
Fókusz A ’48-as hősök emlékezete
160 éve harcoltak a függetlenségért és a szabadságért

Szép időben, igen nagy
számú közönség részvételé-
vel ünnepeltük az 1848/49-
es forradalom és szabadság-
harc 160 éves évfordulóját.
Március 14-én délelőtt az
óvodások csoportonként kis
nemzeti színű zászlócskák-
kal látogattak el a Petőfi-szo-
borhoz, ezzel is hozzájárul-
tak az ünnepi hangulathoz.
A művelődési házban az ötö-
dik évfolyamosok több alka-
lommal is bemutatták azt a
csodálatos műsort, amelyet
a nemzeti ünnep jeles évfor-
dulójára tanultak be. A váro-
si ünnepség 12.30-kor kez-
dődött, a meghívott vendé-
gek és a szülők jelenlétében
Deákné Demjén Ilona igaz-
gatónő köszöntő szavai után
a gyerekek felnőtteket  meg-

hazudtoló komolysággal ele-
venítették fel a Pilvax Ká -
véházban történteket, s a
csa tába induló huszárok
alakja is könnycsalogató
szín foltja volt a műsornak.
Az előadást Nagy Beatrix,
Medve Anita és Szabóné
Tóth Andrea tanították be. 

A műsor után a résztvevők a
Petőfi-szobornál folytatták az
ünneplést, ahol Ménes Andrea
polgármester meghatóan
szép beszéde után az emléke-
zés koszorúinak elhelyezésére
került sor. Az ön kormányzat
nevében a vá ros  vezető és Dr.
Suba László alpolgármester,
őket követően Tasó László
országgyűlési képviselő, majd
a pártok, és intézmények kép-
viselői helyezték el az emléke-
zés koszorúit.

Népszavazás 2008
A Köztársasági Elnök már-

cius 9-re írta ki az ügydöntő
népszavazást, amely a kórhá-
zi napidíj, a vizitdíj és a kép-
zési hozzájárulás ügyéről
döntött. Városunkban az
eddigi szokásoknak megfele-
lően öt szavazókörben lehe-
tett voksolni. Válasz tásra
jogosult állampolgár 4187 fő. 

Megjelentek száma 2204
fő (52,63%). Ez a szám az
országos átlagot  2,22% - kal,
míg a megyei átlagot 1,34% -
kal haladta meg – tudtuk
meg Dr. Danó János aljegy-
zőtől, aki a Helyi Választási
Iroda vezetőjeként felügyelt
a  népszavazás szabályszerű
megszervezéséért és törvé-
nyes lebonyolításáért.

Eredmények: 

Kórházi napidíj: Ér vé -
nyes szavazatok száma 2171,
igen szavazatok száma 2012,
nem szavazatok száma 159.

Vizitdíj: Érvényes szava-
zatok száma 2172, igen sza-
vazatok száma 1996, nem
szavazatok száma 176.

Képzési hozzájárulás:
Érvényes szavazatok száma
2168, igen szavazatok száma
1985, nem szavazatok száma
183.

A népszavazás eredmé-
nyeképpen április 1-jétől
nem kell vizitdíjat illetve
kórházi napidíjat fizetni, a
tandíj eltörlésére pedig szep-
tembertől kerül sor. 

XVIII. évfolyam, 4. szám
2008. április

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 
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Vámospércs Város Önkormányzata
május 1-jén (csütörtökön) 10 órától

az Európai Unióhoz való csatlakozás évfordulója
alkalmából

M A J Á L I S TM A J Á L I S T
szervez,

amelyre szeretettel várják a város valamennyi lakóját!

Helyszín: Városi Sporttelep

Programok:
Kerékpártúra a nyírábrányi határátkelőig (indulás 10
órakor a művelődési ház elől) n gyermek-labdarúgó-
torna n kispályás futball n májusfadíszítő-verseny n
sorjátékok n ügyességi vetélkedők n arcfestés n kéz-
műves foglalkozások n babafotózás n slambucfőző-

verseny n családi vetélkedő n UNIÓS TOTÓ n amatőr
együttesek bemutatkozása 

17.00 órakor: Sztárvendég: DDELHUSAELHUSA GGJONJON

Kiegészítő programok:
Vidámpark n kirakodó vásár n büfé stb.

Országos átlag feletti volt a részvétel
(Fotó: Sz. V. É.)

Vastapsot kaptak a szereplők
(Fotó és szöveg: Sz. Vrancsik Éva) 

Sziszifuszi harc
Vannak, akik azt gondolják – látva az infrastrukturá-

lis hiányosságokat, köztük az egyik legszembeötlőb-
bet; hogy a település központjában sincs mindenütt
köves út -, hogy így, nyolc évvel a városi cím elnyerése
után is Vámospércs urbanizációja gyerekcipőben jár, s
jelen állapotában is még inkább egy nagyobb falu ké -
pét, mintsem egy ki sebb városét mutatja. Ám ha jobban
szétnézünk, nyomokban mégiscsak feltűnik a városia-
sodásra való törekvés, hiszen szívet melengető látvány
a művelődési ház melletti virágokkal övezett, gondo-
zott park, a templom előtti rendben tartott tér, vagy
akár a megújult okmányiroda épülete. De nem mehe-
tünk el szó nélkül a szándékos rongálás, mint tipikusan
nagyvárosi jelenség mellett sem, mellyel az utóbbi

hetekben bizony meggyűlt a bajuk a vámospércsiek-
nek is.  Néhány – vélhetően unatkozó, a felgyülemlett
feszültséget, agressziót máshol kiélni nem tudó, ajzó-
szerekből bátorságot merítő – fiatal, mint Don Qujote
a szélmalmok ellen ádáz harcot folytat a közterülete-
ken mozdítható téglák, betonlapok, díszkövek ellen.
Nem tudni, kit vagy mit vélnek felfedezni a szoborta-
lapzat, vagy a parkot övező betonkerítésben. Többféle
magyarázat is lehetséges, előfordulhat, hogy éppen
Gyurcsány Ferencet képzelik az építőelemek helyébe,
vagy éppen Darth Vadert, de az sem kizárt, hogy
kamaszkori példaképeik egyike, Terence Hill vagy Bud
Spencer elevenedik meg lelki szemeik előtt, amikor
nekiállnak a település fő utcáján a módszeres pusztí-
tásnak. S teszik ezt most, amikor egyébként is igen szo-
rosra kell húzni a nadrágszíjat, és alaposan át kell gon-
dolnia az önkormányzatnak, hogy abból a kicsiből,
amit ad az állam, mire költsenek, hogyan tegyék szeb-
bé, élhetőbbé a várost. Hiába az építő szándék, a lelke-
sedés, az ügyes-dolgos kezek, ha egyesek éjszaka tör-
nek-zúznak, elbontják a téglakerítést. Ilyenkor azon-
ban felmerül a kérdés, hogy mi tartson vissza egy fiatalt
a bűncselekményektől, egy olyan országban, ahol a
politikai hatalom gyakorlói is következmények nélkül
garázdálkodhatnak, lophatnak, csalhatnak, hazudhat-
nak? Miféle minta, jövőkép áll a felnövekvő generáció
előtt? Nyilvánvalóan sem az ellehetetlenült gazdasági-
szociális helyzet, sem az alkohol vagy drogok okozta
felszabadultság nem mentheti fel tettük súlya alól a
rongálókat, akik szándékosan teszik tönkre a köz tulaj-
donát.  

Hassó Adrienn

„Erősek” voltak a duhajok 
(Fotók: Magánarchívum)

A kő nem maradt a kövön

A VÁMOSPÉRCSI KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
pályázatot hirdet

AZ ÉV ÉDESANYJA címmel próza és versíró versenyre. 
Olyan pályamunkákat várunk, amelyekben 
megfogalmazódik, hogy számodra miért a te 
édesanyád a legkedvesebb, legmosolygósabb,
legszebb...

Beküldés helye és ideje: 2008. április 25. (péntek)
Művelődési Ház Vámospércs.

Információt a pályázattal kapcsolatban
Nyakas Gábornétól (könyvtár) és 
Somogyi László Gábortól lehet kérni.
Tel.: 06-30-276-4083.

VÁMOSPÉRCSI KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

A legjobb alkotó édesanyja 
,,AZ ÉV ÉDESANYJA” díjban részesül,
melyet a következő évi pályázat 
eredményhirdetéséig viselhet.

A legjobb alkotások bemutatása 
és a díjátadás egy gálaműsor 

keretében lesz.

Sok sikert az alkotóknak!

,,,,AZ ÉV ÉDESANAZ ÉV ÉDESANYYJJAA””
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Vámospércs önkormányzatának képviselő-testülete már-
cius 5-én tartotta következő, rendes ülését. 

Első napirendi pontként az önkormányzat 2008. évi költ-
ségvetéséről szóló rendeletének megtárgyalása és elfogadása
volt. A 2008. évi költségvetés főösszegének megállapítása
alapján az önkormányzat bevétele összesen 4 056 752 ezer
Ft, kiadása: 4 260 880 ezer Ft, így a hiány 204 128 ezer Ft-ban
lett meghatározva. Az önkormányzat költségvetésében a kia-
dások csökkentése érdekében a következő intézkedéseket
foganatosította a testület: az intézményvezetőkkel egyezteté-
sek lefolytatása, cél a költségvetési hiány minimum 6-10 %-os
csökkentése, meg kell vizsgálni a polgármesteri hivatal és az
önkormányzat által fenntartott intézmények struktúráját,
ahol szükséges a pénzügyi megtakarítások érdekében, ott
átalakításokat kell elvégezni. A nonprofit egyesületeknek és
szervezetek az önkormányzat által nyújtott támogatások
felülvizsgálata, előzetesen szakbizottságok által tárgyalások
lefolytatása, az intézményfenntartói társulásban megtakarí-
tások. 

Második napirendi pontban a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 19/2005. (IX.09.) ÖR. 2. számú
mellékletének módosításáról döntött a testület, amelyben a
szociális intézményekben alkalmazandó térítési díjakat hatá-
rozta meg  2008. április 1-jétől.  

Harmadik napirendi pontban a kommunális adóról szóló
17/2002. (III. 04.) ÖR számú rendeletének a módosítását
fogadta el a testület, amelynek alapján az adó mértéke 2008.
január 1-jétől  a külterületen lévő ingatlanokon az életvitel-
szerűen és bejelentett lakcímmel rendelkezők számára 7000
forint adótárgyanként, a  nem lakás céljára szolgáló építmé-
nyek adómentesek. 

Következő napirendi pontban az önkormányzat konyhá-
in alkalmazandó nyersanyagnormákat és a térítési díjak mér-
tékét határozta meg a testület, majd az önkormányzat által
alkalmazandó bérleti díjak megállapítására került sor. Ezt
követően zárt ülésen folytatta munkáját a testület.

A képviselő-testület március 18-án rendkívüli nyílt ülést
tartott, amelynek első napirendi pontjában a szennyvízelve-
zetés és -tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció megtár-
gyalására került sor, amelyen meghívottként részt vett
Nyírmártonfalva képviselő-testülete is. Az együttes ülésen
döntés született arról, hogy Vámospércs önkormányzata a
szennyvízelvezetés és -tisztítás (kódszám: KEOP-1.2.0.) két-
fordulós pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani
Nyírmártonfalvával közösen, illetve egy előzetes megvaló-
síthatósági tanulmány elkészítésének érdekében a Pol -
gármester egyeztető tárgyalást folytat Kádár Jánossal, és a
kétfordulós pályázati kiírásra pályázat elkészítésével külsős
céget bíz meg. A pályázatírás díjaként kifizethető összeget
300 000 forintban határozta meg, melyből Vámospércs 
200 000 forintot, Nyírmáronfalva 100 000 forintot vállalt. 

A különfélék között elsőként döntés született arról, hogy
az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Reneszánsz
Év pályázat keretén belül a „Fókuszban a közművelődés”
programhoz csatlakozik, a projekt költségvetése 2200 ezer
forint, amelyből az önkormányzat 10 %-os önerőt, azaz 
220 ezer forintot biztosít az önkormányzat 2008 évi költ-
ségvetés terhére. Ezt követően a képviselő-testület felhatal-
mazta az önkormányzat polgármesterét és aljegyzőjét, hogy
a Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési érdekeltség-
növelő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson
be, és az ehhez szükséges 450 ezer forint önrészt az önkor-
mányzat 2008. évi költségvetése terhére biztosítsa. Legvégül
döntés született arról, hogy a helyi település fejlesztési akci-
ók támogatása pályázatban is részt vesz az önkormányzat, és
felhatalmazta a polgármestert, hogy az ÉAOP5.1.E pályázati
felhívásra benyújtandó pályázat megírására és menedzselé-
sére kössön szerződést az Opusteam Kft.-vel. 

Ménes Andrea
polgármester

Tájékoztatás
Vámospércs Város Önkormányzat Okmányirodája
tájékoztatja az illetékességi területéhez tartozó
egyéni vállalkozókat, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal 2008. január 1-jétől új az Európai Uniónak
megfelelő TEÁOR”08 Gazdasági tevékenységek
egységes ágazati osztályozási rendszerében meg-
határozott szakmakódokat adott ki. Ez a vállalkozói
igazolványok cseréjét vonja maga után, melynek
határideje 2008. június 30.

A feltüntetett határidőig az igazolványcserével kap-
csolatban keressék fel ügyfélfogadási időben az
Okmányirodát, Vámospércs, Béke u. 2. szám alatt.
Az ügyintézés időpontegyeztetés alapján történik.

Bejelentkezni lehet személyesen
vagy az 52/210-001 telefonszámon.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő-kedd-csütörtök 7.30–12.00, 13.00–15.00
szerda nincs ügyfélfogadás
péntek 7.30–12.00

HITEL!
Lakáscélra n szabad felhasználásra n hitelkiváltás n lakáslí-

zing n személyi kölcsön n hitelkártya 

Teljes körű ügyintézése előzetes költségek nélkül,
akár jövedelemigazolás nélkül is!

Biztosítások n nyugdíjpénztár n lakástakarék-pénztár n meg-
takarítások!

Iroda: Nagy u. 83. sz.
Tel.: 06-30-503-80-47, 06-30-373-19-40

Személyszállítást 
45 fős autóbusszal vállalok!

(kirándulások, esküvők, temetés, egyéb rendezvények!)

Ár megegyezés szerint!

Érdeklődni: FRANCISKOVICH BÉLA,
Váci u. 22. szám alatt,

vagy az alábbi telefonszámokon:
210-094, 06-30-25-25-984.

VÁLLALJUK:

középületek, lakóépületek
– tervezését
– teljes körű kivitelezését
– műszaki ellenőrzését
– felelős műszaki vezetését

Elérhetőségek:
MÉMTEK–2000 

Építőipari Tervező 
és Szolgáltató Kft.

Postacím:
4200 Hajdúszoboszló, 

Széchenyi u.10. sz.
Iroda: 4024 Debrecen, 
Szentanna u. 39-41. sz.
Telefon: 52/ 537-278

Fax: 52/537-288
Mobil: 06-30-9-452-461.

Emlékezés

FAGYAL BARNA
születésnapjára

Április 22-én 60 éves lennél, 
De másfél éve, hogy hirtelen elmentél.

Ha élnél, most összeülne a család,
De így a sírodra kerül a virág.

Lelked, mint a galamb,
Hirtelen messzire szállt.

Hiába keresünk, könnyes szemünk
Már soha nem talál.

A csillagok közt a legfényesebb
Te vagy, s utat mutatsz,

Mert szívünkben örökké megmaradsz!

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk

a szerető férjre, imádott édesapára:
felesége és leánya

A B-FÚRÓ Kft.
4264  NYÍRÁBRÁNY

48-as főút 27 km szelvény

sóder, folyami homok, 
építési homok,

töltőhomok, termőföld, 
zúzott kövek,

műkő, cement, mész
folyamatosan kapható
a helyszínen 

és kiszállítva is!

Építőipari kisgépek 
bérelhetők!
(Döngölők, 

lapvibrátorok, stb)

Információ:
FÚRÓ JÁNOS

06-30/99-88-569.

„Olyan sötét lett a lelkünk, mint az erdő éjszakája,
Mintha minden ember búja egyedül csak nekünk fájna.
Mintha a világon mindent, mindent eltemettünk volna,
Azon az egy temetésen, abban az egy koporsóban.”

BICSKEI IMRE 

Nem múlik el Ő,
Ki szívünkben él.
Hiába száll árny, álom, év.
Ő itt marad bennünk
Csendesen, örökre.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

id. MEDVE JÓZSEF
volt Domb utca 40. sz. alatti lakos

halálának első évfordulójára
(elhunyt: 2007. április 4-én)

Szerető felesége: Rózsi,
két fia: József és Imre

két menye: az Erzsikék
unokái: Anita és Erzsike

és akik az emlékét kegyelettel őrzik

Tisztelt 
ügyfeleim!

Az ügyvédi félfogadást
ismételten 

a művelődési házban
tartom

keddenként 
11–13 óráig.

Debreceni irodám címe:
Petőfi tér 9. sz. 
Tel.: 413 -670.

DR. FEKETE RUDOLF

ügyvéd

halálának 1. évfordulójára

Megemlékezik: felesége, fia, lánya 

LAKÁSHITELEK 
és SZEMÉLYI KÖLCSÖN 

ingatlanfedezettel

Deviza alapon akár 
jövedelemigazolás nélkül is.

Meglévő, 
kedvezőtlen kamatozású 

hitelek kiváltása.

Lakáshitele mellé most 
egyszerűsített bírálattal

hitelkártyát 
is igényelhet.

Gyors ügyintézés 
közvetítői díj 

és sorban állás nélkül.

GICZEI MARIANNA
06-20-575-4549

Mobilbankár hálózat



Plakátpályázat
A debreceni Esélyek Háza által meghirdetett „Sokfélék

vagyunk és egyformák” című plakátpályázaton tíz diák közül
2 vámospércsi tanuló is különdíjban részesült: Nagy Márk (7.
b), Németi Krisztina (6. b). 

Egészségnap
Egészségnapot szerveztek iskolánkban március 7-én. A kora

délutántól tartó rendezvényen testzsír-, súly- és vérnyomásmé-
rés is volt. A frissen sütött teljes kiőrlésű gabonából készült
magvas kenyeret, pogácsát, valamint C-vitamin pezsgőtablet-
tát és multivitamin rágótablettát ingyen lehetett kóstolgatni.
A résztvevők a regisztrációs lapok és totó kitöltésével értékes
nyereménysorsoláson vesznek részt a támogató jóvoltából.

Márciusi ifjak
Hagyomány, hogy az 1848-49-es forradalomra és szabad-

ságharcra emlékezve mindig az 5. évfolyam ad műsort. A 160
évvel ezelőtti eseményt méltósággal ünnepelhettük színvo-
nalas előadásukkal. A műsorban versek, táncok, zenés jelene-
tek követték egymást. Kokárdát tűzve fejet hajtottak az 1848-
49-es „márciusi ifjak” tettei előtt. Felkészítő tanárok: Nagy
Beatrix, Medve Anita, Szabóné Tóth Andrea.

Reál tanulmányi verseny
Március 18-án került megrendezésre az 5-6. évfolyam reál

tanulmányi versenye. A vetélkedőn az iskola újlétai tagintéz-
ménye is részt vett. Pontozásra került többek között a csapat
nevét is tartalmazó jelentkezési lap kidolgozottsága, a cso-
port bemutatkozó előadása, a tesztlapok eredménye termé-
szetismeret, informatika, technika, fizika tantárgyakból.
A verseny végén a következő eredmények születtek:
5. évfolyam 6. évfolyam

I. Újléta (Iránytű) I. 6. b (Delfin)
II. 5. c (Fehér tigris) II. 6. a (Telefon)

III. 5. b (Sólymok) és 5. a (Mustang) III. 6. b (Vulkán)

Humán tanulmányi verseny
Az első fordulóban a következő eredmények születtek:

5-6. évfolyam 7-8. évfolyam
I. 6. a (Tinódi Lantos Sebestyén) I. 7. c (II. Rákóczi Ferenc)

II. 6. c (Toldi) II. 8. a (Lenin) és 7. a (Andersen)
III. 5. c (Bölcs baglyok) III. 8. b (Kölcsey Ferenc)

Helyesíró verseny
A Karácsony Sándor Általános Iskolában megrendezett

„A nyelv egy szépen szóló muzsika” megyei helyesíró és nyelv-
helyességi versenyen jártak diákjaink. A felső tagozatos diá-
kok közül az előkelő 2. helyen végzett Fodor Fruzsina (7. a),
az alsósok közt Gyetkó Ildikó (3.b) a 8. helyezett lett.

Tojásfestő verseny
A hagyománynak számító versenyen szebbnél szebb tojá-

sokat festettek az alsós nebulók.
2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

I. Kunkler Anna (2. c) I. Kozma Zsófia (3. a) I. Tejfel Borbála (4.a)
II. Kiss Fruzsina (2. b) II. Vincze Ivett (3. c) II. Papp Tímea (4.c)

III. Nagy Tibor (2. b) III. Gyetkó Ildikó (3. b) III. Zudor Viktória (4.b)

Diáksport
A Körzeti Diákolimpián 5 csapat focistái mérkőzhettek

meg egymással. A IV. korcsoportos fiúk közül Vámospércs
vehette át az I. helyezésért járó kupát. Felkészítők: Antal
Csaba, Fodor László.

Tarr Anita

„Vámos” képviselők találkoztak
Városunk vezetői a Vá -

mos Települések Szövetsé -
gének 2007 évi alakulásakor
ismerkedtek össze a többi
„vámos” település vezetői-
vel. A kapcsolat azóta több
szálon is élő a „tizenegyek”
között. 

Földrajzilag legközelebb
Vámosújfalu  található, ezért
is megoldható, hogy egymás
rendezvényein részt vegye-
nek a települések képviselői.
Több alkalommal megtisz-
telte Felházi József polgár-
mester és a falu képviselő-
testületének több tagja is
rendezvényeinket, ugyan-
úgy Ménes Andrea polgár-
mester is vitt delegációt az
ottani programokra.  Április
utolsó hétvégéjén Vámos új -

falu vezetői invitálták kötet-
len, egy napos együttlétre a
polgármester asszonyt és a
képviselő-testület tagjait.
Tartalmas programot szer-
veztek részükre, ugyanis a
környező települések (Erdő -
horváti, Háromhuta) polgár-
mesterei is fogadták a miein-
ket, bemutatták a települé-
sek értékeit, eszmét cserél-
tek örömeikről, gondjaikról.
Közösen gyönyörködtek a
Regéci vár tetejéről a csodá-
latos kilátásban, amely az
alföldi embereknek különle-
ges élmény, szemet gyönyör-
ködtető látvány. A hungari-
kumnak számító híres tokaj-
hegyaljai borok közül is
megkóstolhattak néhányat
Tolcsva egyik nevezetes pin-

cészetében. Ménes Andrea
polgármester elmondása
szerint a vendéglátók min-
dent megtettek azért, hogy

kellemes napot töltsenek
együtt a két „vámos” telepü-
lés vezetői és képviselői. 

Ez úton is köszönet érte!

Népdaléneklő versenyek
Az Apáczai Tankönyvkiadó által meghirdetett országos

népdaléneklő versenyen nagyon szépen szerepeltek iskolánk
tanulói.

3-4. osztályos korcsoportban Grega Csaba (4.c) III. helye-
zést, 5-6.osztályos korcsoportban Németi Krisztina (6.b)
elismerő oklevelet, 7-8. osztályos korcsoportban Kacsándi
Mihály (8.c)  II. helyezést ért el.

Március 28-án az Újkerti Művelődési Központ által meg-
hirdetett Újkerti Tavasz megyei szintű népdaléneklő verse-
nyen Kiss Alexandra (2.b) elismerő oklevelet kapott.
Németi Krisztina (6.b) II. helyezést, Grega Csaba (4.c) I.
helyezést, Kacsándi Mihály (8.c) I. helyezést ért el.
Gratulálunk! Felkészítő nevelők: Csuth Imréné, Ráczné
Stummer Ibolya.

HELYREIGAZÍTÁS
A Dr. Tóth Kálmán (felperes) kontra Vámospércsi Hírek (alperes)
között zajló bírósági perben megszületett az ítélet. A terjedelmes
cikk megállapításainak túlnyomó részét helyénvalónak találta a
bíróság, viszont egy pontban helyreigazítás közzétételére kény-
szerítette a szerkesztőséget. Ennek mi most eleget teszünk.  

A Debreceni Ítélőtábla által meghozott, 
pf. I. 20. 127/2008/3. ítélet:

„A Vámospércsi Hírek 2007. novemberi számának 3. oldalán valós
tényt hamis színben feltűntetve állítottuk azt, hogy 2006-ban Dr.
Tóth Kálmán jegyző a 25 éves jubileumi jutalmat a munkáltatói jog-
kör gyakorolójának engedélye nélkül vette fel. Ugyancsak valótla-
nul állítottuk azt, hogy a fenti jutalom felvételére az azt engedélye-
ző polgármesteri határozat meghozatala előtt került sor.”

Új nyitvatartás!

A gyógyszertár
nyitvatartási rendje 

megváltozott!

Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig:

9–18-ig
Szombat–vasárnap

Z Á R V A!

Készenléti szolgálat:
Minden harmadik

héten
hétfőtől péntekig:

18–19 óráig,
szombaton, vasárnap 

és ünnepnapokon
9–19 óráig.

2008 a BIBLIA ÉVE
Ebből az alkalomból a művelődési ház és könyvtár az egyházakkal

közös programot szervez,
amelyre tisztelettel meghívják az érdeklődő lakosságot!

Időpont: 2008. április 20. (vasárnap) 16.30
Helyszín: református gyülekezeti terem

Program: ökumenikus istentisztelet
Dr. Ötvös László kutatólelkész 

magán  (136 db-os) Biblia-gyűjtemény kiállítása
A kiállítást megnyitja: Cseh Károly költő-műfordító

Közreműködik: Ötvös Éva színművész  
A programot bibliai vásárlási lehetőség is kiegészíti!

Az év folyamán önköltséges alapon kirándulást szervezünk a
Zempléni-hegységben található Vizsolyra, ahol megtekinthető Károli
Gáspár (1529–1591) Vizsolyi Biblia című műve, amelynek az elmúlt
több mint négyszáz év alatt minden évben jelent meg egy kiadása, így
a legtöbb kiadást megért magyar nyelvű könyvnek tekinthetjük! Az
utazás költsége kb. 2000 ft. 

Előzetes jelentkezés és bővebb információ a művelődési házban 
személyesen vagy az 591–038-as telefonszámon kérhető!

TISZTELT SZÜLŐK!

Az óvodai beíratás 
2008. április 1-jétől  

április 15-ig tart.
Helye: az óvodavezetői iroda

Kérjük, hozzák magukkal
gyer mekük 

születési anyakönyvi kivonatát.
A 2008/09-es nevelési évben az
5 . életévüket betöltött gyerekek
számára az óvodába járás a
nevelési év kezdetétől kötelező.
2008. szeptemberben a 3. élet-
évet betöltött gyerekek kezdhetik
meg az óvodát, a később született
gyerekeket előjegyzésbe vesz-
szük, és folyamatosan kapcsolód-
nak be az óvodai nevelésbe.
Tisztelettel:

Németh Jánosné
óvodavezető

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

Vámospércs Város
Szabályozási terve 

és Helyi építési Szabályzata
2008. március 5-én hatályba lépett.

A tervek megtekinthetők a Városi Könyvtárban
és Vámospércs Város honlapján

(www.vamospercs.hu).

Az ezzel kapcsolatos
kérdéseiket feltehetik

a Polgármesteri Hivatal építési és műszaki csoportja
munkatársainak,

vagy a 
vamosep@freemail címen. 

MÁRCIUSBAN SZÜLETTEK:
BÁNYAI LUCA (Bányai Tamás és Nagy Mária)
OROSZ CSILLA ILDIKÓ (Orosz Tamás és Szabó Ildikó)
LAKATOS MÁRIA (Milák Ernő és Lakatos Mária)
NAGY LEVENTE (GRESKÓ ISTVÁN ÉS NAGY MÓNIKA)
VÓRINCSÁK VIVIEN (VÓRINCSÁK ZSOLT ÉS DEMETER ILDIKÓ)
RÁCZ FRUZSINA (RÁCZ ZOLTÁN ÉS SARUDI BEATRIX)
KATICS GERGELY CSONGOR (KATICS GERGELY ÉS DR. TRESZL ANDREA)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
CSÁNYI ISTVÁN és BIRKI BERNADETT

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:
SÁNDOR FERENC
HUNYADI LAJOS GÉZÁNÉ (sz: Pete Mária)

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

Gyönyörködtek a csodálatos kilátásban

A HAJDÚ VOLÁN ZrtA HAJDÚ VOLÁN Zrt ..

HELYI és HELYKÖZI HELYI és HELYKÖZI 
FORGALMI ÜZEMEFORGALMI ÜZEME

AUTÓBUSZ-AUTÓBUSZ-
VEZETÕVEZETÕ

MUNKATÁRSAKAT KERES 
FELVÉTELRE

FELTÉTELEK:
„D” kategóriás jogosítvány és PÁV II.,
belföldi személyszállítási szakvizsga,

egészségügyi alkalmassági csoport: 2,
orvosi egészségügyi alkalmasság,

min. 2 éves igazolt gyakorlat (3,5 t feletti)
erkölcsi bizonyítvány (egy hónapon belüli)

Jelentkezni személyesen:
Balogh Zoltán üzemigazgatónál:

Debrecen, Déli sor 55., Telefon: 52/ 521-861
Dobos László üzemigazgatónál:

Debrecen, Autóbusz-állomás,  Tel.: 52/ 518-186
Kolozsvári Gergely üzemigazgatónál:

Berettyóújfalu, Honvéd u. 13. Tel: 52/518-190

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

SÁNDOR FERENC

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

Kékfényes hírek

Március 3. Gy. I. feljelentést
tett ismeretlen személyek e l -
len a sportpályán elkövetett
rongálás miatt.
Március 5. K. I. feljelen-
tést tett sérelmére elkövetett 
mo bil telefon-eltulajdonítás
ügyé ben. 
Elkövetők elfogva!

Mint látható, a pénzkiutaláson nem szerepel az utalványozó neve
(a polgármester vagy az alpolgármester aláírása), 

enélkül a kifizetés nem történhetett volna meg

VÁMOSPÉRCSI KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

Felhívás szavalóversenyre!

A VÁMOSPÉRCSI KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 
első alkalommal rendezi meg 

a ,,Gyöngyszemek” körzeti szavalóversenyt.
A verseny időpontja: 2008. április 26. (szombat) 10 óra.

Helyszíne: Művelődési Ház
Nevezni egy kategóriában lehet 16-99 éves korig, 

két szabadonválasztott költeménnyel a magyar nagyjaink műveiből.

Részvételi szándékát 2008. április 15-ig jelezheti 
a vámospércsi könyvtárban Nyakas Gábornénál, 

valamint telefonon, Somogyi László Gábornál (06-30- 276-4083),
vagy e-mailban: somogyilaszlo@yahoo.com.

Nevezési díj nincs!

Program: 
10.00: elődöntő

12.30: ebéd a résztvevőknek
13.00: döntő

15.00: eredményhirdetés
16.00: gála-műsor , 

ahol ünnepi köszöntőt mond MénesAndrea polgármester, 
valamint a díjazottak mellett a PIRICSI-KE színjátszócsoportja is fellép.

Rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Az elõadások 18 óra 30-kor kezdõdnek. Belépõdíj egy-
ségesen: 400. Ft. Csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján más idõpontban is fogadunk. 
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a mûve -
 lõ dési házban. Havi bérlet vásárlása esetén vala-
mennyi film 50 %-os kedvez ménnyel tekinthetõ meg. 
A bérletet névre szólóan lehet megvásárolni, másra át
nem ruházható!

11. PÉNTEK: ALVIN ÉS A MÓKUSOK (98 perc)
Színes, szinkronizált, am. rajzfilm.
Korhatár nélkül megtekinthető!
18. PÉNTEK: ASTERIX AZ OLIMPIÁN (115 perc)
Színes, szinkronizált, francia kalandfilm.
Korhatár nélkül megtekinthető!
25. PÉNTEK: JOHN RAMBO (120 perc)
Színes, am. akció – thriller.
18 éven aluliaknak nem ajánlott!

A Vámospércsi Hírekben
meghirdetett internetes tan-
folyam elkezdődött a könyv-
tárban és a teleházban. A
nagy érdeklődésre való te -
kintettel márciusban „raj-
tolt” oktatás áprilisban is
foly tatódik. A kezdő és a
haladó képzések megtartásá-
ra egyaránt sor kerül az igé-
nyekhez mérten. A könyvtár-
ban Nyakas Gáborné, a tele-
házban, pedig Molnár Eme -
se vezeti a képzést, mely
1000 Ft-ba kerül, és 10 órát
foglal magában. A tanfolya-
mon a résztvevők megismer-

kedhettek az internet lehe-
tőségeivel: levelezhettek,
böngészhettek, kereshettek
menetrendet, internetes
bol tokban nézelődhettek,
szöveget szerkeszthettek és
nem utolsósorban az ügyfél-
kapu működését is megis-
merhették. Az eddig megtar-
tott oktatáson a jelenlévők
sok új dolgot megtanulhat-
tak, s nagyon jól érezték
magukat, az esték barátsá-
gos hangulatban teltek el. 

Nyakas Gáborné
könyvtáros

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

Hihetetlenül gyengén raj-
toltak a focisták. Három for-
duló alatt két hazai és egy ide-
genbeli meccsen mindössze
egyetlen pontocska termett
Halászéknak, amire talán
még a legpesszimistább
drukkerek sem számítottak.
Így aztán a télen még a 6.
helyen pihenő, a dobogó
harmadik fokától csupán hét
pontra álló legénység a 18.
fordulót követően a 10. hely-
re visszacsúszva, a bronzér-
mes pozíciótól 14 (!) pontra
várhatja a folytatást. De néz-
zük sorban! Az idénynyitón
hazai pályán a Körösszakál
vendégeskedett városunk-
ban, s az előzetesen kötele-
zőnek számító három pont-
ból mindössze egy termett
az 1-1-es döntetlennek kö -
szönhetően. Ráadásul az ifis-
ták is elbuktak 3-1 arányban.
Ezt követte a listavezető
Blondy elleni idegenbeli fel-

lépés: 1-0-s félidei eredmény
után sima, 3-0-arányú hazai
győzelem született, s ezzel
nem is volt baj, hiszen erre
azért számítani lehetett (ifi:
8-1). Ám jött a dobogó máso-
dik helyén telelő Földes elle-
ni újabb hazai derbi, s 2-0
arányban megint csak elbuk-
tak a mieink. Pedig egy
dobogóról ábrándozó gárdá-
nak hazai pályán minimum
egy döntetlent ki kellett vol-
na harcolni az éremszerzési
esély megtartásához. Mind -
ez azonban jelenleg igen-
csak távoli ábrándnak tűnik.
A játéknap egyedüli örömte-
li pillanatát az ifisták 5-3-as,
első tavaszi diadala okozta, s
bizony ennek is itt volt már
az ideje. De vajon mi okoz-
hatta ezt a rajt utáni váratlan
zuhanórepülést?

– Sajnos, hiába voltak meg
a helyzeteink, nem tudtuk
azokat értékesíteni – magya-

rázta az eddigi produkcióju-
kat Oláh Sándor edző. – A
Körösszakál ellen a kidolgo-
zott lehetőségek alapján
gólokkal kellett volna nyer-
ni, ehelyett egy bekapott
potyagól miatt iksz lett a
vége. A Blondy ellen két erő-
sen vitatható tizenegyest is
kaptunk, ennek ellenére ezt
a vereséget nem szükséges
magyarázni. Nem úgy a
Földes ellenit, hiszen az első
félidőben négy óriási zic-
cert hagytunk ki, s egy kis
odafigyeléssel akár a három
pontot is eldönthettük vol-
na. Ehelyett a szünet után
kaptunk kettőt, s el is úszott
a meccs. Nem repesünk az
örömtől, sajnos, továbbra is
kísért bennünket a kataszt-
rofális helyzetkihasználás,
egyszerűen nem tudunk
gólt rúgni. A jobbnál is jobb
helyzetet akarunk kidolgoz-
ni, ahelyett, hogy egyszerű-

en a hálóba rúgnánk a lab-
dát. Ha ezen a téren sikerül-
ne előbbre lépnünk, úgy
talán még lenne esélyünk a
visszazárkózásra, ám már is
nagyon nehéz helyzetbe
hoztuk saját magunkat –
kesergett Oláh Sándor.

Az állás 
a 18. forduló után

1. Blondy FC 18 12 3 3 42-14 39
2. Mikepércs 18 11 5 2 38-23 38
3. Földes 18 11 4 3 41-16 37
4. Tiszacsege 18 10 2 6 41-32 32
5. Nyírábr. 18 9 4 5 50-32 31
6. Nádudvar 18 7 4 7 32-25 25
7. Nyíracsád 18 7 4 7 30-31 25
8. Konyár 18 7 3 8 18-36 24
9. Mezősas 18 7 2 9 38-38 23

10. Vámosp. 18 7 2 9 27-29 23
11. H.-hadház 18 7 1 10 34-37 22
12. K.-szakál 18 5 4 9 26-37 19
13. Görbeháza 18 4 7 7 20-33 19
14. Fülöp 18 4 5 9 29-43 17
15. Sz.-pétersz. 18 5 1 12 23-50 16
16. Nagyrábé 18 3 5 10 21-34 14

Kikeleti nótaműsor
Felejthetetlen élményben

volt részük azoknak a kedves
vendégeknek, akik a műve-
lődési házban – a képviselő-
testület jóvoltából díjmente-
sen – szervezett „Kikeleti
nótaműsort” választották
vasárnap délutáni kikapcso-
lódásként. Nemzeti ünne-
pünk másnapján a Deb re -
ceni Magyar nóta Egyesület
tagjai Jeremiás Béla prímás
és Tordai Jenő zenésztársa
kíséretében fergeteges mű -
sorral örvendeztették meg a
nem túl nagyszámú, ám
annál lelkesebb közönséget.
A 6-800 fős publikumhoz
szokott társulat ugyanolyan
szeretettel énekelt a marok-
nyi közönségnek, mintha
zsúfolásig tele lett volna a
művelődési ház. Bánhatja,

aki nem jött el – mondták,
akik jelen voltak, hisz ők tud-
ják, hogy milyen élménnyel

lettek volna szegényebbek,
ha a borongós időben nem
mozdulnak ki otthonról. Bí -

zunk benne, hogy aki jelen
volt, elviszi a jó hírt, s legkö-
zelebb többen jönnek a hívó
szóra. A csodálatos magyar-
nóták, operettslágerek mel-
lett örökzöld dallamok, kup-
lék sőt még egy erdélyi
vidám mese is elhangzott
Kóka Rozália gyűjtéséből a
több mint két órás műsor-
ban. Húsvét hétfőjén a romá-
niai testvértelepülésünk –
Szilágynagyfalu – hívta ven-
dégül az előadókat, akik
örömmel tettek eleget a
meghívásnak. Soós Judit, az
egyesület „kis Edith Piafja”
április 19-én 17 órakor önál-
ló esten mutatkozik be a
Debreceni Vasutas Egyet -
értés Művelődési Házban,
ahol a sztárvendégek Payer
Öcsi és Demeter Ági lesznek. 

Míves, hímes tojásokat festettek
Igazi kis csodákkal teltek

meg a kosárkák, tálkák a
művelődési házban megren-
dezett tojásfestő versenyen.
A tavaszi szünet első napján,
a nagy húsvéti készülődés
idején, Rácz Ildikó tanárnő
és a művelődési ház dolgozói
segítségével, ügyes kezek
festették, rajzolták, írták a
szebbnél szebb mintákat a
húsvéti tojásokra. Az „alap-
anyagokat” – több mint két-
száz tojást – Lakatos József
képviselő ajánlotta fel, Bá -
legáné Erzsike és Deákné
Icuka megfőzték, a sok kis

gyerek pedig nem megette,
mint a mesében, hanem
hazavitte a remekműveket,
amelyek igazi díszei lettek az
ünnepi asztaloknak. A ren-
dezvényt meglátogatta Mé -
nes Andrea polgármester-
asszony is, aki megdicsérte a
gyerekek gyönyörűséges
mun káit. A legügyesebbek
(Németi Krisztina, Hetey
Anett, Szabó Loretta, Tarr
Fruzsina és Jónás Sándor)
egy-egy bekeretezett tűzzo-
máncképet kaptak ajándék-
ba, ezeket a tűzzománc szak-
kör tagjai  készítették.

ARCADIA-egészségnap az iskolában
Januárban érkezett meg

iskolánkba az ARCADIA-
REKLÁM Kft. pályázati fel-
hívása egészségnap megtar-
tására. A feladatot Sa ru di
Sán dorné és én kaptuk,
hogy előkészítsük, megpá-
lyázzuk és lebonyolítsuk a
rendezvényt. Ehhez először
is ke resni kellett egy megfe-
lelő időpontot, ugyan   is
március közepéig le kellett
bonyolítani az eseményt. Az
iskolai programnaptárban
csak már cius 7-ike volt sza-
bad. Ezt követően előzetes
igényfelmérést végeztünk,
mert a résztvevők mini-
mum létszáma is követel-

mény volt. Mindezek után
beadtuk a pályázatot. Az
egészségnap célja: kóstoló-
val, ingyenes szűréssel egy-
bekötött tájékoztatás az
egészség megőrzéséről, az
egészséges táplálkozásról,
fogápolásról, vitaminokról,
vitaminkészítményekről. A
szűrővizsgálatok el végzésé-
re Üveges Andrea védőnőt
kértük fel. (Ezúton is köszö-
net a közreműködésért.)

A résztvevők kóstolás
útján ízelítőt kaphattak az
Eurovit pezsgőtablettából
valamint teljes kiőrlésű
lisztből készült termékek-
ből, melyek megsütését a

kapott lisztből Hajduné
Magdika vállalta magára,
sőt kiegészítette saját ter-
mékeivel, hogy gazdagabb
legyen a kínálat. (Ezúton is
köszönjük a segítségét.) A
gyerekek Tutigumi tamin-
készítményt kóstolhattak
va lamint matricát kaptak. A
felnőttek szóróanyagot vi -
hettek haza a legmoder-
nebb, otthon is használható
készülékekről. Re giszt rá -
ciós lapokat is töltöttek ki.
Ezeket a lapokat visszaküld-
jük, és sorsoláson vesznek
részt. A szerencsés nyerte-
sek értékes tárgyjutalmakat
nyerhetnek a kiíró által

júniusra tervezett sorsolá-
son. A nyertesek közvetle-
nül az ARCADIA-tól kapják
meg nyereményüket.

A délután jó hangulat-
ban telt. Sokan megtisztel-
ték jelenlétükkel a rendez-
vényünket. Ezúton is kö -
szönjük mindenkinek, aki
eljött. A 8.-os lányokból álló
hostesscsapat profi mó -
don és nagy lelkesedéssel
végezte munkáját. Nekik is
szeretnénk megköszönni a
fáradozásukat. 

Reméljük, ha más alka-
lommal is lesz hasonló ren-
dezvényünk, érdeklődésre
számíthatunk.

A Városi Könyvtár nyitvatartása

Hétfő: 9–18
Kedd: 9–18
Szerda: 9–18
Csütörtök: 9–18
Péntek: 9–18
Szombat: 9–13

Szolgáltatások:

Térítésmentesen:
könyv- és folyóiratkölcsönzés, 

helyben olvasás, könyvtárközi kölcsönzés 
Térítés ellenében:

internet-használat, fénymásolás, faxolási lehetőség

A könyvtár elérhetőségei:

Címe: 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2.
Telefon: 52/590-038

E-mail cím: konyvtar.vp@freemail.hu

Elkezdődött 
az internetes tanfolyam

Fergeteges finálé (Fotó: Sz. Vrancsik Éva)

A legjobbak ajándékot kaptak
(Fotó és szöveg: Sz. V. É.)

A képzés ebben a hónapban is folytatódik
(Fotó: Sz. V. É.)
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