
Ünnepi megemlékezést tartott
városunk közössége, 

az 56-os hősök tiszteletére

Október 22-én, 15 órától megrendezésre kerülő ünnepsé-
gen emlékezett meg városunk az októberi forradalom és sza-
badságharc hőseiről. Az esemény alkalmából ünnepi beszé-
det Tasó László, választókerületünk országgyűlési képviselő-
je mondott, városunk önkormányzatát Huszti János alpol-
gármester és Kanyóné Papp Klára jegyző képviselte. 

Ünnepi műsorral a Mátyás Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamos tanulói készültek.
A műsort összeállította és betanították a nyolcadik évfolyam
osztályfőnökei: Tankáné Antal Irén, Tóth Éva, Tóthné Nagy
Beatrix Az előadást követően a hagyományoknak megfele-
lően koszorúzásra került sor a kopjafánál. Az önkormányzat,
az intézmények, egyházak, pártok, civilszervezetek delegált-
jai helyezték el a megemlékezés virágait az emlékhelynél.

XXIII. évfolyam, 11. szám
2013. november 

Ingyenes újság

Közös sajtótájékozta-
tón jelentette be az elkö-
vetkezendő időszak út-
felújítá sainak menetét
Hajdú-Bi har megyében
Tasó László országgyűlé-
si képviselő – megyei
útügyi miniszteri biztos
és dr. Pósán László or -
szággyűlési képviselő. 

A korábban bejelentett,
összesen 33 milliárd Ft
összegű nagyfelületű út -
burkolat felújítási prog-
ramból, a Hajdú-Bihar me -
gyére eső mintegy 1,7 mil-
liárd Ft értékű beruházási
csomag I. üteme a napok-
ban már elindult. A válasz-
tókerületek ország gyűlési
képviselői által ja vasolt,
legveszélyesebb és legsür-
gősebb be avatkozást igény-
lő listát, az útügyi biztos
leegyeztette és továbbítot-
ta a fejlesztési mi niszter
felé, melynek nyomában
lebonyolították a szüksé-
ges eljárásokat. A kedvező
időjárás lehetővé teszi,
hogy a program nagyobbik
hányada még ebben az
évben elkészüljön. Remé -
nyek szerint az egyharma-
dától is kevesebb csúszhat
át a jövő év elejére. Ismer ve
a megye közútjainak álla-
potát és a jogos társadalmi,
illetve gazdasági igényt, az
or szágos keretet is hatéko-
nyan fel lehetett volna

hasz nálni. Kikerülve a túl-
zott-deficit eljárás miatti
korlátok alól, és az ország
teljesítőképességének
javulása következtében, a
kormány hosszú évek után
újra saját forrást tudott fel-
újításokra fordítani. A Ma -
gyar Közút Nonprofit Zrt.
a Nemzeti Fej lesztési Mi -
nisztérium által jó váha-
gyott listán szereplő felújí-
tási munkálatok elvégzésé-
re két ütemben folytatta le
a közbeszerzési eljárást. Az
első ütemben lévő útszaka-
szokra vonatkozóan 2013.
október 18-án benyújtotta
árajánlatát a korábbi keret
megállapodás nyertese, a
DME Konzorcium. A bírá-
lóbizottsági ülés lezárását
követően kerül a teljes köz-
beszerzési anyag párhuza-
mosan az MK Felügyelő
Bizott ságára és a NFÜ Köz -
beszerzési Felügyeleti Fő -
osztályára jóváhagyásra.
Pozitív döntések után meg-
küldésre kerül az összegzés
az eljárásról, majd ezt köve-
tően megköthető a szerző-
dés a kivitelezővel és azt
követően elkezdődhet a
munka. Ahogy az ország-
gyűlési képviselő elmond-
ta, Hajdú-Bihar megyében
megújul a 4-es és a 48-as
főút több szakasza, illetve
öt másik alsóbbrendű út is,
érintve Debrecen és Hajdú -
nánás belterületeit. Haj dú -

nánáson a Magyar utca há -
rom kilométerét újítják
meg, Nyíradony bel- és kül-
területén a Kossuth és
Acsádi utat 3,5 kilométe-
ren rekonstruálják az első
ütem részeként még az
idén. A második ütemben
újul meg a Püspökladányt
Sárrét udvarival, a Be rety-
tyóújfalut Mezősassal és a
Debrecent Vá mospérccsel
összekötő utak egy-egy sza-
kasza, illetve De recske
egyik belterületi útja. Mint
a tájékoztatón kiderült, a
4-es főutat Debrecenben
az Irinyi és az Apafi utcák
között újítják fel, míg a 48-
ast a Hét vezér utcától a
városhatárig. Tasó László
kérdésre válaszolva arról is
beszélt, hogy 2016 végéig
több mint 22 milliárd fo -
rintból átépítik a 471-es

számú főút 31,8 kilométer-
nyi hajdú-bihari szakaszát.
Állítása szerint ez a projekt
a kormánypárti frakció és a
miniszterelnök támogatá-
sát is élvezi, ,,megvan rá a
forrás" – fogalmazott a kép-
viselő. A 471-es út rekonst-
rukciója 2014 tavaszán
indulhat és három ütem-
ben zajlik majd. Ennek ke -
retében a debreceni Sám -
soni út és a főút Hajdú -
sámsonig vezető szakasza
kétszer két sávos lesz, a
Sámsoni úti vasúti keresz-
teződésnél pedig aluljáró
épül. A Hajdúsámsontól
Nyíradony határáig – a
megyehatárig – vezető ré -
szének 11,5 tonnás tengely-
terhelésű megerősítését
végzik el, továbbá a telepü-
léseken átvezető szakaszo-
kon az út vízelvezetését és

közvilágítását is megújít-
ják. 

Érvényes és eredményes
közbeszerzési eljárás ese-
tén az első körben, október
utolsó hetében az alábbi
útszakaszok felújítása kez-
dődik el: 

4. sz. főút 224+600 –
226+550 km (Debrecen
belterületi szakasz az Irinyi
u. – Apafi u. között) kivite-
lezési idő: 60 (munkavég-
zésre alkalmas) nap. 

48. sz. főút 1+600 –
3+650 km (Debrecen bel-
területi szakasz a Hétvezér
utcától a lakott terület
határáig) kivitelezési idő:
60 (munkavégzésre alkal-
mas) nap.

3502 j. ök. út 11+550 –
14+430 km (Hajdúnánás
belterületi szakasz, Magyar
utca) kivitelezési idő: 30
(munkavégzésre alkalmas)
nap.

4904 j. ök. út 0+000 –
3+500 km (Nyíradony bel-
és külterületi szakasz,
Kossuth, Acsádi út) kivite-
lezési idő: 30 (munkavég-
zésre alkalmas) nap. 

A Kivitelező a DME Kon -
zorcium lesz, amely az
alábbi tagokból áll: Duna
Aszfalt Kft. (konzorcium
vezető), Magyar Aszfalt Kft,
Euro Aszfalt Kft.

A második kör az első-
höz hasonlóan fog lezajla-
ni, az elsőhöz képest várha-

tóan egy hét eltolódással.
Az ajánlatkérés már megtör-
tént, a kivitelezői árajánla-
tokat október 24-ig (csü-
törtökig) kellett be nyúj -
tani. Az első kör időrendjét
követve, ezen útszakaszok
esetében a kivitelezési mun-
 kák legkorábban novem-
ber első hetében kezdőd-
hetnek meg.

Érvényes és eredményes
közbeszerzési eljárás esetén
a második körben az alábbi
útszakaszok felújítására ke -
rül sor: 

4212 j. ök. út 2+100 –
6+400 km (külterületi sza-
kasz Püspökladány és Sár -
rétudvari között) kivitele-
zési idő: 60 (munkavégzés-
re alkalmas) nap.

4217 j. ök. út 1+030 –
4+200 km (külterületi sza-
kasz Be rettyóújfalu és Me -
zősas között) kivitelezési
idő: 30 (munkavégzésre al -
kalmas) nap.

4811 j. ök. út 0+070 –
2+000 km (Derecske belte-
rületi szakasz) kivitelezési
idő: 30 (munkavégzésre
alkalmas) nap.

48. sz. főút 17+450 –
18+420 km (külterüle-
ti szakasz Vámospércs
előtt) kivitelezési idő:
30 (munkavégzésre al -
kalmas) nap. A kivitele-
ző itt is a DME Kon -
zorcium.

Nem csak beszélnek az utakról, hanem építik is azokat 

Az ünnepi megemlékezésen középen balról Tasó
László országgyűlési képviselő, Kanyóné Papp Klára

jegyző, és Huszti János alpolgármester

Városunkban, a Pa -
csir ta utca folytatásá-
ban évekkel ezelőtt
megépült parkoló fon-
tos szerepet tölt be a
városlakók és az átutazó
forgalom szempontjá-
ból egyaránt. Örültünk
is mindannyian, ami-
kor a környék útjai új
aszfaltburkolatot kap-
tak, és hozzá kialakítot-
ták a város szívében a
parkolót.

Időközben azonban
kiderült, hogy a nappal oly
nagy kényelmet biztosító
beruházás az esti, éjszakai
órákban veszélyforrássá
válik az ott élők, és az ar-
ra közlekedők számára.
Ugyanis nincs, pontosab-
ban nem volt mostanáig
közvilágítás a területen.
A gyalogos és autós közle-
kedés nehézségei mellett
komoly gondot, illetve koc-
kázati tényezőt jelentett a
világítás hiánya a közbiz-
tonság szempontjából is.

A Vámospércsi Önkor-
má nyzat nyitott volt a la -
kossági jelzésekre, és úgy
határozott, hogy az idei
költségvetésben erre a cél-
ra forrást különít el. Mivel
a parkoló önkormányzati
tulajdonban van és a kiépí-
tendő közvilágítás más jel-
legű feladatot nem lát el,
ezért ennek a munkának a
tervek alapján történő

engedélyezése egyszerűsí-
tett eljárás keretében, jegy-
zői hatáskörben zajlott.
A tervek közül az önkor-
mányzat azt a változatot
választotta, amely minden
tekintetben figyelembe
vette az elvárásokat, és a
helyi adottságokat. A két
lehetséges változatból az
úgynevezett légvezetékes
hálózat valósult meg, amely-

 be bekapcsolták a művelő-
dési ház melletti kandelá-
bereket is, amelyek új lám-
patesteket és korrózióvé-
delmet is kaptak. Egy
berettyóújfalui tervező
cég dokumentációja alap-
ján a kivitelezést egy deb-
receni vállalkozás végezte,
és mostanra elkészült a
beruházás, amely 3,7 mil-
lió forintba került. Ettől
kezdve nem kell attól tarta-
ni, hogy az autónk elé top-
pan váratlanul, valahon-
nan a sötétből egy gyalo-
gos, és járókelőként is bát-
ran sétálhatunk estefelé is
a Pacsirta utca környékén,
köszönhetően az önkor-
mányzat tervszerű és át -
gondolt gazdálkodásának,
amely lehetővé tette, hogy a
kedvezőtlen gazdasági kör-
nyezet ellenére is sikerüljön
egy újabb lakossági igényt
teljesíteni. A rendszer mű -
szaki átadása la punk megje-
lenésekor várható. 

Endrédi Csaba

Az új közvilágítás jelentős méretű és frekventált területet
tesz élhetőbbé, biztonságosabbá

Fény, az éjszakában
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete szeptember 18. napján rendkívüli ülést tartott,
melynek nyílt ülésén egy napirendi pont szerepelt.  

● A testület megállapította, hogy a települési önkormány-
zatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából
2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rend-
szerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának
és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013.
(IV.30.) EMMI rendelet alapján kapott 8 244 720 Ft összegű
– előlegként folyósított – támogatásból 7 511 680 Ft-ot hasz-
nált fel célhoz kötötten. A fel nem használt 733 040 Ft
összegről az önkormányzat lemondott és azt a rendeletben
előírt határidőig a központi költségvetés részére vissza-
fizette. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete október 9. napján rendkívüli ülést tartott, ame-
lyen a következő döntések születtek:

● A testület megtárgyalta a Vámospércsi Mikrotérségi
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának,
Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Prog -
ramjának módosítása vonatkozó javaslatát, valamint a
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodás módosítása vonatkozó javaslatot és a
módosításokkal egyetértve elfogadta azokat egységes szer-
kezetben.

● A képviselők a magyar nemzeti értékekről és a hungari-
kumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján létrehozták a Vámospércsi
Települési Értéktár Bizottságot, és elfogadták a bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

● A „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt.-nél óva-
déki számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszá-
molási számlájára lehívás történt fejlesztési célú kiadásokra
14 960 273 Ft összegben.

● A testület úgy határozott, hogy az AKSD Kft.-vel 2005.
június 14. napján megkötött és 2012. december 11. napján
meghosszabbított települési közszolgáltatási szerződés fel-
tételeinek megfelelően 2013. november 1. napjától 2013.
december 31. napjáig határozott időtartamra közszolgálta-
tási szerződést köt, amely időtartamra heti bruttó 106 488 Ft
árkiegészítés megfizetését vállalja az AKSD Kft. részére, mely-
nek fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében
az általános tartalék terhére biztosítja.

● Döntést hoztak a képviselők arról is, hogy a Nyíradonyi
járás közigazgatási területén működő Nyíradony Járási
Hulladékgazdálkodási Konzorciumba az Önkormányzat be
kíván lépni, s a törvényben foglalt feladatai ellátását a kon-
zorcium tagjaként kívánja biztosítani.

● A képviselő-testület kitűzte a 2013. évi közmeghallgatás
időpontját: 2013. november 15. napján 17,00 órára.
Helye a Művelődési Ház és Könyvtár (4287 Vámos -
pércs, Debreceni u. 2.)

● A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (27)
bekezdése értelmében a Mátyás Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába az önkormányzat
részéről Ménes Andrea polgármestert delegálták a képvise-
lők.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete október 29. napján ülést tartott, amelyen a
következő döntések születtek:

● A képviselő-testület az ülés első részében pénzügyi és
gazdálkodási kérdésekben döntött, először módosította az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét,
ezzel együtt elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségve-
tésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.
A beszámoló alapján megállapítható, hogy az önkormányzat
2013. évi költségvetésének végrehajtása a kiemelt előirány-
zatok időarányos teljesítésével – idegen források (folyó-
számlahitel, munkabérhitel stb.) bevonása nélkül – bizton-
ságosan, kiegyensúlyozottan, takarékosan és szabályszerűen
történik. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncep-
cióját is jóváhagyták a képviselők.

● A Vámospércs, Egészségügyi Központ felújítása, korsze -
rűsítése című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0032 jelű, támogatás-
ban részesített pályázattal kapcsolatban a testület úgy hatá-
rozott, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkö-
tött Támogatási szerződésben meghatározott projektele-
mek megvalósításával kapcsolatban valamennyi szükséges
intézkedést tegye meg, illetve felkérte a Közbeszerzési
Bizottságot, hogy a jogszabályoknak megfelelően folytassa
le az eljárásokat a projekt megvalósítása érdekében.

● A Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése
című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonosító számú, támoga-
tásban részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban a
testület úgy döntött, hogy a tervezett csapadékcsatorna egy
részének nyomvonal módosítása miatt felmerült kiegészítő
építési beruházás miatt bruttó 9 476 376 Ft összegű támo-
gatást igényel, melyhez a szükséges saját forrást bruttó
1 364 602 Ft összegben biztosítja. Az állami közút kezelője
által a Béke utcán megszüntetett parkolók pótlására a
Polgármesteri Hivatal udvarán alakít ki parkolókat a jogerős
építési engedély szerint, amelyhez bruttó 14 384 687 Ft
támogatást igényel, és a szükséges saját forrást bruttó
2 115 676 Ft összegben biztosítja. 

● A testület megalkotta a helyi adókról szóló új önkor-
mányzati rendeletét, amely 2014. január 1. napjával lép
hatályba. A rendeletben új adónem bevezetésére, adótételek
emelésére nem került sor, valamint az adózók köre és a men-
tességek sem változtak.

● A képviselők jóváhagyták a Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Tanács Társulási Megállapodásának
módosítását, a dokumentum egységes szerkezetben való
foglalásával egyetértettek.

Ménes Andrea 
polgármester

Szeptemberben  születtek:

MENYHÉRT ANDRÁS (Menyhért András és Beri Erzsébet)
HOLHÓS BÁLINT (Holhós Róbert és Kertász Szilvia)
LAKATOS BENCE (Sarkadi Csaba és Lakatos Mária)

SZABÓ DALMA (Szabó Imre és Béke Mária)
SZABÓ CSABA (Szabó Máté és Kuprák Emese)

PÓLYIK FERENC (Pólyik Ferenc és Peterle Gabriella)
ÖKRÖS HÉDI (Ökrös Béla és Kovács Gyöngyi)

Házasságkötés: –

Akik már nincsenek közöttünk:

TÓTH SÁNDORNÉ (Erdélyi Ilona)
PÓLYIK FERENCNÉ (Kovács Juliánna)

NAGY JÓZSEFNÉ (Kuprák Irma)
BALOGH LAJOSNÉ (Bakó Irén)

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással 

rendelkező magánszemélyek 
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)

2013. október 31-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 94 427
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 138 360
Deákné Szőcs Mária 8401842948 4287 Vámospércs, Nagy u. 12. 105 300
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 222 536
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 83 200
Hamecz Sándor 8327445022 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 30. 129 410
Kelemen Mihály 8386040645 4287 Vámospércs, Nagy u. 94. 56 799
Nagy Attila 8408244213 4287 Vámospércs, Bocskai kert 3061/1 85 440
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 111 380
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 403 679
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 157 020
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 55 460
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 59 917

Összesen:     2 936 321

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással 

rendelkező gazdasági társaságok
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)

2013. október 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 225 100
Csősz -System 2001. Kft. "FA" 12760213-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 11. 394 325
Dopomorte Kft. 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 147 419
Magyar Gyapjú és Termény Kft. 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 252 340
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 261 150
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 154 310
Törő-Team Kft. 11746005-2-09 4287 Vámospércs, Vágóhíd u. 14. 178 062
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 394 050

Összesen:     2 236 756

Felhívás!

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy a 2013. évi közmeghallgatást
2013. november 15. napján 17,00 órára tűzi ki, amely-
nek helye a Művelődési Ház és Könyvtár (4287
Vámospércs, Debreceni u. 2.). 

Vámospércs, Nagy u. 27.
szám alatt udvarban lévő
üzlethelyiség kiadó. Érdek-
lődni a 52/210-579 telefon-
számon lehet.

Pályázati felhívás

Ifjúsági-garzon ház (Fecskeház) Vámospércs,
Pa csirta u. 25. szám alatti épületében 32,4 m2 vagy
47 m2 alapterületű, összkomfortos lakások – szoci-
ális alapon, határozott 5 éves időtartamra tör-
ténő – bérbevételére folyamatosan lehet pályázato-
kat benyújtani.

Bérleti díj mértéke: 220 Ft/hó/m2 + közüzemi
költségek.

A lakásokra pályázhat minden olyan vámospér-
csi, illetve itt letelepedni szándékozó fiatal 35 év
alatti pár (házastárs, élettárs), aki folyamatos kere-
sőtevékenységet végez, vagy felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatos hallgatója (munkálta-
tói igazolás, illetve iskolalátogatási igazolást mel-
lékelni kérjük). Rendelkezik legalább 22 700 Ft/hó
lakáscélú előtakarékossági szerződéssel, vagy a bér-
beadás időpontjától vállalja legalább 22 700 Ft/hó
lakáscélú előtakarékossági szerződés megkötését és
folyamatos fizetését a bérleti időszak alatt. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének címzett pályázatokat a Polgármesteri
Hivatal titkárságán kérjük leadni, illetve címére pos-
tázni. 

Vámospércs Városi Önkormányzat
4287 Vámospércs, Béke u. 1.

RIASZTÓSZERELÉS
● Lakásriasztók,
kamerarendszerek

telepítése, 
karbantartása.
● Kaputelefonok

telepítése.

INGYENES 
FELMÉRÉS!

LAK-SEC

E-mail: 
janikalakatos@
citromail.hu

06 30 253-1854

Felhívás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Idősek Ott -
honában megüresedett két női férőhely. 

Ezen férőhelyek betöltésére várjuk azon Vámos -
pércsi lakosok jelentkezését, akik megfelelő gondvise-
lő hiányában rászorulnak és szeretnék igénybe venni
az idősotthoni elhelyezést. 

Jelentkezési feltételek: 
Az idősek otthonában az 1993. évi III. a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 68.
§ alapján: 

Meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező,
de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöl-
tött személy látható el, illetve a 18. életévét betöltött,
betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gon-
doskodni nem képes, meghatározott gondozási szük-
séglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása
más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben
nem biztosítható. 

Idősotthoni ellátás a napi 4 órát meghaladó vagy a
jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken
alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén
nyújtható.

Jelentkezni lehet 2013. november 30.-ig, a
Szociális Szolgáltató Központban, Vámospércs,
Nagy utca 28. szám alatt.

Vámospércs, 2013. október 30.

Ménes Andrea
polgármester

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BALOGH LAJOSNÉ
sz.: Bakó Irén

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

NAGY JÓZSEFNÉ
sz.: Kuprák Irma

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

PÓLYIK FERENCNÉ
sz.: Kovács Julianna

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TÓTH SÁNDORNÉ
sz.: Erdélyi Ilona

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

részvéttel osztoztak
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ÁLLATTARTÓ GAZDÁK FIGYELEM! 
KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS 2013.DECEMBER 31-IG

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM
rendelet „nitrát rendelet”
alapján adatszolgáltatásra
kötelezettek:

Az ország egész területén
háztartás igényeit meghala-
dó mértékben állattartást
folytatók. 

Az egy háztartás igényeit
meg nem haladó állatlét-
szám a vegyes állattartás ese-

tében 5 számosállat/ingat-
lanban, baromfi esetében 3
számosállat/ingatlanban
került meghatározásra. A
számosállat az állattenyész-
tés fogalomkörében az 500
kg élőtömegű állategyedet,
vagy csoportot jelenti.

A következő táblázat a szó-
ban forgó állatállomány szá-
mosállatban való kifejezésé-

hez nyújt segítséget. Meg -
mutatja, hogy az egyes állat-
fajok esetében hány példány
tesz ki egy számosállatnyit. 

Az adatszolgáltatást a
hatályos 59/2008. (IV.29.)
FVM rendelet 6. számú mel-
lékletében lévő adatlap ki -
töltésével, vagy elektronikus
felületen is végre lehet haj-
tani.

Az adatszolgáltatási köte-
lezettség a 2012. szeptem-
ber 1. és 2013. augusztus 31.
közötti időszakra vonatko-
zik. A kitöltött papír formá-
tumú adatlapot 2013. de-
cember 31-ig kell a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhi -
vatal Növény- és Talajvédel -
mi Igazgatóságra (4032
Debrecen Böszörményi u.
146.) elküldeni. Az elektro-
nikus kitöltő felület a NÉ -
BIH honlapján elérhető.

Könnyü Edit
Nemzeti Agrárgazdasági

Kamarai Tanácsadó

Elérhetőség: 
tel.:06-30/298-8052

Bemutatkozik a Vámospércsi Szociális
Szolgáltató Központ vezetője

Gazdag, és kalandos
életpálya van a nemrég
kinevezett Kollár Ferenc
mögött, aki kérésünkre
örömmel vállalta, hogy
saját szavaival mesél ön -
magáról, és arról, ho -
gyan került Vámospércs -
re, a szociális központ
élére. Egyik legfőbb mot-
tója, hogy „Egy vezető
mindazért felelős, amit
megtesz, vagy megtenni
elmulaszt!” Ezt az idéze-
tet még 1987 augusztusá-
ban hallotta először, ami-
kor Budapestre, a Zalka
Má té Katonai Műszaki
Főisko lára bevonult ka -
tonai alap-kiképzésre. Ez
a mondat azóta is irányt
mutat számára, mint ten-
gerésznek a sarkcsillag.

A vezetés számomra min-
dig is a szolgálatról és alázat-
ról szólt. Szolgálni a közjót,
felelősséget vállalni a rám
bízott embertársaimért és a
közjavakért – megvalósítani
az intézmény céljait, jól sáfár-
kodni az erőforrásokkal. Ez
felkészültséget, empátiát és
jó adag szerencsét is igényel.
Pályámat mérnök-katona-
tisztként kezdtem 1990-ben.
Elsődleges feladatom a
(KUB később SZTRELA) lég-
védelmi rakéta központ üze-
meltetése és az oda beosztott
sorkatonák kiképzése, fel-
ké szítése volt. A rendszervál-
tás időszakában még nagyon
komoly tartalommal bírt a
feladatrendszer, hiszen sza-
badságunkat az Orosz Bi -
rodalomtól frissen vissza-
szerezvén, szuverén ország-
ként magunknak kellett gon-
doskodni az ország(légteré -
nek) védelméről. Ma az Euro-
atlanti Szövetség (NATO)
társult tagjaként, húszon
év távlatából, karosszékből
szemlélni ezt az időszakot
roppant kényelmesnek tű -
nik, de akkortájt egy huszon-
éves fiatalembernek egy szá-
zadot irányítva nem kis kihí-
vást jelentett a haza fegyve-
res védelme. Az új évezred
beköszönte Magyarország -
nak a béke(érzete)-t hozta el,

ennek következtében drasz-
tikus haderőreformok (lét-
számcsökkentések) követ-
ték egymást. Ezek egyike a
14 év katonai szolgálatot
követően engemet is elso-
dort. Ekkor még mentőövet
kaptam a Honvédség társin-
tézményétől a Határőrségtől,
ahol közel hét szakmailag
termékeny esztendőt tölt-
hettem el. Ebben az időszak-
ban már új szerepkörben,
szakpszichológusként dol-
goztam. Munkám igen ösz-
 sze tett volt. Például egyik
fontos feladatom volt a
Magyarországra illegálisan
beutazó menedékkérőkkel
való tevékenység. A nyírbá-
tori Közösségi Szállón és
Fogdán, később a debreceni
Befogadó Állomáson dol-
goztam migránsokkal. A te -
vékenységhez szorosan kap-
csolódva volt szerencsém
egy un. Kríziskommu ni ká -
ciós – közismert nevén
Túsztárgyaló képzést elvé-
geznem a Budapesti FBI
Akadémián. Ennek a „skill-
nek” sajnos nem sokáig
vehettem hasznát, 2008-ban
a Határőrség/Rendőrség in -
tegrációját követően ismét
megszűnt a beosztásom. A
fegyveres, rendvédelmi pá -
lyától eltávolodva 2009-től a
szociális szektorban helyez-
kedtem el, az ország egyik
legnagyobb idősotthonában
lettem mentálhigiénés cso-
portvezető. Teljesen azért
nem szakadtam el a honvé-
delemtől – hiszen aki kato-
nának születik, az az is ma -
rad. Jelenleg önkéntes mű -
veleti tartalékos őrnagyként
a Magyar Honvédség Kecs -
keméti Honvédkórház Re -
pülőorvosi Alkalmasság vizs -
gáló és Kutató Intézet Pszi -
chológiai Osztályára vagyok
lebiztosítva. 

A Vámospércsi Szociális
Szolgáltató Köz pont vezetői
pozíció betöltésére kiírt pá -
lyázatot elnyertem, 2013.
szeptember 20-a óta töltöm
be a beosztást, ahol sokrétű a
feladatnak kell megfelel-
nem: 

– ellátottjaink minden irá-
nyú, teljes ellátása, gondozá-

sa-ápolása (törekszünk arra,
hogy mindezt egy 3-4*-os
szállodai színvonalon tudjuk
folyamatosan biztosítani), 

– több települést magá-
ban foglaló társulás támoga-
tó szolgálatának működteté-
se (fogyatékkal élők min-
dennapi életviteléhez szük-
séges támogató munka és
szállítási feladatok tartozik
ide),

– nappali – klubszerű –
ellátás biztosítása a település
senior korcsoportja részére,

– az intézmény szakmai
személyzetének irányítása,

– az épületkomplexum
szabályos, biztonságos és
gazdaságos üzemeltetése
(karbantartási, takarítási,
mosatási feladatok, anyagbe-
szerzés, raktározás, stb),

– az étkeztetések logiszti-
kai biztosítása intézményen
belül és kívül,

– a beszállítókkal, szolgál-
tatókkal való kapcsolattar-
tás,

– az informatikai rendsze-
rek üzemeltetése, a munka-
és tűzvédelemmel kapcsola-
tos teendők. 

Vámospércs város idős-
otthona példaértékűnek te -
kinthető, hiszen a város
vezetése az Uniós elvárások-
nak is megfelelő, kitagolt
(emberléptékű) intézményt
hozott létre. Családias kere-
tek között tudunk 19 fő
bentlakó, illetve a csak nap-
közbeni ellátást igénylők ré -
szére ápolást-gondozást biz-
tosítani a vonatkozó jogsza-
bályokban meghatározottak

szerint. Nagy örömmel szá-
molhatok be arról. hogy egy
összeszokott kollektívát örö-
költem. Sajnos az elmúlt
évtizedek tapasztalatai alap-
ján elmondható, hogy a szo-
ciális szféra talán a legmos-
tohábban kezelt állami sze-
repvállalás – főként, ami a
béreket illeti. Aki erre a
pályára adja a fejét, az igen
hamar rájön, hogy a megter-
helő lelki és fizikai munka
egzisztenciális ellenértéke
nem túl izmos – nem csoda,
hogy nagyon sokan idő előtt
hagyják el a pályát, vagy
távoznak külföldre a jobb
megélhetés reményében. Az
intézményünkben dolgozó
kollektíváról büszkén jelent-
hetem ki, hogy nincs fluktu-
áció, mindannyian hivatás-
szeretetből vannak a pályán,
és ezért maximális tisztelet
jár nekik! Higgyék meg, ro -
hanó világunkban ritka és
ezért kiemelt értékkel bír a
jó munkahelyi légkör. Vá -
mospércs város centrumá-
ban van egy ilyen remek
hely, ahol lakóinkkal közö-
sen élhetjük meg a kegyet:
harmóniában és tiszteletben
élünk együtt a béke szige-
tén… 

Fontosnak tartom, hogy a
munkatársaim szakmailag
felkészültek, motiváltak és
mentálisan kiegyensúlyo-
zottak legyenek. Erre a város
vezetésével karöltve min-
denkoron igyekszünk időt
és forrást szentelni, hiszen
lakóinknak is csak akkor
tudunk teljes értékű szakmai
és emberi értéket átadni, ha a
dolgozók fejében és lelké-
ben is rend uralkodik.
Büszke vagyok, hogy jóma-
gam vezetőként járulhatok
hozzá eme nemes küldetés-
hez, és kérem továbbra is
településünk minden lakójá-
nak segítségét és bizalmát,
valamint Ménes Andrea pol-
gármester és Vámospércs
képviselő testületének  párt-
fogását!

Kollár Ferenc 
szakpszichológus 
intézményvezető

Kollár Ferenc, a Szociális
Központ új vezetője

A Mezőgazdasági és Vidék -
fejlesztési Hivatal (MVH) felhív-
ja az egységes területalapú tá -
mogatást igénylő ügyfelei figyel-
mét arra, hogy az előlegfizetés
zökkenőmentes utalása érdeké-
ben szükséges ellenőrizni a hi -
vatal számára megadott bank-
számlaszám, valamint e-mail
cím adatait és érvényességét,
illetve az egyéb adatok helyessé-
gét.

Az ügyfél-nyilvántartási rend-
 szerbe bejelentett adatokban
bekövetkezett változásokat a
Mezőgazdasági és Vidékfej lesz -
tési Hivatal által működtetett
Egységes Mezőgazdasági Ügy -
fél-nyilvántartási Rendszerbe
történő nyilvántartásba vétel és
változás bejelentés szabályairól
szóló 128/2013. (VII. 30) MVH
Közlemény szabályai szerint, a
közlemény által hatályba lépte-
tett G1010 jelű „Nyilván -
tartásba vétel, vagy nyilván-
tartásba vett adatok módosí-
tása iránti kérelem – termé-
szetes személyek számára”
elnevezésű, míg nem termé-
szetes személyeknek (példá-
ul: gazdasági társaságok, egyéb
szervezetek) ugyancsak  a fenti
közlemény alapján a G1020 jelű
„Nyilvántartásba vétel, vagy
nyilvántartásba vett adatok
módosítása iránti kérelem –

nem természetes személyek szá-
mára” elnevezésű papír alapú
nyomtatványon, vagy a G0002
Regisztrációs módosító lap
elnevezésű elektronikus nyom-
tatványon kell bejelenteni. A
nyomtatványok elérhetőek a
www.mvh.gov.hu honlapon.

Az MVH a helyszínen is ellen-
őrzött gazdálkodók részére min-
den évben kézbesíti a hibát, hiá-
nyosságot leíró jegyzőkönyvet.
Az idei évben az Egységes Ké -
relem helyszíni ellenőrzései vo -
natkozásában lehetőséget bizto-
sítanak ügyfeleiknek, hogy elek -
tronikus úton is megtekinthes-
sék a helyszíni ellenőrzési ered-
ményeket. Ezen a WEB-es felüle-
ten a már megkapott adatokat
láthatja a kérelmező, és a hely-
színen készített mérési poligon
is megjeleníthető, valamint
ezen felületen észrevétel is tehe-
tő. Az elektronikus úton meg-
tett észrevételek feldolgozása
gördülékenyebb lehet, mint a
postai úton beküldött észrevéte-
leké, ezért felhívjuk ügyfeleink
figyelmét, hogy az elektronikus
észrevételezés gyorsíthatja a ké -
relmek ügyintézését.

Azon termelők, akik Agrár -
környezet-gazdálkodási Prog -
ramban valamint a Nitrát érzé-
keny és Natura 2000-es terüle-
ten gazdálkodnak, Gazdálko -

dási Napló vezetésére kötele-
zettek. 

A Nitrát érzékeny területen
gazdálkodóknak minden év
szeptember 1–december 31 kö -
zött adatszolgáltatási kötelezett-
ségük is fennáll. Az adatszolgál-
tatást az 59/2008 (IV. 29.) FVM
rendelet 6 sz. mellékletén kell
benyújtani az alábbi címre:
Hajdú-Bihar Megyei Kormány -
hivatal, Növény és Talajvédelmi
Igazgatóság, 4032 Debrecen,
Böszörményi út 148. Ennek
részleteiről további infor-
mációkat kapnak mellékelt
cikkünkben, amely az Ag -
rárkamara segítségével ké -
szült.

Az Agrár-környezetgazdálko-
dási Programban (AKG) részt
vevő gazdálkodóknak is be kell
küldeniük a Nemzeti Élelmi -
szer lánc-biztonsági Hivatalnak
(NÉBIH) az előző gazdálkodási
év (2012/2013) Gazdálkodási
naplójának (web-GN) adatait.
Az adatszolgáltatást csak szep-
tember 1. és november 30. kö -
zött, elektronikus úton, ügyfél-
kapun keresztül tehetik meg az
érintettek.

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Derecskei Járás

Szima György
falugazdász

Gazdálkodói tudnivalók!

1 számosállat 5, ill. 3 

Állatfaj (500 kg) számos állat 

(db) (db)

Ló 1 5
Szarvasmarha 1 5
Növendék marha, vagy csikó 
(idősebb 1 évesnél)/szarvas 2 10
Növendék marha, vagy csikó 
( fiatalabb 1 évesnél)/őz 4 20
Sertés/vaddisznó 5 25
Strucc 6 18
Süldő 10 50
Juh 10 50
Bárány 20 100
Tojótyúk/kacsa/liba/fácán 167 501
Broiler csirke 333 999

Idősek Napja: Tisztelet 
a szülőknek és a nagyszülőknek

Október 4-én, pénteken került sor a Művelődési Ház és
Könyvtár nagytermében az Idősek Napjára. Az alkalomból
megjelent vendégeket Ménes Andrea polgármester köszön-
tötte ünnepi szavakkal, majd a Vámospércsi Óvoda
Micimackó-csoportjának köszöntője következett. Az őszhöz
a szürethez kapcsolódó műsorukat összeállította és betaní-
totta: Polgárné Daróczi Anikó és Karácsony Nóra Alexandra.
Szintén az őszhöz kapcsolódott az ezt követő előadás is,
hiszen anyáink és nagyanyáink korában ősszel tartották a
lakodalmakat, ehhez a hagyományhoz kapcsolódva a Mátyás
Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2. évfolyamos
tanulóinak hagyományőrző lakodalmas műsora okozott
vidám, önfeledt perceket a résztvevőknek. A jelenetet össze-
állította és betanította Ádám Magdolna, Hetey Lajosné,
Ludmanné Németh Mariann, Tarr Anita. Ez után a
Bíborkadarka Néptáncegyüttest képviselve Dankó Boglárka
és Csuth Tamás dunántúli páros táncot mutatott be. Vidám
hangulatot teremtett a Pircsike Közművelődési Egyesület,
Hans Sas: A tüzes vas című darabjának előadásával. A darab
szereplői: Kari Irén, Ménes Andrea, Polgárné Nagy Elvira és
Somogyi László Gábor voltak. A műsor befejezéseként Szabó
Anikó és Kálmán Zsolt mezőségi táncot táncoltak. Ezt köve-
tően Ménes Andrea polgármester virággal köszöntötte a 60,
70, 80, 90. életévüket idén betöltőket, zárásként pedig
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjai valamennyi vendéget virággal köszöntötték. A Vá -
mospércsi Önkormányzat és Ménes Andrea polgármester
régóta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megköszönje min-
den évben az idős városlakóknak, hogy évtizedeken át,
fáradtságos munkával sokat tettek városunkért és az itt élő-
kért. A fellépők közreműködésével az idei rendezvény is mél-
tó tiszteletadás volt előttük, amit sokan, meghatódva fogadtak. 



Vámospércs eredményes volt 
a Virág János Emlékversenyen
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Október 5-én került sor
Vámosgyörkön az 5. Virág
János Énekkari Találkozó és

Versenyre és a 3. Vers- és Nép -
mesemondó versenyre. Vá -
rosunkat képviselve arany
minősítést és különdíjat
nyert el a Mátyás Király Álta -
lános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Búzavirág
Gyermekkara, Ráczné Stum -
mer Ibolya vezetésével.
Aranyminősítést ért el Pol -
gárné Nagy Elvira is népme-
se kategóriában, aki feledhe-
tetlen élményt nyújtott a
hallgatók számára kitűnő
ízes előadásmódban tolmá-
csolt, sajátgyűjtésű népme-
séjével. Ezüstminősítést nyert
a versmondó mezőny egyik
legfiatalabb résztvevője Mé -
nes Gréta, aki Petőfi Sándor,
Arany Lacinak című versét
mondta el. Ezüstminősítést
kapott Somogyi László Gá -
bor, aki József Attila, Óda
című versével lépett a kö -
zönség és a zsűri elé. A Vá -
mospércsi Népdalkör is

ezüstminősítést nyert el a
versenyen. Büszkék lehe-
tünk arra, hogy a verseny
résztvevői kitűnő eredmé-
nyeivel városunk hírnevét

öregbítették. Valamennyi
résztvevőnek gratulálunk az
elért eredményekhez.

Diósné 
Kozma Erzsébet

Eredményesen léptek tatamira a helyi karatékák
Október. 26-án reggel

6.30-as indulással egy 49 sze-
mélyes busz indult, a Nagy -
kun kupára, Karcag városá-
ba, a Kyo Hungária Se kara-
tékáival. A versenyen a klub
17 versenyzője képviseltette
magát, gyerek korcsoporttól
a felnőttig. Köztük volt
olyan is, aki most volt elő-
szört versenyen, mint indu-
ló. Bátran mondhatjuk a
verseny legeredményesebb
klubja is mi lettünk. A ver-
senyt egy kicsit jobban is
megszervezhették volna, mi -
vel az egész csúszott és a kor-
csoportokat is összevissza
hívták be, ami nem kedvez
annak a koncentrációnak,
amire ilyenkor egy-egy ver-
senyzőnek szüksége van, de
végül is ezek a malőrök nem
hatottak hátrányosan az
eredményeinkre. Alapjában
véve a verseny jó volt, talál-
kozhattam más szervezet
versenyzőivel és megismer-
kedhettem új küzdésmódok-

kal. Sok, számomra ismeret-
len versenyzőt is láttam,
akiktől új tapasztalatokat
szereztem. Nekem a legjob-
ban a felnőttek küzdése tet-
szett. Sok dolgot lehetett
tanulni tőlük. A versenyzés a
csapatunk körében jó han-
gulatban zajlott, a klubtár-
sak szép eredményeket értek

el, és én is meg voltam elé-
gedve a sajátoméval. 

Arany érmet szerzett:
Medgyesi Levente gyermek
kategóriában. Ezüstérmet
szereztek: Zudor Róbert ifjú-
 sági nehézsúlyban, Arany
Fruzsina junior -60 kategó -
riában. Bronzérmet szerzett:
Mézes Márk serdülő kategó-

riában. Rajtuk kívül küzde-
lemben indult még: Borsó
Zsolt és Vágner Karcsi.
,,Kata” versenyszámban in -
dult Sándor Jani ő most első-
nek mutatkoztak be ebben a
versenyszámban.  

Egy karate verseny kata
és/vagy kumite versenyszá-
mokból áll. A Ku mite ver-
seny tovább osztható csapat
és egyéni versenyre. Az egyé-
ni versenyszámok tovább
bonthatók súlycsoportos és
abszolút kategóriákra. A súly-
 csoportok mérkőzésekre
osztódnak tovább. Csapa -
tverseny esetén a mérkőzés a
szembenálló csapatok egy-
egy tagjának egyéni küzdel-
mét jelenti. Összességében
10 érmet sikerült begyűjte-
ni, ami nagyon szép teljesít-
mény. Ez is bizonyítja, hogy a
karate Vámospércsen húzó
ágazat lett a helyben is űzhe-
tő sportágak között.

Zudor Róbert

Osztálytalálkozó
1980-ban végeztünk a 8.b

osztályban és a 33 éves osz-
tálytalálkozónkat tartottuk
meg október 12-én. 16 óra-
kor gyülekeztünk a köz pon -
ti iskola épületében, ahol
osztályfőnökünk Kindris
Gáborné rendkívüli osztály-
főnöki órát tartott számunk-
ra. Az óra fő témája az ,, Élet
iskolája” volt, amelynek ke -
retén belül számot adtunk
arról, mi történt velünk az
utóbbi 33 év alatt.

Egy közös fotóra átsétál-
tunk a volt Béke úti isko-
lához, ahol a csoportkép
készült. Régi közös fotókat
vetítettünk ki, amely so -
kunkban kellemes emléke-
ket idéztek fel.

Szerencsére sokan eljöt-
tek, két osztálytársunk a
Dunántúlról utazott haza
erre az eseményre. Hatan saj-
nos nem tudtak eljönni.
Tanáraink közül körünkben
volt Nagy Józsefné tanárnő
is, aki matematikát tanított.
Csomor Márta tanárnő saj-
nos nem lehetett körünk-
ben, pedig izgatottan vártuk
a vele való találkozást is.
Szép emlékeket idéztünk fel,
jó volt közösen visszaemlé-
kezni az együtt eltöltött
időkre.

Ezt követően a Gaál étte-
remben megvacsoráztunk,
ahol élőzene mellett sokáig
ünnepeltünk.

Egy volt osztálytárs

Két év múlva találkozunk…

A Virág János Emlékversenyen a Mátyás Király
Általános és Alapforkú Művészeti Iskola kórusa 

a legjobb minősítést szerezte meg

A kitűnően szereplő vámospércsi karatékák, és edzőjük

Polgárné Nagy Elvira 
saját gyűjtésű mesével

szerzett előadóként 
a saját kategóriájában

A 2013/2014-es tanévben a 6. évfolyam 37 tanulója
vett részt erdei iskolában, melyet Pálházán és kör-
nyékén szerveztünk. Hazánknak ez a tájegysége
(Zemplén, Hegyköz) kiválóan alkalmas arra, hogy intézmé-
nyünk Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokat
megvalósítsuk.

A program részeként kirándulásokat, túrákat, terepgya-
korlatokat szerveztünk. A meglátogatott helyszínek és tevé-
kenységek: 

Telkibányán ásványgyűjtés, éjszakai túra Bózsva-Kishuta-
Pálháza útvonalon, Hollóházán a porcelángyár- és múzeum
megtekintése, Füzér és a vár megismerése, Füzérradvány –
gyalogtúra a Károlyi-kastélyhoz, Kishután vízvizsgálat a
Kemence-pataknál, Kőkapu – kisvonattal a Páfrány-tanös-
vényig, Pálházán a perlitbánya felfedezése, Sátoralja -
újhelyen libegőzés és bobozás, Sárospatakon a Rákóczi-vár
meglátogatása.

Ez a program lehetőséget ad a tanórán kívüli tanulás
különböző formáinak megismerésére és alkalmazására.
Tanulóink új körülmények között sok új ismerettel és
élménnyel gazdagodtak. Élményszerűen, tapasztalati úton
tanultak öt napon keresztül. Kiváló lehetőség volt ez a hét a
gyerekek jobb megismerésére, szocializációjuk fejlesztésé-
re. Az új ismereteket naplók, tablók, beszámolók formájá-
ban rögzítették. Az öt nap jó hangulatban telt, a gyerekek
kötetlen formában, mégis fegyelmezetten dolgoztak. 

Köszönetünket fejezzük ki azoknak a vámospércsi vállal-
kozóknak, magánszemélyeknek, szülőknek, akik anyagi és
más módon támogatták az erdei iskolában résztvevő gyere-
keket.

Szeptember 27-én iskolánk 35 tanulója vett részt a Deb -
receni Egyetem által szervezett Kutatók Éjszakája ren-
dezvényen.

A folyóvizes laborban megnézhettük, hogyan modellezik
a folyók felszínalakító munkáját, részt vethettünk egy szél-
csatorna kísérleten, kipróbálhattuk az újraélesztést, a kvíz-
játékban műveltségünket tesztelhettük. Minden kinek
nagyon tetszettek a LEGO robotok és az embernagyságú
mókus, az egyetem kabalaállata. A nap fénypontja a látvá-
nyos kémiai kísérletek bemutatója volt. Minden gyerek aján-
dékkal és élményekkel gazdagodva tért haza a kirándulásról.

Szervező nevelők: Kovácsné Várdai Izabella, Mészá rosné
Oláh Róza, Tankáné Antal Irén.

A kerékpárút építéséhez kapcsolódó KRESZ pro-
jektnapot tartottunk október 11-én iskolánkban.

Előzetes feladatként a gyerekek rajzokat készítettek a
„Bringázz biztonságosan” címmel meghirdetett rajzpályá-
zatra.

A projektnap négy helyszínen zajlott: a tanteremben fel-
adatlapot oldottak meg a gyerekek, a zsibongóban pedig
hasznos tanácsokat kaptak a kerékpárok karbantartásához,
műszaki felkészítéséhez. Az udvaron két pálya – egy kerék-
páros ügyességi és egy közlekedési park – várta a résztvevő-
ket, ahol bemutathatták ügyességüket, tudásukat.

A program folytatásaként október 15-16-án a 4., 5., 6. évfo-
lyamon tanulók rendhagyó osztályfőnöki órákon szakértő
előadó segítségével mélyíthették el a szabályos közlekedés-
sel kapcsolatos ismereteiket.

Tankáné Antal Irén
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