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Abigél
Ki ne ismerné Szabó Magda Femina-díjas regényé-

ből a titokzatos jótevő, Abigél legendáját, aki –
Tormáék, azaz a „matulás” lányok szerint – minden-
kinek segít, ha bajban van?  S ki ne emlékezne Zsurzs
Éva, a műből készült, kultuszfilmjének felejthetetlen
szereplőire, Szerencsi Évára, Básti Lajosra, Ruttkai
Évára vagy Garas Dezsőre?

Nos, a vámospércsi irodalombarátok bánatára –
noha az írónő közelgő születésnapja miatt nagy aktu-
alitása lenne a témának – ezúttal más kerül terítékre.
S még ha első látásra ellentmondásnak is tűnik,
Abigélnél és a művészetnél maradunk; igaz, kicsit
más megközelítésben. 

Előző számunkban Az általános iskola impozáns
mutatói címmel megjelent írásban – többek között –
a tanintézet által végzett partnerelégedettség mérés
legfrissebb (2006/2007-es tanév) eredményeiről
olvashattunk, melyből megtudhattuk, hogy az iskola
megítélése a vizsgált négy terület szinte mindegyikén
javulást mutat. A cikkben továbbá arról is tájékozta-
tott Deákné Demjén Ilona igazgató, hogy a felmerült
igényeket figyelembe véve a tanulók 2004 óta úszás-
valamint az intézményben már három éve működő
művészeti oktatáson is részt vehetnek. Az utóbbinak –
tudomásom szerint – azonban sajnos csak helyet ad
az iskola, hiszen a képzést valójában a nyíregyházi
székhelyű Abigél Többcélú Intézmény végzi, ilyesfor-
mán ők részesülnek az államtól a diákok után járó
úgynevezett fejkvótában, nem a helyi önkormányzat. 

A Közoktatási törvény létrejöttét követően pedig
megyénkben és a régióban meglehetősen sok alapfokú
művészetoktatási intézmény alakult, a teljesség igénye
nélkül – csak Hajdú-Bihar megyében például Bocs -
kai kertben, Derecskén, Hajdúböszörményben, Haj -
dú nánáson, Sárándon, Tégláson és Bagamérban.

A legújabb 2007-es költségvetési törvény szerint –
olvasható az Oktatási és Kulturális Minisztérium hon-
lapján – idén szeptember 30-ig nyújthatják be (tehát
nyújthatták be) az önkormányzatok alapfokú művé-
szetoktatási intézmények támogatására. Ha ezt eddig
nem tették, csak a következő évben lesz rá lehetősé-
gük.

Számos vidéki kisvárosban, hátrányos helyzetű tér-
ségben pedig éppen ezek az alapfokú művészeti isko-
lák jelentik az egyetlen helyet, ahol a gyermekek
közösségben fejleszthetik képességeiket, s mely által a
különböző érdeklődésű, kultúrájú, eltérő módon szo-
cializált fiatalok későbbi beilleszkedési, boldogulási
esélyei nőhetnek.

Zárásként kanyarodjunk vissza a bevezető gondo-
lathoz, és vonjuk le a következtetést: a csodatevő
Abigél helyett saját magunkban kell egy kicsit jobban
bízni. Ha más településeknek sikerült ezt megvalósí-
taniuk, miért ne menne Vámospércsnek is?

Hassó Adrienn

Fókusz

Megemlékezés
Fagyal Barna

Vámospércs Város díszpolgára 
és volt polgármestere 

halálának első évfordulóján 
Vámos pércs Város  Önkormányzat 

Kép viselő-testülete, 
a Fagyal családdal együtt, 

közös megemlékezésre hívja 
a város lakóit

október 10-én (szerdán), 17 óra 30 perckor 
a vámospércsi temetőbe.

Ménes Andrea
polgármester

Kis novellából nagy film
Világsztár a „vámospércsi filmben”

Feltöltődés az Attila-dombon
A művelődési ház évi 

egy alkalommal kirándulást
szer vez a kiscsoportjaiba
járók részére. Év közben a cso-
portok tagjai rendszeresen
részt vesznek a környező tele-
püléseken, s a megye más
szegleteiben tartott rendez-
vényeken, feláldozva szabad -
idejüket, olykor a vasárnapi
ebédkészítést is másra kell
hagyni a hölgyeknek. Méltó -
képpen képviselik pro dukció-
ik által a várost, elviszik annak

jó hírét. Ezen alkalmakat
igyekszik „honorálni” a fenn-
tartó önkormányzat a kirán-
dulás lehetőségének biztosí-
tásával. Nem régiben a nép-
dalkör és a nyugdíjas klub tag-
jai Ménes Andrea polgármes-
ter kíséretével vették nyakuk-
ba az országot. Közkívánatra
egy kis energiaszippantásra
Tá piószentmártonba utaz -
tak, ahol az Attila-domb ter-
mészet adta erejét kihasználva
töltötték az időt. S mivel az

állítólagos energiabomba az
egész térségben érezteti hatá-
sát, a Kincsem Lovas parkban
sétálgatva is magukba szívták
a földből  kisugárzó jótékony
hatású energiát. S hogy tény-
leg hatott-e?

Az nem derült ki, minden -
esetre pszichésen biztosan,
ugyanis az egész nap vidám
hangulatban, nótázva telt el.
S azon az egy napon minden-
ki otthon hagyta a gondokat,
senkinek nem fájt semmi,

igazi kikapcsolódás volt vala-
mennyi résztvevő számára.
Ez is igazolja, hogy milyen
kevés kell a boldogsághoz.
Közösségi élet, jó barátok,
kedves szavak, egy kis vidám-
ság, visszaútban kellemes
séta a szolnoki Tisza-parton, s
a résztvevők fiatalokat meg-
hazudtoló jó hangulatban,
felüdülve, él ményekkel gaz-
dagodva tértek haza – gond-
jaikról, bajaikról megfeled-
kezve.

Halász Margit írónő, aki
iskolás évei és édesanyja,
test vérei révén ezer szállal
kötődik a településhez, ezút-
tal vámospércsi ihletésű film
forgatókönyvét írta meg,
amelyből a nyáron nagyjá-
tékfilm készült. Az írónő,
akit munkája és otthona már
hosszú évek óta a főváros-
hoz köt, előszeretettel ábrá-
zol vidéki sorsokat és karak-
tereket. 

A „Márió, a varázsló” című
alig húszoldalas novella, bár
egy apró faluban játszódik,
mégis  a helyi cipőgyár léte,
működése adta az ötletet és
inspirációt a megíráshoz.
Almási Tamás rendezővel
hét évig dolgoztak  a forga-
tókönyvön, mellyel Margit
meghívást kapott nemzetkö-
zi filmíró műhelyekbe is,
Bukarestben és Isztam bul -
ban csiszolgathatta a film-
könyvet. A mozi magyar-
olasz koprodukcióban ké -
szült el,  jelenleg az utómun-
kálatai folynak. A címszerep-
lő varázslatos olasz férfit,

Franco Nero, a híres olasz
veterán sztár játssza, aki  egy-
harmad részben producere
is a filmnek. 

– Megragadott a szerep,
imádom ezt a történetet,
azonnal igent mondtam rá –
nyilatkozta az olasz színész.
– Producerként pedig abból
indultam ki, hogy minden-
hol a világon van vidéki élet,
melyet nagyon fontosnak
tartok filmen feldolgozni. A
rendszerváltozás idején ját-
szódó történet – amely teljes
egészében fikció – egy falusi
asszony és egy olasz cipőgyá-
ros tragédiába torkolló sze-
relméről szól. A forgatás
Aba újváron, egy csodálatos
észak-zempléni falucskában
zajlott.  Margit szándékával
ellentétben választotta a ren-
dező a helyszínt, hisz ő min-
denképpen  városunkban
szerette volna a forgatáso-
kat, amely pozitív élményt
nyújtott volna az itt élő
embereknek. Az abaújváriak
csendes, egyhangú hétköz-
napjai is felpezsdültek a fel-

vétel idején. Volt olyan este,
amikor éjszakába nyúlóan
beszélgettek a kézimunka
kör tagjai a számukra eddig
fényévnyi távolságra lévő
vilagsztárral. Az írónő a for-
gatások  ideje alatt két hétig
dolgozott együtt a karizma-
tikus erővel bíró Franco
Neroval, aki elmondása sze-
rint nyitott érdeklődő, lel-

kes, kedves és felkészült, azaz
igazi profi. Nero Olasz or -
szágban kívánja forgalmazni
a fílmet, melyet a hazai
közönség a játékfilmszem-
lén láthat először. Október
végén a művelődési ház ven-
dége lesz Halász Margit író-
nő. A pontos időpont a kép -
újságban és a plakátokon
lesz közzétéve.

Halász Margit és Franco Nero
(Fotó: Archív)

Fekve talán több energiát kaptak. Fotó: Sz.Vrancsik Éva
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2007. szeptember 13-án tartotta soron következő ülését az önkor-

mányzat képviselő-testülete, mely ülés első napirendi pontja az önkor-
mányzat 2007. évi féléves költségvetési beszámolójának megtárgyalá-
sa volt. A beszámoló szerint az 1 402 213 ezer Ft összegre módosított
költségvetési bevételek teljesítése félévkor 706 295 ezer Ft volt, a szin-
tén 1 402 213 ezer Ft-ra módosított költségvetési kiadási előirányzat
pedig 706 597 ezer Ft-ban került teljesítésre. Az év első hat hónapjá-
ban 153 202 ezer Ft összegű likviditási hitelfelvételre került sor, a júni-
us 30-i állapot szerint az önkormányzat működési hitellel nem rendel-
kezett. A képviselő-testület elfogadta a beszámolót azzal, hogy felhív-
ta valamennyi intézmény figyelmét a takarékos gazdálkodás további
folytatására. Mivel a beszámolóból egyértelműen látszott, hogy a kint-
lévőségek között jelentős az adótartozások és a meg nem fizetett köz-
műfejlesztési hozzájárulások aránya, ezért kérek minden vámospércsi
lakost, hogy kötelezettségei teljesítésével járuljon hozzá az önkor-
mányzat hiányának csökkentéséhez, az önkormányzati intézmények
fenntartásához

Ezt követően az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének
módosítására került sor, ami azért vált szükségessé, mivel a kormány-
zati és a saját, önkormányzati hatáskörben év közben végrehajtott elő-
irányzat-módosításokat át kellett vezetni a rendeleten is. A rendelet-
tervezetet a képviselő-testület elfogadta, ezzel az önkormányzat költ-
ségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 374 024 ezer Ft-ról 
1 402 213 ezer Ft-ra módosult. (A rendelet megtekinthető a Hivatal
Titkárságán vagy a hirdetőtáblán.)

Ezek után a különfélék között döntött a testület arról, hogy az
önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához, és az aláb-
biak szerint nyújt támogatást a kérelmezőknek:

1. Amennyiben a kérelmező vonatkozásában az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg az egy
főre jutó jövedelem, akkor a támogatás összege havonta 5000 Ft.

2. Amennyiben a kérelmező vonatkozásában az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg az egy
főre jutó jövedelem, akkor a támogatás összege havonta 3 000 Ft.

Fenti összeghatárt meghaladó mértékű jövedelemmel rendelkező
kérelmezőket az önkormányzat nem támogatja.

A képviselő-testület megtárgyalta a Prima-Coop Kft. által az önkor-
mányzati tulajdonban lévő telephely megvásárlása iránt benyújtott
kérelmet is, melyet illetően további egyeztetéseket tartott szükséges-
nek a kérelmezővel.

Ezután egy lakossági ivóvízbekötés támogatása iránti kérelmet vita-
tott meg a testület, melynek eredményeként a képviselő-testület felha-
talmazást adott számomra és a Településfejlesztési Bizottság elnöké-
nek, hogy egy ivóvízbekötési-program részleteinek egyeztetése végett
tárgyalást folytassunk a HIDRO VP. Kft. ügyvezetőjével, Gaál Sán -
dorral. 

Ezt követően a testület Dr. Tóth Kálmán által karate-edzések tartása
érdekében benyújtott, helyiségbérlet iránti kérelmet utasította el, a
kérelem hiányossága miatt.

A testület döntött két pályázaton történő részvételről is, az egyik az
Észak-alföldi Operatív Program keretében kiírt ÉAOP-2007-4.1.5. szá-
mú, az „Akadálymentesítés támogatása” elnevezésű pályázati kiírás,
melyre a Béke u. 3. sz. alatti épület akadálymentesítésének pályázata
került benyújtásra, a szükséges önrész mértéke 2 568 000 Ft. A másik
pályázatot pedig az iskola nyújtotta be a Hajdú-Bihar megyei
Közoktatási Közalapítvány eszközbeszerzési pályázati kiírására, amely
esetében 38 888 Ft önrészt kellett vállalnia az önkormányzatnak.

A következő napirend a Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület
támogatás iránti kérelmének megtárgyalása volt, itt úgy határozott a
testület, hogy 150 000 Ft támogatást nyújt az egyesület számára.

Az ülés végén a testület felhívta az önkormányzat aljegyzőjét, hogy
az iskolai büfé üzemeltetésére –a korábban kiírt pályázat sikertelensé-
ge miatt – gondoskodjon egy újabb pályázati kiírás elkészítéséről. (A
pályázati kiírás megtekinthető a Hivatal hirdetőtábláján.) Ezen túl
pedig a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a sportpálya körü-
li kerítés kijavításához az állatvásártér kerítésének betonelemei kerül-
jenek felhasználásra.

Ezt követően a testület zárt ülésen folytatta munkáját.
A Képviselő-testület 2007. szeptember 25-én rendkívüli ülést tar-

tott, melynek első napirendi pontja az Észak-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevétel megtárgyalása
volt, mely a Kendereskert-Alsóvasútsor utcák útalap-építése és a bel-
vízelvezető árkok kivitelezési hiányosságainak kivizsgálása érdekében
létrehozott bizottság összetételével kapcsolatban érkezett. A törvé-
nyességi észrevételben foglaltakat a testület elfogadta és Ménes Andrea
polgármester helyére Tömöri Lajos képviselőt választotta. 

Ezt követően ismertetésre került a testülettel a fenti tárgyban foly-
tatott vizsgálat eddigi eredménye, a kért szakértői vélemények tartal-
mát ismerhették meg a képviselők.

Végül az önkormányzat és a Mezei-Vill Kft. között, a műfüves lab-
darúgó pálya kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés módosí-
tásáról hangzott el tájékoztatás, mely megállapodás-módosítás ered-
ményeként a szerződés végösszege 42 749 ezer Ft-ról 38 358 25 Ft-ra
csökkent, köszönhetően a vállalkozói felajánlásoknak és más, a műsza-
ki tartalom csökkentését eredményező változtatásnak.

2007. szeptember 28-án került sor a testület soron következő ülé-
sének megtartására, melyen első napirendként a művelődési ház 2007.
évi munkájáról szóló beszámolót tárgyalta meg és fogadta el a testület,
illetve az intézménynek a Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója
alkalmából meghirdetett pályázaton való részvétele érdekében a tes-
tület határozott a szükséges 75 ezer Ft önrész biztosításáról. 

Majd a 2007/2008-as általános iskolai tanév, valamint az óvodai
nevelési év beindításáról szóló tájékoztatók megvitatása következett,
mely tájékoztatásokat a testület szintén elfogadta. Az óvoda esetében
döntés született arról is, hogy az intézménynek a Hajdú-Bihar Megyei
Közoktatási Közalapítvány által kiírt eszközbeszerzési pályázatán való
részvétele érdekében a megvalósításhoz szükséges 34 410 Ft önrészt a
testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésében biztosítja.

Ezután az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetével kapcsolat-
ban készített tájékoztató megtárgyalása volt napirenden, melynek
eredményeként ismételten megállapításra került, hogy az önkormány-
zat nehéz pénzügyi helyzetben van, hitelfelvétel nélkül nem tudja zár-
ni ezt az évet. 

A Közoktatási-, közművelődési-, sajtó-, ifjúsági- és sport Bizottság
2007. szeptember 18-i üléséről is tájékoztató hangzott el a testületi ülé-
sen, melynek központi témája a Bocskai Sportegyesület és a
Diáksportkör közötti együttműködés, valamint a műfüves labdarúgó
pálya és a sporttelep létesítményeinek hasznosításával kapcsolatos kér-
dések megtárgyalása volt. 

Pólyikné Peterle Gabriella települési képviselő kérelmére a testület
döntött október havi tiszteletdíjának az iskola eltérő tantervű osztály-
ai és az óvoda csoportjai működésének finanszírozására történő fel-
használásáról.

A testület módosította az útépítési és közműfejlesztési hozzájáru-
lásról szóló 7/1998. (II.23.) sz. helyi rendeletet is, mivel a rendelet
megalkotása óta eltelt időben módosult a befizetések teljesítésére ren-
delkezésre álló számlaszám. (A rendelet megtekinthető a Hivatal
Titkárságán vagy a hirdetőtáblán.)

Ezt követően a testület zárt ülésen folytatta munkáját. 

A Vámospércs Telepü -
lésért és Tanuszodáért
Közalapítvány 2006. évi

mérlegbeszámoló főbb
adatait valamint köz-
hasznúsági jelentését az

alábbiakban teszi köz-
zé: 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

SZABÓ JÁNOS LAJOSNÉ
Sz: Polgár Margit Julianna

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

HAJZER IMRE

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

részvéttel osztoztak.

KELEMEN
VÉDELEM

97 Kft.
4031 Debrecen, 
Derék u. 62  1/3.

Személy-, 
vagyonőri 

tanfolyam indul
október 24-én 9 órakor 
a művelődési házban.

A Váci utca elején
lévõ

GG  AA  RR  DD  RR  OO  BB
minõségi angol

használt ruha bolt
n a p o n t a  
v á l t o z ó

AKCIÓKKAL
várja 

kedves vásárlóit!

Nyitva:
Kedd-péntek: 
10,00-16,30-ig

Szombat:
7,30-11,00-ig

I. Számviteli beszámoló 2006. év

Bevételek ezer Ft-ban Kiadások ezer Ft-ban 

SzJA 1%-ból 341 Szabadidőpark tanulmány tervére 400
Vállalkozóktól 874 Városfejlesztési terv célra 440

1% felhasználásából 200
Nyomtatványok, kiadványok 56

Maradványból Szolgáltatások – könyvelés 270
felhasználás: 286 Bankköltségek 32

Összes bevétel: 1501 Értékcsökkenések 103
2006. évi eredmény: -286 Összes költség: 1501

II. Cél szerinti juttatások:

Megnevezés ezer Ft-ban
Átadott pénzeszköz önkormányzatnak, Tanulmány tervekre 840
Tanuszodához 5 db hajszárító beépítéssel 120
Ünnepi dekorációra, sportpálya-világítás bővítésére 80
Összes cél szerinti felhasználás 1040
2007. évre áthúzódó 1% felhasználás: 341

III. Közalapítványunk a
2006-os évben sem közpon-
ti költségvetésből, sem Ön -
kormányzati költségvetés-
ből pénzügyi támogatásban
nem részesült. Változatlanul

a beszámolás évében sem
volt lehetőség pályázatok
benyújtására, mivel a kiírá-
sok a közalapítvány lehető-
ségét kizárták. Közhasznú
céljaink megvalósítását, az

SzJA 1%-os bevétele, vállal-
kozások támogatásai, vala-
mint a korábbi évek megta-
karításai, illetve pénzügyi
maradványai felhasználása
segítette. 

A Kuratórium döntése
alapján, a 2005. bevallási
évről kapott 2006. októberé-
ben APEH által átutalt
341 000 Ft 1%-os támogatást,
a kuratórium 2007. január
havi ülésén hozott döntése
alapján óvodai sport és ját-
szó eszközökre fordítjuk. 

IV. Közhasznú szerveze-
tünk tisztségviselői a 2006.-
os évben sem részesültek
közhasznú – közérdekű
munkájuk elismeréséül sem-
milyen juttatásban. 

V A Kuratórium a mérleg,
eszköz, és forrás oldalának
egyezőségét, mely 557 000
Ft-ot tesz ki, jelen közzététe-
len túlmenően az érdeklő-
dők számára biztosítja a
székhelyen a megtekintést.
Jelentésünk tudomásulvéte-
lét kérve köszönjük mind-
azok támogatását, akik előse-
gítették közhasznú céljaink
folyamatos megvalósítását.

Csősz László, 
a kuratórium elnöke 

Közhasznúsági jelentés a 2006. évről

Diplomamunkák és egyéb iratok gépelését, szövegszerkesztését
rövid határidőre vállalom. Érdeklődni lehet a 06-70-941-50-21-es
telefonszámon.

Kétszobás, gázkonvektoros la kás 300 négyszögöl telekkel áron alul
eladó. Érdeklődni a 06-30-282-82-27-es vagy 17 órától a 450-525-
ös telefonszámokon.

Elemes szekrénysor eladó. Érdeklődni lehet: Váci u. 24. szám alatt,
vagy a 210-095-ös telefonszámon.

Domb u.24. sz. alatti ház eladó. Érdeklődni a 726-090 és a 210–085-
ös telefonszámokon. Irányár: 6,1 millió forint.
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SZEPTEMBERBEN SZÜLETTEK:
Kovács Levente Péter (Kovács Tamás és Porkoláb Júlia)
Vincze András (Vincze Imre és Balogh Erzsébet)
Tejfel Erik (Tejfel Ilona és Ács Zsolt)
Szarvas Eszter (Szarvas Péter és Oláh Mária)
Demeter Petra (Demeter Gyula és Nagy Tünde)
Bartha Róbert (Bartha Róbert és Bodor Judit)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Szabó Sándor József és Tóth Andrea
Bedő Lajos és Vári Mónika
Kovács László és Nagy Ildikó

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:
Hajzer Imre
Szabó János Lajosné (sz: Polgár Margit Julianna)
Malmos Gáborné (Kovács Julianna)

HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK (pl.: hűtőszekrények, fagyasztók, mosógépek stb.) 

HÁZTARTÁSI KISGÉPEK
(pl.: porszívók, kenyérpirítók, olajsütők, darálók, kávéfőző gépek stb.)

IT ÉS TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK
(pl.: nagyszámítógépek, miniszámítógépek, zseb- és asztali számítógépek, telefonok stb.)

SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKAI CIKKEK
(pl.: rádiókészülékek, televízió-készülékek, videokamerák, audio-erősítők stb.)

VILÁGÍTÓTESTEK (pl.: egyenes és kompakt fénycsövek)

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS SZERSZÁMOK
(a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok kivételével, pld.: fűrészek, varrógépek, fűnyírók 

és egyéb kertészeti szerszámok stb.) 

JÁTÉKOK, SZABADIDŐS ÉS SPORTFELSZERELÉSEK
(pl.: videojátékok, elektromos  vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések stb.)

A gyűjtés helye és időpontja:
2007. október 18–20. Béke u. 3. (Iskola udvara)



RR ÉÉ GG II -- ÚÚ JJ KK ÉÉ PP VV II SS EE LL ŐŐ Ünnepélyes átadás
Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testü-

lete és az Általános Iskola Igazgatósága szervezésében
az általános iskola megújult  és kibővített épületének
ünnepélyes átadására kerül sor.

Időpont: 2007. október 7. (vasárnap) 11 óra
Helyszín: Vámospércs, Iskola u. 1.

Program:

Himnusz
A vendégeket köszönti: Ménes Andrea polgár-

mester
A beruházást átadja: Majoros József, a NÁDÉP

Kft. igazgatója
A beruházást átveszi és az építkezés történetét

ismerteti: Ménes Andrea polgármester
Avatóbeszédet mond: Tasó László országgyűlési

képviselő Rácz Róbert a Hajdú-bihar Megyei Köz -
gyűlés elnöke 

Műsor
Szalagvágás
Az egyházak képviselői megáldják a megújult

intézményt. 
Az épületet átveszi: Deákné Demjén Ilona iskola-

igazgató

A beruházás az Országgyűlés címzett támogatásá-
val valósult meg, amelynek során nyolc tanterem-
mel, könyvtárral és orvosi szobával bővült az épület.

A beruházás kezdete: 2006. július 19.
A munkálatok befejezése: 2007. augusztus 30.
Építtető: Vámospércs Város Önkormányzat
Tervező: Fekete András
A közbeszerzés lebonyolítója: Ekvalitas Kft.,

Bátyi László
Kivitelező: a NÁDÉP Kft.
Műszaki ellenőr: Szomják és Társa Bt., Majoros

László

A képviselőnek a lakosság javát kell szolgálni

Még lehet jelentkezni 
a Da Vincire

A művelődési ház cso-
portos tárlatlátogatást
szervez a debreceni MO -
DEM-be „Az igazi da Vinci
és a Testbeszéd” című
kiállításokra. Az időpont
várhatóan október hónap
(hétvége!)

Igény esetén az önkor-

mányzat autóbusza ren-
delkezésre áll, kb. 600
Ft/fő áron oda-vissza.

A részvételi szándék jel-
zésével egyidejűleg kér-
jük a kiválasztott jegy árá-
nak befizetését. 

Határidő: október 10.

Kedves lányok és fiúk
A művelődési házban október 1-jétől az alábbi szak-

körök indulnak, amelyekre szeretettel várunk benne-
teket!

Alsó tagozatosok részére
Tűzzománc szakkör:

Vezető: Rácz Ildikó
Hétfő: 14–15,30

Ügyes kezek szakkör:
Vezető: Szabó Gyula
Szerda: 14–15,30

Néptánc:
Vezető: Szilágyiné Seres Edit
Időpont közös egyeztetés alapján!

Felsőtagozatosok részére
Mazsorett (csak lányok részére!)

Vezető: Kertész Csaba
Szerda 18–19,30

Néptánc:
Vezető: Szilágyiné Seres Edit
Időpont közös egyeztetés alapján!

A szakkörök díjmentesek!

Jelentkezni lehet a művelődési házban és a könyv-
tárban, vagy az 591–038-as telefonszámon!

Meghívó
Vámospércs Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja a lakosságot

a felújított sportöltöző 
és műfűves pálya átadó ünnepségére

Időpont: 2007. október 7. (vasárnap) 10 óra

Helyszín: Városi Sporttelep

Program:

Köszöntő

A beruházást átadja: Mezei József

A beruházást átveszi: Ménes Andrea polgármester

Avatóbeszédet mond: Rácz Róbert

a HBM-i Közgyűlés elnöke

Ünnepélyes szalagvágás

A létesítményt birtokba veszi: Rosenfeld Sándor

a Bocskai SE elnöke

Az átadó ünnepség után

gyermek-labdarúgótornára kerül sor!

Már az előző ciklusban
tagja volt a képviselői-tes-
tületnek Csuth Imre Sán -
dorné, aki ugyan nem Vá -
mospércs szülötte – házas-
ságkötése révén, 1979-ben
került a településre – még-
is mindenki ismeri, hi -
szen a helyi iskolában
pedagógusként immár a
huszonnyolcadik tanévet
kezdte meg. Külön kérésé-
re – néhány terjedelmi
okokból szükséges rövidí-
tés kivételével – szó szerint
közöljük a képviselő asz -
szony gondolatait.

– Pedagógusként, a helyi
képviselői-testület tagjaként
hosszú évek óta figyelem-
mel követi a vámospércsi
közéletet. Hogyan és mikor
került először kapcsolatba
a politikával, s valójában
milyen megfontolásból dön -
tött úgy, hogy végül képvise-
lő lett?

– Személyiségemből, de a
munkámból adódóan is
min dig nyitott voltam a kö -
rülöttem zajló eseményekre.
Ez motivált arra, hogy több
mint 10 évvel ezelőtt férjem-
mel és lányommal együtt
belépjek a FIDESZ-be. Ak -
koriban Vámospércsen nem
sokan mondhatták ezt el
magukról, és amikor úgy
gondoltam, hogy képviselő-
ként talán többet tudnék
tenni a helyi emberekért, a
település fejlődéséért, képvi-
selőnek jelöltettem magam.
Nagy eredményként köny-
velhettük el Ménes And -
reával, hogy a 2002-es válasz-
tásokon narancssárga szí-
nekben bekerülhettünk a
képviselő testületbe. Abban
a ciklusban a Közoktatási,

Közművelődési Bizott ság -
ban kamatoztathattam szak-
mai, emberi tapasztalatai-
mat. A 2006-os választáso-
kon még szintén FIDESZ
MPSZ tagként szálltam ver-
senybe a képviselőségért. 

– Minek tulajdonítja
helyi szinten az októberi
választások eredményét,
hogy a képviselők többsége
lecserélődött? Ön, aki épp-
olyan jól ismerte a régieket,
mint az újonnan megvá-
lasztottakat lát-e különbsé-
get közöttük akár a munká-
hoz való hozzáállás, lakos-
sággal történő kapcsolattar-
tás, vagy szakmai szempon-
tok tekintetében?

– Köztudomású, hogy a
tavaly őszi helyhatósági vá -
lasztáson a FIDESZ-es, illetve
a FIDESZ által támogatott
képviselőjelöltek többsége
nyert, valamint 2 korábban
is képviselő független jelölt
érdemelte ki a választók bi -
zalmát. Az emberek a válto-
zásra szavaztak. Nagy remé-
nyekkel és tenni akarással
látott hozzá az új testület
minden tagja a munkához. A
nyilvános televízió-közvetí-
tés jóvoltából az érdeklődők
folyamatosan nyomon kö -
vet hették a testületi ülése-
ken zajló eseményeket. 

Ígéretek és valóság

Így bizonyára azt is észre-
vehették néhány hónap
eltelte után, hogy a progra-
munkban megfogalmazot-
takkal, valamint az eskünk
szövegével, időnként köszö-
nő viszonyban sincs a való-
ság. „Mi nem haragszunk, és
nem gyűlölködünk, mert mi
hiszünk az összefogás erejé-
ben” (Itthon, Vámospér -
csen; Programfüzet 2006-
2010)

„… megbízatásomhoz hí -
ven, pártatlanul, lelkiisme-
retesen járok el, és legjobb
tudásom szerint, minden
igyekezetemmel a település
javát szolgálom.” Stb. Én az
előző ciklusban is hangoz-
tattam, és jelenleg is vallom,
hogy a helyi képviselőnek -
megválasztása után – nem
pártérdekeket, hanem a tel-
jes lakosság javát kell szol-
gálnia. Függetlenül attól,
hogy milyen politikai párt,
vagy érdekképviselet tagja.
A közért végzett munkát és a

pártpolitikát ilyen kisközös-
ségben összekeverni nem
szabad! Ellenkező esetben a
még oly nagyszerű tervek is
csődbe mennek, különösen,
ha a más véleményt vallókat
megpróbálják a nyilvános-
ság előtt lejáratni, ellehetet-
leníteni. Vannak, akik más-
képp reagálnak ezekre az
eseményekre: egyetértenek
vele, közömbösen veszik.
Természetesen tiszteletben
tartom. Kinek-kinek a saját
lelkiismeretével és tetteivel
kell 3 év múlva elszámolnia.
Én más megoldást nem talál-
tam – mivel önálló vélemé-
nyem miatt a pártból való
kizárással fenyegettek –,
közel másfél évtized után a
február 14-i eseményeket
követően, 2007. február 28-
ával önként kiléptem a
FIDESZ MPSZ-ből. Politikai
hitvallásom változatlan, de a
jövőben függetlenként kívá-
nom a város érdekeit szolgál-
ni.

– Mennyire volt elégedett
az előző városvezetés mun-
kájával, a település fejlődé-
sével? A város érdekében Ön
szerint (ha van ilyen) mely
területekre kellett volna
nagyobb hangsúlyt fektet-
ni? Mi kellene ahhoz, hogy
városiasabb képet mutas-
son Vámospércs?

– Hivatásomból eredően
az előző és a jelenlegi ciklus-
ban is a közoktatás, a kul-
túra, az egyház és a határon
túli kapcsolatok ápolása a
kiemelt területem. Az előző
testülettől már megörököl-
tünk egy nagyon jól működő
testvérkapcsolatot Szilágy -
nagy faluval, nekünk, pedig
feladatul kell vállalnunk
ennek a folyamatos ápolását,
kiszélesítését. Jó úton hala-
dunk, hiszen most került sor
az ottani általános iskolával
való testvérkapcsolat létre-
hozására.

A város által működtetett
intézményeinkben megfele-
lő szakemberekkel évek óta
kiemelkedő munka folyik.
Ennek a minőségi, színvona-
las munkának a folytatása, a
megfelelő háttér biztosítása
szintén feladatunk.

Van még tennivaló

Támogatom és segítem 
a környezetvédelmet. Már
büsz  kélkedhetünk egy na -

gyon eredményes „szemét-
szedő akció”-val, ahol a város
lakossága kortól, nemtől
függetlenül lelkesen vett
részt a képviselő testület
által kezdeményezett meg-
mozduláson. Büszkén muto-
gathatjuk az Okmányiroda
mögötti parkolóban a virág-
díszes partoldalt. Az előző
ciklusban elnyert pályáza-
tok eredményeképpen októ-
ber 7-én átadásra kerül a
műfüves pálya, a gyönyörű-
en felújított, kibővített isko-
la, de sajnos, még mindig
reménytelen a művelődési
ház helyzete. Kellene egy
hangulatos kisvendéglő, a
régen áhított középiskola, a
szennyvízhálózat teljes ki -
építése, hogy csak néhányat
soroljak. Van tehát még ten-
nivaló, és nem lehet örökö-
sen a pénzhiányra hivatkoz-
ni. Összefogással, a civil szer-
vezetek bevonásával, közös
akarattal, jó szándékkal több-
re megyünk, több segítő-
társra lelünk, mint ellensé-
geskedéssel, széthúzással.

A múltat le kell zárni, elő-
re nézni és dolgozni kell!
Csak így tudunk emelt fővel
három év múlva is az embe  -
rek szemébe nézni, a mögöt-
tünk lévő négy évvel elszá-
molni.

Hassó Adrienn

Névjegy:

Név: Csuth Imre
Sándorné

Született:
Hajdúszoboszló,
1956. március 18.

Családi állapot: házas-
ságban élek, 2 fel-
nőtt gyermek (egyi-
kük orvos, másikuk
közgazdász) édes-
anyja

Végzettség:
Tanítóképző
Főiskola

Munkahely: Általános
Iskola Vámospércs

Politikai pályafutás: tele-
pülési képviselő
2002 óta

Képviselő-testületben
betöltött feladata:
Képviselő, a
Szociális és a
Településfejlesztési
Bizottság tagja

Csuth Imre Sándorné

Kedvezményes jegyárak

Diák- és nyugdíjasjegy 1700 Ft
(Érvényes igazolvánnyal)

Családi belépő 7500 Ft
(Két felnőtt valamint maximum 3 gyerek)

Csoportos jegy 2200 Ft
(10 fő felett)

Csoportos diákjegy 1200 Ft
(20 fő felett)

M e g h í v ó
Vámospércs Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja a város  időskorú lakosságát

idősek napja
rendezvényre

Időpont: 2007. október. 19. (péntek) 14 óra
Helyszin: Művelődési Ház nagyterem

Köszöntőt mond:
Ménes Andrea polgármester

Az érdeklődő szépkorúakat szeretettel várjuk!



„ Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,

azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon,

1 éve, hogy elhunyt a láng, 

azóta szívünk nyugalmat nem talál.

Múlik az idő, de lelkünkben vihar tombol,

Mióta elvesztettünk, életünkben gyász honol.

Minket Te úgy szerettél, ahogy már nem lehet,

mert az ember egyedi, s pótolni nem lehet.

Mikor a csillagok fénye ragyog az égen,

Szemeid csillogása ég szeretteid szívében.

Még fáj nekünk, s örökké így marad,

De Te mindig velünk leszel,

Az idő bárhogy is halad.”

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára.

Bánatos feleséged: Margó,  
leányod: Brigitta 

és mindazok,  akik szerettek.

Köszönjük mindazoknak, akik emlékedet őrzik

és ápolják.

Fagyal
Barna 
halálának 

első évfordulójára
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„Pontosan” játszottak 
a focisták

Az elõadások 18 óra 30-kor kezdõdnek. Belépõdíj egységesen: 400. Ft. 
Csoportokat elõzetes bejelentkezés alapján más idõpontban is fogadunk. 
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a mûve - lõ dési házban. 

5. PÉNTEK: OCEAN’S THIRTEEN – 
A JÁTSZMA FOLYTATÓDIK (120 PERC)
(Színes, am. akció-thriller)

12. PÉNTEK: A FANTASZTIKUS NÉGYES ÉS

AZ EZÜST UTAZÓ (110 PERC)
(Színes, szinkronizált, am. kaland-
film)

19. PÉNTEK: AZ ELHAGYOTT SZOBA (85
PERC)
(Színes, am. horror film)

26. PÉNTEK: L’ECSO (110 PERC)
(Színes, szinkronizált am. családi rajz-
film)

Száznál is többen

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor, munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat –  Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

Amilyen rosszul kezdték a
bajnokságot, olyan jól foly-
tatták a focisták, akik szep-
temberben zsinórban há -
rom győzelmet is arattak. A
negyedik játéknapon a Nyír -
acsád látogatott városunk-
ba, s bár szoros eredmény
született – a mieink 1-0-ra
nyertek –, ám a három pon-
tot sikerült itthon tartani. A
győztes gólt Halász szerezte.
Egy héttel később Fülöpre
látogattak a fiúk, ám ennek a
hazaiak örültek a legkevés-
bé, s ezen nem is lehet cso-
dálkozni. Halász vezérletével
ugyanis kiütéses, 7-1-es győ-
zelmet ünnepelhettek az
Oláh-legények. A gólokat Ha -
lász (3), Malmos (2) és Tóth
(2) szerezték. A 6. forduló-
ban a Tiszacsege vendégjáté-
kát tekinthették meg a druk-
kerek, akik háromszor is
ujjonghattak hazai gólnak. A
vége 3-0 lett ide, s Halász
ezúttal is betalált az ellenfél
kapujába. Rajta kívül Révai
és Balogh voltak még ered-

ményesek. A „pontos” játék-
nak azonban ezzel vége is
lett, hiszen a 7. fordulóban
megszakadt a győzelmi soro-
zat. Görbeházán a hazaiak a
szünetben már 2-0-ra vezet-
tek, s bár a második félidő a
mieinké volt, ám sajnos csak
egyszer sikerült betalálni,
így 2-1 lett oda. Ezzel hét for-
dulót követően a középme-
zőnyben, a 9. helyen állt a
társaság. 

Közel volt
a pontszerzés

Kétszer is nagyon közel
voltak kézilabdázóink a
pontszerzéshez az első négy
fordulóban, miközben a
másik két találkozón nem
voltak egy súlycsoportban
az ellenféllel. Az 1. forduló-
ban a Polgár kétgólos győze-
lemmel utazhatott haza
városunkból, majd egy hét-
tel később a Földes ugyan-
csak kétgólos különbséggel
tartotta otthon ellenünk a

két bajnoki pontot. A harma-
dik, és a negyedik forduló-
ban a bajnokság két legerő-
sebb csapata ellen esélyünk
sem volt még egy szoros
eredmény elérésére sem.
Előbb a DEAC itthon 51-16-
ra múlta fölül a mieinket,
majd Hajdúböszörményben
a hazaiak 46-12-re nyertek.    

A labdarúgó megye II.
állása

1. Nyírábrány 7 5 0 2 23–10 (13) 15
2. Földes 7 4 2 1 13–  6 (7) 14
3. Nyíracsád 7 4 2 1 11–  7 (4) 14
4. Blondy FC 6 4 1 1 15– 8 (7) 13
5. Tiszacsege 7 4 1 2 14–11 (3) 13
6. Mikepércs 7 3 3 1 13– 9 (4) 12
7. Mezősas 7 3 1 3 20–14 (6) 10
8. H.-hadház 7 3 1 3 18–13 (5) 10
9. V.-pércs 7 3 1 3 13–10 (3) 10

10. Konyár 7 2 2 3 9–15 (–6) 8
11. Fülöp 7 2 2 3 9–16 (–7) 8
12. Nádudvar 7 1 3 3 8–11 (–3) 6
13. Görbeháza 7 1 3 3 6–14 (–8) 6
14. K.-szakál 7 1 2 4 8–16 (–8) 5
15. Sz.-szeg 7 1 1 5 8–22(–14) 4
16. Nagyrábé 6 0 3 3 6–12 (–6) 3

A Beregben barangoltak
Az AVOP LEADER +

„Hass, Alkoss, Gyarapíts!”
helyi vi dékfejlesztési terv
megvalósítása érdekében
meghírdetett pályázaton
való sikeres szereplés tette
lehetővé, hogy a Beregi táj
csodálatos szépségével is -
merkedjenek a kézimunka
klub tagjai. Kovács Ist -
vánné klubvezető igyeke-
zett olyan programot ösz -

szeállítani, amely felejthe-
tetlen élményekhez juttat-
ta a résztvevőket. Az út
során megtekintették a
túristvándi vízimalmot,
majd elidőztek a Tisza és a
„kis” Túr találkozásánál. A
Petőfi-fa és a Luby-kúria
megtekintése után Tarpára
vették az irányt, ahol a
helytörténeti múzeumban
a beregi tájegység hagyo-

mányait felelevenítő kiállí-
tásban gyönyörködtek. A
délutánt Csaroda és Tákos
látnivalóinak szentelték. A
csarodai református temp-
lom és ha rangláb után a
tákosi zsindelytetős temp-
lom, – amelyet „mezítlábas
Notre Dame”-nak is nevez-
nek – szolgált különleges
látnivalóval a csoport
részére.

A mezítlábas Notre Dame-ot is látták

Az önkormányzat autóbusszal segített, hogy minél többen eljussanak a mammog-
ráfiás emlőszűrésre. Szeptember közepén minden 45 és 65 közötti hölgy behívó leve-
let kapott a vizsgálatra, amelyre Debrecenben került sor. Igen sokan éltek a felkí-
nált lehetőséggel, amelyet jó kezdeményezésnek tartottak. Az autóbuszos utazást
igénybevevők ezúton is köszönik a lehetőséget.

Hétfő:      9oo–18 oo

Kedd:         9 oo–18 oo

Szerda:       9 oo–18 oo

Csütörtök:   9 oo–18 oo

Péntek:        9 oo–18 oo

Szombat:    10oo–12oo

Elérhetőségek:

Cím: Debreceni u. 2. sz.
Telefon: 591-038

E-mail:
konyvtar.vp@freemail.hu

A városi könyvtár nyitvartartása

Hölgyek 
figyelmébe!

Október 8-án, 
hétfőn 9–12 óráig 

nő-
gyógyászati 

rákszűrés 
lesz 

az egészségügyi 
központ 

tanácsadó 
helyiségében

A vizsgálat 
vizitdíjköteles.

TAJ-kártyát 
mindenki hozzon

magával.

Kérjük,
saját érdekében

jelenjen meg 
a szűrésen.
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