
Csak azért is
A polgármestertől és a képviselőktől, cserébe a leg-

alább négy évre megszavazott bizalomért, mindig
azt várja a lakosság, hogy a korábbitól eredménye-
sebben képviselje érdekeiket, lehetőleg jobb legyen
az élet az adott településen, és látványosabb a fejlő-
dés. S ha csak a kirakatberuházásokon múlna egy-
egy városvezetés megítélése, minden bizonnyal leg-
többjüket ma leváltanák, hiszen a kormány által
lefaragott költségvetésükkel, önerőből esélyük sincs
nagy volumenű projektek megvalósítására. 

Hiába kér a nép, ha ott fent, a milliárdos urak
elvették, amiből adni lehetett volna. Hiába akar
egy önkormányzat megfelelni az elvárásoknak,
hiába törekszik minden erejével azon, hogy minél
szebbé, élhetőbbé tegye városát: egyedül nem megy.
Miután négy éve kis hazánk is uniós tagországgá
vált, a kormányzati kommunikáció szerint elértük
a Kánaánt, dübörög a gazdaság... stb. Állítják, soha
nem látott mértékű támogatásokhoz juthatunk, s
fellendülhet újra az ipar, a mezőgazdaság, persze
csak akkor, ha valahogyan sikerül túlélnünk a
megszorításokat, ha mondjuk nem fagyunk meg a
lakásban, vagy nem halunk éhen. Persze az uniós
források mélysége nem vetekszik ama bizonyos
feneketlen kúttal, így Bajnai Gordon forgatóköny-
ve szerint az történik, hogy a balliberális baráti kör
vállalkozásai, óriáscégei, a kormánnyal szimpati-
záló önkormányzatok – nyilván mint legkedve-
zőbb ajánlattevők – szépen elnyerik a nagy pénze-
ket, a többiek pedig indoklás nélkül kiesnek a
kosárból. Ez utóbbi kategóriába tartoznak a fide-
szes vezetésű városok, így Vámospércs is, mely más
településekkel összefogva évek óta eredménytelenül
pályázik a csatornázás kiépítésére. A csapok tehát
kinyíltak, lehet pályázni, az már más kérdés, hogy
lesz-e érdemi eredménye, foganatja. Ebben a mai
kilátástalan gazdasági helyzetben a városvezetés
egyetlen esélye, ha juszt is mer nagyot álmodni, s
kitartással, energiái mozgósításával újra és újra
megpróbálja érvényesíteni akaratát. Nos, Vámos -
pércs a sokadik pofon után sem adja fel, és Ménes
Andrea polgármester – dacára az őt érő folyamatos
támadásoknak, füstbe ment terveknek – rendület-
len hittel küzd a város és az itt élők felemelkedésé-
ért. S nála nem számít, hogy egy győzelem hány
vereségbe kerül, mert tudja: amit tesz, azt a telepü-
lés jövőjéért teszi.

Igazán büszkék lehetnek a vámospércsiek az
elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégiára,
melyhez hasonló, tartalmilag ennyire átgondolt,
szakmailag ilyen fokon igényesen kivitelezett terv
nincs sok az országban. Az Új utakra címet viselő
projekt nagyszerűsége elsősorban abban rejlik –
túl a világos, áttekinthető, ugyanakkor szemet gyö-
nyörködtető látványterveken –, hogy ötvözi a
különböző generációk igényeit, tehát egyfajta
komplexitásra törekszik. Az elkészítéshez először
diagnózist kellett felállítani, hogy megállapíthas-
sák, hol milyen „terápia”, gyógymód szükségeltetik.
A meglévő gazdasági (magas munkanélküliség,
alulképzettség) és műszaki problémák (belvíz,
szennyvíz... stb.) orvoslására konkrét javaslatok
fogalmazódnak meg: modern lakóparkot, üzlethá-
zat, játszóteret, panziót, lovardát építenének, új
városközpontot, polgármesteri hivatalt alakítaná-
nak ki. De létrehoznának élelmiszeripari-, mező-
gazdasági szakközépiskolát, ehhez kapcsolódva
inkubátorházat, új tűzoltóságot, szakorvosi rende-
lőt is. 

Élünk, dolgozunk, miként Szabó Pál írta: „Ahogy
lehet.”

Hassó Adrienn 

Fókusz Majális szép számú közönséggel
Változatos programok az uniós csatlakozás évfordulóján

2004 óta már nemcsak a
„munka ünnepe”, hanem az
európai uniós csatlakozás
évfordulója is május elseje,
amelyet közismerten majá-
lisnak nevezünk. Az önkor-
mányzat e napra évről évre
színes, változatos progra-
mokkal hívogatja a lakossá-
got a városi sporttelepre,
amely hagyományos helyszí-
ne a városi nagyrendezvé-
nyeknek. 

Az időjárás kegyes volt,
így néhány csepp esővel
megúsztuk a napot, kelle-
mes, jó időben tölthették
együtt családok, baráti társa-
ságok, munkahelyi, iskola
közösségek és valamennyi
résztvevő a majálist. Reggel
ping-pong bajnoksággal kez-
dődött a nap, amelyet a tor-
naterembe szervezett Ács
Péter. A korai kezdés nem
vette el a játékkedvet, sőt
utána még a kispályás focira
is többen beneveztek az ütö-
getők közül. Közel százan
indultak útnak a hagyomá-
nyos kerékpártúrára, amely
a nyírábrányi határátkelőig
tartott, ahol kis uniós zász-
lókkal dekorálták ki a részt-
vevők az immár shengeni
határátkelőt. Szinte egész
nap zajlottak a kispályás
focimeccsek, hisz a felnőt-
tek és a gyerekek is nagy lét-
számban neveztek a verse-
nyekre. A műfüves pályát

igen-igen élvezték a kör-
nyező településekről meghí-
vott csapatokkal együtt a
mieink is. 

Harmincöt bográcsban,
üstben rotyogtak a jobbnál
jobb ételek, közülük csak-
nem húsz csapat választotta
a hagyományos alföldi étel, a
slambuc készítését, amely-
ből versenyt is rendeztek a
szervezők. Kézműves foglal-
kozások, arcfestés, babafotó-
zás, uniós totó, májusfadíszí-
tő-verseny, közös torna,
kareokee-verseny majd az
amatőr együttesek bemutat-

kozása csalogatta a színpad
elé a szép számú közönsé-
get. 

Helyi tehetségek – színját-
szók, néptáncosok, modern-
táncosok, népdalénekesek,
mazsorettesek, standard tán-
cosok műsora után Mé nes
Andrea polgármester szép
anyák napi köszöntője csalt
könnyeket a szemekbe. Kis
óvodások versekkel, Grega
Csaba pedig  csodálatos éne-
kével fokozta a megható pil-
lanatokat. Sztárven dégként
Delhusa Gjon érkezett, aki-
nek fülbemászó slágereit

együtt énekelte szépkorú és
fiatal egyaránt. Ugyanígy
dalolta a közönség a Szabó
Ferenc, szép hangú bagamé-
ri fiatalember által előadott
nótákat, akinek örömmel
adtunk lehetőséget a bemu-
tatkozásra. 

Nem okozott csalódást, a
vastapsok bizonyosan len-
dületet adnak további sze-
repléseihez is. Mint ahogyan
a szervezőknek is lendületet
adnak az ehhez hasonló sike-
res rendezvények!

Kép és szöveg:
Sz.Vrancsik Éva

XVIII. évfolyam, 5. szám
2008. május

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

Kidíszítették a határátkelőt  

Üstökben, bográcsokban főtt az ebéd Sorbanállás az arcfestésre

Labdát kaptak az iskolások A kis néptáncosoknak nagy sikere volt



Arany János utca 6.
szám alatti ház eladó.
Érdeklődni lehet a hely-
színen vagy az 

52/210-261 és a
06-30-598-37-34-es

telefonszámokon.

Új, 2 db 180x150 cm-
es fehér műanyag nyíló-
bukó hőszigetelt ablak
eladó. Érdeklődni lehet
az 52/ 210–147-es tele-
fonszámon.

Lakodalomra, ren-
dezvényekre főzést, hi -
degtálak készítését, své-
dasztalok dí szítését, ki -
segítő személyzettel vál-
lalom. Érdeklődni: Nap
u. 12 sz. vagy a 06-30-
525-53-43-as telefonszá-
mon lehet.
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Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. április

3-án tartotta következő ülését. Első napirendi pontban megtárgyalásra
került az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítá-
sa, amelyet elfogadott a testület. Második napirendi pontban a Hidro-Vp.
Kft. üzletrészének kivásárlásáról döntött a testület., majd az Észak-Alföldi
Régió Ivóvízminőség-javító program II. üteméhez való csatlakozás szán-
déknyilatkozat aláírására hatalmazta fel a polgármestert a testület.
Negyedik napirendi pontban döntés született arról, hogy a közterület-
használat rendjéről szóló 17/2005. (IX.09.) ÖR mellékletét az aljegyző
vizsgálja felül, és tegyen javaslatot a mozgóárusok közterület-használati
díjaira. Következő napirendi pontban a testülete úgy határozott, hogy
részt kíván venni a helyi településfejlesztési akció ÉAOP- 2007-5.1.1.E.
,,Vámospércs belvárosának fejlesztése” pályázatában, melynek teljes
összege 56 860 032 forint, és az önkormányzat által kötelezően biztosí-
tott önrész 12,06% azaz 6.860032 forint, melyet az önkormányzat 2008.
évi költségvetés terhére biztosítja. Hatodik napirendi pontban a helyi
civil szervezetek által benyújtott 2007. évben nyújtott támogatások
elszámolása tárgyában készített beszámolót fogadta el a testület. Ezt
követően döntés született arról, hogy a. Magyar Májátültetettek
Érdekvédelmi és Sport Egyesülete által benyújtott kérelmet támogatja a
testület, és 4287 Ft-os támogatásban részesíti az egyesületet. Nyolcadik
napirendi pontban az önkormányzat tulajdonában lévő busz értékesíté-
séről született döntés, a kiírt pályázatok  közül Tóth Gábor üzleti ajánla-
tát fogadta el, illetve amennyiben a szerződéstől eláll a nyertes pályázó,
akkor a következő, legkedvezőbb ajánlatot, amelyet a Vasfű 2003. kft.
ajánlott, fogadta el a testület. Kilencedik napirendi pontban Pc-Trainer
Szá mítástechnikai Iskola Bt. ajánlatát tárgyalta meg a testület, és a követ-
kező döntések születtek: Vámos pércsi Általános Iskola tantermeinek
bérbeadásának díja munkanapokon 3000Ft/óra, hétvégenként 5000Ft/
óra alkalmanként, valamint felhatalmazta a polgármestert a szerződés
megkötésére a Pc-Trainer Számítástechnikai Iskola Bt.-vel. Tizedik napi-
rendi pontban a szociális ételkihordásra kötelezően előírt szállító gép-
járműre érkezett két üzleti ajánlat közül az Olympia Autóház: Opel
Combo 1.7dt, 75le, 1 083 333Ft+áfa, 2003. évjárat, 163 000 km futású
gépjárművet  vásárolta meg az önkormányzata testületi döntést követő-
en. Következő napirendi pontban döntés született arról, hogy
Vámospércs- Nyírmártonfalva települések szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztításának megvalósításához szükséges előzetes megvaló-
síthatósági tanulmány elkészítését a FIGHT- Kft- vel végezteti el az önkor-
mányzat.  Tizenkettedik napirendi pontban döntés született arról, hogy
a 0633 hrsz.-ú út nyomvonalának megváltoztatásához a követ kező felté-
telekkel hozzájárult a testület: a jelenlegi 0633 hrsz.-ú útnak a Vá mos -
pércs-Bagamér összekötő út felé eső szakasza a transz  formátorral és
annak védőtávolságával együtt az Önkor mányzat tulajdonában marad,
valamint az eljárások minden költségét a kérelmező ügyfél fedezi.
Következő napirendi pontban arról döntött a testület, hogy Főnix
Future Kft. javára ahhoz, hogy a Vá mospécs, Pacsirta u. 27. sz. alatti tár-
sasházban kialakítandó húsárú üzlet számára 4db parkolóhelyet biztosít
a 61/12 hrsz.-ú ingatlanán a következő feltételekkel: a parkolóhelyek
nem kizárólagosan használhat ják, valamint annak kialakítása csak az
Önkormányzat által készíttetett tervek alapján történhet. Tizen negyedik
napirendi pontban határozott arról a testület, hogy a Magyar Öku me -
nikus Segélyszervezet által felajánlott segélyeket elfogadja és az önkor-
mányzat a segélyek elszállítását saját költségén, végzi el. Tizenötödik
napirendi pontban a testület elfogadta a Szociális Szol gál tató Központ
házirendjét. Következő napirend alatt Ménes Andrea polgármester tájé-
koztatót adott az Országos Ka taszt rófavédelmi Főigazgatóság ellenőr-
zési jegyzőkönyvéről, melyet a testület elfogadott. Következő két napi-
rendi pontban döntés született arról, hogy a Képviselő-testület elfogad-
ta a Mikro térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs
Gyermekjóléti Szol gálat szakmai programját. Tizen kilencedik napirendi
pontban határozott arról a testület, hogy átlép az Ér melléki Helyi
Közösségbe, és a képviselőjének kijelöli Ménes Andrea polgármestert.
Huszadik napirendi pontban a úgy határozott a testület, hogy kiírja Vá -
mospércs Város Önkormányzat Polgár mesteri Hivatalának jegyzői állás
pályázatát, a pályázati feltételeket a hatályos jogszabályoknak megfelelő-
en írta ki a testület. Következő napirendi pontban a Vámospércsi Kht.
alapító okiratát módosította a testület, majd a Váci Mihály utcai burko-
lat-felújítás munkálataira bekért ajánlatok megtárgyalása után a testület
egyik cég ajánlatát sem fogadja el, ezért 2008. április 11.-ig új ajánlatokat
kért be. Végül huszonharmadik napirendi pontban a címzett támoga-
tásról való lemondásról, illetve az ÖNHIKI támogatásra igény benyújtá-
sáról döntött a testület: az Iskola u. 1. szám alatti Általános Iskola bővíté-
se elnevezésű, címezett támogatással megvalósult beruházáshoz a fel
nem használt, és le sem hívott 6 654 959 Ft. címzett támogatásról
lemond, valamint támogatási igényt nyújtott be az önhibájukon kívüli
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. Ezt
követően zárt ülésen folytatta munkáját a Képviselő-testület.

Következő ülését a testület április 21-én tartotta, az első napirendi
pontban 2007. év költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés
megtárgyalása szerepelt, amit a testület elfogadott és megalkotta a
10/2008. (IV. 21.) számú rendeletet az Önkormányzat 2007 évi zárszám-
adásról. Ezt követően a testület úgy döntött, hogy a közterület használa-
ti díj tervezett díjmérték emelését elfogadja, a közterület- használat rend-
jéről szóló 17/2005. (IX. 09.) ÖR. sz. rendeletének módosításról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltakkal egyetér-
tésben elfogadja a rendelet módosítását. A harmadik napirendi pont
Vámospércs Gyámhivatal hatáskörébe tartozó feladatok 2007. évi telje-
sítéséről szóló beszámoló megtárgyalása volt, amiről Dr. Nagy Szilvia
gyámhivatal vezetője tartott részletes beszámolót. A testület a beszámo-
lót elfogadta. Ezt követően az általános iskola igazgatói pályázat kiírásá-
ról született döntés. Az ötödik napirendi pontban a Váci Mihály utcai
burkolat-felújítási bekért ajánlatok elbírálásáról volt szó, és a testület úgy
döntött, hogy Vámospércs Váci Mihály utca útburkolat felújítási mun-
kálataira a COLAS Rt. ajánlatát fogadja el és felhatalmazza Ménes Andrea
polgármestert, hogy a kivitelezésre szerződést kösse meg. A Váci Mihály
burkolat – felújítással kapcsolatban a Colas Rt. üzleti ajánlatában sze-
replő burkolat vastagságot – amennyiben lehetséges – a pályázaton
elnyert összegig növelje meg. Ezt követően a Művelődési Ház kiviteli
tervdokumentációjának elkészítésére benyújtott ajánlatok bírálata
következett, amivel kapcsolatban a testület úgy határozott, hogy 2008.
szeptemberéig az I. és II. ütem megvalósítására az Archistat Kft. által
készített árajánlatot fogadja el (a közbeszerzési értékhatáron belüli
összeget megjelölve), amely cég az engedélyes tervet is elkészíti, és figye-
lembe véve a szerzői jogok védelmét is, az önkormányzat szerződést köt
az Archistat Kft.-vel bruttó 3 600 000Ft-os áron, és felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy kösse meg a szerződést. Hetedik pontként a Mű ve -
lődési Ház felújítási munkáinak (I-II. Ütem) kivitelezője kiválasztására
szükséges közbeszerzési pályázat kiírójának kiválasztása szerepelt,
amely esetben a Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül az
E-Kvalitás Minőség ügyi és Tanácsadói Kft. ajánlatát fogadta el, és felha-
talmazta a polgármestert, hogy kösse meg a szerződést a céggel bruttó
600 000 Ft értékben. Nyolcadik napirendi pontként Dr. Rácz Norbert
pályázatíró tartott tájékoztatást pályázatokról, valamint a testület úgy
határozott, hogy támogatja az Általános Iskola részvételét Hajdú-Bihar
Megyei Közok tatási Közalapítvány által meghirdetett pályázaton.
Kilencedik napirendi pontként temetőparcellázással kapcsolatos tájé-
koztató hangzott el, amivel kapcsolatban a testület úgy döntött, hogy a
Prizma Kft. által készített vázlatok közül a 6.a. számú verzió kerüljön
kidolgozásra. A következőkben a helyi civil szervezetek 2008. évi támo-
gatásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása zajlott le, és a testület lét-
rehozott egy ad hoc bizottságot annak érdekében, hogy folytasson tár-
gyalásokat a Bocskai SE elnökségével a sportolók utaztatásával kapcso-
latban az önkormányzati támogatásokat figyelembe véve, valamint meg-
határozta az önkormányzat 2008. évi költségvetéséből a civil szerveze-
teknek nyújtott támogatás mértékét. A következő napirendi pontban a
testület közoktatási szakértőt jelöl ki a Vámospércsi Általános Iskola és
Óvoda gazdálkodásának és működésének felülvizsgálatára, ezt követően
pedig a Vámospércs Városi Önkormányzat és a Vámospércs Általános
Iskola között létrejövő megállapodás elfogadásra került. Ezt követően
zárt ülésen folytatta munkáját a Képviselő-testület.           Ménes Andrea
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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.

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

Az óvodában minden évben megemlékeznek 
a Föld Napjáról, amelynek dátuma: április 22.

Virágokat, kis fákat, cserjéket ültetnek 
a gyerekek, természetesen az óvó nénik 

segítségével és irányításával. A környezettudatos
nevelést már az óvodában el kell kezdeni, hisz

akkor várható, hogy az évek múlásával környeze-
tére igényes, a természetet szerető és védő felnőtt

válik a ma még néhány éves gyermekből.
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MÁRCIUSBAN SZÜLETETT: 

KREK PATRICIA (Krek Krisztián és Suba Tímea)

ÁPRILISBAN SZÜLETTEK:

RÁCZ RÉKA ERIKA (Rácz László és Ferenczik Tünde)
KOPEZDA KITTI (Kopezda Csaba és Polgár Andrea)
PIRÁNSZKI ÁDÁM (Piránszki Zoltán és Varga Nóra)

ÁPRILIS HÓNAPBAN

HÁZASSÁGKÖTÉS NEM VOLT.

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK: 

ZUBOR FERENCNÉ (sz.: Kiss Erzsébet) 
MEGYESI SÁNDORNÉ (sz.: Bőde Erzsébet Ilona) 
NAGY JÁNOSNÉ (sz.: Kelemen Mária) 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

özv. NAGY JÁNOSNÉ
Sz.: Kelemen Mária

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

özv. MEGYESI SÁNDORNÉ
Sz.: Bőde Erzsébet

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

részvéttel osztoztak.

Tájékoztatás
Vámospércs Város Önkor -

mány  zat Okmányirodája tá jékoz-
tatja az illetékességi területéhez
tartozó egyéni vállalkozókat, hogy
a Köz ponti Statisztikai Hivatal
2008. január 1-jétől új, az Európai
Uniónak megfelelő TEÁOR’08 Gaz-
dasági tevékenységek egységes
ága zati osztályozási rendszerében
meghatározott szakmakódokat adott
ki. Ez a vállalkozói igazolványok
cseréjét vonja maga után, melynek
határideje 2008. június 30.

A feltüntetett határidőig az iga-
zolványcserével kapcsolatban ke -
ressék fel ügy félfogadási időben az
Ok mány irodát Vámospércs, Béke
u. 2. szám alatt.

Az ügyintézés időpontegyezte-
tés alapján történik. 

Bejelentkezni lehet személye-
sen, vagy az 52/210-001 telefon-
számon.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő kedd csütörtök:
7.30–12.00, 13.00–15.00
Szerda: Nincs ügyfélfo gadás
Péntek: 7.30–12.00
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Két nap az egészségünkért határon innen és túl
A  RÉV 2000 Szociális és

Mentálhigiénés Közhasznú
Segítő Alapítvány Életfa
Programja által 2 napos
egészségnevelő kirándulá-
son vehetett részt 15 vá -
mospércsi fiatal és 15 erdé-
lyi fiatal Romániában. A vá -
mospércsi fiatalok főleg a
helyi asztalitenisz csapat-
ból kerültek ki, akik igen
eredményesen sportolnak.
Az asztalitenisz szakosz-
tályt Ács Péter vezeti. Az
alapítvánnyal a Család se -
gítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnak több éves
kapcsolata van. A tizenéve-
sek komplex egészségvé-

delmében újabb mérföld-
kő letételét jelentette a
határon átnyúló civil szer-
vezetek és az intézmény
kapcsolatának.

A kirándulást megelőző
napon az Erdélyi magyar
gyerekek látogattak el Vá -
mospércsre. A vendégek a
Tájházban voltak elszállá-
solva. Az itt töltött idő alatt
a vámospércsi fiatalokkal
együtt közösen megtekin-
tették Vámospércs neveze-
tességeit, a köztéri szobro-
kat és a kopjafát.. Ács Fe -
renc tiszteletes úr megis-
mertette a fiatalokkal a haj-
dúváros és a református

egyház történetét. A vendé-
gekkel ellátogattunk a Lo -
vardába is. Délután a cso-
port  egészségnevelő elő-
adásokat hallgatott Dr Ko -
vács Károly orvos és több
orvostanhallgató közre-
mű ködésével. A serdülő-
korról, a pályaválasztás
nehézségeiről is hallottak
előadást a fiatalok. A serdü-
lők helye a családban, a ser-
dőlők kortárs kapcsolatai-
ról Váradi Jánosné beszélt
a résztvevőknek. Az este
sportprogrammal zárult,
az erdélyi és vámospércsi
fiatalok pingpongoztak.
Szombaton indultak a gye-

rekek Nagyváradra és a
Bihari-hegységbe. 

A városnézés után a csa-
pat a tavaszi színekben
pompázó hegyekbe ment.
A komoly témák feldolgozá-
sa mellett jutott idő a spor-
tolásra, ismerkedésre is. A
tartalmas és hasznos időtöl-
tés alatt a fiatalok között
barátságok szövődtek, és
már tervezgetik a baráti
találkozó folytatását a hatá-
ron innen és túl. Köszönjük
ezt a lehetőséget a program
megpályázóinak,  a szerve-
zőknek és minden közre-
működőnek, aki a megvaló-
sítást elősegítette!
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„Mesél a Sárrét”
Három tanuló vett részt a „Mesél a Sárrét” megyei

mesemondó versenyen: Borsó Fanni (4.c), Demjén
Flóra (4.b), valamint a II. helyezést elért Medgyesi
Rebeka (6.a).

Szobrászverseny
Hagyománynak számít az alsó tagozatosok között a

szobrászverseny. Szebbnél szebb szobrokat készítet-
tek a gyerekek gyurmából.

2. évf.: I. 2.c, II. 2.b, III. 2.a, 3. évf.: I. 3.b, II. 3.a, III.
3.c, 4. évf.: I. 4.b, II. 4.c, III. 4.a

Ötödölő
2. évf.: I. Borsó Zsolt (2.c), II. Papp Dávid (2.b), III. Maczó Róbert (2.a)
3. évf.: I. Ignáth Imre (3.a), II. Gyetkó Ildikó (3.b), III. Tarcsai Tamás (3.a)
4. évf.: I. Gere Valter (4.a), II. Pólyik Tamás (4.a), III. Nagy Attila (4.c)

Humán tanulmányi verseny döntő
5-6. évf.: I. 6.c, II. 6.a, 5.c,7-8. évf.: I. 7.c, II. 8.a, 8.b, III. 7.a

Alapműveleti matematika verseny
A Létavértesen megrendezett kistérségi versenyen

nagyon szépen szerepeltek diákjaink:
I. Mészáros Anett (6.a), III. Nagy Nikolett (6.b), IV.

Szabó Odett (5.c), V. Borsó Fanni (4.c), V. Francis ko -
vich Béla (5.c)

Versmondó verseny
A költészet napja alkalmából versmondó versenyt

rendeztünk az iskola könyvtárában.
5-6. évf.: I. Balogh Károly (6.), Újléta, II. Keserű Richárd

(6.c), III. Porczió Ágnes (6.a)
7-8. évf.: I. Csontos Gergely (8.c), II. Grega Melinda (8.b),

II. Szaporán Tímea (8.b), Újléta, III. Újvári Krisztina (8.a)

Föld napja
Iskolánkban is megünnepeltük a Föld napját. A 3.

évfolyamos tanulók és a 4.c osztály szemétszedési akció-
ban vett részt. A felső tagozatos osztályok 4-4 fős csapa-
tokkal vettek részt a Föld napjához kapcsolódó totó kitöl-
tésében, valamint az iskola udvarának virágosításában.

5-6. évf.: I. 5.c, II. 6.b, III. 5.a, 6.c , 7-8. évf.: I. 7.a, II.
7.c, 8.a, III. 8.c

Papírgyűjtés: 5-6. évf.: I. 6.c, II. 5.c, III. 6.a, 7-8.
évf.: I. 7.c, II. 7.a, III. 8.a 

Elemgyűjtés: 5-6. évf.: I. 5.a, II. 5.b, III. 6.c, 7-8.
évf.: I. 7.a, II. 7.c, III. 7.b

Diáksport

Futóverseny
Több, mint száz gyerek képviselte

iskolánkat a Debrecen maraton-futóver-
senyen. A 3,5 km-es távon korcsoportjá-

ban Grega Kitti (4.c) a III. helyen végzett.

Labdarúgás
Véget értek a körzeti diákolimpiai versenyek, melye-

ken Vámospércs is szépen szerepelt. A legjobb ered-
ményt a IV. korcsoportos fiú focisták érték el. A körze-
ti verseny megnyerése után a Létavértes, Berettyó -
újfalu és Zsáka iskolai csapatait legyőzve a megyei elő-
döntőkig jutottak el és a megyei V. helyet szerezték
meg. Az idén ők vihették el a fülöpi Mikulás-kupát vala-
mint a II. helyet a nyíracsádi Ady-kupán.

Gratulálunk a sikeres szerepléshez. Felkészítő: Antal
Csaba, Fodor László.

A II. és III. korcsoportos labdarúgók szintén meg-
nyerték a körzeti bajnokságot, de Derecske csapata
erősebbnek bizonyult, így nem sikerült a középdön-
tőbe jutás. Felkészítő: Sütő Csaba, Fodor László

Kézilabda
Leány kézilabdában mindkét korcsoportban II.

helyezést értek el csapataink. Felkészítő: Kovácsné
Nagy Anikó, Fodor László

Tarr Anita

Munkát szeretnének, nem segélyt
Nemrég hangzott el a Kos -

suth-rádió riportjában: kár,
hogy nem minden önkor-
mányzat viszonyul úgy a ro ma
lakossághoz, mint a vá mos-
pércsi, amely a romáknak feb-
ruárban közösségi házat
adott, amely a közeljövőtől
teleházként is működni fog –
mondta a roma ér dekvédelem
megyei első embere. Ma gyar -
ország né pességének min-
tegy a fele él mély nyomorban
– hírelte a Magyar Hírlap, s ez
fokozattan igaz a roma ki -
sebbségre. Ez indított ben-
nünket arra, hogy felkeressük
Kozáp Ti bort, a vámospércsi
roma kisebbségi önkormány-
zat vezetőjét.

– Mi az oka annak, hogy a
roma vállalkozók legtöbbje
magyarokat alkalmaz? – tet-
tünk fel neki nyomban egy
kellemetlen kérdést.

– A romák a múlt rendszer-
ben mind dolgoztak, legin-
kább segédmunkásként az
építőiparban. Né pünk egyér-
telmű vesztese a rendszervál-
tozásnak, hisz ma már képzett
magyarként is nehéz elhelyez-
kedni. A romák jó másfél évti-
zede nem tudnak dolgozni, s
ha próbálkoznak, nehezen ta -
lálnak vissza a munka világá-
ba. Nincs bennünk elegendő
kitartás, megkopott a munka-
kultúrájuk. A roma és magyar
vállalkozók között nincs
különbség, egyformán gon-
dolkodnak, gyorsan meggaz-
dagodni, nekik nem az a cél-
juk, hogy a lakosságon szociá-
lisan segítsenek, hanem hogy
az alkalmazottaik minél keve-
sebb bérért minél többet dol-
gozzanak. Mint ahogyan a
magyar, úgy a cigány munka-
vállalót sem védi szakszerve-
zet, pedig ha valamikor, most
igazán lenne értelme az érdek-
védelmi tevékenységnek. 

– Hallom, hogy Önt sok
sorstársa irigyli, azt hiszik,

zsíros fizetést kap azért a
munkáért, amit végez.

– Ez nincs így, mindössze 4
ezer forintot kapok telefoná-
lásra havonta, ez persze nem
fedezi a mobiltelefonom költ-
ségeit. Ezért ne irigyeljen
engem senki. In kább segítse-
nek nekem a munkában.
Célom szolgálni a cigányság
felemelkedését, kész vagyok
bármikor bárkivel beszélget-
ni, meghallgatok mindenkit,
akinek panasza, sérelme van, s
megpróbálok segíteni. 

– A többségben él egy elő-
ítélet, miszerint a romák elő-
szeretettel viseltetnek a segély
iránt, s már nem is igen akar-
nak dolgozni…

– Pedig ez nincs így, mi
nem segélyeket szeretnénk,
hanem munkát. Éppen úgy,
mint a legtöbb magyar sze-
gény, ebben nincs közöttünk
különbség. 

– Önnek van-e munkája
jelenleg? 

– Nincs, pedig van szakvég-
zettségem. Vas- és fémszerke-
zet-lakatos vagyok, de nem
tudtam és tudok dolgozni,
ahogy megszereztem az okle-
velet, bezártak a gyárak, min-
denhonnan tömegesen küld-

ték el a dolgozókat. Ráadásul a
vidékiség még plusz teher az
emberen.     

– Hányan beszélnek va la-
milyen roma dialektust? 

– A kisebbségnek még a 10
százaléka sem, ha igen, lová-
riul.

Tibor (47) elvált férfi, egye-
dül neveli három fiát. A legna-
gyobb, a 20 éves Tibor erdé-
szetet és vadgazdálkodást ta -
nult a böszörményi Széche nyi-
szakközépiskolában, a 18 éves
Dávid rendőr lesz, a 10 éves
Jákóbnak meg még van ideje
gondolkodni. 

A közösségi házban ott van
velünk a kis intézmény minde-
nese, Jónásné Vadász Ilona, ő
felel a berendezésért, s persze
a programok szervezéséért.
Ilona helyben érettségizett
esti tagozaton, Nyíráb rány -
ban pedig kitanult gazdasági
informatikusnak is. Három
gyereke van, mind fiú, még
elemibe járnak.  

A közösségi ház 80 negyzet-
méteres, négy helyiség van
benne. Az épület a polgármes-
teri hivatal mögött található,
régen szolgálati lakás volt.
Tibor és Ilona elmondják:
Vámospércsen 2004 óta nem

beszélhetünk putrikról, szoc-
pol-kedvezménnyel épültek az
ikerházak, 32 család jutott így
félkomfortos lakáshoz. 

– Tegyük fel, egy munka-
nélküli házaspárnak van
négy gyereke: mennyiből él
egy ilyen család?

– A szülők kapnak fejen-
ként 25 600 forint szociális
segélyt, 60 ezer a családi pót-
lék, az összesen 111 300
forint. Ennyiből tengődnek
hatan – válaszol Tibor. – Saj -
nos, a kormányok nem veszik
komolyan a romák problémá-
it, nem teremtenek munkale-
hetőséget, csak választáskor
vagyunk fontosak, akkor bez-
zeg hallgathatjuk a sok ígére-
tet. Azt mondhatom, még a
Fidesz-kormány tett a legtöb-
bet értünk és a szegény sorban
élő magyarokért. Pedig a kiút
nem lehet más a számunkra,
mint az, hogy lehetőleg min-
denki tanul, szakképesítést
szerez, diplomázik. Szóval a
munkának és a felemelkedés-
nek nincs alternatívája. 

Tudta-e Ön…

…hogy a vámospércsi roma
lakosság dolgozóképes tagjainak
csupán 20 százaléka bír munka-
hellyel?

…hogy a közeljövőben négy
roma fiatal fog diplomázni?

…hogy jelenleg csupán egy
roma elkövető ül börtönben?

…hogy a roma házasságoknak
negyven százaléka cigány-magyar
vegyes házasság? 

…hogy a romák átlagban 10-15
évvel korábban halnak meg a rossz
életkörülmények és életmódnak
köszönhetően?

… hogy a helybeli romák negy-
ven százaléka él összkomfortos
lakásban?

…hogy a romák 15 százaléka
alkoholista?

Elégedett-e az életszínvonalával?

Februárban adták át a roma közösségi házat

VARGA JÓZSEFNÉ munkanélküli
Úgy gondolom, élhetnénk jobban a mos-
tani középszintnél, de egy keresetből ez
nehéz. Mire kifizetjük a számlákat, a gye-
reknek a bérletet, s még ugye néha ruház-
kodásra is költenünk kell, nem sok marad
a hónap végére. Egyedül talán a torma-
termelésből tudunk egy kicsit félretenni.
Nem engedhetünk meg magunknak
hosszabb nyaralást, így csak egy-egy
napra szoktunk elmenni a családdal
kirándulni.    

Ifj. HAJNAL SÁNDOR rokkantnyugdíjas
Teljesen elégedett vagyok azzal, ahogy
élek; ha akarom, el tudok menni nyaralni,
vagy ki tudok fizetni egy színházjegyet, s
néha meccsekre is járok. Ami igazán
hiányzik: az egészség, szerelem, szere-
tet. Alapvetően hibás a mai bűnbakokat
kereső közgondolkodás, hogy sikertelen-
ségeinkért, anyagi nehézségeinkért a
rendszert, a politikusokat tesszük felelős-
sé: Mindenki a maga szerencséjének a
kovácsa!

KOCSISNÉ NAGY ENIKŐ
óvodapedagógus
Bár nyilván jobban örülnék, ha a házfelújí-
tást meg tudnánk oldani saját pénzből, illet-
ve a későbbi autócserét hitelfelvétel nélkül,
azért nem panaszkodom. Nem vagyok
nagyravágyó, örülök, hogy van egy szép
családom, gyermekem, jó szakmám. Igaz,
nem tudunk félretenni, nem járunk külföld-
re nyaralni, de amire szükségünk van, azt
elő tudjuk teremteni. A rezsin és az élelmi-
szereken kívül kisebb-nagyobb rendsze-
rességgel költünk ruházkodásra is.  

GAJDOS SÁNDOR nyugdíjas
Itt, az Idősek otthonában igazán otthon
érzem magam, az étkeztetés első osztá-
lyú, a gondozónők kedvesek és segítő-
készek. Mondhatni, jól élek, bár a mosta-
ni drasztikusan megemelt ellátási díj
miatt elég kevés zsebpénzem marad.
Persze tudom, a kormány faragta le az
önkormányzatok költségeit. Korábban
pedig még félre is tudtam tenni, ma már
azt is meggondolom, hogy mennyit dohá-
nyozhatok. Ruházkodásra csak ritkán
költök.

SIMPF ORSOLYA tanuló, gyógytornász
Meg vagyok elégedve az életszínvona-
lammal, s ugyan megtakarításom nincs,
de örülök, hogy hozzá tudok járulni a tanít-
tatásomhoz. Persze saját lakást, autót
egyelőre nem tervezek, de például meg-
tehetem, hogy havonta áldozzak némi
összeget a kultúrára. Ha időm engedi, szí-
vesen megnézek egy-egy jó színházi elő-
adást, kiállítást, gyakran vásárolok köny-
veket. Hosszabb nyaralást jelenleg nem
tudnék finanszírozni, de hétvégente el
szoktunk járni kirándulni.  

ERDEI SÁNDOR újságíró
Az ember nem tudja magát függetleníteni
a közállapotoktól, még ha önmaga nem is
éhezik, nem boldogítja az a körülmény,
hogy lassan újra a három millió koldus
országa leszünk. A kormányzat munkája
fertelmes, egyre kevesebb pénzért egyre
nehezebben élünk. Szomorú, hogy nem
boldogul a törvénytisztelő, szorgalmas
ember, s hogy a korrupció soha nem látott
méretekben virágzik. Szomorú, hogy a
magyar népet oda dobták a kormányok a
karvalytőke martalékául.  

Ifj. KISS LÁSZLÓ munkanélküli
Sem az életemmel, sem önmagammal
nem vagyok kibékülve. Hiába érettségiz-
tem le, szereztem két szakmát és egy
nyelvvizsgát, több mint fél éve minden
próbálkozásom ellenére sem sikerül mun-
kát találnom. Fájlalom, hogy a munka -
adók sokszor még csak nem is értesíte-
nek a döntésükről. Szabadidőmben ver-
seket, dalszövegeket írok, ám ahhoz,
hogy ritkán eljussak egy-egy koncertre,
sokáig kell spórolni.

NAGY SÁNDORNÉ rokkantnyugdíjas
Elég szűkösen élünk, a mindennapi
megélhetésre is csak alig futja. Az alap-
vető élelmiszereken kívül gyümölcsöt is
csak ritkán tudunk venni. Ruházkodásra
keveset költünk, s nagyon megnézzük,
hogy hol vásárolunk. Kulturális progra-
mokra, színházra, mozira, hangverse-
nyekre már nem jut abból a kis pénzből,
amiből élünk. Üdülésről a jelenlegi hely-
zetünkben maximum csak álmodozha-
tunk.  

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

Grega Kitti

vers-, és prózaíró verseny gálaműsorára

Köszöntőt mond:
MÉNES ANDREA

polgármester

Időpont: 
2008. május 17 (szombat) 16 óra

Helyszín:
Művelődési Ház nagyterem

VÁMOSPÉRCSI KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Szeretettel várjuk az
édesanyákat,

nagymamákat
és minden

kedves érdeklődőt!
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Hét tétmeccsből négyszer örülhettek
Nem unatkoztak focis-

táink az elmúlt egy
hónap alatt, valóságos
meccsdömpingben volt
részük, hiszen hét tét-
meccset hagytak a hátuk
mögött. 

Ebből öt bajnoki, kettő
pedig Magyar Kupa csata
volt. A sikerességet tekintve
ez utóbbiban ment jobban,
mivel a megyei selejtezőso-
rozat első két köréből „túl-
lőtte” magát a társaság. Az
első fordulóban Monostor -
pályiban, majd a második-
ban, hazai környezetben a
Nyírábrány ellenében egya-
ránt 2-1-es győzelemmel har-
colták ki a to vábbjutást
Halászék. Így a legjobb ti -
zenhat között várhatják a
kupasorozat folytatását. A
bajnokságban már koránt
sem ment ilyen ra gyogóan:
öt meccsen három vereség
után két győzelem követke-
zett. Sorrendben előbb a 19.
játéknapon a Nyír acsád ven-
dégeként szen vedtek 2-0-s
első félidőt követően 2-0-s
vereséget a fiúk (ifi: 2-2). Az
ezt követő, Fülöp elleni
hazai derbin is kialakult a
félidőre a végeredmény: a

vendégek a szünetben már
3-1-re vezettek, s ezen már
egyik fél sem tudott változ-
tatni a végére. A gólt Führer
szerezte. Az ifisták ugyanak-
kor nyertek 1-0-ra. A vessző-
futás a 21. fordulóban,
Tiszacsegén folytatódott,
ahol a Tisza-partiak 1-0 ará-
nyú győzelmet arattak a mie-
ink felett, ráadásul az ifisták
is elbukták (3-0) a meccsü-
ket. A rossz sorozatot két
győzelem követte. Előbb
Szőke két találatával 2-1-re
itthon a Görbeházát, majd
Halász 2, és Kiss góljaival ide-
genben 3-0-ra a Mezősas gár-
dáját sikerült két vállra fek-
tetni, s ezzel a 9. helyre lép-
tek előre a tabellán az Oláh
legények. A felnőttekhez
hasonlóan az ifisták is
begyűjtötték az utóbbi két
meccsükön a három pontot,
előbb 4-0-ra, majd 1-0-ra
nyertek.

Pont nélkül

Sajnos továbbra sem te -
rem babér a kézilabdázók-

nak, akik az eddig lejátszott
négy tavaszi meccsükön
mindannyiszor vereséget
szenvedtek. Különösen a
Polgár elleni idegenbeli, va -
la mint a listavezető Hajdú -
böszörmény elleni hazai fel-
lépésen „szórták meg” őket.
Eredmények: Polgár-Bocskai
SE 40-8, Bocskai SE-Földes
10-14, DEAC-Bocskai SE 39-
19, Bocskai SE-Hajdú -
böszörmény 8-36. 

A Megye II. állása 
a 23. forduló után

1. Mikepércs 23 14 6 3 48-28 48
2. Földes 23 14 5 4 48-25 47
3. Blondy FC 23 13 3 7 49-22 42
4. Nyírábrány 23 12 5 6 62-39 41
5. Tiszacsege 23 12 4 7 46-37 40
6. Nyíracsád 23 10 4 9 41-40 34
7. Konyár 23 10 4 9 30-42 34
8. Nádudvar 23 8 6 9 36-32 30
9. V.-pércs 23 9 2 12 33-36 29

10. H.-hadház 23 9 2 12 43-48 29
11. K.-szakál 23 8 4 11 38-48 28
12. Mezősas 23 7 3 13 43-53 24
13. Nagyrábé 23 6 6 11 39-44 24
14. Sz.-pétersz. 23 7 2 14 33-60 23
15. Fülöp 23 5 7 11 38-53 22
16. Görbeháza 23 5 7 11 27-47 22

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!

MÁJUS 9. PÉNTEK: HIPERVÁNDOR (JUMPER)
színes, szinkronizált, am. Sci-fi thriller
(16 év felett nem ajánlott!)

MÁJUS 16. PÉNTEK: MINDENKÉPPEN TALÁN
színes, szinkronizált, am. romantikus vígjáték
(12 év alatt szülői felügyelet ajánlott!)

MÁJUS 23. PÉNTEK: EGON § DÖNCI-MINDENÜTT JÓ, DE LEG-
JOBB OTTHON
színes, magyar rajzfilm
(Korhatár nélkül)

MÁJUS 30. PÉNTEK: 91/2 RANDI
színes, magyar vígjáték
(12 év alatt szülői felügyelet ajánlott!)

Versverseny és gálaműsor
Hazánkban József Attila

születésnapja – április 11-e –
1964 óta a Költészet Napja.
Az ünnep tiszteletére kistér-
ségi versmondó versenyt
hir detett a város alakulóban
lévő civil szervezete a „PIR -
CSIKE”. A program érdekes-
sége, hogy ezúttal a felnőtt
versszeretőknek kínáltak
megmérettetési lehetőséget,
ugyanis gyermekek részére

rendszeresek a hasonló ve -
télkedések. Három meghí-
vott település közül Baga -
mér és Álmosd fogadta el az
invitációt, s képviseltette
magát. Tízen vállalkoztak a
kedves verseik zsűri előtti
elmondására, természete-
sen mindenki nagy izgalom-
mal. Nevezni két – két m a -
gyar költő versével lehetett.
Valamennyien igazi gyöngy-
szemeket választottak, ame-
lyek a részt vevő közönség
füleinek is szépen csengő
dallamokként hatottak. Ör -
vendetes, hogy két nyugdíjas
helyi pedagógust is sikerült
megnyerni  bírálatra, akik-
nek nemrégiben még napi
feladataik közé tartozott  az
irodalom tanítása, a rímek
megszerettetése. A zsűri el -
nöke Dr. Lengyel Róbertné,
tagjai pedig Medgyesi Imré -
né valamint a bagaméri isko-

la képviseletében Löki Már -
ta. A verseny után valameny-
nyi résztvevő közös ebéden
vett részt, majd egy kis pihe-
nő után gálaműsor keretén
belül a helyezetteknek ismét
módjuk volt elszavalni a zsű-
ri által javasolt verset. A szer-
vező egyesület színjátszói
bemutatták „Az alkohol öl”
című bohózatot, amely nagy
sikert aratott a résztvevők
körében. A jó hangulatot
fokozták az énekes produkci-
ók, amelyek között a  helyi
népdalkör , s több produkci-
óval a Bagamérból érkező
vendégek is kellemes perce-
ket szereztek a közönségnek.

A PIRCSI-KE Közművelő -
dési Egyesület nevében kö -
szönetet mondunk az április
26-án megrendezett Gyöngy -
szemek területi szavalóver-
senyen részt vett verseny-
zőknek, támogatóknak: Mé -

nes Andrea polgármester,
Cso konai Színház (Erdősné
Nagy Andrea), VPC Bt., Kraj -
csik Istvánné, Herczeg Ist -
vánné, Méhész Sándorné,
Illés László, Kisvirág cuk-
rászda, és azoknak, akik meg -
tisztelték rendezvényün ket
je lenlétükkel.

A szavalóverseny
eredménye: 

1. hely: 
Holecskó László né
(Bagamér), Somogyi
Lász ló Gábor (Bagamér). 
2. hely: 
Szabó Zsolt (Bagamér). 
3. hely:
Nyakas Erzsébet (Vá -
mospércs), Kapus Anita
(Ál mosd), Diószegi
Lajosné (Ba gamér).

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
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A Biblia a legbecsesebb
könyv, amelynek minden
éjjeliszekrényen ott van a
helye – mondta Ménes And -
rea polgármester a Biblia
Éve alkalmából szervezett
programon. A rendezvényt a
művelődési ház az egyházak-
kal együtt működve szervez-
te. A református gyülekezeti
terem méltó helyszíne volt
az ökumenikus istentiszte-
letnek, amelyen Ács Ferenc
református és Sinka Csaba
baptista lelkészek hirdették
az igét valamint az azt követő
műsornak és az igazi  kurió-
zumnak számító bibliakiállí-
tásnak. 

Ötvös László kutatólel-
kész bocsátotta rendelkezés-
re 136 darabos magángyűj-
teményét, amelyek között a
legváltozatosabb formátu-
mú, kivitelű, ősrégi és újabb
kiadású „szent könyvek”
egyaránt megtekinthetők
voltak. Közreműködött Cseh
Károly költő, műfordító és
Ötvös Éva színművész, aki
Ötvös professzor és Cseh

Károly bibliai témájú versei-
ből nyújtott át egy-egy cso-
korra valót a szép számú
közönségnek. 

Ők hárman már hét éve
járják az országot e prog-
rammal, de ebben az évben
különös apropót szolgáltat
az összeállítás bemutatásá-
hoz a Biblia Éve. Az elmúlt
évet a református zsinat
közösségi évnek nevezte ki,
amely tulajdonképpen meg-
előzte a keresztény egyházak
összessége által jóváhagyott
idei, Biblia Éve-programso-
rozatot. Kedves színfoltja
volt a programnak a konfir-
málásra készülő gyerekek
bibliaismerete, amellyel
tanulságot tesznek hitükről.
A későbbiekben a Vizsolyi
Biblia megtekintésére kirán-
dulást szervez az intézmény.
Az út során útba ejtjük
Sárospatak, Széphalom, Fü -
zérradvány, Kőkapu, Kéked
nevezetességeit is. Jelent -
kezni a művelődési házban
lehet, várható útiköltség
2000 Ft.

Biblia Éve 2008

A legbecsesebb könyv
ünnepe

Ötvös professzor (középen) 78 évesen is igen aktív
Fotó: Sz. Vrancsik Éva

A roma gyerekek is verseltek
Vers- és prózamondó ver-

sennyel emlékeztek József
Attila születésnapjára április
11-én a városban. A művelő-
dési házban megtartott
programot roma gyerekek
részére hirdetette és szervez-
te meg az elmúlt évben ala-
kult Határtalanul - Mara -
dunk Egyesület. A Költészet
napi megmérettetés célja a
tehetséges roma gyerekek
felkutatása, esélyteremtés
számukra, hogy megmutas-
sák képességeiket, tudtuk
meg ifj.Csuth Imre egyesüle-
ti elnöktől. 

Tizenkilenc gyermek – el -
ső osztályostól hatodikig –
jelentkezett a nemes vetél-
kedésre. Az igazságosság
miatt két korcsoportra osz-
tották a szervezők a jelentke-
zőket. A „kicsik” csoportjá-
ban az elsősök és másodiko-
sok, míg a „nagyobbak” har-
madiktól hatodik osztályos

korig mérték össze tudá  -
sukat. Természetesen a ver-
sek és mesék kiválasztásá-
ban és a felkészítésben is se -
gítettek a tanító- és tanárné-
nik. A rendezvény megnyitó-
ja utáni percekben – verse-
nyen kívül – Balogh Ramóna
ötéves óvodás szavalata adta
meg a kezdő hangulatot, s a
bíztatást a versenyzőknek.

A HAMAR Egyesület sze-
retne hagyományt teremte-
ni a rendezvénnyel, ezzel is
hozzájárulva a helyi roma
közösség kulturális esemé-
nyeken való részvételének
ösztönzéséhez, kultúrájának
és identitásának megőrzésé-
hez, az ünnepek kultúrájá-
nak ápolásához. Valamennyi
résztvevő oklevelet, emlékla-

pot, csokoládét és üdítőt,
míg a helyezettek könyvju-
talmat – stílszerűen a cigány-
ság életéhez kapcsolódó
meseregényeket – valamint
a Múlt és Jövő Egyesület által
felajánlott tárgyjutalmakat
kaptak elismerésképpen.

Díjazottak: 

1.-2. osztályosig:
Virág Rebeka 
Maczó Dávid
Tordai Alexandra

3. – 6. osztályosig:
I.  Megosztva: 

Görcsi Szilárd, 
Kozma Tímea, 
Mihályfalvi Arnold

II. Tőkés Mária
III. Megosztva: 

Gyöngyösi Ildikó, 
Kozáp Loretta

A verseny előtti „izgulós” percek”
Fotó: Magánarchívum

Helyből Nyakas Erzsébet
ért el helyezést 

Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Nyúl, 
német óriás 
keverékek, 

bakok 
és nőstények

kaphatók. 

Érdeklődni
18 óra után 

a 06-20-669-0745-ös
telefonszámon.

VÁLLALJUK:

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

Elérhetőségek:
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.
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