
Október 21-én pénteken kora délután került sor az ’56-os
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett városi
ünnepségre, mely a Himnusz közös eléneklésével kezdődött.

Ezt követte Demjén Flóra szavalata, aki Dutka Ákos: Ember
és magyar című verséből mondott részleteket, majd Ménes
Andrea polgármester ünnepi beszédében emlékezett meg
’56 hőseiről.

A beszédet a 8. osztályosok verses, zenés műsora követte.
A felkészítő tanárok Deákné Demjén Ilona és Patakiné Ács
Erika voltak.

A műsort követően Malmos Istvánné, Vámospércs Városi
Önkormányzat képviseletében Ménes Andrea polgármester
és Huszti János alpolgármester, valamint az intézmények,
pártok és civilszervezetek képviselői helyezték el a tisztelet
és a megemlékezés koszorúit és virágait.

Folyamatos a „vámospércsi” honosítás

XXI. évfolyam, 11. szám
2011. november

Ingyenes újság

Hat hónapja, májusban
tettek először az egyszerűsí-
tett honosítás alapján állam-
polgári esküt Vámospér -
csen. Kérdésünkre Nagyné
Héjjas Erika az okmányiroda
vezetője elmondta, hogy
azóta minden hónapban sor
kerül ilyen eskütételre, és év
végéig várhatón a kétszázat
is meghaladja a városunk-
ban esküt tett, január 1-jétől
életbe lépett törvény alapján
magyar állampolgárságot

szerzett emberek száma.
Héjjas Erika arról is beszá-
molt, hogy volt olyan hónap,
amikor egyszerre 60-70
ember kapott a Vámospércsi
Városházán állampolgársá-
got, de az átlagos szám 20-30
között van. Mint kiemelte,
nem csak az eskütételek fo -
lyamatosak és rendszeresek,
hanem a mai napig azoknak
a száma sem csökken, akik
időről-időre új kérelmet ad -
nak be a magyar állampol-
gárság megszerzése érdeké-
ben. Továbbra is előnyben
részesítik a kérelmek befoga-
dása szempontjából testvér-
településünket Szilágynagy -
falut, de természetesen a

máshonnan érkezők számá-
ra is biztosítanak időpontot
a hivatalos ügyintézéshez. A
honosítás egyszerűbb mint
korábban volt, hiszen nem
kell hozzá magyarországi
lakóhelyet és megélhetést
igazolni, csupán a magyar
származást kell alátámaszta-
ni. Ugyanakkor az is igaz,
hogy a nyomtatványok kitöl-
tése időigényes, lényegében
a kérelmező személyes élet-
útjától függően. Ha ugyanis
valaki elvált, akkor az ehhez
szükséges igazolásokat is be
kell mutatni, illetve ha egy
négytagú család honosításá-
ról van szó, akkor az nyilván
több időt vesz igénybe, mint

egy egyedülálló, független
személy esetében. Termé -
sze tesen a hivatalban szíve-
sen segítenek, hogy a kitöl-
tés hiba nélkül sikerüljön, és
hogy ez ne legyen az akadály
annak, hogy a Köztársasági
Elnök aláírja a honosításról
szóló iratot.

Legutóbb október 12-én,
29-en tettek állampolgári
esküt Ménes Andrea polgár-
mester előtt a városházán.
Köztük volt olyan ember is,
aki már vámospércsi lakos
egy ideje, és mostantól hiva-
talosan is magyar állampol-
gárként él tovább közöt-
tünk. A felvétel ezen az ün -
nepélyes eseményen készült.

Megnövelték a városi temető területét
Rendszeres olvasóink

talán még emlékeznek
rá, hogy szűk egy évvel
ezelőtt beszámoltunk ar -
ról, hogy a Vámospércsi
Képviselő-testület úgy ha -
tározott, hogy a város te -
metője mellett lévő föld-
területet a Hajdú-Bihar
Megyei Temetkezési Vál -
la lat kezelésébe adja. Nos, a
korábbi tervekhez ké -
pest ugyan csúszott egy
kicsit a megvalósítás, de
a képviselő-testület leg-
utóbbi ülésén hivatalo-
san is átadták az ingat-
lant. 

Az előzményekhez hozzá-
tartozik, egy ideje már nyil-
vánvalóvá vált, hogy a városi
köztemetőben rövidesen el -
fogynak a temetkezési he -
lyek, ezért kellett lépnie az
önkormányzatnak. Mint Pol -
gárné Nagy Elvirától, a  Haj -
dú-Bihar Megyei Temetke -
zési Vállalat területi vezető-
jétől megtudtuk, mára csu-
pán körülbelül 10-14 db sír-
hely maradt. Ezek azonban a
temető olyan részében van-
nak, ahova senki sem szíve-
sen temetné elhunyt hozzá-
tartozóját. A városi képvise-
lők ezért határoztak úgy,
hogy a már meglévő temet-
kezési területhez újabb in -
gatlant csatolnak. Ezzel két

új parcella kialakítására nyílt
lehetőség. A napokban hiva-
talosan is átadott új temetői
rész mely hosszú időre meg-
oldja az eddigi területi gon-
dokat. 

Az új temetői rész körbe-
kerítéséhez és vízellátásához
szükséges anyagok közel
hétszáz-ezer forint összegű
forrását az önkormányzat a
saját költségvetéséből bizto-
sította, a munkálatokat a
közmunka program kereté-
ben alkalmazott dolgozók
végezték el. A zöld felület
megteremtéséhez az üze-
meltető Hajdú-Bihar megyei

Temetkezési Vállalat biztosí-
totta a facsemetéket.

A képviselő-testület októ-
beri ülésén elfogadta a válla-
lat elmúlt évi beszámolóját,
döntött arról, hogy a bőví-
tett területet üzemeltetésre
a vállalatnak átadja és ezzel
együtt a temető üzemelteté-
si szerződését egy évvel meg-
hosszabbította. Kari Irén a
Temetkezési Vállalat igazga-
tója elmondta, hogy szigorú
gazdálkodással sikerült a
költségvetésük egyensúlyát
megőrizni, amihez nagy se-
gítséget jelentett az, hogy az
itt élők – kevés kivételtől

eltekintve – a temetkezési
szolgáltatásokat tőlük ren-
delték meg. Az igazgatónő
elmondta továbbá, hogy
igyekeznek a legversenyké-
pesebb árakat biztosítani. A
költséghatékonyság érdeké-
ben nemrég saját szemét-
szállító autót vásároltak –
amelyet a vállalat dolgozói
vezetnek –, így a szemétszál-
lításért nem kell másoknak
fizetni. Tervezik továbbá,
hogy megszervezik a teme-
tőben a szelektív hulladék-
gyűjtést és a szerves hulladé-
kot aprító gép beállításával
komposztálható állapotba
hozzák. Az így keletkezett jó
minőségű, termékeny anya-
got a lakosság a sírok feltöl-
téséhez használhatja majd. A
szűkös anyagi lehetőségek
miatt a gép beszerzéséhez –
az önkormányzattal közö-
sen – szeretnének majd pá -
lyázni. További jó hír, hogy a
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr
Főkapitányság által kiírt
pályázaton a vállalat ered-
ményesen szerepelt, és en -
nek eredményeként a rend-
őrség szükség esetén a válla-
latot bízza meg halott szállí-
tással –, ez pedig további
rendszeres bevételt jelent a
Temetkezési Vállalat számá-
ra, mely szintén a hatékony
gazdálkodásukat segíti elő.

Temetői csendélet

A honosítottak legutóbbi csoportja az állampolgári eskütételen

Ménes Andrea polgármester
és Nagyné Héjjas Erika 

irodavezető

Vámospércs Városi Önkormányzat képviseletében
Ménes Andrea polgármester és Huszti János 

alpolgármester koszorúzott

Ünnepi megemlékezés

A tiszteletadás egyik fontos szerepe, hogy az utókor
is megőrizze a nagy tettek emlékét

Halottaink emlékére

Vámospércs Városi Önkormányzat a Hajdú-Bihar
Megyei Temetkezési Vállalattal és a helyi történelmi
egyházakkal közösen halottak napi ökumenikus isten-
tiszteletet tartott a város köztemetőjében október 30-
án, vasárnap. A megemlékezésen részt vett Ménes
Andrea polgármester, és a történelmi egyházak képvi-
selői is.
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Vámospércs Városi Ön -

kor mányzat Képviselő-tes-
tülete október 4-én tartotta
következő ülését.

A napirendi pontok előtt
Ménes Andrea polgármester az
utolsó rendes testületi üléstől,
augusztus 16. napjától eltelt idő-
szakról adott részletes polgár-
mesteri tájékoztatót, melyet a
képviselők elfogadtak. Ezt köve-
tően a lejárt határidejű képvise-
lő-testületi döntésekről szóló
beszámolót fogadta el a testület. 

● Első napirendi pontban
a Vámospércs külterületén elhe-
lyezkedő 2602 hrsz.-ú szántó
művelési ágba tartozó, 8195
négyzetméter nagyságú föld-
részlet jogi sorsának rendezésé-
ről döntöttek a képviselők,
amely alapján a területre a Vá -
mosgép Kft.-nek közvetlen tu -
lajdonszerzésre lesz lehetősége
a magyar államtól.

● Második napirendi
pontban a képviselő-testület és
szervei Szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 13/2011.
(IV.28.) számú önkormányzati
rendelet módosítását fogadták
el a képviselők.

● Harmadik napirendi
pontban a testület úgy döntött,
hogy a korábbi testületi döntés
alapján megkötött „Bérleti szer-
ződés”-t a vámospércsi Mátyás
Király Általános Iskola és Alap -
fokú Művészetoktatási Intéz -
ményében levő iskola büfé üze-
meltetésével kapcsolatban a bér-
lő cég képviselőjének kérelme
alapján módosítja.

● Negyedik napirendi
pontban a képviselő-testület a
Magyar Ökumenikus Segély -
szer vezettel megkötött hatályos
Együttműködési megállapodás
alapján, a Mikrotérségi Család -
segítő és Gyermekjóléti Szol -
gálat bevonásával kívánja lebo-
nyolítani a 2011. évi őszi élelmi-
szer-segély csomagok kiosztá-
sát. A rászorultsági kategóriákat
a képviselő-testület elsődlege-
sen az alábbiak szerint állapítot-
ta meg: 

– A létminimum közelében

élők közül, azok részesülhetnek
élelmiszer segélyben, ahol a csa-
ládban az egy főre jutó jövede-
lem nem haladja meg a nyugdíj-
minimum 150%-át (42 750 Ft
összeget).

– A kisnyugdíjasok közül
azok részesülhetnek élelmiszer-
segélyben, akik egyedül élnek,
és a jövedelmük nem haladja
meg a nyugdíjminimum 250%-
át, (azaz 71 250 Ft-ot). Élelmi -
szer-segélyben részesülhetnek
továbbá azok a személyek, akik
házastársukkal együtt élnek, és
az egy főre jutó jövedelmük
nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum 200%-át, (azaz 57 000 Ft-
ot). 

A testület felkérte az intéz-
mény vezetőjét, hogy a csomag-
kiosztás lebonyolításáról gon-
doskodjon az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak
megfelelően.

● Ötödik napirendi pont-
ban a pénzben és természetben
nyújtandó szociális ellátásnak
helyi szabályiról szóló 3/2011.
(II. 15.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról döntött
a testület.

● Hatodik napirendi pont-
ban képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Bursa Hun -
garica Felsőoktatási Önkor -
mányzati Ösztöndíjpályázat
2012. évi kiírásához csatlakozik,
és az „A” és a „B” típusú pályáza-
tokat kiírja. A testület felkérte a
polgármestert, hogy a csatlako-
zással kapcsolatos szükséges
intézkedéseket tegye meg. 

●Hetedik napirendi pont -
ban a civil szervezetek támoga-
tása tárgyában készült előter-
jesztést tárgyalták meg a képvi-
selők. A 28/2011. (II.15.) ÖH szá-
mú határozatának 5. pontja
értelmében a 2011. évi költség-
vetési rendeletben, civil szerve-
zetek támogatására előirányzott
– képviselő-testület egyedi dön-
tése alapján felosztható – 2 500
EFt zárolásra került 2011. július
31. napjáig. Az előírt határidőre,
érvényes pályázatot benyújtott
civil szervezeteket az önkor-

mányzat a következő összegek-
kel támogatja 2011. évben: a
vámospércsi Bocskai Sportegye -
sületet 1 700 000 Ft-tal, a Városi
Polgárőr Egyesületet 200 000
Ft-tal, a Pircsike Vámospércsi
Közművelődési Egyesületet
200 000 Ft-tal, a Vámospércs
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
100 000 Ft-tal, Papp Sándort
30 000 Ft-tal, a H-B. m-i Ka-
taszt rófavédelmi Igazgatóságot
30 000 Ft-tal, a Vámospércsi Asztali-
 tenisz Egyesületet 150 000 Ft-
tal, a Római Katolikus Egyház -
községet 90 000 Ft-tal.

● Nyolcadik napirendi
pontban a képviselő-testület
úgy döntött, hogy konzorciumi
tagként csatlakozik a Hajdú had -
házi Többcélú Kistérségi Tár -
sulás által benyújtani kívánt – az
új Széchenyi Terv keretében
hamarosan megjelenő „Közös -
ségi közlekedés fejlesztése”
(ÉAOP 3.1.4/A-11) tárgyú pályá-
zathoz, és az alábbi fejlesztési
elképzelésekhez kíván támoga-
tást igényelni: a városban busz -
öblök, megállóhelyek, váróhe-
lyiségek kialakítása, a meglévők
felújítása, közlekedésbiztonsá-
got szolgáló elemek megvalósí-
tása (elsősorban gyalogátkelő-
helyek, sebesség és forgalom-
csillapító eszközök telepítése),
akadálymentes közlekedés fej-
lesztésének megteremtése, a
beruházáshoz kapcsolódóan
járdaépítés és felújítás, a beruhá-
zással kapcsolatos zöldterület
fejlesztési munkák, parkosítás,
növénytelepítés, egységes utca-
bútorok beszerzése, telepítése.

● Kilencedik napirendi
pontban a képviselő-testület
úgy határozott, hogy a Piac mel-
letti szikkasztó árok és a Hajnal
utcától induló vízelvezető árkok
karbantartási munkálatait a
Létai érig kotrással elvégezteti.
Az ehhez szükséges forrást,
bruttó 2 100 000 Ft-ot az önkor-
mányzat költségvetéséből bizto-
sítja, valamint felkérte a polgár-
mestert, hogy a meghatározott
árkok karbantartásával kapcso-
latos további intézkedést a ver-

senyszabályoknak megfelelően
tegye meg, a nyertes árajánlatte-
vővel a szerződést kösse meg.

● Tizedik napirendi pont-
ban Vámospércs Városi Önkor -
mányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja a
Ganga Baráti Kör pályázati
elképzelését, mely szerint egy
olyan energiatakarékos épüle-
tet szeretnének építeni, mely-
nek egyrészt vendégház funk-
ció, másrészt szálláshely terem-
tés lenne a célja. Ez a létesítmény
egészségügyi kiegészítő tevé-
kenységként rehabilitációs és
prevenciós feladatokat is ellát-
hatna, a létesítmény megvalósí-
tásához szükséges ingatlant az
önkormányzat tulajdonában lé-
vő, már kialakításra került, köz-
művekkel ellátott, közúti csatla-
kozással rendelkező Nyír már-
tonfalvai út mellett lévő terüle-
ten (Gólya utca) kívánja – telek-
értékesítés útján – biztosítani. A
Ganga Baráti Kör által kérelmé-
ben megjelölt ingatlan közmű-
vesítéséhez, terület előkészítésé-
hez szükséges anyagi forrással
az önkormányzat nem rendelke-
zik, ezért a beruházást ezen az
ingatlanon nem javasolja. 

● Tizenegyedik napiren-
di pontban arról határoztak a
képviselők, hogy az önkor-
mányzat közösségi pszichiátriai
ellátással bővíti a Szociális
Szolgáltató Központ tevékeny-
ségét, ennek érdekében a gon-
dozottak részére nyitva álló he-
lyiségnek a Debreceni u. 2.
szám alatt lévő Művelődési ház-
ban fölszinten álló üresen helyi-
séget jelölte ki.

● Tizenkettedik napiren-
di pontban a testület úgy hatá-
rozott, hogy 2011. október 24.
napjától 2012. december 31.
napjáig megváltozott munkaké-
pességű munkavállalókat alkal-
maz napi 4 és 6 órás foglalkozta-
tás keretében a Polgármesteri
Hivatalban és a Vámospércs Vá -
rosi Önkormányzat által fenn-
tartott intézményekben. A meg-
változott munkaképességű mun  -
kavállalók létszámát a foglalkoz-
tatottak statisztikai állományi
létszámának 5%-ában (9 fő) ha -
tározza meg, egyben felhatal-
mazta a testület a polgármes-
tert, hogy a megváltozott mun-

kaképességű munkavállalók
alkalmazásáról saját hatáskör-
ben gondoskodjon, továbbá a
foglalkoztatással kapcsolatos
valamennyi szükséges intézke-
dést megtegye.

● Tizenharmadik napi-
rendi pontban a képviselő-
testület elfogadta az óvodai- és
általános iskolai étkeztetésben
alkalmazott étkezési nyers-
anyag-normáról és a térítési
díjak megállapításáról szóló
rendeletet, az áfa nélküli díjak a
következők: óvodás gyermek
napi háromszori étkezési térítési
díja 240 Ft, menzás gyermek
(csak ebéd) étkezési térítési díja
200 Ft, napközis gyermek napi
háromszori étkezése 304 Ft, és a
vendégebéd 544 Ft.

●Tizennegyedik napiren-
di pontban az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérle-
tére vonatkozó szabályokról
szóló 13/2006.(IV.07.) rendele-
tét módosította a testület, amely
alapján a garzonházban bérlő-
ként csak olyan 35 év alatti bérlő
létesíthet bérleti jogviszonyt, aki
nem rendelkezik ingatlan tulaj-
donjogával, keresőtevékenysé-
get folytat, vagy valamely felső-
oktatási intézmény nappali tago-
zatos hallgatója. A bérleti szer-
ződés legfeljebb 5 év határozott
időtartamra köthető meg. A szo-
ciális alapon történő bérbeadás
esetén – amennyiben a bérlő a
lakásbérleti szerződés határide-
jének lejárata előtt írásban kéri a
bérleti jogviszony meghosszab-
bítását – a bérbeadó egy alka-
lommal, legfeljebb 2 év időtar-
tammal a bérleti szerződés meg-
hosszabbításáról dönthet. A bér-
leti szerződés ezen jogcímen
történő módosítására kizárólag
abban az esetben kerülhet sor,
amennyiben a szociális alapon
történő bérbeadás feltételei to -
vábbra is fennállnak, továbbá a
bérlőnek sem lakbérhátraléka,
sem közüzemi tartozása nincs. 

Több napirendi pont a nyílt
ülésen nem volt, a képviselő-tes-
tület zárt ülésen folytatta mun-
káját, ahol egyedi kérelmek elbí-
rálására került sor.

Vámospércs Városi Ön -
kor mányzat Képviselő-tes-
tülete 2011. október 24. nap-
ján rendkívüli ülést tartott.

● Első napirendi pontban
a temetőkről és a temetkezésről
szóló 10/2005. (XII.16.) rende-
let módosítását fogadta el a tes-
tület, valamint a Kegyeleti Köz -
szolgáltatási Szerződés tárgyá-
ban a következő határozatokat
hozta: a Hajdú-Bihar Megyei Te -
metkezési Vállalattal 2006. októ-
ber 4. napján kötött Kegyeleti
Közszolgáltatási szerződést 1 év
határozott időtartamra – 2012.
december 31. napjáig meghosz-
szabbítja. A szerződés módosítá-
sával egyidejűleg – a Képviselő-
testület 323/2010. (XI.17.) hatá-
rozata alapján - a telekösszevo-
nással kibővített 025/13 hrsz-ú,
38 302 m2 nagyságú ingatlant a
hatályban lévő Kegyeleti köz-
szolgáltatási szerződés alapján a
Hajdú-Bihar Megyei Temetke -
zési Vállalat részére az 1. pont-
ban meghatározott időre hasz-
nálatba adja. A Hajdú-Bihar Me -
gyei Temetkezési Vállalatnak,
mint a Vámospércsi Köztemető
üzemeltetőjének a 2010. évi
temetőüzemeltetés bevételeiről
és kiadásairól szóló beszámoló-
ját a képviselők elfogadták. 

● Második napirendi
pontban képviselő-testület a
Szociális Szolgáltató Központtal
kapcsolatban fogadott el több
döntést: sor került az Alapító
Okiratát módosítására: a 3. pont-
 ban az intézmény Telephelye
kibővül a Vámospércs, Debre -
ceni u. 2. sz. alatti címmel, a 6.
pontban az Alaptevékenység
kibővül a 889926 Közösségi
szolgáltatások (kivéve: szenve-
délybetegek alacsonyküszöbű
ellátása) szakfeladattal, a 8.
pontban a Működési terület
kibővül az V. Közösségi pszichi-
átriai ellátás, Vámospércs köz-
igazgatási területe sorral és a 17.
pontban a feladatellátást szolgá-
ló vagyon kibővül Vámospércs,
Debreceni u. 2. szám alatti in -
gatlannal. Ezek alapján elfoga-
dásra került az intézmény Szak -
mai Program és a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítá-
sa is.

Több napirendi pont a nyílt
ülésen nem volt, a képviselő-tes-
tület zárt ülésen folytatta mun-
káját.

Ménes Andrea 
polgármester
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A Vámospércsi Önkor -
mányzat gyakorlatilag ez
év elején hozta létre a Vá -
mosvíz Kft.-t, amelynek
megalakulásáról annak
idején mi is beszámoltunk.
Az új önkormányzati cég
megalakításának fő indo-
ka az volt, hogy nyilvánva-
lóvá vált, a vízmű üzemel-
tetése magán és önkor-
mányzati vegyes tulajdon-
ban nehézkes, és nem a
városlakók érdekei érvé-
nyesülnek mindenekelőtt
egy ilyen konstrukcióban. 

A korábbi Hydro Vp. elneve-
zésű cég szerepét tehát a tisz-
tán közösségi tulajdonú vállal-
kozás vette át. Ugyan akkor az
átállás nem ment minden
téren zökkenőmentesen. En -
nek egyik példája, hogy még
mindig van olyan háztartás,
amely nem írta alá a szolgálta-
tási szerződést és nem fizet az
igénybevett vízszolgáltatásért.
Mivel ez hátrányos helyzetbe
hozhatja a tisztességesen fize-
tőket, ezért arra kértük Ka -
nyóné Papp Klára jegyzőt,
hogy foglalja össze, miért fon-
tos, hogy aki még nem kötött
szerződést, az pótolja ezt, illet-
ve tegyék lehetővé, hogy a
Vámosvíz Kft. szakemberei
elérjék őket ebben az ügyben.

– Miért szükséges a lakos-
ságnak szolgáltatási szerző-
dést kötni? Mivel jár, mit tar-
talmaz a szerződés?

– A szolgáltatási szerződés a
vízszolgáltatás feltételrend-
szerét (illetve a szennyvíz köz-
csatornába történő bevezetés
feltételeit), illetve általános-
ságban a szolgáltató-fogyasztó
jogviszony rendezését hiva-
tott szabályozni. A szerződési
kötelezettséget a 38/1995.
(IV.5.) Korm. rendelet írja elő.
A rendelet tehát egy olyan jogi
szabályozás, amely tisztázza a
vízi közműveket használó fo -
gyasztók, illetve a szolgáltató
kötelességeit és jogait.

– Lehet-e arra hivatkoznia
egy fogyasztónak, hogy azért
nem fizet, mert még nem szer-
ződött a Vámosvíz Kft-vel?

– Önmagában azzal, hogy a
fogyasztó az ivóvíz-hálózatra
rákötött, azt nyilvánvalóan
engedéllyel tette, megvalósí-
totta a szolgáltató-fogyasztó
jogviszonyt, kapcsolódott egy
szolgáltatáshoz, szolgáltatást
vesz igénybe. Az igénybe vett
szolgáltatás ellenértékét min-
den esetben ki kell fizetni, füg-
getlenül attól, hogy története-
sen a szerződés aláírása meg-
történt-e vagy sem. (Ha enge-
dély nélkül történik a rákötés,
az viszont bűncselekmény.)

– Érvényesek-e a régi meg-
állapodások, szerződések?

– A szolgáltatási szerződés
megkötését a hivatkozott
38/1995. (IV.5.) Korm. rende-
let írja elő. 2011. január 1-jétől
létrejött a Vámosvíz Kft., mint
új szolgáltató, a fogyasztóknak
a szerződéseket az új szolgálta-
tóval kell megkötni. 

– Fenyegeti -e a behajtat-
lan bevételek mértéke a cég
működését és a szolgáltatás
biztonságát?

– A behajtathatatlan köve-
telések mindenképpen korlá-

tozzák a vízellátással foglalko-
zó szervezet zavartalan műkö-
dését. A vízdíj meghatározásá-
nál minimális nyereség beépí-
tése történik a vízdíjba. A la -
kosság nagyon érzékeny a víz-
díj megállapítására, mivel a
díjmegállapítás az önkor-
mányzat kötelessége és fele-
lőssége, csakúgy, mint az
egészséges ivóvíz biztosítása.
A hiányzó árbevétel ellehetet-
leníti a vízmű gazdálkodását,
illetve a fegyelmezetten fizető
vízfogyasztók kárára kényte-
len a vízmű (vagy az önkor-
mányzat) a vízdíjat megemel-
ni, amennyiben a kintlévőség
nem hajtható be. 

A bevételek azért is fonto-
sak, mert hozzájárulnak ah -
hoz, hogy a szolgáltatás terü-
letén minőségi szolgáltatást
tudjunk garantálni. A vízmű
üzemeltetője kizárólag az ivó-
víz minőségi követelményei-
ről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletnek megfelelő
minőségű vizet szolgáltathat.
Ha ez a feltétel nem teljesül, a
hatóságok a vízmű üzemelte-
tését felfüggeszthetik. A szol-
gáltatás biztonsága nyilván a
gyakori üzemzavarok megje-
lenésében realizálódik.

– Milyen eszközök állnak a
Vámosvíz Kft. rendelkezésére,

hogy a tartozásokat behajtsa,
illetve milyen körülmények
között lehet arra számítani,
hogy kikötik a vizet a háztar-
tásból?

– A nem fizetés önmagában
nem elegendő indok arra,
hogy a fogyasztót a vízszolgál-
tatásból teljesen kizárják. A
jogszabály lakossági számla
tartozás esetére a szolgáltatás
korlátozásának lehetőségét
engedi meg.

Ez azt jelenti, hogy szemé-
lyenként 50 liter/nap ivóvíz
mennyiséget biztosítani kell,
valamilyen műszaki megol-
dással. (Szűkítő beépítése,
időleges vízszolgáltatás, stb.)

– Kötelesek -e a fogyasztók
a vízóra leolvasó személyt
beengedni, hogy a vízórákat
leolvassa?

– Igen! A bekötő vezeték és
az arra szerelt főmérő képezi
azt az átadási pontot, ahol a
fogyasztó igénybe veszi a szol-
gáltatást. A főmérő a bekötő
vezetékkel együtt a szolgálta-
tó tulajdona, annak üzemké-
pes állapotáról, hitelesítéséről
a szolgáltató gondoskodik.
Ennek a folyamatát a szolgál-
tatói szerződésben rögzítik. A
főmérő ellenőrzését, a vízóra
leolvasását, javításokat, a víz-
óra cseréjét a fogyasztónak
kötelessége eltűrni. 

A Vámosvíz Kft. sikere rajtunk is múlik

Önkormányzatunk a civil szervezetekért
Tulajdonképpen nyu-

godtan mondhatjuk, hogy
régi közhely, mégis igaz,
hogy gazdasági világvál-
ság van, mostmár éppen
három éve. Arról is írtunk
korábban, hogy az idei
költségvetésnél bizony Vá -
mos pércsen is kellett egy-
két ideiglenes költségtaka-
rékossági döntést hozni.
Ménes Andrea polgármes-
ter akkor azt ígérte, hogy
amint lehetőség lesz rá,
igyekeznek pótolni a ko -
rábban megszokott támo-
gatásokat, juttatásokat. 

Nos, a polgármester állta a
szavát, ugyanis sikerült úgy
alakítani a gazdálkodást, hogy
lehetőség nyílt a városi civil
szervezetek működéséhez
anyagilag is hozzájárulni.

Ménes Andrea elmondta
lapunknak, hogy az önkor-
mányzati törvény szerint nem
kötelező feladatuk a helyi kez-
deményezések pénzbeli támo-
gatása. Mindazonáltal eddig
még évről évre sikerült úgy
alakítani a város folyó évi költ-
ségvetését, hogy abból tudja-
nak valamilyen mértékű hoz-
zájárulást adni. Ez azért is
öröm az ő számára is, mivel
személy szerint ő is fontosnak
és hasznosnak tartja a helyi

civilek tevékenységét. Az
pedig, hogy ez nem kötelező,
nemcsak egy szlogen, hanem
bizony az idén az úgynevezett
„ÖNHIKI-s” (önhibáján kívül
hátrányos helyzetű települé-
sek állami támogatására bizto-
sított pénzalap) pályázati pén-
zek odaítélésénél kifejezetten
hátránynak számított, ha egy
önkormányzat ilyesmire köl-
tött. A bírálók ugyanis úgy vél-
ték, hogy ha ilyesmire is futja,
akkor nyilván van miből oszta-
ni, minek ide még több pénzt
adni. Miközben Vámospércs
biztonságos költségvetéséhez
nagyon fontos az a több mint
16 millió forint, amit a közel-
múltban sikerült elnyerni.
Egyrészt emiatt is húzódott az

év utolsó negyedére ezeknek a
szervezeteknek a támogatása,
másrészt pedig csak amikor
már „látni lehet az év végét”,
akkor derül ki pontosan, mit
is tesz lehetővé a költségvetés.
Az idén 2,5 millió forintot osz-
tottak szét a Bocskai SE, az
Asztalitenisz Sport Egyesület,
az Önkéntes Tűzoltó Egye sü -
let, a Pircsike Közművelő dési
Egyesület, a Katolikus Egyház,
a Vámospércsi Polgárőrség,
valamint helyi büszkeségünk,
Papp Sándor maratonfutó kö -
zött.

Közülük néhánytól meg-
kérdeztük, hogy éppen mi -
lyen anyagi helyzetben találta
őket az önkormányzati támo-
gatás, illetve azt tudakoltuk,
hogy mire költik majd a pénzt.
Nyilván, a legnagyobb öröm
az lenne, ha arra a tevékeny-
ségre fordítanák közvetlenül,
amiért az adott szervezet létre-
jött, de ez nem sikerül teljes
mértékben. Így van ezzel a leg-
több pénzt, 1,7 millió forintot
kapó Bocskai SE is, hiszen
mint Oláh Sándor elnök úr
elmondta, bizony van némi
elmaradt közüzemi tartozás,
amelyet ebből a pénzből fizet-
nek majd ki. De jut majd belő-
le a csapat utaztatására és a
bírói tiszteletdíjakra is. Ha
minden jól megy, akkor ezzel

a mostani támogatással sike-
rülhet nullára kihozni ezt az
évet. Az elnök azt is elmondta,
hogy bár a tavalyihoz hasonló-
an, az idén is a 8. helyen áll a
csapat a megye II-ben, min-
denképpen szakmai előrelé-
pésnek kell tekinteni, hogy a
két ifjúsági korcsoportot – a
13 és a 16 éveseknél- ismét
sikerült beindítani. Nagyon
örülnek az önkormányzati
támogatásnak, mondta, és
igyekeznek minél jobb ered-
ményt kiharcolni, hogy a vá -
mospércsiek büszkék legye-
nek rájuk.

Szakmailag némiképp na -
gyobb ambíciókat dédelget-
nek az asztaliteniszezők. Ács
Péter, az egyesület vezetője
ugyanis a korábban újságunk-
ban is leközölt szép eredmé-
nyeken felbuzdulva azt terve-
zi, hogy ősztől, az új szezon-
ban Vámospércs önálló, női
NB I. B-s csapatot indít majd.
Ha ez sikerül, akkor elmond-
hatjuk majd, hogy jó helyre
ment az a 150 ezer forint amit
kaptak, mivel a Tiszán innen
senki, még Debrecen sem tud
önálló NB I-es gárdát kiállíta-
ni. Ennek persze költségei is
vannak, amelyeket részben
szponzoroktól kapnak, úgy-
hogy nagyon kellett nekik a
mostani, városi támogatás is.

Ilyen szinten ugyanis közel
félmillióba kerül éves szinten
egy játékos versenyeztetése,
márpedig egy négytagú csa-
pat még inkább viszi a pénzt.

Korcsmáros Jánosné, a he -
lyi polgárőrség vezetője öröm -
mel újságolta, hogy a tavalyi
támogatáshoz képest nagyon
elégedettek, ugyanis a duplá-
ját, azaz 200 ezer forintot kap-
tak, amelyet szinte teljes egé-
szében a polgárőrök járőr-
autójának felújítására és vizs-
gáztatására költenek majd.
Korcsmárosné elmondta azt
is, hogy az önkormányzat mel-
lett minden szponzoruknak
nagyon hálásak, mert nélkü-
lük elképzelhetetlen lenne

több mint 20 éves működé-
sük. Ráadásul úgy, hogy az
idén már több mint 2000 szol-
gálati órán vannak túl. Ők biz-
tosították az iskolakezdéskor a
belvárost, a temetőt Minden -
szentekkor, a szüreti felvonu-
lást, úgyhogy ahol kell, ott van-
nak, és örülnek, ha a város
ilyenkor anyagilag is jelzi,
hogy elégedett a működésük-
kel.

A Vámospércsi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület már évek
óta élen végez az ifjúsági ver-
senyeken, mondta Kovács
Sándor egyesületi elnök,
ennek a titka pedig abban van,
hogy folyamatosan tréningez-
nek. De hogy legyen mivel
gyakorolni, ahhoz eszközöket
kell beszerezni, úgyhogy a
kapott 100 ezer forintot tűzol-
tó tömlők és egyenruhák be -
szerzésére, valamint nevezési
díjakra és a versenyek utazási
költségeire fordítják. Ők is
örülnek a városi önkormány-
zat támogatásának, és köszö-
nettel veszik ezt, de emellett
igyekeznek önmaguk is tenni
az egyesületükért. Így sikerült
egy pályázaton a megyei tűz-
oltó szövetségtől 300 ezer
forintot nyerniük. Igyekezni
kell, mondta Kovács Sándor,
csak így lehet manapság tal-
pon maradni. 

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Oláh Sándor, 
a Bocskai SE elnöke

Korcsmáros Jánosné, 
a  polgárőrség vezetője

Pályázat a városi utak téli síktalanítására
Vámospércs Városi Ön -

kor mányzat a városi utak
téli síktalanítási munkáira
árajánlatot kér az alábbiak
szerint

Az árajánlat összeállításá-
nál kérjük az alábbiakat figye-
lembe venni:

1. Az önkormányzat azok
árajánlatát várja, akik a síktala-
nítási munkákhoz szükséges
megfelelő gépekkel és a szórás-
hoz használt – megfelelő
mennyiségű, cca. 400 m3 – ho -
mokkal rendelkeznek.

2. Árajánlatot tevőnek kell
biztosítania a síktalanításhoz
használni kívánt homok hely-
színre történő szállítását, rako-
dását és annak költségét.

3. Az ajánlati árnak tartal-
maznia kell az 1-2. pontban
meghatározott anyag és annak
szállítási rakodási költségét,
valamint a munkagépek üzem-
bentartási, javítási, karbantar-
tási költségét.

Az önkormányzat a legked-
vezőbb árajánlatot benyújtó

vállalkozóval Vállalkozási szer-
ződést köt 2011. november
15. napjától 2012. március
1. napjáig terjedő időszakra.
Ezen időszakban végzett síkta-
lanítási munkáról a Vállalkozó
köteles a munkavégzési napo-
kon munkanaplót vezetni,
melyben rögzítésre kerül:

– munkavégzés naptári nap-
ja (év, hó, nap ),

– a munkavégzés napján
folytatott tevékenység helyszí-
nei (közterület neve) és a mun-
kavégzés megnevezése,

– a munkavégzési napján tel-
jesített munkaórák.

A Vállalkozó által naponta
elvégzett munkálatokat és a
munkavégzés idejét a Megren -
delő helyszíni képviselője na -
ponta ellenőrzi és a munkanap-
lóban naponta azt leigazolja.

Pénzügyi elszámolás

– Vállalkozó számláját min-
den hónap 5. napjáig a
Megrendelő Teljesítési igazo-
lásának kiállítása után nyújthat-

ja be. A teljesítési igazolás kiállí-
tása a munkanaplóban rögzí-
tett és a Megrendelő helyszíni
képviselője által a munkanap-
lóban le igazolt napi teljesítések
összegzése alapján történik.

– Megrendelő a Vál lal -
kozó számláját annak kézhez-
vételétől számított 30 napon
belül banki átutalással egyenlí-
ti ki.

Az árajánlatok benyújtá-
sának ideje: 2011. november
10-én 10 óráig.

Az árajánlatot 2 példányban,
cégszerűen aláírva, zárt borí-
tékban kell benyújtani a Pol -
gár mesteri Hivatal – Vámos -
pércs, Béke u. 1. – tetőtéri tit-
kárságán. 

A borítékra kérjük ráírni:
„SÍKTALANÍTÁS”.

Az árajánlatban kérjük fel-
tüntetni:

– az ajánlatot tevő cég nevét,
címét, adószámát – vagy a vál-
lalkozói igazolvány számát, 

– az árajánlat esetében kér-
jük a vállalási árat nettó óra-
díjban megadni.

Pályázati felhívás a sütő üzem bérbeadására
Vámospércs Városi Ön -

kor mányzata bérbeadás út -
ján hasznosításra ajánlja
fel a tulajdonában lévő Vá -
mos pércs, Malom u. 9. sz.
alatti sütő üzemét – beren-
dezéssel együtt.

A létesítmény a 1048/11
hrsz.-ú 1099m2 területű ingatla-
non van, mely ivóvíz, elektro-
mos áram, gáz közművel ellá-
tott.

A sütő üzem technológiai
berendezései:

• 1993-ban gyártott IBIS
kemence 60210,

• IBIS kemence 60360,
• IBIS kelesztő kamra KRS,
• IBIS dagasztó KRS.
Az ingatlan mögött találha-

tó továbbá a 1048/14 hrsz.-ú
1364m2 nagyságú beépítetlen
terület is, mely szintén haszno-
sítható.

A tulajdonos hosszú távon
kívánja a meghirdetett létesít-
ményét bérbeadás útján hasz-

nosítani, továbbá a bérlő esetle-
ges pályázatait támogatja.

Azok pályázhatnak a bérle-
ti jogért, akik:

1. Elsősorban sütő üzem-
ként kívánják a létesítményt
hasznosítani.

2. Legalább 3 fő helyi lakos
részére munkahelyet teremte-
nek.

3. A pályázó sütőipari tevé-
kenység folytatására jogosult
vállalkozás.

Pályázathoz csatolni kell:
1. Cég szakmai tevékenysé-

gének bemutatása.
2. Cégkivonat.
3. Nyilatkozat köztartozás

men tességről.
4. Nyilatkozat a minimum

bérleti időszakról és a megaján-
lott bruttó havi díjról.

Egyéb

A tulajdonos várja azon
pályázók jelentkezését is, akik a

sütő üzemtől eltérően más
funkció kialakítására kívánják a
létesítményt igénybe venni.

Pályázathoz csatolni kell:
1. Cég szakmai tevékenysé-

gének bemutatása.
2. Cégkivonat.
3. Nyilatkozat köztartozás-

mentességről.
4. Nyilatkozat a minimum

bérleti időszakról és a megaján-
lott bruttó havi díjról.

5. A tervezett funkciótevé-
kenység rövid bemutatása.

A tulajdonos helyszíni
bejárást biztosít: 2011. no -
vember 10-én 9 órától.

A pályázatokat 2 példány-
ban, zárt borítékban zárva
2011. november 24-ig kell
benyújtani Vámospércs Pol -
gármesteri Hivatal iktatójába –
Vámospércs Béke u. 1.

A borítékra kérjük ráírni:
„SÜTŐÜZEM”

Tisztelt 
Vámospércsiek!

Felhívjuk a városla-
kók figyelmét, hogy
a Vámospércs Városi
Ön  kormányzat a Nem -
zeti Erőforrás Minisz -
té ri um mal együttmű-
ködve kiírta a 2012.
évre a Bursa Hunga -
rica Felső oktatási Ön -
kor mány zati Ösz tön -
díj pályá za tot felsőok-
tatási hall gatók és fel-
sőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni szán-
dékozó tanulók számá-
ra a 2011/2012. tan-
év második és a 2012/
2013. tanév első félévé-
re vonatkozóan.

További részletekért
és a pályázaton való
részvételben nyújtott
segítségért fordulja-
nak az önkormányzat-
hoz, vagy a pályázatot
megtekinthetik a www.
vamospercs.hu inter-
netes honlapon.

A pályázatok be -
nyúj  tási határideje
2011. november 14.



Hagyományőrzés: felvonulással
Az önkormányzat és a

művelődési ház szervezé-
sében régi hagyományt
idézett az a látványos fel-
vonulás, amelyet 2011.
október 8-án, szombaton
délután láthatott, aki ki-
lépett a háza udvarára
Vámospércsen. 

A pompás szüreti mulat-
ság egyben alkalmat kínált
arra is, hogy a szokásoknak
megfelelően, október, az
idősek hónapja lévén a nyug-
díjasokra is figyelmet fordít-
son a város, és Ménes Andrea
polgármester vezetésével kö -
 szöntse őket. A következő
élménybeszámolót Diósné
Kozma Erzsébettől, a műve-
lődési ház vezetőjétől kaptuk.

Az öregek nagyon jól tud-
ják, de fiataljaink számára
bizony, még újdonság lehet,
hogy a Vámospércsen letele-
pített hajdú elődeink a föld-
művelés és állattenyésztés
mellett szőlőtermesztéssel
foglalkoztak elsősorban. Ré -
gen településünkön nem
volt olyan család, amelyik-

nek ne lett volna saját szőlő-
je. A szőlő kultúrája azonban
nem csak a borkészítésben
merült ki, hanem a kosárfo-
násnak, és a szőlővessző
ezerféle felhasználásának is
kimeríthetetlen lehetősége-
ket biztosított. Ennek a két
régi hagyománynak a felele-
venítésére fordítottuk a hang-
 súlyt, amikor a szüreti felvo-
nulás műsorát és díszleteit
kitaláltuk, megterveztük. 

A felvonuláson részvett
Ménes Andrea polgármester
mellett valamennyi önkor-
mányzati képviselő is, ezzel is
kifejezve, hogy a hagyomány-
tisztelet nekik is szívügyük.

A lovas, szekeres felvonu-
lás anyáink, nagyanyáink
ifjúkorában is nagy esemény -
nek számított, de bi zony, a
közelmúltban, az el múlt 35-

40 évben nem volt szüreti
felvonulás Vámos pércsen.

A szekerezésre az érdeklő-
dés olyan nagy volt, hogy saj-
nos nem mindenki fért fel a
fogatokra. Így a „bevállalósab-
bak” – akárcsak régen –, sétál-
tak a menet mellett. Bizonyos
távolság megtételét követően
aztán cseréltek, és az addig
kényelmesen utazók átadták a
helyüket a gyaloglóknak.

Egy előre megadott, terve-
zett útvonalat jártunk végig,

miközben felhívtuk magunk -
ra figyelmet, hiszen végig do -
boltunk, amiben nagy se gítsé-
get nyújtott Fagyal Sán dor,
zenélt a Törköly együttes, és
énekelt a Népdalkör is.

Az utcák lakói lelkes és szí-
vélyes integetéssel fogadták a
menetet. Időnként megáll-
tunk, és a kisbíró, Grega Csaba
mondatait követően a Bíbor -
kadarka néptáncegyüt tes tán-
colt, lehetőség szerint a néző-
ket is bevonva a mulatságba.
Meglepetés volt, hogy a Kos -
suth utcán Soós Fe rencné, Er -
zsike néni és Tö rök Józsefné,
Margit néni kaláccsal várták és
kínálták a menetet.

A felvonulást követően a
művelődési házban 18 órá-
tól vártuk a városunk időse-
ket, hiszen október az idő-
sek hónapja. Az előteret és a

külső portánkat szüreti és
őszi hangulatot idéző deko-
rációval díszítettük előző
nap, ami sokak tetszését
elnyerte. A belépő vendége-
ket frissen préselt musttal,
szőlővel, pogácsával, ásvány-
vízzel kínáltuk. Közben ven-
dégeink megtekinthették a
művelődési ház előterében
azt a régi fotókból rendezett
kiállítást, amelyhez az anya-
got a vámospércsi emberek
biztosították. Nagyon örül-
tünk, hogy a nemrég közé
tett felhívásunkra sokan je -
lentkeztek, és bizony ma
már kortörténeti dokumen-
tumnak számító, régi felvéte-
leket hoztak be, amelyekből
a kiállítást meg tudtuk ren-
dezni. Ezután is szívesen
vesszük, ha hoznak még régi
fényképeket, hiszen szeret-
nénk frissíteni is egy idő
után a bemutatott anyagot.  

A hagyományőrző műsort
két újabb kisbíró köszöntése
nyitotta meg Ménes Gréta és
Borsó Zolika óvodások meg-
személyesítésével. Fagyal Da -
ni a „Szőlő érik, vessző haj-
lik” című verset mondta el,
majd Takáts Gyula szüreti
verse hangzott el Zilahi
Nándor és Borsó Mónika
előadásában. Az óvodásokat
Bíró Lászlóné és Szemán
Marianna készítette fel.

A Vámospércsi Népdalkör
szüreti dalokból álló dalcso-
korral köszöntötte a megje-
lenteket. A Bíborkadarka

nevet vették fel néptánco-
saink, akik ehhez a rendez-
vényhez kapcsolódva hasz-
nálták először nevüket. A cso-
port szatmári táncokat tán-
colt, melyet Nagyné Kiss
Melinda állított össze és taní-
tott be. 

Ménes Andrea polgármes-
ter ünnepi beszédével kö -
szöntötte az időseket. Sze -
mélyesen adott át virágot
azoknak, akik 2011-ben töl-
tötték be életük, 60., 70., 80.,
90. évét. 

Majd ezt követően a nép-
tánc együttes folytatta mű -
sorát, moldvai tánccal. A jó
hangulatot tovább fokozta
Törköly zenekar Itt a teli
csutora című bordalokból
álló, mulatós műsora. A
műsor zárásaként Vámos -
pércs Város Képviselő-testü-
letének tagjai egy-egy szál
rózsát adtak át az időseknek.

Akinek mulatni támadt
kedve maradhatott a tánc -
házban, ahol késő estig szólt
a zene és ment a közös tánc.

A rendezvény közös ösz-
 szefogással, a lakosok támo-
gatásával valósult meg, akik
nélkül nem lett volna felvo-
nulás. 

A fogatosok: Borsó Sán -
dor, Hunyadi Lajos, Malmos
Imre, Postár Tibor, Sallai
Ferenc, Sallai János, Spisák
Zsolt, Szabó István, Tőkés
Tamás, Varga Elek. 

Köszönjük a sok-sok ter-
ményt, szőlőt, mustot, me lyet
a rendezvényhez adott: Nagy
Ferenc, Molnár Im réné, Sán -
dor Józsefné, Nagy László,
Nagy Sándor, Üveges Miklós,
Nyakas Gábor, Szabó Sándor,
Huszti János, Madai Tamás,
Zudor Tünde, Dankó Tamás,
Kathy Antal és kollégáink a
művelődési ház dolgozói.

A hangulatos dekoráció
kialakításában Nagy Sándor -
né, Nagy Enikő, Rácz Ildikó
segített bennünket.

Grega Csaba kisbíró, Fa -
gyal Sándor dobos, a polgár-
őrség és a rendőrség a biz-
tonságos vonulásban segí-
tett bennünket.

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

A város képviselői is jelen voltak. A képen 
Ménes Andrea, Polgárné Nagy Elvira Huszti János 

és a kisbíró Grega Csaba

Ahol lehetett megálltak, és csak úgy ropták a táncot

Kedves Gyerekek! Nagy örömmel üzenem nektek,
hogy idén újra ellátogatok városotokba.

A főtéren felállított Mikulás Házban fogadlak bennete-
ket, 2011. december 4-én (vasárnap) 14-17-ig.

A közeli viszontlátás reményében: a Mikulás bácsi

„Házhoz megy a Mikulás!”

A Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület, idén
is házhoz viszi a Mikulást.

Bővebb felvilágosítás kérhető a +36-20-576-6555, illet-
ve a +36-20-589-1555-ös telefonszámokon.

A kép a Mikulás tavalyi látogatásakor készült

A Mikulás közleménye

Szép eredményeket ért el golf csapatunk
A Magyar Golf Szövetség

minden év szeptemberében
megrendezi az Országos
Junior Felmérőt. Ezt értel-

mezhetjük úgy is, hogy ez a
megmérettetés a kezdő és
középhaladó juniorok or -
szágos versenye. A verseny

„A” és „B” kategóriában zaj-
lik, ami azt jelenti, hogy az
egyik esetben 3, a másikban
pedig 9 lyukat kell teljesíte-
niük a versenyzőknek.

Szeptember 25-én, a buda-
pesti Academy Golf Club -
ban megrendezett verse-
nyen nyolc junior korú ver-
senyző képviselte a vámocs-
pércsi Boya Eagles színeit,
akik szép eredményeket ér -
tek el. Igaz ugyan, hogy ku -
pát még nem sikerült elhoz-
niuk, de az eredmények alap-
ján nyugodtan állíthatjuk,
hogy az átgondolt és tervsze-
rű utánpótlás nevelés ered-
ményes. Ez abban is megmu-
tatkozik, hogy tavaly még
csak két versenyzőt tudtak
indítani az idei nyolcas team

helyett. Jó hír, hogy az indu-
ló csapat egyik tagja Vá -
mospércsen is lakik, és pél-
dája révén talán még többen
érzik majd sajátjukénak ezt a
remek sportot.  

Eredmények:

B kategória, lányok, he -
lyezések:

5. Kiss Lilian,
6. Lengyel Fruzsina,
8. Tóth Petra.

B kategória, fiúk, helye-
zések:

9. Nagy Bálint,
13. Tóth Áron Attila,
17. Nagy Sándor,
19. Kiss Olivér,
23. Kiss Benjamin.Lengyel Fruzsina, Tóth Petra, Nagy Bálint

2011. szeptember 17-től 24-ig iskolánk 10 nyolcadi-
kos és 4 hetedikes tanulója angliai tanulmányúton vett
részt néhány felnőtt kíséretében. Utunkat autóbusszal
tettük meg, Németországon, Belgiumon és Francia -
országon keresztül jutottunk el a La Manche-csatorná-
ig. Több napot töltöttünk Londonban, ahol megismer-
tük a főbb nevezetességeket: Buckingham Palace,
London Eye, Big Ben, British Museum, Greenwich. Egy
napot szántunk Dél-Anglia látványosságaira is:
Stonehenge és Brighton. Hazafelé, az utolsó napon
Párizsban csodálhattuk meg az Eiffel-tornyot és a helyi
látnivalókat: Louvre, Diadalív, Notre Dame. Isko lánk -
ból először jutottak el diákok külföldi tanulmányútra,
melyet reményeink szerint újabbak is követnek majd.

Patakiné Ács Erika
***

2011.október 14-én iskolánk 42 tanulója a Hor -
tobágyi Nemzeti Park területén darulesen vett részt. A
darvak tőlünk északra lévő területekről tartanak
ebben az időszakban Spanyolország és Dél-Afrika felé.
A Hortobágyon pihennek néhány hetet és ilyenkor
esténként vizes területekre nagy csapatokban szállnak
le éjszakázni. Napközben a környező kukoricafölde-
ken táplálkoznak. Mi a Kondás-tavi pihenőhöz men-
tünk kisvonattal. Ezen a napon itt körülbelül 26 000
madár volt látható. Páratlan élményben volt része a gye-
rekeknek, akik távcsövekkel és szabad szemmel is
madarak tömegeit látták, és hallották hangos kurrogá-
sukat is.

Deákné Demjén Ilona
***

2011. október 21-én hat vállalkozó kedvű és szorgal-
mas nyolcadikos tanuló mérte össze angol tudását a
debreceni Lilla Téri Általános Iskola által szervezett
megyei komplex tanulmányi versenyen. Az országis-
mereti verseny témája Ausztrália volt. 

Antal Tibor, Dobi Lajos, Mézes Ádám 8.b osztályos és
Borsó Fanni, Csonka Fruzsina, Kozáp Loretta 8.c-s
tanulók előzetes feladatként posztert és prezentációt
készítettek az országról, a helyszínen pedig változatos
írásbeli feladatokat oldottak meg. A zsűri értékelte a
szóbeli bemutatókat és a tablókat is. A rangos verse-
nyen a fiúk csapata 4. helyezést ért el. Gratulálunk
nekik!

Az alsósok hírei

Nemzeti ünnepeinkről (október 6., 23.) osztályke-
retben megemlékeztünk. Az idősek hónapja alkalmá-
ból a 3. évfolyamos tanulók október végén ünnepi
műsorral köszöntötték városunk idős lakosait.

Október a takarékosság hónapja. Ez alkalomból
takarékossági rajzversenyt hirdettünk. A pályamunkák
értékelésére novemberben kerül sor.

A Labdarúgó Diákolimpián körzetünkben az 1-2.
évfolyamos korosztály és a 3-4. évfolyamos korosztály
is első helyezést ért el. Gratulálunk!

Tarr Anita

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

Lakossági fórum

Értesítem a tisztelt vámospércsieket, hogy rövidesen
lakossági fórumot (közmeghallgatást) tartok, amelyre
minden érdeklődőt szeretettel várok. Idő pontja: novem-
ber 28. (hétfő) 17 óra. Helyszín: Művelődési Ház, Vámos -
pércs.

Ménes Andrea polgármester


