
A magyar történelem
legigazságosabb uralko-
dójának tartott Mátyás
király nevét kapta az isko-
la a névadó ünnepségen. 

„Tisztelt Egybegyűltek!
Kedves Vendégeink! E mai
nap piros betűkkel jegyezte-
tik kalendáriumunkba, mert
most vétetik keresztség alá
ez intézmény, nemes urunk
Mátyás király neve által” – e
reneszánsz kort idéző sza-
vakkal köszöntötte Deákné
Demjén Ilona igazgatónő az
érthetően nagyszámú ven-
dégsereget vonzó ünnepsé-
gen. A tanév kezdetekor át -
adott bővített és felújított,
Európai színvonalú iskola ez
eddig „nem vétetett kereszt-
ség alá”. A  „királyi pár” – Má -
tyás király és gyönyörű fele-
sége, Beatrix királyné bevo-
nulásával kezdődő nagysza-
bású ceremónia fő szónoka
Ménes Andrea polgármester
volt, akit a ceremóniamester
– Sütő Csaba tanító – a
következő szavakkal hívott
szónoklatra: „Nemes vendé-
günk, nagytiszteletű helytar-
tónak adománya és kegyes
szócsokra fogadtassék. Mé -
nes Andrea egyebek mellett
a következőket mondta a
név választással kapcsolat-
ban: „Amikor a képviselő-
testület, a szülők, pedagógu-
sok és diákok véleményével
teljesen azonosulva úgy
dön tött, hogy Mátyás király
nevét adja általános iskolájá-
nak, döntésével félreérthe-
tetlenül kifejezte azon akara-

tát, hogy vállalja ezeréves
tör ténelmi örökségét, nem
hagyja veszni értékeit, és
gyermekeit olyan szellem-
ben akarja nevelni, hogy
letéteményesei lehessenek a
következő ezer esztendőnek
is. A névválasztás kapcsán
szempontként lebegett előt-
tünk egy olyan személyiség
nevének választása, aki kötő-
dik településünkhöz, s is -
mert lehet valamiképpen
egy 6 éves gyermek előtt is,
hisz a legkisebb diákoknak
is büszkeséggel kell kiejteni
iskolájuk nevét. A legenda
szerint Vámospércs onnan
kapta a vámos előnevet,
hogy Mátyás királyt magát is
megvámolták őseink, vagy
egy másik teória szerint: tőle

kaptuk a vámszedő jogot.” A
történelemtanárhoz méltó
szép ünnepi beszéd után a
városvezető Mátyás királyt
ábrázoló domborművet –
becses ajándékot -  ajándé-
kozott az iskolának, amely
Somogyi László képzőmű-
vész keze munkáját dicséri.
Ezután az iskola tanulói
adták át csokorba szedett
műsorukat, amely igazi re -
neszánsz kort idéző produk-
ciók sokaságát vonultatta
fel. Versek, táncok, mesejá-
ték, csodálatos dalok a közel
ötven fős kórus torkából,
zongora- és gitárzene – volt
ott minden, mi léleknek-
szellemnek kellemes ingere.
S az „audencia” végeztével,
kezdetét vette a gazdag lako-

ma, amely puszta látványá-
val is gyönyörködtetett.
Voltak ott sültek malacból s
más jószágokból, dekoráció-
ként fácánok szolgáltak sző-
röstül bőröstűl. 

Délutánra is maradt prog-
ram bőven, hisz esküvésre
gyűltek a népek. „Mind, ki itt
áll most lenn, fogadalmat
tészen, hogy e palotára min-
dig büszke lészen” – hang-
zott az ukáz a ceremónia-
mester szájából. Ezután is -
mét kezdődött a vigalom,
táncos lábak ropták, ifjak
hadakoztak, a többiek pedig
vígan vásároztak. Így telt el
az idő egészen napestig, e
napot a sok száz főnyi nép-
ség sokáig emlegetheti.
(Fotók és szöveg: Sz. V. É.)

Mert 
megérdemlik

Kikerülhetetlenek életünkben a különböző
betegségek, hiszen sem a zsírszegény, koleszterin-
mentes étrend, sem az alkohol és nikotin nélküli
életmód, sem a rendszeres kontrollvizsgálatok, de
még a fitness-és wellnesskúrák, a méregdrága táp-
lálékkiegészítők, vitaminok sem jelentenek ga -
ranciát az egészség megőrzésére. Gyakorlatilag
nem is igen van egészséges ember, mindenkiaz
életében bekövetkeztik egy pont, amikor minden
egész eltörik, amikor nem beszélhetünk egész-ség-
ről. Az ember beteg volt, beteg és az lesz – ez min-
denkinek az életére igaz. S nem volt aranykor a
történelemben, amikor az egészség uralkodott
volna a világon, ma meg pláne nem beszélhetünk
világépségről, ahhoz túlságosan elszennyeztük
magunk és maradékaink számára az életteret, a
talajt, a vizet, a levegőt. 

Azt gondolná az ember, a XXI. században a
világ legtermészetesebb dolga, ha fáj valamink,
orvoshoz megyünk, aki – szükség esetén – tovább-
küld vér- és/vagy vizeletvizsgálatra, röntgenre, a
tünetek súlyosságától függően tüdőgondozóba,
fül-orr-gégészetre, ortopédiára, pszichiátriára,
szemészetre. S a pontosabb diagnózis felállítása és
a hatékonyabb kezelések érdekében a nagyobb
települések lakói joggal várhatják el, hogy lakó-
helyükön speciális vizsgálatokra is beutalják
őket, mint szívultrahang, gyomortükrözés, CT
(Computer Tomograf), MRI (mágneses rezonan-
cia).

A vámospércsi lakosság orvosi ellátása jelenleg
a Nagy utcai rendelőben történik, mely azonban
sajnos csak a nevében nagy. Valójában egy
ugyanazon épületben adja egymásnak a kilincset
már hosszú évek óta a bárányhimlős óvodás, a
magasvérnyomásos nyugdíjas valamint az éjsza-
kai ügyeletre a kistérségből érkező beteg, így a
gyermek-, felnőtt- és az  ügyeletes orvos. A mintegy
20 éve működő egészségügyi központban az itt
élők megkapják ugyan az alapellátást, ám ha
netalán komolyabb a diagnózis, akár lázasan,
hasmenéssel Debrecenig kell utazniuk kivizsgá-
lásra. Felmerül a kérdés: hol van itt a jogegyenlő-
ség? A kormány feladata lenne többek között,
hogy csökkentse a társadalmi-területi esélykü-
lönbségeket, és nem csak jól hangzó, ám üres ígé-
retek formájában, hanem a gyakorlatban is.
„Mert megérdemlem” – hirdeti az elkoptatott rek-
lámszöveg is. Mert vidéken is emberek élnek, még
ha nincs is kacsalábon forgó kastélyuk, jachtjuk,
ha nem Armani-ruhacsodákban járnak, és nem
Esteé Lauder-termékeket használnak, akkor is
joguk van az egészséghez. A megfelelő színvonalú
orvosi ellátáshoz. Már az előző képviselő-testület
is tett lépéseket egy járóbeteg-szakorvosi rendelő-
intézet létesítésére, mely azonban forráshiány
miatt nem jöhetett létre, és a jelenlegi városvezetés
is a kezdetek óta szorgalmazza ennek megvalósí-
tását. Az idén életbe lépett új rendelet - miszerint a
hátrányos helyzetű kistérségekben járóbeteg-
szakellátást lehet alapítani - hatására újra pályá-
zott a település, s ha nyer: új egészségháza lesz
Vámospércsnek. S nem kell majd a közel tizen-
nyolcezer környékbelinek Debrecenig utaznia,
ha belgyógyászati, szemészeti, fül-orr-gégészeti
problémái adódnak.

Hassó Adrienn

Fókusz Mátyás király nevét kapta az iskola
Mostantól nem névtelen a vámospércsi oktatási intézmény

XVIII. évfolyam, 6. szám
2008. június

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

A névadó ünnepség hangulatosra sikeredett 

A polgármester ajándékkal érkezett

Volt minden, mi szem-szájnak ingere

MM  EE  GG  HH  ÍÍ  VV  ÓÓ
Vámospércs Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete
tisztelettel  meghívja a lakosságot a város avató 

hetedik évfordulója alkalmából szervezett
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Időpont: 2008. június 28. (szombat)

Helyszín: Városi Sporttelep

PPrrooggrraammookk::
10.00: Zenés ébresztő, mazsorett-műsor

A menet a Városházától indul a sporttelepig
10.00: Vízi foci - játék lehetőség
11.00: Ökölvívóverseny
11.00: „Legerősebb ember” verseny
12.00: Főboszorka verseny
13.00: Lufihajtogató bohóc
14.00: Gólyalábasok
15.00-től: Amatőr együttesek műsora
17.30: Samaher hastánc csoport műsora
17.50: Ünnepi beszédet mond: 

MÉNES ANDREA polgármester
18.00: Sztárvendég: SZEKERES ADRIENN
18.30: Az érsemjéni néptánccsoport műsora
19.00: Sztepp- és ír tánc csoport műsora
20.00: Sztárvendégek: Váradi Roma Cafe
21.30: TTŰŰZZII JJÁÁTTÉÉKK

Kiegészítő programok: vidámpark, kirakodóvásár, 
sportolási- és főzési lehetőségek.
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Csak a kupaszereplés dicsérhető
Hat tétmeccséből csupán

kettőt tudott megnyerni má -
jus hónapban a Bocskai SE
focicsapata, míg egy mecs-
csén döntetlennel zárt. Ezek
közül négy bajnoki-, kettő
pedig kupacsata volt. Utób -
biban mindenképpen dicsé-
retes a gárda teljesítménye,
hiszen egészen a legjobb
nyolc közé verekedte be ma -
gát. A megyei kupasorozat
harmadik körében Biharke -
resztesen Malmos 2, és Ba -
logh góljaival 3-1-re nyertek
a fiúk. Ezt követően a leg-
jobb négy közé kerülés sem
volt sansztalan, ám Mező -
sason egy kiállításokkal tar-
kított összecsapáson a hazai-
ak 2-1-re nyertek, így az
Oláh-legények elbúcsúztak a
küzdelmektől. A gólunkat
ezúttal is Malmos lőtte. Min -
dent egybevetve, a kupában
remekül szerepeltek az idén
Malmosék, hiszen a bajnok-
ság négy meccsén négy pont
termett. Egyedül a Szent -
péterszeg gárdáját si került
két vállra fektetni a 24. játék-
napon, a gólokat Mal mos,
Halász és Balogh szerezték
(ifi: 2-1). Ezt követően Haj -
dú hadházon 2-0-ra, majd itt-
hon a Konyár ellen 4-1-re
kapott ki a társaság. Utóbbi
találkozó egyedüli hazai talá-
latát Halász jegyezte. Végül
következett a Nagy rábé elle-
ni idegenbeli derbi, ame-
lyen 1-1-es döntetlen szüle-

tett, a gólunkat Kiss lőtte.
Ezeken a fellépésein az ifi is
botlott előbb 3-1-re, majd
3-2-re, végül 2-1-re. Felnőtt
csa patunk ezzel három for-
dulóval a bajnoki záróra
előtt az igencsak szerény 10.
helyet foglalta el a tabellán.

1. Mikepércs 27 17 6 4 55-32 57
2. Blondy FC 27 16 3 8 57-27 51
3. Nyírábrány 27 15 5 7 74-44 50
4. Földes 27 15 5 7 56-36 50
5. Tiszacsege 27 14 5 8 54-44 47
6. Konyár 27 13 4 10 39-46 43
7. Nyíracsád 27 12 4 11 48-49 40
8. H.-hadház 27 11 2 14 49-55 35
9. Nádudvar 27 9 8 10 42-40 35

10. Vámosp. 27 10 3 14 38-45 33 
11. K.-szakál 27 9 6 12 45-56 33
12. Nagyrábé 27 8 7 12 45-47 31
13. Görbeháza 27 7 8 12 32-49 29
14. Mezősas 27 8 4 15 55-63 28
15. Sz.-péterszeg 27 8 2 17 39-68 26
16. Fülöp 27 5 7 15 41-65 22

Két gólra 
a pontszerzéstől

A 14. fordulóban, Balmaz -
újvároson álltak az idei baj-
nokságban a legközelebb a
pontszerzéshez a Bocskai SE
kézilabdázói, akik mindösz-
sze kétgólos vereséget szen-
vedtek az idegenbeli derbin. 
Az együttes eredményei: 
Balmazújváros II.–Vámos -
pércs 25-23, Vámospércs–
Nádudvar II. 24-33, Debre -
ceni KSE II.–Vámospércs
39-26, Amatőr KK–Vámos -
pércs 22-16 

MÁJUSBAN SZÜLETTEK:
LOSONCZY ALETTA (Losonczy Péter
és Metercsik Réka)
LADÁNYI GERGŐ (Ladányi Róbert és
Csige Judit)
VINCZE SZONJA (Vincze János és
Téglási Ibolya)
GREGA RÓBERT (Grega Csaba és
Sarkadi Éva)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
BALOG SÁNDOR éS BALOGH IRÉN
KISS ZOLTÁN és GYALAI TÜNDE
ERZSÉBET
KÖVÉR RÓBERT ÉS BEKŐ ANITA
DOROGI SÁNDOR és TÓTH MÓNIKA
PIROSKA
TAKÁCS GYÖRGY és ANDRÁSFI
MÓNIKA

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK: 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ (sz.: Varga Róza) 
ZUDOR IMRÉNÉ (sz.: Fábián Margit)
CSUTH SÁNDOR

VÁLLALJUK:

középületek, lakóépületek
– tervezését
– teljes körű kivitelezését
– műszaki ellenőrzését
– felelős műszaki vezetését

Elérhetőségek:
Postacím:

4200 Hajdúszoboszló, 
Széchenyi u.10. sz.

Iroda: 4024 Debrecen, 
Szentanna u. 39-41. sz.
Telefon: 52/ 537-278
Fax: 52/537-288

Mobil: 06-30-9-452-461.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

ÖZV. KOVÁCS JÓZSEFNÉ
Sz: Varga Róza

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

ÖZV. ZUDOR IMRÉNÉ

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

CSUTH SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak.

A Petőfi utca 3. szám
alatti összkomfortos la -
kó ház eladó vagy bérbe
kiadó. Érdeklődni lehet
a 210-541-es telefonszá-
mon.

F E L H Í V Á S !
Ezúton szeretnénk mindenkit értesíteni, hogy ez év 

júniusában
Vámospércsen megkezdődik 

a 25-65 év közötti nők 
méhnyak-szűrő vizsgálatra hívása.

Minden érintett hölgy, névre szóló meghívót kap azon
szakrendelések listájával, ahol számára (a behívástól

számított 3 hónapon belül) a vizsgálatot térítésmentesen
elvégzik.

Kérjük, figyelje a meghívólevél további információit!
Amennyiben kérdése van, kérjük érdeklődjön háziorvosánál,

vagy a megjelölt szakrendelések valamelyikén. 

NE FELEDJE: A SZŰRÉS ÉLETET MENT!

ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi
Kistérségi Intézete

V É R A D Á S=Szűrővizsgálat is

Önnek csak 20 perc az életéből,
másnak maga az ÉLET!

2008. június 18-án (szerda) 10-től 13.30 óráig

V É R A D Á S
lesz

a legújabb iskola (Iskola utca) tornatermében.

Azon túl, hogy másokon segít, saját maga egészsége
érdekében is tesz, ugyanis a véradás alkalmával

vércsoport meghatározás,
HIV, hepatitisz B  hepatitisz C, szifilisz 

tesztek elvégzése is történik!

Kérjük hozza magával a személyi igazolványát, 
lakcím-kártyáját és a TAJ-kártyáját!

Várunk minden kedves régi és új véradót!

Halász Margit 
vámospércsi születésű írónő, 

aki családja révén ma is kötődik 
a városhoz, a 

79. Ünnepi Könyvhétre 
új kötettel örvendeztette meg az olvasókat.

A kötet címe:
Bergengóc balladák.

2008. június 7-én (szombaton) 16.00 órától 
a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 

és Művelődési Központban 
az írónővel Papp András

író, szerkesztő beszélgetett.

A rendezvényt felolvasás, dedikálás, könyvvásár 
színesítette, amelyen városunkból is

többen jelen voltak.

Papp András és Halász Margit

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KKA vámospércsi golfpálya 

alkalmazottakat 
keres 

a következő feladatok 
ellátására:

– green-keeper asszisz-
tens – kertészeti irányult-
ság, angol nyelvtudás
előnyt jelent

– felszolgáló – recepciós
feladatok ellátásával is

– takarítónő

Jelentkezni lehet 
a thevakft@yahoo.com

e-mail címen vagy
a 30/ 408 7271 

telefonszámon.
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Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2008. április 30-án tartotta következő ülését, melynek első
napirendi pontjában Nyírmártonfalvával együttes ülést tar-
tott a testület. Első napirendi pontban megtárgyalásra került
a Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konst-
rukció megtárgyalása, amelyet elfogadott a testület, és dön-
tött arról, hogy  a pályázat I. fordulójára 85%-os állami támo-
gatás mellett a 15%-os önrészt a 2008. év költségvetésének
terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
pályázathoz szükséges megállapodásokat kösse meg. Ezt
követően Ménes Andrea polgármester a napirendi pontok
módosítását javasolta, amit a testület elfogadott. Így az első
napirendi pontban a Művelődési Ház közbeszerzési ajánlat-
tételi felhívásának elfogadásáról döntött a testület. A követ-
kező napirendi pontként a műszaki ellenőrrel kötött szerző-
dés módosításáról döntött a testület. Így a szerződés kiegé-
szült a  Vámospércsi Művelődési Ház szerkezet- megerősíté-
si munkáinak elvégzésének ellenőrzésével. A következő
napirendi pont az önkormányzat 2008. évi engedélyezett
létszámkeretének módosítása volt, és a döntés alapján a
2008. évi közalkalmazotti létszám három fővel csökkent. A
negyedik napirendi pontban a Szociális Szolgáltató
Központ Alapító Okiratának módosításáról tárgyalt a testü-
let. Különfélékben döntött a testület arról, hogy  a Helyi
Településfejlesztési Akciók kiírásra „A városi és közösségi
szolgáltatásának körének bővítése Vámospércsen„ címmel
pályázatot kíván benyújtani, és a benyújtandó pályázat meg-
írásával és menedzselésével megbízta a Vámospércsi Kht-t.
Ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját a Képviselő-tes-
tület.

Következő ülését a testület 2008. május 19-én tartotta,
amelynek az első pontja Vámospércs Művelődési Ház szer-
kezet-megerősítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertes aján-
lattevőjének meghatározása volt, a testület az Infra-Sped
Fővállalkozói és Tanácsadó Kft. (4027 Debrecen, Csigekert
u. 49/D) ajánlatát minősítette összességében a legelőnyö-
sebbnek és egyúttal felhatalmazta a Polgármestert, hogy
tárgybani építési- kivitelezési szerződés megkötésében eljár-
jon. A második napirendi pont a Feladatátadási Meg -
állapodás megkötése az Önkormányzat és a Vámospércsi
Kht. között, amelyet a testület a csatolt formában és tarta-
lommal elfogadott. Harmadik napirendi pontként a
Vámospércsi Általános Iskola névfelvételéről döntött a tes-
tület, a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló
31/2005.(XII.22.) OM rendelet alapján a  Vámospércsi
Általános Iskola 2008. május 23-tól a „Mátyás Király Álta -
lános Iskola” nevet viselje. Következő napirendi pontként az
ÖNHIKI pályázat visszavonásáról döntött a testület, vala-
mint megbízta az  Adó- és költségvetési iroda vezetőjét, hogy
vizsgálják felül az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 5/2008.(III.05.) ÖR-t, különösen a rendeletben sze-
replő hiányokat. Az ötödik napirendi pontban megtárgya-
lásra került a Köztemető új parcellájának körbekerítése, a
testület támogatta és felhatalmazta a felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy folytasson tárgyalásokat a temető fenntartójá-
val a költségek megosztásáról. A hatodik napirendi pontban
az aktuális pályázatok megtárgyalása szerepelt. A testület
támogatta a  TEUT 2008. kiírásra benyújtott Görgey utca fel-
újítás pályázat önrészének biztosítását a 2008. évi költségve-
tés terhére, valamint  az ÉAOP-5.1.1.D Funkcióbővítő integ-
rált települési fejlesztések című kiíráson részt kíván venni és
egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz
szükséges konzorciumi megállapodást aláírja. Egyebek
között Deák Gyula képviselő 80 ezer forintot felajánlott a
Bocskai SE részére a sportolók utaztatásának segítésére. Ezt
követően zárt ülésen folytatta munkáját a Képviselő-testület.

Ménes Andrea 
polgármester

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a művelődé-
si ház építési munkálatai miatt az intézményben zajló
tevékenységek és szolgáltatások szünetelnek, illetve
részlegesen működnek.

Az építkezés időtartamára 
az intézmény átköltözött a BÉKE u. 3.sz alatti 

FAHÁZBA!
Dr. Fekete Rudolf
Kocsis László
Mozgáskorlátozott Egyesület a megszokott fogadó -

órákon szintén a faházban érhetők el!
A FILMVETÍTÉS előreláthatólag októberig szünetel. 
A KÖNYVTÁR ideiglenesen zárva tart,  a nyitás idő-

pontjáról időben tájékoztatjuk a kedves olvasókat.. 
A TELEHÁZ-ban elérhető szolgáltatások csökkentett

kapacitással  működnek.

A működésről érdeklődni lehet 
az alábbi telefonszámokon:

06-20-559-81-14 (Szabóné Vrancsik Éva)
06-20-559-77-35 (Szabó Jánosné)
06-30-631-30-08 (Hajdú Zoltánné)

Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Szabóné Vrancsik Éva
műv.ház.vez.

Máthé Gyula
halálának

1. éves évfordulójára

„Egy éve, hogy  örök álom
zárta le szemedet,
azóta könnyek között
emlegetjük a Te drága nevedet.
Elmentél tőlünk egy végtelen 
hosszú útra, 
melyről csak visszanézni lehet,
visszajönni soha.
Hazafelé nem építettek utat.
De ha mégis lenne egy irány,
mely otthonod felé mutat,
Ugye, hazajönnél,
visszahozna a szeretet.
Letörölné arcunkról 
az érted hulló könnyeket.

Bánatos felesége 
és két lánya

Éva és családja, 
Gyöngyi és családja
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Rajzpályázat

„Az Európaiság 50 éve” című rajzpályázaton 220
kép közül a III. helyezést érte el Medgyesi Rebeka
(6.a) tanuló. A művek elbírálásakor figyelembe vették
a tanulók életkori sajátosságait, a technikai megoldást
és az elkészítés színvonalát.

Vetélkedő

Az „Év fája” vetélkedőn jó eredményt értek el tanu-
lóink: Újvári Krisztina (8.a), Szűcs Réka (8.a).

Tanulmányi verseny

Május 16-án Hosszúpályiban 22. alkalommal került
megrendezésre az a tanulmányi verseny, mely térsé-
günk iskoláinak legnívósabb rangadója. A versengés
meghirdetője és szervezője az Érmelléki Iskola -
szövetség, melynek kérésére ismert szakemberek állí-
tották össze a feladatsorokat négy kategóriában.

A környék tizennégy iskolájából  gyűltek össze a har-
madikosok, a negyedikesek, a felső tagozat humán,
illetve reál csapatai.  Így iskolánkat 16 diák képvisel-
hette csoportonként négy-négy fővel. 

A felkészülés tanév elejétől folyamatosan zajlott,
márciusban pedig házi versenyeken választottuk ki a
legjobbakat. Velük tanáraik heteken át dolgozták fel az
előre megadott témákat, készítették el a beadandó
munkákat. Az alsósoknak Lázár Ervin Négyszögletű
kerek erdő című művéből, a felsősöknek Mátyás király
korából, a reneszánszból és a Serengeti Nemzet
Parkról kellett minél több és pontosabb ismeretre
szert tenniük. 

A búvárkodás, felkészülés igen sikeresnek bizo-
nyult, hisz harmadikosaink az első, negyedikeseink  és
humán csapatunk a második, míg a reál csapat az ötö-
dik helyen végzett. Gratulálunk!

Résztvevők tanulók: 

3.osztály 4. osztály Humán csapat Reál csapat        
Erdélyi Ádám Borsó Fanni Fodor Fruzsina Kovács Zsófia
Fucskó Norbert Mézes Márk Fodor Jennifer   Szalontai Márta
Vágner Fruzsina Demjén Flóra Nagy Nikolett   Tóth Fanni
Varga Hajnalka Török Máté Kelemen Szilvia Belicza Norbert

Felkészítő nevelők: Kissné Vályi Mónika,
Sarudiné Oláh Enikő, Tarr Ildikó, Hetey Lajosné,
Nagy Gyuláné, Rácz Ildikó, Elekné Laczkó Judit,
Ráczné Stummer Ibolya, Patakiné Ács Erika,
Tóth Éva, Szláma Edit, Nagy Beatrix, Szentjóbi
Marianna, Sarudi Sándorné, Róna Márta, Fodor
László, Mészárosné Oláh Róza.  

Névadó

A Reneszánsz Év kapcsán iskolánk felvette az igaz-
ságot és tudást jelképező Mátyás király nevét. Így
Vámospércs városának oktatási intézménye 2008.
május 23-tól a Mátyás Király Általános Iskola nevet
viselheti. Az ünnepségnek és a délutáni programok-
nak köszönhetően visszarepülhettünk a reneszánsz
korába. Mindezek felidézésében segítettek a korhű jel-
mezek és díszletek.

Tarr Anita

Mit terveztek a nyári szünidőre?

Remekeltek fiaink az országos döntőn
Az általános iskola csapa-

ta harmadik helyezést ért a
Budapesten megrendezett
Ki tud többet a vámos tele-
pülésekről? vetélkedő orszá-
gos döntőjén. Tizenegy vá -
mos elő- és utónevű telepü-
lés diákjai mérték össze
tudásukat azon a nagyszabá-
sú vetélkedőn, amelyet a
Vám- és Pénzügyőrség Or -
szágos Parancsnoksága tá -
mo gatásával szervezett a
Vámos Települések Szövet -
sé ge. Keserű Richárd, Boros
Dávid és Mézes Attila hóna-
pokig készültek a megméret-
tetésre Tóth Éva tanárnő irá-
nyításával. Beugrónak egy
száz kérdésből álló tesztla-
pot kellett kitölteni a csapa-
toknak, amelyik 8-8 kérdést
tartalmazott a települések
történetéből és mai életéből,
4 kérdés pedig a VPOP tevé-
kenységéhez kapcsolódott.
Az országos döntőn szituáci-
ós játék, vaktérkép, címerfel-
ismerés, aktiviti, plakátterve-
zés és sok más ügyességet és
kreativitást igénylő feladatot
kellett megoldani a csapa-
toknak. A végső összesítés-
ben a vámospércsiek az elő-
kelő harmadik helyezést sze-

rezték meg. Jutalmuk egy
hetes Balaton parti nyaralás
Pálkövén (a jutalmat a Ne -
mesvámosi önkormányzat
ajánlotta fel) valamint Deák -
né Demjén Ilona iskolaveze-
tőtől igazgatói dicséret. A

fiúk nemcsak maguknak
nyertek, hisz a jó szereplé-
sük  dicsőség az iskolának és
a településnek. Vámospércs
polgármestere, Ménes And -
rea a második helyezett, Vá -
moscsalád csapatát és a leg-

kisebb – 600 lélekszámú  –
Vámosatya csapatát hívta
vendégségbe szintén egy
hétig a nyári kézműves gyer-
mektáborba. 

(Fotó és szöveg: Sz. V. É.)

F O T Ó P Á LY Á Z AT
A Vámos Települések II. Országos Találkozóját
augusztus 1-3-ig rendezik meg Nemesvámoson. A
találkozó alkalmával  szeretnének egy fotókiállítást
rendezni, amelyre valamennyi vámos településről
hat fotót várnak.

A képek témái lehetnek:
– a településen élő vagy elszármazott személy
– jellegzetes épület
– helyi nevezetesség
– népi szokások, öltözékek

Előzetesen helyi szinten is meghirdetjük a fotópályá-
zatot.
Aki kedvet érez a fotózáshoz, kérjük küldje el az álta-
la készített digitális fotót (legalább 1 MB kiterjedés-
ben) a fenti témák valamelyikéről jpg formátumban.

E-mailen a vrancsikeva@freemail.hu e-mail címre
vagy CD lemezen a Béke utca 3. szám alatt lévő 

faházban kérjük leadni.

Beadási határidő: 2008. június. 23.

A legjobb hat felvételt helyben is díjazzuk, valamint
ezek fogják reprezentálni településünket a nemes-
vámosi kiállításon. 

KOVÁCS PETRA 
2. osztályos

Már várom a vakációt,
mert legalább kipihen-
hetem ma gam, és több
időt tölthetek együtt a
családommal. Egy ki -
csit azért fog hiányoz-
ni az iskola, de ba-
rátnőimmel a szünet-
ben is tudunk találkoz-
ni. Örülök, hogy m e -
gyünk majd a debre-
ceni mediterrán él -
ményfürdőbe, ahol
tényleg fantasztikus
élmény lenni. Ha le -
hetne, szívesen elutaz -
nék még egyszer
Noszvajra, ahol na -
gyon jól éreztem ma -
gamat.

PAPP DÁVID 
2. osztályos

Szeretek iskolába jár-
ni, de azért ki lehet
bírni nélküle is. Rám
fér egy kis pihenés,
mert elégé elfárad-
tam a sok tanulástól.
So kat olvasok évköz-
ben is, de a szünidő-
ben még többet fo -
gok. Az is jó, hogy
ilyenkor több időm
van az unokatesóim-
mal játszani, miköz-
ben a felnőttek a kert-
ben főznek. Ha kí -
vánhatnék valamit
magamnak a nyárra,
legszívesebben egy
lovastáborba men-
nék el.

SZABÓ DORINA 
1.osztályos

Nekem hiányozni
fognak az osztály-
társaim, de sokat
kárpótol, hogy a
szüleimmel és a ke -
resz tanyukámmal
megyünk a Bala -
tonra üdülni. Imá -
dom a vizet, otthon
is van meden-
cénk a kertben,
de azért egy nagy
tóban fü rödni még-
iscsak más. Még
nem jártam soha
a tengernél, ép-
pen ezért szeret-
nék majd egyszer
eljutni Horvát or -
szág ba is.

NAGY KORNÉL
CSABA 
2.osztályos

Számolom a napokat,
hogy még meddig
járunk iskolába, mert
már alig várom, hogy
szüleimmel elutaz -
zunk a Balatonra. Van
ugyanis egy ”trük-
köm”, amit szeretnék
bemutatni anyuká-
méknak: a gumi-
krododilomról való
ugrást. Ha választhat-
nék, hogy mivel tölt-
sem el a szünidőt, egy
erdőbe mennék ki -
rándulni, ahol talál-
nék egy törött szár-
nyú sast, akit meg-
gyógyítanék.

NAGY ANNA 
2. osztályos

Nekem kicsit nehe-
zen megy a tanulás,
fárasztó az állandó
korán kelés, ezért
nem bánom, hogy
szeptemberig szünet
lesz. Elutazunk majd
Hajdúszoboszlóra a
nagymamámhoz, és
sokat fogunk majd
járni az ottani strand-
ra fürödni. Ha jól tu -
dom, még Bükk -
szent ke resztre is me -
gyünk a nyáron, ahol
majd unokatesóim-
mal etetni fogjuk a
mókusokat, mint a
tavalyi nyaralásunk-
kor.

NAGY KRISTÓF
MÁTÉ 
1. osztályos

Csak kicsit örülök
annak, hogy vége
van a tanításnak,
mert én szeretek
iskolába járni, ösz-
szeadni-kivonni, ol -
vasni, tornázni, fel-
mérőt írni. Az vi -
szont jó a nyári szü-
netben, hogy ad dig
alszom, ameddig
akarok, tévézhetek
kedvemre, és nem
kell mindig főzelé-
ket ennem. Szeret -
nék egyszer a csalá-
dommal egy erdő
közepén sátorozni

Pedagógusaink ünnepén
Június első vasárnapja

hivatalosan a pedagógus-
nap. Az ünnep alkalmá-
ból Ménes Andrea polgár-
mester vendégségbe hív-
ta a város valamennyi
aktív és nyugdíjas peda-
gógusát, óvónőjét, köz-
művelődési dolgozóját
valamint az ő munkáju-
kat segítő technikai dol-
gozókat.

Játszótársként három kis
iskolást hívott maga mellé,
akik az ünnepség első per -
ceiben szépséges, megható
versekkel köszöntötték a
jelenlévőket. A városvezető
– maga is pedagógus lévén –
jól ismeri azt az életérzést,
amely a jelenlévők szívében-
lelkében nap mint nap ott
bujkál. 

Beszélt arról, hogy milyen
tulajdonságok teszik vonzó-
vá a tanárt a diák számára, s
arról a sok nehézségről,
amellyel szembe kell nézni,
amelynek meg kell felelni. A
tanításon kívül sokszor
áldozzák fel szabadidejüket,
hogy tanítványaikat kirán-
dulni vagy külön progra-
mokra vigyék. „Őszintén
csodálom Önöket, hogy nap
mint nap, óráról órára meg-
felelnek ennek a rendkívül
összetett szerepnek…” A
pedagógus példa a gyere-
kek, a szüleik, a társadalom
számára – hangzott el a
köszöntő beszéd végén,
amely után, virággal és
finom vacsorával kedveske-
dett Ménes Andrea és Dr.
Suba László a jelenlévő csak-
nem száz vendégnek.

Az alpolgármester úr virággal köszöntötte 
a jelenlévőket (Fotó és szöveg: Sz.V. É.)

Jól szerepeltek a fiúk
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(Fotók és szöveg: Hassó Adrienn)



A Sztárbokszon is 
szerepeltek

Éppen egy évvel ez -
előtt, a tavalyi majálison
tetszett meg több fiatal-
nak a „barátságosnak” ép -
pen nem ne vezhető sport
a boksz. Ko vács András
emlékversenyt szervez-
tünk, igazi ringben, ahol
tapasztalt játékosok adták
egymásnak a balegyene-
seket. 

A szervezésben orosz-
lánrészt vállaló egykori
sportoló Zádor Lász ló fel-
karolta azokat a gyereke-
ket, akiknek tetszett ez a
kemény sport, s nemcsak
fiúk, de lányok is jelent-
keztek a csapatába. A  leg-
fiatalabbak hat évesek,
még az óvodában babával
játszadoznak, de az edzé-
seken jól bírják a ke mény
ütéseket. Az iskola torna-
termében hetente kétszer
tanulják a sportág forté-
lyait. Ugyan februárban
kezdődött az alapozás, de
a gyerekek máris eredmé-
nyesek a versenyek alkal-
mával. Ásztai Csaba május
elsején már a legjobb
eredményt érte el a
Bocskai-kertben megren-
dezett kupán, s Fábián
Bar bara szintén győzött.
Mind kettőjüket óvodás
testvérük csalta az edzé-
sekre, s lám a „kicsik” ösz-
tönzése már is meghozta
gyümölcsét. Csa bának és
Barbarának egyébként
nem ez volt az első ver -
senye. Török szentmikló -
son, Beret tyó újfaluban,
Debrecen ben is kiváló
eredményeket értek már
el, dicsőséget szerezve

ezzel ma guknak, s váro-
sunknak egyaránt. Bar -
bara legutóbb a főváros-
ban, a Vasas Sport -csar -
nokban megrendezett
nagy szabású Sztár boksz
gá lán nyert nagy fölény-
nyel  egy vecsési kislány
ellen. A kö zönség ugyan-
olyan vas tapssal ju talmaz-
ta győ zelmét, mint Kokó
és Bessenyei Péter mérkő-
zését – tudtuk meg az
edzőtől, aki nagy tehetsé-
get lát a kislány teljesítmé-
nye mögött.  A rendezvé-
nyen több híres sportoló-
val is sikerült egy fotón
szerepelnie, de legkedve-
sebb a Miló Viktóriával
készült kö zös fotó, akit
példaképének is tart. A
ragyogó szereplés nagy
lendületet adott Barba -
rának, azóta még elszán-
tabban edz.

Ugyanígy Postár Ri -
chárd, Ásztai Attila és Ásztai
Nor bert is, akik szintén
játszottak egy-egy mecs-
cset a nagy sztárok előtt.
Örvendetes, hogy a váro-
sunkból négy gyerek is
lehetőséget kapott a sze-
replésre, ugyanis a meghí-
vott 340 versenyző közül
csak 82 fő bokszolhatott.
A kis bokszolók nagyon
ké szülnek az Aranykesz -
tyű Ökölvívó Versenyre,
amely Ko vács András
emlékére szerveződik má -
sodik alkalommal a június
28-án – a Város napon. Az
eseményre előzetesen 19
egyesület 180 sportolója
adta le nevezését. 

Sz. V. É.

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

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

Közös fotó Kokóval a Sztárbokszon
Fotó: Magánarchívum

Balmazújvároson ren-
dezték meg június 8-án a
Megyei Tűzoltó versenyt,
amelyen tűzoltóink reme-
kül szerepeltek. 

A hetedik osztályos lá -
nyok első helyezést, míg a

fiúk második helyezést
szerezték meg.

Ugyancsak aranyérmes
lett az ifjúsági  lány csapat
(14-18 évesek), míg a fel-
nőtt férfi csapat az ötödik
helyezést szerezte meg.

Tűzoltók sikere

Asztalos János
Bányai Réka
Dankos Norbert
Fábián-Nagy Ádám
Fagyal Gábor
Fodor Jennifer
Kelemen Szilvia
Kocsis Edina
Kozma Éva
Köteles Mihály
Maczó Ézsaiás
Nagy Imre
Nótin Klaudia
Pozsgai Erik
Ruzicska Nikolett
Suba Bettina
Szallai Róbert
Szűcs Réka
Ujvári Krisztina
Varga Enikő
Varga Nikolett 
Viktória

Varga Sándor

Osztályfőnök
Patakiné 
Ács Erika

Ásztai Csaba
Bodnár Norbert 
Bodnár Szilvia
Deák Norbert
Fábián Csilla
Gazsi Norbert 
Grega Melinda
Guba Attila
Hajdú Ágnes
Horvát Anita
Jónás József
Kovács Zsuzsanna
Mitruska Anita
Nagy Richárd
Polgár Réka
Szelezsán Csaba
Szilágyi Ramóna
Tóth Edina 
Tóth Fanni
Veres Bence
Zudor Gábor
Zsupos János

Osztályfőnök
Kelemenné 
Hajdó Mária

Balogh Sándor
Balogh Tamás
Belicza Pál Norbert
Bíró Orsolya
Csontos Gergely
Hajdu Fruzsina
Hunyadi Brigitta
Iváncza Csaba
Iváncza Gergely
Kacsándi Mihály
Kajer Beáta
Komé Péter
Korcsmáros Anikó 
Alexandra

Kozáp Georgina 
Katalin

Malmos Gábor
Meszesán Nikolett
Papp Anetta
Szabó Balázs
Szabó Viktória
Sziki Katalin
Tömöri Imre
Weidisch Zsolt

Osztályfőnök
Takács Márta

E lba l lagnak  a  nyo l cad iko sok
Június 14-én (szombaton) 9 órakor lesz az ünnepség 

FELHÍVÁS!

A Pircsike (Vámospércsi Közművelődési Egyesület)

2008. június 21-én kirándulást szervez 
a Boga völgyébe.

Az egynapos kiránduláson lehetőség nyílik városnézés-
re, a Medvék barlangjának megtekintésére, és túrázásra.

Érdeklődni és jelentkezni június 18-ig (szerdáig) lehet
Somogyi László Gábornál. Tel: 06/30 276-4083, vagy
e-mail: somogyilaszlo@yahoo.com
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