
Október 10-én, kedden kaptuk a hírt, hogy délelõtt fél 
10-kor elhunyt Fagyal Barna, Vámospércs polgármestere. 
(Polgármesterként halt meg, hisz az új polgármestert ok-
tóber 13-án iktatták be hivatalába.) 

Fagyal Barna õsi vámospércsi hajdúcsaládba született 
1948. április 22-én. Tizenhat éven át, azaz négy vá-
lasztási cikluson keresztül, 1990-tõl 2006-ig volt a 
település  vezetõje.

Ha fellapozzuk a kisváros régi lajstromait, a 18. század-
ban is ott találjuk a nevek között a Fagyalokat. Vezetése 
alatt a nagyfaluból kisváros lett, 2001-ben a település 
visszakapta városi rangját. Az elmúlt bõ másfél évtized 
alatt sokat változott-fejlõdött a település, mindig az itt la-
kók javát nézte, azt, mit tudna még lendíteni Vámospércs 
életén.

Sokan mondják: jó ember volt. Sok-sok vívmány, be-
ruházás mellett neki köszönhetõ például a Vámospércsi 
Hírek címû újság megjelenése, léte is. Toleranciájára, bi-
zalmára jellemzõ, hogy az újság tartalmára nem meg-
jelenés elõtt, hanem a megjelenés után volt kíváncsi, s 
külön kérte: tartózkodjunk attól, hogy túlszerepeltessük õt 
a lap hasábjain. Mértéktartó, higgadt, szerény helyi 
politikus volt.

Halálhíre mindenkit megdöbbentett, akik szerették és 
becsülték. A legutolsó percben is az élet felé fordult, hisz 
október 2-án kelt levele (lapunk 3. oldalán olvashatják) 
bizonyítja: elfogadta a település lakóinak döntését, mást 
választottak polgármesternek.

Tele volt bizakodással, a meggyógyulás hitével, élni-
vágyással. Mondhatni, fiatalon halt meg, hisz még csak 
58 éves volt. Megérdemelte volna a békés, boldog, derûs 
nyugdíjas kort. Ám a sors másként határozott. A halál 
betakarította õt „régi, rakott csûrébe”.

Kedves Barna, köszönet Néked mindenért, amit a 
vámospércsiek, szeretett közösséged érdekében cselekedtél.

Emlékedet nem feledjük. Nyugodj békében, legyen neked 
könnyû a föld!

(Halála estéjén a polgármesteri  hivatal elõtt néma 
emlékezésre gyûltek össze akik szerették és tisztelték.)

(E. S.)

Gyászolunk

VÁMOSPÉRCSI
HÍREK XVI. évfolyam

X. szám
Ára: 90 Ft 2006. október

Ménes Andrea szeretné,
ha erõsödne
Vámospércs

mikrotérség-vezetõ szerepe

Október 2-dikai, hétfõi számá-
ban hírül adta a Hajdú-bihari 
Napló: Vámospércsen a szavazatok 
60,02 százalékát (azaz kereken 
1500 szavazatot megkapva) elnyer-
te a polgármesteri címet a Fidesz 
jelöltje, Ménes Andrea (aki egyúttal 
a megyei közgyülés tagja is). Fa-
gyal Barna, aki négy cikluson át 
vezette a legkisebb hajdútelepü-
lést, 999 szavazatot (vagyis 39,98 
százalékot) szerzett.

– Mondhatom már, hogy hi-
vatalosan is, Vámospércs polgár-
mesterasszonyával beszélgetek? – 
kérdezem október 5-én, csütörtö-
kön Ménes Andreát.

– Még nem teljes joggal, hisz a 
beiktatás október 13-án lesz, vi-
szont az igaz, hogy a poszttal járó 
felelõsséget már elsejétõl viselem.

– Sokan meglepõdtek azon, 
hogy a Fidesz országszerte ilyen 
nagy arányú gyõzelmet aratott. 
Bár az igaz, az adott helyzetben a 
baloldal nem számíthatott sok 
jóra...

– Én nem lepõdtem meg a 
gyõzelmünkön, hisz sokat mun-
kálkodtunk rajta. Mintegy két és 
fél éve döntöttem el, hogy indulok 
a polgármesteri címért. Nem egyé-
ni ambíciók miatt, hanem a sok-
sok elégedetlenséget látva, a kilá-
tástalanságot. A Fidesz vezetõi arra 
kérték a tagságot, menjenek az 
emberek közé, beszélgessenek, 
hallgassák meg a panaszokat, s 
mondják el, van megoldás. Mi ezt 
megtettük, s ez lett az eredménye. 
Az viszont, hogy 12 jelöltünk is 
nyert a 15-bõl, az a kormány 
negatív politikájának köszön-hetõ.

Sokféle szakember 

– Ön ismerte az elõzõ kép-
viselõ-testületet, s jól ismeri a leg-
újabbat is. Lát-e valamilyen kü-
lönbséget a kettõ között? Esetleg 
ami a szakértelmet illeti.

– Azt kell mondjam, a most 
megalakuló testület szakértelem-
ben valamivel felül is múlja a 
korábbit. Van közöttünk közgaz-
dász, orvos, régész, népmûvelõ, 
pedagógus, vállalkozó, pályázat-
írással foglalkozó szakember és 
több más, s még abból a szem-
pontból is egészségesnek mond-
ható a testület, hogy csaknem a 
fele nõ, velem együtt hatan va-
gyunk.

– Kikkel könnyebb együtt 
dolgozni: a nõkkel vagy a férfi-
akkal? 

– Egy árnyalatnyival a férfiakkal 
mintha könnyebb lenne, mi, nõk 
egy kicsit nyûgösebbek vagyunk.

– Gondolom, Ön is örvende-
tesnek tartja, hogy a település ké-
pén leolvashatók az elmúlt ciklu-
sokban elért fejlõdés nyomai. 

– Természetesen elismerem a 
korábbi önkormányzati testületek 
és a polgármester munkáját, ered-
ményeit. Örülök a vívmányoknak, 
s annak is, hogy ezek elérésében 
valami kis részem talán nekem is 
van. Leginkább örülök annak, 
hogy vissza tudtuk szerezni a városi 
rangot, a lakosság visszanyerte a 
hajdú-büszkeséget. Nem mellékes, 
hogy ez az Orbán-kormány idõ-
szaka alatt történt, 2001-ben, s 
ebben – dicsekvés nélkül – nekem 
is volt némi szerepem, mert a dön-
téshozók szerencsére hallgattak a 
szavamra.

– Gondolom, akadnak olyan 
képviselõk, akik most is nyertek...

– Igen, négyen vagyunk. 
Rosenfeld Sándor, Deák Gyula és 
Csúth Imréné – rajtam kívül. 

– Van-e kedvenc politikusa? S ha 
igen, az nyilvánvalóan Fidesz-po-
litikus.

– Igen, van, Kósa Lajos.
– Az ellenfelei, az ellenzéke 

részérõl számít-e passzív rezisz-
tenciára? 

– Én abban reménykedem, hogy 
a vezetésemmel ez a testület minél 
elõbb olyan munkát fog tudni tud-
ni produkálni, amellyel le tudjuk 
szerelni az ellenérzéseket. Azt sze-
retném, ha a városban béke lenne, 
s az erõk egy irányba, a fejlõdés 
irányába húznának. Nincs értelme 
az ellenségeskedésnek.

– Gondolom, a gyõzelem kap-
csán rájött arra is, hogy mennyi új 
barátja van...

– Igen, ez így szokott lenni, de 
én mindenkihez pozitívan viszo-
nyulok. Én élvezem a politikát, a 
politizálást, s a polgármesteri mun-
kát szeretném nagyon jól végezni, 
s kérem Isten segítségét, hogy 
minél eredményesebb tudjak lenni 
ezen a poszton. 

– Mibõl kell legtöbb egy poli-
tikusnak? Kiváncsiságból? Türe-
lembõl? 

– Tudja, miért szeretek poli-
tikus lenni? Mert segíthetek olyan 
embereken, akik nincsenek rival-
dafényben. Nagyon jó érzés, ha 
egy rászorulónak segíteni tud az 
ember. Akár a kapcsolatokat felhasz-
nálva, akár úgy, hogy egyszerûen 
tudod: merre kell elindulni, milyen 
eszközökhöz kell nyúlni. Ami a 
korábbi vámospércsi érát illeti, én 
úgy látom: túl szûk lett itt a tér, 
nagyon keveseknek voltak lehe-
tõségeik. Én tudom, hogy nem 
születünk egyenlõnek, de nincs 
jogunk megakadályozni senkit ab-
ban, hogy boldoguljon a maga kis 
életében. Ez a város mindenkié, 
mindenki boldogulni szeretne, s 
ehhez joga van, nem szabad el-
venni ennek lehetõségét senkitõl.

Nem szabad hazudni 

– Milyen fejlesztési teendõk 
állnak Ön és önök elõtt a kö-
vetkezõ években, avagy melyek a 
programjuk fõ pontjai? 

– Én azt gondolom, hogy a 
mikrotérség-vezetõ szerepünket 
nem használtuk ki eléggé. Ezt erõ-
síteni kell. Nincs a környéken még 
egy település, amelynek ilyen jó 
csomóponti elhelyezkedése van, 
nem beszélve az országhatár és 
Debrecen közelségérõl. Ezt jobban 
ki kell aknázni. Nagyon szeretnénk 
megvalósítani a járóbeteg-szakor-
vosi rendelõt. Ez is régi téma, még 
Mikola István ígérte meg nekünk, 

hogy segíteni fog ennek kivitele-
zésében. Szeretnénk egy középis-
kolát, de nem informatikait, ha-
nem amely olyan szakmunkásokat 
bocsát ki (érettségivel a kezükben), 
akikre a környezõ munkaadóknak 
szük-ségük van. Mert nemcsak 
munkanélküliség, hanem szakem-
berhiány is van. Szeretnénk meg-
oldani a lokális munkaerõpiaci 
problémákat. Nagyon fontos a 
szennyvízelvezetés megoldása is – 
minél elõbb. Szeretnénk a lakos-
ságnak segítséget nyújtani vala-
milyen formában a rácsatlakozás 
költségeiben.

– Ön szerint mi fog bekövet-
kezni az országos politikában? Vagy 
minek kellene bekövetkeznie? Ma-
rad-e a Gyurcsány-kormány? Ma-
radjon-e, vagy legyen új koalíciós 
kabinet? Legyen-e szakértõi kor-
mány, nagykoalíció, vagy új vá-
lasztások? 

– Ezt komolyan kérdezi? Az a 
véleményem, hogy senkinek nem 
szabad hazudnia, s ha valaki Ma-
gyarország miniszterelnöke, neki 
fõleg nem. Tény, hogy egyre rosz-
szabbul él a legtöbb magyar család. 
Nem mondom azt, hogy mint négy 
éve, de ezt szinte mindenki érzi a 
saját bõrén. Az önkormányzati vá-
lasztások megmutatták a kor-
mánynak, hogy amelyet õ folytat, 
az nem elfogadott politika, becsap-
ta az embereket, kiderült, hogy 
sokkal rosszabb lesz, mint mond-
ták, sok magyar család bevételei 
már arra sem elegendõek, hogy 
egyenek, fûtsenek. A kormányzó 
pártoknak a történtek és a tények 
ismeretében le kell vonniuk a kon-
zekvenciákat, de nem tudom, mi 
fog történni.

Név: Ménes Andrea
Született: 1968. június 3-án.
Illetõség: helybeli régi hajdúcsaládból 
származik.
Végzettség: történelem-gyógypeda-
gógia szakos tanár, jelenleg szociál-
politikát tanul a Debreceni Egyete-
men.
Munkahelyek: pedagógus Nyíra-
csádon, 1995-tõl Bagamérban, majd 
itt 1998 és 2005 között iskolaigazgató
Politikai pályafutás: 1991 óta a 
Fidesz vámospércsi csoportjának veze-
tõje, 2002 és 2006 között a város kép-
viselõ-testületének tagja. 

Október elsején elnyeri a város pol-
gármesteri címét.

Polgármester:
Ménes Andrea

(FIDESZ)

Képviselõk:
Csúth Imréné (FIDESZ)
Dani János (FIDESZ)
Huszti János (FIDESZ)
Kálmán Zsoltné (FIDESZ)
Kovács Sándorné (FIDESZ)
Lakatos József (FIDESZ)
Polgárné Nagy Elvira (FIDESZ)

Pólyikné Peterle Gabriella (FIDESZ)
Dr. Suba László (FIDESZ)
Szabó Gyula (FIDESZ)
Tömöri Lajos (FIDESZ)
Deák Gyula (Független)
Rosenfeld Sándor (Független)

A képviselõtestület alakuló ülése, a 
polgármester és a képviselõk eskü-
tétele 2006. október. 13-án (pén-
teken) 10 órakor lesz a polgármes-
teri hivatal dísztermében.

Az önkormányzati választás eredménye 

„Nem csodálkozom a Fidesz gyõzelmén”

Ménes Andrea polgármesterasszony és Erdei Sándor felelõs szerkesztõ
Fotó: Sz. Vrancsik Éva

NÉVJEGY



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szeptemberben születtek
Kiss Imre (Kiss Imre és Szûcs Ágnes)

Kertész Kinga (Kertész Imre és Kun 

Erzsébet)

Verõ Sarolta (Verõ Tíbor és Balogh 

Szilvia)

Kiss Ramóna (Lakatos Balogh László 

és Kiss Rita)

Hajdú Éva (Hajdú Zoltán és Ferenczi 

Krisztina)

Házasságot kötöttek:
Tömöri Szabolcs János és Czeglédi 

Rozália

Major István és Tári Anita

Orbán László és Ladányi Ibolya

Maczó Ézsaiás és Tejfel Piroska

Juhász Attila és Tarcsai Tímea

Piránszki Zoltán Tamás és Varga 

Nóra

Balogh Aladár és Kiss Szabina

Akik már nincsenek 
közöttünk:
Kozma Gergely 

Pintye László

Anyakönyvi hírek

Figyelem! A Kovács Autósiskola októ-
ber 20-án 17 órai kezdettel gépkocsi-
vezetői tanfolyamot indít részletfize-
téssel, tankönyvbeszerzéssel!
Érdeklődni: Kovács István, 06-70-379-
67-66-os telefonszámon.

Jó állapotban lévő szobabútor eladó. 
Érdeklődni a 06-30/224-38-04-es tele-
fonszámon.

Eladó 2 db alig használt heverő, té-
véasztal, két ajtós, akasztós ruhásszek-
rény, dohányzóasztal, keverőtárcsás 
mosógép.
Érdeklődni: Váci M u. 29. szám alatt, 
vagy a 06-20-98-51-871-es telefonszá-
mon.

Nyírmártonfalván a Kossuth utcában 2 
szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, 
cserépkályhás, 100 m2-es, plussz 
nyárikonyhás felújított családi ház 
eladó. Érdeklődni: a 06-20-98-51-871-
es telefonszámon.

Apróhirdetés

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett halottunk

Pintye László
temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes gyászunkban

részvéttel osztoztal.

Gyászoló család

Vámospércs Város Önkormányzat képviselõ-testülete a 2006. 
szeptember 28-án megtartott – utolsó – képviselõ-testületi ülésén 
a következõk szerint hozott döntéseket:

–Elsõként a település rendezési tervekkel kapcsolatos aktua-
litások megtárgyalására került sor, melynek keretében a képviselõ 
testület döntött a belterületi határok végleges kijelölésérõl. Dön-
tött a majdan alkalmazandó legkisebb telek nagyságról, valamint 
a település egyes részeinek különleges övezetbe történõ besoro-
lásáról. Döntést hozott a képviselõ testület a fentieken túlmenõen 
az Orgona és Vörösmarthy utcák közötti új út nyomvonalának 
kijelölésérõl is. A hozott érdemi döntések rendezési terveken tör-
ténõ átvezetésének mintegy 500.000 Ft költségét Fazekas László 
közcélú felajánlásként nyilatkozta az önkormányzat javára 
megfizetni.

– A képviselõ-testület második napirendi pontként a Mûvelõdési 
Ház és Könyvtár munkájáról szóló beszámolót fogadta el azokkal 
a határozati javaslatokkal, amelyeket az intézményvezetõ meg-
fogalmazott. A 2007. évben elõ kell mozdítani a könyvtár állo-
mányának korszerûsítését, nagyobb számú szakkör beindítását 
kívánatos lehetõvé tenni, továbbá az Internet használat részben, 
vagy egészben való ingyenessé tétele érdekében kell hozni in-
tézkedéseket.

– Harmadik napirendi pontként a képviselõ-testület az ok-
mányiroda feladatainak mikénti teljesítésérõl szóló jegyzõi be-
számolót fenntartás nélkül elfogadta.

– Negyedik napirendi pontként a további takarékos gazdál-
kodásra történõ felhívás mellett a képviselõ-testület az önkor-
mányzat gazdálkodásának és saját bevételeinek alakulásáról szóló 
jegyzõi beszámolót elfogadta.

– Ötödik napirendi pontként a képviselõ-testület a Hajdú-
hadházi Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodását fogadta el.

– Hatodik napirendi pontként a képviselõ-testület önkormány-
zatunk közoktatási intézményeinél végzett fenntartói ellenõrzés 
tárgyában készített összegzést fenntartás nélkül elfogadta.

– A képviselõ-testület hetedik napirendi pontként a HELP Bt. 
és az önkormányzat között fenn álló temetkezési közszolgáltatási 
szerzõdést a HELP Bt. kérelmének megfelelõen akként módo-
sította, hogy a temetõ üzemeltetõjéül 2006. október 1-jei hatállyal 
a Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalatot jelöli ki.

Különfélék napirend keretében elõször a képviselõ-testület a 
megüresedett Fecskeházi Lakás bérlõjéül kijelölte Kaulák Miklóst 
és a vele együtt költözõ Gergely-Kardos Katalint.

– Másodikként a képviselõ-testület a VÁMOSGÉP Kft. kérel-
mének helyt adva arról hozott döntést, hogy amennyiben a Kft. 
vállalja az ezzel járó költségeket a 48-as számú fõközlekedési út 
Dózsa György utcai leágazása elõtt a Kft. pontos nevét és a leága-
zástól történõ távolságot tartalmazó útbaigazító tábla kihelye-
zésérõl fog gondoskodni.

– Harmadik napirendi pontként az önkormányzat képviselõ-
testülete a FIDESZ MPSZ számára 2006. 09. 28-ára a település 
tulajdonában lévõ sportpályát – kampányrendezés céljára – térí-
tésmentesen biztosítja.

– Következõ napirendi pontként a képviselõ-testület Vámospércs 
Nagy utcát érintõ csapadékvíz elvezetésérõl szóló elõterjesztést 
tárgyalta meg és fenntartás nélkül elfogadta.

– Ötödik napirendi pontként a képviselõ-testület akként ha-
tározott, hogy Nagy Ibolya, Vámospércs, Hajnal u. 39. szám alatti 
lakos kérelmének helyt adva a lakóépületében keletkezett károk 
helyreállításához 50.000 Ft értékû építõanyagot biztosít.

– Utolsóként döntött a képviselõ-testület arról, hogy a Nemzeti 
Kulturális Alap Közmûvelõdési Szakmai Kollégiuma által kiírt, 
ifjúság közmûvelõdési aktivizálását elõsegítõ program sorozat 
megvalósítása tárgyú Mûvelõdési Ház és Könyvtár által benyújtott 
pályázathoz az önkormányzat 2007. évi költségvetési terhére 
250.000 Ft önrészt biztosít.

Több tárgyalandó téma nem lévén az ülést vezetõ Fodorné 
Szabó Judit alpolgármester asszony a 2002–2006-os önkormányzati 
ciklus utolsó képviselõ testületi ülését bezárta.

Vámospércs, 2006. október 6.
Dr. Tóth Kálmán

jegyzõ

Az elõzõ évekhez hasonlóan õszi lomtalanításra kerül sor a városban, amelynek 
idõpontja

november 6–7–8-án 6-tól 14 óráig.
A lomtalanítás a szemétszállítási rendnek megfelelõen történik. Azokból az ut-

cákból, ahonnan hétfõn történik a szemétszállítás, a lomtalanításra is akkor kerül 
sor.

A lomtalanítás során kihelyezhetõ hulladékok: az ingatlanoknál keletkezõ 
olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetõk el a tárolóedényzetben, a rend-
szeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai 
készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhetõ hulladékok körébe: 
kommunális hulladék, építési törmelék, gépjármû gumi, akkumulátorok, veszélyes 
hulladéknak minõsülõ anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a 
begyûjtés során veszélyezteti a begyûjtést végzõk testi épségét, egészségét.

A lomnak minõsülõ tárgyakat a gyûjtési útvonal mellé kell kihelyezni úgy, hogy 
az a begyûjtõ gépjármûvel megközelíthetõ legyen, a gyalogos és gépjármûforgal-
mat ne akadályozza. Az apróbb, kisméretû hulladékot bekötözött zsákokban kell 
elhelyezni. 

A hulladékok kihelyezésének idõpontja: a lomtalanítási nap legkésõbb reggel 
6 óráig, de lehetõség szerint elõzõ nap este.

Kedves Vámospércsiek! Lassan tizenhatodik esztendeje jelenik 
meg minden hónap elején a Vámospércsi Hírek az olvasók meg-
elégedésére. Szeretnénk, ha közös életünkbõl minél több szín, 
hang, árnyalat, vélemény jelenne meg a lap hasábjain. Korábban 
jórészt hasztalan biztattuk Kedves Olvasóinkat arra, hogy je-
lentkezzenek állandó külsõ munkatársnak, s nem sok sikerrel kér-
tük arra sem városunk polgárait, hogy – esetleg lokálpatrióta ér-
zülettõl is indíttatva – adjanak hangot (betût) gondolataiknak, 
észrevételüknek, javaslataiknak, panaszaiknak. Mindig azt sze-
rettük volna, hogy a Vámospércsi Hírek a város demokratikus köz-
életének agórája legyen. Ehhez viszont az Önök részvétele is kell. 
Várjuk és kérjük tehát aktív viszonyulásukat, leveleiket, és szívesen 
fogadunk munkatársakat az ifjú (és nem ifjú) nemzedékek so-
raiból.

Erdei Sándor felelõs szerkesztõ
(Tel.: 525-400/5251, E-mail: deidor@freemail.hu)

Tájékoztató lomtalanításról

Leveleket várunk, szerzõket keresünk

Vámospércs Város Önkormányzata és a Mûvelõdési Ház
tisztelettel és szeretettel meghívja

a településen élõ nyugdíjasokat
október 21-én (szombaton) 15 órakor

tartandó „Idõsek napja” rendezvényre.

Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem
Program:

„1956-ra emlékezünk”
(általános iskolás tanulók mûsora)

Nyugdíjas „Ki mit tud?”
(Várjuk azon szépkorúak jelentkezését, akik kedvet éreznek 

arra, hogy a résztvevõ közönség elõtt bemutatkozzanak, mûfaji 
megkötés nélkül, 3 perc idõtartamban. Elõzetes jelentkezést 

október 19-ig várunk a mûvelõdési házban!)
Zenés szórakoztató mûsor

Meghívó

Az általános iskola nevelõi és tanulói megköszönik az 
adományozóknak, hogy adójuk 1%-át a „Vámospércs Gyerme-
keiért” Alapítvány javára utaltatták át.

A 2005-ben átutalt összeg 307.464 forint, amit az erdei 
iskola támogatására és udvari padok vásárlására fordítottunk. 
A továbbiakban is számítunk segítségükre.

Deákné Demjén Ilona,
a kuratórium elnöke

Tájékoztatás 1%-ról

Kékfényes hírek
Szeptember 4-én a 48-as fõút 22-es 

km szelvényénél súlyos sérüléses 
közlekedési baleset történt.

Szeretném ezúttal is kifejezni köszönetemet azoknak, akik személyemre 
voksukat leadták. Megköszönöm a 12 év együttmûködését, tiszteletét és 
megbecsülését, hogy közös sikereinknek részese lehettem. 

Kérem, amennyiben úgy érzik, hogy a civil és a magánszférában tenni- 
akarásomra, segítségemre szükség van, forduljanak hozzám továbbra is 
bizalommal. „Szép a tavasz, szép a nyár is, de legszebb az õsz, és még szebb 
a tél mindannak, aki tûzhelyet másoknak remél. ” 

Tisztelettel: Hajdu Zoltánné

Kedves Választópolgárok, Kedves Vámospércsiek!

Köszönetemet fejezem ki azért, hogy az ok-
tóber elsejei választásokon rám szavaztak.

Örülök, hogy továbbra is képviselhetem az 
Önök érdekeit a képviselõ-testületben. Igyek-
szem rászolgálni a bizalomra!

Rosenfeld Sándor

Kedves Vámospércsiek!

Nagy tisztelettel megköszönöm a 472 szavazatot, amellyel kifejezték 
akaratukat, szeretnék, ha a képviselõtestület tagja lennék. Ez a közös szán-
dékunk nem vált valóra, de támogatásuk megható számomra, talán a szó 
kevés is arra, hogy megköszönjem. Bízom benne, hogy további életem és  
munkám során tetteimmel, önzetlen segítõszándékommal tudom bizonyí-
tani, hogy méltó vagyok a bizalomra, a barátságra. Nagyon sok szépet és 
jót, erõt, egészséget, békességet  kívánok kedves mindnyájuknak!

Szivélyes üdvözlettel: Szabóné Vrancsik Éva 

Kedves Barátaim, Tisztelt Választók!

Ezúton is szeretném megköszönni azok szavazatait, akik bizalmukkal 
megtiszteltek.

Sajnos most nem sikerült képviselõjükké válnom, azonban továbbra is 
tudják, hol találnak és lehetõségemhez képest segítek, amiben tudok.

Köszönöm!
Tisztelettel: Zolnai Zsuzsanna

Kedves Vámospércsiek!VÁMOSGÉP KFT.
1 fõ középfokú gépipari 

végzettségû, számítógépes ismeretekkel rendelkezõ 
szakembert,

illetve minõsített hegesztõ-, hegesztõ- és
szerkezeti lakatos szakembereket keres felvételre .

Érdeklõdni: 
Tel.:52/591-006

Hitel gyorsan, egyszerûen!

Folyósítás akár
48 órán belül!

200.000 Ft
mindössze

8.125 Ft/hó*

Törlesztõ részlettel

4024 Debrecen, Csapó u.9
Tel.: (52) 430–740

www.qrt.hu www.mmf.hu

*A jelen hirdetés nem minsül nyilvános 
ajánlattételnek, tájékozódjon a

részletekrl a forgalmazó helyeken.
36 hónap futamidre THM 30.04 %

VÁMOSPÉRCSI 
ÜZEMÜNKBE

KONZERVIPARI
MUNKÁRA

JÓ KÉZÜGYESSÉGGEL 
RENDELKEZÕK

JELENTKEZÉSÉT
VÁRJUK!

ÉLETRAJZUKAT

A GÉSZ GAÁL ÉS
SZIKLÁS KFT.

CÍMÉRE,
4034 DEBRECEN, 

VÁKÁNCSOS U. 18.
SZÁM ALÁ

KÜLDHETIK.

SZÖVÕTANFOLYAM!
Október 28-tól (szombat) november 1-ig (szerda) Kopócsy Judit iparmûvész ingyenes szö-
võtanfolyamot tart a mûvelõdési házban. A tanfolyamot az érdeklõdõk idõbeosztásához 
igazodva tartjuk, keretet biztosítunk. Részletekrõl a mûvelõdési házban lehet érdeklõdni. 



(Lapunk hasábjain hónapokon át 
kértük szépkorú olvasóinkat, idézzék 
fel, mi történt ötven esztendõvel ezelõtt 
Vámospércsen, emlékezzünk méltón a 
magyar forradalomra és szabadságharc-
ra. Sajnos, felhívásunkra csak egy írás 
érkezett, a már jó ideje Debrecenben élõ 
Deák Sándortól. Itt közöljük.)

A forradalom elsõ napjai Vá-
mospércsen békésen, de tele izga-
lommal és várakozással teltek. A fa-
lu vezetõinek nagy része eltûnt, 
hiszen nem is voltak vámospércsiek. 
Már a második napon a tanács-
házáról a beszolgáltatási iroda ira-
tai az utcára kerültek és meggyúj-
tották a falu lakosai. (Az anyakönyvi 
irodából semmi sem került ki, oda 
be sem mentek). Majd a rendõr-
ségrõl kerültek ki a nem kívánatos 
iratok az utcára, és hasonló „sorsra” 
jutottak, mint a tanácsháziak. A fa-
luban élõ egyik órásmester fényké-
peket készített az eseményekrõl, õ 
késõbb külföldre menekült a fele-
lõsségre vonás elõl.

Mindennap friss híreket hoztak 
az egyetemisták Debrecenbõl, akik 
teherautókkal járták a környéket. 
Még most is emlékszem, hogy a 
teherautón 5-6 egyetemista ült, a 
platón 3-4 fõ, egyikük kezében a 
középen lyukas magyar zászlót tar-
totta. Mindegyikükön ballonkabát 
és svájci sapka volt. A faluközpon-
tokban megálltak és röpgyûléseket 
tartottak a köréjük sereglett embe-
reknek, s elmondták, hogy mi is 
történt Budapesten és Debrecen-
ben. Többek között õk hozták a 
hírt, hogy a legtöbb faluban és vá-
rosban ún. forradalmi bizottmány 
alakult, és javasolták Vámospér-
csen való megszervezését is. Így 
1956. október 27.-én alakult meg 
Vámospércsen a forradalmi bizott-
mány. Elnöke Nagy Sándor lett, 
tagjai Pápai Béla, Nagy Imre, Guba 
Béla, Nagy József, Marosi Béla, 
Guba Sándor, Csáfordi Dénes, 
Varga László, Tömöri Sándor, Su-
ba Bálint, Suba Gábor, Kozma 
Gergely, Szabó Lajos, Hunyadi 
Imre, Hunyadi Sándor, Nagy La-
jos, Nagy János, Nagy István, Pol-
gár Sándor, Bicskei Imre, Csuth 
Sándor, Csuth József és Nagy 
Gábor voltak. (ld. 1956 dokumen-
tumai Hajdú-Biharban; Debrecen, 
1993. szerk.: Filep Tibor, Megyei 
Könyvtár).

Amilyen csendesen indult a vá-
mospércsiek ténykedése, úgy nap-
ról napra erõsödött, többek között 
élelmiszert gyûjtöttek, majd azt 
szerve-zetten Budapestre szállítot-

ták. Azok, akik ebben részt vettek, 
nem kerülhették el a késõbbi zak-
latásokat. A forradalmi bizottmány 
tagjai hiány miatt Erdélybõl hoztak 
üzemanyagot a budapesti szállítá-
sokhoz.

Ötven darab fegyvert is szerez-
tek a Hajdú-Bihar Vármegyei Bizott-
mánytól Debrecenbõl hivatalos 
kérelem alapján.(ld. az 56.-os do-
kumentumok).

Szûk két hetet követõen ismét a 
rettegés lett úrrá Vámospércsen, 
mindenki feszülten várta, mikor, 
kinél kopogtatnak és hurcolják el 
az embereket. Nem jöttek többé 
örömhírrel, lelkesülten az egye-
temisták, jöttek helyettük az ávó-
sok, akik akkorra már a Magyar 
Honvédség Bocskai egyenruhájá-
ba bújtak. 

Csapda a forradalmi 
bizottmánynak

November közepe táján arról 
kapott értesítést a forradalmi bi-
zottmány, hogy aznap este Debre-
cenbõl érkeznek hozzájuk tárgya-
lásra, ezért mindenki vegyen részt 
a tanácsházán rendezett megbeszé-
lésen. Miután a bizottmány tagjai 
bent várakoztak a megbeszélésre, 
Debrecenbõl két teherautónyi ávós 
körbevette a tanácsházát, majd a 
teherautót a Kossuth utcai személyi 
bejáróhoz tolattatták, és a bent 
lévõket „kihajtották” egyenesen a 
teherautóra, ami ponyvával volt 
lefedve. Csak jóval késõbb hallo-
ttunk felõlük, néhányukat hazaen-
gedték, mások pedig már csak a 
börtönt követõen térhettek vissza 
Vámospércsre.

Ezek után félelemben élt a falu, 
gyakori „vendégei” voltak a vámos-
pércsieknek is az az akkori hatalom 
kiszolgálói.

Egyik nap a félre vert harangra 
sok ember gyûlt össze a falu köz-
pontjában, félve attól, hogy megint 
elhurcolnak valakit. Ismert, egyez-
ményes jel volt ez a falu népe elõtt 
akkoriban. Miután felértem én is, a 
központban már kb. 200–300 em-
ber szidta az ott lévõ 20–25 ávóst, 
mert a mindenki által tisztelt kis-
bírót, Török Pista bácsit akarták 
elvinni. A tömeg félelmet nem is-
merve közeledett az ávósok felé, 
akik ezt látva hátukat egy-másnak 
szorítva figyelték a köréjük gyûlõ 
tömeget. A tömegbõl egy vasutas 
egyenruhában lévõ férfi vált ki, és 
nagy hangon szidva közeledett az 
ávósok sorfalához, majd egyiküket 

felismerve kiáltotta, hogy „Te is itt 
vagy? Nem szégyelled magad? Az 
válasz helyett puskatussal ütötte le 
és rugdosni kezdte a többi ávóssal 
együtt. Már úgy tûnt, hogy a tömeg 
ráront az ávósokra, ekkor a veze-
tõjük azt parancsolta, hogy „Lõje-
tek a levegõbe!”. Azok azonnal 
több sorozat lövést adtak le. Ekkor 
tudatosult bennünk, hogy ezek töl-
tött fegyverrel járnak, és riadtan 
hátráltunk vissza. Majd feszült vá-
rakozás után ismét közeledni pró-
báltunk, és egy bátor lány a földön 
fekvõ férfi felé közeledve szidta a 
verõket, miközben felsegítette Õt.

Ekkor már a falu felõl több em-
ber, többek között a Zöld Kereszt-
ben rendelõ orvos is futott a lövé-
sek irányába orvosi táskájával, attól 
tartva, hogy sérülteket kell ellátnia. 
Látva, hogy sérült nincs, de igen 
feszült a helyzet, õ is kiabálni kez-
dett a „verõlegényekre”, akik egy 
idõ múlva elvonultak. Majd a tö-
meg is lassan hazatért.

Bár a kisbírót ekkor nem vitték 
el, késõbb mégis elhurcolták és 
nagyon megkínozták.

Bár az elnyomás egyre erõsödött, 
még december 11-én is sztrájkoltak 
és tüntetést szerveztek a Kádár-
kormány ellen Vámospércsen. Majd 
suttogva, de mindenkihez eljutott 
a hír, hogy többeket letartóztattak. 
S nõtt a félelem, már senki nem 
mert tüntetni, hangosan véleményt 
mondani. Titokban, de új évre új 
jelszó kezdett terjedni: MUK. Ez 
nem csak azt jelentette, hogy Most 
Meg Se Mukkanj, de sokkal in-
kább arra utalt, hogy Márciusban 
Újra Kezdjük. Így élt a remény to-
vábbra is az emberekben, bár ha 
verõlegény hallotta, ezért is elhur-
colás járt, hisz õk is ismerték a 
jelszót.

Harmincnégy börtönév

Az akkori hatalom a „népi de-
mokratikus államrend megdönté-
sére irányuló mozgalomban való 
tevékeny részvétel” miatt a Vámos-
pércsrõl elhurcolt embereknek ösz-
szesen 34 év börtönbüntetést sza-
bott ki.

Malmos István 1 év
Nagy Gábor 1 év
Nagy Sándor 6 év
Papp Imre 4 év
Suba Bálint 8 év
Suba Gábor 4 év
Vicze Bálint 3 év
Vincze Sándor 2 év

Zentai János 4 év
Sorbán József 1 év
(felfüggesztve)

L. Megyei Könyvtár-Valuch Tibor: 
„Ötvenhatosok” 1996. Civis Kiadó

Egy puska története

Bátyám a forradalom idején a 
debreceni Gábor Áron laktanyában 
sorkatonai szolgálatát töltötte. No-
vember 3-án hirtelen nyugtalanság 
lett úrrá a csapaton, a tisztek 
mindegyike elhagyta a laktanyát és 
csak a kiskatonák maradtak ott. 
Mivel senki nem tudta, hogy mi 
fog történni, a sorkatonák egy 
része is hazafelé indult, otthagyva 
a laktanyát. Bátyám is összeszedte 
a felszerelését és fegyverét, az esti 
vonattal hazajött Vámospércsre. 
Mivel „jó emberek” is látták a ha-
zajöttét, hamarosan értesült a ren-
dõrség is, hogy a „Deák fiú fegy-
verrel érkezett haza”. Két rendõr el 
is indult a megkeresésére, de mivel 
nem vámospércsiek voltak, így nem 
ismerték, s azt sem tudták, hol 
lakik. Az utcánkban is többektõl  
érdeklõdtek, de a válasz az volt  
mindenki részérõl, hogy senki nem 
látta. Mivel a rendõrök nem tudták, 
melyik Deák fiú is az, akit keresnek, 
egy hasonló korú Deák családnál 
kezdtek kutakodni a fegyver után, 
ahol persze nem lelték meg. A ren-
dõrkapitányságon csak azt jelent-
hették be, hogy nem találtak fegy-
vert. Másnap több szomszéd is 
arról érdeklõdött tõlünk, hogy 
megtalálták-e a puskát a rendõrök, 
ekkor tudtuk meg, hogy a szom-
szédok a barátaink is voltak, mert 
nem árulták be a bátyánkat. 

November közepe táján a 
rádióban felhívás szólt minden 
katonához, hogy akik elhagyták a 
laktanyájukat, térjenek vissza a 
meghatározott idõpontig, külön-
ben katonaszökevényeknek nyilvá-
nítják õket. Így nem volt más vá-
lasztása a bátyámnak sem. A fegy-
vert egy zsákba csomagolta, felkö-
tötte a bicikli vázára, és engem a 
vázra ültetve elindultunk Debrecen 
felé.

A Csereerdõ megállóhoz érve 
sok-sok ember jött Debrecen felõl, 
ezek közül többen is jelezték, hogy 
„kiskatona, vigyázzon, mert nem 
messze egy orosz harckocsi áll ke-
resztben az úton, és nem lenne jó, 
ha találkozna vele”. Ezért úgy dön-
tött a bátyám, hogy a további utat 
gyalogosan, rejtve teszi meg, így a 
fegyvert hátára téve bevette magát 
egy közeli cserjésbe és eltûnt a 
szemem elõl, otthagyva engem a 
kerékpárral.

Otthon, több napos izgalom 
után, a szüleim úgy döntöttek, 
hogy menjek be a laktanyába ér-
deklõdni a bátyám felõl. Beérkez-
ve nagy döbbenettel láttam, hogy 
orosz õrség van a laktanya körül, a 
portán is csak magyar tolmács 
segítségével tudtam jelezni, hogy 
kit is keresek. Néhány perces fe-
szült várakozás után jelent meg a 
bátyám és nagy örömmel üdvö-
zöltük egymást. Elmondta, hogy 
minden baj nélkül érkezett vissza. 
Így ért véget a puska története.

Deák Sándor

Elhurcolták és megkínozták a kisbírót
Emlékezés az ötven évvel ezelõtti vámospércsi eseményekre

Budapesti utcajelenet

Tisztelt Választók!
Kedves Barátok, Munkatársak!

Az illendõség, a tisztesség úgy kívánja, hogy tollat ra-
gadjak és a helyi újságban is köszönetemet fejezzem ki 
Önöknek, hogy bizalmukból 16 évig polgármesterként 
szolgálhattam a települést! Egy nagyközség bizalmából 
lettem polgármester, és most, mint a város volt polgármes-
tere búcsúzom.

Önök több, mint 1500 ajánlószelvényt juttattak el hoz-
zám, amely erõsítette elhatározásomat, hogy induljak 
polgármesterjelöltként. Sajnos, az élet közbeszólt, beteg 
lettem, így nem tudtam Önök között lenni a kampány 
idõszakában.

Tudomásul vettem a település polgárainak többségi 
akaratát, másnak adták a bizalmat.

Micsoda 16 év volt ez a négy választási ciklus!
A rendszerváltással járó önkormányzatiság megala-

pozása, „robotoltunk lélekszakadva, jóttevõn…”, mert 
elõttünk egy nemes cél lebegett – várossá fejleszteni, és 
az õsi jogot visszaszerezni úgy, hogy városi életminõséget 
is biztosítsunk a lakosságnak. Nem volt településvezetõi 
gyakorlat mögöttem, mégis sikeres idõszaka volt az éle-
temnek, mert társaim voltak tenniakaró képviselõk. Ez 
adott erõt, hitet!

Sok szép, közösen szõtt, megkínlódott terv érett va-
lósággá! Ha gondolatba városi sétára indulunk, mára 
már csak mosolygunk a vízvezeték-, az út-, villany-, gáz-, 
telefonfejlesztésen, iskola- és óvodabõvítésen, a konyhák 
korszerûsítésén, az uszodaépítés körüli vitáinkon. Meg-
érte!

Vallom, szép feladatra vállalkoztam! Legszebb férfi-
korom alkotó idõszaka beépült a város, az Önök bizalom-
tégláiba. Amit létrehoztunk, tartós érték, maradandó! Kí-
vánom, használják egészséggel, s leljék örömüket benne.

Köszönöm a bizalmat, hogy eddig szolgálhattam szere-
tett településemet – bölcsõhelyem lakóit! Szolgáltam hit-
tel, emberséggel jószándékkal, tisztességgel! Tudom, sok 
mindent lehet még jobban csinálni! Ezt megállapítani 
utólag még könnyebb, de dönteni mindig akkor és ott 
kell. A döntéshez társak kellenek, én társ voltam, és Önök 
társaim lettek. 

Tisztelt Vámospércsiek! Kedves barátaim!
Emberpróbáló idõszakot élünk, devalválódnak érté-

keink, – ha hagyjuk! Veszélybe kerülnek jó szándékú 
kapcsolataink – ha hagyjuk! Legfontosabb értékeink, a 
barátság, emberség, tisztesség elvész, s ezt nagyon fáj-
lalom. Az mondom búcsúzóul: vigyázzunk értékeinkre, 
nyújtsunk egymásnak kezet, bátorítsunk pillantásaink-
kal, tiszteljük tegnapi önmagunkat. Cselekedetünkkel 
rászolgálunk erre. Emelt fõvel, a bátor szembenézést vál-
lalva adom át tisztemet – asztalomat. Bízva az utánunk 
jövõkre, minõsítsék tettemet. Volt a város életének egy 
tevékeny, fejlõdésre ítélt idõszaka, amikor Fagyal 
Barnának hívták a polgármestert.

Külön köszönetet mondok volt képviselõtársaimnak,  a 
hivatal dolgozóinak, az intézmények vezetõinek és dolgo-
zóinak, az egyházak és civil szervezetek képviselõinek a 
támogató magatartásukért. Tartalmas, szép emlékeket 
õrzök hátra lévõ életemben, az alkotó, együtt töltött 
idõkrõl. Voltak még emberközeli terveim, de elmentek a 
tettek idõi!

A város új képviselõtestületének, a polgármester-
asszonynak kívánok eredményes, élményekben is gazdag 
eljövendõ idõszakot a városlakók érdekében. Úgy gon-
dolom, a mérték adott!

„A jövõt építeni csak hittel lehet,
Csak az rakja jól az építõ követ, 
aki múltat tisztel és szeret…”

2006. október 2.

 Baráti üdvözlettel:  Fagyal Barna

Vámospércs Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja a lakosságot

az 1956-os forradalom és szabadságharc
50 éves évfordulója

alkalmából rendezett ünnepségre

Idõpont: 2006. október 22. (vasárnap)

Programok:
9.30 Ökumenikus istentisztelet

(Református templom imaterem)
10.30 Kopjafa avatás 

(Polgármesteri hivatal melletti szoborpark)
11.00 Általános iskolások mûsora

(Mûvelõdési Ház Nagyterem)

A rendezvényre minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!



Nem hozott túl sok sikert a lapzártáig 
lejátszott újabb három forduló a focisták 
számára, akik a megszerezhetõ kilenc 
pontból mindössze egyet gyûjtöttek be. 
Kiállításokkal tarkított vesztes idegenbeli 
mérkõzéssel folytatta megye I-es sze-
replését az Oláh alakulat, amely a 6. já-
téknapon Tetétlenen vendégszerepelt.
A találkozó során három hazai játékos is 
korábban ment zuhanyozni piros lap mi-
att, ennek ellenére pont nélkül tértek ha-
za a mieink, akik végül 2–1-es vereséget 
szenvedtek. Pedig a félidõben Halász gól-
jának köszönhetõen még itt volt az elõny. 
Az ifisták ugyanakkor 2–1-re nyertek.

Az ezt követõ 7. fordulóban sem ter-
mett babér. Igaz, Halász ekkor is betalált 
a Téglás kapujába, ám a vendégek két-
szer is válaszoltak rá, így ez a három pont 
is odalett. S mivel az ifisták is kapituláltak 
3–2 arányban, így igencsak gyászos volt 
ez a forduló.

Október elsõ hétvégéjén következett a 

Nyírmártonfalva elleni idegenbeli újonc 
rangadó, ahol végre pontos volt a 
társaság. Az 1–1-es elsõ félidõ után egy 
igencsak kemény meccsen 2–2-es döntet-
lennel vonultak az öltözõbe a csapatok. 
A gólokat Halász és Józsa lõtték. Az 
ifistáknak jobban ment, s nyertek 4–0-ra. 
Ezzel a 8. fordulót követõen a 10. helyre 
esett vissza az együttes. 

Súlyos vereségek

Három súlyos vereséget szenvedtek a 
kézilabdázók, akik a megyei bajnokság 
legutóbbi három fordulójában mind-
annyiszor húszgólosnál nagyobb különb-
séggel kaptak ki. A 3. fordulójában Haj-
dúdorogon 39–15-re, a 4. játéknapon a 
Hajdúböszörményi KSE otthonában 34–
11-re, míg az 5. fordulóban hazai pályán 
a Hajdúböszörményi Bocskaitól 33–12 
arányban maradtak alul, s ezzel a tabella 
sereghajtó helyét foglalják el.

A megye I állása

  1. PÜSPÖKLADÁNY 8 7 0 1 39-11 21

  2. DEAC 8 7 0 1 24-9 21

  3. KABAI METEORIT 8 6 0 2 35-16 18

  4. TÉGLÁS 8 5 1 2 13-9 16

  5. HAJDÚSÁMSON 8 4 1 3 16-11 13

  6. HOSSZÚPÁLYI 8 4 1 3 20-21 13

  7. NYÍRMÁRTONFALVA 8 4 1 3 17-18 13

  8. HAJDÚDOROG 8 4 0 4 13-15 12

  9. TETÉTLEN 8 3 3 2 14-14 12

10. VÁMOSPÉRCS  8 3 1 4 11-11 10

11. DERECSKE 8 3 1 4 14-22 10

12. NAGYHEGYES 8 2 1 5 18-27 7

13. NÁDUDVAR 8 2 0 6 19-26 6

14. EBES 8 2 0 6 15-24 6

15. KOMÁDI 8 1 2 5 11-25 5

16. SÁRRÉTUDVARI 8 0 2 6 9-29 2

OKTÓBERI MOZIMÛSOR

13. PÉNTEK: SZAKÍTS, HA BÍRSZ!
(színes, szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték)
Korhatár nélkül megtekinthetõ!
20. PÉNTEK: ÖSSZEKUTYULVA

(színes, szinkronizált, amerikai filmvígjáték) 98 perc
27. PÉNTEK: GARFIELD 2.
(színes, szinkronizált, amerikai családi vígjáték) 78 perc
Az elõadások 18 óra 30 perckor kezdõdnek. Belépõdíj egységesen: 400 Ft. 
Csoportokat elõzetes bejelentkezés alapján más idõpontokban is 
fogadunk. Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a mûvelõdési 
házban. Havi bérlet vásárlása esetén valamennyi film 50%-os 
kedvezménnyel tekinthetõ meg. A bérletet névre szólóan lehet megváltani, 
másra át nem ruházható!

SPORT
Hullámvölgybe kerültek a focisták

A népdalkör tagjai október 
elsõ szombatján a Zempléni 
hegység szépségeiben gyönyör-
ködhettek. Az önkormányzat 
évente egy alkalommal kirán-
dulással honorálja meg a cso-
port tagjainak, hogy õrzik és 
ápolják a település népdal-
kincsét, a város és a környezõ 
települések  kulturális rendez-
vényein, különbözõ fórumokon 
szinvonalas mûsorral képviselik 
Vámospércset, öregbítve ezzel 

is jó hírét. A hegyekbe vágytak 
az asszonyok, hisz „az alföldi 
embernek a hegy és a víz varázs-
latos élmény” – mondják a cso-
port tagjai.

Tokaj, Sárospatak, Sátoral-
jaújhely, Széphalom, Füzér-
radvány, Kõkapu, Telkibánya, 
Gönc, Boldogkõváralja útvo-
nalon minden nevezetességet 
megtekintettek, s egy szép nap 
emlékével feltöltõdve tértek 
haza. 

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenô hírlapja. Felelôs szerkesztô: Erdei Sándor, munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztôség címe: Mûvelôdési 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

Készült a debreceni Center-Print nyomdában - 4025 Debrecen, Nyugati u. 5-7. Tel.: (52) 340-041

Alig fejezték be a mun-
kagépek a Petõfi utca bur-
kolását, az ott lakók máris 
elkezdték a virágosítást, fü-
vesítést. Kedves látvány volt 
ez az arra járóknak, hisz bi-
zonyítja, az ingatlanok tulaj-
donosai  sajátjuknak érzik a 
kerítésen kívüli környezetet 
is. Igyekeznek szépíteni, s 
már el is érték, hogy a szep-
tember 23-i átadó ünnepség-
re a város egyik legszebb új 
utcácskája lett a Petõfi utca.

Bújdosó Sándor, az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium szakállamtit-
kára és Juhászné Lévai Ka-
talin, a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyûlés elnöke közösen 
avatták fel a város szívében 
elhelyezkedõ  utcát, s adták 
át az ünnepségen megjelent 
szép számú lakosság számá-
ra, akiknek régi vágyuk vált 
valóra  azzal, hogy szilárd 

burkolat került a különösen 
esõs idõben nagyon sáros ut-
cára. Ezzel a város úthálóza-
tának fele, összesen 16,5 km 
rendelkezik szilárd burko-
lat-tal. Van még teendõ bõ-
ven, ugyanis valamennyi la-
kó jogos vágya, hogy ne ho-
mokos, olykor sáros utcákon 
közlekedjen – nyilatkozta nem-
rég a város vezetõje. A beru-
házáshoz 25 millió forintot 
nyert az önkormányzat a me-
gyei területfejlesztési tanács-
tól, amelyhez 2,7 millió fo-
rint saját erõt kellett hozzá-
tenni. Az út ünnepélyes át-
adására elkészült az önkor-
mányzat saját beruházása-
ként a szintén várva várt 
gyalogátkelõhely, s a hozzá 
csatlakozó járdaszakaszok, 
amelyek segítik a 48-as 
fõúton a biztonságos átkelést. 
S amíg megszokják az au-
tósok, hogy lassítani kell a 

zebra elõtt, sötétedés után 
kis villogó lámpácska is figyel-
meztet arra, hogy felbukkan-
hatnak gyalogosok. Az ötlet 
s a megvalósítás is egy magán-
személytõl származik – mond-
hatjuk, „ragyogó”, s köszönet 
érte! Az utca lakói nevében 
Tar József , miután a szalag-
vágásnál is segédkezett, kö-
szönetet mondott azoknak, 
akik hozzájárultak a beruhá-
zás megvalósulásához. 

Hegyvidékre vágytak

Boldogkõ várát is „bevették”  Szöveg és fotó: Sz. V. É.

+Az elõzõ lapszámban hírt adtunk arról, hogy négy csa-
ládot támogatott a Vöröskereszt Debrecen városi szervezete. 
A karitatív szervezet képviselõivel történt beszélgetés során 
kiderült, hogy Vámospércsen nem mûködik helyi szervezet, 
amely feltétele lenne rendszeres adományok küldésének. 
Szabóné Vrancsik Éva azonnal elkezdte szervezni a segítõ 
szervezetet, s azóta megalakult Vámospércsen is a helyi 
csoport. Akik szeretnének tagjai lenni a Vöröskereszt helyi 
szervezetének, ezzel is segítve a karitatív munkát, a mûve-
lõdési házban jelentkezhetnek. Évi 200 és 500 forintos tag-
díj befizetésével segíthetnek rászoruló embertársaikon.

Megalakult

A Vámospércsi Mûvelõdé-
si Ház és Könyvtár nemzet-
közi konferenciát szervezett 
Új szolgáltatások a könyvtárban 
az internetre építve címmel.

A Nemzeti Kulturális Alap 
Könyvtári Szakmai Kollégiu-
mához benyújtott sikeres pá-
lyázat tette lehetõvé, hogy a 
szakemberek eszmét cserél-
jenek a témáról. Az apropót 
az szolgáltatta, hogy a város 
könyvtára a közelmúltban 
megvásárolta azt a katalógus-
szerkesztõ programot, amely 
a könyvtári feldolgozómun-
ka színvonalát fogja növelni. 
Nem elterjedt még a telepü-
lések könyvtáraiban a számí-
tógépes feldolgozás, de a jö-
võ útja mindeképpen az, 
hogy a helyi könyvállomá-
nyon túl más könyvtárak ál-
lománya is elérhetõ legyen 
az olvasók számára. A prog-
ram készítõje, Stiegelmayer 
István bemutatta a szakem-
bereknek a program haszná-
latát, amely lehetõvé teszi a 
könyvtárakban a korszerû fel-
dolgozómunkát.

A Méliusz Juhász Péter 
Megyei Könyvtár már évti-
zed óta használja a progra-
mot, amelynek fejlesztése fo-
lyamatos – mondta Eszenyi-
né Dr. Borbély Mária igaz-

gatóasszony, aki kollégáival 
együtt megtisztelte a rendez-
vényt. Külföldrõl – a romá-

niai Érmihályfalváról és Szi-
lágynagyfaluból – érkezõk 
is érdeklõdve hallgatták az 
elõadásokat, köztük Moldo-
ván Istvánt, az Országos 
Széchenyi Könyvtár munka-
társát valamint Szilágyi 
Irént, aki a megye könyvtá-
rainak számítógépes ellátott-
ságáról beszélt a résztvevõ 
szakembereknek. A két na-
pos konferencia második 
napján a külföldrõl érkezett 
vendégek ellátogattak a me-
gyeszékhelyre, ahol a neve-

zetességek megtekintésén 
túl a Méliusz Juhász Péter 
Megyei Könyvtárat is meglá-

togatták valamint a nyíra-
csádi könyvtárral és a falu 
nevezetességeivel is megis-
merkedtek. Diószegi Gyula, 
Szilágynagyfalu polgármes-
tere elmondta: – Hasznos-
nak ítéli az összejövetelt, 
hisz a szakemberekkel tör-
tént beszélgetések során ki-
derült, hogy további part-
nerségen alapuló együtt-
mûködések kialakítása is 
megvalósítható, amelyet a 
határon túli könyvtárosok 
szívesen fogadnak.

A Magnitúdó Csillagászati 
Egyesület képviseletében Gyar-
mathy István és Zajácz György 
A csillagos ég szépségei címmel 
tartottak elõadást. A pályázati tá-
mogatással megvalósuló prog-
ram négy nyírségi településre, 
közöttük városunkba is  ingyene-
sen jutott el. A vetítéssel egybe-
kötött ismeretterjesztés kevésbé 
vonzotta az érdeklõdõket, azon-
ban a miniplanetárium és a sza-
badban elhelyezett hatalmas táv-
csõ még a járókelõk érdeklõdé-
sét is felkeltette. A borús idõ elle-
nére a nagy teljesítményû távcsõ 
közel hozta a csillagokat s az égi 
jelenségek is látható közelségbe 
kerültek.

Könyvtárosok nemzetközi konferenciája

A konferencia résztvevõi Szöveg és fotó: Sz. V. É.

Az utca lakói is megjelentek

Virágosított utcát avattak

Csillagokat csodáltak

Óvodai hírek
Október közepén az elmúlt évek-
hez hasonlóan szüreti mulatságot 
rendezünk az óvodában.
Kérjük, hogy aki tud, juttasson el 
hozzánk õszi termést, gyümöl-
csöket. Lehet zsenge csöves bab, 
száraz csöves bab, kukorica, kör-
te, alma, dió, szõlõ stb.
Az óvodában októbertõl a követ-
kezõ,  nevelési idõn túli, foglalko-
zásra van lehetõség:

– tini dance tánccsoport
   (hétfõ délután)
– hittan (kedd délután)
– kézmûves szakkör
   (szerda délután)
– labdarúgás (péntek délután)


