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Megújult a Vámospércsi Hírek
A címbeli tartalmat ki-ki 

elsô ránézésre észreveheti, ha 
kicsit is rajta tartotta-tartja 
szemét a lapunkon. Egy ideje 
szebb kivitelben lát napvilágot 
a Vámospércsi Hírek, mint ko-
rábban, köszönhetôen a debre-
ceni Center-Print Nyomdaipa-
ri Szolgáltató Kft-nek. Szebb, 
eszközrendszerében követke-
zetesebb a tördelése, a fotók 
kontrasztosabbak, tisztábbak, 
kontúrosabbak. Megváltoztat-

tuk a fejlécet, és mostantól szí-
nesben jelenik meg az elsô és 
a negyedik oldal. Éppen ezért 
a megszokott rovatok is oldalt 
cserélnek, ugyanis azt szeret-
nénk, hogy a fotós anyagok 
kerüljenek a színes felületre. 
Ezekkel az újításokkal kap-
csolatban bízvást remélhetjük, 
hogy továbbra is szívesen veszik 
kezükbe Olvasóink az új kön-
tösben közreadott Vámospércsi 
Híreket.

Ára: 90 Ft

1990 óta áll a település 
önkormányzatának élén Fa-
gyal Barna. Az emberek már 
négy választáson gondolták 
úgy, hogy ô a legalkalma-
sabb Vámospércs életének 
irányítására. Hivatalba ke-
rülésének idején rögtön 
felvetôdött a gondolat: lapot 
kellene indítani. Az ötletet 
tett követte – a lapalapítás 
mellett voksolt minden ak-
kori képviselô.

– Ön szerint az újság eleget 
tett és tesz-e alapvetô funkciói-
nak?

– Úgy vélem, igen. Sajná-
lom viszont, hogy 700-ra 
esett vissza a példányszám. 
Indításkor 1200 darabot 
nyomtattunk belôle. Jó len-
ne, ha fokozottabban benne 
lenne az emberek vélemé-
nye közös ügyeinkrôl. Kár, 
hogy kevés az olvasói levél, 
s nem jelenzkeznek többen 
külsô munkatársnak – pe-
dig vannak olyan fiatalok, 
akik kommunikáció sza-
kon szereztek diplomát. Az 
évek során a lap rendkívüli 
népszerûségre tett szert. Ha 
nem jelenik meg a szokásos 
idôben – minden hónapban 
tizedike táján – az emberek 
már hiányolják, szóvá teszik 
a késlekedést.

Kinyílt a világ

– Pedig jószerivel csak ese-
ménykövetésre vállalkozhat, s 
havonta egyszeri megjelené-
sével nem képes tematizálni a 
közbeszédet.

– Kilencven százalékban 
valóban az eseménykövetés 
jellemzi, s csak 10 százalék-
ban tud elôzetesen hírt adni 
a majdani történésekrôl. 
Viszont azt tapasztalom, 
hogy a lakosság az újság 
minden betûjét elolvassa. A 
tartalmát tekintve nyugodt 
hangvételûnek gondolom, 
az újságban rend van, a szer-
kesztése világos és követke-
zetes.

–  Az újságnak abban is sze-
repe van, hogy Vámospércs szá-
mára kinyílt a világ...

– Azzal, hogy Szabó 
Jánosné Vrancsik Éva megta-
nulta a tudósítói szakmát, a 
Napló külsô munkatársa lett, 
fokozottabban jelen tudunk 
lenni a megyei sajtóban, sok 
itteni vonatkozású cikk jele-
nik meg a Táj-Kép oldala-
kon, a Vasárnapi Naplóban 
– amelynek szerkesztôje a 

Hûségakciónk!
Azok a Kedves Olvasóink, 

akik a kezdetektôl (1991. jú-
nius) gyûjtik a Vámospércsi 
Hírek lapszámait, most, az 
újság születésének 15. évfor-
dulója alkalmából jutalomban 
részesülhetnek. Az elsô három 
jelentkezô, aki valamennyi 
példánnyal rendelkezik, s ezt 
bizonyítani tudja, visszakap-
ja azt az összeget, amelyet 
az újságszámok vásárlására 
fordított. A kezdetektôl ez az 
összeg 7 540 Ft. A nyertesek 
meghívást kapnak a június 19-
ei szakmai fórumra, ahol ün-
nepélyes keretek között adjuk 
át az összeget.

Készül az interjú: Erdei Sándor felelôs szerkesztô és Fagyal Barna polgármester
Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Jegyzetünk
Tizenöt 
esztendô

Egy kis számtan: meny-
nyi 15-ször 12? 180. Ennyi 
jegyzetet írt e sorok írója 
a Vámospércsi Hírekbe, 
ennyiszer érte megtisz-
teltetés, lehetôség Önök-
höz, Kedves Olvasóinkhoz 
szólni az elmúlt tizenöt 
esztendô alatt. Merthogy 
másfél évtizede annak, 
hogy elôször megjelent 
az idôközben várossá vált 
település önkormányza-
ti lapja. Korábban – a bô 
700 éves hajdútelepülés 
életében – sohasem jelent 
meg újság. Ma meg arról 
kell beszámolnunk, hogy 
a közelmúltban már jelen-
tette magát helyi rádió is, a 
televízió hol üzemel(t), hol 
nem, s már internetes hon-
lapja is van a városnak: tere 
az interaktivitásnak, a la-
kosság kommunikálhat az 
önkormányzat vezetôivel, 
képviselôivel, az utcák 
(elôfizetô) tagjai beszélget-
hetnek egymással. 

Nemcsak a Dunán (vagy 
a Tiszán), de még a Vámos-
éren is sok víz lefolyt ez idô 
alatt, s megannyi változást 
megéltünk. Jobban éltünk-
e 15 évvel ezelôtt? Hát 
persze, mert jóval fiatalab-
bak voltunk. Nagyjából a 
rendszerváltozás izgalmas, 
reménykedésre okot adó 
idejét éltük. Még nem dôlt 
el egészen, hogy kik lesz-
nek az országban a jövô (a 
mai jelen) gazdagjai és sze-
gényei, még hittünk csomó 
olyan eszményben, amely-
ben ma már nem annyira. 
Azt gondoltuk, az Európai 
Unióhoz való csatlakozá-
sunk rögvest gyógyír lesz 
sok bajunkra, hogy a de-
mokrácia automatikusan 
megold megannyi prob-
lémát. Nem gondoltuk, 
hogy a „népuralom” ennyi 
aktivitást, öninnovációt, 

örökös tanulást, önállósá-
got követel tôlünk, hogy 
valójában sohasem ülhe-
tünk a babérjainkon, foly-
ton ügyködnünk-bajlód-
nunk kell, vége a langyos 
nyugalomnak, szorgos-
kodnunk kell hangyamód, 
(fel)építeni saját jövônket. 
Nem számíthatunk többé 
arra, hogy mások oldják 
meg a gondjainkat, má-
sok mondják meg, mi jó 
nekünk (és tényleg), meg 
kellett tanulnunk, hogy 
mások nem nekünk (he-
lyettünk, értünk), hanem 
önmagukért, önmaguknak 
dolgoznak. 

Kiábrándultunk ebbôl-
abból, mégis azt mutat-
ják a statisztikák, hogy 
a magyar nép valamivel 
derûsebb lett, kevesebb az 
öngyilkos; fiaink-lányaink 
már természetesnek ve-
szik, hogy furtonfurt ál-
lásinterjúkra járnak, s mi 
is elfogadtuk már, hogy 
nem Mikszáthot vagy 
Thomas Mannt bújják, 
hanem az internetet. A 
köztisztviselôk meg tudják 
mondani, hány földinket 
kellett utolsó útjára kísér-
nünk, hány kis jövevényt 
kellett megkeresztelni, 
hányan költöztek el más 
lakóhelyre, s hányan jöt-
tek ide máshonnan élni-
boldogulni, hányan tértek 
vissza a hajdani itteniek 
közül, meglátván a város-
ban, a tájban a megfelelô 
életteret. 

Az életösztön parancsa 
az optimizmus, s ha élni 
akarunk, tennünk, dol-
goznunk kell jelenünkért, 
jövônkért, magunkért, 
egymásért. A Vámospércsi 
Hírek szerkesztôje és mun-
katársa (Szabóné Vrancsik 
Éva) köszönik minden 
Kedves Olvasónak a mun-
kájuk iránt tanúsított 
megtisztelô figyelmet, s ezt 
szeretnék a továbbiakban 
is kiérdemelni.

 
Erdei Sándor

Vámospércsi Hírek felelôs 
szerkesztôje –, s a Napló 
különbözô mellékleteiben: 
Otthon, Gazdafigyelô stb.    

– Másfél évtized tekintélyes 
idô. Nagyot változott mára a 
település.

– Hamar elrepült ez a ti-
zenöt év, mintha csak egy 
pillanat lett volna. Talán 
azért, mert rengeteg volt 
a tennivaló. Valóban sokat 
változott a település képe. A 
fejlôdés egyértelmû. Valami-
kor nem volt száz százalékos 
az ivóvízhálózat, nemigen 
volt telefon, nem voltak szá-
mítógépek, erôsen hiányos 
volt az infrastruktúra. 1994-
ben öt település összefogásá-
val minden utcában kiépült 
a gázvezeték-hálózat. Új öt 
tantermes iskola épült, plusz 
egy tornaterem (ma már 
kettô van), minden utcában 
van járda, bôvítettük négy 
szobával és egy tornaterem-
mel az óvodát, megújult a 
fôtér, a piactér, tanuszodát 
építettünk, 16 lakásos „fecs-
keházat”, visszaszereztük a 
városi címet – felsorolni is 
lehetetlen szinte, mennyi 
munkát végeztünk.

Hátrányos helyzetben

– A négy ciklus ideje alatt 
mennyien fordultak meg a 
képviselôtestületben?   

–Mintegy harmincan. 13 
képviselô alkotja az önkor-
mányzatot valamint a kisebb-
ségi önkormányzat vezetôje 
és a polgármester. Választá-
sok alkalmával körülbelül 4-
5 ember cserélôdik. Ugyan-
ennyien lehetnek, akik 
kezdettôl máig végezhetik a 
képviselôi munkát.

– Emelkedik-e a város lélek-
száma?

– Igen, a születések szá-

ma valamivel (nem sokkal) 
magasabb, mint a halálozá-
soké. 1990-ben 5009 ember 
alakotta a lakosságot, ma 
ez a szám 5684. Tehát a de-
mográfiai mutató mérsékelt 
emelkedésrôl árulkodik.

Szakorvosi rendelô

– Hány vámospércsi vállal-
kozás van bejegyezve, s milyen 
új munkahelyteremtô beruházás 
van jelenleg folyamatban?

– Létesül itt egy 
táplálékkiegészítô-csomago-
ló üzem, amely 12 ember-
nek fog majd munkát adni. 
250 körül lehet a bejegyzett 
vállalkozások száma, vi-
szont csak mintegy 130 fejt 
ki tényleges tevékenységet 
Vámospércsen.

– Valamikor beszéltünk arról, 
hogy középiskola lesz a város-
ban.

– Igen, akkor gimnázium-
ról volt szó, azóta viszont új 
ötlet merült fel: talán meg-
valósul valamikor itt egy in-
formatikai szakközépiskola. 
Nincs beadva a tervezet, de 
nem is vetettük el. Szor-
galmazzuk egy szakorvosi 
rendelô létesítését, 12-13 
szakterület orvosai gyógyíta-
nának itt, ez mintegy 25-30 
ezer ember szakellátását je-
lentené.

– Sajnálatos, hogy több tele-
pülés vezetése összerúgta a port 
a választókörzet országgyülési 
képviselôjével, Tasó Lászlóval.

– A kampány idején a 
politikus gátlástalanul ter-
jesztette rólunk a valótlan-
ságokat, elképesztô hang-
nemben beszélt rólunk, 
korruptnak mondott ben-
nünket. Mi megjelentettünk 
egy fogalmazványt, amely-
ben kikérjük magunknak a 
hazug állításokat, s megfo-

galmaztuk: semmilyen téren 
nem vagyunk hajlandók vele 
együtt mûködni. Nem tu-
dom, miért jó neki, hogy a 
13 település közül kilencnek 
(Hajdúsámson, Vámospércs, 
Bocskaikert, Hajdúhadház, 
Téglás, Nyírmártonfalva, 
Nyíracsád, Újléta, Bagamér) 
a polgármesterével ilyen ál-
datlanul alakult a kapcsolata? 
Mi mégis azt mondjuk: ez a 
viszony nem maradhat ilyen, 
meghívjuk ôt a rendezvénye-
inkre, hajlandók vagyunk a 
békülésre.

– Gondolom, az idei helyha-
tósági választáson is szeretné el-
nyerni a polgármesteri pozíciót.

– Igen, abban reményke-
dem, hogy most is megkapom 
a lakosságtól a bizalmat. A 
következô ciklus akár hatéves 
is lehet, hisz a politika azt sze-
retné, hogy az önkormány-
zati választások a jövôben 
egy-egy parlamenti ciklus 
közepére essenek. Lesznek 
változások a tekintetben is, 
hogy megszûnnek a megyék, 
2008-tôl vagy 2009-tôl régi-
ókban „gondolkodunk”.   

– Mit gondol, ki, melyik párt 
fogja menyerni az ôszi válasz-
tást?

– Nem lehet tudni. Köz-
ismert, hogy ezen a vidéken 
erôs a jobboldal, hagyomá-
nyosan sokan szavaznak a 
Fideszre, a legnagyobb ellen-
zéki párt 6-3 arányban nyert 
a szocialisták elôtt. Ugyanak-
kor megeshet, hogy ha már 
szocialista-szabaddemokrata 
kormány van, az emberek 
balra fognak szavazni – arra 
gondolva, hogy így több tá-
mogatást remélhet a megye.

– Köszönöm szépen a beszél-
getést!

Erdei Sándor



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2006. május 29-én ülésezett a település Képviselõ-testülete. Nyílt és 

zárt ülésen fõ és különfélék napirend keretében összesen 21 napirendet 
tárgyalt. 
- Április 23-án került sor az országgyûlési választások második fordulójá-

ra. Mint köztudott a 4-es körzetben Tasó László a FIDESZ MPSZ jelöltje 
lett az országgyûlési képviselõ.

- Az Érmelléki Akciócsoport, melynek a Vámospércsi Önkormányzat is 
tagja, pályázaton 100 m Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert. En-
nek okán mind a 11 résztvevõ településre kiírják a pályázati felhívást 
közszféra, civilszféra, és vállalkozói szféra részére. A pályázható célok 
10 pontban lesznek meghatározva. A pályázatok leadási határideje jú-
lius 15-e. Az elbírálás augusztus 15-ig meg fog történni. Az Érmellék 
Kht. szintén pályázaton 5 m Ft-ot nyert hadtörténeti „fesztivál” meg-
rendezésére. Az még nincs eldöntve, hogy mikor, mely településeken, 
milyen rendezvényekre kerül sor fentiekkel összefüggésben. 

- A Vámosgép Kft – melynek az önkormányzat is tagja – az elmúlt hónap-
ban tartotta taggyûlését. A társaság eddigi legnagyobb árbevételû és 
harmadik legeredményesebb évét zárta. Az értékesítés nettó árbevétele 
1.366.817 e Ft volt. Az adózott eredmény 48.051 e Ft, melybõl 35.539 
e Ft osztalékelõleg formájában kifizetésre került, míg 12.539 e Ft-ot 
eredménytartalékba helyeztek. 

- A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társuláson belül három 
mikrotérségi társulás is alakult, ebbõl az egyik a Vámospércsi 
Mikrotérség. Az ide tartozó települések – Fülöp, Nyíracsád, Nyírábrány, 
Nyírmártonfalva és Újléta – között 2006. elejére megkötésre kerültek az 
egyes feladatok konkretizálására szolgáló részletes megállapodások, így 
szociális téren a támogató szolgáltatás a jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás és a közösségi pszichiátriai ellátás. Közoktatás területén pedig 
a logopédiai és a gyógytestnevelési szakszolgálati tevékenység ellátása. 
A szociális feladatok a Szociális Szolgáltató Központra lettek telepítve, 
míg az oktatással összefüggõ szolgáltatásokat az általános iskola végzi. 

- A Szociális Szolgáltató Központ vezetõje beszámolt az intézményben 
2005. évben végzett munkáról, melyet a testület jónak ítélt és elfoga-
dott csakúgy mint az Idõsek Klubja házirendjét is elfogadta a testület. 

- A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje is beszámolt az in-
tézmény elmúlt évi munkájáról, melyet a testület jónak minõsített és 
elfogadott.

- A HIDRO VP Kft. „mérlegét” a testület elfogadta. A Kft. 2005. évi nettó 
árbevétele 53.538e Ft. Mérleg szerinti eredménye 1.656e Ft.

- Az Önkormányzat 2006. március 31-én nyilvántartott helyi adókból 
származó kintlévõsége 10.548e Ft. Ezen belül jelentõs a gépjármûadó, 
a magánszemélyek kommunális adója és a pótlékokból származó hátra-
lék. 

A testület felhívta a jegyzõt, hogy a kintlévõségek hatékonyabb 
behajtásának elõmozdítása érdekében önálló bírósági végrehajtóval 
megkötendõ szerzõdés lehetõségét vizsgálja meg.

- A testület korábbi döntésének megfelelõen a kötelezõ beszámolókon túl 
a pénzügyi iroda vezetõje minden testületi ülésre tájékoztatót készít az 
önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásáról.

A bevételek április 30-ig 360.837e Ft-ban realizálódtak, míg a ki-
adások 375.073e Ft-ban teljesültek. A beruházási kiadások 58.708e 
Ft-ban teljesültek. Az Önkormányzat 11 benyújtott, fejlesztéssel kap-
csolatos pályázatából 5 talált támogatásra, azok is csökkentett össze-
gekkel, melynek okán a mûszaki tartalmat is az elnyert pénz arányában 
csökkentenünk kellett. 

A Petõfi utca útépítéséhez 25m Ft, a Tó utca és környékének belvíz-
rendezéséhez 18m Ft, a Mûvelõdési Ház tetõszerkezetének kialakításá-
hoz 30m Ft vissza nem térítendõ támogatást kaptunk, melyeket kb. 10% 
saját forrással ki kell egészítenünk. Az útépítést ebben az évben be kell 
fejeznünk, míg a másik két beruházás pénzügyi részét 2006. és 2007. 
évekre szakaszolva kell elszámolni, de ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy magát a kivitelezést még ebben az évben ne végeznénk el.

- A településrendezési terv jelen állás szerinti anyaga a területi fõépítészi 
irodánál van véleményezés végett. A zsíroskerti rész rendezése tárgyá-
ban idõközben volt egy utcakimérés, de sajnos nem annak megfelelõen 
történt, mint ahogyan azt a lakosság is szerette volna. Éppen ezért rö-
videsen újabb kimérésre kerül sor, melyrõl az érintett ingatlantulajdo-
nosokat értesíteni fogjuk. Ezt követõen a Vörösmarty és az Orgona utca 
közötti utca kimérésére is rövidesen sor fog kerülni.

- A Közoktatási-és közmûvelõdési Bizottság közremûködésével fenntar-
tói ellenõrzésre került sor az óvodában és az általános iskolában. Az 
ellenõrzés megállapítása szerint a két intézmény a törvényben és belsõ 
szabályzatokban rögzítettek szerint mûködik, szabálytalanságot az 
ellenõrzés során nem tártak fel.

- A Képviselõ-testület elfogadta három beruházás egyszerû közbeszerzési 
eljárás keretében történõ megvalósításának ajánlattételi felhívását.

- A Képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház és Könyvtár intézményvezetõi 
állására kiírt pályázatot (egy pályázó volt) elbírálta és annak eredmé-
nyeként 2006. június 1-jei hatállyal 5 év idõtartamra Szabóné Vrancsik 
Évát, az eddigi vezetõt bízta meg az intézmény vezetésével.

- A testület a sportpályán lévõ öltözõ felújításához az elnyert 3,5 millió 
Ft-hoz 393.015 Ft önrészt biztosított.

Vámospércs, 2006. június 7.
Fagyal Barna 
polgármester

Figyelem! Figyelem!
Megnyílt a VANÍLIA kozmetika és 

Állószolárium-szalon!

Mindenkit szeretettel várunk.

Kozmetika: páros hét: délután 13 órától 19 óráig
 páratlan hét: délelôtt: 8 órától 13 óráig

Szolárium: minden nap: 6 órától 20 óráig

Cím: Vámospércs, Kossuth u. 61. sz.
(az utánfutó-kölcsönzô területén)

Tel.: (52) 211-077 és (30) 657-4808

Személygépkocsi-vezetôi tanfolyam 
indul június 16-án 17 órától 

a KOVÁCS AUTÓSISKOLÁNÁL!

- részletfizetési lehetôség

- tankönyv biztosítása és számító-
gépes gyakorlási lehetôség

- helyben történô elméleti képzés

Újdonság!
Megfelelô létszámú segédmotor-kerékpáros

jelentkezése esetén Vámospércsen történô 
elméleti, gyakorlati felkészítés és vizsgáztatás is!
Érdeklôdni: KOVÁCS ISTVÁN oktatónál

Tel.: (30) 40-18-168, (70) 37-96-766
vagy személyesen.

TÖBB MAGAS KAMATOZÁSÚ 
HITELE VAN?

Alig tud megbirkózni magas 
havi törlesztôrészleteivel?

Miért is nem segít saját magán?
Váltsa át hitelét (hiteleit) egy 

alacsony kamatozású, szabad 
felhasználású banki jelzáloghi-
telre! Nem csak saját tulajdon-

ban lévô ingatlanra is!
Akár jövedelemvizsgálat

nélkül is!

2 millió havi 16.441 Ft-ért,

4 millió havi 32.882 Ft-ért 

ÜGYINTÉZÉSI DÍJ NÉLKÜL!

Murvai Éva
Tel.: (20) 94-14-526

Raiffeisen
BANK

„Hulló könnyekkel állunk sí-
rod felett,

A koporsó bezárta legdrágább 
kincsünket.

Megállt egy szív, mely élni vá-
gyott,

Pihen az áldott kéz, mely dol-
gozni imádott.

Csak az idô múlik, feledni 
nem lehet,

Nehéz az életet élni Nélkü-
led,

Feledni Téged soha nem le-
het.”

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halot-
tunk,

SZABÓ ZSIGMOND
temetésén megjelentek, sírjá-

ra koszorút, virágot
helyeztek, és mélységes gyá-

szunkban részvéttel osztoz-
tak.

A gyászoló család

Értesítem tisztelt Ügyfelei-
met, hogy 2006 június 2-tôl 
minden pénteken 13 órától 

18 óráig elérhetô vagyok 
Vámospércsen a mûvelôdési 

házban.

Lakás-, vagyon-, 
gépjármû-,

életbiztosítások;
hitelügyintézéssel

állok rendelkezésükre.

Gaál Barnáné,
K&H

Általános Biztosító Rt.
helyi képviselôje.

Tel: (52) 208-241
és (30) 276-6721

MINKET NEM ÉRDEKEL, 

HOGY MENNYIT KERES, 

CSAK AZ, HOGY MENY-

NYIT ÉR AZ INGATLANA!

Szabadfelhasználású jelzáloghi-
tel jövedelmigazolás nélkül!

1 000 000 Ft havi 8 372 Ft-ért!
Személyi kölcsön kezes és 

fedezet nélkül!
500 000 Ft havi 11 512 Ft-ért!

ÜGYINTÉZÉSI DÍJ NINCS!

További felvilágosításért fordul-
jon az Ön MOBILBANKÁRÁHOZ!

Bácsi Mónika (30) 20-69-224
Mobilbankár hálózat

Raiffeisen
BANK

GYORSAN 
SZERETNE SZEMÉLYI 

KÖLCSÖNHÖZ JUTNI?
2% kamatkedvezménnyel,

akár 5 munkanapon belül,

minimális feltétellel igényelt 

hiteléhez juthat!

500 E Ft havi 11.512 Ft-ért,

750 E Ft havi 17.267 Ft-ért

ÜGYINTÉZÉSI DÍJ NÉLKÜL!

Murvai Éva
Tel.: (20) 94-14-526

Raiffeisen
BANK

LAKÁST SZERETNE 
VÁSÁROLNI?

Segítek álmai 

megvalósításában!

Most értékbecslési és 

folyósítási díj nélkül, akár

0% önerôvel.

Milliónként havi 5890 Ft 
havi törlesztôrészlettel. 

ÜGYINTÉZÉSI DÍJ NÉLKÜL!

Murvai Éva
Tel.: (20) 94-14-526

Raiffeisen
BANK

Május 13.: Az álta-
lános iskola büféjét 
ismeretlen elkövetôk 
feltörték.

KÉKFÉNYES HÍR

Európai város lettünk
Akik a 48-as fôúton érkez-

nek városunkba, a helységjelzô 
tábla alatt mintegy kiegé-
szítésként az Európai Város 
felirattal is találkoznak. A 
megkülönböztetô táblát nem-
rég vette át Fagyal Barna pol-
gármester, ugyanis városunk 
is tagja az Érmelléki Akciócso-
portnak, amely a  LEADER + 
Programmal 100 millió fo-
rintot nyert. Az összeg vidék-
fejlesztési programok meg-
valósítására fordítható. Az 
Érmelléki Akciócsoportnak 

tizenegy település tagja, ezek 
vállalkozói, civil szervezetei, 
gazdasági társaságok, ma-
gánszemélyek  pályázhatnak 
a fenti összeg határain belül. 
Június 15. és július 15. között 
kell elkészíteni a pályázato-
kat. Tíz nagy témakör és több 
altéma közül választhatnak az 
érdeklôdôk, akik felvilágosí-
tásért forduljanak bizalommal 
az Érmellék Kht. munkatársa-
ihoz. Elérhetôségek: e-mail: 
ermellek.kht@freemail.hu, 
telefon: (30) 998-7212 Új tábla a helységjelzôn

Megkérdeztük: Mi a véleménye a Vámospércsi Hírekrôl?

Pekárovics Zoltán grafikus: 
Azért szoktam megvenni az új-
ságot, mert már lokálpatrióta 
lettem, pedig csak egy éve lakom 
a városban. Nagyszerû dolognak 
tartom, hogy egy kis városnak 
van saját lapja, amelyben az itt 
lakó emberekrôl, problémáikról, 
örömeikrôl esik szó. Jó, hogy 
benne vannak az aktuális ren-
dezvények, események. Pozitív 
véleményem van az újságról.

Báthori Istvánné nôi szabó: A 
boltban szoktam megvenni az újsá-
got. Én azt szeretném, ha minden 
hónapban felhívnák a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy tartsa rendbe 
a portája elejét. Úgy látszik, az évi 
egyszeri felhívás nem hatásos, mert 
sok ház eleje, utcaszakasza elhanya-
golt. Mennyivel szebb lenne a vá-
ros, ha mindenki komolyan venné 
azt, hogy nemcsak jogaink vannak, 
hanem kötelezettségünk is!

Tóth Sándorné nyugdíjas: Alig 
várjuk, hogy megjöjjön az újság. 
Elsô perctôl kezdve elôfizetjük. 
Rakom is le szépen sorba, de ha 
a gyerekek elviszik Debrecenbe, 
onnan nem mindig kerül vissza. 
Elôbb átlapozzuk, utána szóról 
szóra átolvassuk. Az önkormány-
zati hírekbôl tudjuk meg, hogy 
milyen döntéseket hoznak a 
képviselôk, jó, hogy ez is benne 
van az újságban.

Erdélyi Tibor vállalkozó: Rend-
szeresen megvesszük az újságot. 
Jó, hogy lehet kapni a boltokban. 
Elég gyakran hirdetek is benne, 
ezért lenne egy javaslatom. Lehet-
ne benne egy külön lap, amelyen 
csak a hirdetések szerepelnének, s 
aki megveszi, kedvezményt is kap-
hatna. Igény van a hirdetésre, mert 
sokan debreceni újságokba adják 
fel ezeket. Akár havonta többször is 
lehetne ilyen hirdetési melléklet.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik felejthetetlen ha-
lottunk,

NAGY ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, és 
mélységes gyászunkban részvét-
tel osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik felejthetetlen ha-
lottunk,

KINDRIS GÁBOR
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, és 
mélységes gyászunkban részvét-
tel osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik felejthetetlen ha-
lottunk,

PÓLYIK FERENC
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, és 
mélységes gyászunkban részvét-
tel osztoztak.

A gyászoló család



A város álmának ôrzôi
A városban évtizednél is 

régebben alakult  meg a 
polgárôr egyesület. Tagjai 
önzetlenül, szabadidejük-
ben teljesítenek szolgála-
tot, vigyázzák a településen 
élôk álmát. – Az  ô mun-
kájuknak is köszönhetô, 
hogy a bûnesetek számá-
nak emelkedését meg tud-
tuk állítani -errôl is beszélt 
hozzászólásában Asztalos 
János, a rendôrôrs parancs-
noka azon a rendezvényen, 
amelyre a polgárôrökön és 
családtagjaikon kívül a tá-
mogatók is meghívást kap-
tak. A környezô települése-
ken megjelentek és sok kárt 
okoztak az úgynevezett utazó 
bûnözôk, akik a polgárôrök 
jelenlétének is köszönhetôen 
elkerülték a várost. 

– Jó az együttmûködés 
a két szervezet között, köl-
csönösen segítjük egymás 
munkáját – mondta az 
ôrsparancsnok. –  Továbbra 
is ilyen egységesen és lát-
hatóan kell jelen lennünk 
a közterületeken, hogy a 

hasonló bûnözôk elkerül-
jék a várost. Fagyal Barna 
polgármester megköszönte 
az egyesület tagjainak mun-
káját, külön a családtagok, 
elsôsorban a feleségek tü-

relmét, megértését. Az ön-
kormányzat lehetôségeihez 
mérten támogatja a 
polgárôrség munkáját. Gaál 
Sándor, a polgárôr egyesület 
elnöke a hivatalos program 

után finom vacsorára és egy 
kis mulatozásra invitálta a 
jelenlévôket. A polgárôr höl-
gyek különleges házi süte-
ményekkel is kedveskedtek a 
résztvevôknek.

 Vacsora után házi süteményt kínáltak Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Mirôl írtunk tizenöt évvel ezelôtt?

A hétszáz éves jubileumra is büszkék voltunk
Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Az 1991. decemberi újsá-
got lapozom, az elsô év ta-
lán legsikerültebb számát. 
Természetesen készültünk 
a karácsonyra, a jegyzet 
azt latolgatja, valószínûleg 
szûk esztendô lesz szá-
munkra 1992., pedig meg-
érdemelnénk már, hogy 
fellélegezhessünk, no meg 
persze azt, hogy boldog 
karácsonyunk legyen. Ko-
mor Sándor, körzetünk 
MDF-es országgyülési 
képviselôje interpelláci-
óra készült. Kérni fog-
ja a földmûvelésügyi 
minisztert – ígérte –, 
hogy mûködjön közre a 
vámospércsi határ ren-
dezésében, mert a föld-
kérdések évek óta foglal-
koztatják az ittenieket. A 
politikust fogadóidejében 
15-en keresték fel. 

Több mint kétszáz em-
bert érintett a kárpótlás 
– tudjuk meg egy infor-
mációból. A polgármesteri 
hivatal megköszönte a 22 

támogatónak, hogy segí-
tette a bajnokságban a falu 
futballcsapatát. A támoga-
tás értéke 145 500 forintra 
rúgott.

Kellene egy 
gyermekorvos 

Forróné Kathi Ildikó a 
szerkesztôségnek küldött 
levelében azt teszi szóvá, 
hogy nincs a településnek 
gyermekorvosa, „jelenleg 
havonta egy alkalommal 
jár ki a faluba egy gyer-
mekorvos”. A Türelem te-
lefont terem? címû cikkbôl 
megtudhatjuk, hogy auto-
mataközpont csak 1993 
után létesülhet. A „Bemu-
tatjuk az önkormányzati 
képviselôket” címû soroza-
tunkban Iszák Bélával be-
szélgetett a cikk szerzôje, 
Salga Attila. Az Üzem-
anyagot adó oázis címû ri-
portunkban Molnár Gyula 
kútkezelô elmondta: a kút 
a korábban tervezett forga-

lomnak már a tízszeresét 
bonyolítja le. Karácsonyra 
hangoló cikkünkben Var-
ga Bertalanné és Szabó 
Istvánné emlékezett régi 
ünnepekre. 

Megtiszteltetésnek ve-
hettük, hogy a ma már 82 
éves, bagaméri származá-
sú, kitûnô író, Taar Ferenc 
tárcát adott lapunknak A 
kövesút és a követút cím-
mel. A mûbútorasztalos 
dolgáról mesélt Kiss Imre 
a vele készült interjúban. 
Fodor László beharangoz-
ta, hogy a Lokival vívott 
barátságos mérkôzéssel ér 
véget a focisták számára az 
ôszi idény. 

Lajcsi kudarca

Szabó Tímea arról írt, 
hogy csupán ötvenen vol-
tak kíváncsiak Lagzi Lajcsi 
és együttese fellépésére, 
Lajcsi szerint a turnéjukon 

még sehol sem voltak ilyen 
kevesen, de ô éppoly lelki-
ismeretesen játszik ötven 
embernek, mint kétezer-
nek. Ugyancsak Szabó Tí-
meától közöltünk glosszát, 
arról írt, hogyan sikerült 
„emberi segédlettel” egy 
üzletben megszabadulnia 
500 forintjától. 

Az anyakönyvi hírek sze-
rint 1991 novemberében 
kötött házasságot Szabó 
Ágnes és Huszti Gyula, 
Bôde Andrea és Kocsmá-
ros Ferenc, Holló Irma és 
Nagy István, Kiss Ibolya és 
Bardó Gyula Imre, Szabó 
Piroska és Pozsgai Tibor, 
Sarkadi Imre és Boros 
Antal. Akkor búcsúzott el 
ettôl a világtól Bucsa Já-
nos, Lakatos Lajosné, Mal-
mos Gábor, az egyetlen kis 
jövevény pedig Szabó Ka-
talin volt, Szabó Gábor és 
Surányi Katalin kislánya.

(E. S.)

Negyven hátrányos helyzetû gyermek vett részt 
Nyíracsádon a megyei gyermeknap programjain. A kis 
csapatot Váradi Jánosné, a Szociális Szolgáltató Központ 
vezetôje szervezte egy csokorba. A színes programkavalkád 
elnyerte a gyerekek tetszését, egy kellemes nap emlékével 
tértek haza.

Fotó: Sz. Vrancsik Éva

MEGHÍVÓ
Vámospércs Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a 

lakosságot a városavató 5. évfordulója alkalmából szervezett 
programra, melynek idõpontja  2006. július 1. (szombat) 

Helyszín: városi sporttelep

Program:
  9.00 TÉRZENE (Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar)
10.00 MODELLEZÕ bemutató
10.00-13.00  ARCFESTÉS gyerekek részére
11.00 BOJTORJÁN együttes mûsora (élõ koncert)
12.00 VÁSÁRI ATTRAKCIÓ (gólyalábasok, óriásfigura, 

kikiáltó, zenész)
12.30 Jó ebédhez szól a nóta…
 MADARÁSZ KATALIN és PERE JÁNOS mûsora
13.30 HAJDÚ NÉPTÁNC együttes mûsora
14.00 Amatõr együttesek mûsora
 – Hajdúsámsoni mazsorettcsoport
 – Hajdúsámsoni moderntánccsoport
 – Nyíradonyi pávakör
 – Nyíradonyi néptánccsoport
 – Vámospércsi népdalkör
 – Vámospércsi néptánccsoport
 – Mordern tánc formáció
 – Grega Csaba táncos és partnere
15.30 TÓTH VERA, az elsõ megasztárgyõztes mûsora
16.00 VÁMOSPÉRCS – DVSC barátságos labdarúgó-

mérkõzés
16.00 Túl az óperencián…
 TIHANYI TÓTH CSABA és barátai operettmûsora
17.45 FAGYAL  BARNA polgármester ünnepi köszöntõje
18.00 FÁSY MULATÓ
Fellépõk: DUPLA KÁVÉ, BANGÓ MARGIT, ANTON, 

CAPPUCCINO együttes, KLEMY, HOLUB PÉTER, 
TIBÓ, BUNYÓS PITYU, KREDENC együttes, RO-
MÁNCOK együttes, LISZTER SÁNDOR és a VAD-
RÓZSÁK

22.00 TÛZIJÁTÉK
Utána SZABADTÉRI BÁL
Zene: ROMWALTER DUÓ
Kiegészítõ programok: vidámpark, légvár, gumiugráló, ki-
rakodóvásár, bûfé, fõzési lehetõség!

A rendezvényre minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

1956, te csillag, népünk csillaga
Dokumentumokat, emlékezéseket várunk

Az idén október 23-án 
(és környékén) ünnepeljük 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc ötvenedik 
évfordulóját, a jubileumra 
az egész ország (s a külföldi 
szórványmagyarság) szor-
galmasan készül. Mi is sze-
retnénk felidézni, mi és ho-
gyan zajlott Vámospércsen 
ötven évvel ezelõtt, az itteni 
események hogyan élnek az 
egykori résztvevõk, a ma is 
élõ emlékezõk tudatában. 
Szeretettel kérünk minden-
kit, aki segíteni tud felidézni 

Vámospércs fél évszázad-
dal ezelõtti történelmét, 
írja meg visszaemlékezését, 
vagy küldjön-hozzon fény-
képeket, dokumentumokat 
(iratokat, plakátokat, újság-
kivágásokat), amelyekrõl 
fotókat készíthetünk. Szep-
tember 25-ig várjuk a külde-
ményeket a mûvelõdési ház-
ba – személyesen Szabóné 
Vrancsik Éva intézmény-
igazgatót lehet keresni –; 
októberi számunkban méltó 
ünnepi összeállítást szeret-
nénk közölni.

Harangozó Miklós, Ukraj- 
nában élõ magyar képzõ-
mûvész kiállítását tekinthet-
ték meg a mûvészetbarátok 
a mûvelõdési ház kiállítóter-

mében. A hazájában érde-
mes mûvészi díjjal elismert 
alkotó festményei elnyerték 
az ügyes kezek szakkörre járó 
gyerekek tetszését is.
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SPORT Izgalmas végjáték vár a focistákra
Mire ez a cikk megjelenik, 

talán már el is dôlt, hogy ki-
harcolta-e a megye I-es fel-
jutást a pércsi futballcsapat. 
Hiszen ha az utolsó két for-
duló elôtt meglesz a 3. helye-
zett Nyírábránnyal szembeni 
hatpontos fór, akkor a baj-
noki hajrá két találkozójának 
eredményeitôl függetlenül 
feljutott az Oláh-legénység. 

Ám hogy hányadik helyen, 
az továbbra is kérdéses. Mert-
hogy várhatóan egészen az 
utolsó hármas sípszóig nyílt 
lesz a Nyírmártonfalvával 
vívott aranycsata, az biztos. 
Jelenleg a rivális kétpontos 
elônyt élvez, s bár a kezében 
van a saját sorsa, ám ez a 
csöppnyi elôny könnyen el-
fogyhat. Így aztán izgalmas 
lesz a végjáték, az biztos! 

De nézzük, mi is történt a 
legutóbbi négy játéknap so-
rán. Führerék négy meccsen 
három magabiztos gyôzelem 
mellett egy nagyon fontos 

idegenbeli döntetlent értek 
el. Ez az utóbbi pontosztoz-
kodás azért volt rendkívül 
fontos, mivel a 3. helyezett 
Nyírábrány otthonában min-
den bizonnyal sikerült tuda-
tosítani a hazaiakkal, hogy 
nem lehet esélyük a feljutás-
ra. A rangadó 3-3-as döntet-
lennel zárult. Ezt megelôzôen 
a Nyíracsád látogatott 
Vámospércsre, ám hiába, hi-
szen 3-1-es vereséggel térhe-
tett haza. A 26. fordulóban a 
Biharkeresztes sem járt job-
ban, sôt…. A vendégek 4-0-ra 
kaptak ki egy egyoldalú össze-
csapáson. Végül Egyekre láto-
gatott az Oláh-csapat, ahol a 
tabellán elfoglalt helyezések-
nek megfelelôen ismét biztos, 
3-1 arányú gyôzelmet aratott. 
Így három fordulóval a vége 
elôtt továbbra is az 59 pon-
tos Nyírmártonfalvával, és 
az 57 pontos Vámopércscsel 
kezdôdik a megye II. tabel-
lája. 

A Vámospércsi Általános 
Iskola tanévzáróval egybe-
kötött ballagási ünnepsége 
június 17-én 9 órától lesz a 

nyolc tantermes iskolában. 
A három nyolcadikos osztály 
tablóját júliusi számában 
közli a Vámospércsi Hírek. 

KÖZÉRDEKÛ

JÚNIUSI MOZIMÛSOR

Június 9. péntek: Jégkorszak 2: Az olvadás (színes, szinkronizált, 
am. családi rajzfilm) 95 perc – A film gyermeknapi ajándék, va-
lamennyi vámospércsi gyereknek ingyenes!
16. péntek. Motel (színes, am. horror) 95 perc
23. péntek. Büszkeség és balítélet (színes, szinkronizált, angol film) 127 
perc
30. péntek. Elemi ösztön 2. (színes, am. erotikus thriller) 115 perc

Az elôadások 18 óra 30-kor kezdôdnek. Belépôdíj egységesen 400 Ft. 
Csoportokat elôzetes bejelentkezés alapján más idôpontokban is foga-
dunk. Telefonszám: 52/ 591 – 038 vagy személyesen a mûvelôdési ház-
ban. Havi bérlet vásárlása esetén valamennyi film 50 %-os kedvezmény-
nyel tekinthetô meg!

A bajnokság állása

1. NYÍRMÁRTONFALVA 27 18 5 4 82-33 59
2. VÁMOSPÉRCS               27 16 9 2 64-32 57
3. NYÍRÁBRÁNY               26  14  7  5  67-46  49
4. BÁRÁND                         27  13  5  9  57-45  44
5. POLGÁR                          27  12  5  10  73-66  41
6. FÖLDES                           27  11  7  9  62-48  40
7. HAJDUHADHÁZ            27  11  6  10  42-47  39
8. BLONDY FC                    27  10  5  12  65-54  35
9. KONYÁR                         27  8  10  9  40-46  34
10. NAGYRÁBÉ                  26  9  5  12  39-48  32
11. EGYEK                           27  9  5  13  49-66  32
12. GÖRBEHÁZA                27  8  8  11  65-70  32
13. LÉTAVÉRTES II.          27  8  8  11  44-61  31
14. TISZACSEGE                27  7  5  15  41-64  26
15. NYÍRACSÁD                 27  6  5  16  41-63  23
16. BIHARKERESZTES     27  4  7  16  31-73  19

Kilenc gyerek elsô áldo-
zása zajlott május 20-án a 
vámospércsi katolikus temp-
lomban. Kiss Tamás, Nagy 
Csaba, Polgár Balázs, Polgár 
Csaba, Polgár Fanny, Porczió 
Ágnes, Porció Veronika, Suba 
Sándor és Tóth Erika hó-
napok óta készültek a nagy 
eseményre. A kislétszámú 

egyház vezetôje  Szenes Jó-
zsef esperes-plébános és 
Medgyesi Imréné nyugdíjas 
tanítónô nagy szeretettel fog-
lalkozott a gyerekekkel életük 
e jeles eseményére készülve. 
(Egy hétre rá a görög katoli-
kus egyház szertartásán négy 
gyerek elsôáldozására került 
sor)

Arany habverôvel díjazták
A Magyar Cukrász Iparosok 

Országos Egyesülete évszázados 
múltra tekint vissza. A kerek év-
forduló tiszteletére kitüntették a 
szakma legkiválóbb képviselôit, 
akik nemrégiben Visegrádon 
vehették át a szakmát jelképezô 

arany habverôt és a díjról szó-
ló dokumentumot. Hajdú-Bi-
har megyébôl ketten vehették 
át a legjobbaknak járó díjat. 
Nagyné Kiss Andrea, a hajdúvá-
ros egyetlen cukrászdájának tu-
lajdonosa, s egykori tanítómes-
tere, Debrecen egyik nagyhírû 
cukrászdájának tulajdonosa, 
Csordás László. 

– A megyei szervezet ja-
vaslata alapján kaptuk meg a 
díjat, amelyet igen nagy meg-
tiszteltetésnek érzek. Egy év-
tizedes múltra tekint vissza a 
vállalkozásom, igyekszem a leg-
jobb színvonalon mûködtetni 
– mondja Nagyné Kiss Andrea, 
akinek cukrászdája nemcsak a 
helyiek, hanem a környezô te-
lepülések lakói körében is igen 
népszerû. Az igazi elismerés a 
vásárlók bizalma, a kitüntetés 
már – stílszerûen – „hab a tor-
tán”, amelyhez gratulálunk!

Nagyné Kiss Andrea, az egyik díjazott
Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Májusi mûvészeti gála

 Népszerû a gitár Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Mûfaji sokszínûség a színpa-
don

Az iskolában a gyermek-
napot megelôzôen a kultúra 
elôtt is tisztelegtek a gyerekek. 
Bemutatták a szülôknek és ta-
náraiknak azokat az értékeket, 
amelyeket a tanév során az 
Abigél mûvészeti iskola kere-
tén belül elsajátítottak. – Cso-
dálattal nézem a tanítványa-
inkat, akik szabadidejükben 
sok-sok munkával, de örömmel 
teremtenek értéket – mondta 
Deákné Demjén Ilona igazga-
tó, aki a gyerekeknek éppúgy 
köszönetet mondott, mint a  
szülôknek, a tanároknak és 
segítôiknek. – Mûvészet nél-
kül csonka a valóság – idézte 
Senecát az iskolavezetô, s arra 
biztatta a gyerekeket, hogy 
mindig és mindenütt tisztelet-
tel viseltessenek minden iránt, 
ami szép, jó és igaz. 

Érezhetô a fejlôdés

A szép szavak után a zene, 
tánc, vers és sok-sok meg-
lepetés mûfaj elevenedett 
meg a mûvelôdési ház szín-
padán. Franciskovics Béla és 

Medgyesi Blanka hosszú és 
tanulságos mesét mondtak. 
Többen zongoráztak, gitároz-
tak, hegedültek, Porció Ágnes 
a furulyát választotta hangsze-
réül. Közülük néhányan már 
az elôzô években is szerepeltek 
választott hangszerükkel. Jól 
látható a fejlôdés, mára már 
biztos kezek pengetik a húro-
kat, s a zongora billentyûit  is 
az ügyes kis kezek. Meszesán 
Nikolett szavalt a fülemülérôl, 
s a zongorán is pajkos, vidám 
darabot játszott. Az énekkar 
nagy sikert aratott A gyöngy-
hajú lány címû Omega-slá-
gerrel, ugyanígy Szabó Réka 
a széki népdalcsokorral. A 
nagyenyedi lakodalmasról 
szóló mulatságos miniszínmû 
vastapsot érdemelt a szülôk, 
nagyszülôk, pedagógusok és 
diáktársak alkotta publikum-
tól. A képzômûvészetisek a 
mûvelôdési ház elôterében 
álították ki alkotásaikat, szin-
tén a látogatók örömére. A kel-
lemes délutánt követôen Haj-
dú Zoltánné képviselôasszony 
megvendégelte a fellépô gye-
rekeket, s a finomságokból ju-
tott a közönségnek is.

Májusban születtek:
Petruska Kristóf János (Petruska János és Komlósi Erika)
Kocsis Mirabella (Hegedûs László és Kocsis Piroska)
Gaál Ákos (Gaál László és Téglási Judit)
Koszcelnik Klaudia (Koszcelnik és Szelezsán Henrietta)
Szabó Diana (Szabó Zsolt és Veres)
Zilahi Nándor (Zilahi Krisztián és Szabó Gabriella) 

Házasságot kötöttek:
Horváth Zsolt és György Melinda
Nagy László és Gyallai Tímea
Guba Sándor és Kaplonyi Katalin

Akik már nincsenek közöttünk:
Pólyik Ferenc
Nagy József

ANYAKÖNYVI HÍREK

Lakatos Róza
Kindris Gábor

Diákok is csatlakoztak a futókhoz  Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Fogadták a futókat
Negyedik alkalommal várták 

a Simonyi-emlékfutáson részt 
vevô sportolókat a városban. 
A váltófutás, amelynek célja a 
sport népszerûsítése, Nagyvá-
radról indult május utolsó pén-
tekjén, s Nagykereki-Létavértes-
Vámospércs útvonalon érkezett 
a megyeszékhelyre. A Debrece-
ni Honvéd Sportegyesület va-
lamint a Pro Patria Alapítvány 
felkérte azokat a településeket, 
amelyeken áthaladnak a futók, 
hogy  csatlakozzanak hozzájuk 
a helyi sportszeretô emberek is. 
Tömöri Imre hatodik osztályos 
és Szôllôsi Imre ötödikes fiúk 

játszva futották át a várost a 
profi sportolókkal. 

– Gyerek maratonra rend-
szeresen járok – mondja az 
idôsebb fiú –, ezért vállalkoz-
tam arra, hogy végigkísérem 
a városunkon a vendégeket. 
– A mûvelôdési házhoz érkezve 
Fodorné Szabó Judit alpolgár-
mester szalagot kötött a stafé-
tabotra, amelyet a 103 km-es 
távon  az  emlékfutók maguk-
kal vittek. Néhány perc pihenô, 
s egy kis frissítô elfogyasztása 
után a lelkes sportolók neki-
vágtak az utolsó húsz kilomé-
ternek. 


