
2010 késő őszén ünne-
pélyes keretek között rak-
 ták le az intézmény alap-
kövét, amelyet az öt kör-
nyékbeli településsel kö -
zösen (Újléta, Nyírmár -
tonfalva, Nyíracsád, Nyír -
ábrány, és Fülöp) valósí-
tanak meg, hogy rövide-
sen kistérségi feladato-
kat ellátva, színvonalas
egészségügyi szolgáltatá-
sokat nyújtson az embe -
reknek. Néhány napja el -
készült a központ épüle-
te, vagyis rövidesen lehe-

tővé válik az egészség-
ügyi centrum ünnepé-
lyes műszaki átadása. Az
esemény kapcsán a beru-
házás részleteiről és az
intézmény közeli jövőjé-
ről kérdeztük Ménes And -
rea polgármestert.

A kivitelezésre közel egy
milliárd forint támogatást
nyertek a települések, és
városunk biztosította térí-
tésmentesen azt a telket,
amelyen az intézmény fel-
épült – mondta Ménes
Andrea. Ennek a teleknek a
közművesítését is önkor-
mányzatunk vállalta, így
közel 80 millió Ft összegű
saját forrást biztosítottunk
a beruházás megvalósítá-
sához. Mivel nagy értékű
beruházásról van szó, így a
közbeszerzési törvények ér -

telmében sok időt igénylő,
hosszadalmas előkészítő
munkákat, közbeszerzési el -
járások sorozatát kellett le -
folytatni, mire eljutottunk
a kivitelező kiválasztásáig.
A kivitelezést késleltette az a
régészeti feltárás is, amely-

nek során értékes kőkori
leleteket sikerült feltárniuk
a szakembereknek. Az új
intézmény környezettudatos
kialakítással, környezetba-
rát technológiával készült,
energiatakarékos világítás,
hőszivattyús, fűtésre és hű -

tésre egyaránt alkalmas
rendszer lett kialakítva a
szakellátó központban.

Az új egészségügyi cent-
rum valamennyi vámospér-
csi embernek meg fogja
könnyíteni az életét, hiszen
rövidesen már nem kell
Debrecenbe menni, s ott
napokig, betegen sorba áll-
ni, ha szakorvosi ellátásra
van szükség.

Nem csak az utazási költ-
séget lehet így megspórolni,
de helyben, kényelmesen,

európai színvonalú intéz-
ményben, modern gépmű-
szerek segítségével diag-
nosztizálhatnak, s gyógyít-
hatják az embereket. Mind -
emellett, elsősorban a helyi
emberek foglalkoztatására
is lehetőséget biztosít az új
komplexum, így a beruhá-
zás kapcsán is jogosan
mondható el, hogy az önkor-
mányzat ismét munkahelyet
teremtett!

Az új egészségügyi intéz-
ménnyel a környező telepü-
lésen élő több mint húszezer
ember ellátását célozták
meg elsősorban. Ahogy
Ménes Andrea polgármester
fogalmazott: „naponta több
száz ember utazik majd
Vámospércsre, akik ha már
itt vannak. elintézik egyéb
ügyes-bajos dolgaikat is, be -
vásárolnak, étkeznek, beül-
nek egy italra, könyvtárba
mennek, vagyis szolgáltatá-
sokat vesz igénybe, s mivel

megnő a kereslet, ezért ez
az egészségügyi beruházás
egyéb szolgáltatói ágazatok
fejlődését is eredményezi. S
ha jól megy egy üzlet, több
alkalmazottra van szükség,
tehát áttételesen is munka-
helyet teremtettünk!” A már
említett előnyök mellett
arról sem feledkezhetünk
meg, hogy ez a beruházás
növeli leginkább Vámos -
pércs térségközponti szere-
pét, a város elismertségét.
A legfontosabb azonban

mégis az, hogy ugrássze-
rűen javul a kistérségben
az emberek egészségügyi
ellátásának színvonala. Az
egészségügyi intézetben nyolc
ágyas nappali kórház kerül
kialakításra, melynek kö -
szön hetően Fülöp, Nyír áb -
rány, Nyíracsád, Nyír már -
tonfalva, Újléta és Vá mos -
 pércs lakói számos, európai
színvonalú, korszerű gépek
segítségével biztosított szak-
orvosi ellátást kaphatnak.
Ezekért az orvosi vizsgálato-
kért (általános röntgen és
ultrahang diagnosztika, bel-
gyógyászat, sebészet, szemé-
szet, terhes gondozás, nő -
gyógyászat, fül-orr-gége gyó-
gyászat, traumatológia, orto-
pédia, kardiológia, neuroló-
gia, pszichiátria, bőrgyógyá-
szat, tüdőgyógyászat, uroló-
gia, andrológia, csecsemő-
és gyerekgyógyászat, általá-
nos laborvizsgálat, reumato-
lógia és fizioterápia, általá-
nos mozgásterápia, gyógy-
masszázs, gyógytorna) ed -

dig Debrecenbe kellett utaz -
ni. A 30-35 fő számára állan-
dó munkahelyet teremtő be -
ruházás megvalósításával és
a járóbeteg-szakellátó köz-
pont működésével egy csa-
pásra megszűnnek a jelenle-
gi egészségügyi ellátási hiá-
nyok. Az érintett települé-
sekről jelenleg átlagosan 45
perc alatt lehet elérni egy
szakrendelőt. Ez az időtar-
tam az egészségügyi köz-
pont megépítését követően
12,8 percre csökken. A fej-
lesztésnek köszönhetően
hosszútávon várható, hogy
javul a kistérségben élők
egészségi állapota, a munka-
képes korosztály munkaerő
piaci helyzete, és növekszik
a kistérség népességmegtar-
tó ereje is.

A mostani műszaki át -
adást követően megkezdő-
dik a felkészülés az intéz-
mény megnyitására, teljes
beüzemelésre, amelyre vár-
hatóan szeptember közepén
kerül sor.

Küszöbön a Szakellátó Központ műszaki átadása

XXII. évfolyam, 6. szám
2012. június 
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A kivitelezők arra is odafigyeltek hogy 
a belső munkálatok is igényesen készüljenek el

Folyamatban van a központ körüli tereprendezés is

A parkoló utolsó simításai



Vámospércs Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. május 30.
napján tartotta következő rendes ülé-
sét.

A napirendi pontok tárgyalása előtt
Ménes Andrea polgármester adott polgár-
mesteri tájékoztatót a legutolsó rendes tes-
tületi ülés óta történt eseményekről, melyet a
képviselők elfogadtak. Ezt követően a lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékozta-
tást ismertette a jegyző, melyet a testület
jóváhagyott.

A képviselő-testületi ülés első felében –
tekintettel a május 31-i határidőre – az
önkormányzat intézményeinek és a
cégeinek 2011. évi beszámolóik elfoga-
dására került sor. A képviselők megtár-
gyalták és elfogadták a Vámosvíz Kft., a
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, a
Vámosgép Kft., a Mikrotérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, a Városi Gyám -
hivatal, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátását, a Szociális Szolgáltató
Központ, a Művelődési Ház és Könyvtár, a
Vámospércs-Nyíradony Önkéntes Köztes -
tületi Tűzoltóság, az Élelmezési intézmény, a
Humánszolgáltató Nonprofit Kft., az Egész -
ségügyi Szakellátó Nonprofit Kft., a Hidro
Vp. Kft. és a Berettyó Vízgazdálkodási Társu -
lat 2011. évi beszámolóját.

Ezt követően a jogszabályi változá-
sok miatt az önkormányzati intézmé-
nyek alapító iratainak módosítását
hagyta jóvá a testület, a Mátyás Király Álta -
lános és AMI-nak, az Óvodának, a Szociális
Szolgáltató Központnak, a Mikrotérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak,
a Művelődési Ház és Könyvtárnak valamint
az Élelmezési intézménynek.

Rendeletet alkotott a testület, mivel a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekez-
dése szerint az önkormányzatok 2012. május
31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az
önkormányzati rendeletekben meghatáro-
zott szabálysértési rendelkezéseket. Ennek
megfelelőn a hatályos rendeletekből a sza-
bálysértési tényállásokat hatályon kívül he -
lyezte a Képviselő-testület.

Az ülés további részében a következők-
ről döntött a Képviselő-testület:

– Az 5/2012. (III.01.) BM rendelet alapján
benyújtott pályázatról (a Béke u. 2. szám alat-
ti önkormányzati ingatlan felújítása) szóló
51/2012. (IV.25.) számú határozat 1. pontját
a kiegészítette a következő d) ponttal: beru-
házás összköltségét bruttó 15 350 000 Ft
összegben elfogadja, melyhez (12 000 000
Ft vissza nem térítendő támogatás mellett)
bruttó 3 350 000 Ft saját forrást biztosít az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében az
önkormányzat beruházási előirányzatának
átcsoportosításával.

– Rákóczi Szövetség által meghirdetett
„Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Program”-
hoz csatlakozik, és a programot az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésének általá-
nos tartaléka terhére 50 000 Ft, azaz ötven
ezer forint összeggel támogatja.

– A „Vámospércs kerékpárforgalmi háló-
zatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-
2011-0003 jelű pályázat megvalósítása érde-
kében az önkormányzat Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást köt az érin-
tett állami közút kezelőjével, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel.

– a KEOP-7.1.2.0 szennyvízpályázat II. for-
dulójára benyújtott pályázat forrásösszetéte-
lére vonatkozó 280/2011.(XI.14.) számú
határozatban szereplő megvalósítási költsé-
gét 3 294 305 350 Ft-ra módosította.

– a települési önkormányzatok részére a
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából
2012. évben nyújtott támogatás igénylésé-
nek, folyósításának és elszámolásának részle-
tes szabályairól szóló 23/2012. (IV.18.) NEF-
MI rendeletben foglaltaknak megfelelően
nyári étkeztetést biztosít az önkormányzat az
általános iskolába már beíratott vagy általá-
nos iskolás gyermekek számára, napi egy-
szeri meleg étkeztetés formájában a helyi
általános iskolában. A támogatási összeg
csökkenése esetén, az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról – az általános iskola, a
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat veze-
tője, valamint átruházott hatáskörben a Pol -
gármesteri Hivatal szociális ügyintézője által
előkészített javaslat alapján – a Képviselő-
testület Humánpolitikai Bizottsága dönt.
Ezen pályázat keretében az Önkormányzat
közel 8 millió Ft vissza nem térítendő támo-
gatást igényelt.

– a 2012. december 1. napjától 2013. ja-
nuár 31. napjáig terjedő időszakra vonatko-
zóan 40 fő közfoglalkoztatását biztosítja
napi 6 órában a Hajdú-Bihar Megyei Mun -
kaügyi Központ támogatásával. A közfoglal-
koztatáshoz az Önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésében 980 000 Ft saját forrást bizto-
sít, valamint 2012. július 17. napjától 2012.
november 30. napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan 29 fő közfoglalkoztatásáról
döntött, (25 főt napi 6 órában, 4 főt napi 8
órában) a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi
Központ támogatásával. A közfoglalkoz-
tatáshoz az Önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésében 2 800 000 Ft saját forrást külö-
nít el.

– A vámospércsi Mátyás Király Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz -
ményben az iskolai büfé üzemeltetésére
vonatkozó a pályázati felhívást elfogadta.

– az Egészségügyi Szakellátó Központ
tűzi-vízellátásának biztosításához az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésben a beru-
házási kiadások átcsoportosításából bruttó
375 666 Ft költségvetési forrást biztosít, a
meghatározott feladat ellátására vállalkozási
szerződést köt az Önkormányzat 100%-os
tulajdonában lévő Vámosvíz Kft.-vel.

– Hozzájárulását adta a Vámosgép Kft.
tulajdonában lévő vámospércsi 0283 hrsz-ú,
és a Magyar Állam tulajdonában lévő vámos-
pércsi 2602 hrsz.-ú ingatlanok összevonásá-
hoz, továbbá a 2602 hrsz.-ú ingatlan terüle-
tének külterülethez történő csatolásához,
hogy a telekegyesítéssel és az ingatlan-nyil-
vántartáson való átvezetésével kapcsolatos
valamennyi költséget a Vámosgép Kft. vise-
li, az önkormányzat ehhez anyagi hozzájáru-
lást nem nyújt.

– Az egyes kitüntető díjak adományozásá-
ról 12/2011. (IV.28.) számú önkormányzati
rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján úgy hatá-
rozott, hogy a 2012. évben nem adományoz
a városnapon kitüntető díjakat.

– Vámospércs Városi Önkormányzat és a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti –
a nemzetiségek jogairól szóló törvény alap-
ján – az Együttműködési Megállapodást elfo-
gadta és felhatalmazta a Polgármestert
annak aláírására.

– A városközpont parkjában lévő szobor
talapzatát felújítja, ennek érdekében a felújí-
tásra bruttó 550 000 Ft összeget biztosít az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében az
önkormányzat dologi kiadások előirányzatá-
nak terhére.

Több napirendi pont a nyílt ülésen nem
volt, ezt követően a Képviselő-testület zárt
ülésen folytatta a munkáját, ahol egyedi
kérelmek megtárgyalására került sor.

Ménes Andrea polgármester
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Iskolai büfé üzemeltetésére
A Vámospércs Városi Önkor -

mányzat pályázatot hirdet a
vámospércsi Mátyás Király Álta -
lános Iskola és Alapfokú Művé -
szetoktatási Intézmény (Vámos -
pércs, Iskola u. 1.) iskolai büféjé-
nek üzemeltetésére a 2012/2013.
tanévre.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– A tevékenység végzésére feljogo-

sító vállalkozói igazolvány, illetve jogi
személy esetén társasági szerződés
megléte,

– Az egészséges táplálkozásra
vonatkozó ajánlásoknak megfelelő
árukínálat kialakítására vonatkozó
kötelezettségvállalás,

A pályázatnak tartalmaznia
kell:

– a pályázó adatait (név, székhely,
adószám, jogi személy esetén a képvi-
selő neve, valamint cégjegyzékszám),

– a tevékenység végzésére jogosító
vállalkozói igazolvány, illetve jogi sze-
mély esetén a társasági szerződés má -
solatát,

– az egészséges táplálkozásra vo -
nat kozó ajánlásoknak megfelelő áru-
kínálat kialakítására vonatkozó el -
képzeléseit, árlistát,

– a büfé berendezésének kialakítá-
sára vonatkozó kötelezettségválla-

lást,
– az üzlethelyiség bérleti díjára tett

ajánlatot.
Az üzemeltetéshez szükséges enge-

délyek, szakhatósági hozzájárulások
beszerzésére a pályázó feladata és az
ezzel járó költség a pályázót terheli.

A büfé alapterülete 24 négyzetmé-
ter, a helyiség megtekinthető az isko-
la titkárságával a 0620/5592996 tele-
fonszámon előre egyeztetett idő-
pontban, ahol további felvilágosítás
is kérhető az intézmény vezetőjétől.

A pályázatokat a jelen pályázati ki -
írás megjelenésétől számított 30 na -
pon belül lehet benyújtani Vá -
mospércs Városi Önkormányzat Pol -
gármesteréhez, Ménes Andreához
írásban vagy személyesen (4287
Vámospércs, Béke u. 1.).

Az iskolabüfé üzemeltetésére az
önkormányzat az intézmény vezetőjé-
nek javaslatára az összességében leg -
előnyösebb ajánlatot benyújtó pályá-
zóval köt megállapodást, az iskola-
egészségügyi szolgálat szakvélemé-
nyének, valamint a szülői szervezet
véleményének beszerzését követően.

A pályázatokról Vámospércs Város
Önkormányzat Képviselő-testület
2012. július hó 30. napjáig dönt.

Az önkormányzat fenntartja a jo -
got, hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.

Májusban születtek:
JÓNÁS TAMÁS GERGELY (Kiss Tamás és Jónás Zsanett) 

TEJFEL ZSOLT (Horváth Zsolt és Tejfel  Ilona)

Házasságkötés:
HORVÁTH PÉTER és PAPP ANITA

HOLHÓS RÓBERT és KERTÉSZ SZILVIA

Akik már nincsenek közöttünk:
ANGYAL IMRE

MACZÓ ÉZSAIÁS
FORRÓ BARNA

SZILÁGYI JÓZSEFNÉ (Regőczi Mária Margit)

Ahogy korábban már
megírtuk, 

a Start-munkaprogram
feladatainak 

elvégzéséhez szükséges
anyagokat, eszközöket is

a sikeres pályázat 
keretében vásárolta meg

az önkormányzat. 
A közel 28 millió 

forintból kis és 
nagy értékű eszközök

vásárlására került sor,
de a program keretében

jutott hozzá a város az új
MTZ 820 traktorhoz 

és a billenős 
pótkocsihoz is 

amelyet Ménes Andrea 
polgármester

vett át 
a város nevében.
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ANGYAL IMRE

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

FORRÓ BARNA

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZILÁGYI JÓZSEFNÉ
sz.: Regőczi Mária Margit

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MACZÓ ÉZSAIÁS

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

részvéttel osztoztak

FELHÍVÁS! 

Pszichiátriai szerek
viselkedési 

problémákra? 

Ha gyermeke ,,tanulási
problémára" vagy ,,visel-
kedési rendellenesség"
miatt pszichiátriai szere-
ket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota sem-
mit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, ke -
resse az Állampolgári Bi -
zottság az Emberi Jo go -
kért Alapítványt. Az ala-
pítványtól ingyenes tájé-
koztató kiadvány is kér-
hető a hiperaktivitás té -
májában.

Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 
06 (1) 342-63-55

E-mail:
info@cchr.hu

Weboldal:
www.emberijogok.hu

Minden információt
bizalmasan kezelünk!"

Álmomban 

Fiamnak dúdolok

Bár a sors fukarul 

kurtára szabta az életed,

és a sírodba magaddal 

vittél lelkemből minden

éneket,

álmomban néha mégis

örömtől dúdolok,

ha szárnyukon magukkal

hoznak éjjel az angyalok.

GYÖRGY IMRE
halálának 

1. évfordulójára 

emlékezünk

Anya, Apa, Gabika 

és Petike



Az önkormányzat tartós megoldást
talált a belvízgondokra

Hosszú évek óta az idei
az első olyan esztendő,
amikor az időjárásnak
köszönhetően nem okoz
súlyos problémákat a ta -
vaszi bel- és csapadékvíz
Vámospércsen. 

Aki megnézi a tavalyi Vá -
mospércsi Híreket, akkor lát-
hatja, hogy micsoda heroi-
kus küzdelem árán, komoly
összefogással lehetett csak
elejét venni a problémának,
és tegyük hozzá, hogy a kör-
nyéken nem mi voltunk a
legrosszabb helyzetben. 

Annak érdekében, hogy a
következő években hasonló
helyzet ne alakulhasson ki,
az önkormányzat pályázatot
nyújtott be az Észak-Alföldi
Operatív Program kereté-
ben „Vámospércs város bel-
területi csapadékvíz elveze-
tő rendszer bővítése” cím-
mel. A pályázat célja a meg-
lévő vízelvezető-rendszer
egy részének felújítása, fej-
lesztése. 

Ménes Andrea polgár-
mester elmondta, hogy a
csapadékvíz és a belvíz a
város mély fekvésű terüle-
tein je lent nagy problémát,
ezért a benyújtott pályázat
keretében ezeknek a legve-
szélyeztetettebb területek-
nek a vé delmét kívánja az
önkormányzat megoldani.
A fejlesztés elsősorban a
Rákóczi–Vörösmarty utcák
csomópontját, a Táncsics
utca, a Kendereskert utca, a

Létai út, az Alsóvasút sor,
valamint a Szabadság utca, a
Zrínyi utca, és a Kiss utcá-
kat érinti. A pályázat kereté-
ben a V-10 jelű gerinccsa-
torna és a Létai ér 4/10-es
mellékága is a felújításra
kerül, mely a város északi
területéről vezeti el a bel-és
csapadék vizeket. 

Az összegyűjtött vizeket
Marin kán fogjuk elhelyezni.
Az itt kialakításra kerül táro-
zó a jelenlegi mocsaras terü-
let helyén lesz, mely a jelen-
leginél sokkal kulturáltabb
és a környezetéhez jobban

illeszkedő megjelenésű lesz.
A to vábbi években a tározó
köré fás-ligetes parkot sze-
retnénk kialakítani.

A terv sikeres megvalósí-
tása után jó esély van arra,
hogy az érintett városrésze-
ken a felújított és részben
újonnan megépülő vízelve-
zető rendszer képes lesz
elvezetni a keletkező csapa-
dékvizet és belvizet. A meg-
valósításhoz szükséges brut-
tó 313 693 millió forint ter-
vezett költséghez az önkor-
mányzat 298 009 millió fo -
rint támogatást igényelt a

pályázat keretében, melyhez
15 684 millió forint önrészt
kellett biztosítania. 

Ménes Andrea szerint
kemény és összehangolt
munkát végeztek annak
érdekében, hogy az önkor-
mányzat törekvését siker
koronázza. Ezeknek a mun-
káknak az elvégzése pedig
kulcsfontosságú annak érde-
kében, hogy Vámospércs ne
csak nevében legyen város,
hanem a közműszolgáltatá-
sok területén is megfeleljen
a városi színvonalú elvárá-
soknak.

Érettségi a Báthori István Középiskola 
és Szakiskola Vámospércsi Tagintézményben
A vámospércsi esti gimná-

zium – melynek kezdetektől
a Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola
épülete ad otthont – 2001
óta van jelen a városban.
Szeptemberben összesen
193 tanulni vágyó diák kezd-
te meg az idei tanévet 9., 10.,
11., 12. és 13. évfolyamon.
Képzéseinket elsősorban
olyan tankötelezettségi ko -
rukat betöltött érdeklődők-
nek kínáljuk, akik munkájuk,
vagy egyéb elfoglaltságuk
mellett szeretnék az érettsé-

gi bizonyítványt vagy az
érettségire épülő választott
szakképesítést megszerezni. 

Az első érettségi vizsgára
2004-ben került sor, azóta
már 181 tanuló szerzett
érettségi bizonyítványt Vá -
mospércsen. A Báthori Ist -
ván Középiskola és Szak -
iskola 2012. június 25-26-án
kilencedik alkalommal szer-
vez érettségi vizsgát a hely-
beliek számára 

Érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezők számára a
2012/2013-as tanévben pénz-

 ügyi-számviteli ügyintéző,
gazdasági informatikus, ke -
reskedelmi ügyintéző és mű -
szaki informatikus OKJ sze-
rinti szakmák választhatók.
Szakképző évfolyamunk el -
ső szakképesítés megszerzé-
se esetén államilag támoga-
tott képzés formájában vehe-
tő igénybe. 

A gimnáziumi és szakkép-
ző évfolyamainkra való be -
iratkozásokat a Vámospércsi
Általános Iskola első emele-
tén tartjuk a következő idő-
pontokban: 2012. július 9-én

14.00-től 16.00-ig, 2012. au -
gusztus 8-án 10.00-től 12.00-
ig, 2012.  augusztus 22-én
15.00-től 17.00-ig, 2012.
augusztus 27-én 15.00-től
17.00-ig, 2012. augusztus 29-
én 15.00-től 17.00-ig.  

Bővebb felvilágosítást kér-
ni Elek Szilárd tagintézmény-
vezetőtől lehet a 06-30/446-
1064-es telefonszámon.

Minden érdeklődőt és ta -
nulni vágyót szeretettel
várunk!

Elekné Fark Katalin
igazgató

● A nagycsoportos óvodások az óvó nénik vezetésé-
vel, az óvoda-iskola átmenet jegyében ellátogattak az
iskolába, ahol egy izgalmas négy állomást magában
foglaló vetélkedőn vettek részt. A programot az elsős
nevelők készítették elő. Az ovisok nagy izgalommal
mentek állomásról állomásra, és ügyesen teljesítették a
különböző próbákat. Az interaktív tábla használata
nagyon színessé tette a feladatokat. 

● A művészeti iskolában táncvizsgára került sor. Az
első, második és harmadik évfolyamos gyerekek a tár-
sastánc műsorukat és a néptánc programjukat adták
elő a Művelődési Házban. A szép kosztümök, a vér-
pezsdítő zene és a remek koreográfia magával ragadta
a teltházas közönséget. Az osztályok kiváló műsorokat
adtak elő.

● Dudinszky Emil debreceni pedagógus vidám
gyermekdalokat énekeltetett közel száz alsós tanuló-
val, gyermeknap alkalmával. A mozgalmas, tréfás alka-
lom a résztvevők örömére vonatozással zárult.

● Április 14-én az iskolai énekkar az Éneklő ifjúság
minősítő hangversenyen arany minősítést kapott. A
kórusvezető, Ráczné Stummer Ibolya munkáját karna-
gyi dicsérő oklevéllel ismerték el. 

●Április 27-én iskolánk 5-8. évfolyamos tanulói Föld
napi program keretében nagyon eredményes papír-
gyűjtésen vettek részt. A gyerekek szorgalma és ügyes-
sége mellett, külön dicséret és köszönet illeti a szülő-
ket, akik idejüket, fáradtságukat nem sajnálva bekap-
csolódtak a munkába. Szeretnénk külön köszönetet
mondani Papp Jánosnak és családjának, akik az előző
évekhez hasonlóan, kiemelkedően nagy mennyiségű
papírral járultak hozzá az akció sikeréhez.

● Május 4-én az 5-6. évfolyamos tanulók multikultu-
rális vetélkedőn vettek részt, melynek keretében vámos-
pércsi születésű hírességekkel készítettek riportot. A 7-
8-os tanulók pedig váltóversenyen és egészségügyi
vetélkedőn mérték össze tudásukat és ügyessé-güket. 

● Május 18-án iskolánk felső tagozatos tanulói ki-
emelkedően szerepeltek az Újlétán megrendezett kis-
térségi tanulmányi versenyen. Humán és reál csapa-
tunk is első helyezést ért el. A humán csapat tagjai:
Demjén Flóra 8.b, Gyetkó Ildikó 7.b, Antal Tibor 8.b,
Fucskó Norbert 7.a. A reál csapat tagjai: Borsó Fanni 8.c,
Mézes Ádám 8.b, Erdélyi Ádám 7.b, Tarcsai Tamás 7.a. 

● A május 21-én kezdődő Mátyás héten futó-, mon-
dafelolvasó- és illusztráló rajzversenyen vehettek részt
tanulóink. 

● Május 22-én délután nyílt meg az a képzőművé-
szeti kiállítás, melyen iskolánk képzőművészeti tago-
zatos növendékeinek munkái tekinthetők meg.
Ugyanezen a napon volt a néptánc- és társastánc művé-
szeti csoportok vizsgaelőadása a művelődési házban,
melynek nagyterme színültig telt az érdeklődő család-
tagokkal. 
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Részlet a művészeti iskola néptánc vizsgájából

Grega Csaba újabb sikere
Némi túlzással talán már

azt is állíthatnánk, hogy azon
az énekversenyen amelyen a
fiatal vámospércsi diák elin-
dul, másnak már nem terem
babér a saját korosztályában.
Csaba ezúttal az egyik leg-
színvonalasabb hazai énekes
seregszemlén vett részt, és
hozott el ki-emelt minősítést.
A részleteket ezúttal is Rácz -
né Stum mer Ibolyától, Grega
Csaba felkészítő tanárától
tudtuk meg.

A „Tiszán innen, Dunán
túl” címet viselő énekes

seregszemle az egyik legran-
gosabb megmérettetés, nem
véletlenül lehet csak terüle-
ti előselejtezők megnyerése
után a döntőbe bekerülni.
Arról, hogy Csaba megnyer-
te a debreceni selejtezőt
már korábbi számunkban
írtunk, most pedig örömmel
adjuk hírül, hogy a május
6-án Budapesten a Népraj-
zi Múzeum nagytermében
megrendezett országos dön-
tőn a vámospércsi fiú a szóló
ének kategóriában egy negy-
venhat fős mezőnyben ki-
emelt arany minősítést szer-
zett, amiből mindössze né -
gyet ítélt oda a verseny zsű-
rije. Műsorában kalotaszegi
népdalcsokrot adott elő,
amelyet külön erre az alka-
lomra állított össze tanárá-
val. Talán azt is elárulhatjuk,
hogy a verseny után Bodza
Klára az egyik leghíresebb
magyar népdalénekes-tanár,
a zsűri egyik tagja azt mond-
ta, hogy amikor eljön az ide-
je, szeretettel várja majd Csa -
bát tanítványai közé a
Zeneakadémiára. Ez az elis-
merés pedig még a kiemelt
aranyminősítést is fényeseb-
bé teszi. Gratulálunk! 

A képen a sikeres fiatal
vámospércsi énekes

Fedezzük fel Erdélyt!
2011 áprilisában jelent

meg a Bethlen Gábor Zrt.
alapítvány által kiírt
Határ talanul! pályázat.
Rögtön megláttuk, hogy
ez a pályázat nagyszerű
lehetőséget kínál a kül-
honi magyarság életébe
való bepillantásra, kap-
csolatépítésre és hogy
általa azok a gyerekek is
eljuthatnak a határon túl-
ra, akik önerőből ezt
nem tehetnék meg. 

Meglepetés ként ért min-
ket, hogy milyen sok elő és
utómunkát igényel a feltéte-
leknek való megfelelés, még-
is időnket nem sajnálva elké-
szítettük a pályázati anyagot,
amelyben egy négynapos
erdélyi kirándulást tervez-
tünk tanulóinknak. 2011
augusztusában tudtuk meg,
hogy pályázatunkhoz nyer-
tünk 846 000 Ft vissza nem
térítendő támogatást, és így

2012. május 8–11. között a
jelentkező 38 hetedikes diák
és 4 kísérő tanár utazhatott
Erdélybe.

A program során Nagy -
várad, Bánffyhunyad, Kö rös -
fő, Nádasdaróc, Kolozsvár,

Torda, Marosvásárhely, Szo -
váta, Parajd, Korond, Farkas -
laka, Segesvár, Felsősófalva
és Marosszentgyörgy tele-
püléseken jártunk. Igye kez -
tünk minél több látnivalót
belesűríteni ebbe a négy

napba. Arra törekedtünk,
hogy az ismeretek megszer-
zésében tanulóink is aktívan
részt vállaljanak, beszámolók
formájában. Esténként meg-
szerzett ismereteiket feladat-
lapok kitöltésével és útinap-
ló írásával mélyítették el.   

Gyönyörű tájakon jár-
tunk, eközben betekintést
nyerhettünk az erdélyi ma -
gyarság életébe, minden-
napjaiba. Utunk során min-
denhol segítőkész és ven-
dégszerető emberekkel ta -
lálkoztunk, és erősödött ta -
nulóinkban a nemzeti össze-
tartozás érzése.  

Bízunk benne, hogy fel-
keltettük a gyerekek érdek-
lődését Erdély iránt és fenn-
marad a kapcsolat a maros-
szentgyörgyi és a vámospér-
csi diákok között. 

A pályázatot írták és a ki rán-
dulást szervezték Ko vácsné
Nagy Anikó, Ráczné Stummer
Ibolya és Kele men né Hajdó
Mária osztályfőnökök

Az erdélyi program résztvevői Kolozsváron a híres
Mátyás-szobornál

Alig egy évvel ezelőtt a belvíz már a lakóingatlanokat is fenyegette. 
Az önkormányzat sikeres pályázata alapvetően javít a korábbi helyzeten



Május utolsó vasárnap-
ján, Pünkösd első napján
Gyermeknapra hívtuk
városunk gyermekeit az
Irinyi utcai játszótérre. 

A hozzánk érkező aprósá-
gokat Ménes Andrea polgár-
mester is üdvözölte, majd
ezt követően a Nagyváradról
érkezett Matyi Műhely
Bábszínház előadásában lát-
hatták a Simonyi Vármesék
című bábelőadást. Majd
megérkezett a zenebohóc.
A Vidám Vándorok Együttes
bohóca énekeltette, táncol-
tatta a bátrabb, vállalkozóbb
kedvű gyermekeket.

Közben a kézműves sát-
rakban virágokat, napellen-

zőket, lepkéket, virágcsipte-
tőket készíthettek, gipszfi-
gurákat festhettek. Mint
minden évben mos is nagy
sikere volt az arcfestésnek és
a lufihajtogató bohócnak.
Igazi élményszámba ment és
nagyon örültek a gyerekek
annak, hogy Tóth Csaba
jóvoltából egész délután
lovagolhattak.

A programot az önkor-
mányzat és az intézmények
dolgozóinak önzetlen segít-
ségével valósítottuk meg.
Köszönjük valamennyi köz-
reműködő munkáját, mely-
lyel hozzájárult a gyermek-
nap megvalósításához.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Pünkösdi király- és
királynéválasztás

Pünkösdi király- és királynéválasztás volt a Pergő hagyo-
mányőrző Műhely közreműködésével. A gyerekek dramati-
kus jellegű játékban, a pünkösdi királyválasztás hagyomá-
nyait elevenítették fel. A lányok és fiúk egymás mellett, egy-
más ellen vetélkedve adtak számot vállalkozó kedvükről,
rátermettségükről. A versenyszámok között szerepeltek
olyanok, amelyeket mind a fiú-, mind a lánycsapatok teljesí-
tettek, míg voltak kifejezetten csak egyik-egyik nemnek
szánt próbák. A program résztvevői megismerkedtek a pün-
kösdi népénekekkel, és a „királynéjárás” hagyományával is. 

A megmérettetések között szerepelt köcsögütés (csülkö-
zés), métaütés, diózás, dalfelismerés, éneklés, koszorúdobás
célba, a vetélkedést pedig pünkösdi énektanulás és a pün-
kösdi királyné megjáratása zárta.

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

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

A vidám gyermeknapon az arcfestés sem 
maradhatott el

Sokakat érdekelt ki lesz a pünkösdi király

A színpadon a pünkösdi királynak 
élő népzene dukált

Anyák Napja alkalmá-
ból a Pircsike Közmű ve -
lődési Egyesület szervezé-
sében ismét megrendez-
ték a már hagyománynak
számító, „Az év édesany-
ja” című vers és prózaíró
pályázat ünnepélyes ered-
 ményhirdetését május
13-án, vasárnap délután
a Mű velődési Ház és
Könyvtár nagytermében. 

Az ünnepségen So -
mogyi László Gábor, az
egyesület elnöke verssel
köszöntötte a megjelen-
teket. Ménes Andrea pol-
gármester ünnepi kö -
szöntőjét követően Zilahi
Viktória mondott verset,
majd a Bíborkadarka nép-
táncegyüttes szatmári és
me zőségi táncokat muta-
tott be.

Polgárné Nagy Elvira
szavalatát követően a díj -
átadás következett.

A pályázatra 64 pálya-
munka érkezett vers és
próza kategóriából. A zsű-
rinek nehéz dolga volt,
mert a sok színvonalas

írásból nehéz volt kivá-
lasztani, hogy ki nyerje a
versenyt.

Az első helyezést felső-
sök közül Kovács Petra
6.b osztályos tanuló nyer-
te. Alsó tagozatban Nagy
Zsolt 3.b osztályos tanuló
írása került az első helyre.
A két gyerek édesanyja
Polgár Irén és Nagy Haj -
nalka kapta a díjjal járó
szalagot.

Rajz kategóriában is
gyönyörű és kedves alko-
tások születtek.

Felső tagozatban Má -
tyus Vivien 6.b osztályos
tanuló, alsó tagozatban
Ádám Tamás 1. osztályos
tanuló alkotása került a
képzeletbeli dobogó első
fokára.

Az első helyezést elért
gyerekeken kívül vala-
mennyi pályázó jutalom-
ban részesült és egy –egy
szál rózsával köszönthet-
te édesanyját a meghitt és
megható ünnepséget kö -
vetően.

A 2012-es év győztes édesanyái

„Az év édesanyja”

Gyermeknap Pünkösdkor

A gyermeknapi kézműves foglalkozás a gyerekek 
mellett a felnőtteket is vonzotta

Május 27-én a gyermeknap alkalmából a helyi golfpá-
lyán a gyermekek számára ingyenes családi hétvégét
szerveztek a golfklub tulajdonosai, ahol szakember
segítségével sajátíthatták el az első tudnivalókat az

érdeklődők. A résztvevők mellett Ménes Andrea 
polgármester is kipróbálta a golfozást Vörös Éva 

tulajdonos szakmai tanácsainak megfelelően

Azért a nagyok is megmutatták, hogy a modern 
mellett értenek a klasszikus majorette-hez is

Június elsején a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásá-
ban láthatta a vámospércsi közönség a „Köszönöm,

hogy imádott” című előadást a művelődési ház nagyter-
mében. A produkció ezúttal is nagy sikert aratott csak-
úgy, minta korábbi színházi előadások. Éppen ezért az
intézmény vezetése azt tervezi, hogy szeptembertől egy

megújított formájú és tartalmú bérletes rendszer kereté-
ben ismét városunkba varázsolja Thália szolgálóit, azaz
a színészeket, hogy az új évadban is elhozzák a színházi

kultúrát és a színvonalas szórakozást Vámospércsre

Június 2-án sikeres záróvizsgát tettek és látványos gála-
műsort adtak a vámospércsi majorettesek a művelődési
házban. A nagyok csoportja a hagyományoktól eltérő, új

stíluselemeket tartalmazó koreográfiát adott elő, míg 
a kisebbek külső megjelenésükkel is a klasszikus előadá-

sok hangulatát idézték fel pompás bemutatójukkal  


