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Jegyzetünk

Tessék 
választani!

A Vámospércsi Hírek 
életében a mostani már 
az ötödik választás. Mind-
egyiknél „jelen voltunk”, 
amely 1989 után, a demok-
ráciában zajlott. Az okosak, 
az éles memóriával meg-
áldottak meg tudják mon-
dani, mi különbség volt a 
szavazás napját megelôzô 
kampányidôszakok között, 
mi jószerivel csak az ered-
ményekre emlékszünk, 
mármint arra, hogy melyik 
politikai erô alakíthatott 
kormányt. Nem panaszkod-
hatunk arra, hogy nem volt 
színes a paletta.  

Ma kampánycsend van, s 
persze ma zajlik a nagy ak-
tus. Fontos, hogy ne csak a 
szavazásé legyen ez a nap, 
hanem a választásé, az iga-
zi döntésé. Híres emberek 
arcát, hangját használták fel 
arra, hogy arra késztessék 
az állampolgárokat, menje-
nek el szavazni ezen a na-
pon. Mert ha (mondjuk) a 
gyönyörû Erôs Antónia az 
urnákhoz járul, akkor ne-
künk is ott a helyünk. Hall-
gatom a rádiót, s a lelkész a 
prédikáció során kitér arra: 
mindenki érezze köteles-
ségének a voksolást. Bûn a 
közömbösség – mondja a 
nagytiszteletû úr. Aki nem 
megy el szavazni, aki nem 
él állampolgári jogaival, 
az helytelenül cselekszik. 
Bûnösök közt cinkos, aki 
néma – jut eszembe a híres 
sor. Ennek a református lel-
késznek nagy szerepe van 
abban, hogy ma elmegyek 
szavazni. Mert már én is 
úgy gondoltam, elenyészô a 
szerepem a dolgok alakulá-
sában, ugyan miért mennék 
voksolni, teljesen felesleges, 
az én egyetlen porszemnyi 
szavazatomon nem múlik 
semmi. Lelkemre beszélt ez 

a pap (nekem is), megembe-
relem tehát magam, s elme-
gyek a tócóskerti általános 
iskolába, s igenis nem jog-
nak, hanem kötelességnek 
fogom fel a voksolást.

Az emberek közül sokan 
fordultak el mára a politi-
kától, sokan veszítették el a 
hitüket a negatív tapasztala-
tok hatására. Meg aztán azt 
látják-látták, hogy az ország 
sorsa nem is annyira a politi-
kusoktól függ, sokkal inkább 
a munkáltatóktól, a gazda-
goktól, a vállalkozóktól. S 
azt, hogy még a legkisebb 
településen is él olyan em-
ber, akinek a havi jövedelme 
meghaladja a miniszterel-
nökét. S jól is van ez így. 

Valamikor csak a Hazafias 
Népfront jelöltjeire lehetett 
voksolni, s persze hogy 99 
százalékos eredmények si-
keredtek. Kabaré volt. Fog-
lalkozott is vele a kabaré, 
nevettünk önmagunkon, a 
tehetetlenségünkön. Em-
lékszem, a politika támad-
ta a kabarét, fôként azok 
a fôelvtársak, akinek nem 
volt humorérzékük. Akik 
azt mondhatták magukról: 
értem én a tréfát, csak nem 
szeretem. A támadásokra 
válaszolva mondták a hu-
moristák: könyörgünk, ne 
tessék már bennünket any-
nyira komolyan venni! A 
nemzetközi megítélés sze-
rint a miénk volt a legvi-
dámabb barakk. A demok-
rácia mai vezetô „harcosai” 
sértôdötten szemlélik bizo-
nyos emberek múltnosztal-
giáját, nem értik meg, miért 
a visszavágyakozás – kivált-
képpen azok köreiben, akik 
akkor, a szocializmus évtize-
deiben voltak fiatalok. Nem 
is annyira a rendszert sírják 
vissza, mint inkább a fiatal-
ságukat. 

Nagyon izgalmas lesz néz-
ni este a tévéközvetítést, ki 
vezet, mennyivel, érdeke-
sebb lesz, mint bármilyen 
sportmérkôzés.

 
Erdei Sándor

A testvértelepülés ünnepén is részt vettek
Vámospércs tizen-

négy évvel ezelôtt alakí-
tott ki testvértelepülési 
kapcsolatot a románi-
ai Szilágynagyfaluval. 
Ebbôl a kapcsolatból az 
évek során atyafiság lett, 
ugyanis az több a barát-
ságnál is – ekképpen jel-
lemezte Lukács József , a 
szilágynagyfalui reformá-
tus gyülekezet esperese a 
két település viszonyát. A 
települések kölcsönösen 
részt vesznek egymás ren-
dezvényein, ünnepségein, 
de a sport területén is vi-
rágzó a kapcsolat. Márci-
us 14-én a vámospércsiek, 
élükön Fagyal Barna pol-
gármesterrel utaztak közös 
ünneplésre a Szilágyságba. 
A nemzeti ünnep alkalmá-
ból Arany János mellszob-
rának avatására került sor, 
amelyet a Határon Túli 
Magyarok Szövetsége, a 
Szülôföld Alapítvány és 
más szervezetek pályázati 
támogatásával valamint az 
egyházközség és a önkor-
mányzat anyagi áldozat-
vállalásával  készíttetett el 
a falu.

Örök emlék a 
költôfejedelemnek

Arany János gyökerei 
településünkre nyúlnak 
vissza, ôseienek jó há-
romszáz évvel ezelôtt bir-
tokai voltak a faluban, 
amelyet írás is megerôsít 
– tudtuk meg Diószegi 

Örvendetes, hogy évrôl évre 
egyre többen gyûlnek össze 
március idusán, hogy közösen 
emlékezzenek a múltra. A vá-
rosban az idén is a Petôfi szo-
bornál kezdôdött az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 
158. évfordulója tiszteletére 
rendezett ünnepség. Fagyal 
Barna polgármester ünnepi 
beszéde és a koszorúzási cere-
mónia után a résztvevôk átsé-
táltak a mûvelôdési házba, ahol 
az általános iskola ötödikes ta-
nulói megható, szép mûsorral 
járultak hozzá a méltó ün-
nepléshez. A csaknem kétszáz 
fôs közönség vastapssal jutal-
mazta a színvonalas mûsort, 
amelyet Kovácsné Nagy Ani-
kó, Kádárné Kupecz Erika 
és Ráczné Strummer Ibolya 
tanárnôk állítottak össze.  Kis huszárok is koszorúztak Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Kellemes húsvéti 
ünnepeket 
kívánunk

minden kedves 
Olvasónknak!

Gyula szilágynagyfalui 
polgármestertôl.

Az egyetemes magyar 
irodalom nagy alakjává lett 
költô Szalontáról indult, 
ahol jegyzôsködött, de az 
ôsök iránti tisztelet jeléül 
Lôrincz Lehel, Kolozsváron 
élô szobrászmûvész alkotása 
Szilágynagyfaluban is örök 
emléket állít a költônek, 
aki Családi kört tudott al-
kotni egy olyan korban, 
ahol magyar a magyarnak 
farkasa volt – hangoztatta 
az avatás elôtti ökumenikus 

istentiszteleten Dr. Szarka 
Miklós budapesti klinikai 
lelkigondozó, aki az igét 
hirdette. A márvány ta-
lapzaton, bronzból készült 
mellszobrot, amely a falu 
fôterén lévô parkban nyert 
elhelyezést, Markó Béla a 
román kormány miniszter-
elnök helyettese leplezte le, 
hatalmas tömeg jelenlét-
ében. A magyar kormányt 
Gôgös Zoltán országgyûlési 
képviselô és Cseh Áron 
kolozsvári fôkonzul képvi-
selte. A vámospércsi tizen-

három fôs delegáció oszto-
zott az örömben, s közösen 
ünnepelt a vendéglátókkal. 
Fagyal Barna polgármester 
és Dr Lengyel Róbertné 
képviselô valamint Ács 
Ferenc és Ács Ferencné 
református lelkészek is 
megkoszorúzták a testvér-
településen felállított, a 
költôfejedelemnek örök 
emléket állító  mellszobrot. 
A tervek szerint hamarosan 
Toldi Miklós szobra is éke-
síti majd a parkot.

 Lelkészeink is koszorúztak Fotó: Sz. Vrancsik Éva



Vámospércs közismerten 
hagyományos bortermelô 
vidék, így bizonyára sokakat 
érdekel a szôlôültetvények 
kivágási támogatásával kap-
csolatos rendelkezés.

A földmûvelési és vidékfej-
lesztési miniszter 110/2005. 
(11.24.) FVH sz. rendeleté-
ben szabályozza a támogatás 
módját és mértékét. A rende-
let szerint szôlôültetvények 
kivágására támogatás nyújt-
ható abban az esetben, ameny-
nyiben egy meghatározott 
mûvelés alatt álló, borszôlô-
termesztésre alkalmas 
szôlôtermô területen (ültet-
vényen) véglegesen felhagy-
nak a szôlôtermesztéssel.

A támogatás kizárólag 
olyan ültetvényre lehet igény-
be venni, melynek összefüggô 
területe legalább 1000 m2.

A rendelet ugyancsak rész-
letesen szabályozza azokat az 
eseteket, amelyekben nem 
igényelhetô támogatás.

A kérelmezô a támogatási 
összegre vonatkozóan a tá-
mogatás elôzetes kifizetését 

kérelmezheti kivágás elvég-
zése elôtt, amennyiben a ké-
relmezett összeg 120 %-nak 
megfelelô biztosítékot helyez 
letétbe. Ebben az esetben a 
kivágásnak legkésôbb annak 
a borpiaci évnek a végéig 
meg kell történnie, amelyben 
a támogatást elôzetesen kifi-
zették. 

A támogatás mértékét a 
rendelet tételesen szabályoz-
za. Ennek nagysága hektá-
ronként 1450 Euro és 12300 
Euro között váltakozik az ül-
tetvény nagyságától és borki-
hozatalától függôen. Ezeket 
részletesen helyhiány miatt 
nem ismertetem a cikkem 
végén található tájékoztatás 
szerint szükséges szóbeli fel-
világosítást meg tudom adni.

Az adott borpiaci évben 
egyazon kérelmezô legfel-
jebb 10 hektár területre igé-
nyelhet támogatást. A támo-
gatás mértéke nem függ a 
mûvelésmódtól, a szôlô faj-
tájától és a megtermelt bor 
jellegétôl.

A támogatás, illetve elôze-

tes kifizetés iránti kérelme-
ket postai úton,  az MVH 
(Mezôgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal) központi 
hivatalához kell benyújtani. 
A kérelmek benyújtásának 
határideje minden év febru-
ár 15.-e. Egy kérelem csak 
egy összefüggô területre vo-
natkozhat. A kérelmet az 
MVH által közzétett nyom-
tatványon kell benyújtani. 
A nyomtatványt az MVH a 
honlapján teszi közzé. Az 
MVH a bejelentés alapján, a 
helyszínen ellenôrzi a kivágás 
végrehajtását. A kérelmezô a 
támogatásban részesített te-
rület kivágásától számított 15 
napon belül köteles a terüle-
tileg illetékes földhivatalnál 
kérelmezni a terület mûvelési 
ágának megváltoztatását.. Az 
MVH a kivágás megtörtén-
tének ellenôrzését követô 60 
napon belül fizeti ki a támo-
gatást, illetve szabadítja fel a 
biztosítékot az elôzetes kifize-
tés iránti kérelem esetében.

Amennyiben a kérelmezô 
valótlan vagy félrevezetô 

adatokat közöl, abban az 
esetben köteles az elvégzett 
ellenôrzések költségeit az 
MVH részére megtéríteni.

A kérelmek elbírálása-
kor azt a kérelmezôt hozzák 
elônyösebb helyzetbe, aki-
nek a területe 2500 m2-nél 
nagyobb, illetve bizonyos 
esetekben, akinek a területe 
1000 m2 és 2500 m2 között 
van, de ez utóbbiaknál még 
külön jogszabályi elôírások is 
vannak. 

Tisztelt olvasóim! Mint a 
cikkben is jeleztem számos 
olyan részlet szabályozás 
található a jogszabályban, 
amelyeknek ismertetése 
helyszûke miatt jelen cikkem 
terjedelmét meghaladja. Ép-
pen ezért bármilyen kérdésük 
vagy észrevételük merülne fel 
a témával kapcsolatban, úgy 
szívesen állok személyesen 
rendelkezésükre ügyfélfoga-
dási idômben a mûvelôdési 
házban.

Dr. Lengyel Imre
ügyvéd

JOGI 
TANÁCSOK

SZÔLÔÜLTETVÉNYEK KIVÁGÁSI
TÁMOGATÁSA

CSALÁDI MAJÁLIS

ELNÖKVÁLTÁS A POLGÁRÔRSÉGNÉL

FELHÍVÁS
Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy eleget 
téve kötelességének, az utcákon lévô csapadékvíz-elvezetô ár-
kokat, átereszeket mindenki tartsa tisztán, a betemetett árko-
kat ássa ki annak érdekében, hogy a  csapadékos idôjárás miatt 
ne öntse el a víz az utcákat, házakat és azok udvarait. Ezúton 
kérjük a lakosságot, hogy a porták elejét, járdákat takarítsák, 
virágosítsák, szépítsék, ezzel is tegyük barátságossá a környe-
zetünket.

TELEKÉRTÉKESÍTÉS
Az önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy a Nyírmártonfalvai 
út mellett kialakítandó új utcában 600-800m2 nagyságú építési 
telkeket értékesít a terület feltöltését követôen, bruttó 2.900 
Ft/m2 áron. Az ingatlanokkal kapcsolatos minden további in-
formáció a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági csoportjának 
munkatársaitól kérhetô, ügyfélfogadási idôben személyesen 
vagy az 591-505, illetve 591-507 telefonszámon.

2005 májusától belsô 
problémák miatt nem 
mûködött megfelelôen 
a polgárôr egyesület. Ez 
a tény foglalkoztatta a 
polgárôrség tagjait, sôt a 
közvéleményt is. Az egye-
sület tagsága közel egy év 
után új vezetôt választott, 
akit kértünk, tájékoztassa 
az újságolvasókat a jelenle-
gi helyzetrôl.

Széthúzás volt tapasztal-
ható az egyesületen belül 
– tudtuk meg Gaál Sándor-
tól, a polgárôrség új elnöke. 
– Nem akarom értékelni 
az elôzô vezetés munkáját, 
de szükségszerûvé vált a 
megújulás. Amikor megke-
restek, hogy vállaljam el az 
egyesület vezetését, egy hét 
gondolkodási idôt kértem. 
Feleségemmel meg kellett 
beszélnem, hiszen ez a mun-
ka igen sok idôt vesz igény-
be. A döntésem az lett, hogy 
igent mondtam. Március 19-
én tartott az egyesület egy 
rendkívüli közgyûlést, ahol 
egyhangúlag az egyesület 
elnökének választottak. Az 
összejövetel napirendi 
pontjai következôk voltak: 
elnökválasztás, alapszabály-
módosítás, az elnökség lét-
számának meghatározása, 
megerôsítése, tagsági vi-
szony megerôsítése és kü-
lönfélék. Az alapszabályban 
voltak olyan részek, ame-
lyek nem az együttmûködés 
egyértelmû módját bizto-
sították. Nem a közgyûlés 
gyakorolta azokat a jogo-
kat, amelyek ôt megillet-
ték, például a tagfelvétel, a 
kizárás, vezetôségválasztás 
illetve visszahívás, a szak-
mai és pénzügyi gazdálko-
dás elfogadása. Az elnök-
ség a jövôben öt fôvel fog 
tevékenykedni. Tagjai: Gaál 
Sándor, Nagy Ferenc, Bôde 
János, Palugyai Sándor és 
Forgács Imre.

Vámospércs Város Önkor-
mányzat és a mûvelôdési ház 
szeretettel és tisztelettel meg-
hívja a város lakosságát, a

C S A L Á D I 
M A J Á L I S R A

Idôpont: április. 30. (vasár-
nap)

Helyszín: Városi sporttelep

Ekkor kerül sor a márci-
usban meghirdetett „BABA 
szépségversenyre” is.

Várjuk munkahelyi kö-
zösségek, baráti társasá-
gok részvételét is! Lesz 
vidámpark, ugráló, sporto-
lási lehetôségek, vetélkedôk, 
amatôr együttesek fellépése. 
A rendezvényrôl plakáto-
kon is tájékoztatjuk a lakos-
ságot! Mindenkit szeretettel 
várunk!

Angolt tanulnak Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Angolul tanulnak
Fogyatékos személyek angol 

nyelvet tanulhatnak, heti két 
alkalommal.

A foglalkozásokat a mûvelô-
dési házban tartja Pogány 
Gyuláné tanárnô. A résztvevôk 
köre a hétpontos papírral 

rendelkezôk közül került ki, 
illetve akik orvosi szakvéle-
ménnyel  tudják alátámasz-
tani  a fogyatékosságukat. A 
350 órás tanfolyama tizenkét 
résztvevônek ingyenes, decem-
ber végéig tart.

Szabályzat kell

– A célkitûzésem az, hogy az 
elnökség megalkotja az egye-
sület szervezeti és mûködési 
szabályzatát, melyben rög-
zítésre kerül mindenkinek a 
feladata. Az egyesület alapvetô 
célja nem változott. Ugyan-
úgy, mint eddig, a közrend, a 
közbiztonság megôrzésének 
segítése, a vámospércsieket 
érintô esetleges negatív hatá-
sok megelôzése a feladatunk. 
Én a legfontosabbnak azt tar-
tom, hogy hozzájáruljunk a 
város nyugalmának és bizton-
ságának ôrzéséhez. Tesszük 
ezt úgy, hogy hétköznapokon 
alkalmanként, illetve hétvé-
geken rendszeresen szolgála-
tot teljesítünk, vagy önállóan, 
vagy a rendvédelmi szervekkel 
közösen. Az egyesület har-
minchét tagja ezt a munkát 
térítésmentesen, szabadidejük 
terhére végzik, amelyet én 
elôre is köszönök. A taggyûlési 
meghívó azt is tartalmazta, 
hogy minden résztvevô a je-

lenlétével  megerôsíti tagsági 
viszonyát, ugyanakkor akik 
késôbb döntenek az esetleges 
tagság mellett, a felvételük az 
alapszabályban rögzített mó-
don biztosított. Az egyesület-
ben két bizottság mûködik. Az 
egyik a pénzügyi-ellenôrzô, a 
másik a fegyelmi bizottság. A 
pénzügyi bizottság félévente 
megvizsgálja a pénzeszközök 
felhasználását és arról jelen-
tést készít. A mûködéshez 
szükséges anyagi erôforrások 
elôteremtésére szeretnénk 
nagy hangsúlyt fektetni. 
Együtt kívánunk mûködni a 
rendôrséggel, határôrséggel, 
megyei polgárôr szövet-
séggel, a város önkormány-
zatával és természetesen 
minden helyi lakossal. Figye-
lemmel fogjuk kísérni a pályá-
zati lehetôségeket.

Demokratikus szervezet

– Demokratikus szervezet-
ként fogunk mûködni, min-
dent döntést nyílt szavazással 

fog meghozni az egyesület. 
Személy szerint két módon 
fogok részt venni az egyesület 
munkájában. Képviselem az 
egyesületet, vezetem az elnök-
séget és szolgálatba megyek, 
amikor rám kerül a sor. Az új-
ság hasábjain is megköszönöm 
a tagság bizalmát, és kérem, 
hogy a lakosság forduljon hoz-
zám bizalommal. A tizenkét év 
óta mûködô polgárôr egyesü-
let életében néhány hónapig 
volt egy hullámvölgy, amibôl 
a tagság sikeresen kilábalt. Bí-
zunk abban, hogy a város la-
kossága és vezetése elismerve 
erôfeszítéseinket mindenben 
támogatni fog bennünket. Ha-
marosan megnyílik a lehetôség 
arra, hogy telefonon akár en-
gem, akár a vezetôségi tagokat 
el lehessen érni. Ezeket a szá-
mokat a képújságban és a helyi 
újságban is közzé fogjuk tenni. 
Végezetül a város valameny-
nyi lakójának jó erôt, egész-
séget, biztonságos életet kívá-
nok – mondta Gaál Sándor, a 
polgárôr egyesület új elnöke.

 Gaál Sándor Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Üdülni vágyók figyelem!
Nyugdíjasok, alacsony jövedelemmel rendelkezô családok, 

regisztrált munkanélküliek, fogyatékkal élôk pályázhatnak 
üdülési lehetôségre. A pályázatok beadásának határideje áp-
rilis. 30.

Aki szeretne pályázni, a www.udulesicsekk.hu honlapról 
letölthetô az adatlap, de a mûvelôdési házban és a teleházban 
is lehet segítséget kérni.

KICK-BOX,
KARATE EDZÉS

április 1-tôl
a Dombi iskolában
Hétfôn és szerdán 

15,30-17 óráig
2500 Ft/hó

Debreceni Fontana 
SE

Edzô: Papp Sándor
2. DAN

Tel: (30) 39-41-157

MINKET NEM ÉRDEKEL, 
HOGY MENNYIT KERES, 
CSAK AZ, HOGY MENY-

NYIT ÉR AZ INGATLANA!

Szabadfelhasználású jelzáloghi-
tel jövedelmigazolás nélkül!

1 000 000 Ft havi 8 372 Ft-ért!
Személyi kölcsön kezes és 

fedezet nélkül!
500 000 Ft havi 11 512 Ft-ért!

További felvilágosításért fordul-
jon az Ön MOBILBANKÁRÁHOZ!

Bácsi Mónika (30) 20-69-224

Mobilbankár hálózat

Raiffeisen
BANK



Harminc éve alakult a népdalkör
Kezdetben negyvenhatan is énekeltek

EZÜSTHANGÚ ÉNEKES
Megyénként egy énekest 

hívtak meg arra az országos 
népdaléneklô veresenyre, 
amelyet március 19-én ren-
deztek meg a Néprajzi Mú-
zeumban. Hajdú-Bihar me-
gyét Szabó Réka nyolcadikos 
diáklány képviselte, aki a 
megyei versenyt megnyer-
te. A nívós versenyen a szép 
hangú, vámospércsi lány 
széki népdalcsokrot énekelt, 
amelyet énektanárnôjével 

Ráczné Strummer Ibolyá-
val állítottak össze, aki a 
versenyen is együtt izgult 
tanítványával. A zsûri dön-
tése értelmében Réka ezüst-
érmet kapott, ezzel korcso-
portjában az ország második 
legjobb népdalénekese lett. 
Az elismeréssel nemcsak 
Vámospércsnek, hanem 
Hajdú-Bihar megyének is 
dicsôséget szerzett. Gratulá-
lunk!

Harminc évvel 
ezelôtt, 1976. márci-
us 12-én alakult meg a 
vámospércsi népdalkör. 
Kulcsár Béla akkori 
mûvelôdési ház igazga-
tó szervezômunkájának 
köszönhetôen negyvenhat 
fô, férfiak és nôk vegyesen 
kezdték el a település nép-
zenei kincsének kutatását, 
s éneklését. Jónéhányan a 
csodálatos népi hangszer, 
a citera megszólaltatásá-
hoz is értettek, így a zenei 
kíséret is biztosítva volt 
a szép énekhangokhoz. 
Az elsô vezetô, Pataki 
Béla iskolaigazgató volt, 
ôt Tarján Sándor, Veres 
Szilvia, Csúth Imréné 
követték a csoport élén. 
Jelenleg, immár hét éve 
Tóth János nyugdíjas ta-
nító készíti fel a létszámá-
ban megfogyatkozott, a 
népzene iránt elkötelezett 
asszonyokat a különbözô 
minôsítésekre, versenyek-
re. A három évtizedes 
múlt tiszteletére a csopor-
tot fenntartó mûvelôdési 
ház bensôséges ünnep-
séget szervezett, amely-
re a jelenlegi s egykori 
népdalköri tagokat és 
vezetôket, támogatókat, 
s a helyi képviselôket is 
meghívták. A jelenlegi 
vezetô, Tóth János mun-
kája által a népdalkör 
többszörös arany és ki-
váló arany minôsítéseket 
szerzett. A csoport 2001-
ben a városavatón meg-
kapta a „Vámospércs 
közmûvelôdéséért” kitün-
tetô címet, s a fennállás 
25 éves jubileuma alkal-
mából a megyei közgyûlés 
elnökének emlékplakett-
jét. Most ugyanezt az elis-
merést Tóth János vehet-
te át, azért a munkáért, 
amelyet a vámospércsi és 
a fülöpi népdalkörben vé-
gez. 

Új fellépôruha

Fagyal Barna pol-
gármester elismeréssel 
szólt a népdalkör mun-
kájáról, külön köszön-
tötte Szabó Bálintnét és 
Simpf Sándornét, akik 
a kezdetektôl tagjai a 
népdalkörnek. A város 
címerét ábrázoló emlék-
plakettel és egy-egy szép 
festménnyel köszönte meg 
az elmúlt három évtized 
kitartását. Az évforduló 
alkalmából a városvezetô 
és családja, immár har-
madik alkalommal, új 
fellépôruhát készíttet a 
népdalkör tagjainak A 
mûvelôdési ház a csoport 
valamennyi tagját meg-
ajándékozta, a tûzzománc 
szakkör tagjai által készí-
tett egy-egy alkotással, 
s természetesen a virág 
és a Nagyné Kiss And-
rea által készített és fele 
részben támogatásként 
adott torta sem marad-

hatott el. A finom falatok 
mellé, amelyet Szabóné 
Icuka és Ujhelyiné Zsóka 
készítettek el, Sarudi Sán-
dor jóvoltából egy kis 
itóka is került az asztal-
ra. A résztvevôk tapssal 
fogadták Joób Áprádot, 
aki gyûjtômunkája révén, 
még 1988-ban került kap-
csolatba a népdalkörrel. 
A munkakapcsolat barát-
sággá alakult, s a vezetô 
nélküli években több al-
kalommal kértek az „el-
árvult” népdalkörösök 
szakmai segítséget is a 
kiváló népzenekutatótól. 
A családias hangulatú ün-
nepségen felelevenedtek 
az elmúlt három évtized 
legemlékezetesebb ese-
ményei, kirándulások, 
szereplések, minôsítések 
izgalmai. A régi tagok 
nosztalgiával gondoltak 
a dalos évekre, többen 
közülük visszavágynak, s 
ígérték, vissza is jönnek 
a csoportba. A jelenlegi 
csoport tagjai mûsorral 
kedveskedtek a vendégek-
nek. Énekelt Szabó Réka, 
aki a népdalkincs ápolója 
a fiatal generáció köré-
ben, és a néptáncosok is 
kedves mûsorral járultak 
hozzá a három évtizedes 
múlt ünnepléséhez.

Szabó Réka Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Papp-farmon a fakultációra járók
A várostól néhány ki-

lométerre található 
Papp-farmra látogattak a 
mezôgazdasági fakultáci-
óra járó gyerekek, Elekné 
Laczkó Judit tanárnô ve-
zetésével. A fiatal gazda 
Papp Péter, háromszáz-
hatvan szarvasmarhát tart 
korszerû körülmények kö-

zött. A gyerekek az euró-
pai szintû állattartás szép 
példáját láthatták. A kirán-
dulásra az iskola igazgatója 
Deákné Demjén Ilona is 
elkísérte a gyerekeket, s a 
helyszínen a Duna Televízió 
riporterének is nyilatkozott 
a mezôgazdasági fakultáció 
oktatásával kapcsolatban.

Március 31-én rendez-
ték meg az iskolában a 
felsô tagozatosoknak a 
ping–pong versenyt. A 
közkedvelt sportesemény 
Szabóné Tóth Éva aktív 
közremûködésével bo-
nyolódott. A versenyre 
tizenhét fiú jelentkezett. 

A kieséses versenyben vé-
gül az elsô helyezett Gere 
László ötödikes, második 
legjobb ping-pongozó Ba-
logh Tamás hatodikos, míg 
a bronzérmes Pólyik Dávid 
szintén ötödikes tanuló lett. 
A nyertes diákok tárgyjuta-
lomban részesültek.

Ping-pong-verseny az iskolában

 Színpadra lépett a jelenlegi csoport Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Simpf Sándorné és Szabó Bálintné Fotó: Sz. Vrancsik Éva

 Egy régi fotó a kezdeti idôkbôl 

Tóth János a népdalkör vezetôje Fotó: Sz. Vrancsik Éva

A 2 - 4. évfolyamosok közül osztályonként három diák 
osztályverseny keretén belül festette a húsvéti tojásokat, 
amelyeket a zsüri értékelése után haza is vihettek.
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ÁPRILISI MOZIMÛSOR

07. péntek. Kisiklottak ( színes, am. thriller)
14. péntek. Wallace és Gromit ( színes, szinkronizált, am. rajzfilm)
21. péntek. Tibor vagyok, de hódítani akarok (színes, magyar filmvígjáték)
28. péntek. Dick és Jane trükkjei (színes, szinkronizált, am. filmvígjáték)

Az elôadások 18 óra 30-kor kezdôdnek, belépôdíj egységesen 400.-ft.
Csoportokat elôzetes bejelentkezés alapján más idôpontban is fogadunk. Telefonszám: 591-038

Örvendetes, hogy 
láthatóan csökken a 
bûnesetek száma, márci-
us hónapban egy betöré-
ses lopásról tájékoztatta 
lapunkat a rendôrség.

03. 10. B. Sné bejelen-
tette, hogy ismeretlen 
tettes, vagy tettesek la-
kását feltörték, mellyel 
300.000 Ft lopási és 
5.000 Ft rongálási kár 
keletkezett.

KÉKFÉNY HÍREK

Már is lépéshátrányban 
a focisták

Meglehetôsen gyengén 
kezdte a tavaszi idényt az 
élrôl rajtoló pércsi futball 
csapat, amely két meccsen 
mindössze egyetlen pont-
nak örülhetett. A polgári 
idénynyitón sima, 3-1 ará-
nyú vereségbe szaladtak 
bele az Oláh legények a 
téli holt idényt a tabella 
második felében töltô ha-
zaiak ellen, s csak Vietorisz 
tudott válaszolni az el-
lenfél három találatra. Az 
ifisták ennél is rosszabbul 
jártak, hiszen 5-0-ra kap-
tak ki. Csalódást okozott 
az elsô hazai mérkôzés is. 
Bár a Hajdúhadház elleni 
derbi elsô félidejében még 
minden rendben volt, s 2-
0 volt ide, ám a folytatás 
rémálom szerûre sikere-
dett, így végül 3-3-mal zá-
rult a találkozó. A gólokat 
Halász 2, és Nagy I. sze-
rezték. Az ifjúsági gárda 
is elbukott 3-2 arányban. 
Ezzel a második hely-
re visszacsúszott felnôtt 
csapat máris négypontos 
hátrányt gyûjtött össze a 
rivális Nyírmártonfalvával 
szemben, miközben az 
ifisták a 12. helyrôl foly-
tathatják az áprilisi pont-
vadászatot. Az együttes az 
elkövetkezô néhány nap 

SPORT Máris lépéshátrányban a focisták

Márciusban születtek:
Kovács Lajos (Kovács Lajos és Kocsis Anikó)

Ungvári Levente (Ungvári László és Dr. Puzsás Ágnes/)
Erdei György (Erdei György és Ignáth Judit)

Sós Csaba Sándor (Sós Csaba és Molnár Magdolna)
Kovács Dominika (Kovács László és Nagy Ildikó)

Házasságot kötöttek:
Deák Ferenc és Bancsi Erzsébet
Kálucz Tíbor és Szabados Beáta
Kelemen Zoltán és Pipó Ibolya

Akik már nincsenek közöttünk:
Nagy Attila

Hûse Mónika
Maczó Sándorné
Balogh Magdolna

ANYAKÖNYVI HÍREK

A Vámospércs és 
Vidéke Takarékszö-
vetkezetnél most 

ajándék bankkártya 
jár minden számla-

csomaghoz!
Infovonal:

06-40/100-100

Vámospércs, Nagy u. 9.
Tel.: (52) 591-060

Vámospércs és Vi-
déke Takarékszö-
vetkezet minden 

ôstermelôi számlá-
val rendelkezô ügyfe-

le részére kedvezô
feltételekkel kínál 

éven belüli
forgóeszközhitelt.

Vámospércs, Nagy u. 9.
Tel.: (52) 591-060

Emlékezés
Téglási József

Vámospércs,
Ady Endre utca 12. sz

halálának 1 éves évfordulójára

„Hulló könnyekkel állunk sírod felett,
A koporsó bezárta legdrágább kincsünket.
Megállt egy szív,mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Csak az idô múlik, feledni nem lehet,
Nehéz az életet élni Nélküled,
Felejteni Téged soha nem lehet.”

Soha nem feledi felesége,
gyermekei és azok családja

Összefogtak az idôs, beteg emberekért

Az elmúlt év végén meg-
alakult a Hajdúhadházi 
Többcélú Kistérségi Társu-
lás, amelyhez tizenegy tele-
pülés tartozik. Több feladat 
megoldására mikrotérségi 
megállapodások születtek. 
Ilyen a szociális ágazat-
ban adódó három új fel-
adat ellátása, amely négy 
település, - Nyírábrány, 
Nyírmártonfalva, Újléta, 
valamint Vámospércs, 
mint gesztorközpont ösz-
szefogásával valósul meg. 
Az új szolgáltatások a 
településeken élô idôs, 
beteg, fogyatékos em-
berek életminôségének 
javítását szolgálják. A 
jelzôrendszeres házi se-
gítségnyújtás az egyedül 
élô, idôs embereknek ad 
biztonságérzetet, akik baj 
esetén, egy gombnyomás-
sal tudnak segítséget hívni.  
A négy társult településen 
hatvankét kis készülék 
kerül kihelyezésre, ebbôl 
Vámospércsen huszon-
kilencen igényelhetik, a 
téritésmentes szolgáltatást. 
Az igények felmérése folya-
matban van, de a Szociális 
Szolgáltató Központban 

– közismert nevén Idôsek 
Otthonában - várják a je-
lentkezéseket is. A másik új 
dolog a támogató szolgálat, 
amely a fogyatékos, sérült 
emberek szállítását végzi, 
speciális gépjármûvel, sze-
mélyi kísérô biztosításával. 
A gesztor település ön-
kormányzata által vásárolt 
mikrobuszt a társult telepü-

lések közösen fogják hasz-
nálni. A harmadik terület 
a közösségi ellátás, amely 
a lakáson, saját környezet-
ben nyújt majd segítséget 
a pszichiátriai betegségek-
ben szenvedôknek, szintén 
térítésmentesen.

Fotó és szöveg:
Sz. Vrancsik Éva

Az idôs embernek egy pohár víz is segítség

Debrecen
maratonra 
készülnek

Az iskola hetven ta-
nulója készül az április 
9-i, megyeszékhelyen 
megrendezésre kerülô 
maratoni futásra. A 
gyerekek több táv kö-
zül választhattak, a 
szervezôk döntése ér-
telmében a 3500 mé-
teres távon indulnak a 
mieink. Papp Sándor 
vámospércsi futó a tel-
jes negyvenkét kilomé-
teres távra nevezett.

Naumann varrógép eladó. 
Érdeklôdni a 210-701-es 
telefonszámon lehet.

Keresztezett vietnámi sül-
dôk eladók.
Érdeklôdni a 06-30-360-
2987-es telefonszámon le-
het.

750 m2 építési telek eladó. 
Érdeklôdni: Jókai utca 10 
szám alatt.

APRÓHIRDETÉSEK

során két hazai meccsen 
is javíthat. Elôbb április 
9-én, vasárnap a Blondy, 
majd 13-án, csütörtökön a 

Tiszacsege vendégjátékára 
kerül sor. Utóbbi meccs az 
elhalasztott 16. forduló 
hétközi pótlása lesz.

A bajnokság állása
1. NYÍRMÁRTONFALVA  SE 17 11 4 2 58 21 37
2. VÁMOSPÉRCSI SE 17 9 6 2 39 20 33
3. NYÍRÁBRÁNYI KSE 17 9 4 4 43 29 31
4. BÁRÁNDI SE 17 8 4 5 38 35 28
5. FÖLDES NKSE  17 7 5 5 41 32 26
6. HAJDUHADHÁZI FK 17 7 5 5 30 28 26
7. TISZACSEGEI VSE 17 7 4 6 37 31 25
8. BLONDY FC 17 7 2 8 43 38 23
9. POLGÁRI VSE 17 6 4 7 45 46 22
10. NAGYRÁBÉ PETÔFI SK 17 6 3 8 25 32 21
11. EGYEK KSE  17 5 5 7 29 36 20
12. LÉTAVÉRTES SC ‘97-II. 16 6 2 8 30 42 19
13. KONYÁRI SE  17 4 7 6 30 35 19
14. GÖRBEHÁZI KSE  16 4 6 6 33 44 18
15. BIHARKERESZTESI VSE 17 2 6 9 15 44 12
16. NYÍRACSÁD PETÔFI SE 17 3 1 13 27 50 10

Rajtolnak a kézisek
A kézilabdázók számára is megkezdôdik a tavaszi 

idény. A holtidényt az utolsó helyen töltô Bocskai SE 
alakulata a jobb folytatás reményében vág neki a folyta-
tásnak, ami csöppet sem tûnik könnyûnek. Az együttes 
április 9-én, vasárnap a Nádudvar II elleni, 17 órakor 
kezdôdô hazai derbivel kezdi a szezont.  

Az állás
1. D. Medikus 9 8 0 1 265-182 16
2. Hajdúdorog 9 7 0 2 271-187 14
3. Debreceni KSE II. 9 6 0 3 236-170 12
4. Amatör KK 9 6 0 3 225-188 12
5. Nádudvar II.  9 5 0 4 158-174 10
6. Püspökladány 9 4 0 5 175-171 8
7. Földes  9 3 0 6 253-246 6
8. Balmazújváros II.  9 3 0 6 169-199 6
9. Polgár  9 2 0 7 191-249 4
10. Vámospércs  9 1 0 8 116-293 2


