
Cigány hagyomány a 
Vámospércsi kiállítás képein

Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút

XXV. évfolyam, 7. szám
2015. július

Ingyenes újság

Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben

XXVI. évfolyam, 4. szám
2016. április

Ingyenes újság

Vámospércsen Milák 
Róbert Holló László-díjas 
Nyíracsádi festőművész 
kiállításával emlékeztünk 
meg a roma világnapról. 
Ennek apropóján érdemes 
jobban is megismerni a 
festőművészt, és nem árt 
kicsivel többet megtudni a 
roma világnapról sem. Az 
esemény április 8-án volt, 
a Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár kiállítótermé-
ben.

„Milák Róbert az első roma 
származású Holló László-díjas 
festőművész. A képzőművé-
szet alapjait a Medgyessy Fe-
renc Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskolában sajátította 
el, Bényi Árpád tanítványa-
ként.

Milák Róbert festményeit 
kifinomult, érzékletes kép-
technika, a tájvalóság megfor-
málására irányuló szándék, a 
Nyírség, Ligetalja és a gúthi 
erdő inspiráló közegének 
megragadása formálja, natu-
rista, realista szemlélettel. A 
cigány hagyományvilág, bibliai 
témák és a környező termé-
szeti világ kölcsönös szerete-
te alakítja gazdag színvilágot 
felvonultató képeit.” – olvas-
hatjuk róla az internetes is-
mertetőkben és a Holló László 
Díjhoz mellékelt pályafutásban 
egyaránt. A vendégeket – köz-
tük az alkotót - Ménes Andrea, 
Vámospércs polgármestere 
köszöntötte megnyitó beszé-
dében. A műsor kezdéseként 
Jónás Róbert gitáron adta elő a 
cigány himnuszt, majd Balogh 
Márkó Olivér Rostás Farkas 
György Hazám című versét 
mondta el. A műsort Balogh 
Cintia, Rostás Farkas György 
versének bemutatásával foly-
tatta. A programot cigánytánc 
zárta Balogh Attiláné, Kállai 
Gergőné, Lakatos Krisztina, 
Molnár Krisztián, Molnár Kata-
lin, Makula Klaudia, Milák Va-
léria. A műsor összeállításában 
részt vett Vámospércs Városi 
Önkormányzat Roma Nemze-

tiségi Önkormányzata. A fes-
tőművész egy néhány évvel 
ezelőtt vele készült interjúban 
beszélt a művészi pályán való 
kezdeti, nehéz elindulásról is. 
„Képzőművészeti Szakközép-
iskolába szerettem volna felvé-
telt nyerni. Sajnos nem vettek 
el. A tanulmányaimat a debre-
ceni 108-as szakmunkásképző-
ben folytattam. Ahol tanáraim 
észrevették, hogy művészi 
rajztehetséggel bírok. Felkér-
tek, hogy fessek freskókat az 
iskola belső falaira a 30. évfor-
duló alkalmából. Az igazgató 
személyesen vette fel a kapcso-
latot a debreceni Medgyessy 
Ferenc Gimnáziummal, ennek 
köszönhetően a következő 
tanévben ott kezdtem meg a 
tanulmányaimat a rajz szakon. 
Felvételiztető tanárom Bényi 
Árpád festőművész volt, akitől 
a gimnáziumi évek alatt szin-
tén nagyon sokat tanultam. 
Ebben az időben alakult ki 
sajátos festői világom, melyek 
tetten érhetőek műveimen.” 
Milák művészete gyakorlatilag 
elválaszthatatlan a roma kötő-
déstől és a roma népi hagyo-
mányoktól. De nem is kellene 
elválasztani ezektől, hiszen 
ezek adják sajátos látásmód-
ját, segítik témaválasztását és 
töltik meg gazdagsággal a már 
Lengyelországban is sikerrel 
bemutatkozó művész alkotása-
it. Mindezek alapján a kiállítás 
szervezői részéről nagyszerű 
választás volt meghívni őt erre 

a tárlatra, és az eseményt a 
roma világnap központi ren-
dezvényévé emelni. Kevesen 
tudják, de a wikipédia szerint a 
roma világnap régóta, már 1971 
óta létezik. Ebben az évben áp-
rilis 8-án ült össze az I. Roma 
Világkongresszus. A különbö-
ző cigány népcsoportokat kép-
viselő jelenlévők elhatározták, 
hogy a jövőben folyamatosan 
együttműködnek, és a nem-
zetközi közéletben közösen 
lépnek fel. Döntés született a 
cigányság nemzeti jelképeiről: 
elfogadták a zászlót, a him-
nuszt és az Opre Roma! – „Fel, 
cigányok!” jelmondatot. Az 
esemény tiszteletére az ENSZ 
a Roma Kultúra Világnapjává 
nyilvánította április 8-át, a ci-
gányság pedig legfontosabb 
„nemzeti” ünnepükként tart-
ja számon. A Roma Világnap 
alkalmából egy Indiában és a 
Balkánon élő népszokást élesz-
tettek fel, illetve vettek át a 
világon szétszórva élő cigány 
közösségek: közösen egy kö-
zeli folyóhoz vagy patakhoz za-
rándokolnak, ahol énekszó és 
zene mellett koszorúkat, virá-
gokat, virágszirmokat és úszó 
mécseseket bocsátanak a víz-
re. A hazai cigány szervezetek 
a Vámospércsihez hasonlóan 
általában valamilyen kulturális 
eseménnyel emlékeznek meg 
április 8-ról.

E.

Karácsony és Húsvét után 
a harmadik nagy ünnep, Pün-
kösd következik. Ezt az ünne-
pet lengi körül a legnagyobb 
titokzatosság, hiszen tartalmát 
nem csupán megkérdőjelezhe-
tetlen történelmi tények jelen-
tik, hanem van benne valami 
jó értelemben véve megfogha-
tatlan töltet is. Pünkösd, ami-
kor minden megváltozik. Pün-
kösd, amikor valami egészen új 
kezdődik. Pünkösd, amikor va-
lami kilép a maga medréből és 
elindul azért, hogy soha nem 
látott nagy és csodás dolgok 
történjenek. Pünkösd, amikor 
a Szentlélek az ember mellé 
szegődik és ígéri, hogy szívé-
nek minden mélységét meg-
járja vele, erősíti, bátorítja és 
eltölti reménységgel. Pünkösd, 
amikor létrejön egy egyszerre 
látható, de ugyanakkor látha-
tatlan közösség is. Pünkösd, 
amikor minden elkezdődik.

A Pünkösd szó a görög 
pentekoszté szóból szárma-
zik, jelentése az, hogy az öt-
venedik. Eredetileg egy olyan 
zarándokünnep volt, amelyen 
az egész népnek meg kellett je-
lennie Isten előtt. Elsősorban a 
terményért való hálaadás miatt 
vált kiemelkedően fontossá. 
Sokáig az aratáshoz kötötték, 
a búza első termésekor tartot-
ták. Elnevezését onnan kapta, 
hogy a kovásztalan kenyerek 
(a Húsvét akkori megfelelője, a 
páska) ünnepe után, hét héttel 
tartották. Később egy emlék-
ünneppé vált. Jézus korában 
már azért tartották, mert a Tíz-
parancsolat két kőtáblán való 
átadására emlékeztek vele.

A Pünkösd 
m eg é r t é s é n e k 
megragadásához 
fontos egység-
ben látni az ese-
ményeket. Nagy-
pénteken Jézust 
keresztre feszí-
tették, Húsvét va-
sárnapján pedig 
feltámadt a halot-
tak közül, hogy 
ezzel ígéretét 
adja az örök élet-
nek. Feltámadása 
után többször is 
megjelent a tanít-
ványoknak. Velük 
együtt evett, elkí-
sérte őket hosszú 
útjukra, sőt még 
a sebek helyeit is 
megérinthették. 
A feltámadása 
után 40 nappal, 
Áldozócsütörtök 
ünnepén pedig 
felemeltetett a 
mennybe. Ekkor 
adja a tanítvá-
nyoknak azt a 
parancsot, ame-
lyet minden ke-
resztelés alkalmá-
val elmondunk: 
„Menjetek el, 
tegyetek tanítvá-
nyokká minden 
népeket!” A tanít-
ványok pedig ott 
álltak a bizonyta-
lanság közepette, 
hiszen Uruk vég-
leg elköltözött 
tőlük, magukra 
maradtak. De hát-

rahagyott egy nagy feladatot, 
amit a maguk erejéből nem 
tudtak volna teljesíteni. Meny-
nyi bizonytalanság, mennyi fé-
lelem vehette őket körül! Meny-
nyi aggódás, mennyi kétség 
lehetett azokban a napokban! 
A Pünkösd annak az ünnepe, 
amikor valaki a félelem állapo-
tát el tudja hagyni és felismeri, 
hogy neki mindenen túlmuta-
tó ereje van!

Pünkösd ünnepe a feltáma-
dás után 50 nappal, a mennybe-
menetel után 10 nappal követ-
kezett be. A tanítványok együtt 
voltak és tanakodtak, hogy mit 
tegyenek. Ezrek érkeztek az 
aratási ünnepre, nekik pedig 
Jézus parancsa szerint hirdet-
ni kellett, hogy mindenek fe-
letti remény van a feltámadt 
Krisztusban. Akkor történt 
meg a pünkösdi csoda, hiszen 
a Szentlélek leszállt rájuk, erő-
sítette, bátorította őket és ami 
a legfontosabb, utat mutatott 
nekik! Péter apostol igehirde-
tésére 3000-en tértek meg és 
megszületett egy titokzatos kö-
zösség, amit azóta is egyháznak 
hívnak. Pünkösdkor a tanítvá-
nyok erőt kaptak. Megtanultak 
nemcsak nézni, hanem látni is. 
Megtanultak nem csupán töre-
kedni a jó megoldásra, hanem 
meg is tudták azt cselekedni. 
Megtanultak a félelmen túl-
ra tekinteni és csodák vártak 
rájuk. Megtanultak legyőzni 
minden aggodalmat és soha 
nem látott kitartást kaptak 
ajándékba. Pünkösdkor min-
den megváltozott. A Szentlélek 
az önmagukba fordulás helyett 
a világra való nyitottságot adta 

nekik. Az önmagukba való be-
zártság helyett megtanulták 
karjaikat kitárni a világ felé. 

Pünkösdkor ez a titokzatos 
közösség olyan erőt kapott, 
ami majd 2000 év távlatából 
is érezhető, mert a Szentlélek 
azóta is arra bíztatja az egy-
házat, a gyülekezetet, hogy 
karját tárja ki a világ felé és 
szeresse. Az egyháznak azóta 
is ez a legszebb és legszentebb 
feladata: szeressen és adjon 
reményt mindenkinek. Ezen 
a Pünkösdön abban a hitben 
várjuk Isten Szentlelkét, hogy 
Ő minden aggódónak tovább-
lépést, minden mélységben 
járónak reménységet és min-
den szívnek szeretetet fog 
hozni! Hiszen Pünkösd annak 
az ünnepe, amikor minden 
megváltozhat! Így kívánok a 
magam, feleségem, a Refor-
mátus Egyházközség Presbité-
riuma és minden gyülekezeti 
tagja nevében minden kedves 
vámospércsi lakosnak áldott, 
békés és a Szentlélek kiáradá-
sában boldog Pünkösdöt!

   
Petró László

lelkipásztor

A Vámospércsi Református 
Egyházközség pünkösdi alkal-
mai:
Május 8., vasárnap 10 óra: Kon-
firmációs ünnepség.
Május 15., vasárnap 10 óra: Is-
tentisztelet Pünkösd első nap-
ján. (úrvacsora)
Május 16., hétfő 10 óra: Isten-
tisztelet Pünkösd második 
napján.

Pünkösd: szeretni és reményt 
adni mindenkinek

Milák Róbert, a háttérben lévő néhány alkotásával
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M i n d e n  é r d e k l ő d ő t  s z e r e t e t t e l  v á r u n k !  
K E R É K P Á R O Z Z O N  V E L Ü N K  Ö N  I S !  



ELADÓ!
A zsíroskertben 800 m2 földterület eladó!

Érdeklődni lehet:
06-30/717-8508-as telefonszámon.

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)
2016. március 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 68 280
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 54 959
Borók Ferenc 8362010118 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 55 937
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 344 080
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 58 150
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 50 800
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 55 340
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 363 879
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 174 940
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 97 951

Összesen: 3 677 384   

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

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2016. március 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Balogh Vámos 
Trans Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 246 726

Baltemar Bt. “Kény-
szertörlés alatt“ 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700

Dopomorte Kft.  
“FA” 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419

Kacur Termelő Kft. 24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 331 800
Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 340 360

Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 411 400
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“ 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 108 367

TRT-Hungária Kft. 
“FA” 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000

Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287 Vámospércs, Víz u.5. 137 200
Zsofám Kft. “Kény-
szertörlés alatt” 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 3 453 462

Akik már nincsenek közöttünk:

Bertalan Dánielné (Polgár Juliánna)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Bertalan Dánielné (Polgár Juliánna)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

2016. március

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2016. március 25. napján rendkívüli ülést tartott, me-
lyen a következő döntéseket hozták a képviselők:

a Vámosvíz Kft. ügyeivel kapcsolatban először elfogadta •	
a testület a cég 2016. február 15. fordulónappal készített beszá-
molóját, ezt követően a cég tulajdonában lévő MTZ50-es traktor 
értékesítéséhez hozzájárult akként, hogy az eladás kizárólag a 
traktor értékét meghatározó szakvéleményben szereplő összeg 
fejében történhet, és a traktor értékesítéséből származó bevé-
telt az ügyvezető az IFA gépjármű átalakítására fordíthatja, va-
lamint a cég részére térítésmentes használatra átadott - pótko-
csi és szippantó tartály vonatkozásában a használati szerződést 
2016. március 31. napjával az önkormányzat megszüntette, és az 
eszközöket átvette

a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás •	
Társulási szintű Fenntarthatósági Tervének elkészítéséhez a 
szükséges önkormányzati hozzájárulást az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséből biztosította, valamint elfogadta Fenntart-
hatósági tervet is

a városban lévő közkifolyókat - egy  kivételével - ide-•	
iglenesen megszüntetésre javasolja a TRV Zrt.-nek a testület oly 
módon, hogy a kutak végleges leszereléséről később fog döntés 
születni

a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 jelű szennyvízprojekt üzem-•	
be helyezésével kapcsolatos 1.584.000 Ft eljárási díjat az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítja (megelőlegezi) 
azzal, hogy a szennyvíz víziközmű 2016. évi bérleti díjának szol-
gáltató által történő megfizetését követően ezt az összeget az 
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára vissza kell 
vezetni, erre vonatkozóan a TRV. Zrt-vel külön megállapodást 
köt az önkormányzat

módosította a testület a Városi Polgárőr Egyesület 2015. au-•	
gusztus 27. napján kötött támogatási megállapodását, formaru-
ha beszerzés költségei is elszámolhatók a támogatásból

módosította a testület a Pircsike Vámospércsi Közműve-•	
lődési Egyesület 2015. augusztus 27. napján kötött támogatási 
megállapodását is, amely alapján 2015. II. félévi rendezvények 
kiadásaira, működési kiadásokra is felhasználható a támogatás

a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft. és a Riviera-•	
Tanoda Kft. cégek kérelmeit támogatta a testület, és a GINOP 
- 6.1.1. projekt keretében megvalósuló képzésekhez az oktatóter-
met a Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár intézményben 
biztosítja az önkormányzat

a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ számára •	
járműbeszerzés érdekében pályázatot nyújt be az Emberi Erő-
források Minisztériuma, illetve a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal által meghirdetett „A támogató szolgáltatást, 
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szen-
vedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és 
befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázati 
kiírására,  valamint az intézmény fejlesztése érdekében, és jár-
mű beszerzésére pályázatot nyújt be a TOP-4.2.1-15 kódszámú 
felhívás „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bőví-
tése, fejlesztése” című pályázatra

a TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését •	
szolgáló helyi szintű komplex programok” címmel pályázatot 
nyújt be az önkormányzat, bruttó 50 millió Ft összegben

a képviselők meghatározták azokat a pályázatokat, ame-•	
lyeket 2016. első félévében be kíván nyújtani az önkormányzat: 
TOP-2.1.3-15 // Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fej-
lesztések, TOP-3.1.1-15 // Fenntartható települési közlekedésfej-
lesztés, TOP-2.1.2-15 // Zöld város kialakítása, TOP-1.4.1-15 // A 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

a testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi Közbeszer-•	
zési Tervét

jogszabály-változás miatt módosításra került a Vámospércsi •	
Óvoda Alapító Okirata

a képviselők jóváhagyták a polgármester 2016. évi szabad-•	
ság felhasználásának ütemezési tervét

a Képviselő-testület - tulajdonosi jogkörében eljárva - úgy •	
döntött, hogy a Vámospércs, 78/11 hrsz-ú közterülethez tartozó 
133m2 nagyságú területet közterületi parkoló céljára kívánja 
hasznosítani.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k
Két pályázati felhívás 

beadási határidejének 
módosításáról döntött a 
Miniszterelnökség, mely-
nek köszönhetően több 
ideje lesz az ügyfeleknek 
a szükséges dokumentu-
mok előkészítésére, így a 
rendelkezésre álló össze-
sen mintegy 40,9 milliárd 
forintos keret sikeres lekö-
tésére.

2A kormány kiemelt felada-
tának tekinti a 2014-2020 kö-
zötti uniós ciklusban a vidéki 
térség felzárkóztatását és a 

vidéki emberek életszínvona-
lának javítását. A célok eléré-
sét szolgálja a Vidékfejlesztési 
Program keretében megjelent, 
a „Településképet meghatáro-
zó épületek külső rekonstruk-
ciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítése” és 
a „Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése” című pályázatok.

Annak érdekében, hogy az 
ügyfelek számára elegendő 
idő jusson a pályázati feltéte-
lek megismerésére és a szük-
séges dokumentumok előké-
szítésére a Miniszterelnökség 

a tervezettnél később nyitja 
meg a két pályázatot. A vidéki 
térségek kisméretű infrast-
ruktúrájának és alapvető szol-
gáltatásainak korszerűsítését 
támogató pályázatra 2016. áp-
rilis 11-től, a mezőgazdasági 
kisüzemek fejlesztésére pedig 
2016. március 31-től kizárólag 
elektronikus úton nyújthatók 
be a kérelmek a www.mvh.
gov.hu weboldalon.

A Miniszterelnökség ez-
úton hívja fel a pályázók fi-
gyelmét arra, hogy korábban 
több elektronikus portálon is 
tévesen jelent meg az erdei 

termelési potenciál mobilizá-
lását szolgáló tevékenységek 
támogatására kiírt pályázat tá-
mogatási kérelmének benyúj-
tási határideje. Az idei évben 
– első körben – 2016. április 
15. és 2016. május 16. között ér-
kezhetnek be a kérelmek.

A pályázati felhívásokról a 
www.szechenyi2020.hu olda-
lon olvasható részletes tájé-
koztatás.

forrás: Agrárkamara

Több idő jut felkészülni a pályázatokra

i s k o l A i  h í r e k

l Február 19-én Debrecenben a Zrínyi Ilona Matematika 
Verseny megyei fordulóján Nagy Virág (4.b) 18. helyezést ért 
el. Felkészítője: Nagy Gyuláné.
l A Debrecenben megrendezett „Hunyadiak kora” Megyei 

Komplex Tanulmányi Versenyen a 2.b osztályos Pálfi Petra 
Sára ért el kiemelkedő eredményt: 2. helyezett lett. Nagy Ju-
dit készítette fel a megmérettetésre.
l Márciusban a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 

megyei fordulóján Gellén Attila (5.a) 13. helyezést ért el. Fel-
készítője: Szabóné Tóth Andrea.
l Tégláson rendezték meg a Babszem Jankó Népmese-

mondó Versenyt, amelyen Plavecz Kincső (2.a) 2. helyezést 
ért el. Felkészítője: Plaveczné Gábori Csilla.
l A Karácsony Sándor Általános Iskola megrendezésében 

megyei angol akadályversenyre került sor, melyre 5-6. osztá-
lyos csapatunkat Szentjóbi Marianna készítette fel.
l A Herman Ottó Országos Biológiai Verseny iskolai for-

dulóján elért eredménye alapján Demjén Nóra 8.a és Zilahy 
Vanda 8.c osztályos tanulók jutottak tovább a megyei forduló-
ba. Felkészítőjük: Bánóczki Krisztina.
l Az előző tanévhez hasonlóan a 4-8. osztályosok a Pénz7 

tanórái során játékos formában ismét hasznos pénzügyi is-
meretekkel gazdagodhattak.
l Iskolánk diákönkormányzata benevezett a Debrecen és 

környéke iskolái számára hirdetett elemgyűjtő versenyre. A 
felső tagozatos osztályok hónapokon át gyűjtötték a használt 
elemeket. Az iskolai versenyt a 6.b nyerte meg, de rengeteg 
elemet gyűjtött a 6.c, a 6.a és az 5.a osztály is. Az iskolák ver-
senyét intézményünk fölényesen megnyerte: 403 kg elemet 
adtunk le, közel 100 kg-mal megelőzve a 2. helyezettet.
l Évek óta hagyomány iskolánk felső tagozatán a víz vi-

lágnapja alkalmából megrendezésre kerülő vetélkedő. Idén 
a téma a víz és a vizes mesterségek volt. Több előzetes fel-
adatot kaptak a gyerekek: a zsibongóban kihelyezett óriási 
„vízcseppekről” gyűjthettek információkat a vetélkedőhöz, 
az osztályfalakra a víz világnapjához és a húsvéthoz egyaránt 
kapcsolódó kreatív dekorációt kellett készíteniük, március 
22-én pedig „kékbe öltözött a suli”, minden tanuló és a taná-
rok is csupa kék ruhában jöttek iskolába. A játékos elméleti 
vetélkedőn 4 fős csapatok gyűjthettek pontokat osztályuk-
nak feladatlapok kitöltésével, puzzle képek összerakásával, 
activity-vel, míg a vizes sportversenyre 10 fős csapatokat vá-
runk majd.

Tankáné Antal Irén

Tisztelt Szülők!

Az óvodai beíratás 2016. április 20.;21,;22.;25.;26.-án  8  órá-
tól 16 óráig tart.

Helye: az óvoda titkársága.
Kérem, hozzák magukkal gyermekük születési anyaköny-
vi kivonatát, oltási bizonyítványát, TAJ kártyáját és lak-
címkártyáját.
A 2016. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltött gye-
rekek számára az óvodai nevelés kötelező!
Azokat a gyerekeket, akik később töltik be a 3. életévü-
ket, előjegyzésbe vesszük és a nevelési év során folyama-
tosan kapcsolódhatnak be az óvodai nevelésbe.
A 2016. szeptember és december 31 között a 2. életévüket 
betöltött gyerekek bölcsődei beíratása is ekkor történik.

Tisztelettel: Németh Jánosné
Óvodavezető



Lakossági tájékoztató
a magyarországi tanyák villamos energiával történő 

ellátását megalapozó felméréssel kapcsolatban

Ez év január 1. és már-
cius 21. között valamivel 
több, mint 200 ezer őster-
melő részére adott ki vagy 
érvényesített a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) 158 ezer őstermelői 
igazolványt.

Az őstermelők és a kiadott 
igazolványok száma közötti 
különbség a közös ősterme-
lői igazolványokból adódik az 
illetékes szakemberek szerint. 
Az igazolványok cseréjére 
kormányrendelet kötelezte a 
NAK-ot, amely előírta, hogy 
a papíralapú igazolványt kár-
tyára kell cserélni. Az idei 
számok mintegy 7-8 százalék-
kal maradnak el a 2013-astól, 
vagyis mintegy 17 000-rel ke-
vesebb őstermelő kereste fel a 
falugazdászokat, mint három 
éve. Ez egyértelműen a gaz-
daság fehéredésének a jele a 
Kamara szerint. A régi rend-
szer átalakítása a tapasztala-
tok szerint a jogkövető őster-

melők számára nem hátrányt, 
hanem egyértelműen előnyt 
jelent. Ezzel a lépéssel nem a 
valódi gazdálkodók vegzálása 
a cél, hanem a csalók kiszűré-
se. Azok az őstermelők, akik új 
igazolványt kaptak, legkésőbb 
ez év július 31-ig kapják kéz-
hez a kártya alapú őstermelő 
igazolványukat. A tervek sze-
rint az első kártyák ennél az 
időpontnál korábban, már 
júniusban eljuthatnak az 
igénylőkhöz. A gazdálkodó-
kat legalább ilyen mértékben 
érintő hír még az egységes 
támogatási kérelem beadásá-
nak kamarai támogatásáról 
szóló információ is, mivel a 
kérelem benyújtási határideje 
április elején kezdődik. An-
nak érdekében, hogy ez minél 
zökkenőmentesebben való-
sulhasson meg, a tavalyihoz 
képest egyszerűsödik a kére-
lem benyújtása. A kérelmek 
beadását a NAK egy, a témáról 
szóló kézikönyv kiadásával is 
segíti. A kiadvány mintegy 50 

ezer példányban készül, és 
már áprilisban elérhető lesz 
a Kamara honlapján elektro-
nikusan, a falugazdász iro-
dákban pedig nyomtatott for-
mában. Jó hír továbbá, hogy 
folyik az országos jégeső el-
hárító rendszer kiépítésének 
előkészítése. A teljes rendszer 
az előzetes becslések szerint 
mintegy 1,5 milliárd forintos 
forrást igényel. A telepítésre 
váró rendszer a tapasztalatok 
szerint megéri a ráfordítást, 
mivel ennek segítségével 
2014-ben egy forint ráfordítás-
sal 32 forint termelési értéket 
sikerült megmenteni a Bara-
nya, Somogy és Tolna megyé-
ben már működő jégeső el-
hárító rendszer segítségével. 
A NEFELA Dél-magyarországi 
Jégeső elhárítási Egyesülés 
költségvetése ugyanis 154 mil-
lió forint volt, ezzel szemben 
csak a mezőgazdasági kultú-
rákban a kármentés közel 5 
milliárd forintot tett ki.

A Vámospércsi Hírek feb-
ruári számának olvasói már 
értesülhettek róla, hogy 
Vámospércs Város Önkor-
mányzata, a Művelődési Ház 
és Könyvtár valamint a Fiatal 
Írók Szövetsége együttműkö-
désének köszönhetően vá-
rosunkba látogat Térey János 
Babérkoszorús- és József At-
tila-díjas költő, író, drámaíró. 
Jelen írásunkban arra törek-
szünk, hogy bemutassuk ol-
vasóinknak a kortárs magyar 
irodalom egyik nagyágyúját, 
akit – s számunkra ez sem lé-
nyegtelen – számos gyermek-
kori élmény városunkhoz, a 
család vámospércsi kertjéhez 
köt.

„Karaktere: varázsló. El-
lentétes pólusok közt egyen-
súlyozó nyelvzsonglőr, egy-
szerre hűvösen távolságtartó, 
mégis szenvedélyes hangú 
költő, író, drámaíró. Lírai va-
rázsgömbjébe tekintve a tör-
ténelmi, nemzeti és családtör-
téneti múlt és legjellemzőbb 
kortárs valóságunk fedésbe 
kerül, egyszerre szikrázik föl 
a tudat alatti és az adatszerű 
valóság. Verses regényeiben, 

színdarabjaiban lelki történé-
sek, hanyatlástörténetek kifi-
nomult katedrálisa épül nem-
zeti és emberiségtörténeti 
háttérrel” – írja róla Harmath 
Artemisz irodalomtörténész.

Térey János pedig így ír 
magáról: „1970. szeptember 
14-én születtem a debreceni 
nagyerdei klinikán. Apai ágon 
cíviscsaládban. A családi ha-
gyomány szerint őseim épí-
tették 1980-től az úgynevezett 
„városgazda-házat” a Péterfia 
utcán, amely volt laktanya, 
fogház és mentőállomás is, év-
tizedek óta pedig a Medgyessy 
Múzeum gyűjteményének ad 
otthont. Az újabb, telekköny-
vi kataszterrel igazolt kutatás 
szerint talán mégis inkább a 
szomszéd, 30-as számú házat 
építették az elődeim (vagy azt 
is), aztán költöztek tovább az 
Ajtó, majd a Kétmalom utcá-
ba. Nem baj, mindegyik hazai 
táj.”

Tudta, hogy a kortárs ma-
gyar irodalom egyik legfonto-
sabb alakja hamarosan város-
unkba érkezik? Tudta, hogy 
városunkhoz rokoni szálak 
is fűzik? Tudta, hogy eddig 

már 22 könyve jelent meg a 
legkülönfélébb műfajokban 
(vers, novella, dráma, regény, 
esszé, műfordítás, publiciszti-
ka)? Tudta, hogy minden idők 
legfiatalabb szerzőjeként, 40 
évesen kapta meg a legna-
gyobb magyar állami irodalmi 
elismerést, a Babérkoszorú-
díjat? Tudta, hogy a jövő Deb-
recenjében játszódó, Jeremi-
ás avagy Isten hidege című 
drámáját a Nemzeti Színház 
játszotta? Tudta, hogy újrafor-
dította az Oidipusz királyt, az 
Oresztészt és Verlaine verseit? 
Tudta, hogy Arany János óta ő 
tett a legtöbbet a verses regény 
megújításáért? Tudta, hogy 
Paulus című emberiségdrá-
májában összefonta Pál apos-
tol, Paulus német tábornok és 
egy Pál nevű, fiatal budapesti 
hekker alakját? Tudta, hogy 
legutóbbi könyve 2019-ben 
játszódik Budapesten, amikor 
ránk köszönt az új jégkorszak? 
Tudta, hogy 2016-ban ő nyitja 
meg a debreceni Könyvhetet, 
de előtte még városunkba 
látogat, és találkozhat vele? 
Tudta, hogy vers-konferenciát 
szervezünk a tiszteletére, ami-

re Önt is várjuk? Tudta, hogy 
Vámospércsen írta a Zártkert 
című versét, amiről a konfe-
rencia szólni fog? Tudta, hogy 
Térey János nem babonás? 

Időpont: 2016. május 13. 
(péntek)
Helyszín: Művelődési 
Ház és Könyvtár (4287 
Vámospércs, Debreceni 
utca 2.)

A konferencia fővédnöke: Mé-
nes Andrea polgármester

Korpa Tamás

Péntek 13. Térey Jánossal a Zártkertben

Mintegy kétszázezer őstermelőnek adott ki
vagy érvényesített igazolványt a NAK

A tanya a magyar vidéknek 
több évszázadra visszanyúló, 
jelentős gazdasági, települési 
és társadalomtörténeti múlt-
tal rendelkező eleme, mely 
különösen az Alföldön ma is 
nagyszámú lakónépességnek 
nyújt otthont.

A Magyar Országgyű-
lés 49/2009 (V. 27.) számú 
határozata alapján a ta-
nya olyan örökség, valamint 
nemzeti érték, melynek fenn-
maradása és fejlesztése 
nemzeti érdek. A tanyai élet 
a természeti-táji adottságok-
hoz alkalmazkodó hagyomá-
nyos létformát, gazdálkodási 
tevékenységet jelent, valamint 
egyedi kultúrát is közvetít. A 
Magyar Kormány a B/38 szá-
mú, a tanyák és tanyás tér-
ségek megőrzéséről, fejleszté-
séről szóló 49/2009. (V. 27.) 
OGY határozatban foglaltak 
2011. és 2012. évi végrehaj-
tásáról szóló jelentésében ki-
emelt célkitűzéseként jelölte 
meg az összes magyaror-
szági tanya 2020. évig vil-
lamos energiával történő 
ellátását. A Kormány által 
felállított Hungarikum 
Bizottság 2015. június 25-i 
döntése értelmében a ma-
gyar tanya mint kiemelke-
dő nemzeti érték, bekerült 
a Magyar Értéktárba. 

A magyarországi tanyá-
kon gyakran az alapvető 
infrastrukturális elemek, 
közművek is hiányoznak, 
a tanyákon lakó népesség élet-
körülményei sokszor alacsony 
szinten vannak. A tanyák inf-
rastruktúrájának fejlesztése 
igényes és összetett tervezési 
előkészítést igényel, aminek 
első lépése a villamoshálózat 
kiépítésének befejezése, ill. 
differenciált korszerűsítése, 
fejlesztése lehet.

 Jelenleg hazánkban nincs 
olyan hiteles statisztika, amely 
alapján meg lehetne határozni 
a tanyán élők jelenlegi helyze-
tét, szociális rászorultságát, 
különösen az árammal nem 
rendelkező tanyák számát, 
elhelyezkedését, fizikai álla-
potát, így a tanyák villamosí-
tásának beruházási tervének 
megalapozásához felmérés 

elvégzése szükséges.
 A fejlesztések és azok 

költségének pontos megha-
tározásához a tanyákat illető-
en mennyiségi adatokra van 
szükség, továbbá elengedhe-
tetlen annak ismerete, hogy 
a fejlesztést lefedő térségben 
hány érintett tanya találha-
tó, valamint hogy ezek közül 
mennyi a lakott, illetve a lakat-
lan. Az energiaigény becslé-
séhez kapcsolódóan jelentős 
információt hordoz, hogy a 
tanyaépület milyen funkci-
ót tölt be (csupán lakó- vagy 
termelő funkciót is ellát-e). 
Mindemellett fontos tudni, 
hogy a tanyák közül mennyi 
rendelkezik áramszolgáltatás-
sal, az ellátatlan tanyák milyen 
messze vannak a vezetékháló-
zattól, illetve a már meglévő 
vezetékhálózat milyen minő-
ségű, teherbírású.

 A megvalósítás első lép-
csőfokaként meghatározásra 
került, hogy mely területek 
érintettek a hagyományos ta-
nyavilággal, ennek alapján a 
következő alföldi tanyás tér-
ségekben szükséges elvégez-
ni a fejlesztést megalapozó 
felmérést: Bács-Kiskun me-
gye, Békés megye, Csongrád 
megye, Hajdú-Bihar megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye összes járása, továbbá 
Pest megye Ceglédi, Dabasi, 
Gyáli, Monori, Nagykátai, 
Nagykőrösi, Ráckevei, 
Szigetszentmiklósi, valamint 
Vecsési járása.

 Figyelemmel arra, hogy a 

fővárosi és megyei kormány-
hivatalok, mint a Kormány 
általános hatáskörű területi ál-
lamigazgatási szervei az illeté-
kességi területükre vonatkozó-
an átfogó ismerettel, szervező 
erővel, a feladat lebonyolítá-
sához megfelelő szakmai hát-
térrel, illetve a területi köz-
igazgatás irányításától érkező 
koordinációs támogatással 
rendelkeznek, a tanyák fel-
mérését az érintett megyei 
kormányhivatalok és azok 
járási hivatalai végzik el. A 
kormányhivatali munkatársak 
a Földművelésügyi Minisztéri-
um által készített elektronikus 
űrlap (kérdőív) kitöltésével 
mérik fel a tanyákat.

 A felmérés eredményes 
elvégzése alapvető feltétele 
a tanyák villamos energiával 
történő ellátásának, ezért is 
rendkívül fontos, hogy a ta-

nyákon élők a kérdőívek kitöl-
tésében történő közreműkö-
désükkel segítsék a fejlesztés 
megvalósítását.

 A felmérésre alapozott, 
minden tanyára kiterjedő 
tanyavillamosítás előse-
gíti a tanyai életmód sajátos 
értékeinek megmentését és 
megőrzését, a vidéki életmód 
hátrányainak csökkentését, 
továbbá a tanyai gazdálkodás 
újraélesztését, megújítását.

 
Vígh János

sajtóreferens
Kormánymegbízotti

Kabinet
Hajdú-Bihar Megyei

Kormányhivatal

Fotó: Bach Máté

A növényvédelmi szezonban óvjuk a méheket!

A környék egyik legismertebb tanyája
Szentannapuszta

A tavasz megérkeztével 
elkezdődtek a növényvé-
delmi munkák. A virágzó 
gyomnövénnyel szegélye-
zett területeken azonban 
gondoskodni kell a méhek 
védelméről is.

Az enyhe időjárási körülmé-
nyek miatt az ország bizonyos 
területein elkezdődött a táblá-
kon a gyomnövények és árva-
kelések virágzása – hívja fel a 
növénytermesztők és növény-
védelmi szakemberek figyel-
mét a Nemzeti Élelmiszerlánc 

Biztonsági Hivatal (NÉBIH). 
Ennek következtében a be-
porzó fajok, köztük a házi mé-
hek látogathatják a virágzó te-
rületet. Ilyen időszakokban a 
gazdálkodók növényvédelmi 
tevékenysége környezettuda-
tosabb szemléletet igényel; a 
rovarölőszeres-kezelések koc-
kázatot jelenthetnek a környe-
zetre, amennyiben nem köve-
tik a felhasznált készítmény 
engedélyokiratának előírásait.

A termesztett- vagy gyom-
növények virágzásakor csak 
„méhekre nem jelölésköteles” 

vagy „mérsékelten veszélyes” 
besorolású rovarölő szerrel 
szabad védekezni a kártevők 
ellen. Méhekre „mérsékelten 
veszélyes” vagy „kockázatos” 
besorolású növényvédő szert 
kizárólag a házi méhek napi 
aktív repülését követően le-
het alkalmazni, legkorábban a 
csillagászati naplemente előtt 
egy órával, legkésőbb 23 óráig 
– hangsúlyozza a NÉBIH.

Forrás: NAK
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A közelmúltban vette 
át a Vámospércsi Mátyás 
Király Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
vezetését Mészárosné Oláh 
Róza, aki már régóta tanít 
az intézményben, sőt jó 
ideig az igazgató helyettesi 
feladatokat is vállalta. Bár 
két éve lemondott vezetői 
beosztásáról, most mégis 
úgy érezte, hogy ha az is-
kola további, sikeres mű-
ködéséhez rá van szükség, 
akkor nem mondhat ne-
met kollégái ösztönzésére. 
Vele készítettünk interjút 
a közelmúltban bekövet-
kezett igazgatóváltás apro-
póján.

– Igazgatónő kérem, mu-
tassa be magát néhány szó-
val azoknak, akik esetleg 
nem, vagy nem elég jól isme-
rik, és ha nem jelent gondot, 
akkor a családjáról is szíve-
sen olvasnánk néhány infor-
mációt.

– Vámospércs életem szín-
tere, itt születtem, itt nőttem 
fel, s házasságkötésem után 
is férjemmel, Mészáros Sán-
dorral itt alapítottunk csalá-
dot, mondhatni lokálpatrióta 
vagyok. Ebben a kisvárosban 
- akkor még faluban - jártam 
iskolába és gyermekeink is itt 
kezdték meg tanulmányaikat. 
Mindkét gyermekünk a Deb-
receni Egyetem hallgatója, 
Gergely 23 éves fizika- mate-
matika szakos tanárnak ké-
szül, Anett 20 éves, elméleti 
matematikát tanul.

Már gyerekként is vonzott a 
tanári pálya, a tanítás a tudás 
átadása, ezért érettségit köve-
tően nem volt kérdés hogy hol 
folytassam tanulmányaimat. A 
pedagógus pályát soha nem 
tekintettem munkának, ez 
egy életre szóló hivatás. A pe-
dagógiai tevékenységem meg-
határozó eleme a gyerekek 
szeretete, a nevelésükben, ok-
tatásukban mindig az igényes, 
pontos munkára törekedtem.

A szakmai fejlődésem ér-
dekében számos továbbkép-
zésen vettem részt, mindig 
törekedtem a megújulásra, 
szakmai és módszertani isme-
reteim bővítésére. Ennek ér-
dekében, a kémia szakomból 
mesterképzésre jelentkezzem, 
így lettem okleveles kémia ta-
nár.

– Miért döntött úgy, hogy 
elvállalja az igazgatói fel-
adatokat. Korábban már volt 
igazgatóhelyettes, de arról ké-
sőbb lemondott. Most mégis 
miért döntött amellett, hogy 
ilyen terhet vesz a vállára? 
Illetve milyen koncepcióval 
vágott neki a munkának?

– 2003-ban felkérést kap-
tam az igazgató helyettesi 
munkakör betöltésére. A 
felkérés meglepett, de a kol-

légák, barátok és családom 
biztatására elfogadtam a fel-
kérést. 11évig két intézmény-
vezető alatt töltöttem be ezt 
a feladatkört. 2014-ben le-
mondtam igazgató helyettesi 
megbízásomról és újra a taní-
tás kapott központi szerepet. 
Szerencsés voltam, olyan kis 
csapat került hozzám, akikkel 
pillanatok alatt megtaláltuk a 
közös hangot és egy nagyon 
jó közösségé kovácsolódtunk. 
Az 5. osztály végére megnyer-
tük a legjobb osztályközösség 
és legjobb tanulmányi ered-
mény címet 5-8. évfolyamon. 
A közelmúltban iskolánkban 
előre nem látható helyzet állt 
elő, váratlan bejelentés után 
meghirdetésre került az in-
tézményvezetői munkakör. 
A környezetemben lévők - a 
barátok, család, ismerősök 
- biztatására vágtam bele a 
pályázat megírásába. De úgy 
gondoltam, hogy az eddigi 
munkám során szereztem kel-
lő tapasztalatot és tudást, hogy 
ennek az új kihívásnak megfe-
leljek. Az új feladatok mindig 
maximális teljesítményre sar-
kaltak. Pedagógiai és igazgató 
helyettesi munkámat a követ-
kezetesség és a segítő szándék 
jellemezte. A pályázat megírá-
sára ösztönzött, az is hogy az 
iskola jó hírneve fennmaradá-
sáért, eredményei javításáért 
tegyek. Tudom, hogy a feladat 
nem könnyű, de jó munkabí-
rással és kitartással rendelke-
zem, és bízom benne, hogy 
intézményvezetőként is helyt 
tudok állni. A döntést csak 
az osztályom elvesztése ne-
hezítette, hiszen a magunk 
mögött tudott év alatt nagyon 
jó kapcsolatot sikerült a gyere-
kekkel és szüleikkel kialakíta-
ni. Bízom benne, hogy sikerül 
megtalálni azt a pedagógust, 
aki hasonlóan elnyeri a gyere-
kek és a szülők bizalmát.

– Mit szólt a család a dön-
téséhez?

– A családom mindig biz-
tos támasz volt, segítettek, 
biztattak céljaim elérésében. 
Édesanyám türelemre és min-
denbe a jó meglátására nevelt. 
Talán a kor előrehaladtával 
ezek a tulajdonságok egyre in-
kább sajátjaimmá válnak.

– Milyen perspektíva, fejlő-
dési lehetőség van egy ilyen 
intézmény előtt, és ennek 

részbeni, vagy tartós elérését 
hogyan lehet lemérni?

– A tanév közepén való 
váltások soha nem zökkenő-
mentesek, így akadnak még 
problémák a szakos ellátás biz-
tosításával, de ezt következő 
tanévkezdésig bízom benne 
sikerül megoldani. Az iskolá-
ban folyó oktató- nevelő mun-
ka minősége attól függ, hogy 
a munkaközösségek milyen 
munkát végeznek, a pedagó-
gusok milyen színvonalon ok-
tatnak. Meggyőződésem, hogy 
a nevelés és az oktatás csak 
következetes és egységes el-
várások és eljárások alkalma-
zásával lehet hatékony. Ezért 
fontos a nevelők jól működő 
munka kapcsolata, a közös 
gondolkodás, az egységes pe-
dagógiai szemlélet kialakítása. 
Minden pedagógus érezze sa-
játjának a közösen kialakított 
elveket. Ugyanakkor fontos 
megtalálni mindenki számá-
ra a neki megfelelő feladatot. 
Fontosnak tartom, hogy kiala-
kuljon egymás munkájának el-
ismerése és ezáltal hatékony, 
közös munka, s ennek sikerei 
vigyék előre az iskola fejlődé-
sét. A szakmailag felkészült és 
munkájukkal elégedett peda-
gógusok tudnak magas szín-
vonalon oktatni-nevelni. A 
tanulás mellett a gyerekek fej-
lődését a sport és a szabadidő 
hasznos eltöltése segíti. Ezért 
aktívabb sport és diákéletet 
szeretnék, amelyben helyet 
kap az asztalitenisz bajnokság, 
csocsó bajnokság, kerékpáros 
versenyek és különböző elmé-
leti és ügyességi vetélkedők. 

– Nagyon sok helyen az 
önkormányzat lemondott az 

iskola működtetői szerepéről. 
Vámospércs azonban más-
képp döntött.

– Vámospércs szerencsés-
nek mondhatja magát, hogy a 
város vezetése megtartotta az 
iskola működtetésének jogát. 
Az elmúlt időszakban a Nagy 
utcai épületek is új nyílászá-
rókat kaptak és hőszigetelték 
az épületet, de fénymásolót is 
kaptunk, hogy segítse az isko-
lában folyó munkát. Az, hogy 
a gyerekek és a pedagógusok 
tiszta rendezett környezetben 
tanulhatnak, taníthatnak jó-
részt ennek is köszönhető. Az 
iskola is igyekszik bekapcso-
lódni a város életébe, közre-
működünk a városi rendezvé-
nyeken, mint a „Paszuly nap” a 
„Mindenki karácsonya”, szava-
ló versenyek, de nemzeti ün-
nepeink megemlékezéseinek 
is aktív résztvevői vagyunk. 
Mondhatom, hogy igazán jó 
kapcsolat van az iskola és a vá-
ros vezetése között.

– Ha kívánhatna hármat 
az iskola számára, akkor 
melyek lennének ezek a kí-
vánságok? Miért épp ezeket 
kérné?

-Jó és teljes szakos ellátott-
ságot, a zavartalan munka-
végzéshez. Együttműködő 
és türelmes szülőket, akik 
megkönnyítik a pedagógu-
sok munkáját, hogy az még 
hatékonyabb lehessen. Pályá-
zati lehetőséget, hogy a Nagy 
utcai épületeink belülről is 
megújulhassanak, és szebb és 
otthonosabb környezetben ta-
nulhassanak diákjaink.

Jelszava a következetesség és a segítő szándék

TANULMÁNYOK

2011. 09. 01. - 2012. 06. 23. Nyíregyházi Főiskola
 MSc képzés / okleveles kémia ta-

nár
2005. 09. 01. - 2007. 06. 30. Budapesti Műszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem Gazdaság és 
Társadalomtudományi kar

 Közoktatás vezető és pedagógus 
szakvizsga

1985. 09. 01. - 1990. 06. 16. Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola, Nyíregyháza

 matematika - kémia szakos általá-
nos iskolai tanár

1981. 09. 01. - 1985. 06. 15. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázi-
um, Debrecen

 érettségi vizsga
1973. 09. 01. - 1981. 06. 15. Általános Iskola, Vámospércs

Kányádi Sándor Kossuth-
díjas erdélyi költő egy író-ol-
vasó találkozón egy kisfiútól 
megkapta a legnehezebb 
kérdést, amit egy költő meg-
kaphat: Mi a vers? Ijedtében 
a költő visszakérdezett, a 
többi már történelem:

„- Hát te mondd meg, sze-
rinted: mi a vers?

- A vers az - kapaszkodott 
tekintetembe bátorításért -, 
amit mondani kell.

Derültség tarajlott végig a 
termen. Csak mi ketten áll-
tunk megilletődve.

Ő egy kicsit a bumeráng-
tól szabadulás könnyebbsé-
gével, s hálásan is ugyanak-
kor, amiért nem nevettem ki. 
Én meg annak a súlya alatt, 
hogy ez a kisfiú kimondta, 
amit én régóta sejdítek, hi-
szek s el-elmondok, ha nem 
is ilyen egyszerűen.”

A vers az, amit mondani 
kell! 1964 óta, minden év áp-
rilis 11-én, József Attila szü-
letésnapján, a Magyar Költé-
szet Napján ez a felhívásba 
burkolt óhaj különösen ak-

tuális és fontos. Hagyomá-
nyainkhoz híven, idén is sor 
került az általános iskolások 
költészetnapi könyvtári órá-
ira Vámospércsen. A Mű-
velődési Ház és Könyvtár 
galériájában, Milák Róbert 
festményei között – inspi-
ráló közegben tehát – Nya-
kas Gáborné könyvtáros és 
vendége, Korpa Tamás köl-
tő tartottak interaktív órát 
József Attila verseiről és 
életéről, bejátszott szavala-
tok és megzenésített versek 
segítségével. Az iskolások – 
Kányádi Sándor szavaihoz 
híven és illőn – versmon-
dással, többek között József 
Attila Altató című művének 
közös előadásával dicsér-
ték a költészetet. Városunk 
facebook-oldalát – csatla-
kozva a Magyar Írószövetség 
és a Magyar Napló Kiadó 
versmaraton felhívásához 
– József Attila költeményei 
töltötték meg ezen a napon.

Korpa Tamás

Versmondással dicsérd a 
Magyar Költészet Napját!
A vers az, amit mondani kell.

A XI. Vass Lajos Népzenei Verseny I. országos középdöntőjén vett rész a 
Vámospércsi Népdalkör április 10-én Mezőkövesden. A versenyen 21 népzenei 
csoport és szólista mutatta be tudását. Az idén jubiláló népdal körünk arany 

minősítést kapott.
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