
Anyák napi köszöntõ
,,Az élet egyik édenkerti történése az életadás. A

nemzõ, apai vigyázó gondoskodással eltöltött kilenc
gyönyörû hónap gyümölcse megérik, s világot látni
megszületik. Ott, abban a pillanatban, minden át-
értékelõdik. Csak õ számít, a kis jövevény, aki fene-
kestül felforgatja a nappalt és az éjt. Szuszogva, mo-
hón habzsolja a tejet, mint késõbb az életet… Elsõ
mosolya ünnepi rózsaszirmot hint, ekkor még a tüske
nem érzõdik… Ingadozó mozgása, gyõztes lépése az
önálló út kezdete… Napról-napra cseperedik, s egyre
jobban kifejlõdik. Lelkesen versel az oviban és kö-
szönt nevesebb nap… Kérdészuhataga ki nem apad,
hisz felfedezni indul aznap. Nappal, mint a fürge csík,
éjjel, mint egy féltett, védtelen kincs… Õrzõ, anyai te-
kintet védi álmát és érzékeli az angyalok látogatását.
Ekkor a gyermeki arc mosolyt terem, s anyai könny-
mosdást rendez. Egységes kép. Az öröm és a könny
karbafonva  hozzájuk csatlakozik aznap. Az évek tel-
nek és múlnak, komolyodik a kapcsolat. Önállósága
lélekedzõ gyakorlat. Egyre többet kimarad, s az anyá-
nak csak a könny marad. Ha végre megérkezik hoz-
zászólni hadgyakorlat… Egy-két próbálkozás után az
anya megtanulja: szólni keveset és kevésszer és csak
akkor, ha Õ kezdi el… A szív csavarodik, a lélek zsu-
gorodik, de az érzés, az anyai szívverés mindennél job-
ban kell, s nem elég a bántást elviselni egyszer… Már
annyi a rossz, de kétségbe ejteni egy anyát nem fog…
Rossz után a jó jön el, s ezt minden édesanya tudja…
Egyik sírós nap a másikat követi s az ablakhoz az út
ki van taposva…. Ekkor megszólal a belsõ hang: "De jó
lenne, ha eljönne ma" Halkan nyílik az ajtó, s a nagy-
ra nõtt gyerek felnõtt fejjel kezdi mondókáját, mint a
régi óvodás. Szeme csillog, szája régen várt szavakat
zeng a fülbe, mint ki mindazt ami elmaradt, pótolni
akarja. Az anyai arc könnyfürdõt vesz ismét, ami
lávafolyamként kimossa az összes elszenvedett sértést.
Megtisztul a kapcsolat, s minden olyan édenkerti
mint régen, akkor a születéskor.

Innen az út felível, s az életpróba sikerült!"

Lehet, hogy ismerõs ez a történet, engem nagyon
megfogott. Nap, mint nap találkozom egy, vagy több
gyermeket tisztességgel felnevelõ, megtört, magányos,
sokszor tehetetlen anyákkal. Az biztos, hogy a jót és a
rosszat is meg kell élni minden kapcsolatban. Csak
rajtunk múlik, hogy ne késsünk el a ráncok kisi-
mításával…

Ma ünnep van, tehát a kerék fent van. S ebben az
emelkedett hangulatban kérem meg Önöket arra,
hogy lélekvizsgálatot tartva induljanak el az Édes-
anyjuk felé. Lelküket  kitárva fogadják  el az anyai
szeretetet, mert ez az, amit máshol és mástól nem
kaphatnak meg…

Boldog anyák napját kívánok!
Ménes Andrea

polgármester

Majális különleges sporteseményekkel tarkítva
Nagy készülõdés elõzte
meg azt a rendezvényt,
amelyet az UNIÓS csat-
lakozás harmadik évfor-
dulója alkalmából szer-
vezett a város önkor-
mányzata. 

A várva várt nap hideg,
szeles idõvel köszöntött
ránk, s ez talán kedvét
szegte azoknak, akik igazi
majálisos hangulatra vágy-

tak. Szabadtéri fõzés, piknik,
napozás. No ezek közül a
napozás ugyan elmaradt, de
a többi program a tervek
szerint megvalósult, s szép
számmal vonzotta a város
lakosságát. Délelõtt a nyír-
ábrányi határátkelõig szer-
vezett kerékpár túrát közel
százan ,,tekerték le’’ s az út
végén kedves gesztusként
kis zászlócskákat helyeztek
el a határon, üzenetet küld-
ve ezzel a szomszédos
Románia lakóinak, akik ja-
nuárban csatlakoztak az
európai népek közössé-
géhez. A sporttelepen a
hagyományos kulturális és
szórakoztató programok
mellett két olyan sport-
esemény is zajlott, amely
kuriózumnak számít a helyi
közönség körében. Délelõtt
az ARANYKESZTYÛ boksz-
bajnokság szolgált különle-
gességekkel, amely Kovács
András, a fiatalon elhunyt
neves sportember emlékére
rendezõdött, remények sze-
rint hagyományteremtõ szán-
dékkal. A verseny kezdetén
Ménes Andrea polgármes-
ter köszöntötte a vendé-
geket, akik a megyehatáron
kívülrõl is érkeztek, s meg-
nyitotta a versenyt. A prog-
ramon részt vett a három-
szoros olimpiai bajnok
Papp László fia és kedves
felesége, akik már a majális
elõtti napon megérkeztek.
Ménes Andrea otthonában
látta vendégül az Magyar
Ökölvívó Szövetségben is
tevékenykedõ Papp Lászlót,
aki meghatódott amikor
megtudta, hogy az édesapja
által 1968-ban a mûvelõdési

ház parkjába ültetett fa, a
mai napig õrzi a településen
édesapja emlékét. Az ököl-
vívó verseny díszvendége-
ként  Kovács András özve-
gye szintén megható pil-
lanatokat élt át, hisz a jelen-
lévõ sportvezetõk, bírók,
versenyzõk, valamennyien
példaképnek tekintik a férje
sportevékenységét, s bok-
szolói pályafutását. A spor-
tolók tizenhétszer álltak a

ringbe, köztük lányok is.
Közülük a legeredménye-
sebb csapat négy gyõzelmet
tudhatott magáénak, s ezzel
az érmeken és tiszteletdí-
jakon kívül a városvezetõ
által felajánlott képzõmû-
vészeti alkotást is hazavi-
hették. Szintén tárgyjuta-
lommal köszönte meg a
polgármesterasszony Zádor
László munkáját, aki orosz-
lánrészt vállalt a szervezés-
ben.

Fõzõverseny, májusfa dí-
szítõ verseny, népdalkörök,
néptáncosok, mazsorette-
sek bemutatói után divatbe-
mutató, majd fergeteges
nótamûsor melengette a
szíveket-lelkeket a késõ té-

lies idõjárásban. Egyidejû-
leg kezdõdött a kétszeres
magyar bajnokcsapat, a
LOKI és a helyi futballis-
ták barátságos mérkõzése,
amely nemcsak helybõl
vonzotta a sportrajongókat.
Több százan voltak kíván-
csiak a meccsre, amely a
papírforma szerint a LOKI
hatalmas gyõzelmével zá-
rult. Ménes Andrea polgár-
mester ünnepi köszöntõjét

követõen a CRYSTAL együt-
tes mûsorával zárult a pro-
gramsorozat, amely után
hamar kiürült a sporttelep,
hisz a május elsejei szél
igen-igen átfagyasztotta a
résztvevõket. Köszönet min-
denkinek, aki a rossz idõ-
járás ellenére is kitartott
s részvételével hozzájárult
ahhoz, hogy az új város-
vezetés elsõ nagyrendezvé-
nye sikeres legyen.

XVII. évfolyam
V. szám

Ára: 100,– Ft          2007. május

Igazi ring a kézilabda pályán

Ménes Andrea ,,kis bokszolót’’ kapott Váradi Jánostól

Igazi csemege volt a LOKI meccs

Õk is díszítettek májusfát
Fotók és szöveg: Sz. Vrancsik Éva  

A fotó az óvodában készült, a kiscsoportosok
anyák napi ünnepségén, ahol Kovács Áron kö-
szönti az édesanyját



Ö NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK

2007. április 16-án rend-
kívüli ülést tartott az ön-
kormányzat képviselõ-tes-
tülete, mely ülés elsõ napiren-
di pontja az önkormányzat
2006. évi gazdálkodásáról szó-
ló beszámoló és a 2006. évi
költségvetés végrehajtásáról
szóló rendelet-tervezet meg-
tárgyalása volt. A beszámoló
alapján az önkormányzat az
elõzõ évet 1 114 594 ezer Ft
bevétellel és 1 095 712 ezer Ft
kiadással zárta, valamint tár-

gyévi 16 813 ezer Ft pénzma-
radvánnyal és 18 498 ezer Ft
módosított pénzmaradvánnyal.
A Képviselõ-testület - miután
az önkormányzat könyvvizs-
gálója is hitelesítõ záradékkal
látta el a beszámolót - elfogad-
ta az elõterjesztést.

Ezt követõen a Képviselõ-
testület döntött a beadásra
kerülõ pályázatokhoz szüksé-
ges saját erõ biztosításáról, ami
az egyes pályázatok esetében a
következõképpen alakult:

ALLERGIA 
SZAKORVOSI VIZSGÁLAT

(felnõtt lakosság részére)

Várjuk jelentkezésüket, amennyiben észleltek már magukon:

vizes oorrfolyás, ttüsszögés, oorrdugulás, oorrviszketés, 
könnyezés, sszemviszketés, nnehézlégzés.

A vvizsgálathoz sszükséges: 
- TAJ kártya

- korábbi leletek (igazolt szénanáthás,asztmás betegek)  
- vizitdíj   

A vvizsgálat iideje:
2007. május 23. (szerda) 8.-11.30 óráig

Helye:
Vámospércs, Háziorvosi Rendelõ. Nagy. u. 7 sz.

Hitel, biztosítás 
mindenkinek…
Szeretettel várom minden meglévõ 
és leendõ ügyfelem érdeklõdését!

Az Ön személyes tanácsadója: HÉRÁK MIHÁLY

Elérhetõségeim: 06-30-381-6982,  06-20-572-9371

Amiben segítséget ajánlok!

Hitelek
- lakás vásárlással, építéssel és felújítással kapcsolatos
- szabadfelhasználású és jelzálog
- hitelkiváltás
- kamattámogatott földvásárlási hitelek
- szoc.pol ügyintézés ,,BAR" listásoknak is

Életjáradék :
- Saját tulajdonú lakásokra

Befektetések: 
- Európában jelenleg egyedülálló a pénzpiacon
- forintban

Biztosítások: 
- Életbiztosítások
- Speciális nõknek szóló biztosítások
- Lakásbiztosítás
- Gépjármûfelelõsség-biztosítások
- CASCO
- Magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak

Ingatlanközvetítés, értékbecslés:
- Házak, lakások, telephelyek, üzletek, földek vétele

és eladása

MEGNYITOTTUK 
HITEL-

IRODÁNKAT!

Szolgáltatások:
- Hitelügyintézés
- Biztosításkötés
- Nyugdíjpénztárak
- Befektetések

Nyitvatartás:
Hétfõ, szerda, péntek: 
9-16 óráig

Cím: 
Vámospércs
Nagy utca 83. szám
(Az italdiszkont mellett)

Kékfényes hírek

04. 06. Kossuth - Kiss utcák keresztezõdésében
közlekedési baleset történt.

04. 15. R. S. bejelentette, hogy a sporttelep
öltözõjét ismeretlen tettesek feltörték

04. 24. Víg utcán közlekedési baleset történt
04. 30. N. Fné bejelentette, hogy az éjszaka

folyamán boltját ismeretlen tettesek feltörték

SÍRKÖVEK
KÉSZÍTÉSE

10 %%-oos 
kedvezménnyel!

Mûkõbõl, gránitból 
és márványból

nagy választékban!

Nyári szezonra 
kerti 

szalonna ssütõk 
mûkõbõl és gránit
lapokkal díszítve

10 %%-oos 
kedvezménnyel!

Érdeklõdni lehet: 
HÉJAS LÁSZLÓ
sírkõ készítõ

Vámospércs, Orgona u. 57. sz.
Telefonon 

a 06 (52) 210-335, vagy a 
06 (30) 643-1912 

számokon

A Váci utca elején lévõ

GG  AA  RR  DD  RR  OO  BB
minõségi angol használt ruha bolt

n a p o n t a  v á l t o z ó
AKCIÓKKAL

várja kedves vásárlóit!
Nyitva: Kedd-péntek: 10,00-16,30-ig

Szombat: 7,30-11,00-ig

Soha nem 

feledi 

FELESÉGE, 

GYERMEKEI

ÉS UNOKÁI

Pólyik Ferenc 

halálának 1 éves  évfordulójára.

Pályázat kiírója Pályázat tárgya Önrész 
mértéke

Észak-alföldi Regionális Táncsics utca útépítése 3.445.626 Ft
Fejlesztési Tanács – LEKI
Észak-alföldi Regionális Váci Mihály utca felújítása 2.804.055 Ft
Fejlesztési Tanács – TEUT
Észak-alföldi Regionális Debreceni úti 923.629 Ft
Fejlesztési Tanács – HÖF-TEKI kerékpárút építése 
Hajdú-Bihar Megyei A Közoktatási törvény 109.920 Ft
Közoktatási Közalapítvány  124.§. (20) bekezdésében 

foglalt kötelezõ (minimális) 
eszköz- és felszerelési 
jegyzékben meghatározott 
hiányzó eszközök 
beszerzésének támogatása
(Általános iskola)

Hajdú-Bihar Megyei Nemzetközi testvériskolai Önrész nem
Közoktatási Közalapítvány  kapcsolatokat ápoló szükséges

fogadó iskola vendéglátással 
kapcsolatos költségeinek 
támogatása, illetve meglévõ 
testvériskolai kapcsolatok 
bõvítésének támogatása 
(Általános iskola)

Hajdú-Bihar Megyei Balesetveszély elhárítása, 122.400 Ft
Közoktatási Közalapítvány  illetve óvodai és általános

iskolai játszó- és 
sportudvarok fejlesztésének, 
átalakításának támogatása
(Általános iskola)

Hajdú-Bihar Megyei A Közoktatási törvény 124.§. 96.360 Ft
Közoktatási Közalapítvány  (20) bekezdésében foglalt 

kötelezõ (minimális) eszköz- 
és felszerelési jegyzékben 
meghatározott hiányzó 
eszközök beszerzésének 
támogatása (Önálló 
Napköziotthonos Óvoda)

Hajdú-Bihar Megyei Balesetveszély elhárítása, 103.200 Ft
Közoktatási Közalapítvány  illetve óvodai és általános 

iskolai játszó- és sportudvarok 
fejlesztésének, átalakításának 
támogatása (Önálló 
Napköziotthonos Óvoda)

Hajdú-Bihar Megyei Hátrányos helyzetû Önrész nem
Közoktatási Közalapítvány  tehetséges tanulók – a pályázó szükséges

intézmény által szervezett - 
nyári szaktáboroztatásának 
(hagyományõrzõ, honismereti, 
környezetvédelmi, stb…) 
támogatása (Általános iskola)

A Képviselõ-testület a pályá-
zatokkal összefüggésben mó-
dosította a 2007. évi költség-
vetésében a bevételi és a
kiadási fõösszeget egyaránt 
1 374 024 ezer Ft-ra, illetve
ezen belül a felhalmozási célú
bevételek és kiadások fõ-
összegét megnövelte 373 877
ezer Ft-ra.

A Képviselõ-testület úgy ha-
tározott, hogy a Kovács
Róbert által 500m2 mennyi-
ségben és 2500 Ft/m2 áron
felajánlott meleg aszfalttal
kapcsolatban tett ajánlatot
elfogadja, melybõl megvalósít-
ja a Görgey utca kátyúzását és
az ehhez szükséges bruttó 
1 200 000 Ft-ot a 2007. évi
költségvetésébõl biztosítja.

A Képviselõ-testület koráb-
ban úgy határozott, hogy a
jelentõs összegû forráshiány
csökkentése érdekében egy
ad-hoc bizottságot hoz létre,
melynek feladatául szabta,
hogy tegyen javaslatot a for-
ráshiány lehetõség szerint 6%-
al történõ csökkentésére. A bi-
zottság öszszességében 36 017
ezer Ft összegû, nagyságrend-
jében 4%-os mértékû kiadás-
csökkentésre tett javaslatot,
melyet a Képviselõ-testület
elfogadott. 

Ezen intézkedés-csomag ke-
retein belül a Képviselõ-tes-
tület a társadalmi szervezetek,
egyházak támogatása kapcsán
úgy határozott, hogy csak a
már létezõ és mûködõ szer-
vezeteknek nyújt támogatást,
illetve arról is döntés szü-
letett, hogy az átadott pénz-
eszközök elõirányzata az elõ-
zõ évi tervadatoknak meg-
felelõen kerül meghatározás-

ra és annak 6%-a zárolásra
került.

A következõ napirendként a
Képviselõ-testület a HIDRO
VP Kft. taggyûlésén való
képviselet tárgyában készült
elõterjesztést tárgyalta, mely-
nek eredményeként felhatal-
mazást adott számomra, hogy
a taggyûlésen az önkormány-
zatot, mint tulajdonost teljes
jogkörben képviseljem.

Ezt követõen a Képviselõ-
testület úgy döntött, hogy
2007. május 31-i hatállyal
megszünteti a Szociális Szol-
gáltató Központot és a Nyír-
mártonfalva, Fülöp, Vámos-
pércs, Újléta Önkormány-
zatok Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálatot, mint
önkormányzati intézménye-
ket és helyettük létrehozza a
Vámospércsi Egészségügyi és
Humánszolgáltató Közhasznú
Társaságot (VÁHUSZ Kht.). A
testület ezzel összefüggésben
felhívta az önkormányzat
jegyzõjét, hogy készítse elõ a
megszüntetéssel kapcsolatos
munkaügyi intézkedéseket és
azt 2007. április 23-ig ter-
jessze elõ, illetve az önkor-
mányzat polgármesterét, hogy
tekintse át a társult önkor-
mányzatokkal fennálló megál-
lapodásokat. A testület rög-
zítette, hogy a megszünte-
tésre kerülõ intézmények ma-
gasabb vezetõinek vezetõi
megbízását 2007. május 31-ig
tartja fent, egyúttal pedig a
Családsegítõ Szolgálat vezetõi
álláshelyének betöltésére kiírt
pályázatot eredménytelennek
nyilvánította.

Ménes Andrea 
polgármester



Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

VARGA JÓZSEFNÉ
Sz: Varga Margit

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

részvéttel osztoztak.
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Ki ne ismerné Kovács-
né Kelemen Gyöngyit,
akinek a polgármesteri
hivatal tõszomszédságá-
ban mûködõ kis üzleté-
ben nap mint nap meg-
fordul a település apraja-
nagyja? Szívesen jártak
és járnak hozzá a he-
lyiek, hol egy szép blúz-
ért vagy szoknyáért, hol
csak egy jó szóért – a
kedves, beszédes asz-
szonynál ugyanis nem-
csak a ruhák kerülnek
mérlegre… 

– Gondolt-e valaha arra,
hogy egyszer képviselõ lesz
szülõvárosában?

– Az igazat megvallva
tõsgyökeres vámospércsi-
ként mindig érdeklõdõ fi-
gyelemmel követtem a
helyi közélet eseményeit,
de bennem is – mint oly
sokakban, akik az átkos
rendszerben szocializálód-
tak – megmaradt a félelem,
melyet a szocialista pártve-
zetés módszeresen és mé-
lyen elültetett a szívekben.
S talán ez lehet a magya-
rázata, hogy – a településen
hosszú évek óta folyó, a

lakosságot is felháborító
igazságtalanságokkal kap-
csolatos – véleményemet
sokáig nem mertem han-
goztatni. Azt hiszem, csa-
ládom biztatása nélkül,
saját elhatározásból – kellõ
bátorság, elszántság híján –
soha nem indultam volna
képviselõ-jelöltként a vá-
lasztásokon. A megmérette-
tést tehát elsõsorban gyer-
mekeim és a helyiektõl
kapott mérhetetlen szere-
tet, hit és erõ hatására
vállaltam, s bevallom, jó
érzés volt – a kopogtató-
cédulák gyûjtése során – azt
tapasztalni, hogy napról
napra egyre többen állnak
mögém. Miután az a sajátos
helyzet alakult ki, hogy két
képviselõ kivételével telje-
sen lecserélõdött a régi
testület, azt a következtetést
vontam le, hogy az em-
berek végre mertek nemet
mondani az elõzõ vezetés
várospolitikájára.  

– Az elmúlt négy cik-
lusban a lakosság többsége
mégis bizalmat szavazott
nekik. Ön szerint mi le-
hetett ennek az oka? 

– Azt gondolom, hogy a
vámospércsiek korábban
sem voltak elégedettek az
elõzõ vezetéssel, csak nem
volt helyettük más, aki – a
jövedelmezõ pozíciójukba
már-már bebetonozott helyi
kiskirályokkal szemben –
eséllyel jelöltetethette volna
magát. Mindenkinek sze-
met szúrt az elõzõ testület
bizonyos tagjainak vagyon-
gyarapodása, és tudom, so-
kakban már régóta érlelõdik
a gondolat, hogy változtatni
kellene ezen az önös érde-
kek által vezérelt ellehetet-
lenült helyzeten. A lakosság
érdekeit sértõ – hatalom-

mal, befolyással való –
visszaélések egyébként cik-
lusokra visszamenõleg jelen
voltak a település közéle-
tében. Aki nem akart, vagy
nem tudott a ,,menõk csa-
patához" csatlakozni – akik,
bátran állíthatjuk, kizáróla-
gosságot élveztek ügyinté-
zés, engedélyek kiadása,
pénzkifizetések, köztük se-
gélyelosztás(!) tekintetében
– az többnyire nem jutott
ötrõl a hatra, mert nem
engedték boldogulni. Soka-
kat felháborított, hogy a
tavalyi nagy esõzéseket kö-
vetõen egyes – Vámospércs
egyébként magasabb fekvé-
sû területén élõ – ingatlan-
tulajdonosok milliós nagy-
ságrendû segélyeket vettek
fel, míg a tényleges káro-
sultak megrongálódott há-
zaira jelzálogot tettek, és
átlagosan mindössze húsz-
harmincezer forintot osz-
tottak szét közöttük. Az itt
élõket leginkább az irritálta,
hogy miközben a város
fejlõdése sok tekintetben
elmaradt a környezõ tele-
pülésekétõl, addig az egyes
képviselõk illetve ezek
holdudvarához tartozó vál-
lalkozók gyarapodása szem-
mel látható volt. 

– S a már beindított nagy
beruházások, mint mûve-
lõdésiház- és iskola-felújítás
mellett Ön szerint melyek a
legégetõbb fejlesztési terü-
letek a lakosság szempont-
jából?

– A csatornahálózat ki-
építése – véleményem sze-
rint – az egyik legsürgetõbb
feladatunk, de nagy szüksé-
günk lenne a járóbeteg-
szakrendelõre és a szakkö-
zépiskolára is. Hangsúlyt
kell fektetnünk az infra-
struktúra fejlesztésére, fon-

tos, hogy mihamarabb,
minél több utcára kerüljön
szilárd burkolat, de mind-
ezek mellett nem szabad
megfeledkezni a városkép
kialakításáról sem. El tud-
nék képzelni például az Ok-
mányiroda helyére egy han-
gulatos kis parkot, amely
városiasabb jelleget adna a
településnek. A magam ré-
szérõl úgy gondolom, a
sokak által vitatott létjogo-
sultságú ,,Kõ Katától’’ is
ideje lenne búcsút venni,
hiszen e szobor egyáltalán
nem kapcsolódik a hajdú-
sághoz.

Azt tapasztalom, hogy az
emberek látványos, kézzel-
fogható beruházások beindí-
tását várják el tõlünk, pedig
elõször a megörökölt felada-
tokat kell befejeznünk, és
csak ezek után haladhatunk
elõre együtt.

Hassó Adrienn

Névjegy

Név: Kovács Sándorné
Kelemen Gyöngyi
Született: 1955. március
24-én
Illetõség: tõsgyökeres
vámospércsi lakos
Családi állapot: férje-
zett, két gyermek édes-
anyja
Végzettség: Kereske-
delmi Szakmunkáskép-
zõ Intézet, Debrecen
Politikai pályafutás:
2005 óta tagja a Fidesz-
nek
Munkahely: 1978-1988
ÁFÉSZ, évek óta hasz-
náltruha üzletet vezet,
2006 október 1-e óta a
helyi képviselõtestület
tagja 

S z e m b e n éz és  a  m ú l t t a l
Kovácsné szerint Vámospércs megérett a változásra

Fotó: Sz. V. É.

Április 21-22-én húsz
vámospércsi és ugyaneny-
nyi nagyváradi diák egész-
ségnevelõ kiránduláson
vehetett részt a RÉV 2000
Segítõ Alapítvány Életfa
Központja jóvoltából. Az
alapítvánnyal a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálatnak több éves kapcso-
lata van. A kapcsolat ke-
retében a helyi és a nyír-
mártonfalvi általános isko-
lásoknak már korábban is
tartottak egészségnevelõ,
felvilágosító elõadásokat.

Az áprilisi program a Nem-
zeti Civil Alap  által meg-
hirdetett ,,Tizenévesek
komplex egészségvédel-
me" címû nyertes pályázat
által valósult meg a ha-
táron átnyúló helyszínnel,
Bihar megyében. A prog-
ramban résztvevõ fiatalok
a kirándulás ideje alatt
hasznos ismereteket sajátí-
tottak el a káros szenve-
délyekrõl, a serdülõkori
problémákról és a családi
életre nevelésrõl. A ko-
moly témák feldolgozása

mellett jutott idõ a spor-
tolásra, szalonnasütésre, is-
merkedésre. A hegymászás
alkalmával a csoport gyö-
nyörködhetett a tavaszi
színekben pompázó erdé-
lyi tájban. A tartalmas és
hasznos idõtöltés alatt a
fiatalok között barátságok
szövõdtek, és már tervez-
getik a baráti találkozó
folytatását. Köszönjük ezt
a lehetõséget a program
szervezõinek!

Váradi Jánosné
Családsegítõ Szolgálat

Romániába kirándultak

Bocskai-hét az iskolában
Április 21–27 között került megrendezésre a

Bocskai-hét, az iskola leendõ névadója tiszteletére. A
tanulók életkoruknak, érdeklõdési körüknek meg-
felelõen vehettek részt a sok színes, változatos prog-
ramon. Alsó és felsõ tagozat egyaránt megrendezte a
Föld Napja vetélkedõt, ahol a gyerekek számot adtak
tudásukról, ügyességükrõl és elkötelezték magukat a
természet, a környezet védelme mellett.

A felsõ tagozat programjában szerepelt még
kistérségi asztalitenisz-verseny, humán tanulmányi
verseny és szavalóverseny is. Jól sikerült a papír-
gyûjtési akció, hisz a lelkes szülõk, tanulók 12,5 tonna
újrahasznosítható papírt gyûjtöttek össze. Sokan
vettek részt a táncbemutatón is, ahol a néptánc alapjait
sajátították el a táncház résztvevõi. Az alsó tagozatos
gyerekek szép kiejtési versenyen, rajzversenyen
vehettek részt, számot adtak Bocskaival kapcsolatos
ismereteikrõl a Bocskai-totó és a Ki tud többet
Bocskairól vetélkedõn.

Elismerés illeti mindazon tanulókat, szülõket,
nevelõket, akik valamilyen formában hozzájárultak a
hagyományteremtõ szándékkal rendezett Bocskai-hét
sikeréhez

Népdalosok remekeltek
Józsán rendezték meg a hagyományos versmondó

és népdaléneklési versenyt, ahol Meszesán Nikolett 
(7. c) versmondásért elismerõ oklevelet, Németi
Krisztina (5. b) népdaléneklési kategóriában
különdíjat, Kacsándi Mihály  (7. c.) pedig szintén
népdalénekléssel az elõkelõ második helyezést ért el.

Kiváló ,,íródeákok’’
Létavértesen rendezték meg az ÍRÓDEÁK kistérségi

helyesíró versenyt, amelyen az iskola tanulói is
képviseltették magukat. Az alsó tagozatosok közül
Gyetkó Adrienne 4. a osztályos kisdiák, míg a
felsõtagozatosok közül Fodor Fruzsina 6.a osztályos
tanuló elsõ helyezést értek el. Felkészítõ tanáraik: Papp
Lászlóné és Nagy Beatrix

Meghívó 
Mûvészeti Gálára

Az általános iskola az idén is megrendezi Mûvészeti
Gálát és kiállítást. A már hagyományosnak számító
rendezvényen áttekintik az elmúlt tanév ,,termését".
Fellépnek a vers- és mesemondó versenyek gyõztesei,
a sok szép eredményt elért szólóénekesek, énekkarok.
Lesz modern tánc és néptánc, valamint a mazsorett
csoport is bemutatja mûsorát. Az ABIGÉL Mûvészeti
Iskola zenetagozatos kolléganõi gitáron, zongorán és
fagotton játszanak majd

A rendezvény helyszíne: Mûvelõdési ház
Idõpont: május. 25. (péntek) 15 óra
Az elõtérben az ifjú képzõmûvész jelöltek alkotásai

tekinthetõk meg!
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár

a rendezõség!

ÁPRILISBAN
SZÜLETTEK:

Forgács Dávid 
(Forgács László és Mányi Erzsébet)
Szalai Eszter 
(Szalai Sándor és Elek Ilona)
Bíró Blanka 
(Bíró István és Asztalos Brigitta)

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:

Szima Imre és Szõke Rita

AKIK MÁR NINCSENEK
KÖZÖTTÜNK:

Bicske Ime
Koszczelnik Sándorné 
(sz: Kóta Eszter)
Medve József
Kiss Lajosné 
(sz: Ocsenás Julianna)
Kozma István Péter
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Jól sikerült a papírgyûjtés

Táncbemutató az iskolában



Nincs irigylésre méltó
helyzetben Oláh Sándor,
a focisták edzõje, hiszen
a kiesés szempontjából
igencsak pengeélen tán-
col a csapata. 

Az április végi, 22. fordu-
lót követõen mindössze
egyetlen pont választotta el
a kiesõnek számító utolsó
elõtti helytõl a gárdát,
amely a legutóbbi négy
meccsén csupán egyetlen
pontot tudott gyûjteni. Rá-
adásul attól az ellenféltõl
(DEAC), amelytõl senki
nem számított pontszer-
zésre (0-0). A Komádi elleni,
rendkívül fontos kiesési
rangadót ugyanakkor ide-
genben elbukta a társaság
(2-1). A Tetétlen elleni hazai
vereség pedig leginkább a
gólkülönbség miatt (1-5)
volt fájó. A Téglás elleni,
idegenbeli 3–1 arányú ,,za-
kóra" ugyanakkor lehetett
számítani, ez benne volt a
pakliban. A helyzet – mint

mondani szokták – siral-
mas, de csöppet sem re-
ménytelen. A tabellát nézve
látható, hogy a Sárrétudvari
helyzete szinte megpecséte-
lõdött, miközben a másik
kiesõ helyre négy együttes
,,pályázik’’. A Nagyhegyes, a
Komádi, a Nádudvar, no és a
Vámospércs szinte azonos
esélyekkel várhatja a hát-
ralévõ fordulókat. Nem lesz
könnyû menet, hiszen a
mieink már túl vannak két

alsóházi, úgynevezett kiesé-
si rangadókon (Nagyhe-
gyes, Komádi), ugyanakkor
még megmérkõznek a fiúk a
sereghajtó Sárrétudvarival –
ez sem lesz sétagalopp, az
udvariak tavasszal szorgal-
masan gyûjtik a pontokat, s
még bíznak a bennmara-
dásban – valamint a rivális
Nádudvarral is. Ráadásul
mindkét találkozóra idegen-
ben kerül sor. De a lista-
vezetõ Püspökladány elleni
derbi is hátra van még.

Mindet elbukták

A kézilabdázók négy
meccset tudtak le április-
ban, és sajnos mindegyiket
el is bukták. Az éllovas
Hajdúdorog 35–14-re, a
Hajdúböszörményi KSE 32-
14-re, a Hajdúböszörményi
Bocskai 34-8-ra, míg a Bal-
mazújváros II. 27-19-re ver-
te a gárdát, amely továbbra
is pont nélkül áll a megyei
bajnokság utolsó helyén.

TABELLÁK

Labdarúgó megye I.

1. Püspökladány  22 19 0 3 87-22 57
2. DEAC 22 17 1 4 60-21 52
3. Tetétlen 22 13 4 5 43-33 43
4. Hosszúpályi 22 13 3 6 61-41 42
5. Téglás 22 13 1 8 48-32 40
6. Kaba 22 12 3 7 70-39 39
7. Hajdúsámson 22 9 5 8 43-44 32
8. Nyírmártonfalva 22 9 4 9 36-43 31
9. Hajdúdorog 22 8 3 11 31-35 27

10. Derecske 22 8 3 11 39-46 27
11. Ebes 22 8 2 12 32-51 26
12. Nádudvar 22 6 2 14 37-59 20
13. Vámospércs 22 5 4 13 23-45 19
14. Komádi 22 5 4 13 33-63 19
15. Nagyhegyes 22 4 6 12 36-61 18
16. Sárétudvari 22 3 3 16 26-70 12

Kézilabda 
megyei bajnokság

1. Hajdúdorog 17 15 1 1 521-354 31
2. DEAC 17 15 0 2 466-360 30
3. H.bösz. KSE 17 14 0 3 508-392 28
4. H.bösz. Bocskai 17 10 1 6 469-395 21
5. Debr. KSE III. 17 10 1 6 476-411 21
6. Püspökladány 17 9 1 7 414-384 19
7. Amatõr KK 17 7 0 10 387-390 14
8. Balmazújváros II. 17 7 0 10 368-395 14
9. Nádudvar II. 17 5 0 12 457-511 10
10. Polgár VKSK 17 4 0 13 399-531 8
11. Földes 17 3 0 14 375-471 6
12. Vámospércs 17 0 0 17 297-543 0

Néhány napja különös
küldemény került a posta-
ládámba. Elõször az tûnt
fel, hogy nem volt rajta
bélyeg és a feladó nevét is
hiába kerestem. Talán bal-
lagási, esetleg esküvõi meg-
hívó, vagy csak a közelgõ
lakógyûlés miatt írt a közös
képviselõ – vettem számí-
tásba a lehetõségeket, majd
kibontottam a borítékot.
Legnagyobb meglepetésem-
re egy szerzõdésmásolatot
találtam benne, amely
2006 májusában jött létre
a vámospércsi önkormány-
zat valamint a ,,Csõsz-
System 2001’’ Kft között.
Bevallom, izgatott lettem,
hiszen korábban csak az
ügyben nyilatkozni hajlan-
dó felek elmondásai alap-
ján ismertem meg az is-
kolafelújítással kapcsola-
tos részleteket ugyanis az
Ingatlan Beruházó, Bonyo-
lító, Szolgáltató cég veze-
tõjével, Csõsz Lászlóval ez
idáig, minden igyekezetem
ellenére sem sikerült szemé-
lyesen beszélgetni. Több-
szöri telefonos megkeresés
után ugyan április végén
ígéretet kaptam tõle arra
vonatkozóan, hogy haj-
landó találkozni velem, és
megosztani gondolatait a
kialakult helyzetrõl – ám
sajnos sem a közösen
egyeztetett napon, sem a rá

következõn nem volt el-
érhetõ a mobilján.

De térjünk vissza a már
említett rejtélyes külde-
ményhez! A tervezési szer-
zõdés elsõ olvasatra –
formáját, nyelvi megfogal-
mazását tekintve – olyan
volt, mint bármely hiva-
talos okirat. Nem is értet-
tem eleinte, miért fontos,
hogy én ezt elolvassam.
Késõbb azonban rájöttem:
több sebbõl is vérzik a
dokumentum! (Elõre bo-
csátom, jogi, illetve közgaz-
dász végzettség híján két-
diplomás laikusként mind-
össze jó megfigyelõképessé-
gemre hagyatkozva, józan
paraszti eszemet használ-
va próbáltam olvasni a
sorok között.) A három ol-
dalas szerzõdésben és a
hozzá csatolt  mellékletben
– jelzem, egy azon ügyrõl
lévén szó! – három külön-
bözõ dátum szerepel! A hi-
vatalos megállapodás 1.
pontjában a Megrendelõ,
azaz  Vámospércs Város
Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala garantálja –
az egyébként 2006. május
30-án(!) aláírt okiratban –
hogy a tervezési tevékeny-
séghez szükséges adatokat
legkésõbb április 30-ig(!)
átadja a tervezésért felelõs
Kft. számára, mely viszont
– furcsa módon – már

március 20-án kiállította a
2003. (!) évi bérek alapján
kiszámított nettó tervezési
díjat, 7.998.000 Ft-ról. A
három évvel ezelõtt érvény-
ben lévõ díjszámítás alkal-
mazása (mert ugye tudjuk,
hogy az erre vonatkozó
szabályzat minden évben
változik) pedig – megítélé-
sünk szerint – nem a szer-
zõdéskötõk becsületességé-
rõl tanúskodik.   

Az eredeti elképzeléshez
és a vámospércsi olvasók-
nak tett ígéretemhez híven
továbbra is eltökélt szándé-
kom, hogy megkíséreljem
oknyomozás útján feltárni
az elõzõ vezetéshez köthetõ
beruházás meglehetõsen
furcsa körülményeit. S bár
egyesek szerint nincs ügy,
ilyesformán probléma sem,
én úgy vélem – a fejlemé-
nyek ismeretében miután
az önkormányzat nem haj-
landó kielégíteni a kivi-
telezõ cég pótköltség igényét
a Nádép kilátásba helyezte
a munka megszakítását –
hogy mégis van. S mint ko-
rábbi számunkban meg-
írtuk, az iskolarekonstruk-
ció során felmerült gondok
elsõsorban az engedélyes
tervek hiányosságaira va-
lamint a tervszolgáltatási
határidõ túllépésére vezet-
hetõek vissza, úgy gondol-
tam, elõször érdemes a

munkát felvállaló vállalko-
zás mûködésének utána-
nézni.  

A cégbírósági bejegyzés
alapján – mely adatok,
mint tudjuk, bárki szá-
mára nyilvánosak(!) –  a
,,Csõsz–System 2001” Kft.
129 tevékenysége közül az
egyik valóban a tervezés.
Tudomásunk szerint azon-
ban egyetlen olyan alkal-
mazottja sincs, akinek a
mérnöki feladatok ellátá-
sára jogosultsága lenne,
hiszen akkor nem alvállal-
kozó(k) bevonásával, ha-
nem saját embereivel ké-
szíttette volna el a terv-
dokumentációkat. Ezen té-
nyek ismeretében felmerül
az emberben a kérdés,
vajon az elõzõ vezetésnek
miért kellett kézzel-lábbal
éppen ehhez a céghez ra-
gaszkodnia, mikor az omi-
nózus Kft. gyakorlatilag
csak közvetítõként vett részt
a projektben? Nem lett vol-
na egyszerûbb, mondjuk
meghívásos alapon három
– kifejezetten ilyen jellegû
munkálatokra specializá-
lódott, megfelelõ végzett-
séggel bíró – ajánlattevõ
közül kiválasztani a legal-
kalmasabbat? 

Érdemes ezen elgondol-
kodni…

Hassó Adrienn

Oláh Sándor nincs irigy-
lésre méltó helyzetben

A Föld Napján az ovisok
kertészkedtek
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Pengeélen táncol a focicsapat

Egy  szerzõdés furcsaságai

Fókusz

A Múlt és Jövõ Ifjúsági-
Kulturális és Közösség-
fejlesztõ Egyesület siker-
rel pályázott a LEADER +,
Hass, Alkoss, gyarapíts
pályázatán.

A több programból álló
sorozat elsõ összejövetelét a
tájházban tartották május
elsõ szombatján, ahol a ha-
gyományok felelevenítésén
túl, különbözõ régi kézmû-
ves mesterségek bemutató-
ja is zajlott. A szép számú
érdeklõdõ megismerkedhe-
tett, s ki is próbálhatta a
kosárfonás igen nehéz mun-
káját. Ivánczáné Kovács Ani-
kó egyetemi szinten bánik a
vesszõvel, az általa készített
tárgyak már több alkalom-
mal kerültek kiállításra,
ugyanúgy, mint Rácz Ildikó

tûzzománc képei.Az alkotás
öröme, a szép formák, szí-
nek varázsa nemcsak a fia-
talokat, de az idõsebb kor-
osztály képviselõit is az asz-
tal mellé vonzották. Kovács
Krisztián az agyagozás rej-
telmeibe avatta be az érdek-
lõdõket, A cél az, hogy e
hagyományos tevékenysé-
gek megismertetésével a
résztvevõk kedvet kapjanak
arra, hogy szabadidejükben
maguk is készítsenek külön-
bözõ használati és dísztár-
gyakat. Ne menjenek a
feledés homályába azok a
tevékenységek, amelyek az
elõdöktõl még ránk marad-
tak. A feladat adott: Meg-
õrizni és továbbadni a múlt
értékeit a jövõ nemzedék
számára. ,,Ez a mi munkánk
és nem is kevés!’’

Programok pályázati
támogatással

Munkában a kosárfonók                Fotó és szöveg: Sz.V.É.

Vámospércsi HHírek, VVámospércs hhavonként mmegjelenõ hhírlapja. FFelelõs sszerkesztõ: EErdei SSándor, mmunkatárs: SSzabóné VVrancsik ÉÉva. AA sszerkesztõség ccíme: MMûvelõdési HHáz, 44287 VVámospércs, DDebreceni uu. 22. TTelefon: 5591-0039. 
Kiadja: VVámospércs VVáros PPolgármesteri HHivatala 44287 VVámospércs, BBéke uu. 11. ssz. TTelefon: 5591-5500. LLapalapító: VVámospércs VVáros ÖÖnkormányzat –  Nyilvántartásba vvétel sszáma: BB/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: TTirol LLászló. NNyomda: FFábián NNyomdaipari BBt. – Felelõs vvezetõ: FFábián IImre üügyvezetõ

Nyolc alkalommal rendez-
ték meg a civis város patinás
szállodájában az ART EXPÓT.
Hét ízben a Vámospércsi Mû-
vésztelep és Grafikai Mûhely
alkotásai is önálló standon sze-
repeltek, megmutatva a mûvész-
telepeken készült alkotások
reprezantásait a nagyszámú
képzõmûvészet iránt érdeklõ-
dõ látogatónak és az ország
különbözõ részeibõl, valamint
külföldrõl érkezõ mûvészek-
nek. A rendezvény  országosan
is kiemelkedõ mûvészeti ese-
mény, amely jó alkalom egymás
munkáinak megismerésére is. 

Vámospércsi alkotások az Arany Bikában

M ÁÁ JJ UU SS II MM OO ZZ II MM ÛÛ SS OO RR

Az elõadások 18 óra 30-kor kezdõdnek. Belépõdíj
egységesen: 400. Ft. Csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján más idõpontban is fogadunk. 
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a
mûvelõdési házban. Havi bérlet vásárlása esetén
valamennyi film 
50 %-os kedvezménnyel tekinthetõ meg. A bérletet névre
szólóan lehet megvásárolni, másra át nem ruházható!

05. 11. PÉNTEK: S.O.S. SZERELEM

(színes, magyar romantikus
vígjáték)

05. 18. PÉNTEK: APOCALYPTO

(színes, am. filmdráma)

05. 25. PÉNTEK: A SZELLEMLOVAS

(színes, szinkronizált, am.
akció-thriller)

06. 01. PÉNTEK: HÍD TERABITHIA

FÖLDJÉN

(színes, szinkronizált, am.
fantasi - játékfilm)

Ismerõsök a standnál
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