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Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50. évfordu-
lója tiszteletére szervezett 
ünnepség a református egy-
ház gyülekezeti termében 
kezdődött ökumenikus is-
tentisztelettel. A szép számú 
egybegyűlteket Ács Ferenc 
református lelkész köszön-
tötte, majd az igehirdetésre 
fi atal kollégáját, Sinka Csa-
ba baptista lelkészt kérte fel, 
aki hangsúlyozta: „1956-ban 
elődeink nem csak sóvá-
rogtak a szabadság után, 
hanem tettek is érte! (…) Az 
az igazi szabadság, ha tenni 
tudunk másokért”. Az is-
tentisztelet után a főtéren lé-
vő parkban kopjafa avatásra 
került sor. Az összefogás, a 
kollektív akarat, a város 
leköszönt képviselő testüle-
tének közadománya terem-
tett emlékművet városun-
kban ezeknek a hősöknek. 
Emlékeztesse ez a kopjafa az 
utódainkat is arra, hogy az 
igazságért és a szabadságért 
mindig ki kell állnunk! – 
mondta Ménes Andrea pol-
gármester.

A kegyelet emlékműve

A három méternél is ma-
gasabb alkotást Nyári István 
faműves készítette, akinek 
gondolataiban már öt-hat 
évvel ezelőtt megfogalma-
zódtak a motívumok, ame-
lyek a forradalom szellemi-
ségét tükrözik. A nyakrészen 
kalotaszegi motívumokkal 
díszített, síró pár látható, 
amely az elkeseredés szimbó-
luma. A kopjafa három olda-
lára címerek kerültek. A ko-
ronás magyar címer mellett 
a Kossuth-címer és a város 
címere látható. Legfelül idő-
kerék zárja az alkotást, amely 
több funkciós. Egyrészt 
emlékeztet nemzetünk nagy 
sorsfordulóira, illetve az ál-
lítás időpontjára, másrészt 
nem mint kerék funkcionál, 
hanem mint fáklyaláng, 
amely vissza- és előrefelé is 
mutat. Láng jelöli a felkelé-
seket – tudtuk meg az alko-
tótól. Kifejezi a kegyeletet, 
az örökkévalóságot, de a 
folytonos változásra is utal. 
A rajta lévő évszámok: 1948, 
1956, 1989 valamint 2006, az 
állítás éve, a forradalom és 
szabadságharc 50. évfordu-

lója. A kopjafa avatása és 
koszorúzása valamint a lel-
készek áldása után a mű-
velődési házban Ménes And-
rea polgármester szép bib-
liai idézettel kezdte az ün-
nepet méltató beszédét: „Sen-
kinek sincsen nagyobb sze-
retete annál, mint aki életét 
adja barátaiért”. Az országos 
események felidézése után 
emlékezett a vámospércsi 
hősökre, a forradalmi bizott-
mány tagjaira, s tetteikre. 
Közülük tízen harmincnégy 
év börtönbüntetést kaptak a 
„népi demokratikus állam-
rend megdöntésére irányuló 

mozgalomba való tevékeny 
részvétel miatt” – akikre név 
szerint is emlékezett a város 
vezetője. Malmos István 1 év, 
Nagy Gábor 1 év, Nagy Sán-
dor 6 év, Papp Imre 4 év, Su-
ba Bálint 8 év, Suba Gábor 4 
év, Vincze Bálint 3 év, Vincze 
Sándor 2 év, Zentai János 4 
év, Sorbán József 1 év. 

A megemlékezést az álta-
lános iskola hetedik osztá-
lyosainak ünnepi műsora 
zárta, amelyen a romániai 
testvértelepülés, Szilágynagy-
falu delegációja is részt vett 
Diószegi Gyula polgármester 
vezetésével.

Új idők, 
új emberek

A családhoz egy szép őszi 
estén belép két szerzetes és pré-
dikálja, térjetek meg Istenhez, 
s az Isten-szolgálóknak ada-
kozzatok, adjatok két dénárt a 
klastrom javára. A ház ura 
rettenetesen kifakad, takarod-
jatok innen, lélekkufárok, 
koldusok, nem kaptok semmit. 
– Ugyan Uram, adjunk nekik 
két dénárt, nem leszünk mi 
azzal szegényebbek, s hadd 
menjenek Isten hírével.

Amikor már több száz mé-
terre járnak a háztól, a „főnök” 
zarándok kérdi a társát: – 
szerinted melyikből lehetne 
jobb Isten-szolgáját faragni? 

– Melyikből? Hát az asz-
szonyból – mondta az ifj abb.

– Ugyan már! A férfi ból. 
Mert az szenvedélyes, van ben-
ne gyűlölet, ami bármikor izzó 
szeretetre váltható. Emlékezz 
csak arra, hogyan lett Saulusból 
Paulus. Ezzel szemben az asz-
szony langyos, nincs vele mit 
kezdenünk. A langyosakat ki-
köpi az Úristen. 

Ez a példabeszéd jutott 
eszembe, amikor Ménes And-
rea polgármesterasszonnyal be-
szélgettem. Ő ugyanis nem na-
gyon hisz a függetlenekben. 
Azt mondja, olyan nincs, csak 
olyan ember, aki eltagadja 
hovatartozását. S lehet, hogy 
igaza van. (Bár Brzezinski, az 
amerikai elnök tanácsadója 

azt mondta: az emberek 80 
százaléka voltaképpen nem 
számít, csak vegetál, mint a 
növény; a húsz százalék intézi 
egy ország s az emberiség sor-
sát.) Ménes Andrea – mint 
mondja – nagyon becsüli a szo-
cialistákat is, s bármely párton 
lévőket, nemcsak a fi deszeseket, 
de – szerinte – derüljön ki, 
hogy ki hová tartozik.

Azt hiszem, megegyezhetünk 
abban, hogy Vámospércs igen 
szépen fejlődött az elmúlt más-
fél évtizedben, s abban remény-
kedünk, hogy nem lesz ez más-
képpen a közel- és távoli jö-
vőben sem. Hisz nemcsak a 
magyar nép, e táj lakossága is 
megszendvedte már a múltat s 
jövendőt. Miért ne lehetne 
nekünk is tavaszunk, mint a 
portugáloknak, az íreknek, a 
szlovénoknak – akik az EU 
égisze alatt merész fejlődésnek 
eredtek? Miért kellene törvény-
szerűnek lennie, hogy a fi aink 
ne boldoguljanak itthon, mu-
száj legyen nekik Franciaor-
szágba, Nagy-Britanniába „me-
nekülniük”?

Persze nemcsak hinnünk kell 
szülőföldünk, szűkebb pátriánk 
biztató jövőjében, tennünk is 
kell érte. Ki-ki a maga esz-
közével. Legelőbb is azzal, hogy 
jó munkát kívánunk sorsunk 
újabb intézőinek, az új kép-
viselő-testületnek. Amelynek 
tagjai, reméljük, megmutatják: 
lehet ezt még jobban csinálni. 
Nem a maguk, hanem a mi, 
mindnyájunk boldogulására.

Erdei Sándor

Jegyzetünk Kopjafát avattak a forradalom évfordulóján

„…Vámospércsi új temető kapuja,
sarkig ki van nyitva.
Szinte mindenkinek nyugszik itt 
halottja…”!  

(Mézes Józsefné)

Virágba borultak a temetők 
a halottak napja alkalmából. 
A részvét és az elhunyt sze-
retteinkre való emlékezés ün-
nepén  istentiszteletet tartot-
tak az új köztemető ravata-
lozójában október 29-én vasár-
nap. Az ünnep ugyan hét kö-
zepére (szerda) esett, de sokan 
már az előző hétvégén kiláto-
gattak a temetőbe. Az igét Ács 
Ferenc református lelkész hir-
dette, utána Ménes Andrea 
polgármester tartott ünnepi 
beszédet, emlékezve az elő-
dökre, s vigasztalódást kívánt 
a gyászolóknak. Mézes József-

né presbiter az alkalomra 
maga írt versét szavalta, azzal 
járult hozzá a szép ünnep-
léshez. Az ünnep idején a te-
metőbe látogató hozzátartozók 
lépteit halk zene kísérte, amely 
még meghittebbé tette az 
utóbbi években egyre nagyobb 
jelentőséggel bíró ünnepet.

A halottak napja 2000 óta 
munkaszüneti nap.

Hetedik osztályosok múltidéző szép műsora

Kopjafát avattak a hősök tiszteletére

Mindenkinek van halottja

A forradalmi bizottmány 
tagjai voltak:

Nagy Sándor (elnök)
Pápai Béla, Nagy Imre, 
Guba Béla, Nagy József, 

Marosi Béla, Guba Sándor, 
Csáfordi Dénes, Varga 
László, Tömöri Sándor, 

Suba Bálint, Suba Gábor, 
Kozma Gergely, Szabó 

Lajos, Hunyadi Imre, Nagy 
Lajos, Nagy János, Nagy 
István, Polgár Sándor, 

Bicskei Imre, Csuth 
Sándor, Csuth József

és Nagy Gábor.



A helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek 2006. október 1-
jén megtartott választását követően 
2006. október 13-án tartotta alakuló 
ülését az újonnan megválasztott Kép-
viselő-testület.

Az alakuló ülés kezdeteként Né-
meth Jánosné, a Helyi Választási Bi-
zottság elnöke tájékoztatta a jelen-
lévőket a helyi önkormányzati képvi-
selő- és polgármester-választás ered-
ményéről, majd ezt követően átadta a 
megbízóleveleket a megválasztott pol-
gármesternek és a képviselőknek.

A megbízólevelek átadását köve-
tően a polgármester a képviselő-tes-
tület előtt letette az esküt, majd a 
képviselő-testület tagjainak esküté-
tele következett.

Az eskütételt követően a polgár-
mesteri beszéd hangzott el a célkitű-
zésekről, tervekről az elkövetkező 
négy évre. Ezután Tasó László, a 4-es 
sz. egyéni választókerület országgyű-
lési képviselője köszöntötte az új 
képviselő-testületet.

A Képviselő-testület ezt követően 
a polgármester javaslata alapján tit-
kos szavazással megválasztotta alpol-
gármesternek Dr. Suba Lászlót, aki 
ezt a tisztséget társadalmi megbíza-
tásban látja majd el. Majd a pol-
gármester javaslatot tett az alpol-
gármester illetményére és költség-
térítésére, mely illetményt a Képvi-
selő-testület 100.000,- Ft-ban hatá-
rozott meg, a költségátalányt pedig 
ennek 20%-ában állapította meg.

A következő napirendi pont a 
képviselő-testület és a bizottságok 
tagjainak javadalmazása tárgyában 
készített két rendelet-tervezet meg-
tárgyalása volt, melyek közül a má-
sodik alternatíva került elfogadásra, 
mely szerint a képviselő-testület tag-
jainak tiszteletdíja havonta 80.960,- 
Ft-ban került megállapításra. Ezen 
felül amennyiben a képviselő vala-
mely bizottságnak tagja, akkor a fenti 
alapdíjon felül annak 25%-ának, 
amennyiben pedig valamely bizotság 
elnöke, akkor az alapdíjon felül an-
nak 50%-ának megfelelő összeg is 
megilleti. A rendelet alapján a felállí-
tásra kerülő bizottságok nem képvi-
selő tagjainak tiszteletdíja a képviselői 
alapdíj 45%-ában került rögzítésre.

Mindezek után a polgármester 
illetményének meghatározása követ-
kezett, melyet a Képviselő-testület a 
polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvény 3.§ (2) bekezdésének 
4. fordulata szerinti számítási mód-
szer alapján 496.800,- Ft-ban, költség-
térítését pedig 99.300,- Ft-ban állapí-
tott meg.

A Képviselő-testület ezek után a 
különfélék keretében tárgyalt előter-
jesztéseket, így néhai Fagyal Barna 
polgármestert Vámospércs Város 
érdekében kifejtett kimagasló érde-
meinek elismeréseként az önkor-
mányzat saját halottjának minősítette 
és döntött arról, hogy gondoskodik a 
köztemető díszsírhelyén történő el-
temettetéséről, továbbá a fent említett 
törvényben kapott felhatalmazás alap-
ján hat havi illetményének megfelelő 
2.980.800 Ft összegű juttatást álla-
pított meg számára.

Ezt egy szóbeli előterjesztés kö-
vette, melynek eredményeként a Kép-
viselő-testület felhívta a polgármes-
tert és a jegyzőt, hogy az önkor-
mányzat szervezeti és működési sza-
bályzatának kidolgozásakor a bizott-
ságok struktúráját és hatásköreit úgy 
terjesszék a következő ülés elé, hogy 
öt bizottság – Ügyrendi-, Pénzügyi- 
és vagyongazdálkodási-, Szociális-, 
egészségügyi és kisebbségi ügyek-, 

Településfejlesztési-, valamint Köz-
oktatási-, közművelődési-, sajtó-, ifjú-
sági- és sport bizottságok- és egy köz-
oktatási ügyekért felelő tanácsnok 
segítse a Képviselő-testület mun-
káját.

A továbbiakban a Képviselő-tes-
tület felhívta a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy az önkormányzat szer-
vezeti és működési szabályzatának, 
gazdasági programjának, ciklusprog-
ramjának, valamint az önkormány-
zati intézmények alapító okiratainak, 
a részben önálló költségvetési szer-
vekkel, illetve a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal kötendő együtt-
működési megállapodásoknak felül-
vizsgált, illetve kidolgozott tervezeteit 
a soron következő folytatólagos kép-
viselő-testületi ülésre terjesszék elő.

Végül a Képviselő-testület úgy ha-
tározott, hogy a Vámospércsi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület számára a 
Tűzoltó Szövetség által technikai fel-
szerelések pótlására kiírt pályázaton 
való részvételhez a 2006. évi költség-
vetése terhére 100.000,- Ft támogatást 
biztosít.

2006. november 6-án tartotta so-
ron következő ülését a város kép-
viselő-testülete. Első napirendi pont-
ként az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát, valamint a 
Polgármesteri Hivatal gazdasági 
szervezetének ügyrendjét tárgyalta a 
testület, mely dokumentumokat ki-
sebb módosításokkal elfogadott.

(A rendelet megtekinthető a Pol-
gármesteri Hivatal Titkárságán, a 
hirdetőtáblán, illetve a könyvtárban) 
Eszerint a Képviselő-testület mellett 
öt bizottság és egy közoktatási ügye-
kért felelős tanácsnok fog működni 
az alábbiak szerint:

I. Ügyrendi Bizottság
Elnök: Szabó Gyula, Tagok: Pol-

gárné Nagy Elvira, Pólyikné Peterle 
Gabriella, Tömöri Lajos, Dani János, 
Csuth Imréné

II. Pénzügyi- és vagyongazdálko-
dási Bizottság

Elnök: Pólyikné Peterle Gabriella, 
Tagok: Deák Gyula, Lakatos József, 
Kálmán Zsoltné, Kovács Sándorné, 
Szabó Gyuláné (külső tag)

III. Szociális-, egészségügyi- és 
kisebbségi ügyek Bizottsága

Elnök: Polgárné Nagy Elvira, Ta-
gok: Kovács Sándorné, Huszti János, 
Csuth Imréné, Balogh Sándor (külső 
tag a cigány kisebbségi önkormányzat 
képviseletében), Borsó Lászlóné (kü-
lső tag), Váradi Jánosné (külső tag a 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szol-
gálat vezetője)

IV. Településfejlesztési Bizottság
Elnök: Tömöri Lajos, Tagok: Deák 

Gyula, Lakatos József, Csuth Imréné, 
Rosenfeld Sándor, Varga Sándor 
(külső tag), Üveges Miklós (külső 
tag)

V. Közoktatási-, közművelődési-, 
sajtó-, ifjúsági- és sport Bizottság

Elnök: Dani János, Tagok: Ro-
senfeld Sándor, Kálmán Zsoltné, Sza-
bó Gyula, Huszti János, Kőszegi 
Angéla (külső tag), Kovács Gyöngyi 
(külső tag)

VI. Közoktatási ügyekért felelős 
tanácsnok: Csuth Imréné 

A Képviselő-testület felhívta a 
jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
és az intézmények struktúrájáról, 
alá-fölérendeltségi viszonyairól ké-
szítsen tájékoztatást a testület tagjai 
számára.

Ezt követően a képviselő-testület 
az Önkormányzat és a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat közötti, va-
lamint a Polgármesteri Hivatal és a 
részben önállóan gazdálkodó költség-

vetési szervek közötti együttműködési 
megállapodások tervezetét vitatta 
meg, illetve fogadta el. 

A Képviselő-testület áttekintette a 
Polgármesteri Hivatal és a részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervek alapító okiratait, melynek 
eredményeként – azok elfogadása 
után – a testület felhívta a jegyzőt, 
hogy a következő ülésre készítsen 
előterjesztést az alapító okiratok mó-
dosításáról úgy, hogy a Polgármes-
teri Hivatal esetében a szakfeladatok 
közé kerüljön beemelésre a tájház, a 
teleház és a tanuszoda működtetése, 
az iskola esetében végezzen vizsgála-
tot és gazdaságossági számítást atekin-
tetben, hogy lehetséges-e a fogyaté-
kos tanulók nappali rendszerű ok-
tatása az 1-8. évfolyamokon. Ezen 
kívül a Szociális Szolgáltató Központ 
esetében is indokoltnak tartotta a 
testület az alapító okirat felülvizs-
gálatát atekintetben, hogy szükség 
van-e az utcai szociális munka és a 
szenvedélybetegek ellátása szakfela-
datok alapító okiratban történő rög-
zítésére, illetve az étkezetési felada-
tok ellátását is célszerű lenne egy he-
lyen, az Élelmezési Intézménynél el-
helyezni.

A különfélék között a képviselő-
testület elsőként az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület által a Biztonságos Ma-
gyarországért Közalapítványhoz be-
nyújtandó pályázathoz szükséges 
51.915 Ft önerő biztosításáról hatá-
rozott, mely sikeres pályázat révén az 
egyesület eszközbeszerzést szeretne 
végrehajtani.

Ezt követően a képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a szenny-víz-
hálózat kiépítése érdekében csatla-
kozik egy, Hajdú-Bihar megye 24 
települését magában foglaló és a 
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Kht. által koordinált tár-
suláshoz, melynek célja uniós for-
rásból támogatások szerzése.

A következő napirend az ön-
kormányzat és a Dr. Balogh Ádám 
Ügyvédi Iroda között jogi kép-
viseletre, ügyvédi tanácsadásra, ön-
kormányzati döntések törvényességi 
szempontból történő áttekintésére, 
valamint stratégiai döntések jogi 
előkészítésének ellátására irányuló 
tartós megbízási szerződés megtár-
gyalása volt, melynek eredményeként 
a testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy havi 100eFt+ÁFA ösz-
szegű megbízási díj ellenében kösse 
meg a tárgybani megbízási szerződést. 
Ezen túl a képviselő-testület fel-
hatalmazást adott ara is, hogy a pol-
gármester külső szakértő bevonásával 
végeztessen elemzést az önkor-
mányzat gazdálkodásáról, az intéz-
ményi struktúra átalakításáról, majd 
ezt követően tegyen javaslatot a költ-
ésghatékonyabb működtetés lehető-
ségeire nézve a testület számára.

A következő előterjesztés a ját-
szótéri eszközök felülvizsgálatára 
irányuló megbízási szerződés meg-
tárgyalására irányult, mely alapján 
az óvoda udvarán és a Szőlős utcában 
lévő játszóterek uniós szabványok 
szerinti felülvizsgálatára fog sor 
kerülni december 31-ig, illetve a 
képviselő-testület megvizsgálja újabb 
játszótér kialakításának lehetőségeit 
és költségeit is.

Ezután a testület arról döntött, 
hogy részt vesz az Oktatási Mi-
nisztérium által kiírt Bursa Hungari-
ca Ösztöndíjpályázat „A” típusú pá-
lyázatához, és azon nappali rendsze-
rű felsőoktatási intézményben részt 
vevő hallgatók számára, akik – az 
előírt határidőben benyújtották je-
lentkezésüket a pályázatra és – a 
családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem éri el a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 150%-át havonta 
5.000,- Ft összegű, akiknél pedig 
fenti összeget meghaladja, havonta 
3.000,- Ft összegű támogatást folyósít 
a következő tanévben. A képviselő-
testület egyúttal felhívta a jegyzőt és 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnökét, egy ettől eltérő támogatási 
rendszer kialakítása érdekében vizs-
gálják meg, hány roma származású 
fiatal tanul felsőoktatási intézmény-
ben, illetve vesz részt felsőfokú szak-
képzésben. 

A testület ezután arról döntött, 
hogy elfogadja Zudor Sándorné 
Teleki u. 28. sz. alatti lakos ingatlan-
felajánlását, cserében pedig átvállalja 
az ajándékozó oldalán az ajándé-
kozással kapcsolatban felmerülő 
költségeket. A Zonay Imréné Nagy u. 
25. sz. alatti lakos által a 61/9. hrsz. 
alatti ingatlan megvásárlása érde-
kében benyújtott kérelem tárgyában 
úgy határozott a képviselő-testület, 
hogy azt a település központjára 
vonatkozó rendezési terv és a részletes 
útterv elkészítéséig nem értékesíti.

Ezután a testület elfogadta Csuth 
Imréné október havi képviselői és 
tanácsnoki tiszteletdíjának, Deák 
Gyula bizottsági tagsági tisztelet-
díjának és Borsó Lászlóné külső bi-
zottsági tagsági tiszteletdíjának fel-
ajánlását.

A Képviselő-testület tájékoztatást 
kapott arról, hogy az önkormányzat 
még az előző ciklusban a sportöltöző 
szociális létesítményeinek felújítására 
3,5 millió Ft összegű támogatást 
nyert a megyei önkormányzattól, 
mely beruházás kivitelezési határide-
jének december 31-ére történő meg-
hosszabbítását, illetve műszaki tar-
talmának módosítását kérte az ön-
kormányzat. Tájékoztatás hangzott el 
arról is, hogy – szintén az előző 
ciklusban- egy műfüves pálya ki-
alakítására 20 millió Ft támogatást 
nyert az önkormányzat, melyhez 
szükség van 2 millió Ft saját erőre, 13 
millió Ft értékű munkát, anyagot 
pedig vállalkozók ajánlottak fel. Ezen 
beruházás esetében szintén határidő-
módosítást kért az önkormányzat 
2007. június 30-ig, illetve szükség 
van a vállalkozói felajánlások mege-
rősítésére. Fenti beruházás terveit a 
Bocskai SE készíttette el 158e Ft-ért, 
mely összeget az önkormányzat 
átutal az egyesület számára.

Majd a képviselő-testület Varga 
Lajos Nagy u. 84.sz. alatti lakos 
kérelmének helyt adva döntött arról, 
hogy elhunyt felesége eltemetteté-
séhez annyiban járul hozzá, hogy 
minden lehetséges eszközzel előmoz-
dítja, a város köztemetőjében a kérel-
mező által kért tömbben kerüljön 
eltemetésre.

Végül a testület arról határozott, 
hogy a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat számára kedvezményes 
tűzifa-vásárlás céljára 2006. évi 
költségvetése terhére további 500e Ft 
összegű támogatást biztosít, melynek 
felhasználásával az Elnök köteles 
december 31-ig elszámolni. A testület 
egyúttal felhívta a kisebbségi 
önkormányzat elnökét, a Szociális 
Bizottságot és a Családsegítő 
Szolgálat vezetőjét, folytasson 
egyeztetést a rászoruló családok 
kiválasztása érdekében, mely 
családok 4.000,- Ft/m3+szállítási 
költség áron juthatnak hozzá a 
tüzelőhöz.

Ezt követően a képviselő-testület 
zárt ülés keretében folytatta 
munkáját.

Ménes Andrea
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

VÁMOSGÉP KFT.
1 fő középfokú gépipari végzettségű,

számítógépes ismeretekkel rendelkező 
szakembert,

illetve minősített hegesztő-, hegesztő- és
szerkezeti lakatos

szakembereket keres felvételre.

Érdeklődni: 
Tel.: 52/591-006

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett halottunk

Fagyal Barna
temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes gyászunkban

részvéttel osztoztal.

Gyászoló család

Októberben születtek

Nagy Kamilla Fanny
(Nagy József és Gereben Krisztina)

Palugyai Petra Anna
(Palugyai Róbert és Grega Erzsébet)

Lakatos Fruzsina
(Lakatos Mihály és Gyarmati Tímea)

Sinka Hunor
(Sinka Csaba és Zombory Katalin)

Vasvári Gabriella
(Vasvári Gyula és Hűse Gabriella)

Balogh Márkó Olivér
(Balogh Tibor és Bereczki Bernadett)

Nagy Erik Ferenc
(Nagy László és Németh Erzsébet)

Tömöri Gábor
(Tömöri Gábor és Nagy Erika)

Szabó Imre Richárd
(Szabó Imre és Kiss Ágnes)

Házasságot kötöttek

Istenes József és Fagyal Anikó 
Erzsébet

Akik már nincsenek közöttünk

Gorzsás József

Szíjártó Ferenc

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett halottunk

Ifj. Bóné Imre Lajos
temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes gyászunkban

részvéttel osztoztal.

Gyászoló család

Keresztezett vietnámi hízók eladók. 
Érdeklődni a 06-30/ 360-29-87-es 
telefonszámon.

Gyermek felügyelet! 6 hónapos kortól 
gyermek felügyeletet vállalok, 
lakásomon is. Gyakorlattal és 
megfelelő szakmai végzettséggel 

rendelkezem. Érdeklődni a 210 – 475 
vagy a 06-70/ 581-7895-ös telefonszá-
mokon.

A város központjában, üzletnek, 
telephelynek alkalmas helyiség 
hosszútávra kiadó. Érdeklődni a 06-
30-6313-008-as telefonszámon.

Apróhirdetés

Kösz önjü k a z  1  sz á z a lékot !
A Vámospércs Településért és Tanuszodáért Közalapítvány 

köszöni mindazon magánszemélyek támogatását, akik a 2004. évi 
SZJA 1 szá-zalékát, mely összesen 296 342 Ft, felajánlották 
közhasznú céljainkra.

Az összeget óvodai sportszerekre, 39 411 Ft-ot (tornazsámolyokra, 
ugrálókötelekre), ünnepi díszkivilágítás bővítésére 23 000 Ft-ot, a 
sportpálya világítás bővítéséhez 60 000 Ft-ot valamint főzőhelyek 
kialakítására 53 931 Ft-ot, a tanuszodánál 5 db hajszárító bővítésére 
120 000  Ft-ot használtuk fel.

Kérjük, kérjük, hogy a jövőben is támogassák az 1 százalék 
rendel-kezésével céljaink megvalósítását.

Tisztelettel:  Csősz László kuratóriumi elnök

Kékfényes
10.30. Cs. L. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 

tanyájáról alumíniumhuzalt, 2 db alumínium villanyóra 
dobozt tulajdonított el, kb. 400.000.-ft értékben,

„BÖZSI MAMÁNAK”
Jernyei Józsefné sz: Bartha Erzsébet

halálának 2. évfordulójára emlékezünk

„Állunk a sírodnál, némán, zokogva:
Mama, csak rossz álom,
Gyere hozzánk vissza.
Mama, légy boldog, ahová mentél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél,
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.”

Szerető férjed, fiad, lányod, menyed, vejed és unokáid: Niki, Jocó, Tomi 

Kevés pályázat érkezett!
65 pályázat érkezett 55 millió forint értékben az Érmelléki akciócsoport-
hoz tartozó tizenegy településről. Vámospércsről nyolc pályázatot nyúj-
tottak be a szeptember 11-i határidőig. A 100 millió forintos keretösszegű 
pályázatot újra megnyitották. A teljes keretösszeg nyitva áll az újabb 
pályázatok előtt, amelyekre várják az önkormányzatok és intézményei, 
őstermelők, vállalkozások, egyházak, civil szervezetek, s egyedüli pá-
lyázat, amelyre magánszemélyek is benyújthatják projektjeiket.Pályáza-
tokat a következő intézkedésekre lehet benyújtani. 

  1. Őstermelők, mikro és kisvállalkozók fejlesztése
  2. Nagy projektek előkészítése, projektfüzérek kialakítása
  3. Néphagyományaink, népi mesterségek értékeinek megőrzése, 

fejlesztése
  4. Az érmelléki faluturizmus rendszerének kialakítása
  5. Tematikus turisztikai programcsomagok kialakítása
  6. Vendéglátók, programmenedzserek képzése
  7. Szellemi tőke, pályakezdők, hátrányos helyzetű felnőttek munkába 

jutásának elősegítése
  8. Etnikai kisebbségek integrációjának elősegítése
  9. Térségmarketinghez kapcsolódó tevékenységek
10. E-gazdasági park, hálózatfejlesztés

A pályázatok beküldési határideje: 2006. november 24.

A felhívás teljes szövege és az adatlap letölthető a www.civilweb.hu/
ermellek honlapcímen.

További információk kéretők az Érmellék Kistérségi Kht. székhe-
lyén, Bagamér, Kossuth u. 12.sz., és a 06-52-587-029-es telefonszámon, 
valamint e-mail-ben az ermellek.kht@freemail.hu címen.

A helyi Teleház munkatársa is szívesen áll az érdeklődők rendelke-
zésére. Telefonszám: 52/591–011



Bár nem vámospércsi, Dr. Suba László mégis 
lassan két évtizede folyamatosan jelen van a haj-
dúváros közéletében. Körzeti orvosként 1988 óta 
gyógyítja a helyieket, az októberi önkormányzati 

választásokon bekerült az újonnan felállt képvise-
lői testületbe, és ő lett a település új alpolgár-
mestere. 

– Elkötelezett polgári, konzervatív keresztény 
értékrendet valló jászberényi orvos-családból szár-
mazom. A sikeres érettségit követően a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemre kerültem, majd a sors 
úgy alakította életkörülményeimet, hogy végül a 
cívisvárosban maradtam. Itt ismerkedtem meg ké-
sőbbi feleségemmel, akivel – csak az érdekesség 
kedvéért – éppen aznap esküdtünk, amikor a dip-
lomaosztóm volt. Először a Kenézy Gyula Kórház 
üzemegészségügyi osztályán dolgoztam, majd 
1988 szeptemberében Vámospércsen lettem körze-
ti orvos. Két évvel ezelőtt szereztem meg az 
egészségügyi szakmenedzseri oklevelet – amely 
egyébként az egészségügyi közintézmény-vezetők 
képesítési feltétele – s talán, azóta fordult fi gyelmem 
még inkább az egészségpolitika irányába.

– Immár tizennyolc éve áll szoros, mondhatni, 
napi kapcsolatban a vámospércsiekkel, a város-
vezetéssel, mégis csak az idei önkormányzati vá-
lasztások óta tagja a helyi képviselő-testületnek.

– Igen, ugyanis korábban, még ha akartam vol-
na, akkor sem lehetett módom erre, hiszen az előző 
ciklus alatt egy olyan rendelet volt hatályban, 
amelynek értelmében vállalkozóként dolgozó há-
ziorvos nem vállalhatott képviselői megbízatást. 
Ám, mivel ezt, most nyáron, az Alkotmánybíróság 
megsemmisítette, elhárult az akadály, és lehetőség 
nyílt számomra is a testületbe kerüléshez.

– S emellett a város alpolgármestere lett. Mit 
gondol, melyek a városvezetés legfontosabb teen-
dői rövidtávon?

– Legelőször, mint ahogy egy új ciklus kezdetén 
szokás, megvizsgáljuk „örökségünket”, hogy mi is 
az, amit elődeink az előző évekből ránk hagytak. 
Ahhoz, hogy tisztán lássunk, elengedhetetlen a 
korábban született szerződések alapos átvizsgálása 
jogász bevonásával és független könyvvizsgáló 
megbízása a gazdálkodás területén. A programunk 
megvalósítását, azaz az érdemi munkát ugyanis 
csak akkor tudjuk elkezdeni, ha pontosan ismerjük 
a város gazdasági helyzetét, a beütemezett illetve a 
már beindított beruházások költségvetési terveit. 
Tudomásunk szerint ugyanis az előző képviselő-
testület egyes tagjai között kialakult egyfajta érdek-
csoport, akik gazdasági természetű ügyekben, 
éveken át jónéhány esetben, ennek megfelelően – 
ám mint utóbb kiderült, nem feltétlenül a város 
érdekeit szem előtt tartva – döntöttek. Ez abban is 
megnyilvánult, hogy sok esetben csak azért ragasz-
kodtak egy egyébként előnytelenebb konstruk-
cióhoz, egy rosszabbul, vagy drágábban elvégzett 
munkához, mert annak konkrétan megvolt a ki-
nézett győztese, lebonyolítója, kivitelezője. Ez in-
nentől változni fog, és minden erővel azon leszünk, 
hogy egészséges verseny alakulhasson ki, és az 
győzzön, aki a legalkalmasabb az adott feladatra. 
Bízom abban, hogy tudunk majd a két „régi” 
képviselőtársunkkal közösen dolgozni, hiszen csak 
együtt lehetünk erősek. Az általunk most ősszel el-
kezdett új utat ezért szélesre fogjuk építeni, hogy 
azon ne csak egymás mögött, hanem egymás mel-
lett tudjunk haladni.

– A térség adottságait, jelenlegi helyzetét fi gye-
lembe véve Ön szerint mely területeket szükséges 
leginkább erősíteni, fejleszteni?

– Nem vitatom, hogy munkájuk során a régi 
képviselők többnyire azért a település érdekeit 
helyezték előtérbe, ám az igazat megvallva, sok 
mindent nem tettek meg, amit megtehettek volna. 
Gondolok itt például a szennyvíz-csatorna és 
szennyvíz-tisztítómű kérdésére, amire ugyan sok 
pályázatot beadtak, de próbálkozásaik – vélhetően 
a nem megfelelő menedzselés miatt – nem lettek 
eredményesek. Éppen ezért arra törekszünk majd, 
hogy a csatornázásra valamint a belvízhelyzet ke-
zelésére is mihamarabb megoldást találjunk.

A legfontosabb feladatunknak azonban a mun-
kahelyteremtést tartjuk, hiszen ezáltal a lakosság is 
jobb életet képes teremteni magának, és a település 
is több jövedelemhez jut. Jó együttműködést sze-
retnénk kialakítani a helyi vállalkozókkal, mivel 
elsősorban ők tudnak a vámospércsiek számára 
munkát biztosítani. Nagy hangsúlyt kívánunk he-
lyezni a helyi munkaerőképzésre, hiszen e kettő 
egymást feltételezi. A korábbi elképzelésekkel el-
lentétben (informatikai szakközépiskola) mi egy 
olyan oktatási intézmény létrehozását tervezzük, 

ami a Vámospércsen és a környező településeken 
keletkező szakképzett munkaerő iránti igényeket 
elégíti ki. 

Programunk fontos részét képezi a fi atalok 
lehetőségeinek javítása, családalapításuk és lete-
lepedésük segítése. Többek között közösségi terek 
létrehozásával, a helyi sportolási lehetőségek fel-
tételeinek javításával és különféle támogatási for-
mákkal törekedünk erre. Már az előző testület alatt 
megfogalmazódott egy járóbeteg-szakorvosi ren-
delőintézet létesítése; elkészült a tervezett intéz-
mény szakmai, illetve üzleti terve, sőt a jogerős 
építési engedély is rendelkezésre áll. Az építkezés 
anyagi alapjainak megteremtéséhez azonban pá-
lyázati forrásokra van szükség. Jelenleg a pályázati 
lehetőségek felkutatásán fáradozunk, így például 
érdeklődve és reménykedve várjuk a második 
Nemzeti Fejlesztési Terv ilyen irányú kiírásait.

A közeljövő teendői közé sorolnám az 
aszfaltozást és a járdaépítést is, hiszen a fontosabb 
utcák egy része még ma sem szilárd burkolatú. 
Céljaink között szerepel a városközpont fejlesztése 
is, hogy a későbbiekben – a jelenleg nem túlságosan 
előnyös képet mutató – Vámospércs egy tetszetős 
európai kisvárossá váljon.

Hassó Adrienn

Névjegy

Név: Dr. Suba László
Illetőség: jászberényi orvos-családból származik
Családi állapot: nős, három leánygyermek 
édesapja
Végzettség: Debreceni Orvostudományi Egye-
tem (1987), háziorvostan szakvizsga (1997), 
üzemor-vostan szakvizsga (2002), egészségügyi 
szakmenedzseri diploma (2004)
Munkahelyek: Kenézy Gyula Kórház Üzeme-
gészségügyi Osztálya, 1988 óta Vámospércsen 
dolgozik orvosként. Jelenleg a központi orvosi 
ügyelet vezető főorvosa is.
Tagja: a Hajdú-Bihar megyei Orvosi Kamara 
szakmai bizottságának, a Magyar Orvosi Ka-
mara Országos Küldöttközgyűlésének, a Ma-
gyar Hypertónia Társaságnak, a Magyar Üzem-
egészségügyi Tudományos Társaságnak, az 
Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének 
és a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak.

Politikai pályafutás: Antall József minisz-
terelnöksége alatt belépett az MDF-be, majd a 
sorozatos pártszakadások után innen kilépve a 
debreceni Fidesz csoport tagja lett A Fideszben 
egészségpolitikai kérdésekkel foglalkozik.

2006. október 1-e óta a vámospércsi képviselő 
testület tagja, a város alpolgármestere.

A Hajdúkerület megalakulásának évfordulóját (november 
22.) Hajdú-Bihar megye Napjaként ünnepeljük. Az évforduló 
tiszteletére városunk is csatlakozik azon felhíváshoz, amelyben 
a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés elnöke levélben fordult a te-
lepülések polgármestereihez, legyenek részesei a közös ünnep-
lésnek. Az előző évekhez hasonlóan városunk csatlakozott a 
felhíváshoz, s a következő programokkal járulunk hozzá a méltó 
ünnepléshez.

November 22. (szerda) 14 óra
Szerelem, család, hazaszeretet című irodalmi műsor
Előadók: Ötvös Éva és Ludvig József színművészek
Helyszín: Művelődési Ház, Nagyterem

November 22. (szerda) 17 óra
„Csodák színei” címmel
Szabó András Vámospércsről elszármazott amatőr alkotó 
kiállításának megnyitása
Megnyitja: Erdei Sándor újságíró
Megtekinthető: november 30-ig, munkanapokon 8 és 18 óra között

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és 
várunk!

November. 10 (péntek) 14 óra: 
 Együtt egymásért korhatár nélküli klub foglalkozása
November. 11 (szombat) 15 óra:
 Ifj úsági közösségfejlesztő program
November. 11 (szombat) 16 óra:
 Modern tánc tanfolyam (13 éves kortól, ingyenes!)
November. 17. 14 óra:
 Idősbarát nyugdíjas klub foglalkozása
November. 22. 14 óra:
 Együtt egymásért korhatár nélküli klub foglalkozása
A felsorolt programokra szerettel várják az érdeklődőket a 

művelődési ház kiállítótermébe!

Leveleket várunk, szerzőket keresünk
Kedves Vámospércsiek! Lassan tizenhatodik esztendeje jelenik meg min-

den hónap elején a Vámospércsi Hírek az olvasók megelégedésére. Sze-
retnénk, ha közös életünkből minél több szín, hang, árnyalat, vélemény 
jelenne meg a lap hasábjain. Korábban jórészt hasztalan biztattuk Kedves 
Olvasóinkat arra, hogy jelentkezzenek állandó külső munkatársnak, s nem 
sok sikerrel kértük arra sem városunk polgárait, hogy – esetleg lokálpatrióta 
érzülettől is indíttatva – adjanak hangot (betűt) gondolataiknak, észrevé-
telüknek, javaslataiknak, panaszaiknak. Mindig azt szerettük volna, hogy a 
Vámospércsi Hírek a város demokratikus közéletének agórája legyen. Ehhez 
viszont az Önök részvétele is kell. Várjuk és kérjük tehát aktív viszonyulásukat, 
leveleiket, és szívesen fogadunk munkatársakat az ifj ú (és nem ifj ú) nemze-
dékek soraiból. 

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

Ú j  k é p v i s e l ő k
Szeretnénk, ha európai kisváros lenne Vámospércs!

„Az úton ne csak egymás mögött, hanem egymás mellett tudjunk haladni”

K ö z é r d e k ű

Egy szép kora őszi napon óvodások vették birtokba a tájházat.
A tájszoba régi tárgyai éppúgy tetszettek a gyerekeknek, mint a 

fi nomságok, amelyekkel fogadták őket. A kötetlen játékon túl kéz-
műves foglalkozást is tartottak, amely szintén kedvére való volt a 
gyerekseregnek.

Szemünk fényei a tájházban

Rendezvények a Megye Napja tiszteletére

Október az „Idősek hónapja”. 
Ebben az időszakban kiemelt fi gye-

lem övezi a nagymamákat, nagy-
papákat szerte az országban. Vá-
mospércs város önkormányzata az 
előző évekhez hasonlóan műsorral 
és szerény vendéslátással kedves-
kedett a város szépkorú lakossá-
gának október 21-én. A program 
Gyöngyösi Ildikó második osztályos 
kislány szavalatával kezdődött, 
amelyet Sarudiné Oláh Enikő taní-
tott be.  Ménes Andrea polgármes-
ter szép beszéddel köszöntötte a 
jelenlévőket, majd az általános is-
kolások műsora következett, ame-
lyet az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 50 éves évfordulója tisz-
teletére mutattak be a hetedik 
osztályos diákok. A jelenlévők több-
sége átélte az félévszázaddal ezelőt-
ti eseményeket. Emlékeikben a gye-
rekek műsora által felelevenedtek 
azok a történések, amelyek idősza-

kában még maguk is fi atalok voltak. 
Az emlékezés s a szép műsor köny-

nyeket csalt a szemekbe. A műsort 
Patakiné Ács Erika, Szláma Edit,  
Kelemenné Hajdó Mária, Takács 
Márta tanárnők állították össze, a 
színpadi dekorációt Varga Sándor-
né készítette, technikai segítő pedig 
Szádai Tamás volt.

A gyerekek után debreceni elő-
adók szórakoztatták a jelenlévő-
ket. Lente Lajos nótákkal, Vállay 
Éva pedig örökzöld dallamokat 
éne-kelt a megjelenteknek, akik 
maguk is készültek kedves műsor-
számokkal.

Az idősek otthona lakói által 
előadott műsorszámokat Rádi Ka-
talin szedte csokorba. A nótákkal, 
versekkel tarkított összeállítást, az 
idősbarát nyugdíjas klub tagjai 
„toldották meg” mókás jelenettel, 
verssel, dallal, s tették még kelleme-
sebbé a délutánt.

Idősek napja

Drága testvér
emlékére

Fagyal Barna drága testvér,
Óh, de nagyon messze mentél.
A szellemed itt van nálunk,
Őrzi régi barátságunk.

A Hajdúság példaképe,
Városodnak büszkesége,
Te, törtető hajdú – gyerek
De jó, hogy megismertelek.

Szívedből csak jóság áradt,
Néped boldogságát láttad,
Végezve a nemes munkát
Melyet Isten ruházott rád.

Végezted, mint egy hű vezér,
Minden siker rólad mesél.
Vámospércs, már nem
nagyközség,
Városban él a közösség.

Sikert sikerre halmoztál,
És hírtelen megtorpantál,
Fentről „megálljt” parancsoltak,
Mostmár elég, váltsál utat!

S Te váltottál, fáradt vezér
Emlékedet könnyem kísér.
Vártak Téged a kék egek
Drága testvér, Isten veled!

A romániai testvértelepülés –
Szilágynagyfalu – volt polgármes-
tere, Balázs Zoltán verssel emléke-
zik kollégájára Fagyal Barna pol-
gármesterre, akivel jó tíz évvel eze-
lőtt közösen írták alá a testvér-
települési megállapodást. A vers  
október 25-én megjelent a Szilágy-
sági Vidéki Napló című hetilapban. 
E lapot juttatta el szerkesztő-
ségünkbe Balázs Zoltán azzal a 
céllal, hogy lehetőség szerint a he-
lyi újságban is tegyük közzé a vers-
be szedett búcsúsorokat.

Városunk polgármestere októ-
ber 10-én méltósággal viselt rövid 
betegség után hunyt el. Temetésére 
október 15-én került sor. A 16 évig 
polgármesterként tevékenykedő Fa-
gyal Barnát, Vámospércs város Ön-
kormányzata saját halottjának te-
kintette. 

Az idősek klubja lakói is szerepeltek



novemberi moziműsor

10. péntek: Rém Rom
(színes, szinkronizált, am. rajz-horrorfilm)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelettel!
17. péntek: Miami vice
(színes, szinkronizált, am. akciófilm)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelettel!
24. péntek: Lúzer SC
(színes, am. filmvígjáték)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelettel!
December. 1. péntek: A testőr
(színes, am. thriller)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelettel!
Az előadások 18 óra 30 perckor kezdődnek. Belépődíj egységesen: 400 Ft.
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján más időpontokban is fogadunk.
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a művelődési házban.
Havi bérlet vásárlása esetén valamennyi film 50%-os kedvezménnyel tekinthető meg.
A bérletet névre szólóan lehet megváltani, másra át nem ruházható!

S P O R T
N á d u d v a r i  t r é f a  u t á n  „ h i d e g z u h a n y ”

Négy meccsen egy-egy győzelem és dön-
tetlen mellett két verség volt a focisták 
mérlege a Szertár Sportbolt megyei I. osz-
tályú labdarúgó bajnokság legutóbbi négy 
fordulójában. A 9. játéknapon a sereghajtó 
Sárrétudvari gárdáját fogadta csapatunk, s 
ha nehezen is, de végül Kiss találatának kö-
szönhetően sikerült behajtani a kötelező 
három pontot. Az ifisták ugyanakkor fölé-
nyes diadalt (7-2) arattak. A 10. forduló 
nem sok jóval kecsegtetett, hiszen a lista-
vezető Püspökladány várt együttesünkre, s 
bizony érvényesült is papírforma. A hazaiak 
6-0-ra lépték le „fiainkat”. Az ifisták egy-
gólos vereséggel úszták meg a ladányi ki-

rándulást. A 11. forduló egy gólokban gaz-
dag hazai összecsapást hozott a drukkerek 
számára. Az ellenfél a Hajdúsámson volt, 
amelynek a kapujába Malmos, Kiss I., és 
Nagy L. is betalált. Némi szépséghiba, hogy 
a vendégek ugyan ennyiszer köszöntek be, 
azaz iksz (3-3) lett a vége, ráadásul a fiatalok 
1-0-ra kikaptak. Eddig úgy, ahogy rendben 
is volt az Oláh legények októberi szereplése, 
ám következett a Nádudvar elleni újabb ha-
zai, ám sajnos fájó derbi. A vendégek az első 
félidőben ugyanis alaposan megtréfálták a 
mieinket, s kétgólos előnyhöz jutottak, ami-
re a folytatásban csak Varga tudott egyszer 
válaszolni, azaz „hidegzuhany” lett a vége. 

Ezt a váratlan vereséget még az ifjúságiak 
4-2-es diadala sem tudta ellensúlyozni. Így 
a társaság a 10. helyről kezdhette meg a 
pontvadászat őszi finisét.

Majdnem sikerült

A kézilabdázók öt újabb csatát tudtak le, 
s kis híján megszerezték az idei első győ-
zelmüket. Erre a Földes elleni hazai meccsen 
volt jó esély. Eredmények: Balmazújváros-
Vámospércs 34-20, Vámospércs-DEAC 17-
33, Amatőr KK-Vámospércs 35-15, Vá-
mospércs-Földes 23-25, Nádudvar-Vámos-
pércs 34-22.

Október 13-14-én városunk is képvisel-
tette magát azon a vetélkedésen, amely 24 
órán keresztül zajlott a Csongrádhoz közeli 
Csépán.

A közösségfejlesztő programban részt-
vevő fiatalok Martfűre készültek az ősz 
folyamán, s az ottani fiatalokkal való kap-
csolat felvétel közben derült ki, hogy immár 
hat éve szerveznek „maratoni” vetélkedőt 
a dél-alföldi kis falu fiataljai. A két város 
„ifjainak” tetszett az ötlet, s közösen ki-
találták, hogy Vámospércs és Martfű egy 
csapatban nevez, s részt vesz a vetélkedőn. 
Az esélytelenek nyugalmával indultak neki 
a hosszú útnak, s a vetélkedőnek is a fiatalok, 
de mikor belecseppentek a „komoly” meg-
mérettetésbe SOS telefonok sokaságát eresz-
tették el, hogy itthonról a később induló 
felnőtt segítő és Vincze Béla közösségfej-
lesztő szakember vigyék a segítséget. Egyik 
feladatként 1 forintosokat kellett gyűjteni, s 
helyben 14 darabot sikerült beszerezni. Az 
este 10 órai „leszámolásra” 1776 db-os gyűj-
teménnyel a második helyezést érték el a 
martfűi valamint a vámospércsi fiatalok.

A két település művelődési házában 
dolgozó szakemberek, mint felnőtt segítők 
gondoskodtak a résztvevők ellátásáról. Ami-
kor látták, hogy lankad a figyelem, a több 
századik kvíz kérdés után, édességgel, en-

nivalóval, energia itallal próbáltak a fiata-
lokba „ életet lehelni”. A csoport vezére-
gyénisége Tóth László, amellett, hogy végig 
vezette a félezer kilométernél is hosszabb 
oda-vissza utat kimagasló közösségi szel-
lemről tett bizonyságot. A hosszú vetélke-
dés után tapasztalatokkal, s egy hatalmas 

tortával gazdagodva tértek be a fiatalok a 
martfűi klubba, ahol megpihenve, a további 
együttműködés lehetőségét is megtárgyal-
ták. 

A vámospércsi fiatalok Mikulás bulira 
hívták a Szolnok megyei fiatalokat, akikkel 
nagyon jó barátság alakult ki.

2 4  ó r á i g  v e t é l k e d t e k

Nagy készülődés előzte meg 
a második alkalommal meg-
rendezett hagyományőrző na-
pot az óvodában. Az óvoda 
„apraja-nagyja” gyűjtötte a kel-
lékeket, hogy minél színesebb 
kavalkádot vonultassanak fel 
őszi terményekből, a hagyomá-
nyos betakarítási munkálatok 
eszközeiből. Varga Beáta óvó-
nő bajuszos kisbíró lett né-
hány órára, kidobolta s „vezé-
nyelte” a programot. Oláhné 
Pólyik Ilona és Varga Melinda 
óvónők kiváló segítőknek bi-
zonyultak, hisz minden flot-
tul zajlott a nap folyamán. A 
kis óvodások darálták s pré-
selték a szőlőt, fosztották a 
kukoricát és a babot, törték a 
diót, szépen sorba rakták a 
szebbnél – szebb konyhakerti 
növényeket. A népdalkör tag-
jai szüreti dalokkal járultak 
hozzá az igazi őszi hangu-
lathoz, a szakács nénik pedig 
tököt sütöttek, amelyet a 
gyerekek nagy élvezettel kós-

tolgattak. Németh Jánosné 
óvoda vezető elmondása sze-
rint azért szerveződött a prog-
ram, hogy a gyerekek is-
merkedjenek a hagyományok-
kal. A mai fiatal szülők már 
nem művelnek szőlőt, nincs 
az udvar végében konyhakert. 
Az ovisok többsége az üzletek 
polcain találkozik az őszi 
terményekkel, zöldségekkel, 
gyümölcsökkel. Sok féle gyűlt 
össze ezekből a terményekből, 
amiért ezúton is köszönetemet 
fejezem ki a kedves szülőknek 
és a kollégáimnak. S a lovas-
kocsis segítőknek Tömöri Zol-
tánnak, Szabó Józsefnek és 
Polgár Istvánnak, akik végig-
szekereztették a gyerekeket a 
város utcáin. Ez sem min-
dennapi élmény volt számukra 
– mondhatom nagyon élvez-
ték. 

Már most eldöntöttük, hogy 
jövőre ismét megrendezzük a 
szüreti felvonulást és a hagyo-
mányőrző napot. 
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Hag yományőrzés óvodásoknak

Szívégből szőni tanított
Intenzív, ingyenes szövőtanfolyamra hívogatták az érdeklődő 

asszonyokat a művelődési ház hírdetményei. Kopócsy Judit ipar-

művész, aki a Vámospércsi Művésztelepnek is oszlopos tagja, még 
a nyári tábor alatt felajánlotta, hogy szőni tanítja a lányokat, 
asszonyokat. Az egyébként tanárként dolgozó művész az őszi szü-
netet kihasználva, egy hétre érkezett a fővárosból, ahol már várták 
az ősi népi mesterséget tanulni vágyók. Külön öröm, hogy a fiata-
lok is érdeklődnek a textilművesség eme fajtája iránt, amely bi-
zonyítja, szeretnék megőrizni a múlt örökségét. Veres Józsefné 
Margit néni is csatlakozott a csoporthoz, aki fiatal lányként maga  
is „művészi szinten”szőtte végszámra a vásznat. A stafirungját is 
sajátkezüleg szőtte, néhány darabot emlékként még ma is őriz a 
szekrény mélyén. Szabadidejében örömmel segített jó tanáccsal, de 
tevékenyen is a „felvetésben”. A szervezők azt szeretnék, hogy akik 
e kurzuson elsajátítják a szövés technikáját, idővel továbbadnák a 
környezetükben élő még fiatalabbaknak. 

Igazi csemege volt a sült tök

Margit néni is segít

Szabó Sándorné Magdit – aki pénztárosként dolgozott a polgár-

mesteri hivatalban – október elején, nyugdíjba vonulása alkalmából 

búcsúztatták munkahelyi vezetői és kollégái. Nevükben Bertalan Lász-

lóné kívánt minden jót, erőt, egészséget a fiatalosan nyugdíjba vo-

nuló munkatársnak, akivel negyed századot töltöttek együtt. Márai 

Sándor sorait szánva útravalónak, amelynek ugyan „Búcsú” a címe, de 

ők szeretnék ha ezután is sokszor találkoznának.

„Ezek a napok, melyeknek nincs nevük és címük a nap-tárban,
s mégis érezzük, hogy piros betűsek: a búcsú napjai,
mikor észrevesszük, hogy megszabadultunk valamitől, 
egy állapottól, életszakasztól, mely zavaros volt és veszedelmes,
terhes és nyűgös, s most egyszerre vége,
s valami más kezdődik helyében,
 az élet új változata, amely talán jobb lesz.
Mitől búcsúzunk e napokban? Nem tudjuk pontosan.”

Fiatalos Nyugdíjas

A búcsú pillanata


