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Csodálatos élménnyel gazdagodott a 
háromszáznál is nagyobb létszámú kö-
zönség a művelődési ház által szervezett 
Magyar Kultúra Napja rendezvényen.

A Himnusz születésnapját ezúttal a 
magyar kultúra nagy, klasszikus alkotója, 
Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő 
költeménye, két felvonásos daljáték vál-
tozatával ünnepelték. S, hogy igazi ünnep 
sikeredett azt a Tihanyi Vándorszínpad 
tizenegy művészének fergeteges, szívet – 
lelket melengető előadása garantálta. Az 
ünnep rangjához méltóan a Himnusz közös 
éneklése és  Csontos Gergely szavalata után, 
Ménes Andrea polgármester méltatta a 
Himnusz születésnapjának jelentőségét, 
amelyet a város kiemelkedő jelentőségű kul-
turális eseményként ünnepel már jó néhány 
éve.

Kötelez a közelség

Álmosd közelsége is kötelezi a hajdúvá-
rost az emlékezésre, hisz Kölcsey Ferenc 
gyermekkorát is alig húsz kilométerre a 
hajdúvárostól töltötte, majd szintén álmos-
di birtokára vonult vissza érett férfikorá-
ban is. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
Kocsis Róbert a Hajdú-Bihar megyei Köz-
gyűlés alelnöke, aki örömét fejezte ki, hogy 
részese lehetett annak az előadásnak, ame-
lyet a művészek a színpadra varázsoltak.

A város vezetője az előadás végén kö-
szönetét fejezte ki a társulatnak azért a sok 
mosolygós, boldog tekintetért, amelyet a 
közönség szemében látott. Sok ilyen kelle-
mes, szép pillanatot szeretne szerezni a te-
lepülés lakóinak, s a társulatnak is további 
sok szép művészi sikert kívánt. Nem vé-
letlen, hogy az előadás után szünni nem 
akaró vastapssal, fennállva ünnepelte a kö-
zönség a művészeket, akik a vendégkönyv-
ből kiolvashatóan az eddigi hatszáznál is 

több előadáson is fergeteges sikert arattak. 
S mi a titok? A szép, tiszta énekhangok, a 
szép díszlet s az örök téma: a szerelem, a 
család, a hazaszeretet fontossága, s a cso-
dálatos operettslágerek. Ki ne ismerné az 

„Egy rózsaszál szebben beszél” címűt s a 
többit, amelyek szövegét Heltai Jenő írta a 
daljátékhoz, s szerzőtársai nem kisebb egyé-
niségek, mint Kacsoh Pongrácz és Bakonyi 
Károly. 

Üröm az örömben
Még az előző városvezetésé az 

érdem, hogy a helyi önkormányzat 
az általános iskola felújítására 
címzett támogatásban részesült. 
A felkért tervező – a rendelkezésé-
re álló idő szűkössége ellenére – az 
őszi kampány finisében hamar-
jában elkészítette a terveket, s 
mire az emberek az urnákhoz vo-
nultak, már a közbeszerzési pá-
lyázat győztesét is kihirdették. 
Mint ismeretes, a munkát a NÁD-
ÉP Kft. vállalta fel 360 millió fo-
rintért a fenntartó önkormány-
zattal kötött szerződés alapján. 
S tulajdonképpen mindenki nagy 
megelégedésére akár el is kezdőd-
hetett volna a munka.

Ám a vámospércsi sikertörté-
netbe némi hiba csúszott, ugyanis 
időközben kiderült, hogy a tan-
intézetben tervezett átalakításo-
kat csak az épület statikai megerő-
sítését követően lehetett megkez-
deni. Ennek pedig egyenes követ-
kezménye, hogy a kivitelező a szer-
ződésben rögzített határidőt nem 
tudja tartani, sőt a felmerült több-
letfeladatok fejében még a költ-
ségeit is kénytelen emelni. Tu-
domásunk szerint a tervrajzokat 
egyébként senki nem tiltotta el az 
építőipari cég elől, de ők egy ilyen 
csaknem 400 milliós beruházás 
esetében – vagy mert vakon bíztak 
a tervezőben, vagy pusztán idő-
hiány miatt – úgy gondolták, nem 
élnek a felülvizsgálás lehetősé-
gével. Öreg hiba volt ez részükről, 
ám hanyagságuk árát – a helyzet 
jelenlegi állása szerint - úgy tűnik, 
mégsem ők, hanem a vámospér-
csiek állják majd. Első nekifutásra 
úgy ítélte meg az építőipari cég, 
hogy 72 millió pótköltségre tart 
igényt, később – néhány egyeztető, 
vagyis inkább egyezkedő tárgya-
lást követően – már 20 millióval is 
beérné.

Azért ne feledkezzünk meg arról 
sem, hogy időközben ugye ész-
revétlenül becsöngetett a szeptem-
ber, s a gyerekek egy része új helyen 
– az önkormányzat által, havi 250 
ezer(!) forintért bérelt ideiglenes 
tantermekben – folytatja tanulmá-
nyait. De mindannyian tudjuk – a 
szükség törvényt bont, és a város-
vezetésnek – a fennálló rendkívüli 
helyzet ellenére is – kutya köteles-
ség a zavartalan oktatás biztosí-
tása. Az, hogy az ideiglenes tan-
termek bérleti díját, meglepő mó-
don, éppen a tervező úr vállalko-
zó fiának fizetik – bizonyára csak 
a sors fintora. A családi szálak 
összefonódása egyébként egy ilyen 
kis település esetében egyáltalán 
nem ritka jelenség, inkább a vé-
letlenek furcsa egybeesései gon-
dolkodtatják el az embert. Min-
denesetre érdemes megvizsgálni, 
hogy a kialakult lehetetlen hely-
zetért végül is kit terhel a felelős-
ség, az előző vezetést, a jelenlegit, 
a tervezőt, vagy a kivitelezőt? A tisz-
tánlátást – valljuk be – kissé meg-
nehezíti az is, hogy az ügy kezdete 
átnyúlik az előző éra időszakára, 
hiszen még az őszi választásokat 
megelőzően döntöttek a tervező 
személyéről, a pályázat kiírásáról. 
A népakaratnak eleget téve 
azonban októberben új polgár-
mester került a település élére, 
akinek végül is örülnie kellene az 
iskola-felújítási projekt indításá-
nak, ám az örömbe üröm is vegyül 
– hiszen ki tudja, mennyibe kerül 
még a városnak e könnyen jött 
örökség.

(E sokakat foglalkoztató témá-
ról következő számunkban tény-
feltáró-oknyomozó riport formá-
jában fogunk beszámolni az érin-
tettek – polgármester, iskolaigaz-
gató, tervező, kivitelező cég igaz-
gatója, műszaki ellenőr –megszó-
laltatásával.)

Hassó Adrienn

Fókusz

Jelenet az előadásból Fotók: Sz. Vrancsik Éva
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V a s t a p s s a l  ü n n e p e l t  a  k ö z ö n s é g

 Telt ház  az előadásonMegtört a jég!
Nem volt hiábavaló hónapokon keresztül írni, hogy leveleket várunk…! Első olvasói leve-

lünknek egyetlen szépséghibája van. Név és cím nélkül érkezett! Sajnos nem lehet ilyen leveleket 
közzétenni, s olyanokat sem, amelyek két fél egymás közötti vitájáról szólnak, mivel a sajtóetikai 
kódex szerint csak közérdekű ,névvel és címmel ellátott leveleket lehet közölni.

Ennek ellenére kivételt teszünk e levéllel! Először és utoljára! Tesszük ezt örömünkben, hogy 
végre beindult a levelező rovatunk! S mivel abszolút közérdekű, s segítőszándékú a levél témája, 
remélhetőleg nem fogjuk egy sajtóperben találni magunkat. Köszönjük a kedves levélírónak, de 
legközelebb kérjük névvel, címmel ellátott leveleket eljuttatni a szerkesztőségbe.

Köszönjük! – Cím: Művelődési ház, Debreceni u. 2.
Íme a levél:
Leveleket várunk... című cikkre reagálva egy-két javaslatot szeretnék a város vezetőinek 

figyelmükbe ajánlani. Talán van közöttük megfontolandó. Úgy gondolom, hogy jó lenne egy 
központi hírdetési felület (tábla) kihelyezése, ahová bárki kiragaszthatja, kifüggesztheti, ki-
szegelheti (megkímélve ezzel az élő fákat) az eladó, kiadó, elvihető, cserélhető, ingó, ingatlan, 
autó stb. tulajdonát képező tárgyait, értékeit.

Aztán egy „közös” ún. kegyeleti tábla hiányát is érzem, érezzük. Kicsit „messze” van a katolikus 
templom. Igy előfordul, hogy csak késve szerzünk tudomást kedves ismerősünk elhalálozásáról. 
Mivel nagyon nehezen vettem rá magamat arra, hogy javaslataimat papírra vessem, talán ér-
demes lenne egy gyűjtőláda, doboz elhelyezése, pl. polgármesteri hivatal folyosólyán, esetleg 
gyógyszertár, művelődési központ vagy akár bolt be-, kijárata mellé, amelybe bárki bedobhatja 
javaslatát, ötletét, esetleg kritikáját. Ezt a megoldást már láttam egy dunántúli kisvárossban. 
Havonta értékelték, ott bevált.

Tisztelettel egy vámospércsi lakos

Hatvanöt fős egyházi delegáció érkezett a református gyüle-
kezethez a romániai testvértelepülésről, Szilágynagyfaluból. Év-
tizednél is régebbre nyúlik vissza a kapcsolat, amely mára igazi 
atyafisággá alakult. Lukács József esperes a határon túli gyülekezet 
vezetője szerint az atyafiság több mint a barátság, inkább testvéri-
ség, őszinte, önzetlen kapcsolat. A január 14-i vendégség apropója, 
hogy közösen is megünnepelje a két gyülekezet, a hajdúváros temp-
lomának megújúlását. Pályázati lehetőség, s a gyülekezeti tagok 
adományai tették lehetővé a belső tatarozást. A mostani alkalommal 
útlevél nélkül, személyigazolvány is elegendő volt a határátlépéshez, 
így olyan vendégek is jöttek a közös ünneplésre, akik első al-
kalommal jártak „külföldön”. A vendégek fogadásában részt vett az 
önkormányzat, a presbitérium, a gyülekezeti tagság is, így vala-
mennyi vendég családoknál tölthetett néhány órát a délelőtti és 
délutáni istentisztelet között. 

A közös ebéd, az otthonokban való vendéglátás megható, szép 
élményekkel gazdagította a helyi s a vendég gyülekez tagjait egy-
aránt. E napon a vendéggyülekezet vezetője hírdette az igét, s a 
harminc fős énekkar valamint az ifjúsági csoport tagjai műsort is 
hoztak köszöntve a megújúlást, s az új évet egyaránt. Ménes Andrea 

polgármester azont túl, hogy otthonában vendégül látta a Szi-
lágynagyfalui kollégáját, s az alpolgármestert feleségestől, a de-
legáció tagjait is kedves beszéddel üdvözölte. Kérte, hogy fogadják 
el őt is olyan jó barátként, mint a város előző vezetőjét, akinek 
ez a kapcsolat létrejötte köszönhető. Beszélt azokról a tervekről, 
amelyet az önkormányzat a kapcsolat további mélyítése érdekében 
szeretne tenni. Jobban megismerni egymás értékeit, hagyomá-
nyait, összehozni a fiatalokat, s közös pályázati lehetőségeket is 
keresve tovább mélyíthető a kapcsolat, immár határok nélkül.

At ya f ia k  közös  ünnepe

A két település vezetői



Jelzáloghitel!
Építés, vásárlás, szocpol. igénybevétele, felújítás, hitelkiváltás,

adósságrendező, szabadfelhasználású hitelek teljes körű ügyintézése.
Gacsó Edit 06/20/261-9993

2007. január 29-én tartotta soron következő ülését a város képviselő-testülete, mely a következő napirendeket 
tárgyalta meg:

– Elsőként a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása 
volt napirenden, amely beszámolót a képviselő-testület jónak értékelt és egyhangúan elfogadott.

– A következő téma az aljegyzői álláshellyel kapcsolatos előterjesztés megvitatása volt, melynek 
eredményeként a képviselő-testület úgy határozott, hogy visszavonja a korábbi aljegyző kinevezésével 
kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság előtti ügyben a felülvizsgálati kérelmet, majd felhívta a jegyzőt, 
hogy a soron következő ülésre készítse el az aljegyzői álláshely betöltésére irányuló pályázati kiírást.

– Ezután a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 19/2005. (IX.09.) sz. rendelet módosítása 
következett, ugyanis a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2007. 
február 1-jei hatállyal módosításra került, aminek következtében át kellett alakítani a Szociális 
Szolgáltató Központ térítési díjainak rendszerét, a következők szerint:

1.) A Szociális Szolgáltató Központban 2007. évben a szociális étkezetés, valamint a házi segítségnyújtás 
igénybevételéért az Szt. 117.§-ában foglaltak végrehajtása okán a havi jövedelem függvényében az alábbi 
differenciálás szerint történik a térítési díj meghatározása:

Jövedelem összege (Ft) -27.130   27.131-
40.695

  40.696-
54.260

  54.261-
67.825

67.826-

Szociális ebéd 98 211 317 422 528

Ebédszállítás 6 24 36 48 60

Házi segítségnyújtás 16 64 96 128 160

2.) Bentlakók intézményi térítési díja: 1.300,- Ft/nap
3.) Támogató szolgáltatás térítési díja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 
29/1993. (II.17.) Korm.rendelet 14/A.§-a alapján

a) szállítási kilométerdíj 5,-Ft/km és 
b) támogatói szolgálati díj 100,-Ft/óra
összege (a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák!)

Amint az látható, 2007. február 15-étől öt kategória figyelembe vételével kerülnek meghatározásra a térítési 
díjak, és a támogató szolgáltatás esetén is kénytelen volt az önkormányzat térítési díjat bevezetni.

– A védőnői szolgálat 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót is jónak ítélte meg a testület 
    az ÁNTSZ is így értékelte munkájukat, így elfogadta ezt az előterjesztést is.
– A soron következő napirend az önkormányzat által támogatott társadalmi szervezetek, egyházak, 

egyesületek részére nyújtott támogatások 2006. évi felhasználásáról szóló beszámoló megtárgyalása 
volt, melynek eredményeként a képviselő-testület – a polgárőrség kivételével, ugyanis ezen egyesület 
nem nyújtotta még be elszámolását- valamennyi támogatott szervezet elszámolását elfogadta azzal, 
hogy azok a jövőben tételesen, számlák benyújtásával együtt kötelesek elszámolni az önkormányzati 
támogatásokkal.

– Ezután az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása 
következett, amelyet a képviselő-testület elfogadott azzal, hogy felhívta a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a településen lévő tűzi vízcsapok feltérképezéséről, továbbá azok folyamatos ellenőrzésének 
leszabályozásáról és biztosításáról.

– A következő téma a Polgármesteri Hivatal munkájáról, munka- és létszámfeladatainak végrehajtásáról 
szóló beszámoló és a 2007. január 4-i polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban készített jegyzői 
válasz megtárgyalása volt. A testület nem fogadta el a beszámolót, egyúttal felhívta a jegyzőt, hogy a 
soron következő képviselő-testületi ülésre készítsen újabb beszámolót a Polgármesteri Hivatal munkája, 
munka- és létszámfeladatainak végrehajtása tárgyában, melynek előkészítése során:

– tekintse át a polgármesteri hivatal tárgyi feltételeit,
– végezzen munkakör-elemzést,
– vizsgálja meg, mennyi közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatottra van szükség a hivatalban,
– készítsen a szervezeti struktúráról áttekinthető, részletes struktúrarajzot,
– a nyugdíjkorhatárhoz közel álló munkavállalókkal folytasson egyeztetést a prémiumévek
    programban való részvételről.

A 2007. január 4-i polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban készített jegyzői válasz kapcsán a képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy vizsgálja meg, vannak-e az önkormányzat által aláírás-bélyeg-
zővel köttetett szerződések, majd a vizsgálat eredményéről adjon számot a képviselő-testületnek.

– A fő napirendeket követően a különfélék megtárgyalása következett, melyek közül az első az önkormányzat 
és Tóth Csaba vállalkozó közötti vállalkozási szerződéssel kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása volt. 
Az önkormányzat a Nyírmártonfalvai úton lévő önkormányzati telkek feltöltésére 2006. március 28-án 
építési szerződést kötött Tóth Csaba vállalkozóval, amely szerint a munka teljesítésének végső határideje 
2006. június 1-je lett volna, a vállalkozó azonban 2006. december 20-ára fejezte be azt. A vállalkozó arra 
hivatkozott, hogy a szokatlanul esős időjárás miatt a munkaterületet nem tudta megközelíteni, illetve a 
munka mennyisége is hibásan került felmérésre. A szerződés azonban nem került módosításra, így 
megállapítható, hogy a vállalkozó összességében 199 nap késedelembe esett, ami miatt az önkormányzat 
jogosan érvényesíti a szerződésben szereplő kötbér iránti igényét a vállalkozóval szemben. Fentiek 
alapján a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a vállalkozóval 
a vállalkozói díj csökkentése tárgyában, amely tárgyalás során a vállalkozói díj lehetőség szerint 
1.000.000,- Ft-ban kerüljön meghatározásra.

– Ezután a Közoktatási-, közművelődési-, sajtó-, ifjúsági-, és sport Bizottság 2007. január 25-i üléséről 
készült előterjesztést tekintette át a testület, amelynek eredményeként a képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a Vámospércsi Hírek című havilap szerkesztési feladatainak ellátására 2007. 
december 31-ig terjedő időre Erdei Sándorral kössön megbízási szerződést, mely szerződésben a megbízási 
díj bruttó 80.000,- Ft/hó összegben kerüljön meghatározásra; ezen felül pedig kerüljön elkülönítésre egy 
20.000,- Ft/hó összegű keret, mely csak abban az esetben használható fel, amennyiben az állandó 
szerzőkön kívül más szerzők is írnak cikkeket az újságba. Emellett felhívta még a polgármestert, a jegyzőt 
és bizottság elnökét, hogy gondoskodjanak az önkormányzat és a Múlt és Jövő Ifjúsági-, Kulturális- és 
Közösségfejlesztő Egyesület közötti együttműködési megállapodás módosításának előkészítéséről, 
valamint felhívta a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Vámospércs Településért és Tanuszodáért Közalapítvány 
alapszabálya módosításának előkészítéséről.

– Majd a képviselő-testület meghatározta a köztisztviselőkkel szemben 2007. évre meghatározott teljesítm
énykövetelmények alapját képező célokat, és áttekintette a Szociális Bizottság 2007. január 22-i nyílt 
üléséről készült jegyzőkönyvet.

– Ezután Huszti János képviselőnek a piaccal kapcsolatos díjtételek rendszerével kapcsolatos szóbeli 
beszámoló alapján a képviselő-testület megállapodott abban, hogy a piacon alkalmazott helyfoglalási 
díjak rendszerét nem módosítja, ugyanakkor felhatalmazta a polgármestert, hogy 2007. február 1-jei 
hatállyal a helyfoglalási díjak beszedésére kössön új szerződést.

– A képviselő-testület új közbeszerzési szabályzatot fogadott el, mely megtekinthető a Hivatal 
Titkárságán.

– A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácsa által 
kiírt „Szociális segélyezettek” elnevezésű közmunkaprogramjára a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi 
Társulással együttműködve pályázatot nyújt be és kinyilatkozta, hogy a megvalósításhoz szükséges 
145.275,- Ft önerőt 2007. évi költségvetésében biztosítja. Ebben a programban húsz, három vagy 
többgyermekes, illetve rászoruló személy vehet majd részt a településről.

– A nyílt ülés utolsó napirendjeként a képviselő-testület helyt adott a Pénzügyi-és vagyongazdálkodási 
Bizottság elnöke által előterjesztett kérelemnek, vagyis hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat 2007. 
évi költségvetésének előkészítése során az intézményvezetőkkel folytatandó egyeztetéseken a bizottság 
nem képviselő tagja is részt vehessen.

– A Képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját.
Ménes Andrea polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett halottunk

Deák Zsigmond
temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes gyászunkban

részvéttel osztoztal.

Gyászoló család

Kállai Sándor halálának
1. évfordulójára

„Nem az a bánat, ami fáj,

és amelytől könnyes lesz a szem,

hanem az, amit hordozunk szótlanul

egy életen át, némán, csendesen.

Úgy ment el, ahogy élt,

Csendben és szerényen,

Drága lelke nyugodjék békében!”

Emlékezünk:

felesége, gyermekei, 
unokái.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett halottunk

Demeter Gyula
temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes gyászunkban

részvéttel osztoztal.

Gyászoló család

„Hulló könnyekkel állunk sírod felett,
A koporsó bezárta legdrágább kincsünket

Megállt egy szív, mely élni vágyott, 
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Nehéz az életet élni nélküled

Felejteni Téged soha nem lehet”

Soha el nem múló szeretettel: felesége és gyermekei.

Értesítem tisztelt ügyfeleimet, hogy ügyvédi irodámat 
áthelyeztem a Nagy utca 57. szám alá.

Ügyfélfogadás változatlan: kedd: 11–13 óra között

Dr. Fekete Rudolf
ügyvéd

ÚJ ÜGYVÉDI IRODA VÁMOSPÉRCSEN

Dr. Vizeli Kornél ügyvéd
(székhely: 4029 Debrecen, Berek utca 6.)

ezúton tájékoztatom a Vámospércsen és környékén élőket, 
hogy a vámospércsi Művelődési Házban

(4287 Vámospércs, Debreceni utca 2.)
2007. februárjától kezdődően működő alirodánkban

kedd délelőtt 9-13 óra és csütörtökön délután 13-17 óra
között ügyfélfogadást tartunk.

Peres és nem peres ügyeikkel, hatósági és
cégjogi problémáikkal és egyéb jogi jellegű kérdéseikkel 

kapcsolatban a fenti időpontokban készséggel állunk
a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére.

Dr. Vizeli Kornél
ügyvéd

Erdei Sándor úrral, a Vámospércsi 
Hírek felelős szerkesztőjével, valamint 
Ménes Andrea polgármesterasszonnyal 
arról beszélgettünk, hogy az újságunk-
nak szüksége lenne egy kis megújulásra. 
Elsősorban szellemi síkon: lassan-lassan 
„kikoptak” azok az újságírók, emberek, 
akik a lap indulásának időszakában 
több-kevesebb rendszerességgel szerző-
ként szerepeltek; mára többnyire csak 
Szabóné Vrancsik Éva és Erdei Sándor 
nevével jegyzett cikkeket olvashatunk. 
Egyetértettünk abban, hogy használna 
a lapnak, ha több szerző jelenne meg 
benne, színesebbé, változatosabbá vál-
hatna.

A főszerkesztő úr által rendszeresen 
közölt Jegyzet egy olyan rovat, ami az 
olvasóközönség minden tagjából más 
megítélést vált ki. Ez függ a témától, a 
szerző által közvetített véleménytől és 
természetesen főként az emberek köz-
hangulatától. Kinek-kinek mást jelent 
egy ott leírt gondolatébresztő történet 
vagy példázat, esetleg röviden felvázolt 
országos vagy nemzetközi probléma, 

mindennapi életünk apró vagy éppen 
óriási gondjai. Ez természetes is, hiszen 
ez a személyes hangvételű műfaj min-
den olvasóban más-más érzéseket, ér-
zelmeket, gondolatokat kelt: van aki sze-
reti és van aki nem...

Arra a következtetésre jutottunk, 
hogy fontos lenne időnként a más sze-
mével látni, láttatni a történéseket, más 
emberek gondolatait, véleményét megis-
merni. Ez az idea indított arra bennün-
ket, hogy megpróbálkozzunk egy olyan 
rovattal – időnként kiváltva a Jegyzetet 
– , melyben városunk minden olyan 
gondolkodó polgára szerepelhet, akinek 
a köz érdeklődésére számot tartó mon-
danivalója, véleménye, javaslata van, 
azt megfelelő módon (nyomdafestéket 
eltűrő stílusban!) meg tudja fogalmazni, 
formába tudja önteni és hajlandó aláírni 
a nevét. Az utolsó kitétel nagyon fontos: 
név nélküli irományok ugyanis „arc nél-
küli” embereket jelentenek...

Az emberi történelemben több évez-
redes hagyományokra nyúlik vissza an-
nak az igénye és lehetősége, hogy kü-

lönböző nagyságú közösségek (pl. falu, 
város, államalakulat stb.) tagjai egy adott 
területen/helyen összegyűljenek és el-
mondhassák gondolataikat. Először ép-
pen a demokrácia szülőhelyén, Athén-
ban, az ókori görögök biztosítottak teret 
erre a célra; ez volt az Agora, ami egy-
szerre volt piac és a politikai élet, a 
véleménynyilvánítás színtere is. A ró-
maiak – mint oly sok mindent – ezt is 
átvették a görögöktől, de Rómában ezt 
Forum Romanumnak hívták.

A mai modern embernek is szüksé-
ge és lehetősége is van időnként efféle 
térre, lehetőségre, hogy kifejezhesse vé-
leményét. Gondoljunk csak a Hyde Park-

ra Londonban, vagy a Kossuth térre a 
Parlamentünk előtt! Legyen hát a mi 
Fórumunk is egy ilyen képzeletbeli tér, a 
város lakóinak tere, ahol politikai meg-
győződéstől függetlenül minden jó ér-
zésű ember megjelenhet, megnyilatkoz-
hat, ha szükségét látja!

E gondolat jegyében buzdítom arra 
Vámospércs lakói közül azokat, akik 
kedvet és erőt éreznek magukban és van 
közérdekű mondanivalójuk, hogy érez-
zék magukénak a Vámospércsi Híreket 
és írjanak bele!

Dani János

Forum Vá mospércsensis

TISZTELT ADÓZÓ!
Ezután szeretném felhívni szíves figyelmüket, arra, hogy módosult az SZJA 1+1 %-os 
rendelkező nyilatkozatok szabályozása.
Ha Ön önadózó, akkor május 21-ig kell a nyilatkozatot az adóbevallásával, ha Ön 
egyéni vállalkozó, akkor február 15-ig kell a nyilatkozatot az adóbevallásával.
Amennyiben a munkáltató vállalja az adómegállapítást, akkor a munkáltató ré-szére a 
rendelkező nyilatkozatát május 21-ig kell megtennie.
Az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatot elektronikus úton is be lehet nyújtani, a 
jövedelemadó bevallásával együtt. 
Kérjük Önöket, amennyiben az alábbi célok megvalósításával egyetértenek, a helyi 
programokhoz járuljanak hozzá, az 1+1 %-os nyilatkozatukkal. 

VÁMOSPÉRCS TELEPÜLÉSÉRT ÉS TANUSZODÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám: 18546459-1-09

Céljai: – óvodai és iskolai játszó és szabadidős programokhoz eszköztámogatás,
– egészségügyi felvilágosító előadások és helyes táplálkozási bemutatók 
szervezéséhez támogatás nyújtása

MÚLT ÉS JÖVŐ IFJÚSÁGI-KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET
Adószám: 18563801-1-09

Céljai: – Ifjúsági, nyugdíjas klubok, kultúrális programjainak támogatása, hagyo-
mányápolás, népi mesterségek bemutatásához eszközök, anyagok támogatása

– Közösségfejlesztő, ismeretterjesztő előadások szervezése
Kérjük, szíveskedjenek támogatni a fenti társadalmi és civil szervezetet, a személyi jö-
vedelem adójuk 1%-nak nyilatkozatával. Amennyiben Ön nem önadózó, akkor boríté-
kot és nyilatkozatot a Teleházban rendelkezésére bocsátunk. 
Vámospércs, 2007. február 2.

Tisztelettel:  Hajdu Zoltánné s.k.

Új szolgáltatás!
Színesfém-hulladék átvevő

nagykert nyitottunk!
Hulladékátvétel (200 kg felett) 

magas áron!
Papír- és műanyagfólia hulladék

átvétele folyamatosan.

Heti árajánlat: minden hétfő délután

Sztancs Gábor: 06-20-465-2485

Átvevőhely:
Matolcsi & Vass Kft.

4030 Debrecen, Vámraktár u. 1.



Az első osztályos tanulók beíratása
I. Időpont: 2007. március 19–20.  15.00–17.00-ig
II. Időpont: 2007. március 26–27.  7.00–10.00-ig
Iskola utcai épületben.

Alsós szülői értekezletek
1. évf. 2007. február 14. 17.00
2. évf. 2007. február 14. 16.30
3. évf. 2007. február 07. 16.30
4. évf. 2007. február 08. 16.30

Nyílt napok
Felsőtagozat: 2007. február 12–13–14.
Alsó tagozat: 2. évf. 2007. február 12–13–14.

Integráció 5–6 évf.
 2007. február 14-én 15.30-tól egyéni beosztás szerint (értesítés levélben)

Szülői értekezlet 5–6. évf.
2007. február 14-én 17.00

Integráció 7–8. évf. 
2007. február 15-én 13.00 -tól  egyéni beosztás szerint (értesítés levélben)

Fogadóóra 5–8. évf.
2007. február 15-én 16.00-tól

Szülői értekezlet 7–8. évf.
2007. február 15-én 18.00-tól

Felsős farsang
2007. február 16-án

76 tanuló vett részt azon az iskolai úszóversenyen, amelyet a diákönkormányzat 
szervezett a helyi tanuszodában. Egyéni és váltóversenyeken mérhették össze 
tudásukat a tanulók, külön az 5–6. és a –7–8. évfolyam. A fiatalabbak között a 6/b. 
osztály csapata szerepelt a legjobban, ők valamennyi váltóversenyen első helyezést 
értek el. Az egyéni első Szabó Tamás  6/b. osztályos tanuló lett.

A 7–8. évfolyamosok közözz a 7/c. és a 8/b. osztály csapata nyerte a váltókat, 
míg egyéniben Hajdu Péter 8/c. osztályos tanuló végzett az élen. 

Szobrászkodtak

Az alsó tagozatos gyerekek – osztályonként három fő – gyurmaszobrászatból 
mérték össze „kézügyességüket”. A témaként azt adta meg Papp Lászlóné tanár-
né, hogy készítsenek a gyerekek szigetet. Ötletesebbnél – ötletesebb alkotások 
születtek. A 2/c. osztályból Hargitai Mónika, Debreceni József és Vincze Ivett 
versenyzett. Pálmafák, krokodil s még fóka is került az általuk megálmodott 
szigetre.

A képviselő-testületbe a legutóbbi vá-
lasztásokon beválasztott Lakatos Józsefet 
mindenki ismeri Vámospércsen, hiszen 
tíz – Nyírábrányban boltvezetőként eltöl-
tött – év kivételével végig itt élt és dolgo-
zott. Nem ismeretlen számára az önkor-
mányzati munka sem, ugyanis az építő- és 
tüzelőanyag kereskedésével foglalkozó vál-
lalkozó, a rendszerváltozás előtt, már 
egyszer tagja volt a testületnek.

– Tősgyökeres vámospércsiként gyerek-
korom óta figyelemmel követem a település 
fejlődését. A tanulóéveket követően bolt-
vezetőként helyezkedtem el, s így munka-
körömnek köszönhetően sok emberrel ta-
lálkoztam, sok véleményt hallottam. Az 
üzletben megfordult vevők – pártpolitikai 
hovatartozástól, műveltségtől függetlenül 
– őszintén meséltek az általuk fontosnak 
ítélt országos, illetve helyi problémákról. 
Hosszú évek alatt – e beszélgetések alapján 
– arra az álláspontra jutottam, hogy va-
lójában nem egy, hanem több igazság is lé-
tezik. S tulajdonképpen nem is az a lényeg, 
hogy az illető politikus, közéleti személyi-
ség, képviselő... stb. bal- vagy jobboldali, az 
a fontos, hogy amit és ahogyan tesz, az a la-
kosság érdekeit szolgálja.

– Az elmúlt ciklusok alatt történtek 
változások Vámospércs életében: gondol-
hatunk – többek között – a városi cím el-
nyerésére, prosperáló vállalkozások helyi 
működésére. Ön hogyan ítéli meg a tele-
pülés fejlődését?

– Nagy mérföldkövet jelentett, hogy Vá-
mospércs város lett, ám úgy gondolom, 
nem voltunk még teljesen felnőve ehhez. 
A rendszerváltozást követően – mint láttuk 
és tapasztaltuk – egy kifejezetten gyenge 
időszak következett, amikor nem volt iga-
zán biztató jövőkép az emberek előtt. Szinte 
minden tönkrement, fel kellett építeni újra 
az ipart, fellendíteni a mezőgazdaságot. Ré-
gen komoly tormatermelés folyt itt, ám az 
utóbbi években sajnálatos módon vissza-
fejlődött, pedig a lakosság azon részének 
foglalkoztatására, akik semmilyen szakmá-
val nem bírnak, ez megoldás lehetett volna 
az előző vezetés ideje alatt, illetve lehetne a 
jövőben is. Fontosnak tartanám, hogy azon 
a kis földterületen, ami még nincs erdősítve, 
minél több ember számára – akár alkalmi 
vagy napszámos munka formájában – tud-
junk kenyérkereseti lehetőséget biztosítani 

például zöldségtermelés által. Amit igazán 
hiányolok, nemcsak a vámospércsieket érin-
ti, hanem országos szintű probléma, hogy a 
különböző természetbeni és anyagi jut-
tatásokban részesülő munkanélküliek nagy 
része, a segély időszaka alatt semmilyen 
szakképzettséget nem szerez. Véleményem 
szerint ezt a fajta szakmát adó képzést min-
denképpen helyben kellene megoldani, sőt 
érdemes lenne a már szakmával bírók 
továbbképzéséről is gondoskodni, hogy a 
kőművesből kőművesmester, a lakatosból 
lakatosmester lehessen. A szociális támo-
gatások megítélésénél még jobban meg kel-
lene vizsgálni a ráutaltság mértékét. Az a 
tendencia figyelhető meg, hogy évről évre 
egyre többen igényelnek különböző jog-
címen segélyeket, és sajnos előfordulhat, 
hogy az egyébként nehéz körülmények 
között élő, korábban rendszeres jutta-
tásokban részesülő egyén, egy nálánál még 
szegényebb, még rosszabb helyzetben lévő 
igénylő miatt nem kapja tovább a támo-
gatást. De az igazsághoz az is hozzátartozik, 
hogy olyanok is beadják a kérelmet, akik 
nem szorulnak feltétlenül segélyre, mert 
hitelképesek. Ahhoz, hogy a rendelkezésre 
álló támogatási összeg valóban a legrá-
szorultabbakhoz jusson – úgy vélem – kör-
nyezettanulmány formájában kell feltárni 
az igénylők lakó-, illetve életkörülményeit. 

– Az önkormányzati választásokon a 
lakosság nemcsak új polgármesternek sza-
vazott bizalmat, hanem 10 új tagot vá-
lasztott be a képviselő-testületbe. Minek 
tulajdonítja az eredményt?

– Az októberi választás – meggyőződé-
sem szerint – nálunk elsősorban az előző 
vezetés ellen szólt. Nem azt mondom, hogy 
nem érintette meg a helyi lakosságot az 
országos politika, a nyilvánosságra került 
őszödi beszéd, de azt sem állítom, hogy 
nálunk egyértelműen a Fidesz nyert. Annyi 
történt, hogy pártpolitikától függetlenül 
megbukott az előző képviselő-testület.

Különösen az utóbbi években ugyanis a 
városvezetés nem a település akaratát haj-
totta végre, s ezt elégelték meg az itt élő 
polgárok. Pedig mindent elkövettek annak 
érdekében, hogy megtartsák pozíciójukat, 
a kampányfinisben – nagy lóhalálában –át-
adták az óvodát, és még az iskola felújítá-
sára is kiírták gyorsan a pályázatot. Nem 
baj az, hogy az utolsó pillanatban az MSZP 
belehúzott, és tető alá hozta e dolgokat, mert 
ez hiányzott, ez járt Vámospércsnek. Az 
más kérdés, hogy az időzítésről mindenki-
nek megvan a maga véleménye.

– Az iskolafelújítással kapcsolatban úgy 
értesültem, hogy – a kivitelező NÁDÉP 
Kft.-vel folytatott tárgyalások eredménye-
képpen – az állítólagosan felmerült 72 
millió forintos többletköltséget a fenntartó 
önkormányzatnak 20 millióra sikerült le-
tornáznia...

– Ez így igaz, és néhányan ezt pozitív 
eredményként is könyvelik el. Én nem tar-
tozom ezek közé. Számomra nem igazán 

hiteles a kivitelező cég követelése, mert ha a 
költségei valóban olyan nagy mértékben 
megnövekedtek, most miért érnék be 72 
millió helyett 20 millióval?! Úgy gondo-
lom, a NÁDÉP Kft. jogtalanul emelte meg 
a költségeit, tudomásom szerint ugyanis 
semmilyen adat nem volt elzárva előlük. 
A Csősz István által elkészített tervek felül-
vizsgálatára lett volna lehetőségük, sőt egy 
ilyen nagy méretű, csaknem 400 milliós 
beruházás esetében azt hiszem elenged-
hetetlen a tervezet előzetes és alapos átte-
kintése.

Egyébiránt a 20 millió a 360 milliós költ-
ségvetés arányában mindössze 5%-t jelent, 
melynek egy ekkora nagyságrendű mun-
kába bele kell, hogy férjen. Nagyon úgy 
tűnik, a NÁDÉP azon az elven van: fus-
sunk még egy kört.

– Mennyire elégedett Vámospércs kultu-
rális életével?

–Nagyra becsülöm az itteni művészeti 
bemutatókat, és mindig örülök, ha egy-egy 
nívós produkciót – mint például a közel-
múltban látott budapesti vendégelőadást, 
a János vitézt – sikerül helybe hoznunk. 
Az a havi egy alkalom, amikor valamilyen 
rendezvényt tartanak a művelődési házban, 
nem elegendő. Éppen ezért érdemes lenne 
felmérni a lakosság igényét, és nagyobb 
gyakorisággal, változatosabb, színvonala-
sabb programokat kellene számukra szer-
vezni. Azt gondolom, nem elég egy évben 
egyszer megünnepelni a város napját. Sze-
retném, ha ez egy kulturális, gasztronó-
miai és sportprogramokkal színesített 8–10 
napos rendezvénnyé nőné ki magát – akár 
már idén június elejétől – ahol anyagi 
helyzettől, tanultságtól, etnikai hovatar-
tozástól függetlenül mindenki jól érezhetné 
magát. S reményeim szerint a környék-
belieket is idevonzaná a kellemes, nyári 
napokon.

A főzőversenytől kezdve a vámospércsiek 
találkozóján (ahol az itt élők és az innen 
elszármazottak jönnek össze) keresztül, 
könnyűzenei koncertekkel bezárólag, sport-
vetélkedőkkel, vásárral, mutatványosok-
kal, vidámparkkal minden korosztály igé-
nyét megpróbálnánk kielégíteni. A cél egy 
olyan rendezvény megszervezése és megva-
lósítása, ami nemcsak a középrétegen felü-
lieket szólítja meg, hanem az alattiakat is, 
hiszen ők is ugyanolyan vámospércsi pol-
gárok.

Hassó Adrienn

Névjegy

Név: Lakatos József
Illetőség: tősgyökeres vámospércsi csa-
ládból származik
Családi állapot: nős, két gyermek édes-
apja
Végzettség: boltvezető
Munkahelyek: Vámospércsi Áfész, 
vámospércsi és nyírábrányi vasműszaki 
üzletben helyettes, illetve boltvezető

Ú j  k é p v i s e l ő k
Pécsiek randevúja, főzőversenyek, koncertek

La katos  József  jú niusra  lega lább eg yhetes  prog ra msorozatot  ter vezne

Lakatos József

I S K O L A I  H Í R E K

Nőnap a Nők Lapjával

Március 10-én délelőtt  a művelődési ház 
meghívására a Nők Lapja című újság 

munkatársai vendégeskednek városunkban. 
A 10 órakor kezdődő  olvasótalálkozóra 

szeretettel hívjuk a Nők Lapja előfizetőit, 
vásárlóit, s minden kedves érdeklődőt!

A találkozó  helyszíne:
Polgármesteri hivatal díszterme

Nagy hagyománya van városunkban a borversenynek. Első 
alkalommal a település 700 éves évfordulója alkalmából szer-
veződött, mivel őseink az érmelléki dombvidéken szőlőműveléssel 
és bortermeléssel foglalkoztak. Az elmúlt 16 év alatt sok-sok sző-
lőtőkével lett szegényebb ez a borvidék, de a hagyományok ápo-
lását ettől függetlenül fontosnak tartjuk. Annál is inkább, hisz azok 
a gazdák akik megtisztelik borukkal és természetesen személyükkel 
is a rendezvényt, igen kellemes társasági esemény részesei lehet-
nek.

Reméljük így lesz ez az idei ( február 17-én szombaton 17 órakor 
a művelődési ház nagytermében) bormustrán is. Az elmúlt évben 
kiléptünk a város határán, s akkor még országhatárral elválasztott 
romániai Székelyhídról is hívtunk zsűritagot, Pető József és Új Imre 
borász szakemberek mellé. Bakó István a Székelyhídi Borászok 

Szövetségének elnöke idén is elvállalta e feladatot, s ígéret van 
arra, hogy ottani bortermelők is hoznak „nedűket” a vetélékedésre. 
Ugyanígy ígérvényünk van arra, hogy az érmihályfalvai borászok 
is bekapcsolódnak a rendezvénybe. Bízunk benne, hogy sok-sok 
bort kóstol majd a szakértő zsűri. Abban is bízunk, hogy a három  
település bortermelői összebarátkoznak egymással és a borokkal. 
Előzetesen tájékoztatjuk a bortermelőket arról, hogy február 24-én 
(szombaton) Székelyhídon lesz borbírálat, ahová várják a vámos-
pércsi borosgazdákat is.

A vörös- és fehérborokat a bírálat napján 16–17 óra között vár-
juk a művelődési házban, fehér, cimke nélküli 1 literes üvegekben. 
Minden érdeklődőt szeretettel és tisztelettel hívunk e hagyományos 
rendezvényre!

X V I .  B o r v e r s e n y



09. péntek: Kis csávó
(színes amerikai akció vígjáték film)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelettel!
16. péntek: Asterix és a vikingek
(színes, szinkronizált, francia kalandfilm)
Korhatár nélkül megtekinthető!
23. péntek: Casino Royale 7
(színes, szinkronizált, am. akciófilm)
Korhatár: 16 év alatt nem ajánlott!

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!

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenő hírlapja. Felelős szerkesztő: Erdei Sándor, munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztőség címe: Művelődési 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

„Biztos kezdet klub” jövőjéről tanácskoztak
Január második hetében a 

Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium szakértője, a „Biz-
tos kezdet” program szakmai 
segítője Szalai Ibolya, vala-
mint Dió Zoltán a Humán Fej-
lesztők Kollégiumának veze-
tő-helyettese a helyi szakembe-
rekkel és a segítő szülőkkel 
együtt értékelte az elmúlt év-
ben kísérleti jelleggel beindult 
„Biztos kezdet” program eddi-
gi tapasztalatait. A megyéből 
az első körben egyedül a vá-
rosban működő, kistérségi fe-
ladatokat is ellátó Családsegí-
tő és Gyermekjóléti szolgálat 
kapcsolódhatott be a program-
ba, amelyet mára országosan 
ötvenkét település mondhat 
sajátjának. Cél, a hátrányos 
helyzetű és veszélyeztetett csa-
ládokban élő 0–6 éves korú 

gyermekek és szüleik együttes 
fejlesztése. A külföldön jól be-
vált módszer hátránya, hogy 
anyagi támogatás eddig nem 
járt a programhoz, amelyet me-
gyei szinten az Esélyek Háza 
koordinál s képzi a klubvezető 
szakembereket. Az összefogá-
son alapuló programban helyi 
szinten a védőnői szolgálat, az 
óvoda, a művelődési ház ép-
púgy részt vesz, mint a roma-
szervezet, és az iskola. Fontos 
e szervezetek, intézmények har-
monikus együttműködése.

A városvezetőnek is szívügye 

A tanácskozáson résztvevő 
Ménes Andrea polgármester 
hangsúlyozta: örömére szolgál, 
hogy a város bekapcsolódhatott 
a programba, hisz pedagó-

gusként és városvezetőként is 
szívügye a hátrányos helyzetű 
családok felkarolása. A szülők 
és gyermekek együttes fejlesz-
tése során, amíg a gyerekek 
játszanak, különböző foglalko-

zásokon vesznek részt, addig a 
szülők életvezetési, életviteli 
tanácsokat kaphatnak. Ezek, s 
a személyes példák, az indirrekt 
nevelés is hatással vannak a 
résztvevőkre – tudtuk meg Al-
mási Szilvia klubvezetőtől. Az 
eddig megvalósult két nagy-
szabású program, azt bizonyít-
ja, hogy szükség van a klub 
működésére, de a szakemberek 
szerint az anyagi támogatás is 
fontos lenne. Vonzó lenne ha a 
foglalkozások alkalmával a 
gyerekek szerény vendéglátás-

ban részesülhetnének. Gyü-
mölcs, egy kis édesség vagy 
bármi finomság kerülne az 
asztalokra, amelyeket otthon 
ritkán tudnak a négy-öt gyer-
meket nevelő szülők biztosí-

tani, valamint a foglalkozáso-
kat színesítő anyagok beszer-
zésére is jól jönne a pályázati 
támogatás. A pszihológiai ta-
nácsadás és a logopédus  rend-
szeres foglalkoztatása is nagy-
ban segítené azt a fejlesztő  mun-
kát,  amelyre igen nagy szükség 
van nemcsak a legkisebb haj-
dúvárosban, de a társuláshoz 
tartozó településeken is, de 
anyagi források nélkül bizony-
talanná válhat a  folytatás – 
mondta Váradi Jánosné a pá-
lyázó intézmény vezetője. Gyerekek az egyik foglalkozáson 

A tanácskozás szünetében (balról Szalai Ibolya)

Elismert véradók
 Többszörös véradókat ajándékoztak meg a Magyar Vöröskereszt képviselői a 

művelődési házban szervezett kis családias ünnepségen. Serfőzőné Bencsik Margit és 
Barátné Tremmel Eleonóra, Dr. Suba László alpolgármester jelenlétében adták át a 
„jelképes” ajándéktárgyakat, s a szívből jövő köszönetet az önzetlen segítésért. Tíz, 
sokszoros véradót hívtak meg, közöttük  a legfiatalabb Nagy Tibor, aki  tízszeres véradó, 
de húsz-, huszonöt-, harminc, negyven, ötvenszeres életmentőink is vannak. Két 
kimagaslóan sokszoros - Komlósi István nyolcvanszoros -, valamint - Méhész Sándor 
kétszázhúszszoros - véradó még katonakorban kezdte az életmentést. Méhész Sándor 
régebbi munkahelyén, kollégája leukémiás gyermekén segítve határozta el, hogy rend-
szeres donor lesz. Különleges vércsoportja miatt rendszeresen hívják plazmavételre. 
Iszákné Géresi Judit szintén ajándékot kapott a véradók szervezéséért, amelyet hosszú 
évek óta végez.

Kitüntetett véradók:

  10 x-es: Nagy Tibor, Kiss utca 9., Nagyné Madácsy Ildikó, Malom u. 55.

  20 x-os: Nagy István, Hajnal u. 10.

  25 x-os: Iszák Béla Váci M u. 19.

  30 x-os:  Berényi Attila, Arany János u. 16. ,Györgyi Miklós, Tóth Árpád u. 16.

  40 x-es: Rácz Tibor, Kenderes –kert 7.

  50 x-es: Kovács István, Patika u.2.

  80 x-os: Komlósi István, Ady E u. 13.

220 x-os: Méhész Sándor, Kossuth u. 17.

Uniós traktorosok
Uniós szabványoknak megfelelő OKJ-s bizonyítványt kapnak 

azok a gazdák, akik  részt vettek a  Hajdúböszörményi Széchenyi 
István Mezőgazdasági Szakiskola által pályázati támogatással 
megvalósuló 400 órás képzésen. A tanfolyamnak a művelődési 

ház adott otthont, ahová namcsak a helyiek, hanem a környező 
települések azon traktorosai, erőgépkezelői is részt vettek, akik 
szolgáltatást is végeznek gépeikkel. E tanfolyam elvégzése nélkül 
csak a saját földjeiken dolgozhatnak a több milliós traktorokkal, 
amelyek kihasználtsága így nem lenne optimális. Az egész télen 
tartó tanfolyam felén az eddigi elméleti ismereteik felelevenítésén 
túl, gazdasági, munkavédelmi, pénzügyi előadások is gyara-
pították a résztvevők tudását. Huszonöt–harminc fő vett részt a 
tanfolyamon, amelyet kétszáz óra gyakorlati képzés követ. A kur-
zus elvégzésével gépkezelői jogosítványt kapnak a gazdák, amely 
kiegészítője az erőgépkezelői engedélynek. Csak azok a gazdák 
jelentkezhettek, akik már rendelkeznek traktor vezetésére jo-
gosító vezetői engedéllyel – tudtuk meg Rogoz György falugaz-
dásztól, aki a szervezésben is aktívan részt vett. A képzés költ-
ségeiből a résztvevőknek csak 10%-ot kellett fizetni, amely tíz-
ezer forintot tesz ki.

Jó három hónapot, de legalább kettőt késett (késik) a tél. Február 
3-án láttunk néhány óráig igazi téli tájat, hatalmas szemű hó-
pelyheket. A hóvirág mit sem törődött azzal, hogy esik vagy nem, 
szépen vírított. Így hogy egy kis fehérség is kerekedett köré, még 
pompázatosabb látványt nyújt.

K é k f é n y e s
01.02. A Béke úton anyagi káros közlekedési baleset történt.
01.04. L. R. feljelentést tett H. L. ellen falopás miatt.
01.08. M. Gy.-né ismeretlen tettes ellen tett feljelentést 
villanymotor lopás miatt, az anyagi kár 20.000.-Ft

Házasságot kötöttek

Németh Csaba és Ásztai Emese Ibolya

Decemberben születtek

Egri Márk

(Egri János és Lakatos Brigitta)

Gaál Bálint

(Gaál Sándor és Gyarmati Csilla)

Juhász Réka

(Juhász Zsolt és Török Ilona)

Sándor Ákos

(Sándor László és Varga Angéla)

Akik már nincsenek közöttünk

Deák Enikő

Bőde Imréné (szül.: Lőcsei Karolin)

Nagy József

Bíró Sándor

Lakatos Lajos

Anyakönyvi hírek

Családias ünneplés

Unióban megbecsült szakma a traktorosság

TAVASZ A TÉLBEN

februári moziműsor


