
Átadták a régió első golfklubját
Román elsőség a pályaavató nemzetközi versenyen 

Számos alkalommal ad -
tunk már hírt arról, hogy
Vámospércs határában (nagy-
jából feleúton) városunk és
Bagamér között) elkészült
az első kelet-magyarországi
golfpálya. Azért is örvende-
tes ennek létrejötte, mert
munkahelyeket és egyben
szabadidős-sportolási lehe-
tőségeket teremt az itt élők

számára. A Hajdú-bihari Hét -
től a Debrecenig, a Vámos -
pércsi Hírektől a televízió-
kig mindenki hírt annak a
golfpálya átadási eseményé-
ről, a Boya Eagles Golf &
Country Clubot viselő sport-
centrumban április 17-én
már le is zajlott az első nem-
zetközi golfverseny. A sok
nemzet jelen lévő indulója

között ezúttal a román
Gabriel Toader szerezte meg
az első helyet. 

Barna Éva, az egyik tulaj-
donos szerette volna szerte-
foszlatni a tévedéseket, a kör-
nyéken szállingózó szóbe-
szédeket, miszerint ide csak
azok látogathatnak ki, akik-
nek busásan van pénz a tár-
cájukban. Szerette volna

hangsúlyozni tudósítónk-
nak, hogy bárkit szívesen
várnak, sokféle kedvez-
ménnyel tudnak kedvesked-
ni, s azt mondta: a golf alig
drágább sport, mint a tenisz. 

Az esemény jelentőségét
politikusaink is felmérték,
hisz többen tették tiszteletü-
ket az átadó ünnepségen. 

(erdei)
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Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

A Kihívás napján
Asztalitenisz, úszás, fut-

ball, torna, ökölvívás, futás,
biciklizés, tűzoltó-bemutató,
tánc, görkorcsolya, geriát-
riai gyógytorna – ezek azok a
mozgásformák, amelyek má -
jus 20-án várnak a sportolni,
mozogni szerető vámospér-
csiekre. 

Papp Lászlóné, a Mátyás
Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatóhelyettese tájékozta-
tott arról, mi minden történik
városunkban a Kihívás nap-
ján, azaz május 20-án 0 óra 0
perctől 21 óráig. Szerdai nap
lesz ez, tehát munkanap, s
állítólag ez alkalmasabb a
Kihívás Napja rendezvényei-
nek lebonyolításához, mint
egy hétvégi nap. 

A tanítónő mintegy har-
minc éve dolgozik települé-
sünkön, s szerinte szűk évti-
zede nem nevezett be telepü-
lésünk a Kihívás Napjára,
amelynek eseményeit a Ma -
gyar Szabadidős Sport szö -
vetség szervezi-koordinálja
országszerte. Hogy most Vá -
mospércs is részt vesz a
rendezvénysorozaton, az Mé -
nes Andrea polgármesterasz-
szony szorgalmazásának kö -
szönhető. Az iskola a maga
hatszáz diákjával, az óvoda a
maga 250 gyerekével kiveszi
a részét a nap tennivalóiból, s
nagyjából ugyan ennyien az
ifjak és a felnőttek is aktivi -
zálják ma gukat. 

A kiírás szerint kinek-
kinek 15 perces sportaktivi-
tást (más szóval: pulzus-
számnövelő tevékenységet)
kell tanúsítania a nap folya-
mán. Hol fognak mo zogni az

arra vállalkozók? Az iskola
tornatermeiben, a tanuszo-
dában, a mű velődési ház
előtti téren, a sporttelepen,
a kerékpár úton, az egészség-
ügyi központ udvarán, a
Ban csi-hegyi játszótéren va -
lamint a Főtéren.  

A települések kategóriákra
vannak osztva, Vámos pércs a
3-8 ezer lelket számláló nagy-
községek és kisvárosok között
versenyez. Azok a települések
kerülnek a legszorgalmasab-
bak közé, amelyek a lélekszá-
mukhoz viszonyítva a legtöb-
ben spor tolnak ezen a napon. 

S mi lesz, ha egész nap esik
az eső? Akkor csak a
zárt helyiségekbe szervezett
programokat bonyolítják le.
A vállalt programokat nem
lehet elcsalni, ugyanis szúró-
próbaszerűen ellenőrizni
fogja az említett szabadidős
sportszövetség, kíváncsi lesz
arra, hogy hol, milyen lelke-
sedéssel tesznek eleget a vál-
lalásaiknak.   

Erdei Sándor

Papp Lászlóné
(Fotó: Magánarchívum)     

Képünkön Pósán László, Tasó László országgyülési képviselők (Fidesz), Theo Kuppens, a klub elnöke, 
az egyik tulajdonos, Ménes Andrea, Vámospércs polgármestere, a megyei közgyülés tagja (Fidesz), 

Barna Éva résztulajdonos, Suba László, Vámospércs alpolgármestere,
Gálgyor Gábor, a Magyar Golfszövegség képviseletében mint a szövetség tagja

(Fotó: Magánarchívum)

Köszönet 
Gyengéd irányításod befolyásolt mindenben,

amit tettem, amit teszek, és amit valaha tenni fogok.
Jóságod kitörölhetetlenül rányomta pecsétjét

mindenre, ami voltam, ami vagyok és ami valaha
leszek.

Ily módon részese vagy mindennek, amit elértem,
és amivé válok.

Amikor segítek a szomszédomnak, ott van a te
segítő kezed is.

Amikor enyhítek barátom fájdalmán, ezért Ő
neked is tartozik.

Amikor szavakkal vagy példamutatással helyes
utat mutatok egy gyereknek, elsősorban te vagy
a tanítója.

Minden, amit teszek, a tőled tanult értékrendet
tükrözi vissza. Minden rossz, amit kijavítok,
minden szív, amelyet felvidítok, minden ajándék,
amelyet szétosztok, teher, amelyen könnyítek,
irántad való tiszteletadás, a maga szerény módján.

Mert te adtál nekem életet, és ami még fontosabb
leckéket arra, hogyan kell élni. Te vagy minden
jónak a forrása, amit elértem életem során.

Mami, köszönetet mondok mindazért, ami vagy
és ami én vagyok! 

Ezekkel a gondolatokkal kívánom köszönteni Anyák
napja alkalmából a város minden kedves édesanyját.

Szeretettel: 
Ménes Andrea polgármester 

Végjáték: nem a bajok okozóinak, hanem az
ország lakóinak van vesztenivalójuk

Ma már talán majdnem
mindenki érzi, hogy a 2006-
os, példátlan módon, köz-
pénzből szervezett hazug-
ságsorozattal elnyert kor-
mányzási lehetőség, és ki -
csalt felhatalmazás, az or -
szág legújabb kori történel-
mének legsúlyosabb válsá-
gát hozta a nyakunkba. A
2002-es választásokig, an -
nak szükséges terjedelme
miatt nem tekintek vissza,
csupán az összehasonlítás
tényszerűsége miatt érin-
tem, grafikonok és oszlop-
diagramm segítségével. Vi -
lágos lesz mindenki számára
mire gondolok, amikor az
állami vagyon privatizáció-
jából származó bevételek
mozgását állítom párhu-
zamba az állami adósság
növekedésével. Azért tar-
tom fontosnak ezt az infor-
mációt más fontos adattal
megerősíteni, mert ha érté-
kelünk egy helyzetet, akkor
azt az előzményeivel együtt
tényszerűen, és illő az azt
befolyásoló fontosabb kö -

rülmények bemutatásával
prezentálni.

A tények:
– 1. 1990-től, 2007 végéig

az állami vagyon eladásából
összesen 2395 milliárd Ft
bevétel származott, amivel
szemben 1370 milliárd Ft
kiadás és költség merült fel.
A tiszta egyenleg tehát 1025
milliárd Ft, vagyis ennyi volt
17 év alatt az összes koráb-
ban állami föld, szántó, ültet-
vény, erdő, állami gazdaság,
vállalat, gyár, üzem, üzlet
eladásából származó összes
bevétel! Megjegyzésképpen
írom le, egy „sima, lassan
megszokott” 5%-os áfaeme-
lés egy év alatt jelent ennyi
bevételt az országnak! Tehát
az állami vagyon közel 90%-
os kiárusításából összesen
1025 milliárd Ft bevétel érke-
zett az államkasszába. (1990-
ben 1869 állami vállalt mű-
ködött az országban, 2007.
végére ez 129-re csök-
kent!)

– 2. 1990-től, 2007 év
végéig (hozzá lehetne még

adni és tovább rontaná az
arányeltolódást a 2008 év-
ben eladott közel 400 milli-
árd Ft is) az állami vagyon-
ból az MDF vezette kormány
1990 és 1994 között 16,5%-ot
privatizált, a FIDESZ által
vezetett kormány 1998 és
2002 között 7,5%-ot, az
MSZP–SZDSZ kormányok
1994-től 1998-ig és 2002-től
2007 végéig 76,5 %-ot priva-
tizáltak.

– 3. Az állam eladósodott-
ságát az évente megtermelt
összes bruttó nemzeti ter-
mékhez viszonyítottan szá-
mítva látható, hogy annál
nagyobb mértékben nőtt az
adósságunk, minél több álla-
mi vagyont el az aktuális kor-
mány.

Bátran kijelenthetem, hogy
az MSZP–SZDSZ gazdaság-
politikája nem más, mint
eladni, amit lehet, ha lehet-
séges kizárólag a baráti kör-
nek, és abból meglépni nép-
szerű intézkedéseket, mint
néhányat említve a 13. havi
nyugdíj, és az 50%-os bér-

emelés, illetve ebből elindí-
tani az egyébként szükséges
beruházásokat, irreálisan
magas fajlagos költséggel,
mint az autópályák építé-
se, valamint PPP-program
keretében megtámogatott,
majd visszabérelt ingatla-
nok, luxus börtönök, kollé-
giumok építését. 

Az MDF kedvencévé váló
„politikai zseni és szakem-
ber” Bokros és főnöke Horn
kormányfő például regnálá-
sa alatt eladták az összes álla-
mi vagyon 43%-át!

De emlékezzünk a Kóka-
féle „Pannon Pumára”, a
„minket irigyel Európa”,
illetve a „dübörög a gazda-
ság és nagy jólét”, kijelen-
tésekre és az azt kísérő tíz-
milliárdokat emésztő rek-
lám- és propaganda hadjárat-
ra. 2006 végétől azonban
ránk zuhant a valóság, és
2007-ben már teljesen leállt
a magyar gazdaság. A 0,8 %-
os gazdasági növekedés nem 

(folytatás a 2. oldalon



(folytatás a z. 1,. oldalról)

jelentett mást, mint a fekete-
gazdaságból eredő fogyasz-
tást, legyenek erősek, ez
egyébként nem más, mint a
csempészet, a kábítószer
kereskedelem és a pornó-
ipar „hozadéka”.

2008 őszéről nem kell
hosszan szólni, hiszen tud-
juk, hogy Gyurcsány és
Bajnai egyaránt azt mondták
októberben, hogy minket
nem fog igazán érinteni a
pénzügyi világválság, mert a
„magyar pénzügyi szektor
erős”. A minden más ország-
tól drágábban felvett hite-
lekre először azt mondták,
hogy csak azért vettük fel,
hogy „soha ne kelljen hozzá-
nyúlni”, ehhez képest már
szinte teljes egészében elfo-
gyott. Mit ad Isten, éppen
2010. áprilisától kell majd
megkezdeni a törlesztését,
amire azt mondta a bukott
pénzügyminiszter, „ez telje-
sen korrekt”. 

Bajnai felbukkanásáról
Navracsics Tibor találóan
azt mondta: - „Amerre megy
Bajnai, oda vándorolnak az
uniós források.” Először az
uniós forrásokat koordináló
kormánybiztos volt, véletle-
nül együtt dolgozott egy ide-
ig Dobrev Klárával is(!),

később önkormányzati mi -
niszter lett, aztán legutóbb
gazdasági és nemzeti fejlesz-
tési miniszter, most pedig az
ismert módon kormányfő.
Az uniós pénz tehát követi
Bajnait, ezért nyugodtan
lehet mindenki, rövidesen a
kancellária fogja felügyelni
az uniós források felhaszná-
lását. Hajdú-Bétes dolgaira
nem térek ki, így is elég nyo-
masztó érzés ismerni a
választókerületben azokat a
szerencsétlenül járt családo-
kat, akiket érintett közben a
példátlan pénzkimentés, aki-
ket egyszerűen gazdaságilag
és morálisan tönkretettek.
Az off-shore cégek világá-
ban jártas „szakértő” és most
a jelenleg kormányfő sze-
rint, a problémákat a „hozzá
nem értésük” okozott. 

Újabb megszorítások

Mi várható? Egy biztos,
vannak olyan csoportok, és
vannak olyan kormánypárti,
illetve a kormányt feltétlenül
támogató képviselők, akik-
nek elemi szüksége van a
mentelmi jogra és a gazdasá-
gi bűncselekményeket elfe-
dő 5 éves elévülési időre.

Közben újabb megszorí-
tások nyomorítják az életün-
ket az MSZP és az SZDSZ,
illetve az egyre nyíltabban
velük szavazó MDF támoga-
tásával, aminek hatására már
közel 600 ezerre nőtt a mun-
kanélküliek száma. Sorra
dőlnek be a lakáshitelek,
megszűntetik a gázártámo-
gatást, a 13. havi nyugdíjat,
csökkentik a béreket, meg-
szűntetik a lakásépítési tá -
mogatást, lecsökkentik a
gyed idejét, a táppénz össze-
gét. A legújabb kormányt
már utálja mindenki, akinek
helyén van az esze, és nem
eszi meg a „túl sokat fogyasz-
tottunk”, a „hitelből nem
lehet szociálpolitikát mű -
ködtetni”, hangzatos szloge-
neket. A baj okozója a koráb-

ban említett gátlástalan el -
herdálása és kimentése az
országok biztonságát jelen-
tő állami vagyonnak, illetve a
kontroll nélküli pénzelosz-
tás gyakorlatának bevezeté-
se. Attól kezdődően, amikor
az Országgyűlés hatásköré-
ből egy sima „feles törvény-
nyel” Lampert ígérete sze-
rint (elég volt hozzá az MSZP
és az SZDSZ) kivették az uni-
ós pénzek felhasználásának
rendjét és ellenőrzését, elsza-
badult a pokol. Nem volt
elég az állami vagyon arcát-
lan elosztogatása egymás
között, nem volt elég az
ország érdekeinek feladása a
multinacionális cégek és
pénzügyi csoportok javára,
és nem volt elég az örökös
pénzügyi függőséget jelentő
hitelfelvétel, még az utolsó
felzárkózási esélyt jelentő
uniós pénzeket sem enged-
ték valóban demokratikus
úton, a választók által felha-
talmazott képviselők bevo-
násával és közreműködésé-
vel felhasználni.

A játszma azonban kezd a
vége felé közeledni, és ezért
nincsen fontosabb, mint
elkerülni az Alkotmánymó -
dosításokra is lehetőséget
adó kétharmados vereséget,
illetve ezzel együtt elérni az
utolsó állami vagyonelemek
és hosszú távú szerződések
garanciájával elérhető örö-
kös gazdasági befolyás meg-
szerzését.

Ezért minden hatalomban
töltött perc szándékos káro-
kozást és további terheket
jelent a lakosság számára,
ugyanakkor erősíti az ördö-
gi tervek végrehajtásának
esélyét.

Mi nem mehetünk el

Abban egészen biztosak
lehetnek, hogy sokan fogják
elhagyni az országot azok
körül, akik eddig is Cip -
ruson, Luxemburgban, vagy
valamelyik dél-amerikai or -

szágban adóztak, és fiaztat-
ták az itthon kalandos körül-
mények között szerzett
vagyonukat. Nekik nincs
vesztenivalójuk, minden perc
a hazugsággal megszerzett
hatalomban ajándék, és
nekik egyébként „sem fog
fájni”. 

Nekünk azonban, úgy
csaknem tízmillióan, akik-
nek nincsenek off-shore
cégeink, nem tudjuk elke-
rülni az adózás terheit,
nekünk van vesztenivalónk.
Elveszíthetjük az állásunkat,
a lakásunkat, a gépkocsin-
kat, a cégünket, elhagynak
bennünket a gyermekeink,
és nem születnek meg az
unokáink. 

Nekünk van veszteniva-
lónk, mert mi nem mehe-
tünk innen el.

Ezért az ország érdekében
lehetővé kell tenni az elszá-
moltathatóságot és a felelős-
ségre vonást. Ha ez nem tör-
ténik meg, soha nem lesz
súlya és értéke a döntésnek,
soha nem lesz súlya és értéke
a szavazatnak. 

Egységes tiszta szándék-
kal és szavazótáborral, két-
harmaddal lehet Alkot -
mányt módosítani, lehet
végre olyan szabályokat al -
kotni, melyek időállóak, és
valóban a nép és nem a nép
által felhatalmazottak érde-
keit tartják szem előtt. Mi -
csoda különbség!

El lehet érni, és el kell vég-
re érni azt, hogy ennek fon-
tosságát mindenki megért-
se. A magyar emberek jövője
érdekében kell megtörtén-
nie a megtisztulásnak, és ez
be fog következni.

Az első lépés és utolsó
figyelmeztetés az európai
parlamenti választáson kell
bekövetkezzen, a népítélet
napjának pedig bármikor
lesz, a legközelebbi ország-
gyűlési választásokon.

Csak egy fegyverük ma -
radt a hatalomhoz görcsö-
sen és hisztérikusan ragasz-
kodóknak, ha az embereket
sújtó intézkedések okozta
elkeseredés, passzivitásba
fullad. 

Ekkor érezhetnék újra, az
emberek mégiscsak elfogad-
ták, beletörődtek, tehát akár
újra elővethetjük a szokásos
beetetést, újra megpróbál-
hatjuk a szokásos módon,
csalással és hazugsággal.

Ezt a szívességet, most
nem kapják meg a választók-
tól.

Amit kapni fognak, azt
azonban teljességgel megér-
demlik.

Tasó László 
országgyűlési képviselő

(FIDESZ)

A képviselő-testület április 23-án tartotta következő ülé-
sét. A napirendi pontok elfogadása előtt Ménes Andrea pol-
gármester tájékoztatót adott az utolsó, március 30-i ülés óta
történtekről, melyet a képviselők elfogadtak. Első napirendi
pontban a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az az
Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletet,
és az ehhez kapcsolódó határozatot, amely szerint a 2008.
évi költségvetési gazdálkodásról szóló egyszerűsített mérle-
get, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsí-
tett pénzmaradvány-kimutatást a mellékletek alapján fogad-
ta el a testület, valamint elrendelte a könyvvizsgáló által zára-
dékolt egyszerűsített beszámoló közzétételét és felkérte a
polgármestert, hogy egyidejűleg azt az Állami Számvevő -
széknek küldje meg. Ezután a testület elfogadta az éves
összefoglaló ellenőrzési jelentés alapján elkészített, éves
összefoglaló belső ellenőrzési jelentést. Folytatódott a pénz-
ügyi témák megtárgyalása, elfogadásra került a helyi adóbe-
vételek 2008. évi teljesítéséről szóló beszámoló, illetve az
önkormányzat 2008. évi kintlévőségeinek helyzetéről, és
befolyt bevételek alakulásáról szóló beszámoló is. Kö vet -
kezett „A városi és közösségi szolgáltatások bővítése
Vámospércsen” című, ÉAOP-5.1.1/E-2008 pályázati támoga-
tásból megvalósuló beruházások kivitelezőjének kiválasztá-
sa, a nyertes a közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítására a
Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbe-
szerzési tanácsadói névjegyzékben szereplő E-Kvalitás
Minőségügyi és Tanácsadó Kft. tanácsadót cég lett, illetve
ebből a pályázatból megvalósuló út- és parkoló-építési beru-
házások kiviteli terveinek elkészítésével a Viaterv Magas- és
Mélyépítő Tervező Kkt. tervezőt bízta meg a testület. Ezt
követően a képviselő-testület elhatározta, hogy a 2009.
évben megrendezésre kerülő Kihívás Napja rendezvényhez,
továbbá a rendezvény sikeres lebonyolításához szükséges
pénzügyi fedezetet a Művelődési Ház és Könyvtár május 1.
napi rendezvény kiadásainak a terhére biztosítja. Be szá -
molók következtek, elsőként a Vámospércs Mikrotérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője által
Vámospércs Város vonatkozásában elkészített a gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi
az átfogó értékelést tárgyalta meg a testület, majd a
Vámospércs Városi Gyámhivatal 2008. évi munkájáról szóló
beszámoló értékelésére került sor, a testület mindkét beszá-
molót elfogadta. Jogszabályváltozások és feladatok- és hatás-
körök változásai miatt sor került a Szociális Szolgáltató
Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Sza -
bályzatának, szakmai Programjának a módosítására is. Ezt
követően hasonló témákban hozott döntéseket a testület,
elsőként arról, hogy a Hajdúhadház Többcélú Kistérségi
Társulás keretein belül működő Mikrotérségi Intézmény -
fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának – a házi
segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellá-
tása vonatkozásában 2009. 4.30-tól Fülöp község tagságával
történő bővítéséről szóló módosításhoz hozzájárult, és felha-
talmazta a polgármestert a módosított Társulási Meg -
állapodás ellenjegyzésére,  és a társulási megállapodás módo-
sításával a képviselő-testület támogatja a Fülöp Község csat-
lakozását a Vámospércs székhelyű Mikrotérségi Intéz -
ményfenntartó társuláshoz, házi segítségnyújtás és jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás tekintetében, és a
Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat alapí-
tó okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának a szak-
mai programjának módosítását elfogadta valamint hozzájá-
rult ahhoz, hogy a Mikrotérségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti szolgálat vezetését a továbbiakban is a szak-
mai vezető irányítsa 2009. 12. 31-ig. Döntést hozott a testület
arról is, hogy Művelődési Ház I. ütemben használatba kívánt
helyiségek tűzjelző berendezését megépíti, ehhez a testület
felkérte a polgármestert, hogy az árajánlatot tevő cégek
közül az önkormányzat számára összességében legkedve-
zőbb ajánlattevővel az ALARM WACHTER Kft-vel építtesse ki
a tűzjelző rendszert, és az elvégzett munkák fedezetét a kép-
viselő-testület biztosítja és felkérte a polgármestert, hogy a
soron következő költségvetési rendelet módosításakor a tűz-
jelzőhöz szükséges fedezetet építse be a rendeletbe, vala-
mint a testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási
szerződés megkötésére. Ezt követően a testület elfogadta a
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
9/2008. (I.31.) Öh alapján elfogadott Társulási Meg -
állapodást és elfogadta továbbá a Megállapodás módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, valamint fel-
hatalmazta a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt
módosított Társulási Megállapodás aláírására, valamint a
Társulás 2009. évre vonatkozó működtetéséhez szükséges
hozzájárulás összegét 150 000 forintban állapította meg, és
felkérte a polgármestert, hogy a fenti összeg átutalásáról
gondoskodni szíveskedjen. Ezután a  Mátyás Király Általános
Iskola Alapító Okiratának módosítását  és mellékletként csa-
tolt egységes szerkezetbe foglalt változatát és a Vámospércsi
Óvoda Alapító Okiratának módosítását és egységes szerke-
zetbe foglalt változatát elfogadta és javasolta a Vámospércs-
Újléta Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
a dokumentumok elfogadására. Tizenötödik napirendi
pontban a testület megtárgyalta és kinyilatkozta, hogy az
Állami Számvevőszék által 2005–2007. közötti időszakra
illetve néhány tárgyban a 2008. I. negyedévre vonatkozó
számvevő jelentést megismerte és azt megtárgyalta, a testü-
let az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok meg-
szüntetése érdekében  9 pontból álló intézkedési tervet foga-
dott el. Utolsó napirendi pontban a testület elhatározta,
hogy támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatá-
sára. A testület ezt követően zárt ülésen folytatta a munkáját.

Ménes Andrea
polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK EP-választási közlemény
Minden választópol-

gár érdeke, hogy minél
nagyobb számban men-
jünk el 2009. június 7.
napján a választásra.
Ennek érdekében tájé-
koztatom a tisztelt lakos-
ságot, a legfontosabb
választási tudnivalók-
ról.

2009. június 7. napján
kerül sor az Európai Parla -
ment tagjainak a választásá-
ra. A szavazás ezen a napon
reggel 6.00 órától 19. 00 órá-
ig tart. A választó polgár sze-
mélyesen lakóhelyén adhat-
ja le szavazatát.

Milyen iratot kell vinni a

választópolgárnak a szava-
záshoz?  

Régi típusú személyazo-
nosító igazolvány (amely a
lakcímet is tartalmazza)
vagy kártya formátumú sze-
mélyi igazolvány vagy útle-
vél vagy 2001. január 1-jét
követően kiállított vezetői
engedély és mindegyik mel-
lé szükséges a lakcímkártya.

Aki a szavazás napján lakó-
helyétől távol kíván szavaz-
ni, az megteheti, ehhez szük-
ség  van azonban igazolásra.
Az igazolást a lakóhely sze-
rint illetékes jegyzőtől lehet
kérni három formában :

ajánlott levél útján 2009.
június 2-ig

személyesen 2009. június
5-ig 16.00-ig

meghatalmazott útján
2009. június 5-ig 16.00-ig.

Vámospércsen a szavazás
napján az igazolással rendel-
kező választópolgárok a 2-es
szavazó körben (Vámos -
pércs, Béke u. 1.) adhatják le
szavazatukat, mert ez az iga-
zolással szavazásra kijelölt
szavazó kör. 

Tájékoztatom továbbá a
lakosságot, arról is, aki moz-
gásában gátolt az írásban
igényelhet mozgó urnát. A
mozgó urna igénylésének a
rendje:

a szavazás napja előtt a
jegyzőtől lehet igényelni

írásban, a szavazás napján a
lakóhely szerinti szavazat-
számláló bizottságtól lehet
kérni.

A mozgó urnás szavazás-
sal kapcsolatban kérem a
tisztelt lakosságot, hogy a
szavazás napján olyan idő-
pontban igényeljék meg a
mozgó urnát, hogy legyenek
figyelemmel arra, hogy a sza-
vazás 19.00-kor befejeződik. 

A választással kapcsolat-
ban további tájékoztatást a
Helyi Választási Iroda veze-
tőjénél a jegyzőnél lehet kér-
ni 52/591-501 számon.

Helyi Választási Iroda
vezetője

Az Európai Parlamenti választások elé

Munkanélküliség Magyarországon, százalékban

Privatizációs 
bevételek
1990-2007

MDF

1991 =    43 278 milliárd Ft
1992 =   57 413
1993 = 179 536     
1994 = 109 485

MSZP–SZDSZ

1995 = 488 215
1996 = 162 626
1997 = 341 631
1998 = 102 520

FIDESZ

1999 = 113 290
2000 =   19 039
2001 =   35 377
2002 =   10 018

MSZP–SZDSZ

2003 = 134 264
2004 = 113 643
2005 = 125 092
2006 = 292 163
2007 =   67 837

(Becsült adatok alapján
további 150 000 milliárd
Ft került az államkasszá-
ba 2008-ban.) 

Június 7-én adhatjuk le voksunkat az adott körzetben
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Rák: legjobb 
a hangsúlyt a megelőzésre

helyezni 

A Múlt és Jövő Egyesület a kistérségi ÁNTSZ-szel
közösen a Közösségi Egészségterv programjai közül a
mellrák elleni küzdelem jegyében ismeretterjesztő
előadást tartott április 7-én. A résztvevők nagy figye-
lemmel hallgatták Bakonszegi Zsuzsa előadását, mely
nem csak a mellrák, hanem a méhnyakrák kialakulásá-
nak megelőzése és az ezzel kapcsolatos előzetes szűré-
sek fontossága volt a főbb téma. Az előadásból különös
hangsúlyt kapott az általános nőgyógyászati szűrés fon-
tossága a 25-65 éves korosztály számára. E szűrések térí-
tésmentesek, az egészségünk védelme érdekében fon-
tosak. A felvilágosító témák hozzájárultak az egészsé-
gesebb életmód kialakításához, tájékoztatást nyújtott a
helyes étrend és a mozgás fontosságára a zöldségek és
gyümölcsök és a szükséges folyadék fogyasztására. Az
ismeretterjesztő előadás rávilágított arra, hogy a jövő-
ben a szűrésekre vonatkozó meghívást vegyük komo-
lyan, különösen ott, ahol a családban előfordult már
hasonló megbetegedés, mivel 25 százalékkal nagyobb
az esélyük a rák kialakulásához. 

A szerzett hasznos ismeretekkel gazdagodva bízunk
abban, hogy a jelenlévők családjuk és ismerőseik köré-
ben továbbítják az itt szerzett információt. Az előadást
követően a település központjába közös sétát tettünk
bizonyítékául annak, hogy a rózsaszín jelkép viselése
mellett felhívjuk a figyelmet a mell- és méhnyak rák
elleni küzdelem fontosságára a társadalom felnőtt
lakossága számára, csatlakozva e világméretű mozga-
lomhoz.

Megrázóan szép volt a Passió

Másodszor mondtak „gyöngyszemeket”
Szavalóversennyel és esti

gálaműsorral ünnepelték az
egybegyűltek a Magyar
Költészet Napját a művelő-
dési házban. A Gyöngyszemek
elnevezésű vers- és próza-
mondó verseny immáron

második alkalommal zajlott
a városban. A felnőtteknek
meghirdetett ver senyre je -
lentkeztek több település-
ről: Vámospércs ről, Kokad -
ról, Bagamérról, Álmosdról
és a határon túli Nagyvárad -

ról. A PIRCSIKE Vámospér -
csi Közművelődési Egye -
sület által megrendezett sza-
valóverseny célja az iroda-
lom ápolása volt, a költészet
szeretetének elültetése az
olvasókban, ifjabbakban és

idősebbekben egyaránt. A
közönség tehetséges elő-
adók tolmácsolásában hall-
gathatta nagyjaink verseit. A
rendezvényen köszöntőt
mondott Ménes Andrea, Vá -
mospércs polgármestere va -
lamint Somogyi László
Gábor, a PIRCSIKE Vá mos -
pércsi Közművelődési Egye -
sület elnöke.

Díjazottak

Ifjúsági kategória:
I. Janka Barnabás (Kokad)
(Ebben a kategóriában II.

díjat nem adott a zsűri.)
III. Meszesán Nikolett

(Vá mospércs)
Felnőtt kategória
I. Kapus Anita (Álmosd)
II. Hajbók Klára (Nagy -

várad), Holecskó Lászlóné
(Bagamér)

III. Polgárné Nagy Elvira
(Vámospércs)

A díjkiosztásra az esti
gálaműsoron került sor,
ahol újabb szavalatokat hal-
hatott a közönség a ver-
senyzők va lamint Zilahi
Viktória és Vág ner Fruzsina
tolmácsolásában. Grega Csa -
ba népdalokat énekelt, majd
zárásként a nagyváradi SO-
HA Társulat előadta Gábor
Andor Re pülő anyóka című
bohózatát.

Alighogy véget ért a Passió,
a Pircsike Vámospércsi Köz -
művelődési Egyesület ihle-
tett játéka, többen máris
sóhajtozták: most mindjárt
újra megnéznék. A dramati-
zált játék inspiráltságához
nem férhet kétség, hisz a ke -
resztény megváltó szenvedés-
történetének eseményeit idé-
zi fel, jeleníti meg. Jézus
Krisztust más valláson lévők
is sokan tartják olyan szemé-
lyiségnek, egyházalapítónak,
aki a legtöbb embert tett
istenhívővé a Földön. A pas-
sió latin szó, az evangé-
liumoknak a Krisztus ke -
reszthalálával kapcsolatos
eseményeket elbeszélő részét
jelenti.

A Somogyi László Gábor
tanár-festőművész vezényle-
tével létrehozott és végrehaj-
tott akció azért is különle-
ges, mert messze a környé-
ken a húsvét megünneplésé-
nek nem választották ezt a
mély, meghitt, interaktív for-
máját. Rendhagyó volt ez a
vállalkozás azért is, mert az
egyesület a vámospércsi ön -
kormányzat támogatásával a
produkciót nemcsak a legki-

sebb hajdúvárosban, hanem
Bagamérban is be mutatta, s
olyan különleges lelkesedést
sikerült iránta kelteni, hogy
csaknem harminc szereplőt

láthatott a közönség a szín-
padon, köztük polgármes-
tert és gyülekezeti tagokat a
négy történelmi egyház
soraiból. Az már csak a hab a

tortán, hogy a rendkívüli
eseményről a megyei média
több műhelye is fontosnak
tartotta tudósítani. 

E. S.

Lelkiismeretesen készültek az év első egyházi ünnepére 
(Fotó: Szabó Jánosné Margaréta)

Balra Somogyi László Gábor,  jobb oldalt Ménes Andrea
(Fotó: Magánarchívum)

A három versenyző
(Fotó: Szabó Jánosné Margaréta)

„Áprilisi
bolondságok”

Ez volt a címe a debre-
ceni Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és
Művelődési Központ
vers- és prózamondó-ver-
senyének április 18-án,
amelyen a Vámospércsi
Művelődési Ház és
Könyvtár is részt vett
három versmondóval. 

Ignát Róbert, Zilahi
Viktória és Vágner
Fruzsina közül utóbbi
különdíjat vehetett át, a
mások két versenyző
oklevelet és könyvjutal-
mat kapott a szereplé-
séért. Idősebbek is elkezdhetik

(Fotó: Szabó Jánosné Margaréta)

„Hogyan használjam?”
címmel a Városi Könyv -
tárban a lakosság részére e-
ügyintézéssel kapcsolatos
kérdésekre kaphattak vá -
laszt az érdeklődők, és
megtanulhatták a külön-
böző bevallásokat elkészí-
teni, valamint betekin-
tést kaphattak különböző
szolgáltatásokba. (TAJ kár-
 tyához kapcsolódó szol-
gáltatásokkal ismerked-
hettek, gépjármű-, cégke-
resőben böngészhettek
stb.) 

A jelenlévőknek na -
gyon tetszett az előadás és
szeretnék ismereteiket
még tovább bővíteni az e-
ügyintézés körében.

Nyakas Gáborné
könyvtáros

Internet-fieszta a könyvtárban

Terefere Fátyol Zoltánnal
(Fotó: Szabó Jánosné Margaréta) 

Fátyol Zoltán festőmű-
vész-íróval találkozhattak
az érdeklődők a vámospé-
csi művelődési ház kiállí-
tótermében április 24-én.
Mint ismeretes, az alkotó
helybeli származású, kez-
dettől vezeti a művészte-
lepet és a grafikai műhe-
lyet. Az alkotótábor veze-
tőjének fejéből sok érde-
kes művészi cselekvési
program pattant ki, nagy
érdeme van abban, hogy

hazai és külhoni ecset-
mesterek vámospércsi lát-
nivalókat, megörökíten-
dő titkokat fedeztek fel és
választottak képeik té-
máiul. A „piktor doctus”
nemcsak műveli, hanem
tanítja is a képzművészet
tudnivalóit a Kölcsey
tanítóképző főiskolán. Az
érdeklődők a mintegy két-
órás beszélgetés során
megismerhették a szerző
megjelent könyvét is 

Találkozás a vámospércsi 
,,piktor doktusszal”



Futball: egy bravúr, és más semmi 
Hat fellépésük volt április

hónapban a focistáknak,
akik a bajnoki meccsek mel-
lett a Magyar Kupa megyei
selejtezőiben is pályára lép-
tek. Utóbbiban egy kört
éltek túl, amikor is a megye
I-es Nyírmártonfalvát verték
ki a sorozatból. Az 1-1-es
döntetlen a mieink tovább-
jutását eredményezte. A gólt
Halász lőtte. A második for-
dulóban aztán a mieink is
búcsúztak, ekkor a vendég
Blondy 2-1-es győzelemmel
ment tovább. A gólunkat
Károlyi II. A. szerezte. A baj-
nokság négy meccse közül
csak egyet sikerült megnyer-
ni, ám az bravúros diadal
volt. A 16. játéknapon az
akkor 2. helyen álló Józsa
vendégeként fegyelmezett,

jó játékkal, Kiss J. találataival
2-0-ra nyert az Oláh-alakulat.
Sajnos azonban sem előtte,
sem utána nem sikerült pon-
tot szerezni. Így előzőleg
hazai környezetben a Nyír -
ábrány ellen bukott el csapa-

tunk 3-1 arányban (gólszer-
ző: Malmos), majd a 17. for-
dulóban ugyancsak itthon a
Tiszacsege távozhatott 5-2-
es győzelemmel és három
ponttal. A két pércsi gólt
Szabó G., és Károlyi II. A. sze-
rezték. Végül Nádud va ron
próbáltak szerencsét a fiúk,
ám nem jártak sikerrel, a
hazaiak 1-0-ra nyertek. A
mérkőzésekkel kapcsolat-
ban Oláh Sándor edző
elmondta, hogy sajnos állan-
dó létszámgondokkal küsz-
ködtek, hol sérülés, hol mun-
kahelyi elfoglaltság miatt
nem tudta a legerősebb csa-
patot a pályára küldeni.

Emellett több egyéni hiba is
hozzájárult a vártnál gyen-
gébb produkcióhoz. Ezzel
csapatunk 18 fordulót köve-
tően a 11. helyen áll a tabel-
lán.

Kézilabda: megvan az
első győzelem!

A bajnokság 12. fordulójá-
ban végre megtört a jég,
Földesen kétgólos győzel-
met ünnepelhettek a Bocs -
kai SE kézilabdásai, akik
ezzel megszerezték idei első
győzelmüket. Csapatunk ez -
zel elkerült a megyei bajnok-
ság tabellájának utolsó he -

lyéről. Eredmények: 10. ford:
Balmazújváros-Vámospércs
33-19. 11. ford.: Vámospércs-
Nádudvar II. 21-22. 12. ford.:
Földes-Vámospércs 16-18.
13. ford.: Polgár-Vámospércs  

Az állás

1. H.-böszörm. 13 13 0 0 414-247 26
2. Püspökladány 13 12 0 1 417-258 24
3. Polgár 13 8 1 4 300-271 17
4. Amatőr KK 13 7 1 5 366-320 15
5. DKSE II. 13 6 2 5 303-310 14
6. Földes 13 5 1 7 267-286 11
7. B.-újváros II. 13 5 0 8 286-353 10
8. Nádudvar II. 13 2 3 8 299-357 7
9. Vámospércs 13 1 1 11 243-362 3
10.D. Honvéd SE 13 1 1 11 261-392 3

SS PP OO RR TT

MÁRCIUSBAN SZÜLETETT:

MIHALIDESZ ROLAND (Mihalidesz István  és Kacsó Kitti)

ÁPRILISBAN SZÜLETETT:

NAGY PÉTER (Nagy Lajos és Oláh Mariann)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

LÓCZI KÁROLY KRISZTIÁN ÉS NAGY SZILVIA

AKIK MÁR NINCS KÖZÖTTÜNK

MIKLÓSI SÁNDOR

Vizsgára felkészítést, korrepetálást vállalok matematiká-
ból, reáltárgyakból, angolból. Érdeklődni a 210-412-es vagy a
70/ 452-63-60-as telefonszámon lehet.

Ingyenes látásvizsgálat

� Egy héten három alkalommal
ingyenes látásvizsgálat szemész szakorvossal. 
� Szem üveglencsék diszkontáron kaphatók. 

� Bifokális szemüveglencsék
már 6 ezer fo rint/pártól kaphatók. 
� Kon takt len csék és ápolószereik, 

diákoknak 10 százalék kedvezmény! 
� Ak ciós szemüvegkeretek! 

Szem üveg készítés akár 1 órán belül! 

Hétfőtől-péntekig: 9 és 18 óra között, 
szombaton 9 és 13 óra között. 

KONTROLL OPTIKA, 
Vámospércs, Nagy utca 83. szám alatt, 
tel.: 52/211-800, mobil: 20/612-9200.

Tüdőszűrő vizsgálat 
Tüdőszűrő vizsgálat zajlik

a művelődési ház előtti téren
május 7-től 18-ig naponta
8 és 14 óra között. A 40 év
alatti személyeknek a szűrő-
vizsgálatért 840 Ft térítési

díjat kell fizetni. A vizsgálat-
ra mindenki hozza magával
a legutóbbi szűrőlapját, a
betegbiztosítási kártyáját
valamint a személyi igazol-
ványát.

Kerékpárra fel!

Május 1-sején a Túra Klub
és az Önkormányzat által
szervezett kerékpártúra va -
lósult meg a magyar-román
határig nagyszámú gyerekek
és felnőttek bringázása mel-
lett. 

A cél után valamennyien a
sportpályán lévő egész na -

pos programokhoz csatla-
koztak. Várjuk minden pén-
teken 18 órától a kerékpá-
rozást szeretőket, hogy az
egészségük megőrzése érde-
kében gyülekezés a művelő-
dési ház előtt, és csatlakoz-
zanak a kerékpártúrához.
„BRINGÁRA FEL!”

Tizenöt éves a polgárőrség 

A Városi Polgárőr Egye -
sület csaknem tizenöt esz-
tendeje működik Vámospér -
csen, jelenleg 44 fővel. Az
egyesület éves bálját márci-
us végén rendezték meg a
tagok és az egyesület  támo-

gatóinak részvételével. A
2008-as évről szóló beszá-
moló és a kiemelkedő mun-
kát végző polgárőrök jutal-
mazása után finom vacsorát
szolgáltak fel. Az este jó han-
gulatban telt.

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

AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor (e-mail: deidor5@gmail.com). 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

Akik igyekeznek vigyázni ránk
(Fotó: Magánarchívum)  

Május elsején jól sikerült
(Fotó: Szabó Jánosné Margaréta)

Józsán bravúrosan szerepeltek Malmosék, ám a többi meccsen nem ment A bajnokság állása

1. H.-böszörm. II. 18 11 3 4 62-30 36
2. Nyírábrány 18 11 2 5 53-37 35 
3. Józsa 18 10 2 6 40-30 32 
4. Tiszacsege 18 9 4 5 43-31 31
5. Nyíracsád 18 9 3 6 42-34 30 
6. Nádudvar 18 9 2 7 33-36 29 
7. Görbeháza 18 7 4 7 32-38 25 
8. Fülöp 18 6 3 9 39-53 21 
9. Hajdúhadház 18 5 5 8 25-31 20 

10. Mikepércs 18 5 4 9 28-43 19 
11. Vámospércs 18 5 2 11 24-51 17 
12. Egyek 18 3 2 13 44-51  11 
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