
’56 emlékezete
„1956. október 23-a öregebbé, felnőttebbé tevő pil-

lanat volt számos fiatal számára – fogalmazott ünnepi
beszédében Ménes Andrea polgármester a forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen. – Fegyvert fogtak, barikádot építettek,
őrségben álltak, zászlót tartottak és elestek, meghaltak
a szabadságért. A szabadságért, amiről tulajdonképpen
a szovjetek által megszállt, kommunista Magyar -
országon nem is tudhatták, hogy micsoda.

Nagyon távol áll tőlünk, hogy tankok bukkanjanak
fel az utcasarkon és ránk, gyerekeinkre, szüleinkre irá-
nyítsák az ágyúcsöveket. Ma nem fordulhat elő, hogy
ország-világ szeme láttára ártatlan emberek ezreit
tapossák sárba egy idegen hatalom lánctalpai. Nem
fordulhat elő, hogy kamasz fiúkat egy nappal a 18. szü-
letésnapjuk előtt kivégezzenek, hogy kötelezettségét
végző, törvényesen megválasztott tisztségviselők jelte-
len tömegsírokban végezzék. Nem fordulhat elő – és ez
csak rajtunk múlik –, hogy erőszak, kegyetlenség,
hazugság uralkodjék egy szabadságra született nemzet
fölött.” 

„Ma másfajta csatát vívunk nap mint nap. A tisztes-
séges megélhetésért, gyerekeink kenyeréért, iskoláért,
összetartozásért, a barátainkért, hogy ne szakadjunk el
egymástól. Vagyis a világ embertelenné válása ellen
vívjuk mindennapi harcunkat. A Corvin-közben vagy a
Kerepesi úton, Vámospércsen éppúgy, mint Szegeden.
Nem véres csaták ezek, de jelentőségük ugyan olyan
nagy, mint az ötven évvel ezelőtti élet-halál harcoknak.
Most éppen úgy a szabadságunk a tét, mert az ember-
hez méltó élet a szabadságban gyökerezik és nincs sza-
badság, melyet ne kellene szolgálni. 

Sokunk számára talán a legemlékezetesebb valóság-
teremtő pillanat 1989. június 16-a volt, Nagy Imre és
mártír társai újratemetése. Amikor először hallottuk
nyilvánosan, bátran és egyenesen kimondani: szabad
országot, szabad választásokat akarunk. Az orosz csa-
patok kivonását, a pártállam felszámolását akarjuk.
Fiatal demokráciánk története ezen a napon kezdő-
dött. Megszületett a 3. Magyar Köztársaság. Kivonultak
hazánkból a szovjet csapatok és végre valamennyien
éreztük, hogy magunk dönthetünk a sorsunkról. Nagy
Imre holtában elérte, amit életében nem sikerült. 1989-
ben megértettük, hogy Nagy Imre gondolt ránk, a
következő nemzedék tagjaira, akik akkor talán még
meg sem születtünk. 1956 mártírjainak köszönhetjük,
hogy az 1989-es változás békés és határozott volt.
Hisszük, hogy a rendszerváltás után eltelt több mint 15
év verejtékes munkája is eredménnyel járt. Az általunk
elviselt nehézségek, igazságtalanságok és sokszor aka-
ratunkon kívül vállalt áldozatok gyermekeink, unoká-
ink életét teszik könnyebbé. Ezért mondhatjuk, hogy az
1956-os hősök áldozathozatala hídként köti össze a
múltat és jövőt.” 

(Az ünnepi beszéd és versek után az önkormányzat,
a politikai és civil szervezetek megkoszorúzták a főtéri
kopjafát.) 

Fotó és szöveg: Császi Erzsébet

„Hátrafelé is sokat kellett dolgoznunk”
Ciklus közepi beszélgetés Ménes Andrea polgármesterrel

Eltelt két év, mióta a
vámospércsiek többsége
bizalmat szavazott Ménes
Andreának és a csak-
nem teljesen kicserélő-
dött képviselő-testület-
nek. A polgármesterasz-
szonnyal az eddigi sike-
rekről és kudarcokról
beszélgettünk.

– Kapott hideget-meleget
az elmúlt időszakban. Ho -
gyan kezeli a személye elle-
ni támadásokat?

– Nem akartam felvenni a
bokszkesztyűt, hogy harcba
szálljak a lejáratásomért
pénzt, időt, energiát nem
kímélő Tóth Kálmán neve
mögé felsorakozó egyének-
kel, akik – mint ismeretes –
szórólaphadjáratot indítot-
tak ellenem, miután az urat
jegyzői állásából felfüggesz-
tettük. Úgy gondolom, nem
volna helyes, ha akár a sajtó
bevonásával, vagy egyéb
módon a választópolgárokat
feleslegesen terhelve, egyéni
sérelmeket kezelnék. A tele-
pülésen sajnos ellenséges
hangulat alakult ki, mert
néhányan ihletet kapva, illet-
ve, felbátorodva a volt jegyző
negatív kampányán, szemé-
lyüket, vállalkozásukat, mun-
kakörüket érintő, eddigi ki -
váltságos helyzetük megvál-
tozása miatt – önös érdekek
által vezérelve – folyamato-
san támadják a városvezetést,
s mindent elkövetnek, hogy
összefogás helyett a széthú-
zás, a kritizálás, elégedetlen-
ség legyen úrrá az ember-
eken. Eszközként használnak
fel egy könnyen manipulál-
ható réteget arra, hogy szö-
vetkezzenek ellenünk, nehe-
zítve így a munkánkat,
Vámospércs fejlődését, ami
nekik egyáltalán nem szív-
ügyük, hisz nem vámospér-
csiek, nem itt születtek, nem
itt akarnak meghalni, de
sokan közülük itt zsírosod-
tak meg, a mi adóforintjaink-
ból. A jelenség pszichológiai
magyarázatát ismerjük: a
gyűlölet a legerősebb össze-
tartó erő, mely képes, mint
láttuk a történelem során
annyiszor – háborúkat, forra-
dalmakat is kirobbantani.
Egyre kellemetlenebbé válik
a két temetkezési vállalat – a
megyei és a Dopomorte –
rivalizálása, melybe, érthetet-
len módon, engem is bele
akarnak keverni. Azt állítják
egyesek, minden alap nélkül,
hogy én arra biztatom a lakos-
ságot: a megyei vállalattal
temettessen, ezáltal akadá-
lyozom a másik cég működé-
sét. Nos, ehhez képest a sta-
tisztikák azt mutatják, hogy
lényegesen többen választják
a helyiek közül a Dopomorte
szolgáltatásait. Azt gondo-
lom, mindenkinek szíve-joga

eldönteni, hogy melyik céget
kívánja igénybe venni. Tény,
hogy amikor 2006-ban átvet-
tük az előző vezetéstől a sta-
fétabotot, a piacon akkori-
ban még egyedül jelen lévő
Hajdú-Bihar Megyei Temet -
kezési Vállalattal hosszabbí-
tottuk meg a már meglévő
szerződésünket. A cég átvál-
lalta az önkormányzat kötele-
ző feladatát, és megállapodá-
sunknak megfelelően üze-
meltette a temetőt; gondos-
kodva a szemétszállításról,
vízről, kaszáltatásról stb.
Garantálta azt is – s ez a két
szolgáltató közötti óriási
különbség –, hogy a kegytár-
gyak árusításából valamint
egyéb szolgáltatásaikból
származó bevételének, hasz-
nának egy részét visszafordít-
ja a temetőre. Ergo ez vissza
is szolgáltat, míg a másik csak
saját zsebbe dolgozik. Nem
volna ezzel semmi gond,
hiszen szabad a verseny, s
érvényesüljön a jobb, csak ne
keressenek bűnbakokat, és –
ilyen-olyan rémhírterjesztés-
sel – ne zavarják az itt élők
nyugalmát.

– Igaz, még csak a felénél
járunk a négyéves ciklus-
nak, mégis kíváncsi volnék:
mennyire látja teljesíthető-
nek a választások előtt ter-
vezett programokat?

– Továbbra is fontos a
munkahelyteremtés, mely
ugyan nem kifejezetten ön -
kormányzati feladat. Ha a
realitások talaján maradunk,
az sajnos nyilvánvaló, hogy
amíg nem rendelkezünk
megfelelő infrastruktúrá-
val – ameddig nincs csator-
na- és megfelelő úthálóza-
tunk, ameddig nincs felújít-
va a megyeszékhelyet a
határral összekötő 48-as
főútvonal – addig nem fog-

nak ide települni nagyobb
cégek. S úgy érzem, ha eze-
ket elődeinknek tizenhat év
alatt nem sikerült megvalósí-
taniuk, akkor kicsit non-
szensz lenne ugyanezt tő -
lem két év alatt elvárni.
Éppen ezért türelmet szeret-
nék kérni mindenkitől, hi -
szen négyéves ciklusprogra-
mot vállaltam fel, s a nehéz-
ségek ellenére is arra törek-
szem képviselőtársaimmal
együtt, hogy a befektetők
számára is minél vonzóbbá
tegyük városunkat, és élhe-
tőbbé a  vámospércsiek szá-
mára. Azonban ne feledkez-
zünk meg arról, hogy helyi
szinten, a mi boldogulásunk
nagyban függ a kormányzat
politikájától. A nagy dirrel-
dúrral beharangozott és be -
ígért uniós támogatások ese-
tében például azt tapasztal-
tuk az elmúlt időszakban,
hogy folyamatosan késnek a
kiírások, így a pénzek is.
Arról nem is beszélve, hogy
ugye minden pályázat utófi-
nanszírozott, s mellé kell
tenni a megfelelő önrészt is.
Hogy le ne maradjunk egy-
egy ilyen kínálkozó lehető-
ségről, az önkormányzat
kötvénykibocsátással pró-
bálja előteremteni a szüksé-
ges összeget. Azt gondolom,
a jelenlegi gazdasági hely-
zetben az is nagy eredmény,
hogy a helyhatóság a saját
eszközeit felhasználva létre-
hozta a Köztestületi Tűzol -
tóságot, amivel tizenhárom
munkahelyet teremtünk de -
cember 1-jétől. S ha már a
múlt is szóba került: nagy
sikernek tartom, hogy befe-
jeztük a két problémás beru-
házást, mert mindkettővel
kapcsolatban olyan hagyaté-
kunk volt, ami feladta a lec-
két. Az egyik a sokat vitatott

iskolafelújítás volt, ahol fele-
lős vezetőként a zavartalan
oktatás érdekében kényte-
len voltam belemenni a kivi-
telező céggel a határidő-
hos szabbításba, ugyanis a
NÁDÉP le akart vonulni a
munkaterületről. Ha ezt ak -
kor nem tesszük meg, esetle-
gesen több éves pereskedés-
be megyünk bele egy félig
kész iskola romjai fölött. S
nem tudom, ebben a város-
ban ki örült volna ennek? A
másik a művelődési ház,
melyen az előző ciklusban
megbízott mérnökök terve-
zői hibái miatt, a felkért szak-
értők véleménye szerint,
indokolatlanul akkora meny -
nyiségű acél és beton került
a födémre, melytől megro-
gyott, s szinte használhatat-
lanná vált az épület. S hogy
egyáltalán továbbépíthető
házunk legyen, a jelenlegi
képviselő testületnek még
plusz 37 millió forintot fel
kellett vállalnia. Tehát sokat
dolgoztunk „hátrafelé”, hogy
azokat a mulasztásokat és
elmaradásokat helyrehoz-
zuk, melyeket elődeink vé -
tettek. Ez nem hátrafelé
mutogatás, hanem tény,
hogy két év arra ment el,
hogy ezeket kijavítsuk, újra-
terveztessük. Ez nagyon sok
pénzébe került a városnak, s
nagy időveszteséggel járt.
Sajnos ezáltal nem lehetett
azokra a munkákra koncent-
rálni, melyeket terveztünk,
mert ugye azon kell gondol-
koznunk, hogy amit már
egyszer közpénzből megcsi-
náltattunk, arra megint hon-
nan vegyünk forrást, és kivel
csináltassuk meg.

– Mit lehet tudni az eddig
beadott pályázatok ered-
ményeiről?

– Hosszú évek óta nem
sikerült elérni, hogy Vámos -
pércsen kiépüljön a csator-
nahálózat. Idén is megpró-
báltunk erre pályázni, de saj-
nos, az értékelés szerint,
1 pont hiányzott ahhoz,
hogy megnyerjük a támoga-
tást. Ezért újra dolgozunk
rajta, még ebben a körben
kijavítjuk a hibákat, és októ-
ber végén megint beadjuk a
pályázatunkat. Szerettünk
volna utak építésére is uniós
forrásokat igénybe venni,
ám sajnos a településszerke-
zete olyan, hogy sok helyen
annyira szűkek az utcák,
hogy egyszerűen „nem
férünk bele” a megadott
műszaki paraméterekbe. A
közelmúltban két nagyon
rossz minőségű aszfalt út -
burkolat felújítását tudtuk
csak elvégezni. 

Régi álmunk, a járóbeteg-
szakorvosi rendelő létesítése
is legfeljebb csak jövőre rea-
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Az ünnepség közönsége 

Utolsó simítások az egyik beruházáson (Fotó: Sz. V. É.)

(Folytatás a 2. oldalon)



Október hónapban egy rendkívüli testületi űlés-
re került sor, amelyről a  novemberi testületi dön-
tésekkel összevontan, a decemberi újságban tájé-
koztatjuk a tisztelt olvasókat.

lizálódhat, ugyanis első kör-
ben elutasították a pályáza-
tunkat, melyet átdolgozva
januárban újra be fogunk
adni. Jó tudni, bár minket
különösebben nem boldo-
gít az a tény, hogy régiónk-
ban senki sem nyert a térsé-
genként szétosztható 1 milli-
árd forintos keretből. Tu -
domásom szerint rajtunk
kívül Létavértes és Polgár
pályázott, de az ő beadvá-
nyukat is elutasították, dacá-
ra annak, hogy mindkettő
szocialista vezetésű telepü-
lés. A másik nagy projek-
tünkkel, a szakközépiskolá-
val kapcsolatban sincs egye-
lőre előrelépés, de az bizo-
nyos, hogy csak térségi
összefogással lehetünk ered-
ményesek. Éppen ezért fo -
gadta Vámospércs Újléta
jelentkezését közös oktatási

intézmény fenntartására,
hiszen ezáltal a környező
települések számára mintát
nyújthatunk, illetve előké-
szíthetjük a szakközépiskola
majdani létrehozását, megfe-
lelő pályázati lehetőség ese-
tében. Bízunk abban, hogy
addigra igazi iskolaközpont-
tá nőjük majd ki magunkat,
és a szülők bizalommal fog-
ják ide járatni gyerekeiket
a környező településekről.
Mindenképpen szeretnénk
profilt adni a leendő közép-
fokú oktatási intézménynek,
hogy a mikrotérségnek vala-
milyen speciális szolgálta-
tást nyújtsunk az oktatás
révén. Ezt már az általános
iskolánál szeretnénk elkez-
deni, s úgy tűnik, ebben
partnerre találtunk az új
iskolavezető személyében,
aki éppúgy, mint a fenntar-
tó önkormányzat, nagyobb
hangsúlyt kívánna fektetni a

tehetséggondozásra. Évek
óta rengeteg pénzt költünk a
felzárkóztatásra, ami to -
vábbra is fontos feladatunk,
ám nem szabad megfeled-
keznünk a másik oldalról, a
tehetséges gyerekek tovább-
fejlődésének biztosításáról
sem. Hosszú távú terveink
között szerepel a kéttannyel-
vű oktatás bevezetése, mely-
lyel profilt adnánk az iskolá-
nak, és ide tudnánk vonzani
a tanulókat a környékről is.
Szó van arról is, hogy sport-
tagozatot hoznánk létre. A
ciklus elején legalább egy
évig azon dolgoztunk, hogy
elkészítettünk egy integrált
városfejlesztési stratégiát,
mely elsősorban a pályázati
lehetőségeknél játszik fon-
tos szerepet. Fel kellett mér-
nünk a város adottságait,
s ezek kihasználhatóságát,
hogy ne akkor kezdjünk el
gondolkozni, mire is kér-

nénk támogatást, amikor a
kiírástól számítva egyébként
is kevés idő áll rendelkezésre
a beadásig. A városfejlesztési
stratégia meglétének előnye,
hogy megfelelő pályázat ese-
tében ebből egyszerűen kie-
melünk egy adott projekt -
elemet, melyet aztán részle-
tesen megterveztetünk. Leg -
utóbb a városközpont fej-
lesztésére pályáztunk sikere-
sen, melynek köszönhetően
49 millió forintot kap a tele-
pülés. Ebből először is a
művelődési ház körüli par-
kolókat fogjuk kialakítani,
illetve – mivel a parkolóhe-
lyekhez útcsatlakozás szük-
séges – aszfaltburkolatot fog
kapni a Pacsirta út. E mellett
két játszóteret hozunk majd
létre a Szöllősi utcán és az
Irinyi kertben.

– Köszönöm szépen a be -
szélgetést!

Hassó Adrienn

A fodrászüzlet mögött 80 m2-es helyiség bármilyen tevékeny-
ségre kiadó. Érdeklődni a helyszínen, vagy az 52/210-579-es tele-
fonszámon.

Korrepetálást vállalok reáltárgyakból és angolból. Ér deklődni:
a 210-412-es vagy a 06-20-77-39-201-es telefonszámokon lehet.
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OKTÓBERBEN
SZÜLETTEK

NAGY BARNABÁS
(Nagy János és Kozma Andrea)
NAGY BOLDIZSÁR
(Nagy János és Kozma Andrea)
KISS ESZMERALDA ROZÁLIA
(Kiss Antal és Kolompár Eszter)

VARGA GERGŐ
(Varga József és Borsi Ibolya)

AKIK MÁR NINCSENEK
KÖZÖTTÜNK

SÁNDOR LAJOS
MEDGYESI JÓZSEF
ID. MOLNÁR MIHÁLY
DEMETER JÁNOS

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK

E M L É K E Z É S

JERNYEI JÓZSEFNÉ
(BÖZSI MAMA)

halálának 4. évfordulójára

„Állunk a sírodnál némán, zokogva,

Bözsi mama, csak rossz álom, gyere hozzánk vissza!

Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,

hiába szólítunk, hangod már nem halljuk,

olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani,

amit még utoljára akartál mondani!

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen,

Drága lelked nyugodjon békében!

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,

Találj odafent örök boldogságot.”

Szerető családod

EMLÉKEZÉS

TÓTH TIBOR
halálának 1. éves évfordulójára

Te a jóságodat két marokkal szórtad,

Önzetlenül adtál a rossznak és a jónak.

Mindig egy célod volt, a családért élni.

Ezt a halál tudta csak széttépni.

Téged elfelejteni soha nem lehet.

Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.

Hiányod se megszokni, se elviselni nem lehet!

Örökké szeretünk, nem feledünk téged!

Szerető feleséged: Maresz
Szerető gyermekeid: 

Mariann, András, Adrienne, Béci
Unokáid: Szonja és Amira

TISZTELT LAKOSOK!

Az eredményes vállalkozások, cégek általában konkrét fejlesztési tervekkel rendel-
keznek, amelyek megvalósításához vissza nem térítendő támogatások, pályázatok
vehetők igénybe. 
Kiterjedt szakmai háttérrel, kedvező díjakkal, vállalom hazai és és EU-s pályázatok
kapcsán:
• Pályázati tanácsadást – INGYENES szolgáltatás
• Pályázatírást –PÁLYÁZATÍRÁSI DÍJ ellenében – a pályázóval szoros együttmű-

ködésben elkészítem a komplett pályázati dokumentációt, ami magában foglalja
a tanulmányok, pályázati adatlap és a szükséges mellékletek kidolgozását.

• A pályázat utógondozását – INGYENES szolgáltatás. Közreműködök a
Támogatási szerződés megkötésének folyamatában, elvégzem a monitoring
beszámolók elkészítését, valamint összeállítom a pályázati elszámoló csomagot,
koordinálom a támogatás lehívását.

Aktuális pályázati lehetőségek:
• Mezőgazdasági pályázatok (Fiatal gazdák támogatása, Mezőgazdasági gépek

beszerzése, fás szárú energiaültetvények támogatása)
• Vállalkozásfejlesztési pályázatok (Mikrohitel, Mikrovállalkozások támogatása-

eszközbeszerzéssel, építéssel, Munkahelyteremtő beruházások, e -Kereskedelmi
pályázatok,)

• Energiatakarékossági pályázatok NEP-2008 
• Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtott támogatások (Szál lás helyek fej-

lesztése, turizmushoz kapcsolódó minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai
szolgáltatások kialakítása.

• EMVA, és a hamarosan megjelenő LEADER + pályázatok
Remélem, hogy Önt és/vagy cégét is hamarosan az ügyfeleim között üdvözölhetem!

Nagy Enikő pályázatíró
Elérhetőségeim: 
Telefon: 06/30/955-7186
E-mail: nagy.eniko@innoline.hu

ÖZV. SZIMA DEZSŐNÉ
sz. Szilágyi Julianna Erzsébet
(szül: 1928. november. 07.)

Drága Mama!
80. születésnapja alkalmából
szívünk minden melegével

köszöntjük!

Fiai: Dezső és Imre
Menyei: a két Éva

Unokái: Dezső, Antal és Imre

Lakás: Vámospércs,
József Attila u. 43. szám

EMLÉKEZÉS

ÖZV. BARKÓ IMRÉNÉ
névnapja alkalmából

ANYÁNAK:

Anya, mondd, hogy nem haltál
meg,

Csak nem jössz vissza, 
lábad tétován lép
ismeretlen útra.

Mint fény a mécsből,
mint húrról a hang,

Lényed lényemből elsuhant.
Anya, Te vagy az idő meg a

csönd s bánat,
este Te csukod le fekete pillámat.
Az idő telik, megmarad a bánat,

Senki sem adhatja vissza 
az édesanyámat!

Lányod Ilona, vejed: Imre
Unokáid: József és János

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

PATAKI ISTVÁNNÉ
sz: Szabó Emma

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

ID. MOLNÁR MIHÁLY

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 
részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

DEMETER JÁNOS

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 
részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

MEDGYESI JÓZSEF

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 
részvéttel osztoztak.

A művelődési ház évről
évre csatlakozik ahhoz a prog-
ramsorozathoz, amelyet a
Megye Napja alkalmából szer-
vez a Hajdú-Bihar Me gyei
Önkor mányzat. Azon túl,
hogy képviseljük a várost a
központi rendezvényeken,
helyben is hozzájárulunk a
hajdúkerület meg alakulásá-
nak ünnepléséhez. Mivel a
művelődési ház felújítási mun-
kálatai miatt augusz tusban
elmaradt a XVII. Mű vésztelep
és Grafikai Műhely záró kiállí-

tása, ezért a jeles ünnep alkal-
mából szervezzük azt meg.

Időpont: november 23-án
(vasárnap) 15 óra.

Helyszín: művelődési ház
kiállító terem.

A vendégeket köszönti:
Ménes Andrea polgármester.

A kiállítást megnyitja:
Fátyol Zoltán festőművész. 

A rendezvényre szeretettel
hívunk és várunk minden ked-
ves érdeklődőt!

A kiállítás megtekinthe-
tő: 2009. január 18-ig.

Kiállítás a Megye Napja alkalmából

Tisztelt Vámospércsi Lakosok!

Az elmúlt hetekben városunkban gazdasági társaságok
jelentek meg épületek hőszigetelési munkáinak elvégzésére
„az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról” szóló
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletre hivatkozva.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkor -
mányzat és a megjelent cégek között semmilyen kapcsolat
nem áll fenn, megtévesztés, ha erről más információt kapnak
a cégek képviselőitől.

A fentebb említett rendelet értelmében, — mely 2009.
január 1-jén lép hatályba — csak az alábbi esetekben kötele-
ző energiatanúsítást készíttetni:
●új épület építése esetén, melynél az építtető gondoskodik leg-

később a használatbavételi engedélyezésig (bejelenté sig).
●meglévő épület, önálló rendeltetési egység, lakás ellenér-

ték fejében történő tulajdon-átruházása (adás-vétel), vagy
egy évet meghaladó bérbeadása esetén

●1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági ren-
deltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

A hőszigetelési munkákat bárki elvégeztetheti, de azo-
kat jogszabály nem teszi kötelezővé!

Ménes Andrea polgármester

MEGHÍVÓ
2008. december 1-jétől Vámospércs központtal,

Nyíradony őrssel köztestületi tűzoltóság alakul. 
Ha kedvet érez a tűzoltó munka iránt az alkalmazással

kapcsolatos információkról. 2008. november 7-én (pén-
teken) 18 órától a Városháza emeleti nagytermében kap-
hat tájékoztatást.

Elsősorban jelenleg munkanélküli „kiképzést vállaló”
maximum 40 éves férfiak részvételére számítunk. 

Ménes Andrea polgármester

„Hátrafelé is sokat kellett dolgoznunk”
Ciklus közepi beszélgetés Ménes Andrea polgármesterrel

Kékfényes hírek
Október 4. J. A. bejelentette, hogy ismeretlen tettesek a

lakása udvaráról a személygépkocsiját eltulajdonították.
N. Gyné bejelentette, hogy ismeretlen tettesek lakása

udvaráról hat tyúkot tulajdonítottak el.
14. A művelődési házból ismeretlen tettesek számító-

gépet és modemet tulajdonítottak el.
15. A Béke út 62. szám előtt közlekedési baleset történt.

(Folytatás az 1. oldalról)

Klub a kismamáknak
A művelődési házban megfelelő létszámú jelentkező ese-

tén KÉZMŰVES KISMAMAKLUB INDUL! Várjuk a váran-
dós kismamákat, GYES-en, GYED-en lévő anyukákat és
babáikat (3 éves korig), akik szívesen járnának közösségbe,
beszélgetnének hasonló korú anyukákkal, szeretnék kipró-
bálni kézügyességüket, kreativitásukat.

Első foglalkozás: 2008. november 18. (kedd) 14 óra.
Helyszín: emeleti klubterem. A kézműves foglalkozáso-
kat vezeti: Rácz Ildikó.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

„Általunk lesz jobb”
Az Európai Bizottság kezdeményezésére immár negyedik alka-

lommal ünneplik Európa szerte az Európai Ifjúsági Hetet. A
kontinens 31 országában november 3-9-ig különféle rendezvé-
nyeket tartanak. A Mobilitás Országos Ifjúsági Szervezet kérése,
hogy a fiatalok, az ország minden településén azonos időpontban
– november 5-én (szerda) 17.05 perckor – magukra irányítsák
a figyelmet. A polgármesteri hivatalok előtt gyűljenek össze, sárga
pólót, sapkát, sálat viselve, valamilyen hangszeres zajkeltés céljá-
ból, lehetőség szerint megjelenítve a hét szlogenjét: „Általunk
lesz jobb”. Városunkban a Vámospércsi Ifjúsági Program szer -
vező Egyesületet keresték meg a felhívással, akik nagy lelkesedés-
sel szervezték az akciót, amelynek sem politikai célja és színe-
zete nincs.

Az akció célja: felhívni a felnőtt társadalom, a döntéshozók
figyelmét a fiatalokra, mint a társadalomban rejlő pozitív, inno-
vatív, változtatásokra kész erőforrásra.

A fiatalok a társadalom aktív alkotó részét képezik, s tevé-
kenységeikkel nagyban hozzájárulnak a jövő formálásához, ala-
kításához. A bennük rejlő lehetőségeket csak akkor tudják meg-
mutatni, ha a felnőtt társadalom partnerként fogadja el őket, és
kezdeményezéseiknek, aktív szerepvállalásuknak helyet és teret
adnak. Az egyesület megkereste Ménes Andrea polgármester-
asszonyt aki támogatta, hogy a vámospércsi fiatalok is csatla-
kozzanak az Európai Bizottság és a Mobilitás kezdeményezésé-
hez! 

Kovács Zoltán VIP Egyesületi tag



Feljelentek, tehát vagyok...

Érdekes jelenség zajlik mostanában kisvárosunk szerte.
No nem arra gondolok, hogy a polgármester és a képviselő-
testület lemondásának hamis ígéretével aláírásgyűjtést szer-
veznek egyesek. Ezt ugyanis a joghoz egy kicsit is értő ember
nem ,,veszi be”, hiszen tudja, hogy a testület és polgármester
lemondatására – hacsak a polgármester önmaga nem mond
le, vagy a testület nem oszlatja fel önmagát – nincs alkotmá-
nyos lehetőség a 2010-es választásokig.

Lehet, sőt néha kell is egyet nem érteni a polgármester és
a testület munkájával, és ezt időnként ki is lehet, sőt ki is kell
fejezni. Ennek megvannak a megfelelő módjai, fórumai: sze-
mélyes meghallgatás, jelenlét a nyílt üléseken, internetes
fórum, beadvány/kérelem írása. De ez csak egyféleképpen
fogadható el, engedhető meg, ha az illető vállalva a vélemé-
nyét és önmagát személyesen kiáll, vagy aláírja, odaírja a
nevét. Ezzel szemben az elmúlt 2 évben járványszerűen
elterjedt a vámospércsiek között a név és személy nélküli
beírás, pocskondiázás, mocskolódás.

És ez még a szolidabb eset, bár nem vagyok egyedül azzal
a véleményemmel, hogy ez is gerinctelen és gyáva módja a
véleménynyilvánításnak. Az igazán durva, amikor valaki(k)
más nevében tesz(nek) feljelentést, amivel alapvető emberi
jogot, a jó hírnévhez való jogot sértik meg. Ez történt velem
is: a napokban egy rendőrségi idézésnek eleget téve derült ki
számomra, hogy 2007. októberében feljelentettem Vá -
mospércs város polgármesterét. Az ügyet vizsgáló rendőr-
tiszt egy nyomtatott A4-es papírt mutatott nekem, melynek
alján az én nevem állt! Megdöbbentem, és egy pillanatra el is
gondolkoztam azon, hogy talán skizofrén vagyok, ezért nem
tudok arról, hogy mit tesz a ,másik’ énem. A feljelentőlevél-
ben olyan adtok szerepeltek (önkormányzati szerződések
megkötésének időpontja, azok iktatásának pontos dátuma,
konkrét szerződésekre vonatkozó részletek), melyekről csak
néhány (,,bennfentes”) ember tudhatott. Igen, egy évvel a
megyei főügyészségnek címzett, az én nevemben írott felje-
lentés után szembesültem azzal, mire képesek egyesek.
Aztán megmutatták a borítékot is: a borítékot egy 8-9 éves
gyerek címezte meg és írta rá feladóként a nevemet! 

Az ügy számomra világos, de mit üzenhet mások szá-
mára ?

Nem kell szeretni, sőt lehet gyűlölni a polgármestert és a
képviselőtestület tagjait, de vigyázzanak az elégedetlenke-
dők, vigyázzon minden vámospércsi lakos, hamis próféták
járnak közöttünk! Olyan emberek tetszelegnek az „igazság
bajnokának” szerepében, akik személyes bosszújukhoz más
nevét felhasználva, azt bemocskolva tesznek feljelentést és
még attól sem riadnak vissza, hogy egy ártatlan kisiskolás
kezét használják fel eszközként gyáva tettükhöz! Ez a 60-as,
70-es évek gyomorszorító időszakát és módszereit idézi, azt
a múltat, azokat a dolgokat, amiket már rég le kellett volna
zárnunk és azokat a gyáva, gerinctelen embereket, akiket
már rég ki kellett volna vetnie magából egy egészségesen
működő közösségnek!

Feldmár András mondta az alábbi, egy kisváros lakossága
számára is megfontolásra érdemes mondatot: „Ha van egy
közösség és ez egy valódi közösség, akkor éltet. Ha pedig
hamis a közösség, akkor hamar meghalunk. Vagy nagyon
fáradtak leszünk.” 

Én már ,,nagyon fáradt” vagyok…! 
Dani János

Vámospércsi házaspár Brüsszelben
Térségünk európai nép-

párti képviselője, De Blasio
Antonio meghívására 24 fős
csoporttal háromnapos brüsz-
szeli látogatáson vettünk
részt. A csoport fele nyugdí-
jasokból, míg másik fele
Halász János országgyűlési
képviselő, Debrecen alpol-
gármestere kulturális mun-
kacsoportjából állt. Vámos -
pércsről Kiss József és fele-
sége volt Brüsszelben.

A látogatás hivatalos része
keretében az Európai Par -
lament Magyar Néppárti
delegációjának szokásos ked-
di ülésén vettünk részt, ame-
lyen Parragh László, az Ipari
és Kereskedelmi Kamara
országos elnöke tartott tájé-
koztatót a hazánkat is érintő
gazdasági és hitelválságról.
A magyarországi néppárti

képviselőkön kívül a szlovák
és romániai magyar néppár-
ti képviselők, illetve a
Zöldek frakciójában ülő
Tőkés László is részt vett
szakértői stábjával az ülésen.
A látogatói központban
Polner Gergely az EU intéz-
ményeinek – Parlament,
Tanács, Bizottság – felépíté-

séről, működéséről tartott
előadást a három megyéből
érkezett küldöttségnek. A
csoportot saját bizottsá-
gi munkájáról tájékoztatta
Schmitt Pál, Őry Csaba,
Glattfelder Béla, Őry Csaba,
Barsiné Pataky Etelka és ter-
mészetesen De Blasio An -
tonio fideszes néppárti kép-
viselő. Kiss Józsefné minden
képviselőt egy-egy Vámos -
pércs ről szóló könyvvel és
tokaji nedűvel ajándékozott
meg. 

A plenáris ülésteremben
bepillantást nyerhetett a
csoport az éppen akkor ülé-
sező európai gazdasági
csúcs konferenciájába. Nem
maradhatott el a közös fotó-
zás a nemzetek zászlai előtt.
Szabad program keretében
Brüsszel főterén, a királyi

palota előtt, a szimbólum-
nak tekinthető Pisilő kisfiú
szobránál is megfordult a
csoport. Este a képviselő egy
hangulatos étteremben va -
csorán látta vendégül a cso-
portot, melynek tagjai meg-
kóstolhatták a híres belga
sört is.

A harmadik napon a
Magyarországi Régiók Kép -
viseletén az Észak-alföldi
Régió irodavezetője, Balogh
Zoltán avatta be a csoportot
a képviseleten folyó munká-
ba. Megemlékezett a két éve
elhunyt első európai parla-
menti képviselőről, Pálfi
Istvánról, aki két évig töltöt-
te be az Észak-alföldi Régió
képviseletét. 

Fotó és szöveg: 
Nyírő Gizella

Kiss Józsefné ajándékoz

A halottak napján: „menjetek békével!”
„A halál az elmúlás kertje.

De a földi élet igazi kincseit
nem veheti el a halál tőlünk.
Ma újból érezzük a vesztesé-
get, megsiratjuk halottain-
kat, érezzük, hogy szegé-
nyebb lett az életünk. A hit, a
reménység angyalai vegye-
nek bennünket körül s az
örök élet reménysége táplál-
jon bennünket – szólt Ács
Ferenc református lelkipász-
tor a halottak napi gyászis-
tentiszteleten. 

– Ha nincs már velünk az,
akit szeretünk, hiánya pótol-
hatatlan. Szeretteinkkel ér -
zésünk egy darabja is átkerül
a holtak birodalmába. Már
csak emlékezni lehet el -
hunyt szeretteinkre. A múlt-
hoz kapcsolódik a való, és az
lendíti előre az embert. A
halál hívó szavának minden-
ki engedelmeskedik. De az
emberek nem tudják elfo-
gadni az elmúlás gondolatát,
halhatatlannak szeretnék
magukat tudni. Emlékeznek

halottaikra, illatokat, moz-
dulatokat idéznek fel. Fi -
zikailag nincsenek velünk
elhunyt szeretteink, de tud-
juk, mit szólnának dolgaink-
ra, milyen tanácsot adnának.
Mit nem adnánk, ha még
egyszer megláthatnánk ar -
cukat és szólnának hozzánk!
Elmennénk érte a világ végé-

re is. Így azonban cipeljük a
terhet, hogy miért nem
mondtuk, mennyire szeret-
tük őket, miért nem voltunk
mellettük.” 

„A temető a város szélére
húzódott, mintha halottaink
őrködnének felettünk. Ősz -
szel sok színes virág díszíti,
mintha a legvidámabb hely

lenne. Majd télen a hó borít-
ja és fekete kendős öregek
ráncait világítja meg a gyer-
tya. A hozzátartozók gyer-
tyát gyújtanak a nagyszülő-
kért, szülőkért, sok sírt kell
felkeresniük. Barátok, rég
nem látott ismerősök fog-
nak kezet a sírok mellett és
felidézik a múltat. Talán egy
év múlva találkoznak me-
gint. Majd kiürül a temető,
az élők visszatérnek a város-
ba. Csak a gyertyák világíta-
nak, üzenik: menjetek béké-
vel mondta – egyebek
között – Ménes Andrea pol-
gármester a temetőt fenn-
tartó önkormányzat képvi-
seletében. 

A halottak napi gyász
istentiszteletet a Hajdú-Bi -
har megyei temetkezési vál-
lalat, mint üzemeltető és
az önkormányzat rendezte
a köztemető ravatalozójá-
ban.

Császi Erzsébet
A fotó az óvodások szüreti mulatságán készült,

amelyet évről-évre megszerveznek 
a kicsik nagy  örömére (Fotó: Sz. V. É.)

Szépkorúak köszöntése
Októberben a szokásos-

nál is több figyelem fordul a
nagymamák, nagypapák fe -
lé, ugyanis ez a hónap
„Idősek hónapja”. 

Városi szintű rendezvény-
re a művelődési ház felújítási
munkálatai miatt nem került
sor, de a Szociális Szolgáltató
Központ lakói két ünneplés-
ben is részesültek. Egyik
alkalommal Ménes Andrea
polgármester s a képviselő-
testület több tagja is jelen
volt, akik köszöntötték a

lakókat. A városvezető két
számítógéppel érkezett, bíz-
va abban, hogy a gondozó-
nők segítségével akár sky -
pon is beszélgethetnek
majd az idős emberek a csa-
ládtagjaikkal. A negyedik
osztályos gyerekek Csür -
kéné Edit és Kobezda Szilvia
tanárnők vezetésével kedves
műsorral köszöntötték a
lakókat, majd egy másik
napon az óvodások is „tiszte-
letüket” tették, szintén szív-
hez szóló műsorral.

Papp Sándor bácsi örömmel üdvözölte 
a polgármesterasszonyt (Fotó: Szabó Jánosné)

Első munkahelyéről vonult  nyugdíjba
Nyugdíjba vonulása alkal-

mából vendégségbe hívta
vezetőit, kollégáit és gondo-
zottait Némethi Józsefné
Jucika. Első és egyetlen mun-
kahelye a Szociális Szol -
gáltató Központ, közismert
nevén Idősek Otthona volt,
ahonnan 23 év szolgálat
után október végén vonult
nyugdíjba. Jelen volt Ménes
Andrea polgármester és
Pataki János, akik ajándék-
kal és kedves szavakkal
köszönték meg az áldozatos
munkát és jó egészséget
kívántak a nyugdíjas évekre.
Ugyanígy a kollégák is, akik-
nek hiányozni fog a munka-
társ, a barát. Kérik, látogas-
son vissza gyakran egy kis
beszélgetésre.

–1985-ben, az induláskor
kerültem ide, néhány hóna-
pig ebédet hordtam, majd
áprilistól gondozónő lettem
– mondja a búcsú perceiben
Jucika. – Előtte nem volt
munkaviszonyom, neveltem
a gyerekeket és műveltem a
földet. Az elmúlt több mint
két évtized alatt nagyon sok
gondozottam volt, sokukkal
igen közeli viszonyba kerül-
tem. A kollégáimmal is jól
megértettük egymást, habár
biztosan voltak időnként
súrlódások, amiért most
mindannyiuktól elnézést
kérek. Szép éveket töltöttem
itt, köszönöm mindenkinek
– hangzott a megható búcsú
Jucikától. 

Fotó és szöveg: Sz. V. É. Munkahelyi vezetői ajándékkal kedveskedtek

Halottak napjára virágba borultak a sírok 

Szilveszter 2008
A hagyományokhoz híven az önkormányzat és a

művelődési ház megszervezi az óévbúcsúztató szil-
veszteri bált.

Helyszín, a jelentkezők számától függően a  Mátyás
Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tornater-
me vagy az aula.

A bált minimum 60 fő jelentkezése esetén szervezzük,
ezért kérjük a részvételi szándékot mielőbb jelezni a
művelődési ház dolgozóinál.

Várható költség: kb. 5-6000 Ft/fő, amely magába fog-
lalja a vacsorát és az éjféli menüt.

A jelentkezéseket személyesen vagy az alábbi elérhe-
tőségeken várjuk!

Szabóné Vrancsik Éva:    06-20-591-81-14    
Szabó Jánosné (Margit): 06-20-591-77-35
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Lejtmenetben „közlekedtek” a focisták

A művelődési ház a „Biblia
Éve 2008” rendezvény kere-
tén belül kirándulást szerve-
zett Vizsolyba. Cél a Károli
Biblia valamint az útba eső
nevezetességek megtekinté-
se volt. A szép őszi idő és az
alföldi tájhoz szokott ember-
nek különösen szemet gyö-
nyörködtető zempléni hegy-
vonulat látványa már magá-
ban is garancia volt arra,
hogy kellemes napot töltsön
együtt a 45 fős csoport. 

Tokaji megálló után Sáros -
patak felé vettük az irányt,
ahol nem maradhatott ki a
látnivalók sorából a késő
reneszánsz építészet külön-
legessége, a Rákóczi vár,
amely Lórántffy Zsuzsanna
végakaratának megfelelően
családja kihalása után az
egész Magyarország tulajdo-
na. 1950 óta funkcionál mú -
zeumként, ahol több tízezer
ereklyét őriznek a régmúlt
időkből. Szintén a régmúlt
nagyjai előtt hajtottunk fejet
Széphalmon, ahol a nagy
nyelvújító, Kazinczy Ferenc
és a család többi tagjának
temetkezési helyét látogat-
tuk meg. A történelmi látni-
valók  sorát a Károlyiak száz
hektáros füzérradványi bir-
toka és a szépen felújított
kastély megtekintése követ-

te, majd a Zemplén egyik
gyöngyszemének számító
Kő kapura folytattuk utun-
kat. Pálházáról kisvasúttal is
el lehet jutni a fából faragott
királyszobrairól híres kirán-
dulóhelyre, mi az idő rövid-
sége miatt az autóbuszról
csodáltuk a zempléni tájvé-
delmi körzeten keresztül
kanyargó út szépségeit.
Ebéd után a hollóházi porce-
lángyár meseszép termékei-
ből rendezett kiállítás és a
néhány kilométerre találha-
tó kékedi Merczel-kastély
látványa gyönyörködtette a
szemünket, s töltötte a lel-
künket a szépség élményé-
vel. Vizsolyba érkezve szem-
besültünk azzal, hogy a hely
szelleme micsoda vonzerő-
vel bír, ugyanis az ország leg-
távolabbi településeiről is
érkeztek csoportok azért,
hogy lássák a kis falu kicsike
templomát, amely remélhe-
tőleg végső „nyughelyéül”
szolgál a Vizsolyi Bibliának.
A lebukó nap utolsó sugarai
még megörvendeztettek
ben nünket a Boldogkő-vár
látványával, amely rátette a
koronát arra az „élményhal-
mazra”, amelyben a nap
során részünk volt.  

Fotó és szöveg: 
Sz. Vrancsik Éva  

Bokszoló lányok sikere
Októberben került sor a

magyar női ökölvívóbajnok-
ságra. A városban működő
„Aranykesztyű” egyesület
képviseletében két verseny-
ző vett részt a rangos verse-
nyen. Kiss Judit a dobogó

harmadik fokára állhatott
fel. Fábián Barbara – mivel
fiatal kora miatt nem indul-
hatott a felnőtt mezőnyben
– bemutató mérkőzést ját-
szott azzal a vecsési lánnyal,
akit  a Sztárbokszon legyő-

zött. Barbi szép bokszolással
ismét nyert – tudtuk meg
Zádor László edzőtől.
Gratulálunk mindkét lány
szép teljesítményéhez! 

Sz. V. É.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor, munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

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

Az egész őszi szezonban
hihetetlen lejtmenetben
„köz lekedtek” a fo cisták,
akik augusztusban még 6
pontot gyűjtöttek, szep-
temberben már csak 3-t,
míg az októberi négy
összecsapásuk so rán mind -
össze 2-t. 

De nézzük, hogy’ jött
össze ez a rémálomszerű baj-
noki finis. A 8. fordulóban az
akkor 11. helyezett Egyek
otthonában 1-1-es döntet-
lenre futotta a csapat erejé-
ből. A gólt Fábián Nagy

István lőtte. Bezzeg az ifis-
ták: 8-1-re mosták le a hazai-
akat. Egy héttel később
újabb rangadó várt Mal -
mosékra, ezúttal hazai pá -
lyán a pontazonossággal álló
Görbeháza ellen. Az ered-
mény Führer Lajos és Rékai
Gábor góljaival ismét iksz, 2-
2 lett. Az ifjúságiak ezúttal is
remekeltek (3-0). S ettől
kezdve már egyik csapa-
tunknak sem termett pont a
bajnokság hátra lévő két
játéknapján. A felnőttek
előbb Nyíracsádon 3-1-re,

majd itthon a Mikepércstől
4-0-ra kaptak ki. A két meccs
egyetlen találatát Halász
Sándor jegyezte. Az ifisták
előbb 3-2-re, majd 4-2-re
szenvedtek vereséget. Ezzel
felnőtt csapatunk zuhanóre-
pülést végezve a 11., utolsó
előtti helyen landolt a záró
fordulót követően. Így tavas-
szal a dobogó helyett a kie-
sés elkerülésért kell majd csa-
tába indulniuk az Oláh-legé-
nyeknek. Az ifisták ugyanak-
kor bronzérmes helyen telel-
hetnek. 

Kézilabda: egy pont maradt a tarsolyban
Egy ponttal a tarsolyában

sereghajtóként fejezte be a
megyei férfi kézilabda baj-
nokság őszi idényét a Bocs -
kai SE, azaz októberben
nem sikerült további pontot
hozzá tenni a szeptember-
ben megszerzett egy pont-
hoz. 

Pedig öt meccs adott hozzá
alkalmat, ám ezek közül csak
egyszer, a Debreceni KSE II.
ellen állt legközelebb pont-
szerzéshez a társaság, de
végül ekkor is kikapott 23-20-
ra. A többi fellépésén egya-
ránt nagy gólarányú vereség-
be szaladtak bele Nemesék.
Az Amatőr KK-tól 34-19-re, a
Püspök ladánytól 43-13-ra, a
Hajdú bö ször  ménytől 43-16-
ra kaptak ki, míg a záró for-
dulóban az addig pont nélkü-

li Deb receni Honvédtól 30-
23 arányban maradtak alul. A

csapat tagjai közül az ősz
folyamán Nemes István 30,

Major Norbert 29 találattal
voltak a legeredményesebb
játékosok.

A Megyei férfi kézilabda-
bajnokság

őszi végeredménye

1. H.-böszörmény 9 9 0 0 283-163 18
2. P.-ladány 9 8 0 1 276-169 16
3. Polgár VKSK 9 6 1 2 201-176 13
4. Amatőr KK 9 5 0 4 249-223 10
5. Debr. KSE II. 9 4 2 3 212-218 10
6. Földes SE 8 3 1 4 174-192 7
7. Balmazújv. II. 9 3 0 6 180-247 6
8. Nádudvar II. 9 1 2 6 201-246 4
9. D. Honvéd SE 8 1 1 6 192-241 3

10. Vámospércs 9 0 1 8 167-260 1

Fotó és szöveg:
Faragó László

Egy ponttal zárták az őszi szezont a kézilabdázók

Lehó István
alkotása az

őszi tárlaton

Huszadik alkalommal ren-
dezték meg Debrecenben az
amatőr alkotók országos
képző és iparművészeti tárla-
tát, közismert nevén az Őszi
Tárlatot. A Méliusz-központ
szervezésében megvalósuló
kiállításnak a Kölcsey Köz -
pont adott helyet. Ötvenegy
képzőművész alkotása  ke -
rült kiállításra, közöttük a
vámospércsi Lehó István
Malomgát című munkája is,
amelyet az országos tárlatra
is beválogatott a neves szak-
emberekből álló zsűri. A cso-
dálatos természeti táj, amely
Vámospércs és Bagamér
között található, évről évre
megihleti a Művésztelep
résztvevőit. Az idén nemcsak
festővásznakon elevenedett
meg a tájvédelmi körzet egy-
egy részlete, hanem animá-
ciós film is készült a dimbes-
dombos vidékről.

Az alkotó és vendégei az
őszi tárlaton 

(Fotó: Sz. Vrancsik Éva)

Budapesttől Bécsig futott
Papp Sándor vámospércsi

futó az utóbbi években
rendszeresen részt vesz
hosszú és rövidebb távú
futóversenyeken. Október
19-23-ig második al kalom-
mal fu tott a Bu dapest-Po -
zsony–Bécs szupermarato-
non, amely a fu tóversenyek
csúcsa. 

Két békéscsabai és egy
fővárosi sportolóval közö-
sen teljesítették a há rom
országon áthaladó 320 km-
es távot. Mivel egy fő hiány-
zott a csapatukból, öt napon
keresztül mindannyiuknak
kellett futni hegyen-völgyön
át. A sportoló elmondása
szerint sok versenyen részt
vett már, de ez nem hasonlít-
ható egyikhez sem. Minden
nap fitten kellett rajthoz áll-
ni, és időre teljesíteni a napi
távot, versenyezni a nemzet-
közi futógárdával. – 135 csa-
pat nevezett a versenyre,
amelynek mezőnye még
szétszakadva is nagy látvá-
nyosságnak számított azo-
kon a településeken, ahol
áthaladtunk. Nagy erőt
adott, amikor kisiskolások,
óvodások zászlókkal a ke -
zükben biztattak bennün-
ket, s olyan is volt, aki kerék-
párral jött mellettünk egy
szakaszon. Ugyan „csak” 20-

30 km esett egy emberre
naponta, de nehezítették a
terepviszonyok a versenyt, s
az, hogy nagy forgalmú uta-
kon futottunk. Köszö net tel
tartozom Ménes Andrea pol-
gármesterasszonynak és az
önkormányzatnak, ugyanis
a 35 000 Ft-os nevezési díj
felét kifizették helyettem,
valamint Rosenfeld Sándor
képviselő úrnak, aki szintén
anyagilag támogatta részvé-
telemet a versenyen. Úgy

érzem, a város is velem
együtt teljesítette a távot,
amit egyszer egyéniben is
szeretnék lefutni.

Következő tervem a Ba -
laton szupermaraton, amely
márciusban lesz. Ez a ver-
seny körbe megy a magyar
tengeren, lehet görkorival és
kerékpárral is nevezni. Ha
valaki kedvet érez a több
mint 200 km-es versenyre,
tartson velem, képviseljük
együtt a várost!

Hegyen-völgyön át futottak 
(Fotó: Magánarchívum)

Zempléni élmények
A vizsolyi templom kertjében

A bajnokság 
őszi végeredménye

1. Hajdúb. II. 11 8 2 1 46:20 26
2. Nyírábrány 11 6 2 3 38:26 20
3. Józsa 11 5 2 4 25:21 17
4. Nyíracsád 11 5 2 4 31:28 17
5. Nádudvar 11 5 1 5 22:22 16
6. Tiszacsege 11 4 3 4 27:22 15
7. Fülöp 11 4 2 5 28:34 14
8. Mikepércs 11 4 2 5 19:31 14
9. H.-hadház 11 3 4 4 18:20 13

10. Görbeháza 10 3 4 3 17:21 13
11. Vámosp. 10 3 2 6 15:33 11
12. Egyek 10 1 2 7 22:30 5
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