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A múlt havi számunk-
ban a Ménes Andrea pol-
gármesterrel készített in -
terjúnkban igyekeztünk
az önkormányzat és a pol-
 gármester elmúlt négyévi
munkáját úgy bemutat-
ni, hogy minden lénye-
ges, a városlakók szem-
pontjából fontos terület
érintve legyen. Igye kez -
tünk a döntések hátteré-
be bepillantást nyújtani
és arra kértük Ménes
Andreát, hogy összegez-
ze a most lezáródó négy
esztendő teljesítményét.

A mostani interjúban –
bár kétség kívül nem lehet
nem érinteni az elmúlt idő-
szakot – azokról a tervekről
kérdeztük, amelyeket akkor
valósíthat meg, ha október
harmadikán ismét bizalmat
kap Vámospércstől.

– Mielőtt a konkrét ter-
vekről kérdezném, engedje
meg, hogy arra kérjem első-
ként, hogy így a helyi válasz-
tási kampány vége felé mond-
jon néhány szót arról, hogy
milyen személyes tapaszta-
latokat szerzett, miközben
a választókkal találkozott.

– Amikor a kampány el -
kezdődött igyekeztem más-
ként részt venni benne, mint
ahogy általában csinálni
szokták. Sokan az ellenfelei-
ket figyelik, hogy reagálja-
nak a lépéseikre, vagy eset-
leg negatív kampányolásba
kezdenek. Én úgy döntöt-
tem, hogy ez emberileg sem
járható út. Sokkal fontosabb
volt számomra, hogy a vá -
lasztókra figyeljek a lehetsé-
ges versenytársak helyett.
Mindig a városunkért és az
itt élőkért dolgoztam, a kam-
pányban is az ő véleményük
érdekelt, ezért rájuk figyel-
tem, velük törődtem. Az
ilyen időszak mindig hasz-
nos egy városvezető számá-
ra, mert ilyenkor nagyon sok
emberrel találkozom rövid
idő alatt, és a velük folyta-
tott beszélgetésekből min-
dig összeáll bennem egy kép
arról, hogy mi az, ami a leg-
inkább bántja őket, minek

örülnek a legjobban, és az is
kiderül, hogy mit várnak el
tőlem, mint polgármester-
től. Örülök, hogy épp erről
kérdez, mert így lehetősé-
gem nyílik arra, hogy ez
úton is mindenkinek, aki
támogatott megköszönjem a
számomra és a Fidesz színei-
ben induló képviselőjelöl-
tek számára eljuttatott re-
kordszámú ajánlószelvényt,
kopogtató cédulát, amit kap-
tunk, mert jó érzés a biza-
lomnak ez a megnyilvánulá-
sa. Ez a sok-sok ajánlószel-
vény azt üzeni számomra,
hogy érdemes hinni abban,
amit csinálunk, és hogy az
emberek akkor értékelik az
erőfeszítéseinket. Persze nem
voltak ezek a beszélgetések
kritika nélkül valók, de nem
is lehet elvárni, hogy ennyi
embernek minden egyfor-
mán tetsszen. A dicséret jól

esik, de a kritikát is szívesen
fogadtam, mert azt tapasz-
taltam, hogy abban nem a
rosszindulat, vagy az irigy-
ség, hanem a jobbító, segítő
szándék fogalmazódott meg
a városlakók részéről. E nél-
kül pedig nem lehet igazi
városfejlesztésről, vagy hite-
les önkormányzati munká-
ról beszélni.

– Mi az, amit egyszerre
több ember említett általuk
elvárt feladatként az önkor-
mányzat felé?

– Elsősorban a mindenna-
pi életet érintő, helyi, vagy

kisközösségi problémákat
fogalmaztak meg és a jelen-
legi, szorító gazdasági hely-
zetben ez teljesen érthető.
Igényelték a csatornázást, az
utak állapotának javítását,
megélhetési nehézségekre
panaszkodtak. De sokan kér-
deztek olyan dolgokról is,
amelyekről én magam azt
hittem, hogy mindenki előtt
ismertek, de kiderült, hogy a
suttogó propaganda nálunk
is működik és sajnos néha
sikerült megtéveszteni jó -
szándékú embereket, akik-
nek szerencsére a személyes
találkozások során konkrét
ügyekben is sikerült elmon-
danom az igazságot. Azt hi -
szem meggyőzően el tud-
tam mondani, hogy döntése-
ink mögött jó szándék húzó-
dik, s hogy mindig közössé-
gi érdeket képviselek, és
hogy lépésről lépésre halad-
va, átgondolt fejlesztések
mentén már rövid és közép-
távon is jelentős, az embe-
rek mindennapi életében is
érezhető fejlődést tudunk
elérni, ha bíznak bennem és
a jelöltjeinkben.

Ugyanakkor azt is láttam,
hogy vannak, akik türelmet-
lenek. Egyik napról a másik-
ra akarnak mindent megol-
dani és nem nagyon tudnak
örülni a már elért eredmé-
nyeknek. Pedig állítom, hogy
az elmúlt négy év során sta-

bilizáltuk az önkormányzat
helyzetét, helyrehoztuk, az
előző testület alatt félrecsú-
szott beruházásokat, az in -
tézményeink szinte mind-
egyikét felújítottuk és stabil
feltételrendszer biztosítása
mellett sikeresen működtet-
jük. Parkolót építettünk, uta-
kat aszfaltoztunk, játszótere-
ket adtunk át. Ezen kívül
olyan projekteket állítot-
tunk össze, amelyekhez for-
rásokat sikerült elnyernünk,
és amelyek látványos fejlő-
dést biztosítanak Vámos -
pércs nek az előttünk álló
időszakban. 

– Adhat -e plusz segítséget
az, hogy az országot Fidesz
kormány vezeti, ráadásul
kétharmados többséggel?

– Nézze, az eredményeink
eddig is azt mutatták, hogy
ha keményen dolgozunk,
akkor képesek vagyunk a
város érdekében sikereket
elérni, de az Ön által említett
politikai helyzet talán soha
vissza nem térő, páratlan le-
hetőség Vámospércs számá-
ra. Ha az itt élők ismét meg-
erősítik a fideszes városve-
zetést, akkor olyan területe-
ken is magunk mögött tud-
hatjuk a kormányzati támo-
gatást, amelyeken más eset-
ben el kellene felejtenünk
azt. Higgye el, én tudom, mit
jelent csak önerőből elérni
valamit. Időnként bizony
nagyon nehéz még akkor is,
ha a törekvésünk jó, sok
ember célját testesíti meg,
de aztán valahogy mégis
más hol támogatják, más te -
lepülésnek adnak rá forrást.
Biztos vagyok abban, hogy
ha megkapom a lehetőséget,
hogy folytassam a munká-
mat, akkor az értelmes kö-
zösségi céljaink elérésében a
kormány anyagi és szakmai
támogatása nem lesz kérdé-
ses számunkra.

– Beszéljünk a konkrétu-
mokról. Hogyan szeretné
fejleszteni Vámospércset?

– Néhány napja átadtuk a
Művelődési Ház felújításá-
nak és átépítésének második
ütemét. Ezzel sikerült a ko -
rábbi városvezetés által nem

megfelelően előkészített és
elindított beruházást olyan
állapotba hozni, hogy ismét
van egy elegáns és télen, nyá-
ron használható színházter-
münk, és sikerült az intéz-
mény előterét és parkolóját is
rendbe hozni. A harmadik
ütem, vagyis a tetőtér kiala-
kítása már a következő cik-
lusban történik meg, de min-
denképpen be akarjuk ezt
fejezni. Még az idén megva-
lósul az intézmény számítás-
technikai fejlesztése is. Ok -
tóber elsején lerakjuk a Vá -
mospércsi Kistérségi Járó -
beteg-szakellátó Központ
alapkövét. Ez az egészség-
ügyi beruházás alapvető és
pozitív változást hoz majd.
Az itt élők és a kistérség lakói

olyan fontos szakellátást
kapnak meg, helyben, ame-
lyekért most még Debre cen -
be kell utazniuk. Ráadásul
harminc, harmincöt ember
számára munkahelyet is biz-
tosít a létesítmény. Terveink
szerint ez a következő év
májusában készül el. Folytat -
juk a szennyvíztisztító üzem
megépítését és a csatornahá-
lózat kialakításának prog-
ramját. Erre első lépcsőben
nyertünk már pályázati for-
rásból támogatást, amennyi-
ben a végleges terveinket is
elfogadják, 2011-2012-ben
ez a beruházás is elkészül. Az

egészséges ivóvíz biztosítása
érdekében csatlakoztunk a
Kelet-Hajdúsági Ivóvízjavító
Programhoz, amelyben a
résztvevő települések azt a
célt tűzték ki célul, hogy
lakóik számára minőségi
ivóvizet biztosítanak. Az elő-
zetes tervek pályázati támo-
gatást kaptak, jelenleg a szak-
 minisztériummal együtt mű-
ködve a végleges tervek
kidolgozása zajlik. Addig is
igyekszünk a saját városunk-
ban tenni a jobb ellátásért,
ezért még az idén egy 100%-
ban önkormányzati tulajdo-
nú cég veszi át a Vízmű üze-
meltetését annak érdekében,
hogy végre fejlesztések tör-
ténjenek a minőség javítása
érdekében, és hogy a város-
lakók számára történő víz-
szolgáltatás díja a még elvi-
selhető mértékben változ-
zon. A debreceni agglomerá-
ció több mint húsz települé-
sével bekapcsolódtunk egy
olyan programba, melynek
célja a szeméttelep felszámo-
lása. Terveink szerint az
ezzel kapcsolatos beruházás
2011-ben elkezdődik. A leg -
kritikusabb állapotban lévő
nem szilárd burkolatú utak
kezelésére kész tervünk van,
ennek engedélyeztetése most
van folyamatban. Addig is,
még ezen az őszön útsimí-
tást és kátyúzást végzünk
ezeken a szakaszokon.

És higgye el, még hosszan
sorolhatnám, mi mindent
tervezünk városunk fejlődé-
se érdekében, de fontosnak
tartom, hogy csak olyat em -
lítsek, ami rövidtávon látha-
tó és kézzelfogható lesz, ma
már, egy ilyen bizonytalan
világgazdaságban csak keve-
sen hisznek a hosszútávú
tervekben, pedig nekem
velem együttműködő mun-
katársaknak több évre előre
kell fejlődési irányokat kije-
lölnünk. Ezekhez a tervek-
hez kérem most a vámospér-
csi városlakók támogatását.
Mert  „közös az út, közös a
cél, folytassuk együtt Vá -
mos pércs!”

Ménes Andrea polgár-
mester és Halász János

államtitkár átadja a 
megújított színháztermet

A felújított Művelődési Ház kívülről

A megújult Idősek Otthonának homlokzata

Az egyik legfontosabb feladatának tekintette eddig is
a polgármester az utak állapotának javítását. Az

elkészült útburkolatok mellett a többi úttest aszfalto-
zására is kész tervekkel rendelkezik

A díszterem és az ünnepség közönsége



A képviselő-testület szeptember 3-án rendkívüli, nyílt
ülést tartott. Első napirendi pontban a testület arról döntött,
hogy Vámospércs belterületén, a 476/13 helyrajzi számon, a
valóságban Marinkán található telek közművesítése és
útcsatlakozása érdekében Vámospércs belterület 476/12
hrsz. út és az odavezető víz, szennyvíz kivitelezőjének kivá-
lasztására (un. „kerítésen kívüli” munkák) közbeszerzési eljá-
rást kíván lefolytatni. Ezt a közbeszerzési eljárást a
Vámospércs- Kistérségi Nonprofit Kft-vel, a járóbeteg szak-
rendelő kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszer-
zési eljárásával együttesen folytatja le. Második napirendi
pontban a képviselők úgy határoztak, hogy az elmúlt évek-
hez hasonlóan, idén is csatlakozik az önkormányzat a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. évi kiírásához, és az „A” és „B”  típusú pályázatokat kiír-
ja. Következő napirendi pontban a képviselő-testület a
Közbeszerzési Bizottság döntését – a Vízjogi engedélyes ter-
vek, Kiviteli tervek és közbeszerzésük, valamint a Műszaki
leírás készítése vonatkozásában – Vámospércs és Nyír -
mártonfalva települések szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
létesítményeinek ügyében elfogadta, a lefolytatott eljárást
eredményesnek nyilvánította és az eljárás nyertesévé a Hidro
Ber Plusz Kft.-t nyilvánította. Negyedik napirendi pontban a
képviselő-testület megtárgyalta a „Döntés a TÁMOP–5. 1. 3.–
09/2 Közösségi felzárkóztatás a mély szegénységben élők
integrációjáért című pályázat előkészítése” tárgyú előter-
jesztést és az alábbiak szerint döntött: Vámospércs
Önkormányzat Képviselő-Testülete egyetért azzal, hogy  a
TÁMOP–5. 1. 3. – 09/2 Közösségi felzárkóztatás a mély sze-
génységben élők integrációjáért című pályázat felhívására
benyújtandó pályázat programjában szereplő akcióterület-
hez csatlakozzon és a pályázatban, mint akcióterületi tele-
pülés szerepeljen, a település partnerként együttműködjön
a pályázó konzorciummal a projekt előkészítésében és meg-
valósításában, és felhatalmazza Ménes Andrea polgármestert
arra, hogy erre vonatkozóan partnerségi együttműködési
megállapodást írjon alá a pályázó konzorciummal. Utolsó
napirendi pontban a képviselők egy része bejelentette az
egy havi tiszteletdíjukról való lemondást: Ezzel a gesztussal
a képviselők támogatni kívánják azt a kezdeményezést,
miszerint, 2010. október 2-án a TEVE Erős emberek magyar
bajnokságát kívánja a település megrendezni, amelyre a
Vámospércsi Sporttelepen kerülne sor. Az eseményt a
Sport 1 Tv is közvetíteni fogja. A rendezvény költségeinek
támogatására Szabó Gyula, Kovács Sándorné, Polgárné Nagy
Elvira, Tömöri Lajos, Huszti János, Lakatos József és Rácz
Ildikó települési képviselők az augusztus havi tiszteletdíjuk-
ról lemondtak, illetve Csuth Imréné képviselő asszony a
szeptember havi tiszteletdíját a Vámospércsi Református
Egyház javára ajánlotta fel. A testület ezt követően zárt ülé-
sen folytatta a munkáját, ahol egyedi kérelmek megtárgyalá-
sára került sor.

Ménes Andrea
polgármester
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HÍRDETMÉNY

Vámospércs Város önkormányzat közigazgatási
területére vonatkozó 228/2010.(VIII.16.) önkormány-
zati határozattal elfogadott

SZERKEZETI TERV

valamint a 8/201.(VIII.16.) Önkormányzati rendelet-
tel elfogadott

SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS  
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

a Polgármesteri Hivatal (Vámospércs, Béke u. 1.)
földszinti előterében az önkormányzat 30 napra köz-
szemlére kitétette.

Az érdeklődők és az érintettek megtekinthetik, és a
műszaki csoport nál felvilágosítást kaphatnak.

Ménes Andrea
polgármester

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára,

(2006. október 10.)

FAGYAL BARNA

halálának negyedik évfordulóján.

„Egy égő csillag száll keletre,
útja ezüstös lángban ég;
távolba tűnt…szikrázó útja
már nincs sehol, már újra kék.

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
Nyomában égő seb fakad,
De vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”

/Wass Albert/

Bánatos feleséged: Margó,
lányod: Brigitta, párja: Sándor

Köszönjük mindazoknak, 
akik Emlékedet őrzik és ápolják.

SZEPTEMBERBEN SZÜLETTEK:
VERPELÉTI EDINA (Verpeléti Barnabás és Nagy Edina)

HÁZASSÁGKÖTÉS

SZABÓ IMRE és BÉKE MÁRIA

AKIK NINCSENEK KÖZÖTTÜNK

MARÁZI CSABA LÁSZLÓ,
HOLIK SÁNDOR,
GYÖRGY ESZTER

A Művelődési Ház és Könyvtár

PROTOKOLL A MINDENNAPOKBAN
(akkreditációs lajstromszáma: PL-4519)

ingyenes képzést indít 

A képzés ideje és időbeosztása:
2010. október 8. december 3. 
90 óra (53 óra elmélet 37 óra gyakorlat péntekenként 8.00-

16.00)
A képzés célcsoportja: közszolgáltatásban dolgozó munka-

vállalók, valamint azon személyek akik részt kívánnak vállalni a
helyi társadalom közösségi tevékenységének segítésében(akár
önkéntesként is) és érdeklődnek a képzéssel megszerezhető
ismeretek iránt.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: befejezett kö zépis-
kolai végzettség

A képzés moduljai:
– A viselkedés kultúra alapjai
– Protokoll a hivatali, üzleti életben
– A vendéglátás protokollja
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
– A társadalmi érintkezés szabályainak ismerete és alkalma-

zása.
– Események, rendezvények protokoll szabályai és alkalma-

zása.
–Hivatalos kapcsolatok protokollja, gyakorlatban való alkal-

mazása.
– Vendéglátás protokollja.
A képzés helyszíne: Művelődési Ház és Könyvtár,

4287 Vámospércs, Debreceni út 2.
Jelentkezési határidő: 2010. október 04.
Jelentkezés: 
Diósné Kozma Erzsébet vagy Hajdu Zoltánné
Művelődési Ház és Könyvtár, 
4287 Vámospércs, Debreceni út 2.
Telefon: 52/591-038 és 52/591-039

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társ finanszírozásával valósul meg.
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MARÁZI CSABA LÁSZLÓ

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

GYÖRGY ESZTER

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

részvéttel osztoztak

Tisztelt Választó polgá rok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati kép-

viselők és polgármesterek választását 2010. október 3. nap-
jára tűzte ki.

A választásokról általában

A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen az önkormány-
zati képviselőket ún. egyéni listás választási rendszerben választják
meg, azaz a szavazólapon valamennyi jelölt neve, kiket a helyi válasz-
tási bizottság nyilvántartásába vett, ábécé sorrendben szerepel. A
választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a tele-
pülésen megválasztható képviselők száma, vagyis Vámospércsen 8
fő. Nagyon fontos, hogy amennyiben a választópolgár 8-nál több
jelöltre voksol, abban az esetben a szavazatát érvénytelennek nyil-
vánítják.

Megválasztott képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb
szavazatot kapták. Nem lehet képviselő az a jelölt, aki nem kapott
szavazatot. Ha a mandátumkiosztás során szavazategyenlőség miatt
nem osztható ki az összes mandátum, a jelöltek mandátumhoz jutá-
sát a he lyi választási bizottság sorsolással állapítja meg. Ha kevesebb
képviselőt választanak meg, mint a megválasztható képviselők szá-
ma, a be nem töltött helyekre időközi vá lasztást kell kitűzni.

A polgármestert többségi módszerrel választják, azaz az lesz a
település polgármestere, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szava zat -
egyen lőség esetén a választás eredménytelen, és időközi választást
kell tartani. A választópolgár csak egy polgármesterjelöltre szavaz-
hat.

Szintén most kerül sor a megyei közgyűlés tagjainak megválasz-
tására is. A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok
me gyei listán választják. A vá lasztás tekintetében minden megye
egy választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú város,
valamint a főváros. A választópolgár egy megyei listára adhatja le
érvényesen szavazatát. A megyei listák a leadott szavazatok arány-
ában, a törvényben meghatározott számítási mód alapján jutnak
mandátumhoz.

Választási Bizottság

A Helyi Választási Bizottság:
Elnöke: Tarr Józsefné
Tagjai: Kelemenné Hajdó Mária elnökhelyettes, Bálega Jánosné 
Póttag: Szűcsné Ujvári Ildikó
A Helyi Választási Bizottság székhelye: 
4287 Vámospércs Béke utca 1. 
Telefon: 52/591-503; fax: 52/591-515

Szavazókörök

Kérjük a választópolgárokat figyelmesen olvassák el az ÉRTESÍ-
TŐN feltüntetett szavazókör számát és címét. 

001. számú szavazókör: Vámospércs Malom utca 2.  (Piremon
Nyomda)

002. számú szavazókör: Vámospércs Béke utca 1. (Városháza)
003. számú szavazókör: Vámospércs Béke utca 1 (Városháza)
004. számú szavazókör: Vámospércs Nagy utca 4 ( Általános

Iskola)
005. számú szavazókör: Vámospércs Iskola utca 2. (Óvoda)

A szavazás

Szavazni 2010. október 3-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet szemé-
lyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri szavazóhelyi-
ségben. A választópolgárok tartózkodási helyükön ( 2010. június 16-
ig bejelentett és érvényes tartózkodási helyen ) igazolással szavaz-
hatnak. 

A választópolgár tartózkodási helyén igazolással csak akkor sza-
vazhat, ha a szavazás kitűzését megelőző legalább 30 nappal (2010.
június 16-ig) Vámospércsen érvényes tartózkodási helyet létesített.

Amennyiben a választópolgár érvényes tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, csak a lakóhelyén szavazhat.

A mozgásukban gátolt választópolgárok írásban mozgóurnát igé-
nyelhetnek. A szavazás  napja előtt a Helyi Választási Irodánál  lehet
leadni az igényeket ( 4287 Vámospércs Béke utca 2. Okmányiroda
épületében ) , a szavazás napján pedig  a szavazatszámláló bizottsá-
goktól lehet mozgóurnát igényelni. A mozgóurnát a szavazatszám-
láló bizottság legalább két tagja szállítja a helyszínre. A szavazóköri
helyiségben legalább két szavazófülkét és két urnát kell biztosítani.
A szavazóhelyiségben a bizottság jelen lévő tagjainak száma három
fő alá nem csökkenhet.

A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópol-
gárok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkod-
hatnak. A szavazatszámláló bizottság - a személyazonosság és a lak-
cím megállapítására alkalmas igazolvány alapján - megállapítja a sza-
vazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegy-
zékben. A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választó-
polgárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfelelően
igazolni, illetőleg aki - törvényi feltételek hiányában - nem vehető fel
a névjegyzékbe. 

A személyekről a szavazatszámláló bizottság jegyzéket vezet. Ha
a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a
választópolgárnak a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlé-
tében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el. A szavazatszámláló
bizottság szükség esetén - a választópolgár befolyásolása nélkül -
megmagyarázza a szavazás módját. A szavazólap átvételét a választó-
polgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Az írásképte-
len választópolgár helyett - e tény feltüntetésével - a szavazatszámlá-
ló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetőleg akit testi fogya-
tékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópol-
gár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes - segítségét igénybe veheti.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre, listára lehet a neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt
két, egymást metsző vonallal lehet. A választópolgár a szavazólapot
borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság előtt urnába helyezi.

Ha a választópolgár a borítéknak az urnába történő helyezése
előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazó-
lapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe új lapot ad ki, és
ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság a rontott szavazó-
lap helyett újat - személyenként - csak egyszer adhat ki. A szavazat-
számláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja.
Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak elő-
térben tartózkodnak, még szavazhatnak. A szavazatszámláló bizott-
ság jelen levő tagjai együttesen kötelesek összeszámlálni valameny-
nyi szavazólapot.

A kisebbségi önkormányzati választásokról

A Helyi Választási Bizottság 2010. augusztus 6-i ülésén 2010. októ-
ber 3-ra kitűzte Vámospércs településen a cigány kisebbségi önkor-
mányzati vá-lasztást is.

Ezen a választáson azon választópolgárok szavazhatnak és lehet-
nek jelöltek, akik 2010. július 15-ig kérték a cigány kisebbségi válasz-
tói névjegyzékbe történő felvételüket. A névjegyzékbe történő fel-
vételről, vagy esetleg a kérelem elutasításáról valamennyi érintett
határozati formában már értesült. Július 15. után már nem lehet
kérelmezni a névjegyzékbe történő felvételt.

Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget. 

Tisztelt Választópolgárok!
Az időközben aktuális választási hirdetményeket a polgármeste-

ri hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint itt és az Országos
Választási Iroda www.valasztas.hu internetes portálon olvashatják.
Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a
Helyi Választási Irodához fordulhatnak.

Hegedűs Anita
Helyi Választási Iroda Vezető

Önkormányzati választások október 3-án



A Tegyünk Együtt Vá -
mospércsért Egyesület ok -
tóber 2-án rendezi az  I. Vá -
mospércsi Erős Em berek
Magyar Kupáját. A verse-
nyen hivatásos spor tolók,
köztük Szilágyi Zsolt – aki
több Európa csúcsot tud-
hat a magáénak – mérik
össze erejüket, a kamion-
húzástól kezdve a „koffer”
cipelésig.

Egyesületünknek ez ed -
dig a második ilyen nagysza-

bású rendezvénye. Az első a
Vámospércsi Nyári Szabad
Egyetem volt, melynek fő
témája városunk szociális
térképének elkészítése volt.
Ezen az eseményen több
egyetemről érkezett hallga-
tók vettek részt nyári gyakor-
latuk letöltésére.

E mellett az egyesület fenn-
állása, vagyis 2008 óta min-
den karácsony előtt meg ren-
dezzük a „Sok szeretet, egy
kis dobozban” című ado-
mány gyűjtő akciónkat, mely-

nek lényege, hogy a rászoru-
ló családokban élő gyerme-
kek is ajándékokhoz jussa-
nak az ünnep alkalmából.
Eddig minden évben szép
számmal kaptunk felajánlá-
sokat, és így egy rászoruló
gyerek sem maradt ajándék
nélkül.

A mostani erőpróbára

mindenkit szeretettel vá -
runk, sőt, aki kilátogat a ver-
senyre, az akár saját magát is
felfedezheti a nézők sorai-
ban, mivel az erős emberek
versenyéről összefoglalót
készít és sugároz a Sport
Televízió.

Kovács Sándor
egyesületi elnök

Nyárvégi Városnap és jó hangulat
Vámospércsi nyárbú-

csúztató rendezvényre,
vagyis egy kötetlenül, kö -
zösen eltöltött, szórakoz-
tató nyári délutánra hív-
ták a város és a művelő-
dési ház vezetői augusz-
tus utolsó szombatján a
városlakókat. Az előké-
születek igen nagy izga-
lomban zajlottak, mert
az időjárás ismét kiszá-
míthatatlannak bizonyult,
a nyár ténylegesen bú -
csú zott. Délelőtt, amikor
a színpadot dekorálták
még esett az eső, így biz-
tos, ami biztos az iskola
tornatermét is alkalmas-
sá tették a közönség foga-
dására.

A programot három óra-
kor nyitották a Művelődési
Ház és Könyvtár kiállítóter-
mében, ahol „Művész vámo-
sok -vámos művészek” cím-
mel Lehó István és Nagy
István műveiből rendezetek
kiállítást, amit. Ménes And -
rea polgármester és Kupecz
József a Vám és Pénzügyőr -
ség Észak-Alföldi Regionális
Parancsnokságának sajtó-
szóvivője nyitotta meg.

Ugyancsak ebben az idő-
ben indult a program a Nagy
utcán felállított szabadtéri
színpadon, ahol a Debreceni
Triál Klub Parkour bemuta-
tóját követte a Kyo Hungária
Team karate csoport műso-
ra. Ők Égerházi Imre vezeté-
sével szintén Debrecenből
érkeztek. A karate bemutató
részben a tagtoborzást is
szolgálta, hiszen a csoport
várta és várja a sportág iránt
érdeklődőket soraiba. 

Az amatőr csoportok mű -
sorában négy órától helyi és
helyi kötődésű csoportok
szerepeltek. A sort a VIP
Showtánc kezdte, majd a
Feeling Fantasy Tánc Stúdió
folytatta, ezt követően Gre -
ga Csaba, majd a Vámos pér -
csi Népdalkör énekelt, az
amatőrök műsorát a Szama -
her Hastánc Stúdió egzoti-
kus műsora zárta. 

Nagy sikere volt a Kre -
denc együttes mulatós mű -

sorának, akik hat óra után
húzták a talp alá valót. A
Debreceni Hol-Tér Kultu -
rális Egyesület Sárkányok
utcaszínháza Szent György
legendáját mutatta be pará-
dés jelmezekben, magas gó -
lyalábakon, közben a színpa-
don zajlottak a következő
műsorszám előkészületei. A
műsort Cozombolis élő kon-
certje, majd tűzijáték zárta.
Akik ezt követően mulatni
illetve táncolni szerettek
volna megtehették az éj-
szakába nyúló utcabálban,
melyben Kobezda Barna
szolgáltatta a zenét.

Kiegészítő programként a
kicsinyeket Szentirmai Pé -
ter, a vámospércsiek előtt
már jól ismert lufi hajtogató
bohóc várta. Az arcfestő
sátorban egészen sötétedé-
sig Ivánczáné Kovács Anikó,
Oláhné Pólyik Ilona, Pol gár -
né Daróczi Anikó, és Tardi
Sándorné Zsuzsa festették
fáradhatatlanul a cicákat,
lepkéket és sok mást, amit a
gyerekek kértek. 

Diósné Kozma Erzsébet
a művelődési ház

igazgatója

Szerva itt, csere ott
Egy fiatal, feltörekvő

civilszervezet számára
kulcskérdés a fennmara-
dás szempontjából, ho-
gyan alakul számukra az
első három esztendő. Az
elején ugyanis még viszi
a csapatot a lelkesedés, de
amikor kiderül, hogy egy
sportegyesület fenntar-
tás és működtetése ke-
mény munkát jelent, ak -
kor felvetődik a kérdés,
hogyan tovább. 

Egy részük itt adja fel, de
aki átbillen a holtponton, az
már bízhat a hosszú távú
működésben. A Vámos pér csi
Asztalitenisz Sport Egye sület
elnöke, Ács Péter szerint ők
sikeresen vették az akadályo-
kat és úgy érzi, ennek is
köszönhető, hogy szeretik és
megbecsülik őket a városban. 

A sportegyesület immár

2007 óta működik és azóta
folyamatos fejlődésen megy
keresztül, mondta Ács Péter.
Hozzátette azonban, hogy
bár igyekeznek minél töb-
bet tenni a csapatért, támo-
gatók nélkül nem lennének
ilyen eredményesek. Az asz-
taliteniszezőket évek óta
támogatja Ménes Andrea
polgármester és a képviselő-
testület, de számíthatnak az
általános iskola támogatásá-
ra is. Edzéseiket körülbelül
negyvenen látogatják rend-
szeresen, közülük húszan
még kiskorúak, ők hetente
háromszor is tréningeznek.
Az egyesület a 2009-2010-es
szezonban két csapatot indí-
tott a Hajdú Bihar Megyei 2.
osztályban és tizenöt nevező
közül az egyik negyedik, a
másik pedig a hatodik helye-
zést érte el, ami egy ilyen fia-
tal szervezetnél elismerésre

méltó teljesítménynek szá-
mít. Az idén, ugyanebben az
osztályban szintén két csapa-
tot indítanak, ami jelzi, hogy
szakmailag továbbra is jó
úton járnak. Igyekeznek
megfontolt döntéseket hoz-
ni, mondta az egyesület ve -
zetője, ezért nagy hangsúlyt
helyeznek az utánpótlás-ne -
velésre. 2010-ben, a Diák -
olimpia Megyei Döntőjén fiú
és lány kategóriában is a
dobogós, 2. illetve 3. helye-
zést szerezték meg. 2010 má -
jusában pedig Püspök la -
dány ban, az Országos Ser -
dülő és Ifjúsági versenyen
egy 1., két 2. és egy 3. helye-
zést értek el. Ács Péter el -
mondta, hogy a sport nem
csak a felkészülésről és a küz-
delemről szól. A sport nyel-
vén az emberek könnyeb-
ben megérthetik egymást és
közösség összetartó ereje is

van. Éppen ezért, már 2008
októbere óta szerződéses
keretek között együttmű-
ködnek a nagyváradi TIBC-
LAU Sportegyesülettel, a
határon túl élő magyarokkal
való kapcsolattartás erősíté-
sének érdekében. 2009-ben
közösen indították el az úgy-
nevezett EURO regionális
rendezvénysorozatot, mely-
nek 15 állomása volt eddig és
több mint 130 játékos vett
részt a programban. Összes -
ségében tehát eredményes
időszak van a Vámospércsi
Asztalitenisz Sport Egye sü -
let mögött és minden okuk
meg van, hogy optimistán
nézzenek a jövőbe. Ha mégis
kérhetnének valamit a sporto-
lók jó tündérétől, akkor az
csak az lenne, hogy minél töb-
ben keressék fel őket akár egy
kis szabadidős testmozgás,
akár versenysportolási céllal.

Mivel lapunk előző száma épp a tanévnyitóval egy
időben jelent meg, ezért az iskolai hírek a tanévkezdést
eleveníti fel, különös tekintettel a kis elsősökre, akikre
az iskolában is kiemelt figyelmet fordítanak. Az össze-
foglalót Papp Lászlóné igazgatóhelyettes írta.

Szeptember elsején 8 órakor a tanévnyitó ünnepély
kezdetével visszavonhatatlanul megkezdődött a
2010/2011-es tanév. Különösen nagy és talán egy élet-
re szóló emlék lesz ez az iskola legifjabbjai számára,
akik ettől a pillanattól lettek hivatalosan is a Mátyás
Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
Szerető óvónénijük kíséretében, kíváncsisággal teli
izgatottsággal lépték át az iskola kapuját, miután még
egy búcsúlátogatást tettek korábbi otthonukban, az
óvodában. Fogadásukról jelképesen az idén ballagó
nyolcadikosok gondoskodtak, akik az ünnepség végén
– új hagyományt teremtve – az iskola nyakkendőjét köt-
hették fel a legkisebbeknek. Az ünnepség után még a
megszokott óvodai csoporttársakkal sétáltak át új ott-
honukba a Nagy utcai iskolába, ahol már a tanító nénik
vezetésével vehették birtokukba az osztálytermeket. A
korábbi évekhez hasonlóan ez már nem volt új szá-
mukra, hiszen több alkalommal is meghívást kaptak
leendő iskolájukba. A jól bevált Ovi-Suli napon pedig

már leendő tanító nénijükkel tölthettek el egy hasznos
délelőttöt. A dolgos hétköznapok megkezdődtek, és
nagy lelkesedéssel kezdték el a „Tudás Várának” meg-
hódítását. Kívánjuk, hogy váljanak valóra álmaik, s
minden nap azt érezzék, hogy érdemes ebbe az iskolá-
ba járni, és nagyon jó iskolásnak lenni. 

A  „Vámospércs Gyermekeiért” Alapítvány köszöne-
tet mond mindazoknak, akik adójuk 1 %-át felajánlot-
ták az alapítványnak. 

Az így összegyűlt összeg: 637 692 Ft, amit az erdei
iskola támogatására, tanulmányi versenyek nevezési
díjaira, tanítást segítő eszközök vásárlására fordítunk.

Erős Emberek Magyar kupa 2010
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Az egyik legsikeresebb műsorszám
a mazsorett-bemutató volt

Balogh Balázs
Erdei Petra
Hlinka Sándor
Jónás Krisztián
Jónás Levente
Kacsándi Lili Fruzsina
Korcsmáros Zsanett
Kovács Ádám
Lakatos Bence János
Maczó Réka
Maczó Szebasztián Tamás

Nagy Kevin
Polgár Vivien
Sarkadi Regina Krisztina
Silye Borbála Boróka
Szabó Bence Máté
Takács Fanni
Tordai Tamás
Tuss Zsolt
Ujhelyi Éva
Vályi Attila
Zahonyai Bernadett

1.a osztály, Csuth Imréné

Első osztályosaink 

Árva Kristóf
Bányai Dominik Csaba
Cseh Donát Sándor
Deák Zsuzsanna
Erdei Dóra
Gajdos Petra Dorina
Grega Zsuzsa
Gyarmati Bianka Kata
Juhász Fanni
Kiss Sándor
Kovács Attila
Krek Rebeka Dorina
Lakatos Panna

Nagy Attila
Nagy Nándor
Palugyai Bence Róbert
Papp Tímea
Rácz Roland László
Tejfel György
Tóth Boglárka
Tóth Dóra
Tóth Tivadar Rajmond
Varga Botond Gyula
Varga Dániel
Vincze Koppány

1.b osztály,  Nagyné Pesti Gyöngyi – Ludmanné
Németh Marianna

Alföldi Máté   
Borsó Sándor László
Diós Rita Krisztina
Fagyal Boldizsár
Ferkovics Vanda
Fűzfői Márk
Gál Zsolt
Hajdu Dániel
Jónás Ernő
Karacs Anna Erzsébet
Kiss Róbert Iván
Lakatos Lionel Zsolt
Lengyel Fruzsina

Maczó Krisztofer
Medgyesi Levente Imre
Nagy Eszter
Rácz Zsófia Sára
Szabó Gergő
Szabó Martin Ervin
Szilágyi Márk
Szűcs Eszter Ilona
Vásárhelyi Szabolcs
Veres Patrícia Réka
Vincze Viktória
Vincze Vivien

1.c osztály, Ottó Mária – Tarr Anita

Ilyen nehezékkel nem könnyű az előrejutás

A versenyen országos
csúcskisérlet megdönté-
sére kerül sor, a legrégeb-
bi rekordot adná át a
múltnak Szabó Zsolt,
1999 óta a söröshordódo-
bás csúcsa 675cm, meg-
érett az idő a megdöntésé-
re... 

Tervezett 
versenyszámok:

– Kamionhúzás 
– Hordódobás magas-

ba 12,5kg-mal 
– Egykezes nyomás

vagy vegyesnyomás 

– Pakolás: Lengő, kof-
fer, zsák, hordó 

– Erőkalapács

Meghívott versenyzők: 

Szabó Zsolt, Sárai Ist -
ván, Lukács Krisztián,
Endrei Zsolt, Bíró István,
Hajnal Tamás, Saliga Ta -
más, Bartalos Tamás, Gab -
riel Ardelean, Kor tián
Sándor. 

A verseny a Magyar
Erősember Szövetség kie-
melt rendezvénye.

Kiemelt WHB 

Magyar Kupa –Vámospércs

Az elsősök Oláh Sándorné óvónénivel, 
de a háttérben már a tanítónénik is ott vannak



Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba ( e-mail: endredi@vipmail.hu). 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

A helyi választási bizottságnak: Gaál Sándor 173 db, Kosztin Mihály 500 db, Ménes Andrea
1763 db ajánlószelvényt adott le.
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