
Újabb 
támogatás,
hátrányos
helyzetű

diákoknak

A Bursa Hunga -
rica Felsőoktatási
Ön kormányzati Ösz -
töndíjpályázatot a
hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoru-
ló fiatalok számára
hozta létre 2000-ben
az Oktatási Miniszté -
rium, a települési és
megyei önkormány-
zatok együttműkö-
désével. Vámospércs
ö n k o r m á n y z a t a
2002-től kezdve min-
den évben csatlako-
zott az ösztöndíj-
rend szerhez. Az idei
támogatásokat is a
Ménes Andrea pol-
gármester által veze-
tett megyei közgyű-
lési szociális bizott-
ság bírálta el.

A pályázatnak két
típusa van, ezekből
a vámospércsi önkor-
mányzat azt a változa-
tot támogatja, amely
azokat az önkormány-
zat területén állandó
lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális hely-
 zetű felsőoktatásban
ta nuló hallgatókat segí-
ti anyagilag, akik a kép-
zésre vonatkozó keret-
időn belül, teljes ide-
jű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szak-
képzettséget eredmé-
nyező alapképzésben,
mesterfokozatot és szak-
 képzettséget eredmé-
nyező mesterképzés-
ben, egységes, osztat-
lan képzésben vagy fel-
sőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányai-
kat.

Az ösztöndíj időtar-
tama 10 hónap, azaz két
egymást követő tanul-
mányi félév (2010/
2011. tanév második,
illetve a 2011/2010. tan-
év első féléve). Az idén
összesen tízmillió fo -
rin tot osztottak szét a
pályázók között. A prog-
 ramhoz a megyéből 59
település csatlakozott
és összesen több mint
kétezer tanulót részesí-
tettek támogatásban.
Közülük 31 vámospér-
csi van, akiknek a támo-
gatásához saját forrás-
ból az önkormányzat is
hozzájárul. 

A képviselő-testület elfogadta az idei  költségvetést

XXI. évfolyam, 3. szám
2011. március 

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

Nyolc éve gyakorlatilag
folyamatosan romlik a ma -
 gyarországi önkormány-
zatok gazdasági helyzete,
ezért évről-évre nehezebb
átgondolt és mindenki
számára előnyös költség-
vetést készíteni az adott
esztendőre. Ráadásul az
elmúlt bi zonytalan és sar-
coló időszak felhalmozott
terheit nem lehet egyik
pillanatról a másikra le -
dolgozni. 

Ez az év azonban minden,
országosan öröklött problé-
ma ellenére vízválasztó, mivel
jövőre ígérik az új önkor-
mányzati törvényt, amely
alapjaiban hoz ésszerű átszer-
vezést a helyi testületek szá-
mára megszabott kötelező fel-
adatellátás és a finanszírozás
tekintetében egyaránt. Addig
azonban nagyon kézben kell
tartani a dolgokat, hogy a
működőképesség szintje ne
romoljon. Az elfogadott költ-
ségvetés apropóján kérdeztük
Ménes Andrea polgármestert,
az előttünk álló esztendőről.

– Polgármester asszony,
milyen feltételek mellett kel-
lett az idei gazdálkodást
megtervezni és melyek voltak
azok a szempontok, amelyek
meghatározták, hogy a testü-
let, illetve Ön milyen területe-
ket tart fontosnak a városi
gazdálkodáson belül?

– Fontos elmondani, hogy
annak ellenére, hogy immár
az új kormány határozza meg
az ország fejlődésének irá-
nyát, az önkormányzati terü-
let szabályozására még nem
került sor. Dolgoznak már az
új önkormányzati törvényen,
de várhatóan ebből majd csak
2012-re lesz elfogadott jogsza-
bály. Ez pedig azt jelenti, hogy
az idén még a régi, sokszor kri-
tizált feltételek mentén kellett
terveznünk. Olyan törvényi
feltételek ezek, amelyek szin-
te elviselhetetlenül sok köte-
lező feladatot hárítanak át az
önkormányzatokra kötelező
jelleggel, miközben a feladat-
végzéshez szükséges forráso-
kat nem biztosítják ezekhez.
A pénzt, a saját erőnkből kell
előteremteni az idén is. Most
úgy látom, hogy az új törvény
összeállításánál valóban figye-
lembe kívánják venni a tele-
pülések teherbíró képességét
és az zal is tisztában vannak a
törvényalkotók, hogy a kor-
mány sikere azon is múlik,
hogy a helyi önkormányzatok
mennyire tudják jobbá tenni
a falvakban, városokban élő
emberek mindennapi életét.
Ahol csak tehetem, erre hí -
vom fel a figyelmet sok más
polgármester kollégámmal
együtt, és úgy látom, hogy
tényleg jó irányba mennek a
dolgok, de addig ki kell tarta-
nunk. Ezért az idén a legfonto-
sabb cél az önkormányzat és
intézményei mű ködőképessé-
gének megőrzése volt. Az éle-
tünk komfortosabbá tétele, a
szolgáltatások biztosítása a
városi intézményhálózaton
múlik jó részt, ezért a tőlük
kapott színvonalas ellátást

garantálni kell a városlakók
számára. Megnyugtató szá-
momra, hogy minden nehéz-
ség ellenére sikerül ezt meg-
őrizni úgy, hogy egyetlen
embert sem kell elbocsáta-
nunk. Az pedig manapság
nagy szó, pláne ha figyelembe
vesszük, hogy a gazdasági vál-
ság és a leépítések következté-
ben az önkormányzat igyeke-
zett újra foglalkoztatni azokat
a munkanélkülivé váló em -
bereket, akik e nélkül az utcá-
ra kerültek volna.

– Ez egyébként kötelező
önkormányzati feladat? 

– Közvetlenül a munka-
helyteremtés egyáltalán nem,
az hogy olyan feltételeket
teremtsünk a városban,
amely mind vonzóbbá teszi a
befektetni kívánók szemében
a települést, az
igen. Ezért na -
gyon fontos
például a csa-
tornaberuházá-
sunk sikeres
megvalósítása,
mert enélkül
komoly foglal-
koztatót nem
tudunk idecsa-
logatni. Nem
teremtődnek
munkahelyek,
nem lesz mind
több embernek
biztos megél-
hetése. De tud-
ja, én komolyan
veszem, hogy
azért kaptam,
kaptunk bizal-
mat, hogy ahol
tudunk, segítsünk a nehéz
helyzetben élőkön, s ne csak
sajnálkozzunk, ha nem folya-
matosan keressünk lehetősé-
geket életük jobbítása érdeké-
ben. Ez várospolitikai kérdés.
Ezért a képviselőkkel igyekez-
tünk egy olyan, középúton
haladó gazdálkodási tervet
összeállítani, amely kézben
tartja a pénzügyeket, de nem a
joggal segítséget kérő em be-
rek rovására. Az elmúlt évben
különféle közfoglalkoztatá-
sok szervezésével, több mint
150 embert juttattunk mini-
málbérhez, segélyezés helyett.
Ennek a rendszere most meg-
változott és a munkaügyi köz-
pont lakosságszám arányában
ad az önkormányzatoknak
forrásokat. 2011-re 240 em -
ber foglalkoztatása van beter-
vezve, bár el kell mondani,
hogy nagyobb részük 4 órás
munkaidőben. Ily módon
azonban még mindig többet
lehet hazavinni, mint segély-
ből. Ráadásul bérpótló jutta-
tást csak az kaphat 2012-től,
aki 2011-ben legalább 30 na -
pos munkaviszonyt fel tud mu -
tatni. A munkaviszony meg-
 szerezhető keresőtevékeny-
séggel, egyszerűsített foglal-
koztatással, közfoglalkoztatás-
sal is, de a felkínált lehetőséget
iskolai végzettségtől, s szak-
képzettségtől függetlenül min-
 denki köteles elfogadni.

– Mik a terveik az önkor-
mányzati vagyonnal?

– Na, ez aztán egy érdekes
terület itt Vámospércsen.
Vannak önkormányzatok,

amelyek a jelenleg még szorí-
tó gazdasági helyzetüket úgy
próbálják enyhíteni, hogy
eladnak ezt-azt a vagyonuk-
ból. Mi azon kívül, hogy nem
értünk egyet ezzel, nem is tud-
nánk ezt megtenni, mivel ami-
kor én 2006-ban átvettem a
város vezetését, akkor már
szinte semmi értékesíthető
vagyona nem volt az önkor-
mányzatnak. Ad digra sikerült
mindentől megszabadítani a
várost. De mondom még egy-
szer, mi teljesen más felfogás-
ban gondolkodunk a vagyon-
gazdálkodást illetően. Úgy lát-
juk, hogy a közösség értékeit
nem szabad szétforgácsolni,
azokat inkább gazdaságosan
kell működtetni, s ha lehető-
ségünk adódik, gyarapítani
kell a közös vagyonunkat!

Ennek szellemében teljesítet-
tük a múlt év végére azt az ígé-
retünket, mely szerint a vízi-
közmű vagyonunkat üzemel-
tető vegyes tulajdonú cég
helyére egy teljesen önkor-
mányzati tulajdonban lévő
vállalatot alapítottunk. A Vá -
mos Víz Kft. által termelt be -
vétel pedig mostantól min-
den egyes városlakó életmi-
nőségét igyekszik javítani, és
nem osztjuk meg egy szűk
magánbefektetői csoporttal.
Hatékonyabbá szervezzük a
konyha működtetését is.
Eddig három helyen főztünk
az intézményeinkre, mostan-
tól összevontan, egy helyen,
három helyett egy költségből
tervezzük megoldani ezt.
Döntöttünk arról is, hogy a
városban működő pékséget
megvásároljuk és törekszünk
arra, hogy helyi embereknek
munkát adva, az egész közös-
ség javát szolgálva, gazdaságo-
san üzemeltessük. Tehát gya-
rapítani akarjuk a köz vagyon-
át és nem elherdálni.

– Az elején említette, hogy
a feltételek erre az évre még
nem javultak. Ha nincs több
központi támogatás, viszont
ugyanazokat a feladatokat
el kell végezni, akkor hon-
nan lesz az idén pénz?

– Valóban, ez okozta a leg-
nagyobb fejtörést a tervezés-
nél. Hogy számokat is mond-
jak, mivel az állami forrás az
elmúlt évi szinten maradt, de
a korábban ránk taksált plusz
feladatok nem csökkentek,
ezért az állami normatívákat

összesen 168 millió forint
saját erővel kell kipótolnunk,
hogy a törvény által meghatá-
rozottakat teljesíteni tudjuk
és a város és intézményei
működőképessége ne kerül-
jön veszélybe. Még egyszer
mondom úgy, hogy közben
ne kelljen munkahelyeket
megszüntetnünk. Ehhez ké -
pest a tervezett bevételeink,
melyek a helyi magánszemé-
lyek és vállalkozók adóiból
tevődnek össze, körülbelül
70 millió forintot tesznek ki.
Jól látszik a két számadatból,
hogy a hiányzó összeg felét
sem tudjuk saját magunk elő-
teremteni. A to vábbi lehetősé-
gek nagyon szűkösek, mi vel
újabb hitelt már nem akarunk
felvenni. Bár tavaly szép sike-
reket ér tünk el a mű ködési

hiány enyhíté-
sét szolgáló
Ö N H I K I - s
pályázatokon,
ennek pontos
összegével ter-
vezni  e lőre
nem lehet .
Arra kénysze-
rültünk, hogy
r e n d k í v ü l
takarékos gaz-
dálkodást foly-
tassunk, illetve
arra, hogy a
nem kötelező
feladatainkat
felülvizsgál -
juk. Ennek kö -
vetkeztében,
átmenetileg,
amíg nem ja -
vul a helyze-

tünk, bizonyos adható támo-
gatásokat csak a legszegé-
nyebb körülmények között
élőknek tudjuk a továbbiak-
ban biztosítani. Ezen intézke-
dés következtében megszű-
nik a méltányossági ápolási
díj, a méltányossági köz-
gyógyellátás, va lamint a szi-
lárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási díjtámoga-
tás, bizonyos jövedelmi szint
felett. Ezzel közel 25 millió
forintot takarítunk meg. Az
állam által biztosított szociál-
politikai kedvezmények a
továbbiakban is járnak a tör-
vényben meghatározott felté-
telek mellett. Ugyanak kor
sikerül továbbra is biztosíta-
nunk az átmeneti segélyt a
krízis helyzetben lévők szá-
mára, a temetkezési segélyt, és
a köztemetést is. A tervezés
időszakában ez volt a legne-
hezebb döntés, melyet meg
kellett hoznunk, hisz tisztá-
ban vagyunk a családok egyre
nehezebb megélhetésével, de
nem engedhetjük meg ma -
gunknak, hogy hitelből támo-
gatásokat osztogassunk! Ez
nagy felelőtlenség lenne!

– Tapasztalatai szerint a
valóság mennyire szokta
átírni a most elfogadott ter-
veket?

Elég jelentősen. Említet-
tem már, hogy a különböző,
célzottan kiírt központi forrá-
sokra való sikeres pályázatok
javíthatják a helyzetünket.
Ebben mindig jók voltunk és
minden remény meg van arra,
hogy az idén is nyerünk el fon-

tos pénzeket az Új Széchenyi
Tervből, hazai és eu-s forrá-
sokból. Eleve a kiírásokhoz
alakítottuk a gazdasági prog-
ramunkat, a terveinket. Ha
ezek illeszkednek a pályázati
kiírás céljaihoz és szakmailag
megalapozottak, akkor sike-
resek lehetünk. Erre ösztön-
zöm és bíztatom a városunk-
ban működő vállalkozásokat
is. Jó lenne, ha ezáltal leg-
alább annyi forráshoz juthat-
nának, amely lehetővé teszi
számukra, hogy azokat az
embereket újra tudják foglal-
koztatni, akiket korábban
kénytelenek voltak elbocsáta-
ni. Erre minden esély meg
van, de figyelniük kell a pályá-
zati kiírásokat és p á lyázniuk
kell!

– Kultúra, sport, civil egye-
sületek? Ezek a területek
mire számíthatnak?

– Fontosnak tartjuk, hogy
minél szélesebb lehetősége-
ket biztosítsunk városunkban
a sportolásra és kultúrálódás-
ra. Az önszerveződések min-
dig számíthattak, s a további-
akban is számíthatnak az
együttműködésünkre és az
anyagi támogatásunkra, de a
takarékos gazdálkodás érde-
kében itt is át kellett gondolni
néhány dolgot. A megtakarí-
tás miatt szüneteltetjük pél-
dául az uszoda működését is
addig, amíg a fűtési szezon
tart, és összességében el -
mondható, hogy a korábbi
4 millió forintos támogatást,
amelyet a civil kezdeményezé-
sek támogatására fordítot-
tunk, most 2,5 millióra csök-
kentettük. En nek felosztásá-
ról is csak az év második felé-
ben tudunk dönteni, amikor
már biztos, hogy marad pén-
zünk arra, amire feltétlenül
kell. Arra kérem az egyesüle-
tek, alapítványok tagjait, hogy
értsék meg, szélesebb körű
összefogást kell szerezniük
céljaik eléréséhez. Nem tud az
ön kormányzat kizárólagos tá -
mogató maradni, nincs olyan
anyagi helyzetünk melyben
ezt felelősen fel tudnánk vál-
lalni. Szüksé günk van a mun-
kájukra, ezért kérjük a város
tehetősebb polgárait, támo-
gatásukkal ne hagyják elsik-
kadni az önkéntesek munká-
ját!

Mindent összevetve ne héz
évünk lesz, de a várható pályá-
zati lehetőségek és a tervezett
törvényi szabályozás bíztató
és reménykeltő. Nagy ered-
ménynek tartjuk, hogy nem
nyakló nélküli hitelfelvétellel,
hanem ésszerű gazdálkodás-
sal sikerül biztosítanunk a
város működőképességét, mi -
közben olyan nagy projektek
megvalósulásának lehetünk
ré szesei, mint például a Kis -
térségi Járóbeteg Szakorvosi
Rendelő, mely nemcsak egy
magasabb szintű orvosi ellá-
tást fog helyben biztosítani,
de hozzájárul ahhoz is, hogy a
város legnagyobb foglalkozta-
tójaként megélhetést biztosít-
son sok család számára.  

A Városháza 



Közös jövőnk: Hajdú-Bihar
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, mint a

Hajdú-Bihar megye négy városának művelődési intézményével (Veres Péter
Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Balmazújváros, Derecske Város Önkormányzata, Közösségi Ház és Városi
Könyvtár Komádi, Vámospércs Város Önkormányzata) létrejött konzorcium
vezetője, pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez az „Építő közösségek”
közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázati
kiírásra. A „Közös jövőnk: Hajdú-Bihar” című, TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0032
azonosító számú projekt sikeres elbírálásban részesült. A projekt teljes elszá-
molható költsége 100 %-os támogatási intenzitás mellett 98 959 909 Ft.

A pályázati konstrukció alapvető célja a humánerőforrás fejlesztése, mely
elengedhetetlen ahhoz, hogy javuljon a gazdaság versenyképessége, a foglal-
koztathatóság, a munkavállalók ismeretei és képességei megfeleljenek a mun-
kaerő-piaci követelményeknek, s ezáltal a munkaerő kínálata lefedje a gazda-
ság fejlődése által támasztott újabb és újabb igényeket. Ezt hivatottak elősegíte-
ni – többek között – a közművelődési intézmények által kidolgozott és lebo-
nyolított képzési programok.

A projektben részt vevő konzorciumi partnerek ezt a célt szem előtt tartva
határozták meg feladataikat. Jantyik Zsolt, a Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Művelődési Központ igazgatóhelyettese, projektmenedzser tájé-
koztatása szerint, az eltelt több mint egy év alatt az alábbi feladatok valósultak
meg Vámospércsen:

Két képzés akkreditációja történt meg: a Protokoll a mindennapokban és a
Tormatermesztő gazdálkodó. Az álláskeresési ismeretek képzés akkreditációja
jelenleg folyamatban van. A „Protokoll a mindennapokban” című képzést 20 fő
fejezte be decemberben. A tormatermesztő képzés igazodva a helyi gazdálko-
dási ciklushoz, február 1-jén indult. Az eltelt időszakban három munkáltatói
fórum került megrendezésre.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg. (x)

A képviselő-testület február 14-én rendkívüli zárt ülést tartott,
melyen egyetlen napirendi pontban döntöttek a képviselők egy
határidőre benyújtandó pályázat tárgyában.

Ezt követően, a testület február 15-én megtartotta rendes ülé-
sét. A nyílt ülés első napirendi pontjában a 2011. évi költségvetési
rendelet elfogadására került sor, a második napirendi pontban, a
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabá-
lyairól szóló rendeletet fogadták el a képviselők. Az új helyi szo-
ciális rendelet március 1-jétől lép hatályba, ennek megfelelően a
települési szilárd hulladék-rendelet is módosításra került, illetve
az intézményi térítési díjakról is külön rendeltet alkotott a testü-
let. Ötödik napirendi pontban egy új rendelet elfogadására került
sor, az anyakönyvi eljárás egyes díjainak megállapítása tárgyában.
Hetedik és nyolcadik napirendi pontban a Hajdúhadházi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módo-
sítása és egységes szerkezetben való elfogadására került sor, illet-
ve a társulás ülésein való részvételre – Ménes Andrea polgármes-
ter akadályoztatása esetén – helyettesítésére kijelölte Huszti János
alpolgármestert a testület. Nyolcadik napirendi pontban arról
született döntés, hogy 2011. február 16. napjától az önkormányzat
bérbe adja a tulajdonában álló – Vámospércs, Béke u. 3. sz. alatti
ingatlanban lévő – 39 m2-es irodát határozatlan időre, 30 napos
rendes felmondási idővel, havonta bruttó 25 000 Ft bérleti díjért
az Archi Stat Építésziroda Kft. részére. Kilencedik napirendi pont-
ban határozat született arról, hogy a víz- és csatornaszolgáltatásra
vonatkozóan a Vámosvíz Kft.-vel megkötni kívánt üzemeltetési
szerződést a testület jóváhagyja. Tizedik napirendi pontban a
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Igazgatójának kérelmét
megtárgyalták a képviselők, és úgy határoztak, hogy tulajdonosi
hozzájárulást adnak ahhoz, hogy a Temetkezési Vállalat a
Vámospércs Városi Önkormányzat tulajdonában álló Debrecen I.
kerület, belterület 9193 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Arany
János u. 42. szám alatt található ingatlanon temetésszolgáltatási
irodát alakítson ki, valamint a Debrecen II. kerület, belterület
22273 hrsz-ú ingatlanon, 24 órás halott szállítási készenlét meg-
valósítására telephelyet hozzon létre. A hozzájárulást az önkor-
mányzat azzal a feltétellel adta meg, hogy a Hajdú-Bihar Megyei
Temetkezési Vállalat Vámospércs Városi Önkormányzattól, a
beruházás eredményeként az ingatlanokban bekövetkező érték-
növekedés megtérítését nem követeli, sem egyéb jogcímen – a
beruházással kapcsolatosan– az önkormányzat felé követeléssel
nem él. Következő napirendi pontban döntés született arról,
hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány- OFA- KSZM-11221/2011 azonosí-
tószámú – közfoglalkoztatás – szervezők foglalkoztatásának
támogatására. A pályázat keretében – a pályázati kiírásban meg-
határozott feltételek figyelembevételével – 5 fő közfoglalkoztatás
– szervező foglalkoztatására kíván a város támogatási igényt
benyújtani. Tizenkettedik napirendi pontban a testület úgy hatá-
rozott, hogy magyar projektpartnerként részt kíván venni a
Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében a „Hatékony információcserére
alapuló munkaerő-piaci együttműködés az Érmelléki térségben”
címmel – vezető partnerként a Keleti Régió Személyi Szolgáltató
és Tanácsadó Nonprofit Kft. által  benyújtandó pályázatban,
amelyhez 500 000 Ft összegű saját forrást biztosít a 2011. évi költ-
ségvetésben a működési célú általános tartalék terhére.
Következő napirendi pontban a képviselők megtárgyalták a GET
ENERGY KFT. közüzemi auditszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát,
és úgy döntöttek, hogy megbízási szerződést köt az önkormány-
zat a kft.-vel. A nyílt ülés utolsó, tizennegyedik napirendi pontjá-
ban a testület úgy határozott, hogy pályázatot hirdet a Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) mun-
kakörének betöltésére. Az „Egyebekben” a testület Csuth Imréné
és Kosztin Mihály települési képviselők tiszteletdíjáról való
lemondás-bejelentésüket elfogadta. Ezt követően Ménes Andrea a
nyílt ülést bezárta, majd ezt követően a képviselő-testület zárt ülé-
sen folytatta a munkáját, ahol egyedi kérelmek megtárgyalására
került sor.

Ménes Andrea polgármester

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

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tervei
2011. február 4-én, pénte-

ken délután háromórai kez-
dettel közmeghallgatást tar-
tott Vámospércs Város Ci -
gány Kisebbségi Önkor -
mány  zata. Az eseményen el -
hangzottak az ez évi céljaink
és terveink:

Oktatás és a szakmai to vább-
 képzés támogatása, fenntar-
tása, valamint a felnőttokta-
tás, átképzés és továbbkép-
zés feltételeinek megterem-
tése, munkahelyek létreho-
zásának szorgalmazása, segí-
tése, fenntartása, Vámospér -
csen élő roma emberek élet-
körülményeinek felzárkóz-
tatása, fellendítése.

Szeretnénk kultúránk meg-
őrzése céljából egy olyan tár-
sulatot létrehozni, amely to -
vább vinné hagyományain-

kat például: zene, tánc, ko -
sárfonás, seprűkötés. Sze -
retnénk ezek mellett külön-

böző pályázatokban részt
venni a közmunka, föld-
program, élelmezés, fű tés és

kirándulások szervezése te -
rületén. Terveink között sze-
repel, hogy különböző sza-
badidős programokat szer-
vezünk felnőtteknek és gye-
rekeknek egyaránt.

Ezek a céljaink és terveink.
Vezetőségünk úgy érzi, ha
ezeknek csak 40% vagy 50%-a
lesz sikeres, akkor is kimond-
hatjuk, hogy csináltunk, és
tettünk valamit a vámospér-
csi roma közösségért.

Szó esett ezek mellet
internet használatról a CKÖ
házban, az általános iskolá-
sok ballagási ruháinak támo-
gatásáról valamint a bálás
ruhák kiosztásának meg-
szervezéséről.

Szabó Béla
Cigány Kisebbségi

Önkormányzat vezetője

Új Széchenyi Hitel indul
a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál 2 milliárd Ft-os alappal

A Magyar Vállalkozás -
finanszírozó Zrt. a ko ráb-
ban Új Magyarország
Mikrohitel néven műkö-
dött hitelprogram átalakí-
tásával 2011. február 1-jén
elindította az Új Széche -
nyi Hitel Progra mot. 

A Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Ala pít -
vány – mint jelenlegi közre-
működő szervezet – 2010.
február 14-től tudja a hitel-
programot nyújtani a vállal-
kozóknek. A program egyes
feltételei az Új Széchényi
Tervhez illeszkedve és a
program eddigi működésé-

nek tapasztalatai alapján
módosultak, a főbb módosí-
tásokat és feltételeket az
alábbiakban foglaljuk össze.

A program keretében 10
millió Ft-ig lehetséges hitel
nyújtása mikro- és kivállalko-
zások számára, azaz lehető-
ség nyílt arra, hogy legfeljebb
50 főt foglalkoztató vállalko-
zások is hitelhez jussanak
ezáltal. Eltörlésre került az a
hitelfeltétel, mely szerint ko -
rábban a hiteligénylő vállal-
kozásnak nem lehetett más
banki hiteltartozása. A hitel-
összeg legfeljebb 30%-a for-
góeszköz célokra is felhasz-
nálható, ezzel együtt a hitel

futamideje 10 év lehet és 2 év
türelmi idő is kérhető a tőke-
törlesztések megkezdésére. A
hitelprogramban egy új gaz-
dasági tevékenység beindítá-
sához, tevékeny ségbővítés-
hez illetve beruházáshoz kap-
csolódóan forgóeszköz hitel
is igényelhető, annak maxi-
mális összege 6 millió Ft.

Az állami kedvezményes
kamatozású hitelprogram-
ban teljesen induló vagy egy
naptári lezárt évvel nem ren-
delkező vállalkozások is
eséllyel pályázhatnak ameny  -
nyiben életképes üzleti el -
képzelésekkel rendelkez-
nek. Alapítváányunk webol-

dalán megtalálhatók mind-
azok az információk és nyom-
tatványok melyek a ké relmek
benyújtásához szük  ségesek,
az elbírálási idő 2-3 hét.

ALapítványunk 2008-2010.
között az Új Magyarország
Mikro-Hitel Programban
több, mint 100 vállalkozó-
nak nyújtott hitelt, közel
600 millió Ft értékben. Az Új
Széchenyi Hitel Program
működtetésére 2 milliárd Ft-
os keretösszeggel rendelke-
zünk, melyből kb. további
300 tőkeszegény vállalkozás
finanszírozása megoldható.

Mazsu Gergely
ügyvezető igazgató

Közlemény!
Felhívom mindazok fi -

gyel mét, akik a Vámospércs,
Nyírmártonfalvi úti Közte -
me tőben 1985-ben, vagy
1986-ban vásároltak sírhe-
lyet, hogy a 25 éves sírhely-
megváltási idő lejárt, illetve
hamarosan lejár.

A sírhelyek újraváltását a
temető üzemeltetője a Haj -
dú-Bihar Megyei Temet ke -
zési Vállalat Vámospércsi Ki -
rendeltségének vezetőjénél-
Vámospércs, Nagy u. 54.
szám alatt – lehet megtenni.

A megváltás időtartama
további 25 év.

Díja:
2 személyes sírhely ese-

tén: 4 565 Ft
4 személyes sírhely ese-

tén: 9 065 Ft

További tájékoztatásért
kérem, forduljanak bizalom-
mal irodánkhoz.

Polgárné Nagy Elvira
kirendeltség vezető

PAPP SÁNDOR 
halálának 

3. évfordulójára

„Fájdalom költözött 3 éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad 

örökre.
Nem hallhatjuk hangod,
Nem foghatjuk kezed,
Nem lehetünk mi már soha többé 

veled.
Itt hagytál mindent, amiért 

küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
A fájdalomtól most is könnyes 

szemünk,
Mert Te gondolatban 

mindig itt vagy velünk.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Felesége 
és családja

JANUÁRBAN SZÜLETETT: 

NAGY BOTOND

(Nagy Szabolcs, 
Lőrincz Brigitta)

FEBRUÁRBAN SZÜLETTEK:

BESENYEI NIKOLETTA

(Krasznai Gyula, 
Besenyei Mária)
BALOGH ATTILA

(Károlyi Attila,
Balogh Regina)

PÁLL HANNA

(Páll Zsolt, Szabó Edit)

AKIK MÁR

NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:

APAGYI IMRE

SÁNDOR FERENC

SZABÓ SÁNDORNÉ

(Bőde Vilma)

MEGEMLÉKEZÉS

JERNYEI JÓZSEFNÉ
(BÖZSI MAMA)
halálának 6. évfordulójára

Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
Gyere mifelénk is úgy, mint réges-régen.
Álmainkban vissza-vissza térsz hozzánk, 
De ébredéskor marad a valóság.
Drága Bözsi Mama álmodj békés, nyugodt álmokat, 
Találd meg odafent Örök boldogságodat.

„Én nem haltam meg.
Az ami nektek voltam még mindig vagyok.

Nevezzetek nevemen, beszéljetek hozzám 
oly könnyen és egyszerűen, ahogy mindig.

Nevessetek és gondoljatok rám,
hiszen én itt vagyok veletek,

csak  az út másik oldalán megyek.

Szerető  családod

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

APAGYI IMRE

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

részvéttel osztoztak.

Kiss József és családja
Bolya dűlő

Szabó Béla az önkormányzat által szervezett 
ruhaosztáson

HELYBEN!
GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ

Gépjárműbiztosítások, lakásbiztosítások
kötése

TÖRŐNÉ SZILÁGYI ILONA
4287 Vámospércs Vágóhíd u. 14. 

Telefon: 06/20-966-8904



Értesítés

Értesítjük a Tisztelt Szülőket az első osztályos tanu-
lók beíratásának időpontjairól:

2011. március 16-án 7.00–17.00, 
2011. március 17-én 7.00–17.00, 
2011. március 21-én 7.00–17.00, 
2011. március 22-én 7.00–17.00, 
2011. április 14-én 7.00–17.00. 

Helye: Iskola úti épület igazgatóhelyettesi iroda
(I. emelet). Kérjük a szülőket, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni a gyermek:

– születési anyakönyvi kivonatát,  
– az óvodai szakvéleményt, 
– lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
– a TAJ kártyát
– a tankönyvtámogatáshoz emelt családi pótlék ese-

tén az igazolást, amelyet a Társadalombiztosító ad ki,
– a diákigazolványhoz 1 db fényképet és 550 Ft-ot,
– valamint a gyermekre vonatkozó bármilyen szak-

véleményt.

Játék a dohányzás ellen

Február közepén iskolánk napközis gyerekei két hét-
re új játékkal gazdagodtak. A Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Kistérségi Népegészségügyi Intéze -
tétől dohányzás megelőzéssel kapcsolatos játékszoft-
ver érkezett a dombi iskolába.

A gyerekek szórakoztató számítógépes játékok
segítségével ismerkedhetnek meg a dohányzás káros
környezeti hatásaival. Az érintőképernyős gép színező,
kirakó, és memóriajátékai nagy népszerűségnek
örvendenek a gyerekek körében.

Februári események

l Február 8-án Debrecenben került sor a Sári
Gusztáv Országos Történelem Tanulmányi Verseny
megyei fordulójára. Iskolánkból Antal Tibor 7.b osztá-
lyos tanuló jutott be az iskolai teljesítménye alapján. A
megyei versenyen is sikeresen szerepelt, 4. helyezést ért
el. Felkészülését Patakiné Ács Erika tanárnő segítette. 

l A Teleki Földrajzverseny iskolai fordulója február
8-án került megrendezésre. Hetedikes és nyolcadikos
diákjaink közül 20 fő vett részt a versenyen. Legtöbb
pontot Demjén Flóra (7.b) és Balogh Cintia (8.a) érte el,
s ezzel az eredménnyel bejutottak a megyei fordulóba. 

l Február 11-én rendeztük meg 5. és 6. osztályos
tanulóink számára az iskolai humán tanulmányi ver-
senyt, ahol az osztályok csapatai magyarból, történe-
lemből, angolból, énekből és rajzból mérhették össze
tudásukat. Az első helyezést holtversenyben az 5.c
János vitéz és a 6.b osztály Toldi csapata szerezte meg.
Második lett a 6.b osztály Szent István csapata, harma-
dik helyen a 6.a osztály Hunyadiak csapata végzett. 

l Február 15-én tartottuk a felső tagozatos szülői
értekezletet és a fogadó órákat. 

l Február 16-án került sor a Simonyi Zsigmond
Helyesíróverseny iskolai fordulójára. Iskolánkból több
mint 20 tanuló vett részt a versenyen. A legsikereseb-
bek továbbjuthattak a megyei fordulóba.

l Intézményünkből 6 tanuló jutott be a február 19-
én, a Hajdúböszörményi Bocskai Gimnáziumban meg-
rendezett LOGO Országos Számítástechnika Tanul -
mányi Verseny regionális fordulójába. Az eredmények-
ről márciusban kapunk értesítést.

l Iskolai matematikai alapműveleti versenyen mér-
hették össze tudásukat hatodik és hetedik osztályos
tanulóink február 17-én, az ötödik és a nyolcadik osz-
tályosok pedig február 23-án.

l Február 24-én az IPR-program keretén beül az
IKCS-csoport szervezésében jelmez- és álarckészítés
volt az iskolában. Az itt készült alkotásokat az iskolai
farsangon mutatták be tanítványaink.

Farsang 2011!

A hagyományokhoz hűen az idén is megrendeztük a
télbúcsúztató farsangi mulatságot. Színes, ötletes, vic-
ces jelmezekbe öltözve ijesztgettük a telet gyerekek és
pedagógusok egyaránt. Izgalmas, változatos vetélke-
dőket szerveztünk, táncoltunk és hála a szülőknek, a
sok finomság mellett a nélkülözhetetlen farsangi fán-
kot is megízlelhettük. Az osztályok ellátogattak egy-
máshoz, bemutatták jelmezeiket.

Vámospércs a honosításban is segít
Mivel az egyszerűsített

honosítás az egész ország
ügye, mielőtt rátérnénk,
hogy miként zajlik ez a
folyamat városunkban,
előtte lássuk, mit mutat-
nak ezzel kapcsolatban
az eddigi, összesített ada-
tok. Nos, e szerint január
1-jétől február közepéig
több mint 27 ezren kérel-
mezték eddig az egysze-
rűsített honosítás kereté-
ben a magyar állampol-
gárságot. Azt is közé tet-
ték az érdekesség kedvé-
ért, hogy a legidősebb
igénylő most töltötte be a
99. életévét.

1
A központi tájékoztatás

szerint Csíkszeredán, Buda -
pesten, Szabadkán és Ko -
lozsváron a legnagyobb az
érdeklődés, de további 60
külképviseleten és hozzáve-
tőlegesen 660 magyarorszá-
gi anyakönyvvezetőnél is ad -
tak már be kérelmet. To vább -
ra is körülbelül fele-fele
arányban nyújtják be az
igényléseket a külképvisele-
teken és Magyarország terü-
letén. 

És ami a házunk táját illeti.
Az anyakönyvi hivatalban
Nagyné Héjjas Erika intézi az
ügyeket, és február közepéig
41 ember kérte Vámos pér -
csen a honosítást. Elsősor -
ban a határmenti települé-
sekről jönnek az emberek,
és el lehet mondani, hogy
folyamatos az ügyintézés,
tehát érdemes előre időpon-
tot kérni még városunkban
is azoknak, akik zökkenő-
mentesen akarják intézni a
honosítást. Ezzel függ össze,
hogy testvértelepülésünk-
ről, a romániai Szilágynagy -
faluból szervezett megkere-
sés érkezett. Tehát nem egye-

sével intézik a kérelmeket,
hanem a református egyház-
község és annak esperese,
Lukács József szervezésében
valóságos mozgalmat indí-
tottak, hogy megkönnyítsék
a magyar állampolgárságot
kérni szándékozók teendőit.
Ennek keretében, önkéntes
munkában ingyen fordítót is
biztosítanak az emberek-
nek.  Lukács József már szep-
temberben járt Vámospér -
csen ebben az ügyben. Ak -
kor, mint elmondta, Huszti
János alpolgármesterrel tár-
gyalt, mivel a polgármester
asszony szabadságon volt, és
már akkor is kedvezőek vol-
tak a tapasztalatai. 

A közelmúltban pedig
Ménes And rea polgármester
fogadta a szilágynagyfalui
delegációt, élén a közéleti
feladatokat is ellátó esperes-
sel. A tapasztalatokról na -
gyon elégedetten nyilatko-
zott lapunknak Lu kács úr,
kiemelve azt a melegszívű
fogadtatást és azt a minden-
re kiterjedő segítőkészséget,

amelyet a polgármester asz-
 szony részéről kaptak. Ennek
lényege, hogy a vámospércsi
anyakönyvi hivatal az önkor-
mány zat felajánlásának kö -
szönhetően február 21-től
négy héten át előnyben ré -
szesíti a Szilágy nagy faluból
érkező kérelmeket és kérel-
mezőket, és csak az ő ügyei-
ket intézi. 

Erre szükség is van, mivel
az esperes úr és az egyház-
község már eddig 150-200
ott élő magyar ember ügyét
felkarolta és segíti a szerve-
zett honosítási procedúrát.
A tisztelendő úr azt is
el mondta, hogy ez az akció
túlmutat a vallási hovatarto-
záson és természetesen a
nem református vallásuak-
nak is segítenek. Ezen kívül,
a 3700 lelket számláló Szi -
lágynagyfaluból a konzulá-
tust is sokan keresik ebben
az ügyben a településről. De
mint elmondta, ott már csak
egy fél évre előre lehet ez
ügyben időpontot egyeztet-
ni a nagy érdeklődés miatt,

ráadásul Kolozs vár tőlük
130 kilométerre van, míg
Vámospércs csupán 85-re.
Ahogy elmondta, a könnyí-
tett honosítás lehetősége
nagyon jól esik az ott élő
magyarságnak, és úgy érzi,
hogy ha nem is lehet feledni
a szégyenletes december 5-i
népszavazást, a sebek begyó-
gyulni látszanak az új kor-
mányzati intézkedésnek kö -
szönhetően. Végre nem ér -
zik magukat idegennek és
kitaszítottnak a világban.

Érzelmi oka van tehát a
nagy érdeklődésnek szerin-
te, mi vel az még nem telje-
sen tisztázott, hogy a most
megkapott állampolgárság
mire ad jogosítványt majd
számukra, ezért a gyakorlati
megfontolások a ké relme-
zőknek egyelőre lé nyeg tele-
nek. Az esperes szerint az a
szíves fogadtatás, ami Ménes
Andrea részéről megnyilvá-
nult, bizonyította számára
azt, hogy Vámos pércs nem
csak nevében testvérvárosa
Szilágynagy fa lunak, hanem
akkor is, ami kor az összetar-
tozás érdekében tenni kell. 

Véleménye szerint a két
város között az egyházi kap-
csolat felhőtlen, viszont szo-
rosabb kulturális kapcsolat-
ra és új alapokra helyezett
iskolaközi együttműködésre
lenne szükség a jövőben.
Ménes Andrea polgármester
a témával kapcsolatban azt
hangsúlyozta, hogy szíve-
sen segített munkatársaival
együtt és örültek a megkere-
sésnek. Úgy érzi, hogy hasz-
nosak a könnyed szórako-
zást jelentő összejövetelek a
két város lakói között, de az
ilyen jellegű, lélekig hatoló
együttműködések adják meg
az igazi tartalmát a testvér
település kifejezésnek.

A legjobbaktól tanultunk 
Szennyvízprogram elő  -

készítése során kommu-
nikációs tréning megtar-
tását is kéri az Európai
Unió. Ez azért fontos,
hogy a több milliárd fo -
rintos támogatásról szó-
ló nyilatkozatok és inter-
júk szakszerűek és érthe-
tőek legyenek. A Tállyán
megrendezett eseményen
Borókai Gábor és Hardy
Mihály is adott tanácso-
kat.

Vámospércs és Nyírmár -
tonfalva polgármesterei és
képviselő-testületei február
11-én Tokaj-hegyalján, Tállyán
vettek részt a tréningen. Túl -
zás nélkül állíthatjuk, hogy
országosan ismert és elis-
mert újságíróktól, azaz a leg-
jobbaktól kapott szakmai
segítséget a mintegy 30
résztvevő. A program szerve-
zéséért felelős PR-cég, a
Clarbis Kft. bemutatta a pro-
jekthez készült PR-filmet
és négy témakörhöz válogat-
ta a meghívott előadókat.
Olyan szakembereket kértek
fel, akik évtizedek óta gyako-
rolják az újságírást és ma már
vezetői is valamilyen kom-
munikációs területnek. Így
szó volt például arról, hogy
hogyan kell meggyőzően
nyilatkozni-megjelenni, mi a
teendő válság esetén, mi a
hír az újságírók számára és
ez miért van így. Novák And -
rás több mint tíz évig volt a
Magyar Televízió riportere,
elsősorban haditudósításai-
ról ismerik a nézők. Jelenleg
az RTL Klub csapatát erősíti.
Több példát is mutatott arra,
hogy riportalanyai hogyan

beszéltek meggyőzően az
adott szituációban. A ripor-
ter előadásában megdöb-
bentő adatokkal is szolgált
azzal kapcsolatban, hogy mi
marad meg a legjobban a
nézőben. Kiderült: a beszéd -
stílusra, az őszinte vagy ha -
mis gesztusokra figyelünk a
legjobban, a kinézet és a
mondanivaló csak ezt köve-
ti. A híradásokban szereplő
negatív hírek túlsúlya is szó-
ba került, ami a szakember
szerint világjelenség.

Nagy Ágnes a szennyvíz-
program projektmenedzs -
ment cége, a Nobilia Kft.
munkatársa az előkészítő
szakasz feladatairól és az
eddig elvégzett munkáról
adott tájékoztatást. Felhívta
a figyelmet arra: az lenne a
célravezető, ha a lakosság
nem kényszerből, hanem a
várható előnyök ismereté-
ben csatlakozna a rendszer-
hez. A projektmenedzser
cég jelenleg azokon a számí-
tásokon dolgozik, amelyből
kiderül, hogy egy-egy ingat-

lanra vetítve mennyibe ke -
rül majd a rákötés.

A számok és tények után
Kocsár Valéria divattervező
vette „kezelésbe” a résztvevő-
ket. Az alapvető öltözködési
szabályokról, alapruhatár-
ról és „dress code”-ról volt
szó. Emellett a bemutatko-
zás és társas érintkezés baki-
jaira: az illetlen mobiltele-
fon-, és számítógép-haszná-
latra is kitért. Mint elmond-
ta: nem mindig a legújabb
divat számít, hanem az, hogy
az öltözék alkalomhoz illő és
az egyéniséggel összhang-
ban legyen.

A kellemetlen helyzetekre
való felkészülésben is hasz-
nos volt a tréning. Hardy
Mihály a Magyar Televízió
egykori moszkvai tudósító-
ja, az ATV és a TV 3 korábbi
hírigazgatója – aki jelenleg a
Budapest Airport Zrt. kom-
munikációs igazgatójaként
dolgozik – a válságkommu-
nikációról beszélt. A szak-
ember gyakorlati példák-
kal mutatta be, hogy mi a

teendő, ha olyan negatív ese-
ményről kell beszélni amire
nem lehetett felkészülni.
Rossz időjárási körülmény,
sztrájk, rémhírek. Fő szabály-
ként szögezte le: nem szabad
elmenekülni a kellemetlen
kérdések elől és mindig szak-
mailag megalapozott infor-
mációt kell közölni – az
abban illetékes személynek.

A válsághelyzetek megol-
dása után Borókai Gábor
volt kormányszóvivő, a Heti
Válasz lapigazgató-főszer-
kesztője előadása zárta a fél
napos tréninget. Gyakorlott
nyilatkozóként arról beszélt,
hogy hogyan kell felkészülni
egy interjúra és mennyire
fontos, hogy őszinték, meg-
győzőek legyünk. Arra is fel-
hívta a résztvevők figyelmét:
kötelező, hogy tájéko zott
legyen az adott témában nyi-
latkozó. Végül a kormány-
szóvivőként átélt helyzetek
kapcsán mindenkit meg-
nyugatott: a riportalany is
ember és hibázhat. Az a fon-
tos, hogy az ilyen esetekben
se essünk pánikba.

A médiatréning közös
vacsorával és kötetlen be -
szélgetéssel zárult. A meghí-
vott előadók sok sikert kí -
vántak a Vámorpércsi Szenny -
vízprogram megvalósításá-
hoz!

(A szennyvízprojektről
szóló PR-filmet március 26-
án, szombaton 16.05-től
vetíti a Debrecen Televízió!
További információk:

www. rakotunk.hu)

M. Tóth Ildikó
ügyvezető

www.clarbis.hu

A médiatréning jó hangulatú közönsége

Nagyné Héjjas Erika intézi a könnyített honosítást is
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A képen a 2.c jelmezesei láthatók



A Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület éle-
tében minden évben van egy olyan iskolák közötti ver-
seny melyen az egyesület nem magát, hanem a vámos-
pércsi általános iskolát képviseli a felkészített gyerekek
révén, és ez nem más, mint az Asztalitenisz Diák -
olimpia.

2011 januárjában a Hajdú-Bihar megyei döntőn
1 leány és 2 fiú képviselte városunkat és az iskolát:
Szabó Odett (13 éves), Török Máté (13), Vásárhelyi
József (12). A lányok között Szabó Odett első helyezést
ért el, a fiúk között Török Máté első, Vásárhelyi József
második lett. Ezzel tanítványaink kivívták maguknak
az országos döntőn való részvételt.

Minden megyéből 2-2 leány és fiú juthat tovább.
Megyei csapatunk negyedik tagja egy debreceni kis-

lány lett, Szilágyi Petra (7 éves), aki az országos döntő
legfiatalabb indulója volt, és mint kiderült, szülei révén
ő is vámospércsi kötődésű, akik évekig itt éltek váro-
sunkban! Ezúton is szeretnék gratulálni a felkészítő-
nek, Papp Dezsőnek, aki e debreceni TEWA vezetőed-
zője.

Tulajdonképpen tehát a Hajdú-Bihar megyei csapa-
tot 4 vámospércsi képviselte.

Az országos döntőre 2011. február 19-20. között
került  sor Budaörsön. Az első nap a megyék közötti
csapatverseny volt, ahol vigaszágon a dobogó 3. helyét
szereztük meg, jelzem csapatban is a legfiatalabb a
mienk volt.

Vasárnap már minden gyerek az iskoláját képviselte
az egyéni döntőn. A csoportmérkőzéseken mindháron
vámospércsi gyerek továbbjutott, Szabó Odett és
Vásárhelyi József 17-24 között végzett, míg Török Máté
9-16 közé jutott.

A versenyen 21 csapat nevezett, 2-2 indulóval, több
edző és felkészítő gratulált és jelezték elismerésüket!
Büszke voltam arra, hogy Vámospércsi vagyok!

Szeretnék köszönetet mondani a következő támoga-
tóknak, akik nélkül nem jutottunk volna idáig: Ménes
Andrea polgármester asszony, Huszti János alpolgár-
mester úr, Lakatos József, Gálfi József, Sallai Szabolcs,
Dr. Rácz Norbert, Ács Ferenc és felesége, Vámospércs
és Vidéke Taka rékszövetkezet, Kovács Anett, és Balogh
Zoltán edzőtársam.

Amennyiben szeretné támogatni a vámospércsi asz-
taliteniszezőket adója 1%-ával, akkor kérjük, hogy adó-
bevallásában egyesületünk adószámát (18995073-1-
09) adja meg.

Ács Péter
egyesületi elnök

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

Hagyományőrző farsangoló
Hagyományőrző farsan-

golóra hívtuk városunk lakó-
it február 19-én szombaton
16 órától. A rendezvényt egy
rendhagyó kiállítás megnyi-
tójával kezdtük. Kiss József
vámospércsi származású, je -
lenleg Nyíracsádon élő alko-
tó munkáival elmúlt év jú-
niusában találkozhattak az
érdeklődők az „Impres sziók”
című tárlaton. Most új olda-
láról mutatkozik be az alko-
tó. A „Görbetükör” című
groteszk kiállítás a megszo-

kottól eltérő anyag, mely
egyszerre meghökkent, el -
gondolkodtat és humoros.
Az alkotó a magyar nyelv
játékosságát és sokszínűsé-
gét ötvözte a köznapi tár-
gyakkal valamint a fantázia
világával. A megnyitón Mé -
nes Andrea polgármester
köszöntötte a vendégeket. A
tárlatot, mely egy hónapig
látható maga az alkotó mu -
tatta be.

Zilahi Viktória farsangi
mondókáját követően, a ren-
dezvény a nagyteremben jel-
mezes felvonulással folyta-
tódott.  Az első helyezésért
járó tortát Szabó Andrea
nyerte a „Piero” bohóc jel-
mezével, mely édesanyja
kézügyességét dicsérte. 

Ezt követte a Hagyomány -
őrző Néptánc Együttes elő-
adása, akik sárközi karikázót
és rábaközi táncokat mutat-
tak be. A csoport múlt év
áprilisától működik Nagyné

Kiss Melinda szakmai veze-
tésével.

Itt ragadjuk meg az alkal-
mat, hogy megköszönjük
Krajcsik István vállalkozó-
nak a támogatását, aki az
együttesnek adományozott
egy vég vásznat. Ebből ké -
szültek a férfinadrágok, in -
gek és a női szoknyák.

Minden résztvevő arcára
derűt és mosolyt fakasztott az
országos hírnévnek ör vendő

Szeredás Együttes Alföldi gyer-
meklakodalmas című mű sora,
mely hangulatos és színvona-
las előadás volt.

A programot estébe nyúló
Szeredás táncházzal zártuk,
melyen Gyönyörű Zsig -
mond tanította a táncokat.
Sikere volt a közkívánatra
vezetett seprűs táncnak. A
szünetekben népi játék,
„kakassütés” volt a gyerekek-
nek, melyet Nagyné Kiss

Melinda vezetett. Aki részt
vett a programon, az jól érez-
te magát, aki kimaradt belő-
le az sajnálhatja.  

Tervezzük, hogy a későb-
biek során is rendezünk tánc -
 házat, hiszen a közönség
nagyon kedvelte a szabadidő
eltöltésének ezt a hasznos és
szórakoztató módját.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Öv-vizsgát tartottunk Vá -
mospércsen debreceni és
vámospércsi karatékák szá-
mára egyaránt. A jó felkészü-
lés eredménye mindenki
sikeres vizsgáját igazolta. A
vizsgázók fegyelmezetten
hajtották végre a Tokaji
Norbert (1 Dan) klubvezető
által diktált technikai roha-
mot, majd komoly igen erős
ellenfelek után fájdalmas
küzdelmekkel, de megnyu-
godva elnyerték a következő
övfokozatot. Itt meg kell
említenünk, hogy bár némi
technikai hiányossággal, de

a legharciasabban a kyokus-
hin harcosokra jellemző erős-
 séggel, dinamikával igen
nagy elánnal hajtotta végre a
teljes vizsgáját,az egyetlen 9.
kyura vizsgázó Nagy Márton
debreceni karatékánk. Nem
volt könnyű vizsgája. Sajnos,
többen betegek voltak, így
ők nem álltak fel, de bízunk
eredményes vizsgájukban,
legközelebb a klub nyári
táborában. Addig is jó felké-
szülést kívánunk nekik.

Égerházi Imre, 
klubvezető-helyettes

Felhívás!

Ha Ön szurkol ne -
künk, szimpatizál egye-
sületünkkel, akkor kér-
jük adója 1%-ának fel-
ajánlásával támogasson
minket!

Számlázási teljes név:
Bocskai Sportegyesület
Vámospércs

Számlázási rövid név:
Bocskai SE.

Számlázási cím: 
4287 Vámospércs,
Béke u. 4.

Adószám: 
19850906-1-09

Köszönettel: 
Bocskai SE.

Rábaközi táncok

Ménes Andrea polgármester köszönti a Görbe tükör
című kiállítás megnyitóján megjelenteket, mellette

Kiss József alkotó

Lakodalmas nép a színpadon

Lendületben a vámospércsi 
asztalitenisz

Az ifjú versenyzők és az egyesület vezetői

Klubunk megtartotta II. Öv-vizsgáját

A frissen vizsgázottak

A cikkben szereplő versenyzők a dobogón

A Nemzetközi Nőnap alkalmából
szeretettel köszöntöm a
Vámospércsen élő és Vámospércsért
dolgozó hölgyeket!

Huszti János alpolgármester


