
Lónyay Menyhért dí-
jat adományozott a Vám
és Pénzügyőrség Orszá -
gos Parancsnoksága Mé -
nes Andreának, váro-
sunk polgármesterének.
A kitüntetést dr. Nagy
János országos pa rancs -
nok adta át Bu dapesten.

Az elismeréssel elsősor-
ban azt a szervezőmunkát
köszönte meg a testület,
amelyet a polgármester a
2007-ben alakult Vámos
Települések Szövetsége III.
Országos Találkozója kap-
csán végzett. 2009-ben
már harmadik alkalommal
szervezték meg a települé-
sek baráti összejövetelét,
amelynek legutóbb Vá -
mospércs adott otthont.

A szervezet azokat a
városokat, falvakat jegyzi,
amelyek valaha jelentős
sze repet töltöttek be a vám-
szedés vonatkozásában és

amelyek még ma is nevük-
ben őrzik ennek emlékét. 

Három évvel ezelőtt 11
résztvevővel alapították
meg a szövetséget, amely
azóta 22 tagúra bővült, sőt
időközben nemzetközivé
is vált, hiszen 2008-ban öt
szlovákiai és 3 romániai
teleülés is csatlakozott a
kezdeményezéshez. Tevé -
kenységük az üzleti szek-
torban, az idegenforgalom
fejlesztésében, a környezet
és természetvédelemben, a
sport, művelődés, a kul-
túra, a tudomány és a tech-
nológia területén valósul
meg.

Az elmúlt évben egy új
elemet is beiktattak szoká-
sos összejövetelük kiegé-
szítéseként, hiszen határo-
kon átívelő emlék futó és
kerékpáros versenyt indí-
tottak el Szlovákiából, amely-
 nek résztvevői Vámos -
balogról indultak és Sajó -

vámos, Vámosújfalu, Vá -
mosatlya, Vámosoroszi, va -
lamint a romániai Vámos -
láz érintésével érkeztek
meg július 4-én Vámos -
pércs re, az országos talál-
kozó hivatalos megnyitó-
jára.

A kezdeményezés segí-
tője és támogatója a Vám és
Pénzügyőrség, amely nem
csak a szervezettel, hanem
annak tagjaival külön-
külön is igyekszik a jó kap-
csolatot és a partneri
együttműködést ápolni.

Az egykori pénzügymi-
niszter és miniszterelnök
Lónyay Menyhért nevét
viselő kitüntetést számos
kiemelkedő magyar és kül-
földi személyiség kapta
meg eddig, elsősorban
olyanok, akik a gazdaság és
a politika területén sokat
tettek a partneri együtt-
működés és párbeszéd erő-
sítéséért.

Április 11-e, esély a megújulásra 
Erre a napra írta ki

Sólyom László köztársasági
elnök az országgyűlési vá -
lasztásokat.

Bár hivatalos kampánynyi-
tó rendezvényeket a cikk meg-
írásának pillanatáig még nem
hirdettek, azért azt már
nagyon jól lehet nap mint nap
érzékelni, hogy a kampány
nagyon is beindult.

Persze eddig is a választáso-
kon való eredményes szereplé-
sért igyekeztek mindent meg-
tenni a különféle politikai
erők, de eddig főként konkrét,
napi események, történések
kapcsán jelezték nézeteiket,
elképzeléseiket, ezek mentén
juttatták el üzeneteiket hoz-
zánk. Ahogy a kampány PR
moguljai mondják, tematikus
alapra építették fel a pártok
megjelenéseit. Most viszont
már plakáterdő borítja be fő -
ként a városok utcáit. Jel szavak,
képviselő-jelöltek „fi gyelnek”
ránk a multiplakátokról, szóró-
lapok győzködnek bennünket,
hogy ki is akar jobbat nekünk,
meg az országnak. 

Lássuk be, érthető a pártok
igyekezete szavazatainkért, hi -
szen kétségkívül nagy tétje van
számukra az elért eredmény-
nek. Aki nyer, az irányíthatja az
országot legalább négy évig.
Megmu tathatja, hogy ígéretei
többet érnek az üres fecsegés-
től, hogy valóban szereti az
országot, amelyben élünk,
hogy tudja, hogyan kell arról a
társadalmi, gazdasági és lelki
mélypontról elrugaszkodni,
ahol most vagyunk. És hát ne
legyünk álszentek. A je löltek
nagy részének a parlamenti je -
lenlét biztosította eddig is a
megélhetést, nyilván ehhez is
ragaszkodnak és igyekeznek
tenni azért, hogy ezután is így
legyen. Nem baj ez. Mindenki
igyekszik vigyázni a munkájá-
ra, a megélhetésére. A fontos,
hogy tegyék jól a dolgukat.
Hogy aki hozzásegítette őket a
sikerhez, az is érezze, hogy volt
értelme. Történt valami, amit az
adott képviselő azért tett, hogy
neki jobb legyen az élete.
Merthogy az egyéni képviselő-
nek ez a dolga. Ezért kap fize-
tést. Nem is keveset. Ez tehát
szerintem dióhéjban és nagyon
leegyszerűsítve a választás tétje
az egyik oldalról.

De miért fontos a választási
részvétel számunkra, vá lasztók
számára? És most hagyjuk a frá-
zisokat, amelyeket ennek kap-
csán unos-untalan hallunk
arról, hogy a szavazási arány
egy-egy adott térség, régió, vagy
or szág szellemi fejlettségét jel-
zi, meg hogy a felvilágosult tár-
sadalom egyik alap ismérve
a részvételi hajlandóság. Van
ebben valami, de azért húsz év
alatt már megtapasztalhattuk,
hogy inkább mégis csak az van
a dolog mögött, hogy a győztes
legitimációja, társadalmi elfo-
gadottsága minél biztosabb ala-
pokon nyugodjon. És ha ez
megvan, akkor utána minden-
kinek szépen haza lehet men-
ni. Láttunk már ilyet nyolc, meg
négy éve is. Ezért sem lehet
csak úgy, lekezelően beszélni
arról a negyven valahány száza-
lékról, akik teljesen elfordultak
a politika távoli figyelésétől, a

közélettől, akik úgy érzik, hogy
úgysem történik a voksolásuk
után az, amit szeretnének.
Pedig az ígéreteket, amelyekre
a választók szavazataikkal elfo-
gadnak és tá mogatnak, maguk
a pártok találják ki. Senki nem
kényszeríti őket közvetlenül a
vállalásokra. De ha már mond-
ták őket, megfontoljuk azokat,
és jobb esetben egyet is értünk
velük. S ha így van, akkor rájuk
szavazunk. És várjuk, hogy amit
megígértek, azt a győztes való-
sítsa meg. Nos, az ország válasz-
tóképes részének immár több
mint negyven százaléka gon-
dolja azt, hogy bolondnak
nézik. Hogy csak a győzelem
megszerzésének eszköze az ő
szavazata és ezen keresztül az ő
személye is. Nem csodálko-
zom. Ezek az emberek sem
nem buták, sem nem értetle-
nek, és bizony saját helyzetérté-
keléssel is rendelkeznek, de
úgy gondolják, hogy nem áll-
nak be azok sorába, akiket csak
azért neveznek ilyenkor nagy-
tiszteletű magyar állampolgár-
nak, hogy valakiknek bizto-
sabb legyen négy évig a pozí-
ciója. Valakiknek, akik a győze-
lem kihirdetésének másnapján
már csak embertömeget, arcta-
lan masszát látnak bennük.
Azokban, akik hatalomra segí-
tették őket. De akkor mégis
miért fontos április 11-én sza-
vazni?

Azt hiszem, azt remélem,
hogy épp azért, hogy ez gyöke-
resen megváltozzon. Úgy gon-
dolom, hogy április 11-e, a
választás ténye, jó esélyt bizto-
síthatna a kiábrándultak számá-
ra. Azért gondolom ezt, mert a
rendszerváltás óta még ennyire
nem voltunk mélyponton. Sem
gazdaságilag, sem kulturálisan,
sem szellemileg, sem lelkileg.
Mindig volt valami terv, ami-
ről azt hittük, hogy ha azt meg-
valósítjuk, akkor jobb lesz.
Mostanáig akadt kapaszkodó
anélkül is, hogy kívülről bárki
segített volna. Voltak nyertesek
és voltak vesztesek, ahogy az
lenni szokott. És bizony olyan is
volt, hogy vesztesből nyertes
lett. Mozgott a világ és épp ezért
remélhettük, hogy változik is.
Hogy holnap majd jobb lesz. De
a világ egy ideje nem mozog.
Csak enyészik.

Ha belegondolunk, lényegé-
ben nem volt a világon olyan
hatalom emberemlékezet óta,
amely ne figyelt volna arra,
hogy ha mindenkinek nem is
mehet jól, de azért akadjon
olyan társadalmi csoport, réteg,
vagy osztály, amely az országot
vezető politikai eliten kívül
még szintén nyertesnek érzi
ma gát, mert ha nem is minden,
de terveinek egy része megva-
lósult. Elégedettebbnek érez-
heti magát, mert haladt valamit
előre az életben. Csak az elmúlt
nyolc évnek nincs társadalmi-
gazdasági szinten nyertese.
Csak vesztese. Nézzük sorba. Ki
lehetne az elmúlt két ciklus
alapján nyertes. A munkaválla-
ló? Ugye most mindenki moso-
lyog. A hazai vállalkozó vagy
termelő, aki a multinacionális
óriások árnyékában próbál az
általuk diktált feltételek mellett
helyet szorítani magának a nap
alatt? Ugye nem. Az ifjúság,
amely szinte képtelen olyan

szakmát ta nulni, vagy diplomát
szerezni, amely garantálná szá-
mára, hogy majd családot tud
alapítani? Ők sem. Esetleg a
nyugdíjasok, akiknek a szavaza-
tát fillérekért igyekeznek „meg-
vásárolni” minden választás
közeledtével, mi közben nagy
részüknek már fűtésre sem fut-
ja. Aligha. De, hát akkor kik a
nyertesei majdnem egy évti-
zednek? Persze, egyes embe-
rekről, főként politikusokról és
vállalkozói holdudvarukról én
is hallottam már. Meg láttam is
egy-egyet közelebbről is. De ha
nem egyénekben gondolko-
dunk, hanem a magyar népes-
ségben, vagy annak egy szele-
tében, akkor mégis kik a nyer-
tesei annak az őrületnek, ami
nyolc éven át ebben az ország-
ban zajlott? Én nem hallottam
róluk. És úgy tűnik azok sem,
akik a felmérések szerint már
ciklusok óta nem mennek el
szavazni, választani. Némi túl-
zással, majdnem a választóko-
rúak fele.

Pedig most szerintem valódi
tétje van a voksuknak. És még
véletlenül sem akarok ezzel
egyetlen, konkrétan megneve-
zett politikai pártnak sem agi-
tálni. De azt hiszem, ha komo-
lyan gondoljuk, hogy ebben az
országban akarunk a további-
akban boldogulni, meg, ha azt
akarjuk, hogy gyerekeink és
unokáink ne éhbéren tartott
szolgák legyenek a saját orszá-
gukban, akkor azon, ami most
van, meg ami eddig volt, változ-
tatni kell.

Hogy valaki melyik politikai
erőben látja a pozitív változás
lehetőségét, az természetesen
mindenkinek a szuverén dön-
tése és ebben a tekintetben
mindenkinek illik tiszteletben
tartani em bertársa elhatározá-
sát. És ez oda-vissza igaz. Csak
azt nem szabad, hogy ne men-
jünk el szavazni. 

Egyrészt, mert ha nem nagy-
arányú a választói aktivitás,
akkor bárki, akinek hatalom
kerül a kezébe úgy érezheti,
hogy továbbra is bármit lehet
csinálni ezzel a néppel, hiszen
az sem érdekli, ha jól láthatóan
napról-napra tönkre teszik.
Vagyis a változtatás igényének
egyértelműnek kell lennie.
Másrészt pedig annak a párt-
nak, amely megkapja a lehető-
séget, hogy megvalósítsa jobbí-
tó szándékait, annak éreznie
kell, hogy ha nem ezt teszi,
akkor lesz aki kérdőre vonja.
Lesz, aki a sokszor lejáratott, de
azért létező demokratikus és
civil eszközökkel számon kéri
ígéreteit és valós tevékenységét.

Ahhoz, hogy az országot
vezető mindenkori hatalom
valóban az országért tegyen,
nem csak az IMF és más globá-
lis hatalmi szervezetek érdekér-
vényesítésének erejét kell érez-
nie, hanem azét a társadalomét
is, amelyért van. Hogy ez így
legyen, ahhoz minden egyes
embernek tennie kell. És ha
számba vesszük a lehetőségein-
ket, akkor nem kétséges, hogy
ennek egyik és talán legfonto-
sabb formája a választáson való
részvétel. 

Hogy a politikai erők is érte-
süljenek arról, hogy va gyunk,
létezünk.  

A Magyar Kultúra Napjára 
emlékeztünk

1989. óta ünnepeljük
január 22-ét, azaz a
Magyar Kultúra Napját.
Azért ezen a napon,
mert 1823-ban Kölcsey
Ferenc ezen a napon
tisztázta le a Himnusz
szövegét. Városunkban
az ünnepet követő
szombatra szerveztek
méltó megemlékezést.

Zsúfolásig megtelt a ki -
állító terem a Magyar
Kultúra Napja alkalmából
a művelődési házban, ahol
2010. január 23.-án, szom-
baton délután, Szabó
András helyi származású
festőművész  kiállításának
megnyitójára került sor, „A
városom színei” címmel. A
vendégeket a Diósné Koz -
ma Erzsébet a művelődési
ház igazgatója köszöntöt-
te, majd Polgárné Nagy
Elvira tolmácsolásában,
Reményik Sándor: „Eredj,
ha tudsz,” című verse
hangzott el. Ezt követően,
a Mátyás Király Általános
és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói adtak mű -
sort. Nagy István és Gellén
Gréta zongorázott, vala-
mint Ács Judit és Vágner
Fruzsina szavalt.

A kiállítást a szintén
helyi gyökerekkel rendel-
kező Nagy Sándor Zoltán
grafikusművész nyitotta
meg, aki méltatta az alkotó
műveit és egyben megem-
lékezett a Magyar Kultúra
Napjáról is.

A kiállítás-megnyitót kö -
vetően az ünnepség a Mű -
velődési Ház nagytermé-

ben folytatódott. A Him -
nusz elhangzása után Mé -
nes Andreának, Vá mos -
pércs város polgármesteré-

nek ünnepi kö szön tőjét
hallhattuk. A programot a
Csokonai Színház művé-
szeinek, Dánielfy Zsoltnak
és Bakota Árpádnak az iro-
dalmi előadása zárta, mely-
nek témája Arany és Petőfi
levelezése volt. 

A rendezvényhez könyv-
kiállítás kapcsolódott,
mellyel a könyvtári szolgál-
tatásokra kívántuk a figyel-
met felhívni. 

Az előtér dekorációját
Nagy Enikő és Nagy Sán -
dorné készítette. 

A program Európai
Uniós pályázati támogatás-
sal valósult meg, a TÁMOP
3.2.4.”Könyvtárak a Tudós
Közösségekért az Alföl -
dön” K.A.T.K.A. projekten
belül valósult meg. 

Diósné 
Kozma Erzsébet

XX. évfolyam, 2. szám
2010. február 

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

Kitüntették a polgármestert

Ménes Andrea 
polgármester

Az ünnepség résztvevői
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SARKADI ZITA (Sarkadi Sándor és Virág Tímea)
LAKATOS ÁRPÁD BRENDON (Lakatos Árpád és Lakatos

Andrea)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HAJDU RÓBERT és VASS IRÉN

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK

BICSKEI JÓZSEF

HORTOBÁGYI TIBOR

ERDEI SÁNDOR

SZABÓ IMRÉNÉ (Polgár Eszter Margit)

A képviselő-testület január 14-én rendkívüli ülést tartott. 
Az első napirendi pontban megtárgyalta a „Vámospércs és

Nyírmártonfalva települések szennyvíz-csatornázási és
szennyvíz-tisztítási beruházása” projektmenedzsmentje és a
projekthez kapcsolódó tervellenőr kiválasztását. Ezen kívül
a 2009.05.05.-én megkötött támogatási szerződést is módo-
sította. A napirendi pont megtárgyalásán részt vett a
Nyírmártonfalvi Községi Önkormányzat képviselő-testülete
is, és a két testület együttes döntése alapján a projekt me-
nedzsmentjének kiválasztására 3 árajánlatot kértek be a
különböző cégektől. E mellett tervellenőrt kívánnak meg-
bízni, amennyiben a közreműködő szervezet a támogatási
szerződés módosításához hozzájárul. A tervellenőr kiválasz-
tására előzetes árajánlatot kértek be a Magyar Mérnöki
Kamara hivatalos tervellenőri névjegyzékben szereplő
Hajdú-Bihar megyei tervellenőröktől, egyben felhatalma-
zást kapott a gesztor polgármester, hogy a feltételes (támo-
gatási szerződés módosításától függő) ajánlattételi felhívá-
sokat küldje ki, és az ajánlatok beérkezését követően azokat
terjessze a képviselő-testületek elé. A támogatási szerződést
az alábbiak szerint módosították: az elszámolható költségek
közé új elemként kérik felvenni a tervellenőr költségeit oly
módon, hogy a tervellenőr költségeivel csökkentik a kivite-
li tervek költségeit. 

Második napirendi pontban döntött a testület arról, hogy
szakmai okból 2010. január 15. napjával az Intézményi
Konyha intézményében 1 álláshelyet megszüntet és a
Szociális Szolgáltató Központban 1 új álláshelyet engedé-
lyez. E szerint önkormányzati szinten álláshely növekedés
nem jön létre, így az Intézményi Konyha intézményében az
engedélyezett álláshelyek száma 12, míg a Szociális Szol -
gáltató Központban 12 fő. 

Harmadik napirendi pontban a képviselők a Hidro Vp.
Kft-ben ügyvezetői választás tárgyában tanácskoztak, és úgy
határoztak, hogy az ügyvezetői posztra Sári Gyula ügyveze-
tővé választását támogatja 2010. január 23. napjától kezdő-
dően a testület.

Negyedik napirendi pontban arról határozott a testület,
hogy a Vámospércsi Hírek főszerkesztői feladatok ellátásá-
val 2010. január 15. napjával megbízza Endrédi Csabát. A
képviselő-testület felkérte a főszerkesztőt, hogy az illetékes
hivatal felé a változás lejelentéséről haladéktalanul gondos-
kodjon. Ezen napirendi ponton belül még arról is határozat
született, hogy a Fábián Nyomdaipari Bt. vállalkozóval, a
Vámospércsi Hírek elnevezésű önkormányzati havi lap
nyomdai munkálatainak ellátására 2010. január 1. napjától a
helyi költségvetési elfogadását követő 5. munkanapig vállal-
kozási szerződést köt, a 2009. évi feltételekkel azonos
módon, valamint felkérte a polgármestert, hogy a szerződé-
sek megkötéséről gondoskodjon. A testület ezt követően
zárt ülésen folytatta a munkáját, melyen egyedi kérelmek
elbírálásáról határoztak a képviselők. 

Ménes Andra 
polgármester

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

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni,

nem volt időm arra,
el kellett indulni.

Szívetekben hagyom 
emlékem örökre,
ha látni akartok, 
nézzetek az égre!

ID. PAPP SÁNDOR

halálának 
2. évfordulójára 

emlékezünk: 

felesége 
és családja

HÍRDETMÉNY
Elkészült Vámospércs

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE,
amit a Polgármesteri Hivatal 

(Vámospércs, Béke u. 1.) 
földszinti előterében az önkormányzat közszemlére kifüggesztett.

Az érdeklődők és az érintettek megtekinthetik, és a műszaki csoport nál 
felvilágosítást kaphatnak.

Véleményüket, észrevételüket személyesen, vagy írásban, 
a Polgár mes teri Hivatal műszaki csoportjának címezve  tehetik meg.

Vámospércs, 2010. február 8. 

Ménes Andrea
polgármester

„KATKA” az olvasókért
Január

u t o l s ó
péntekén
hivatalos
r e n d e z -
vény ke re-
tében is
elindítot-
ták négy
te lepülés vezetői és
könyv tári szakemberei
a Könyv tá rak a Tudós
Kö zös sége kért az Alföl -
dön („KATKA”) címet
viselő pályázati progra-
mot.

A szakmai pályázat részt-
vevői Vámospércs mellett a
konzorciumvezető Hajdú -
dorog, Hajdúhadház és Ko -
mádi. A települések elképze-
léseit a Társadalmi Megúju -
lási Operatív Program (TÁ -
MOP) forrásaiból finanszí-
rozzák összesen több mint
Ötvenhárom-millió forint
értékben. Galamb György -
né, konzorciumvezető el -

mondta, hogy a támogatás
megítélését követően már
szeptemberben megkezd-
ték a háttérmunkálatokat, a
mostani rendezvénnyel pe -
dig a nagyközönség előtt is
meg akarták mutatni, hogy
megkezdődött a tervek gya-
korlati megvalósítása.

Ezek közül a legfontosab-
bak: az olvasás-kultúra fej-
lesztése, a könyvtári szolgál-
tatások népszerűsítése, a
könyvtárlátogatók körébe
új csoportok bevonása,
különös tekintettel az isko-
láskorúakra és a hátrányos
helyzetűekre, valamint a
könyvtári online szolgálta-
tások fejlesztése. Ez utóbbi
lehetővé tenné, hogy akár
otthonról is rá lehetne
keresni, hogy a ki kölcsönöz-
ni akart könyv megtalálha-
tó–e az intézményben, sőt,
még a kölcsönzés meghosz-
szabbítását is le lehetne bo -
nyolítani az internet segítsé-
gével. A pá lyázat megvalósí- tása során a könyvtári dol-

gozók, okj-s szakmai tovább-
képzésben részesülnek. 

A négy résztvevő önkor-
mányzat az együttműködés
apropóján közös weblapot
készít, amelyet a fenti célok
megvalósítás mellett arra is
felhasználnak majd a készí-
tők, hogy a településekről
helytörténeti és helyismere-ti
információkat tegyenek köz-
 zé. A közös munka szimbólu-
maként önálló logót is készí-
tettek, amely színeiben a vá-
rosokat, szerkezetében pe-dig
az összefogást jeleníti meg,
egy középkori címerpajzsra
emlékeztető formában.

A pénzügyi forrásokat la -
kosságarányosan osztották
meg egymás között, ebből

pedig, a már említett felada-
tok finanszírozása mellett
többek között a vámospércsi
könyvtár bútorzatának és
berendezéseinek fejlesztésé-
re, új eszközök beszerzésére
fordítanak 1 millió forintot.

A „KATKA” céljai közé tar-
tozik még, a benne résztvevő
települések együttműködé-
sének erősítése és az, hogy
jobban megismerjék egy-
más múltját, jelenét, min-
dennapjait, az itt élők.

Éppen ezért, jelmezes me -
semondó versenyre is ké -
szülnek a szervezők, vala-
mint egy színvonalas hely-
történeti vetélkedőt is előké-
szítenek Vámospércs, Haj -
dú dorog, Hajdúhadház és
Komádi könyvtárosai.         

Tisztelt Lakosok !

A Hajdú Volán Zrt.
tájékoztatja az utazni akaró ügyfeleiket, 

hogy 2010. február 1-jétől 
regisztrációs jegyet vezetett be

azoknak, akik eddig ingyen utaztak 
(6 éven aluli gyermekek, 65 éven felüliek,

menekültként elismert személyek, 
hadirokkantak, hadiözvegyek és kísérőjük). 

A regisztrációs jegy díjmentes, a buszvezetőnél
kell váltani, de a jogosultságot igazolni kell.
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Belvizes földterület-tulajdonosok figyelem! Kora tavaszi

ültetésre energiafűz-vessző eladó! Érdeklődni: Gyarmati
Sándor Tel.: 06 30 635 09 33 számon
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Az ünnepélyes megnyitó állófogadása

A K&H Csoport a ma -
gyar gyermekegészség-
ügy támogatójaként hato-
dik alkalommal nyújtott
segítséget országos mű -
szerbeszerzési pályázatá-
val gyermekgyógyító in -
tézmények számára. 

A 2009-es pályázati ciklus
során a K&H gyógyvarázs
gyermek-egészségügyi prog-
ram keretében nyolc intéz-
mény részesülhetett az ösz-
szesen 25 millió forint ér-
tékű műszertámogatásból,
amelynek egyike a debrece-
ni Kenézy Kórház csecsemő
és gyermekosztálya. Az intéz-
mény a támogatás révén 1db
légúti váladék kiürítő rend-
szert kap 4 375 000 forint
értékben, amellyel a cystás
fibrosis-ban szenvedő kis-
gyermekeket tudják kezelni. 

A K&H Csoport tavaly

hatodik alkalommal hirdet-
te meg műszerbeszerzési
pályázatát gyermekgyógyító
intézmények számára, hogy
anyagi támogatást nyújtson
azoknak az intézményeknek,
amelyek nem rendelkeznek
megfelelő eszközparkkal a
gyermekek gyógyításához,
mentéséhez. Az előző évek-
hez hasonlóan a szakmai
zsűri a 2009-es pályázat
során is megjelölt egy gyer-
mek-egészségügyi területet,
amelyet kiemelt – de nem
kizárólagos – figyelemben
részesített a bírálás során. Ez
a terület a csecsemő,- és gyer-
mekrehabilitáció (mozgás
rehabilitáció, neurológiai
rehabilitáció, pszichiátria
rehabilitáció, szenvedélybe-
teg rehabilitáció) volt. A
szakmai zsűri javaslatát elfo-
gadva a 2009-es évtől a
korábbi évek nyertesei újra

műszertámogatásban része-
sülhettek oly módon, hogy
minden nyertes intézmény
három évvel később (két
pályázati ciklus után) újra a
támogatottak között szere-
pelhet.

„A teljes élet elengedhe-
tetlen feltétele az egészség,
melyhez minden ember-
nek joga van, azonban ah -
hoz, hogy ezzel élhessünk
megfelelő lehetőségek kel-
lenek. A K&H gyógyva-
rázs egészségügyi program
ezeknek a lehetőségeknek
a biztosításában vállal sze-
repet odafigyelve arra,
hogy a fővárost és vidéket
azonos arányban támogas-
sa, nem megfeledkezve a
nagyobb kórházak mellett
a kisebb gyermekgyógyító
intézményekről. Nem ez az
első alkalom, hogy a Ke -
nézy Kórháznak segítséget

nyújthatunk, hi szen az in -
tézmény már szerepelt pá -
lyázati nyerteseink között
– mondta Erdeiné Gazsó
Ida, a K&H helyi lakossági
fiókigazgatója.

„Egy olyan speciális mel-
lényhez juthattunk hozzá,
amely a mellkas falának
nagyfrekvenciájú rezegteté-
sével segít a felszaporodott
légúti váladék kiürülését, így
kis betegeink kínzó köhögés
nélkül, könnyen szabadul-
nak meg váladékuktól. Az
élethosszabbító műszernek
köszönhetően jelentősen
javul a betegek életminősé-
ge, kezelésükhöz kevesebb
gyógyszer szükséges – osz-
totta meg az elnyert műszer-
ről a tudnivalókat dr. Gönczi
Ferenc a Kenézy Kórház cse-
csemő- és gyermekosztály-
ának megbízott osztályveze-
tő főorvosa.

Életmentő műszert kapott a Kenézy Kórház
Korunk egyik leggyakoribb öröklődő anyagcsere-betegségét tudják kezelni

A megnyitó hallgatósága



Lapunkat megkeres-
te a vámospércsi vízmű -
vet üzemeltető Hydro
VP. Kft. kisebbségi tu -
lajdonosainak képvi-
seletében Kovács Irén,
hogy tájékoztatást ad -
junk a vízmű jelenlegi
helyzetéről. Az alábbi
írás, az általa hozzánk
eljuttatott szakmai ösz-
 szegzés alapján ké -
szült, melyet Gaál Zol -
tán, víz és talajvédelmi
szakértő készített.

A vízműrendszer egy
1960-ban létrehozott úgy-
nevezett I. számú kútra
alapozva épült a hetvenes
években. 1971-ben a II.-
III., kutat hozták létre,
majd ezek mellett kiépül-
tek a lakossági ellátáshoz
szükséges egyéb rendsze-
relemek, 1990-ben pedig
a IV. számú kutat építet-
ték meg. A rendszert „Ter -
mas sic” szűrőrendszerrel
látták el, amely a vas ki -
szű rését végzi. Egyéb
anyagok szűrését akkor
nem tervezték be és
később sem építették ki.
Lényegében egy 35 éves
üzemről van szó, amelyet
érthető módon, az akkori
kor színvonalának megfe-
lelően alakítottak ki.

A vízmű a rendszervál-
tás után került az önkor-
mányzatok tulajdonába,
a Hydro VP. Kft. pedig
1994-től üzemelteti a
helyi vízellátást. A cég
51%-ban önkormányzati
tu lajdonban van, 49%-
ban pe dig magánszemé-
lyek tulajdonolják. A víz-
hálózat mű ködtetése üze-
meltetési szerződés alap-
ján zajlik, ennek kereté-
ben a Kft. 7,5 millió fo-
rint haszonbérleti díjat
fizet az önkormányzat-
nak 2010-ben. A víz és csa-
tornadíjat az önkormány-
zat képviselőtestülete ál -
lapítja meg, amely vala-
mennyi költséget és a ha -
szonbérleti díjat is magá-
ba foglalja. Ennek díja
jelenleg 54Ft/m3. 

Az üzemeltetőnek nem
feladata a közműfejlesz-
tés. Ennek megfelelően a
használatba adott eszkö-
zök ma ximális eredmény
és minőség kihasználá-
sára törekszik. Vagyis a
rendszer jelenleg ennyit
tud teljesíteni. Egyébként
a vízmű per és tehermen-
tes.

A konstrukció kora
miatt és hogy csak kisebb
minőségjavító intézkedé-
sek történtek, időnként
üzemzavarok lépnek fel
és a vízminőség is javítás-
ra szorul. A vá mospércsi
víz jelenleg négy kom  po-
nens tekintetében lépi
túl a határértéket. A rend-
szer elavulásából adódó
káros hatásokat a szolgál-
tató a következő intézke-
désekkel ellensúlyozza:

A vízminőség javítása
ér dekében cseppfolyós
klórt adagol a vízbe, ez
egyszerre fertőtlenít és a
„vaskicsapatást” is segíti.
A hálózati klórtartalom
szinten tartását naponta
kétszer ellenőrzik. Sűríti
az eddigi „negyedéves”
hálózati, fertőtlenítő mo -
satásokat, valamint a há -

lózatba kijutó vastól a cső-
vezeték szivacsos mosatá-
sával szabadul meg.

Fontos jelezni, hogy
saját, belső rendszerét a
lakosság is tudja fertőtle-
níteni, kb. 200 liter hypós
víz, lakásba történő kien-
gedésével. 

A vízminőség ellenőr-
zésével több törvény is
foglalkozik, a legalapve-
tőbb feladatokat pedig
egy kormányrendelet ha -
tározza meg. Ennek betar-
tása nélkül nem végezhe-
tő ivóvíztermelés és lakos-
sági ellátás. A rendelet a
múlt év végéig adott
határidőt az előírt feltéte-
lek szerinti megfelelés-
nek. A rendszeres vízmi-
nőség vizsgálatokon túl
az ÁNTSZ és a TIKÖVI -
ZIG, minta alapján, szúró-
próba-szerűen is ellen-
őriz .

Az évek során fejleszté-
sek is történtek. 

Mivel a kutakból kiter-
melt víz mangántartalma
ma gas, ezért megtörtént a
vasszűrő hatékonyságá-
nak javítása. Az önkor-
mányzat, a kft.-vel is köz-
reműködve pá lyázatot
nyert el, az I./A  jelű kút
megvalósítására. Ma ez
adja a termelés 90%-át.
Végül pedig az önkor-
mányzat a város teljesen
lefedő hálózati rendszert
épített ki, az üzemeltető-
vel közreműködve. En -
nek eredményeként 10 316
méter  ivóvíz vezeték épült
a rendszerváltás óta. 

A szolgáltató az alábbi
fejlesztéseket javasolta a
tulajdonos felé:

A vízmű-telepen mű -
ködő szivattyúpark kor-
szerűsítése.

A javaslat szerint 3-3,5
millió forintos beruhá-
zással korszerű „Grun -
fost” szivattyúkat kellene
beszerezni. Ez védi a háló-
zatot a pulzálástól, csök-
kenti a csőtöréseket, vala-
mint a zavarosodás lehe-
tőségét kizárja, és 50%-nál
nagyobb energia megta-
karítást eredményez és
két év alatt megtérül. Ezen
felül számos egyéb javas-
lat is napirenden van évek
óta. To vábbi tarta lékkút
létesítése, a telep teljes fel-
újítása, csőhálózati re -
konst rukciók, a  há lózati
veszteségek csökkentése,
tolózárak, tűzcsapok cse-
réje, számuk növelése, a
szivacsos mo satás mű tár-
gyainak kiépítése. 

A javítóprogram előké-
szítését már 2005-ben
elkezdte az AQUAPROFIT
ZRT. a kormány megbízá-
sából. Tanul mánytervek
készültek, amelyek készí-
téséhez 2001-ig vissza-
nyúlva, a fejlesztési kon-
cepciót, statisztikai adat-
sorokat, szűk keresztmet-
szetek meghatározását,
üzemeltetői tapasztalato-
kat, azok elemzéseit készí-
tette el és adta át a terve-
zőknek, a helyi sajátossá-
gokat és a pályázati lehe-
tőségeket összehangolva
a szolgáltató. Az igen vas-
kos anyagok gazdasági
számításokat is tartalmaz-
nak, a jövőbeni üzemelte-
tési költségekre vonatko-
zóan.

Legfőbb célja: a vízminőség javítása
Január 23-tól új vezető-

je van a vámospércsi víz-
szolgáltatónak. Az 59
éves Sári Gyula „öreg
motoros” a szakmában.
Kinevezése kapcsán a ter-
veiről kérdeztük.

Fiatal szakemberként még
1979-ben került hajdú me -
gyei vízműhöz, ahol egészen
1994-ig fenntartási üzemve-
zetőként dolgozott. Vagyis a
napi működés összes forté-
lyát és nehézségét ismeri.
1994. és 2007. között a Nyír -
adonyi Vízmű Kft. vezetője-
ként tevékenykedett. Kor -
kedvezményes nyugdíjba
ment ez után, de még ma is
szaktanácsadóként foglal-
koztatják korábbi cégénél. A
vámospércsi megbízást fel-
kérésre vállalta és mint mond-
 ta, jelenleg az átadás-átvétel
elől igyekszik elhárítani az
akadályokat. 

Véleménye szerint nincs
könnyű helyzetben, hiszen
egy vegyes tulajdonú cég élé -
re nevezték ki, ahol a több-
ségi tulajdonos az önkor-
mányzat, a kisebbségi tulaj-

don pedig több magánbe-
fektető kezében van. Az ön -
kormányzat alapvető tö rek-
vése a vízszolgáltatás kap-
csán, hogy elfogadható
áron, jó minőségű ivóvizet
kapjon a lakosság és csak az
emberek elégedettsége után
kerülhet előtérbe a cég nye-
reségessége. A magánbefek-
tetők pedig elsősorban be -
fektetéseik megtérülését és a

nyereséget tartják fontos-
nak. Az új igazgató elmond-
ta, hogy mindkét felmerülő
szempontot megérti és mél-
tányolja, de szerinte is kie-
melt fontosságú a fogyasztói
elégedettség javítása.

Ez, időnként súrlódások-
hoz is vezetett már a műkö-
désben, amit neki minden-
képpen kezelnie kell. Rá -
adásul a szolgáltatás minősé-
ge azért is kiemelt figyelmet
érdemel, mert érkezett már
panasz az ivóvízzel kapcso-
latban, ami jelzi, hogy tech-
nológiai fejlesztésekre lesz
szükség, ez pedig pénzbe
kerül majd. Márpedig –
ahogy fogalmazott –, az iga-
zán jól üzemelő vízszolgálta-
tó cég olyan, hogy annak
működéséről a fogyasztónak
még csak tudnia sem kell.
Éppen ezért tartja Sári Gyula
nagyon fontosnak, hogy mi -
hamarabb elháruljanak az
akadályok az átadás-átvétel
elől, hogy ezt követően
azon nal a valódi munkához
tudjanak hozzálátni kollé-
gái  val. 

A minőség mellett, mint

ehhez szorosan kapcsolódó
tényezőt, a szolgáltatás biz-
tonságának fokozását tartja
fontos feladatnak. A techno-
lógiai fejlesztéseken kívül
ehhez a dolgozói létszám
megerősítésre is szükség
van, mert szerinte, jelenleg
kevesebben dolgoznak a
cégnél, mint amire a színvo-
nalas munka érdekében szük-
 ség lenne. 

Ami pedig a műszaki rész-
leteket illeti, biztos, hogy a
szűréstechnikát felül kell
vizsgálni és rövidesen elke-
rülhetetlen lesz, egy átfogó
vízmű rekonstrukció is,
amely véleménye szerint
hosszú távra megoldja majd
a vízminőség és az üzemelés-
biztonság valamennyi, jelen-
legi nehézségét is. 

Persze, felelős cégvezető-
ként az eredményes gazdál-
kodást is szem előtt akarja
tartani, de mindenekelőtt a
költségek oldaláról közelíti
meg ezt a kérdést és ezek
lefaragásával szeretné ered-
ményesebbé tenni a vámos-
pércsi vízmű gazdasági mű -
ködését.

A vízmű 
helyzetéről

Sári Gyula

Eu-s forrásból javítja a vízminőséget az önkormányzat
Hogy a vízellátás terü-

letén már évtizedek óta
fennálló problémát az
Önkormányzat megold-
ja, csatlakozott az Észak-
Alföldi Régió ivóvízmi-
nőség-javító program ke -
retében létrejövő Kelet-
Hajdúsági Ivóvíz minő -
ség-javító önkormányza-
ti társuláshoz. 

Ez lehetővé teszi, hogy
már a program előkészítésé-
hez is uniós támogatást von-
janak be az érintett települé-
sek. A részletekről Ménes
Andrea polgármester adott
tájékoztatást.

Félmegoldások helyett
alapvető változásra és a prob-
 lémák teljes kiküszöbölésére
van szükség ezen a téren a
polgármester szerint. Külö -
nösen jó lehetőség adódott a
közelmúltban erre, egy
európai uniós programhoz
való csatlakozás révén. A
program kivitelezése már el
is indult. Az uniós forrásokat
az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség köz-
reműködésével tudják majd
felhasználni a települések. A
cél, hogy a hazai jogszabá-

lyokban foglaltaknak és azon
túl, az Európai Unió előírá-
sainak is megfelelő ivóvizet
tudjanak fogyasztani azok az
emberek – köztük a vámos-
pércsiek is –, akik olyan
helyen élnek, ahol a kiter-
melt víz minőségjavításra
szorul. A régióban körülbe-
lül 250 falu és város van,
amelynek jelenleg is gondot
okoz a minőségi ivóvíz biz-
tosítása. Az az átfogó euró-
pai program, amely forráso-
kat rendel a gondok meg-
szüntetésére, ezeknek a tele-
püléseknek is segítséget
nyújt.

A program elindítása egy
alapos helyzetfeltárással kez-
 dődött már 2005-ben. En -
nek az volt az célja, hogy
részletesen meghatározzák,
hogy mely vízbázisok és tele-
pülések érintettek a prog-
ramban. A felmérést a regio-
nális fejlesztési ügynökség
finanszírozta. Erre a feltáró
munkára alapozva indult el a
program másodi üteme,
amelynek előkészítésére a
régióban összesen hétszá-
zötven-millió forintot nyer-
tek el. Természetesen, mint a
program résztvevője, Vá -

mos pércs is kedvezménye-
zettje mindennek. A máso-
dik ütemhez szükséges 10%
saját erőt (tizenöt-millió fo -
rint a város esetében) az
Önkormányzat saját forrás-
ból biztosítja. A tervezési
munkához tartozó szerződé-
sek közbeszerzési eljárások
alapján köttetnek meg. 

A projektben való részvé-
telből számos előnye szár-
mazik az önkormányzatok-
nak, köztük a vámospércsi-
nek is. Mentesülnek a terve-
zési munkák menedzselése
alól, és már egy elnyert, 90%-
os támogatási forrást kap-
nak, erre viszont az önerőt
biztosítani kell. 

A Kohéziós Alapból és
hazai forrásokból jelentős
arányú támogatást nyerhet-
nek el a jogszabály által köte-
lezett feladataik teljesítésé-
hez. Így anélkül lehet a ren-
deletben foglalt előírásokat
teljesíteni, hogy más, egyéb-
ként fontos területről vonna
el saját forrást az Önkor -
mányzat.

Jelenleg a Kohéziós Alap
az egyetlen támogatási for-
rás. Amely önkormányzat
nem vesz részt ebben a prog-
ramban, annak egyedül kell
megoldania az ivóvíz-minő-
ségi problémát a települé-
sén. Ez gyakorlatilag, a jelen-
legi magyar közállapotokat
és a gazdasági helyzetet
tekintve reménytelen lenne.

Fontos tudni, hogy az EU,
a források optimális felhasz-
nálása érdekében olyan jogi
személyiséggel rendelkező

szervezeti egységet vár el
partneréül, mint a fent meg-
nevezett önkormányzati tár-
sulás, tehát ennek létrehozá-
sa nem csak előnyös, de
szük séges is volt. Az ebben
való részvételről, még a ha -
táridő lejárta előtt határo-
zott a vámospércsi képvise-
lő-testület is. Bár a források-
kal való elszámolás a társulá-
son belül lakosság-arányo-
san történik, Ménes Andrea
polgármester közbenjárásá-
nak köszönhetően azt is rög-
zítették a megalakulás doku-
mentumaiban, hogy a tele-
pülések egymás között beru-
házás-arányosan is elszámol-
hatnak majd egymással. Ez
sokkal kedvezőbb helyzetet
biztosít majd városunk szá-
mára.

Összegezve tehát, a város
vezetése nem az ideiglenes
megoldást biztosító „toldo-
zás-foldozásban” látja meg-
oldhatónak Vámospércs víz-
minőség javítását, hanem
abban a részletesen leírt le -
hetősében, amely egy és min-
 denkorra, alapjaiban szünte-
ti meg a problémát úgy, hogy
közben jelentősen kíméli a
település gazdálkodását és
költségvetését.

Az önkormányzat ennek
szellemében minden fontos
határidőt és előírást betartva
sikeresen csatlakozott ah -
hoz az európai uniós prog-
ramhoz, amely a nagyarányú
helyi fejlesztéseknek kö -
szön hetően a múlt kellemet-
len emlékévé teszi a vas ízű
ivóvizet Vámospércsen. 
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Egyszerű és nagyszerű: fűzfában az energia
Manapság egyre több

helyen olvashatjuk, hall-
hatjuk, hogy Magyaror -
szágon egyre több intéz-
mény, és más közösségek
függetlenítik magukat le -
hetőleg minél nagyobb
mértékben az energia-
szolgáltatóktól. 

A mára jelentősen megnö-
vekedett energiaköltségeket
alternatív, megújuló energi-
aforrásokból próbálják meg
csökkenteni. 2009. kora ta -
vaszán Vámospércs határá -
ban Gyarmati Sándor telepí-
tett energiafüzet a földjén. 

A villamos energia előállí-
tására már egyre több ma -
gánlakásnál, társasháznál
láthatunk házi szélerőműve-
ket, vagy a háztetőkre szerelt
napkollektorokat. Meleg víz
előállításra vagy a nap ener-
giáját, vagy a lakások, intéz-
mények fűtését is ellátó bio-
massza tüzelésű kazánokat
alkalmaznak.

A biomassza biológiai ere-
detű szervesanyag-tömeget
jelent. Az energetikai célra
hasznosítható biomasszát
szerves anyagok, hulladé-
kok, vagy kifejezetten az
energiaágazat céljaira ter-
mesztett növényi nyersanya-
gok alkotják. Ezek lágy és fás
szárú növények egyaránt
lehetnek. A lágyszárúak:
szal ma, kukoricaszár, repce,
napraforgó, stb.  A fás szárú-
ak közül a nyárfa különböző
fajtái, az akác különböző faj-
tái, és a fűzfa jöhetnek szóba. 

Gyarmati úr a kezdetekről
és eddigi tapasztalatairól
elmondta, hogy 2009. ja -
nuárjában, egy újságban

olvasott a fűzről először.
Majd az interneten jobban
belemélyedt a témába, és
eljutott Bárándra, ahol végül
megvásárolta a telepítéshez
a vesszőt. Bárándra 2005-
ben hozták be, ez volt Má -
tészalka és Tiszakécske mel-
lett az a település, ahol na -
gyobb területen telepítettek
füzet először az országban.

Először óvatosságból csak
a tormaföldje két, gyengén
termő végét ültette be ne -
gyed hektáron. Ezeket a fűz-
favesszőket svéd kutatócso-
port nemesítette ki, jól tűri a
szárazabb, gyengébb minő-
ségű talajt is, de a belvizes
területet kedveli igazán.
Gyarmati Sándor földje a
száraz területek közé tarto-
zik, de a fakadás és a növeke-
dés várakozáson  felüli volt.
(A képen 3 hónapos fűz lát-
ható.) A telepítés nem igé-
nyelt különösebb szakértel-
met. A 20 cm-es vesszőket a

frissen szántott földbe kéz-
zel ledugták és betömörítet-
ték. 90 centiméteres sor és
50 centiméteres tőtávolsá-
got alkalmaztak. (Nagyobb
területen géppel lehet ültet-
ni és a sortáv 150-180 cm
iker sorban, hogy a gépi mű -
velés lehetséges legyen.) Az
első évben a gyomtalanítás
fontos feladat, mivel ilyen-
kor gyökeresedik meg. Va -
lamint védeni kell a vadak-
tól, mert igen szeretik le -
csípni a friss hajtásokat. A
mai ismeretek szerint ez a
leggyorsabban növő fafajta,
naponta 3-3,5 cm-t is képes
növekedni. Hozama az első
év után kb. 8-10 tonna/hek-
tár/év, míg a haramadik év
után már 40-60 tonna/hek-
tár/év!  Magas talajvizű, vagy
árvizes területen naponta
egy kifejlett növény kb. 15-
20 liter vizet képes elpáro-
logtatni. Kedvező tulajdon-
sága még, hogy évente hek-
táronként képes 20-30 ton-
na szennyvíziszapot feldo-
gozni, hasznosítani. Ezért az
energiatermelésben történő
hasznosítása mellett környe-
zetvédelmi feladatot is ké -
pes „ellátni”, ezért célszerű
tisztítóművel nem rendelke-
ző szennyvízderítő telepek
köré telepíteni.

Többféle célra, és többfé-
le módon lehet felhasználni.
Első évben az egy vesszőről
1-4 hajtás hajt ki. Ezek talaj-
tól, időjárástól függően 1,5-3
m hosszúak. 20cm-es dara-
bokra darabolva szaporító-
anyagot készíthetünk belőle,
melyre egyre nagyobb igény
mutatkozik. Energetikai cél-
ra való felhasználása a har-

madik, és az azt követő évek-
ben kitermelt fűz a legalkal-
masabb. Magas szalicil-alko-
hol tartalma miatt igen
magas fűtőértékkel rendel-
kezik. A fűzzel történő fűtés
költsége a koksznak 50, a
gáznak 30%-a! A benne lévő
szalicil-alkohol miatt fűtőér-
téke megegyezik a fekete-
szén-poréval. Káros anyag-
kibocsájtása a szénnek csu-
pán 3%-a! Levágás és szárítás
után el lehet adni, a bioerő-
művek (Szakolykert, később
Debrecen) szerződött átve-
vőinek. 30% nedvességtar-
talmú fa átvételi ára kb. 1600
Ft/q. Megfelelő technológia
kiépítése után (darálás, bri-
kettálás) érdemes készter-
mékként felhasználni vagy
eladni. Brikettálás (tömörí-
tés) után az égés lassúbb, de
tökéletesebb. Szén-dioxid
kibocsájtás csak annyi, mint
amennyit a növény a foto -
szintézishez felhasznált.
Ezért e termék lehetséges
megoldást kínál az üvegház-
hatást okozó szén-dioxid
kibocsájtás mérséklésére.
Felhasználásának jelentősé-
gét növeli, hogy az alacsony
termőképességű, gyakran
parlagon hagyott, vagy tartó-
san vízzel borított területe-
ket nem, vagy csak igen költ-
ségesen lehet hasznosítani.
Tekintettel az energiafűz
gyors és arányos növekedé-
sére, ezzel a fával ki lehet vál-
tani a hagyományos erdők
tüzifa céljából történő irtá-
sát. Már az első évben, és ezt
követően is 25-30 évig min-
den évben a hagyományos fa
mennyiségének többszörö-
sét lehet előállítani.

Táncházi farsangoló a művelődési házban
Farsangolóra várták a

mű  velődési házban a nép-
táncot és a népzenét ked-
velőket február első szom-
batján. Elsőként nagy-
anyáink farsangját idézte
Rácz Ildikó bevezetőjé-
ben, majd a jelmezes fel-
vonulók következtek. 

A legötletesebb farsangi
jelmez díját Szűcs Adrienn
jelmeze nyerte, aki valódi
szőlőfürtöt idézett fel sok-
sok lufi segítségével.

A közös tánc előtt nép-
tánc csoportok műsorát lát-
hatta az a sok érdeklődő, aki
elment a rendezvényre. A
Mátyás Király Művészeti Is -
kola néptánc tagozata ug rós
motívumokat  mutatott be
Szilágyiné Seres Edit művé-

szeti vezetésével. A helyi tán-
cosokat a Nyírábrányból és
Nyíracsádról érkezett Berek
és Akác Néptánc Együttes
fergeteges hangulatot te -
rem tő, közös műsora követ-
te. A koreográfiákat összeál-
lította és betanította Sör -
leiné Trencsényi Emma és
Szabó Lajos. 

A művészeti bemutatót
követte a közös tánc, a sort a
somogyi táncok nyitották
Szabó Lajos és Pillár Beáta
vezetésével. A zenét a Tör -
köly népzenei együttes tag-
jai húzták késő estébe nyúló-
an. A programból igazi
örömünnep, víg mulatság
kerekedett.

Diósné Kozma Erzsébet
igazgató

Szakmai nap az iskolában
2010. január 26-án az Apáczai Tankönyvkiadó szakmai

napot tartott az iskolában.  Az előadás témája: a nem szak-
rendszerű matematikatanítás volt. Az előadó, Lepenye Mária
volt, aki az általa írt tankönyvet mutatatta be. Beszélt annak
használatáról, felépítéséről, a benne lévő feladatok rendsze-
réről. Összeállított egy feladatsort, amit a pedagógusok szí-
vesen oldottak meg. A rendezvényen Újléta, Bagamér,
Létavértes, Nyír acsád, Nyírmártonfalva és Fülöp iskolái is
képviseltették magukat. 

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

Amikor a tanárok írnak ,,dolgozatot"

Kettőt jobbra, kettőt balra

Megy a ,,Zsuzsi-vonat"

Szobrászverseny
2010. január 22-én szobrászverseny volt az alsó tagozato-

soknál. Az osztályokat 3-3 diák képviselhette. A „Mesés
Százholdas Pagony” témában csillogtatták kreativitásukat a
gyerekek. Szebbnél szebb munkák születtek, a zsűrinek csak
nehezen sikerült megállapítania a sorrendet:

2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
I. 2.a I. 3.c I. 4.b

II. 2.b II. 3.d II. 4.a
III. 3.a III. 4.c

A képeken a három győztes csapat látható. Gratu lálunk!

A három győztes csapat

Művészeti vizsga
Az iskolában második éve folyik művészeti oktatás. Az érdeklő-

dő diákok zene, tánc és a képzőművészet terén képezhetik magu-
kat. Minden évben két alkalommal kell vizsgázniuk és számot adni
az addig tanultakról.

Január 28-án Horváthné Nagy Gabriella tanárnő zongora tan-
szakos diákjai mutatták be, mit tudnak. 

Január 29-én Szilágyiné Seres Edit tanárnő táncos tanítványai
a következő táncokat mutatták be:

Ek1 évf. néptánc, népi gyermekjátékok, Somogyi ugrós népi
motívumok

Alapfok I. évf. társastánc-polka
Alapfok I-II. évf. néptánc,  Somogyi botos, Kanász tánc motí-

vumok, Somogyi üveges
Alapfok I. évf. társastánc disco tánc
Alapfok I-II. évf. néptánc, Sárközi páros ugrós
Alapfok I-II. évf. társastánc: cha-cha-cha
Mesevonat volt a címe annak a gyermekversekből, mondó-

kákból és zenéből összeállított darabnak, amelyet Diószeghy
Iván tanár úr színjátszós diákjai adtak elő.

Az iskola előterét a képzőművészettel foglalkozó diákok mun-
kái teszik hangulatossá. A kiállítás anyagát a festészet, szobrá-
szat, tűzzománc és a grafika tanszakos gyerekek munkáiból állí-
tották össze. Tanáraik: Somogyi László Gábor és Elekné Laczkó
Judit.

A gyerekek előadásaiból kitűnt, hogy sok tehetséges diák
jár a művészeti iskolába. Továbbra is fontos cél, hogy minél
többen vegyenek részt ebben a képzési formában.

Köszönjük az információkat Elekné Lackó Juditnak

Gyarmati Sándor 
az ültetvényében

Így kell járni, úgy kell járni... ,,Figyelj, mutatom, hogy lépj"
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