül a legfontosabbakról 
szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot:

1. Az étkezési térítési díjak
A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények étkezési normáit a következők szerint állapította 
meg:

1) Óvodás gyerek norma: 240,-Ft/nap
2) Menzás gyerek norma: 200,- Ft/nap
3) Napközis gyerek norma: 311,- Ft/nap
4) Szociális Szolgáltató Központ bentlakók normája: 412,- Ft/nap
5) Vendégebéd norma: 320,- Ft/nap
6) Vendégebéd térítési díja: 586,- Ft/nap
7) Iskolában kötelezően bentétkezők térítési díja: 614,- Ft/nap (napközis gyermek normával számolva)
8) Óvodában kötelezően bentékezők térítési díja: 539,- Ft/nap (óvodás gyermek normával számolva)
9) Szociális Szolgáltató Központban kötelezően bent: 547,- Ft/nap étkezők térítési díja (napi kétszeri 

normával számolva)

2. Ivóvíz- és szennyvíz díjak
A Képviselő-testület az ivóvíz- és a szennyvíz díját 3%-al emelte meg, az alábbiak szerint:

1) Lakossági és közületi ivóvíz díja egyaránt: 270,-Ft/m3

2) Lakossági szennyvíz díja: 121,-Ft/m3

3) Közületi szennyvíz díja: 206,-Ft/m3

3. Piaci helypénzek
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a piaci helyhasználati díjakat nem emeli, a vásártéri helyhasz-
nálatért fizetendő díjakat, a mérlegelési díjszabást és az üres járművek helyfoglalási díjai azonban 10%-al 
nőni fognak, a következők szerint:

3.1. Piaci helyhasználati díjak:
A piacra árusításra felvitt árucikkek és szállító járműveik után az alábbiak szerinti mértékben napi 
helyhasználati díjat kell fizetni:

1.) Ruhanemű, műanyagáru, cipő-, bőráru, vas-műszaki cikk és egyéb máshova nem sorolható 
áruféleség minden megkezdett m2 után beleértve a járművel elfoglalt területet is): 480,- Ft

2.) A vámospércsi őstermelőknek az asztalon történő árusításukért m2-enként: 300,- Ft
3.2.Vásártéri helyhasználati díjak
1.) Ló, szarvasmarha darabonként: 240,- Ft
2.) Borjú, csikó, szamár, öszvér, darabonként: 120,- Ft
3.) Hízott sertés darabonként: 120,- Ft
4.) Sovány sertés, juh, süldő, kecske darabonként: 100,- Ft
5.) Szopós malac, bárány, gida darabonként: 66,- Ft

Járműről történő árusítás esetén az üres járművekre megállapított helyfoglalási díjat is meg kell fizetni.
3.3.Mérlegelési díjszabás:
1.) 1-100 kg-ig darabonként: 66,- Ft
2.) 100-300 kg-ig darabonként: 142,- Ft
3.) 300 kg felett darabonként: 264,- Ft
4.) akolhasználat darabonként: 15,- Ft

3.4.Üres járművek helyfoglalási díja naponta (kizárólag a vásártéren):
1.) Tehergépkocsi 1 tonna teherbírás felett: 264,- Ft
2.) Tehergépkocsi 1 tonnáig, személygépkocsi, szekér: 142,- Ft
3.) Motorkerékpár, kézikocsi, targonca: 66,- Ft

4. Az önkormányzat alaptevékenységét kiegészítő tevékenységek térítési díjai
A helyi újság ára emelkedik, a hirdetési díjak és a földhaszonbérleti díjak azonban nem, az autóbusszal 
történő személyszállítási díjszabás pedig átalakításra kerül, a következők szerint:

1. Vámospércsi Hírek ára bruttó :100,- Ft 
2. Hirdetési díjak a Vámospércsi Hírekben:
 a) apróhirdetés szavanként: 80.- Ft
 b) 1/16 oldalas hirdetés: 4.950.-Ft
 c) 1/8 oldalas hirdetés: 9.900.-Ft
 d) 1/4 oldalas hirdetés: 16.500.-Ft
 e) 1/32 oldalas hirdetés: 2.800.-Ft
 f) köszönetnyilvánítás térítésmentes
3. Az autóbusszal történő személyszállításért fizetendő díj mértéke:
 a) alapdíj: 5.500,-Ft
 b) pótdíj: 200,-Ft/km
4. Földhaszonbérleti díj mértéke naptári évenként:
 a) szántó: 10.600,- Ft/kh 
 b) legelő: 8.300,- Ft/kh
 c) zártkert: 8.300,- Ft/kh

5. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet módosítása 
A díjak az AKSD Kft. kalkulációja alapján 6%-al kerülnek megemelésre, a következők szerint:

A hulladékgyűjtő edényzetek ürítésének díja: 273,- Ft/edényzet
A hulladékgyűjtő zsákok ürítésének díja: 136,- Ft/zsák

Ezzel összefüggésben átalakításra kerülnek a képviselő-testület döntése nyomán a díjkedvezményekre vo-
natkozó szabályok is, - mely 2007. június 1-jétől lépnek hatályba - a következők szerint:

1. Az önkormányzat Képviselő-testületének Szociális-, egészségügyi- és kisebbségi ügyek Bizottsága a 
kérelmezőt az alábbi feltételek teljesülése esetén 50%-os mértékű díjkedvezményben részesítheti:

 a) ha a család három vagy annál több gyermeket nevel, és a család egy főre eső jövedelme nem lépi 
túl a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, vagy

 b) ha a szülő gyermekét egyedül neveli, és a család egy főre eső jövedelme nem lépi túl a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, vagy

 c) ha a család a gyermekek után emelt összegű családi pótlékban részesül, és a család egy főre eső 
jövedelme nem lépi túl a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét

2. Az önkormányzat Képviselő-testületének Szociális-, egészségügyi- és kisebbségi ügyek Bizottsága 
100%-os mértékű díjkedvezményben részesíti azt a személyt, aki 70. életévét túlhaladta,

3. Az önkormányzat Képviselő-testületének Szociális-, egészségügyi- és kisebbségi ügyek Bizottsága 
100%-os mértékű díjkedvezményben részesítheti azt a személyt, aki a 65. életévét túlhaladta, és

 a) akinek esetében a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja túl a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 200%-át, vagy

 b) egyedülálló, amennyiben jövedelme nem haladja túl a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
300%-át

Az öregségi nyugdíjminimum összege 2007. évben 26830,- Ft

6. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása miatt szükségessé 
vált a helyi rendelet megváltoztatása is, mely módosítás lényege a következő:

1. Változtak a hatásköri szabályok, így képviselő-testületi hatáskörben a pénzbeli ellátások közül csak a 
lakásfenntartási támogatás, a szociális törvény 43/B.§-a szerinti ápolási díj, az átmeneti segély és a 
temetési segély maradt.

2. Az egyes ellátások esetében a következő változtatások kerültek elfogadásra:
Az ápolási díj esetében

A Képviselő-testület ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, akkor ha az egy főre számított havi családi 
jövedelem

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem 

haladja meg.
Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a.”

- A temetési segély esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség is módosításra került, így 
annak összege 90.000,- Ft-ban került meghatározásra

- A méltányossági közgyógyellátás megállapításának feltételei is megváltoztak, a következők szerint:
Az a szociálisan rászorult személy is jogosult a közgyógyellátásra, akinek esetében

a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át, egyedül élők esetén annak 250%-át nem haladja meg,

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége pedig eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 20%-át.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti rendeletek és határozatok megtekinthetők személyesen 
a Hivatal Titkárságán és az önkormányzat honlapján is olvashatók.

Ménes Andrea polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Vámospércs Településért és Tanu-

szodáért Közalapítvány a 2005. évi mérleg-
beszámoló főbb adatait, valamint közhasz-
núsági jelentését az alábbiakban teszi 
közzé:

I. Számviteli beszámoló 2005. év
Bevételek  ezer Ft-ban
SZJA 1%-ból  296
Vállalkozásoktól  30
Pályázatból  520
Kamatbevétel  3
Összes bevétel:  849

Kiadások  ezer Ft-ban
pénzeszközátadás  50
anyagköltségek  666
ügyvitel  135
értékcsökkenés  155
Pályázati egyéb  150
Bankköltség  14
Összes kiadás:  1170

2005. ÉVI EREDMÉNY:  -321

II. Cél szerinti juttatások
Megnevezés  ezer Ft-ban

1%-os felhasználás: sportszerekre, pálya-
világítására, főzőhely kialakítására, tan-
uszoda hajszárító bővítésére, ünnepi de-
koráláshoz    296
Egészséges település pályázatából: kemence, 
főzőhelyek, korcsolyapálya, szórólapok, 
egyéb költségek    503
Táborokhoz anyagköltség     27
Úszásoktatáshoz felszerelésekre    40
Összes cél szerinti felhasználás:  866

III. Közalapítványunk a 2005. beszámolás 
évében központi költségvetési, valamint Ön-
kormányzati támogatásban nem részesült. 

A kiírt pályázatok közalapítványra nem 
vonatkoztak. Nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy az Egészséges Településekért 
Alapítvány meghívásos pályázatán ve-
hettünk részt, mivel a közalapítvány 2000-
ben a Soros alapítványtól támogatást nyert, 
a település egészségtervének elkészítéséért. 
Ez alkalommal az Egészséges táplálkozás a 
szabadidő felhasználás és a mozgás népsze-
rűsítése volt a cél. Így az elnyert 520.000 Ft 
is saját erő hozzáadásával valósítottuk meg 
a Tájházban a búboskemencét, a sportpályán 
főzőhelyeket, valamint bár 1 télre szólt, a 
nomád korcsolyapályát, mely a felhasználók 
nagy örömére szolgált. Volt egészségfel-
világosító előadás, szórólapok terjesztése, 
kerékpárutak és munkahelyi gimnasztikák 
szervezése egyaránt.

A 2004. évi személyi jövedelemadóból 
gyűjtött 1%-os bevétel segítette közhasznú 
céljaink megvalósítását, a kuratórium dön-
tése alapján. A felhasználásról, mely 296 
ezer Ft-ot tett ki, a Vámospércsi Híreken 
keresztül adtunk tájékoztatást, melyet is-
mételten köszönünk. Ez évben is a Civil 
Közösségi Tájházban folytattuk a támoga-
tást, és a szervezést művészeti és életmód-
táborok anyagi hozzájárulásával, a gyermek 
és felnőtt programokat kiegészítette az egész-
ségesebb táplálkozást segítő nevelő munka. 

Közcélú programjaink során 866.000 Ft-
ot használtunk fel cél szerinti juttatásonként. 
Városszépítő célunk volt az ünnepek előtti 
díszkivilágítás bővítése, melyhez vállalkozó 
támogatásával együtt 73.000 Ft-al járultunk 
hozzá.

IV. Közhasznú szervezetünk tisztségvi-
selői a Kuratórium tagjai, a 2005. évben 

sem részesültek társadalmi közérdekű mun-
kájuk elismeréseként semmilyen juttatás-
ban. 

V. 2005. évi cél szerinti juttatások minden 
esetben az alapszabályban rögzített fela-
datokra vonatkoztak, a kuratórium döntése 
alapján. Kiemelten: az óvodás, és iskolás 
korúak, az idősebbek szabadidő hasznos 
eltöltésére, a mozgás és helyes életmód be-
folyásolására, sport és tornaszobai, uszodai 
felszerelések bővítésére vonatkozva. Prog-
ramjaink során együttműködtünk az intéz-
ményekkel, más civil szervezetekkel, a la-
kosságon kívül vállalkozásokkal, és az álta-
lános iskola diákjaival. A mintegy tízmillió 
forintos támogatás gyűjtésével a kuratórium 
tagjai által fő célunk teljesült: 2005. év ele-
jén, a tanuszoda beruházás megvalósult, és 
a gyermekek örömére átadásra került. 

Közalapítványuk kuratóriuma a mérleg 
és eredmény kimutatás, valamint a közhasz-
núsági jelentés elfogadását megelőzően, el-
lenőrző bizottságával, majd választott könyv-
vizsgálóval felülvizsgáltatta a törvényi elő-
írásoknak megfelelően. A 2005. évi kimu-
tatások a mérleg eszköz és forrás oldalának 
egyezősége mellett a kuratórium elfogadta 
a beszámolókat, mely egyezőség 843.000 
Ft-ot mutatott. Jelen közzétételen túlme-
nően a közalapítvány közhasznúsági jelen-
tése, valamint működésének bizonylatai az 
érdeklődők számára a székhelyen megte-
kinthető. Fenti jelentésünk tudomásulvételét 
kérve köszönjük mindazok támogatását, 
akik jelenleg is elősegítették közhasznú 
céljaink támogatását. 

Csősz László s.k.
kuratórium elnöke

Közhasznúsági jelentés a 2005. évről

Kedden és csütürtökön, leinformálha-
tó középkorú nő takarítást vállal. Érdek-
lődni lehet a 06-70-633-0567-es telefon-
számon.
Eladó a Róna-kertben 600 négyszögöl 
föld. Érdeklődni lehet: Pólyik Ferencné, 
Ady E. u. 26. szám alatt.

Apróhirdetés

Decemberben születtek

Szilágyi Boglárka Mariann
(Szilágyi Sándor és Botos Borbála)
Kiss Gyöngyi
(Jónás Róbert és Kiss Gyöngyi)
Szabó Lajos
(Szabó Lajos és Hajdú Zsuzsanna)

Csikós Zsófia
(Fazekas László és Csikós Éva)

Akik már nincsenek közöttünk

Török Miklósné (sz:Hunyadi Julianna)
Demeter Gyula
Nagy József

Anyakönyvi hírek

Leveleket várunk, szerzőket keresünk
Kedves Vámospércsiek! Lassan tizenhatodik esztendeje jelenik meg min-

den hónap elején a Vámospércsi Hírek az olvasók megelégedésére. Sze-
retnénk, ha közös életünkből minél több szín, hang, árnyalat, vélemény 
jelenne meg a lap hasábjain. Korábban jórészt hasztalan biztattuk Kedves 
Olvasóinkat arra, hogy jelentkezzenek állandó külső munkatársnak, s nem 
sok sikerrel kértük arra sem városunk polgárait, hogy – esetleg lokálpatrióta 
érzülettől is indíttatva – adjanak hangot (betűt) gondolataiknak, észrevé-
telüknek, javaslataiknak, panaszaiknak. Mindig azt szerettük volna, hogy a 
Vámospércsi Hírek a város demokratikus közéletének agórája legyen. Ehhez 
viszont az Önök részvétele is kell. Várjuk és kérjük tehát aktív viszonyulásukat, 
leveleiket, és szívesen fogadunk munkatársakat az ifjú (és nem ifjú) nemze-
dékek soraiból. 

Erdei Sándor felelős szerkesztő

(Tel.: 525-400/5251, E-mail: deidor@freemail.hu)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett halottunk

Bíró Sándor
temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes gyászunkban

részvéttel osztoztal.

Gyászoló család

K é k f é n y e s
12.05. A Kossuth utca és a Debreceni utca kereszteződésben két 

személygépkocsi összeütközésével anyagi káros közlekedési baleset történt. 

12.09. A Nyírábrányi úton a Vadász presszót ismeretlen tettesek feltörték. 

12.12. B.F. bejelentette, hogy a Bagaméri úti telephelyről ismeretlen 
tettesek különböző gépalkatrészeket tulajdonítottak el. Elkövető felderítve!

Emlékezés
id. Ásztai Béla

halálának
1 éves évfordulójára

Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel Őt már

nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz,

de oly’ jó várni,
Hazudni a szívnek,

hogy ne tudjon fájni.
Még köztünk voltál,

mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk,

soha nem feledünk.
 

Soha nem feledi felesége, 
lányai, fia, vejei és unokái

Értesítem a lakosságot,
hogy ügyvédi fogadóóráim 

helye és időpontja 
megváltozott!

2007. január 1-től 
Vámospércs, Nagy utca 19. 
szám alatt hétfőn 15-től 17 
óráig, szerdán 11-től 12.30-

ig tartok fogadóórát.

Dr. Lengyel Imre
ügyvéd

Mozgáskorlátozottak 
figyelmébe! 

Tájékoztatjuk a városban élő 
mozgáskorlátozottakat, hogy 
az ügyfélfogadási időpont és 

helyszín megváltozott.

2007. január 1-től ismét a 
művelődési ház földszinti 

kistermében, péntekenként 
8 és 12 óra között várja az 

ügyfeleket

Karcza Lajosné
egyesületi csoportvezető.

Szombaton is nyitva!

Január elsejétől kísérleti jeleggel
a könyvtár nyitvatartási idejét bővítettük.

Ezentúl szombaton 10 –12 óráig
is szeretettel várjuk

a kedves olvasókat és az internetezőket.

Szabóné Vrancsik Éva intézményvezető



Bár nem Vámospércs szülötte, mégis e 
hajdú-település az otthona. Kálmán Zsoltné 
Rácz Ildikó 1990-ben végzett a Debreceni 
Tanítóképző Főiskola rajz- és vizuális neve-
lés műveltségi területén, majd friss diplomá-
jával zsebében első útja Vámospércsre ve-
zetett, ahol egy évig kijáró nevelőként, s azó-
ta – máig folyamatosan – helyi lakosként 
okítja szépre-jóra a felnövekvő generációkat. 
Már az előző önkormányzati választás idején 
– kollégái, barátai és tanítványai szüleinek 
bíztatására – felmerült benne a gondolat, 
hogy megmérettesse magát képviselőjelölt-
ként, erre végül tavaly ősszel került sor. 

Kislánykora óta célirányosan készült a 
pedagógusi pályára, ennek megfelelően ta-
nulmányait tudatosan ez irányba folytatta. 
Pályakezdő tanítóként került a Vámospércsi 
Általános Iskolába, ahol a tantestület, a szü-
lők és a gyerekek részéről kezdettől fogva 
nagy szeretet vette s veszi körül. 

A népi hagyományok bűvöletében 

Milyen indíttatásból választotta ezt a szép 
hivatást?

– Családunk Pocsajból származott el, az 
ottani általános iskolában eltöltött öt év volt 
életem első meghatározó élménye. Szeretett 
tanítóm, Bessenyei Gézáné oltotta belém a 
szakma iránti tisztelet és szeretet magjait, az 
ő emberséges és példamutató munkája – úgy 
gondolom – nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
később a tanítói hivatás mellett döntöttem. 
A főiskolai évek alatt csoportvezetőm, Ma-
koldi Sándor festőművész hatására fordul-
tam a népművészet, a hagyományőrzés felé, 
s ezen vonzódásom népi kultúránk, hagyo-
mányaink iránt arra indított, hogy isme-
reteimet bővítsem, ezért négy évvel ezelőtt 
felvételiztem a Debreceni Egyetem néprajz 
szakára, ahol jövőre kapom meg a második 
diplomámat. 

A rajztanításon kívül immár öt éve veze-
tem a helyi művelődési házban működő 
tűzzománc-szakkört – a szülők és gyerekek 

legnagyobb megelégedésére. E mellett – a 
nyári szünetben – a kézműves foglalkozás 
iránt érdeklődő fi atalság számára rendsze-
resen táborokat szervezünk. Az első alkotó-
tábor ötlete is tőlem származik, és nagy 
örömmel töltött el, hogy az akkori város-
vezetés valamint a művelődési ház igazgató-
nője egyaránt támogatta a kezdeményezést. 
Bízom abban, hogy a közeljövőben – a fo-
lyamatosan növekvő igényeket fi gyelembe 
véve – az eddigi egy hetes turnusok helyett 
akár két-három hetesek is megvalósulhat-
nak, hogy minél több gyerek tölthesse el hasz-
nosan a szabadidejét.

Lehetőséget a gyerekeknek!

– A kulturális bizottság tagjaként hogyan 
ítéli meg a település közösségi életét?

– Több mint másfél évtizede követem 
fi gyelemmel a helyi kulturális helyzet alaku-
lását, és azt tapasztalom, hogy – elsősorban 
a fi atalok körében – nincs közösségi élet Vá-
mospércsen. Míg az idősek akár nyugdí-
jas-klubban, akár a pávakörben gyakran 
összejönnek, addig a kamaszgyerekek nagy 
részének nincs, vagy csak kevés lehetősége 
nyílik tanítási órákon kívüli szabadidős 
programok látogatására. E hiátus megszün-
tetésére feltétlenül megoldást kell találnunk, 
éppen ezért jelenleg modern-, illetve nép-
táncoktatás indítását szorgalmazzuk. Léte-
zett ugyan korábban a településen néptánc-
csoport, ám sem az ennek helyt adó mű-
velődési ház, sem az önkormányzat részéről 
nem volt érezhető a megtartó erő, így a 
csoport lassan szétszéledt. A folyamatos mű-
ködtetéshez pedig nem feltétlen anyagi, in-
kább humán támogatásra, lelkesítésre lett 
volna szükség. Az itt élő családok nagy része 
sajnos nem engedheti meg magának, hogy 
akár csak a közeli Debrecen nyújtotta kultu-
rális programokat, szórakozási lehetősége-
ket célozza meg, ezért úgy gondoljuk, szeren-
csés lenne, ha helyben tudnánk biztosítani 
számukra hasonlóakat.

Vámospércsen a kultúra, a közművelődés 
területére nem fektettek kellő hangsúlyt az 
utóbbi években. A művelődési házunk ki-
használatlan, funkcióját vesztett épület csu-
pán. Jelenleg felújítás alatt áll, hogy barát-
ságos, praktikus, az igényeknek megfelelő 
színvonalú környezet vegye körül a betérni 
vágyókat. A létesítményben üzemelő mozi 
sem felel meg a kor elvárásainak, hiszen – 
a galériával leválasztott színházterem osz-
lopai miatt – szinte élvezhetetlen egy fi lm a 
mozilátogató számára. A jövőben, egy ki-
sebb befogadóképességű mozi létrehozá-

sában gondolkozunk, a régi helyére pedig, 
a művelődési ház folyamatban lévő átala-
kítása során, egy olyan színháztermet szeret-
nénk, ahová gyermek és felnőtt vendégelő-
adásokat is meghívhatnánk. 

Az igényekre építve

– Ha jól tudom, már hosszú ideje fog-
lalkoztatja a helyieket, hogy lesz-e, és ha 
igen, milyen képzést nyújtó középiskola 
fog a közeljövőben beindulni Vámospér-
csen...

– Meggyőződésem szerint az a legfon-
tosabb, hogy először, kistérségi szinten fel-
mérjük, milyen típusú képzésre van szük-
ség. A korábbi elgondolás – informatikai is-
kola létesítése – helyett az utóbbi időben az 
önkormányzat részéről egyre inkább az kör-
vonalazódik, hogy elsősorban szakmát adó 
szakközép-, illetve szakmunkásképző bein-
dítása lenne a legcélszerűbb, hiszen, mint 
tudjuk, itt is, ugyanúgy, mint az Európai 
Unióban, főleg szakemberekből van óriási 
hiány.

Az oktatáspolitikában, azon belül a köz-
oktatásban történt változások, valamint az 
önkormányzatok csökkenő fi nanszírozása 
miatt az a tendencia fi gyelhető meg, hogy 
folyamatosan szűnnek meg a kisebb falvak 
iskolái, ezen települések diákjai így nem 
lakóhelyükön, hanem egy másik település 
nagyobb befogadóképességű intézményé-
ben fognak tanulni. Úgy gondolom, jó föld-
rajzi adottságának köszönhetően Vámos-
pércs felvállalhatná azt a szerepet, hogy a 
környező településekről ide vonzza a fi ata-
lokat.

Hassó Adrienn

Névjegy

Név: Kálmán Zsoltné Rácz Ildikó
Illetőség: Debrecen, gyermekeivel 16 éve 
él Vámospércsen
Családi állapot: elvált, két gyermek – 
Zsolt (14) és Krisztina (12) – édesanyja
Végzettség: Debreceni Tanítóképző Fő-
iskola (1990), jelenleg negyedéves a Deb-
receni Egyetem néprajz szakán
Munkahely: Vámospércsi Általános 
Iskola
Politikai pályafutás: 10 éve lépett be a 
FIDESZ Magyar Polgári Szövetségbe, 
2006. október 1-e óta a vámospércsi kép-
viselő testület tagja

Ú j  k é p v i s e l ő k
Legyen vendégcsalogató, barátságos a művelődési házunk

„ Szeret ném,  ha  fe lpezsdü l ne Vá mospércs  ku lturá l i s  é le te ! ”

Kálmán Zsoltné Rácz Ildikó

Elismerés a tehetség gondozásért
A Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés kitüntetésben részesítette Ráczné Stummer 

Ibolya énektanárnőt, aki a 2005-2006 tanévben végzett kimagasló tehetséggon-
dozó munkájáért, az általa felkészített tanulók országos versenyeken való sikeres 
részvételéért kapta meg a megyei vezetés elismerését. Huszonnyolc pedagógus 
érdemelte ki megyeszerte a Pedagógiai Intézet által véleményezett, anyagi meg-
becsüléssel is járó díjat. Az iskolavezetés és a kollégák mellett Ménes Andrea pol-
gármester is gratulált az elismeréshez, s tárgyjutalomban részesítette a kitüntetett 
tanárnőt.

A polgármester is gratulált  Fotók: Sz. Vrancsik Éva  

Előkelő helyezés
A Diószegi Sámuel Oktatóközpont pályázatot hírdetett a megye általános 

iskolásai számára. A téma: Az év fája: a magyar kőris.
Harmincöt dolgozat érkezett a felhívásra, köztük a Szűcs Réka, Stomp Gabriella, 

Kocsis Edina, Újvári Krisztina alkotta 7/a. osztályosok csapata által írt dolgozat, 
amely az előkelő második helyezést érte el. A diákok felkészülését Elekné Laczkó 
Judit tanárnő segítette.

Mesemondó verseny
Lakatos Péter 4.c osztályos tanuló első helyezést ért el.

Mikulás kupa
Fülöpön szerepelt az iskola focicsapata a környező települések iskoláinak szer-

vezett Mikulás kupán. A csapat egy győzelemmel és két döntetlen meccsel a do-
bogó harmadik fokára állhatott fel. A torna gólkirálya a hatodikos Kovács György 
lett, csapattársai Boros Antal, Nagy Márk és Szőke Sándor voltak.

Kipróbálták a szimulátort
Kilenc település iskolásait látták vendégül Fülöpön a bűnmegelőzési napon, 

amelyet rendszeresen szervez a kis falu iskolájának egyik lelkes pedagógusa, Boros 
Viktorné. Városunkat a 7/a. osztályból kilenc tanuló képviselte. A gyerekek előa-

dásokat hallgathattak neves szakemberektől, akik a rendőrség, polgárőrség, ha-
tárőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság képviseletében voltak jelen. A színvo-
nalas karate bemutató mellett legnagyobb sikere annak a szimulátornak volt, 
amelyen kipróbáltatták a merészebb gyerekek, hogy a biztonsági öv használata 
életet menthet egy-egy nagyobb ütközés során.

I S K O L A I  H Í R E K

Meghívó
Vámospércs Város Önkormányzata és a Művelődési Ház

tisztelettel meghívja a lakosságot
2007. január 21-én (vasárnap) 17 órakor

a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségre.

Program:

- Ménes Andrea polgármester
  ünnepi köszöntője
- János Vitéz című daljáték
  a Tihanyi Vándorszínpad
  előadásában,

   amely a szerelemről, a barátságról és a hazaszeretetről szól!

A rendezvény ingyenes,
minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség!

Nem a hagyományos betle-
hemesjátékkal, hanem egy szép, 
megható mese színpadi válto-
zatával készültek az iskola ta-
nulói a karácsony köszöntésé-
re. A második évfolyamosok 
Holle Anyó meséjével varázsol-
tak könnyeket a szemekbe, bé-
kességet a lelkekbe. A harminc-
két szereplő mellett a harminc 
tagú énekkar Ráczné Stummer 
Ibolya énektanárnő vezetésé-
vel, s Nagyné Ács Erzsébet szin-
tetizátor kíséretével csodála-
tos élménnyel gazdagították a 
szülőket, a meghívott vendége-
ket és iskolatársaikat. A műsort 
Sarudiné Oláh Enikő, Csürké-
né Molnár Edit, Kissné Vályi 
Mónika tanítónők rendezték, 
s készítették fel a gyerekeket. 
A stílszerű, ötletes és a kará-

csonyi hangulathoz illő dísz-
leteket Varga Sándorné készí-
tette. A kimagasló színvonalú 
előadásért a város polgármes-

tere, Ménes Andrea és az isko-
la igazgatója, Deákné Demjén 
Ilona az ünnepi jókívánságok 
mellé gratuláltak a felkészítő 

tanároknak és a kis diákoknak 
egyaránt. Az előadást január 
elején az óvodásoknak is be-
mutatták a szereplők.

Holle anyó meséjével köszöntötték az ünnepet

Szép előadás a színpadon



December közepén a művelődési házban szervezett véradást a Vöröskereszt 
Hajdú–Bihar megyei Szervezete és a Vérellátó állomás. Huszonnyolcan jelentek 
meg, s adtak vért, megmentve ezzel nyolcvannégy életet, ugyanis egy véradó 
három életet menthet meg az önkéntes véradással. Örvendetes, hogy egyre több 
fiatal jelentkezik véradásra, s az is, hogy nő a donorok száma. Január 16-án a Vö-
röskereszt képviselői és Ménes Andrea polgármester a művelődési házban fogják 
köszönteni s megajándékozni azokat akik, kiemelkedően sokszoros véradók. 
Közöttük is kiemelkedik Méhész Sándor, aki 220 alkalommal adott vért, s mentett 
életeket. A kitüntetett véradók külön értesítést kapnak a rendezvényről.

Sok fiatal is adott vért

A Korponai kiváltságlevél keltezésének 401 éves évfordulója 
tiszteletére ünnepi megemlékezést tartott a város vezetése a re-
formátus egyházközséggel közösen. Az imateremben kezdődő 
megemlékezésen Ács Ferenc református lelkész igehirdetését, s 
Ménes Andrea polgármester ünnepi köszöntőjét követően a 
népdalkör tagjai szép, régi énekekkel emelték a megemlékezés 
színvonalát, majd az önkormányzat, az intézmények, civil szer-
vezetek, egyházak, pártok képviselői megkoszorúzták a város-
háza falán, az előző évben, a kerek négyszáz éves évforduló tisz-
teletére elhelyezett emléktáblát, amely örök mementóul szolgál 
a hajdú múltunkra való emlékezéshez.

Az református egyház részéről is koszorúztak

A cigány kisebbségi önkormányzat több mint kétszáz roma 
gyereknek szervezett Mikulás-napi meglepetést a művelődési 
házban. Kozáp Tibor, a kisebbségi önkormányzat elnöke  elmon-
dása szerint minden gyermek játékot valamint édességcsomagot 
kapott a református szeretetszolgálat adományából, de sütemény 
és üdítő ital is jutott minden résztvevőnek. Beszédében kérte a 
gyerekeket, hogy tanuljanak jól, viselkedjenek illendően, s akkor 
ők is hasznos tagjai lesznek a társadalomnak. Nagy meglepetést 
okozott a cigányzenekar kíséretében érkező télapó, akinek a 
gyerekek versekkel kedveskedtek, amelyeket Lakatos Margit ta-
nított be. A lelkes szülő sok segítséget kapott a tanítónéniktől, 
akik a szereplő gyerekek kiválasztásában is közreműködtek. 
Hegedű- és nagybőgő-kísérettel énekelték a Hull a pelyhes fehér 
hó című dalt, s más karácsonyi énekeket.

A kisebbségi önkormányzat tagjai az ünnepségen muzsikáltak

Karácsony első napján az úrvacsoraosztással egybekötött ün-
nepi istentiszteleten vette birtokba a református gyülekezet a 
felújított templombelsőt. 

Az elmúlt évben az Észak-Alföldi Regionális Területfejlesztési 
Tanácstól tíz millió forint pályázati támogatásban részesült az 
egyház, amelyhez a szükséges önerőt közadakozásból biztosí-
totta.

Ugyanígy közadakozásból újultak meg a drapériák, amelyek 
bordó alapszínben, arany hímzéssel, hozzá harmonizáló bordó 
mintás futószőnyegekkel, arany színű űlőpárnákkal teszik ele-
gánssá a szépen kijavított, újrafestett, egyszerű, fehér falazatú 
templombelsőt. Újdonságnak számít a három hímzett zászló is, 
amely szintén a felújítás és megújítás eredményeképpen került a 
falakra. Megújult a padozat is, azonban a melegítőpárnákra már 
nem jutott pályázati támogatás, így nagy hidegek alkalmával 
továbbra is a fűthető imateremben tarják az istentiszteleteket és 
egyéb egyházi összejöveteleket. 

Legutóbb két évtizeddel ezelőtt került sor belső tatarozásra, így 
legjobbkor jött a pályázati lehetőség, amelyet három évre szaka-
szolva biztosít a pályázat kiírója – tudtuk meg Ács Ferenc refor-

mátus lelkésztől, aki negyedszázada szolgál a településen, s ez-
eddig a legnagyobb volumenű beruházást „vezényelte le” a pres-
bitérium közreműködésével.

Szinte az egész várost „be-
barangolta” a Mikulás decem-

ber első napjaiban. Az óvodá-
soknak és az alsó tagozatosok-

nak a tornaterembe hozott mű-
sort, s persze szaloncukrot is a 

nagyszakállú. Osztályonként is 
szerveződtek programok, s az 
idősek otthonától kezdve a mű-
velődési ház kiscsoportjain át 
sok száz csomag s egyéb ajándék 
talált gazdára a Mikulás jóvol-
tából.

A Múlt és Jövő Egyesület által 
pályázati pénzből megvalósuló, 
közösségfejlesztő programban 
résztvevő fiatalok a hetedik-nyol-
cadik osztályosokat hívták meg 
egy jó kis bulira, amelyen ter-
mészetesen a Mikulásé volt a 
főszerep, de a vidám vetélkedők 
és a tánc sem maradhatott el.

A visszajelzésekből ítélve nem-
csak a gyerekek, de a szülők is 
örültek „csemetéik tartalmas 
szórakozásának”.

A programot jelenlétével 
megtisztelő Ménes Andrea pol-
gármester is elismeréssel szólt a 
a fiatalok mulatságáról.

12. péntek: Hangya boy
(színes amerikai animációs film)
Korhatár nélkül megtekinthető.
19. péntek: Dögölj meg John Tucker!
(színes, szinkronizált, am. filmvígjáték)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelettel!
26. péntek: Pata tanya: Baromfi buli
(színes, szinkronizált, am. fajzfilm)
Korhatár nélkül megtekinthető.

Az előadások 18 óra 30 perckor kezdődnek. Belépődíj egységesen: 400 Ft.
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján más időpontokban is fogadunk.
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a művelődési házban.
Havi bérlet vásárlása esetén valamennyi film 50%-os kedvezménnyel tekinthető meg.
A bérletet névre szólóan lehet megváltani, másra át nem ruházható!
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Megújult a templombelső

Megterítették az úr asztalát az avatásra

A  M i ku l ás  be barango l t a  a  várost

Hegedűszó kísérte a Mikulást
Vetélkedtek is a színpadon  Fotók: Sz. Vrancsik Éva

A hajdúmúltra emlékeztünk

Életeket mentettek a véradók


