
’56 mai megítélése
A rendszerváltozást követően ugyan más megvi-

lágításba került 1956 – s kiderült, hogy hazudtak a
történelemkönyvekben, akik ellenforradalomnak
nyilvánították a több mint fél évszázaddal ezelőtt,
október 23. és november 4. között Magyarországon
történt eseményeket –, ám annak jelentőségét illető-
en még ma is megoszlanak a vélemények. Egyesek a
nemzeti ünnep kisajátítására törekszenek, mások
(különösen a fiatalok) felesleges felhajtásnak tart-
ják és elbagatellizálják a megemlékezéseket. A forra-
dalom és szabadságharcban aktívan résztvevő, a
megtorlás borzalmait túlélő idősek számára megint
mást jelent ’56. Ők ugyanis ott voltak, látták, átélték
azt a semmivel össze nem hasonlítható érzést, ami-
kor az ország szíve egyszerre dobbant, amikor az
emberek összefogva, egy célért, együtt küzdöttek. 

Később, 1989 januárjában Pozsgay Imre rendha-
gyó beszédével újabb fordulat állt be a nemzeti
ünnep megítélésében, ekkor, bő harminc év távlatá-
ban ugyanis megtudtuk, hogy mégsem ellenforra-
dalom, hanem népfelkelés zajlott 1956-ban Ma -
gyarországon. Óriási mérföldkő volt hazánk törté-
nelmében, s a világ is felfigyelt ránk, amikor az
akkor még huszonéves Orbán Viktor Nagy Imre
újratemetésén, június 16-án kimondta amit előtte
még senki sem, hogy tárgyalásokat kell folytatni a
szovjet csapatok kivonásáról. S nagy részben e
merész kijelentésnek köszönhetően végre valóban
elhagyták az országot a hívatlan vendégek, a szov-
jet megszállók.

A közelgő nemzeti ünnepünkről a kedves olva-
sóknak remélhetően nem csak a két évvel ezelőtti, az
alkalomhoz méltatlan, az emberi jogokat sértő
tömeges rendőri brutalitásokkal, önkényes letartóz-
tatásokkal kísért fővárosi események jutnak az
eszükbe, hiszen a vámospércsieknek van kikre emlé-
kezniük október 23-án. Huszonhárom bátor, helyi
férfi – dacolva a félelemmel, az ávósok fenyegetései-
vel, a várható következményekkel – forradalmi
bizottmányt hozott létre, és szembeszállt az elnyomó
hatalommal. S bár az írásos dokumentációkban
méltatlanul kevés szó esik a vidéki kisvárosok, fal-
vak szerepéről, tény, hogy áldozatos és kitartó közre-
működésük (a folyamatosan küldött élelmiszer,-
fegyver-, lőszer–szállítmányok) nélkül nem tudták
volna még 13 napig sem tartani a frontot a főváros-
ban. Az 1956-os forradalom, melyről tévesen még
ma is sokan azt hiszik, hogy Budapesten kezdődött
– valójában Debrecenből indult. Itt hullott először
vér, amikor a Kossuth utcán az ÁVH katonái belelőt-
tek a békés tüntetőkbe. A Kossuth-egyetemen tanuló
diákok hozták-vitték a híreket a környező települé-
sekre, így Vámospércsre is, ahol a helyi lakosság szer-
vezetten gyűjtötte az élelmiszert és szállította Bu -
dapestre.

Hősies helytállásuk tekintetében – hiszen leg-
alább egyszer a történelem során egyet akart a
magyar nép – mindannyian, akik harcba szálltak
a szabadságért, lakóhelytől, kortól, nemtől, végzett-
ségtől, függetlenül megérdemlik, hogy e jeles évfor-
dulón megemlékezzünk róluk. S Iván-Kovácsék,
Pongrátz Gergelyék mellett éppúgy fontos beszélni
az akkor szabadságvesztésre ítélt vámospércsi férfi-
akról: Malmos Istvánról, Nagy Gáborról, Nagy
Sándorról, Papp Imréről, Suba Bálintról, Suba
Gáborról, Vincze Bálintról, Vincze Sándorról,
Zentai Jánosról és Sorbán Józsefről, akik összesen
harmincegy év börtönbüntetést
kaptak. Emlékezzünk október 23-
án tehát rájuk, akik e sorsfordító
napokban bátran szembe mertek
szállni a zsarnoksággal, életük,
családjuk biztonságának kockáz-
tatásával. 

Hassó Adrienn 

Fókusz A művészet „szivárványhídján” át
A Vámospércsi Művésztelep kiállítása Nagyváradon

A Vámospércsi Művész -
telep és Grafikai Műhely
első külföldi tárlatát Nagy -
váradon nyitották meg szep-
tember közepén. A Partiumi
Keresztény Egyetem, a Par -
tiumi Magyar Művelődési
Céh, a Pro Universitate
Partium Alapítvány vala-
mint a Királyhágó-melléki
Református Egyházkerület
meghívása nagy megtisztel-
tetés a tábor számára, ugyan-
is így a határ túloldalán élők
is megismerhetik a legki-
sebb hajdúvárosban zajló
képzőművészeti tevékeny-
ség egy szeletét. 

Az „Életképek” című ret-
rospektív kiállítás 45 alkotá-
son keresztül tükrözi azt a
szemléletet, amelyet Fátyol
Zoltán művészeti vezető irá-
nyításával képviselnek és
megvalósítanak az alkotók.
Barabás Zoltán, a PMMC
igazgatója köszöntötte a
ven dégeket, aki az együtt-
gondolkodás szivárványhíd-
jának nevezte a tárlatot, ame-
lyet két hétig tekinthet meg a

nagyváradi művészetkedve-
lő közönség. Ménes Andrea
polgármester a település
bemutatásakor elmondta,
hogy több száz évre tekint
vissza a két város kapcsolata,
ugyanis Vámospércs neve
először a nagyváradi püs-
pökség tizedjegyzékében
fordul elő. A művésztelep-
nek három nagyváradi tagja
– Holló Barna, Ferenczy Béla

és Ferenczy András – is van,
valamint Somogyi László,
aki tanulmányait folytatta
Nagyváradon. A meghívást a
táborban készült képzőmű-
vészeti alkotással köszönte
meg a polgármester asz-
szony, így az egyetem falán
névjegyként ott marad a kiál-
lítás emléke. A vámospércsi
városvezető után Dr. Fleisz
János egyetemi tanár, nagy-

váradi tanácsos a városi
önkormányzat képviseleté-
ben elmondta, hogy a kul-
túra, a művészet mindig
összetartotta a magyarságot.
Fátyol Zoltán táborvezető
részletesen szólt a vámospér-
csi tábor elmúlt tizenhét
évéről, a szakmai munkáról,
amely ez évben „land art”
programmal is kiegészült. A
tárlatlátogatók rendhagyó
módon egy animációs filmet
is megtekinthettek, amelyet
a tábor fiatal alkotói: Illés
Dávid és Gonda Zoltán készí-
tettek. A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével Nagy -
várad egyik leghíresebb fes-
tőművésze, Kristofi János is,
aki szintén gratulált a kiállí-
táshoz. A vámospércsiek sze-
retet-vendéglátással köszön-
ték meg a nagyváradi közön-
ségnek, hogy megtisztelték
jelenlétükkel a kiállítás meg-
nyitását, amely remélhető-
leg egy hosszabb együttmű-
ködés kezdete is.

Fotó és szöveg: Sz. V. É.

XVIII. évfolyam, 10. szám
2008. október

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

Kristofi János (balra) gratulál a vámospércsieknek

Megszabadulhatunk a lomjainktól
Az AKSD a lomtalaní-

tást október 15. és 17.
között végzi el 6 és 14 óra
között a lenti beosztás
szerint:

10.15 – Debreceni u. és a
Kossuth utca által határolt
terület, kék árnyalattal jelölve

10.16 – A 48 sz. fõúttól
délre esõ városrész terület,
lila árnyalattal jelölve

10.17 – Béke u. és a Kos -
suth utca által határolt terü-
let, zöld árnyalattal jelölve

Kihelyezhetõ hulladék:
az ingatlanoknál keletkezõ
olyan szilárd hulladékok,
amelyek nem helyezhetõk el
a tárolóedényben, a rendsze-
res hulladékszállítás alkalmá-
val nem szállíthatók el (pl.
bútor, nagyobb kartondobo-
zok, rongy, bezsákolva). 

Nem tartozik a lomtalaní-
tás alkalmával kihelyezhetõ
hulladékok körébe: a kom-
munális hulladék, építési
törmelék, gépjármûgumi,
akkumulátorok, veszélyes
hulladéknak minõsülõ anya-
gok, vegyszerek és minden
olyan hulladék, amely a
begyûjtés során veszélyezte-
ti a begyûjtést végzõk testi
épségét, egészségét. 

A lomnak minõsülõ tár-
gyakat a gyûjtési útvonal
mellé kell kihelyezni, úgy
hogy a begyûjtõ gépjármû -
vel megközelíthetõ legyen, s
a gyalogos- és gépjármûfor-
galmat ne akadályozza. A kis

méretû hulladékokat bekö-
tözött zsákokban kell kihe-
lyezni. 

A hulladék kihelyezésé-
nek ideje: 

a lomtanítási napokon

legkésõbb reggel 6 óráig, de
lehetõség szerint elõzõ nap
este.

Az idősek napja alkalmából szeretettel köszöntöm városunk szépkorú lakóit!
Ménes Andrea polgármester



ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Kisvállalkozói hitelek Hajdú-Biharban
A Magyar Fejlesztési Bank

Zrt által 2008 április óta
működtetett Új Magyar or -
szág Kisvállalkozói Hitel -
prog ram 2008 augusztustól
már Hajdú-Bihar megyében
is elérhető: az állami fejlesz-
tési pénzintézet a Hajdú-
Bihar Megyei Vállalkozás fej -
lesztési Alapítványt bízta
meg a támogatott fejlesztési
források kihelyezésével. Ala -
pítványunk 2005-től kezdő-
dően kapcsolatban áll az
MFB-vel: a Mikrohitel Plusz
Programban megyénkből
országos szinten a harmadik
legtöbb pályázat került elfo-
gadásra kb. 600 millió Ft
összegben.

A Kisvállalkozói Hitel -
prog ram kedvezményes for-
rást biztosít a magyarországi
székhelyű, belföldinek mi -
nő sülő mikro- és kisvállalko-

zások beruházási és fejlesz-
tési céljaihoz. Olyan vállalko-
zások igényelhetik, ahol a
foglalkoztatottak létszáma
50 főnél kevesebb, és ame-
lyek éves nettó árbevétele
vagy mérlegfőösszege legfel-
jebb 10 millió eurónak (kb.
2,5 milliárd Ft) megfelelő
forintösszeg. 

A program főbb jellem-
zői: a fejlesztési forrást beru-
házási célokra lehet igénybe
venni ingatlanberuházás-
hoz (vásárlás, építés, átalakí-
tás) vagy használt és új gé -
pek, berendezések, felszere-
lések, járművek illetve szoft-
verek beszerzéséhez.

A hitelösszeg 1 000 000 és
50 000 000 Ft között lehet. A
maximális futamidő 15 év,
ezen belül akár 2 év türelmi
idő is lehetséges. A kamat
kedvezményes, jelenleg kb.

8,9%, s ezen felül semmilyen
éves kezelési költség nem
merül fel.

A kölcsönt induló vállalko-
zások is igényelhetik. A saját
erő mértéke a beruházás érté-
kének legalább 15%-a. A saját
erő saját forrásból és vissza
nem térítendő állami vagy
más közösségi támogatásból
állhat. Ingatlan épí tés, vásár-
lás, átalakítás hitelcél esetén
a hitelkérelem be nyújtását
megelőző 6 hóna pon belül
keletkezett számlák vagy
annak megfelelő számviteli
bizonylatok is elszámolha-
tók saját erőként 

A megkívánt biztosítékok
fedezeti értéke legalább a
hitelösszeg és 1 éves kamatá-
nak a 100%-a kell, hogy le -
gyen. Ezen felül a Hitel -
garancia Zrt. vagy az Agrár
Vállalkozási Hitelgarancia

Alapítvány 80%-os mértékű
készfizető kezességvállalása
szükséges a kölcsönösszeg-
re és annak egyéves kamatá-
ra. A készfizető kezességvál-
lalási díjat az MFB Zrt. az
ügyféltől átvállalja. 

A hitelkérelmi nyomtatvá-
nyok letölthetők az Alapít -
ványunk honlapjáról (www.
hbmvk.hu); a hitelkérelmek
feldolgozása folyamatos, a
hitel folyósítására a benyúj-
tástól számított 3-4 héten
belül kerülhet sor.

(Hajdú-Bihar Megyei Vál -
lalkozásfejlesztési Alapít -
vány, 4029 Debrecen, Csapó
u. 26. Tel/Fax: 542/500-330;
52/500-340. www.hbmvk.
hu, info@hbmvk.hu

Vántus Viktor
ügyvezető igazgató sk.

Örökké tartó fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,

FAGYAL BARNA
halálának második évfordulójára.

„Tudom már, mi a magány, mi a bánat:
Várni arra, ki elhagyott örökre,
szívemet bezárta.
Elmentél tőlem, hol boldog voltál,
itt hagytad azt, kinek mindene voltál.
Lelked melegét, arcod könyörgő fájdalmát,
Utolsó pillantásod örökre őrzi szívem.
Tudom, mit jelentettél nekem,
Még mindig Te vagy gondolatban a mindenem.”

Bánatos feleséged: Margó

APÁNAK!

Apa, mondd, hogy nem haltál meg,
Csak nem jössz vissza, lábad tétován lép
ismeretlen útra.
Mint fény a mécsből, mint húrról a hang,
Lényed lényemből elsuhant.
Apa, Te vagy az idő meg a csönd, s bánat,
este Te csukod le fekete pillámat.
Az idő telik, megmarad a bánat,
Senki sem adhatja vissza az édesapámat!

Lányod: Brigitta

Köszönjük mindazoknak, 
akik emlékedet őrzik és ápolják.

Felsőoktatás: pályázati felhívás
Vámospércs önkormányzata

az Oktatási Minisztériummal
együttműködve kiírja a Bursa
Hungarica felsőoktatási önkor-
mányzati ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2008/2009. tanév második és a
2009/2010-es tanév első fél-
évére.

A pályázat felsőoktatásban
már résztvevő („A” típusú pályá-
zat) vagy felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok
nyújthatják be.

Az 51/2007. (III.26.) korm.
rendelet a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fezetetendő térítésekről
1.§. (2) bekezdése értelmében
nem részesülhetnek Bursa Hun -
garica ösztöndíj támogatásban a
rendvédelmi és katonai felsőok-
tatási intézmények hallgatói.

A középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőoktatási
szakképzésben résztvevő tanu-
lók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra. Doktori
(PhD) képzésben résztvevők
nem felelnek meg a pályázati

kiírás feltételeinek. Külföldi
intézménnyel hallgatói jogvi-
szonyban állók nem jogosultak
a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

„A”  típusú pályázat: a pályá-
zatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel
rendelkező hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik államilag
támogatott, teljes idejű (nappali
tagozatos) felsőfokú alapkép-
zésben, mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak
a 2008. szeptemberében tanul-
mányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszo-
nya 2009. őszén már nem áll
fenn, úgy a 2009/2010. tanév
első félévére eső ösztöndíj már
nem kerül folyósításra. 

Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszo-
nya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában

szünetel. Az ösztöndíj folyósítá-
sának feltétele, hogy a 2008/
2009 tanév második felére már
beiratkozzon a felsőoktatási in -
tézménybe.

„A” típusú pályázat esetén az
ösztöndíj folyósításának  időtar-
tama 10 hónap, azaz két egymást
követő tanulmányi félév. (2008/
2009. tanév második és 2009/
2010. tanév tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kez-
dete legkorábban: 2009. már-
cius. A folyósítás feltétele, hogy
a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2008/2009-es tan-
év második felében megfeleljen
a kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg, a
támogatott ösztöndíjra való jo -
gosultságát elveszti.

Az ösztöndíjat minden pályá-
zati fordulóban újra kell pályáz-
ni. A benyújtási határidő: októ-
ber 31. Pályázati űrlapot (és
további információkat) a pol-
gármesteri hivatal Vámospércs,
Béke u. 1. szám  fsz. 5. sz. irodá-
jában lehet  igényelni.

Vámospércs képviselő-testülete szeptember 15-én is
ülésezett. Az ülés megkezdése után Csuth Imréné interpel-
lációt nyújtott be a polgármesternek a helyi temető rende-
lettel kapcsolatban. A polgármester tájékoztatta a képvise-
lőt, hogy az ülésen rendes napirendi pontként szerepel az
interpelláció témája. Döntés született arról, hogy  a bölcső-
dék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igény-
bevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008.(VII.26.)
korm. rendeletben kiírt pályázaton részt kíván venni az
önkormányzat. Ezt követően a kiírt jegyzői állásra a szemé-
lyesen megjelent pályázók meghallgatása következett, majd
a testület úgy határozott, hogy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítja, és újból kiírja azt. Beszámolók következtek,
először Deákné Demjén Ilona iskolaigazgató, majd Németh
Jánosné óvodavezető számolt be a 2008/09-es tanévkezdés-
ről, a tájékoztatókat a testület elfogadta. Ezután döntött a tes-
tület arról, hogy szaktanácsadási szerződést köt a Vá -
mospércs tulajdonában levő vízi közművek jelenlegi üze-
meltetési formájának, műszaki és gazdasági, jogszabályi fel-
tételinek, adottságainak felmérései, értékelése helyzetfeltáró
jellege mérnök üzemeltetői szinten tárgyban Dominyák
Csaba vízellátási és csatornázási üzemmérnök úrral, aki az
általa elkészített helyzetfeltáró és értékelő szakvéleményt  a
Vámospércs vízi közművének üzemeltetéséről elfogadta a
testület. A Szabó Gyuláné adó- és pénzügyi irodavezető által
készített, az önkormányzat 2008. évi költségvetés I. fél évéről
szóló tájékoztatót megtárgyalta, s az előterjesztésnek megfe-
lelően elfogadta. Rendelet-módosítások következtek, első-
nek az önkormányzat idei költségvetéséről alkotott 5/2008.
(III. 05.) számú rendelet módosításáról, másodikként az
önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátások-
ról szóló 19/2005. (IX. 09.) számú rendeletének módosítá-
sáról (amelyben a térítési díjak változása szerepel), harma-
dikként az önkormányzat szervezeti és működési szabályza-
táról szóló 23/2006. (XI.17.) ÖR. számú rendeletének módo-
sításáról (a rendkívüli ülés összehívásának szabályainak beil-
lesztéséről), negyedikként a képviselő-testület és a bizottsá-
gok tagjainak és elnökeinek tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásairól szóló 22/2006.(X.24.) rendeletének módosítá-
sáról (a bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának
csökkentéséről), ötödikként a temetőkről és a temetkezésről
szóló 10/2005. (VII.08.) rendelet módosításáról (a hatályos
jogszabályoknak megfelelősége miatt) döntött a testület.
Majd a Görgey u. útburkolat felújítási munkálatainak elvég-
zésére az ajánlattételi felhívást fogadta el a testület, illetve
módosításra került a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító
Okirata is. Döntés született a  Szociális Szolgáltató Központ
megbízott vezetői állásáról, a testület kinevezte szeptember
16-tól Pataki Jánost, a szolgáltató központ munkavállalóját
Demjénné Pintye Beáta intézményvezető tartós távollétének
idejére. Az Egyebekben kérelmek megtárgyalására került
sor, elsőnek  Gaál és Sziklás Kft. kérelme ügyében további
egyeztetéséket és vizsgálatot rendelt el a testület, második-
ként döntött arról, hogy  Vámospércsi 444/59 hrsz.-ú ingat-
lanról az elidegenítési és terhelési tilalmat nem oldja fel,
helyette az ingatlanra vételi ajánlatot tesz, harmadikként
döntés született arról, hogy  a Vámospércs 16/70 hrsz.-ú úton
a közvilágítást nem építteti ki az önkormányzat, negyedik-
ként a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak – kérelmükre –
100 000 forinttal növelte a 2008. évre tervezett CKÖ műkö-
dési célú támogatását, ötödikként a Fecskeházzal kapcsola-
tos döntések születtek, hatodikként a Bagaméri Református
Egyház fenntartásában működő Támogató Szolgálattal
kötött ellátási szerződést – kérelmükre – 2008. december 31-
ig hatállyal közös megegyezéssel felbontja. Ezt követően
szerződések megkötéséről döntött a testület, elsőként a pol-
gármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című ÁROP-2008.
1. A.2 pályázat elkészítésével és a projektmenedzsment fel-
adatok ellátásával megbízta a Vannessia Kft.-t, másodikként
a KEOP – 2007-1.2.0.  szennyvízelvezetés és tisztítás kétfor-
dulós pályázatra a Cashfund Zrt.-vel kötött szerződést az
önkormányzat. 2009. január 01.-től a házi segítségnyújtás
kistérségi szinten történő ellátásáról határozott a testület,
Vámospércs székhellyel jöjjön létre az intézményfenntartói
társulás. Helyettesítésről is született döntés, a Hajdúhadházi
Többcélú Kistérségi Társulás ülésein- Ménes Andrea polgár-
mester akadályoztatása esetén – helyettesítésére kijelölte a
testület Dr. Suba László alpolgármestert. A képviselő-testü-
let döntött arról, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához
csatlakozik, és a „A” típusú pályázatot kiírja. 

(Folytatás a 3. oldalon)

AUGUSZTUSBAN SZÜLETTEK

KINDRIS KAROLINA (Kindris Gábor és Macsiták Mónika)
SZABÓ LILI (Szabó József  és Tóth Andrea)
NAGY HANNA (Nagy Attila és Dezső Renáta)
SZILÁGYI ZSANETT JUDIT (Szilágyi Zsolt  és Csobán Erzsébet)
LAKATOS ANDREA (Lakatos Árpád és Lakatos Andrea)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

KÁLNY KRISZTIÁN és BERECZKI ORSOLYA IRÉN

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK

KISS IMRÉNÉ (sz.: Kóta Erzsébet)
NAGY GÁBOR
VERÉNYI FERENCNÉ (sz.: Gere Juliánna)
OLÁH LÁSZLÓNÉ (sz.: Csányi Éva)
HUNYADI JÓZSEF
TÉGLÁSI ZOLTÁNNÉ (sz.: Csősz Erika)
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FELHÍVÁS
Vámospércs Város

Önkormányzat
tulajdonában lévő

IFJÚSÁGI-HÁZBAN 

lakások kiadók,
amelyre pályázat 

nyújtható be.

Érdeklődni: 
Vámospércs

Polgármesteri Hivatal
titkárságán az 

(52) 591-503-as
telefonszámon.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

TÉGLÁSI ZOLTÁNNÉ
Sz: Csősz Erika

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

HUNYADI JÓZSEF

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

HUTÓCZKI ANDRÁS

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

OLÁH LÁSZLÓNÉ
Sz: Csányi Éva

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

részvéttel osztoztak.

Kékfényes hírek
R. L. bejelentette,

hogy ismeretlen tettesek
a pajtáját feltörték, ahon-
nan különböző értéktár-
gyakat kíséreltek meg
eltulajdonítani, ami nem
járt eredménnyel. Ron  -
gálási kára keletkezett. A
nyomozás folyamatban.

A Köztemetőben is me-
retlen tettesek fedlapot
tulajdonítottak el, vala-
mint rézcsövet rongáltak
meg. A nyomozás folya-
matban.

TÉGLÁSI ZOLTÁNNÉ
1964-2008

„Az ért el sikereket, aki jól élt, gyakran
nevetett, sokat szeretett, elnyerte az
okos emberek tiszteletét,a szegények
bizalmát és a gyerekek vonzódását.
Aki különb világot hagyott maga után,
mint amilyet ő talált születésekor, aki
mindenben a legjobbat kereste, és ő is
a legjobbat adta önmagából. Az élete
ihletett volt, az emléke áldáshozó.”

Megrendülten tudatjuk, hogy szeretett
munkatársunk

TÉGLÁSI ZOLTÁNNÉ 
sz.: Csősz Erika

43 évesen hirtelen távozott közü-
lünk. Az óvodában eltöltött több, mint
20 év alatt sok gyereket nevelt ked-
ves mosolyával, türelmével, elköte-
lezett hi vatástudatával. Szemé lyisé -
gével kiérdemelte a szülők szerete-
tét, tiszteletét is. Felénk is mindig
őszinte ér deklődéssel, megértéssel
és segíteni akarással fordult. Kedves
lénye, megértő figyelmessége,
mindannyiunknak  hiányozni fog.

Emlékét örökké őrizzük!

Az óvoda dolgozói

Nyíracsád, Rákóczi u. 54. sz.
alatti ház eladó. Érdeklődni
lehet: Vámospércs, Zrínyi u. 36.
sz. alatt vagy a (52) 211-036-os
telefonszámon.
Pityeri-szőlőben 5300 m2 in -
gatlan fúrott kúttal, kukoricater-
méssel eladó. Érdeklődni lehet:
Vá mospércs, Jókai u. 11. sz. vagy a
06/ 30/295-7264-es telefonszá-
mon.
Korrepetálást vállalok reáltár-
gyakból és angolból. Érdeklődni a
210-412-es és a 06 (20) 77-39-201-
es telefonszámon lehet.
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Pataki János neve és szak-
mai tevékenységének egy
része nem ismeretlen a vá -
mospércsi emberek előtt. Az
elmúlt évben kulcsszerepe
volt a I. Vámospércsi Nyári
Egyetem szervezésében és
lebonyolításában, amelyről
beszámoltak a helyi médiu-
mok. Szeptember 15-től a
képviselő-testület megbízá-
sa alapján a Szociális Szol -
gáltató Központ irányítását
végzi. A huszonhárom éve
egyetemi oktatóként és kuta-
tóként tevékenykedő szak-
ember az elmúlt években a
Hajdú-Bihar Megyei Önkor -
mányzat Egészségügyi, Szo -
ciális és Gyermekvé delmi
Irodáját vezette, ahol húsz
megyei fenntartású intéz-
mény szakmai munkáját ko -
ordinálta.

A mostani megbízatáshoz
kiváló iskola volt ez, hisz a
kutatói és a gyakorlati ta -
pasztalásokat hasznosítani
tudja. Feladatai közé tarto-
zik az intézményhez tartozó
hét féle szolgáltatás teljes
rendbetétele, felülvizsgála-

ta. A folyamatos működés
bizosítása mellett a tovább-
fejlesztés lehetőségeinek
megvizsgálása, s lehetőség
szerint egy integrált intéz-
mény – amely a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatot
is magába foglalja – szakmai
feltételeinek és koncepciójá-
nak a kidolgozása. A felada-
tot nehezíti, hogy három
szomszédos településsel tár-
sulásban működik az intéz-
mény. Segítség viszont az itt
lévő szakembergárda, akik-
nek a tapasztalatára és mun-
kájára nagyon számít az új
vezető. – Sok a feladat, na -
gyon össze kell fogjunk, de
együtt menni fog – mondja
bizakodva Pataki János. – A
helyzetelemzés után jönnek
az új feladatok, pályázatok
készítése, amely a pénzszer-
zéshez nélkülözhetetlen. Az
új struktúrában, amely re -
mélhetőleg január1-től in -
dulna az úgynevezett „egyaj-
tós” rendszert szeretnénk
megvalósítani, amelynek az
a lényege, hogy nem az
ügyfél járkál egyik helyről a

másikra, hanem a szakembe-
rek egymás között intézik el
a felvetődött problémákat. A
Béke úti iskolában lesz kiala-
kítva ez a komplex humán-
szolgáltató központ, köztu-
domású, hogy a Munkaügyi
Központ és a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat már
most is ott működik. Az Eu -
rópai Unióban ez már bevált
gyakorlat, reméljük, nálunk
is sikere lesz.

Fontos, hogy rendszer-

ben lássuk a szociális ellátá-
sokat, a helyi embereknek is
ez az érdekük. Az elmúlt
évben elkezdődött a szociá-
lis térkép készítése, amely
október 17-18-19-án folyta-
tódik. Egyetemisták és főis-
kolai hallgatók véletlensze-
rű kiválasztás alapján fognak
felkeresni családokat és kér-
dőíves módszerrel – termé-
szetesen névtelenül – felmé-
rést végeznek. Ezúton is
kérem a felkeresett családo-
kat, hogy fogadják megértés-
sel a kérdezőbiztosainkat,
hisz az eredmények fontosak
ahhoz, hogy minél hatéko-
nyabb legyen a városban a
szociális munka és a humán-
szolgáltatás. Az eredmények-
ről füzet készül, amely a
lakossághoz is el fog jutni. E
sokrétű munka korrekt, jog-
szabályokban előírt megva-
lósításához a későbbiekben
létszámbővítésre is szükség
lesz, s remélem, ezekre a
posztokra is helyi munkae-
rőt tudunk majd alkalmazni. 

Fotó és szöveg: Sz. V. É.

Civilek 
az egészségért

Szeptember végén a Béres Egészség Hungarikum
Alapítványhoz nyújtott be pályázatot a Múlt és Jövő
Egyesület „Mozogj rendszeresen, élj egészségesen!”
címmel. A pályázóknak közösségi egészségtervet kel-
lett készíteni, amely a település egészségügyi helyzeté-
nek feltérképezése után megoldási javaslatokat ad az
egészségesebb életmód kialakítására. A helyzetelem-
zésből kitűnik, hogy évről évre nő a településen a moz-
gás- és légzőszervi megbetegedések száma. E két beteg-
ségcsoportra kiemelten fókuszál a pályázat, pozitív
elbírálás esetén 14 együttműködő partnerrel közösen
valósítanak meg programokat a megelőzés és gyógyu-
lás érdekében. A pályázatban szerepel a városi sport-
telepen szabadtéri sportolásra alkalmas eszközök
kihelyezése, amelyek mellett a gyermekeknek is len-
nének játszóeszközök, így a családok közös sport-
programokat is szervezhetnének az egészségük meg-
őrzése érdekében. Már a pályázat beadását megelőző-
en társadalmi munkát szervezett az egyesület az
önkormányzattal – mint a terület tulajdonosával –
közösen,  hogy nyertes pályázat esetén minden készen
álljon a terv megvalósítására. Az egyesület vezetője,
Hajdu Zoltánné ezúton is köszönetét fejezi ki minden-
kinek, aki önkéntes munkájával segítette a pályázat-
ban kitűzött cél megvalósulását.

Új vezető az általános iskola élén
Október 1-től új vezetője

van a Mátyás Király Álta -
lános és Alapfokú Művészeti
Iskolának.

Deákné Demjén Ilona ve -
zetői megbízatása lejárt, így
új pályázat kiírására ke rült
sor. Ketten pályázták meg az
igazgatói állást. Deákné
Demjén Ilona és Sarudiné
Oláh Enikő. Kö zülük októ-
ber 1-től az új pályázót, Sa -
rudiné Oláh Enikőt bízta
meg a Köz oktatási Társulási
Tanács a következő öt évre a
vezetői feladatok ellátásával.
Az új vezető ebben az iskolá-
ban kezdte szakmai pályafu-
tását, 26 éve tanítja az alsó
tagozatosokat. Lánya, Réka
utolsó éves angol-földrajz
szakos egyetemi hallgató,
férje árufuvarozással foglal-
kozik, a nyugodt családi hát-
tér biztosítva van a vezetői
munkájához.

Az igazgatói állás megpá-
lyázására kollégái ambicio-
nálták. Maga nem készült
arra, hogy vezetőként kipró-
bálja képességeit, de a bizta-
tás megtette hatását. Úgy
érezte talán több mint

negyedszázados szakmai
múlttal a háta mögött, kipró-
bálhatja magát egy új fel-
adatban.

– Tisztában vagyok azzal,
hogy nagy feladat áll előttem
– mondja a frissen kineve-
zett igazgató. Minden kép -
pen a gyerekek érdekeit sze-
retném előtérbe helyezni, de
valamennyi kollégámnak és
az alkalmazotti körnek is
meg akarok felelni. Az isko-
lában eddig is magas színvo-
nalú szakmai munka folyt,
célom ezt folytatni, és az
elkövetkezendő időszak új
szakmai kihívásainak megfe-
lelni. Ezek közül csak néhá-
nyat említek: nem szakrend-
szerű oktatás bevezetése,
kompetencia alapú oktatás
eszköztárának kiszélesítése,
a pedagógusok teljesítmény-
értékelése, amely a minőség-
biztosítás része, és legelső

helyre kellett volna tennem
a művészeti oktatás beveze-
tését, amely szintén új fel-
adat. Ennek a képzési formá-
nak a vezetője Elekné Lacz -
kó Judit. Strukturális válto-
zást nem tervezek az iskolá-
ban, hisz ha valami jól műkö-
dött, azt nem szabad megza-
varni. Az eddigi vezetők
munkájára továbbiakban is
számítok. A felső tagozatos
igazgatóhelyettes ezután is
Mészárosné Oláh Róza lesz,
Csuth Imrénével betegsége
miatt még nem tudtam
egyeztetni, s a munkaközös-
ség-vezetők is azok lesznek,
akik eddig voltak. Vezetői
ismereteim és gyakorlatom
nincs, de a kollégáim segít-
ségével, és természetesen
a megfelelő szakmai képzé-
sen való részvétellel szeret-
nék megfelelni az elvárá-
soknak. 

Pataki János 
az új megbízott vezető

Sarudiné Oláh Enikő 
(Fotó: Sz. V. É.)

Arany az aranytorkú gyerekeknek

A Vámos Települések Szö -
vetsége kórusversenyt hir-
detett, amely október első
szombatján Vámosgyörkön
zajlott. A verseny Virág János
emlékére szerveződött, aki
hosszú ideig tanított a
Gyöngyöshöz közeli telepü-
lésen, ahol 50-60 főt számlá-
ló kórust hozott létre. Ezzel

megteremtette a kórusmoz-
galom alapjait is Vámos -
györkön. A kiváló pedagó-
gus több, mint két évtizede
eltávozott az élők köréből,
de hátrahagyta a zeneszere-
tet, amelyet lelkes pedagó-
gusok tovább visznek. Vá -
rosunkat a Mátyás Király
Általános és Alapfokú Mű -

vészeti Iskola negyven fős
énekkara és a Népdalkör
képviselte, a gyerekeket Dr.
Suba László alpolgármester
is elkísérte. 

A neves zenészekből álló
zsűri a tanulók énekét arany
oklevéllel jutalmazta, míg a
népdalkör ezüst minősítést
kapott. 

(Folytatás a 2. oldalról)

Ezt követően Csuth Imréné települési képviselő fel-
ajánlotta a képviselői tiszteletdíját 2008. szeptember-
től 2008. december hónapig (4 havi) a Debreceni
Mellkas Sebészeti Alapítvány számára. Végül döntés
született a bentlakásos intézmények korszerűsítésére
kiírt TIOP 3.4.2 pályázat önrész biztosításáról. Ezt
követően a testület zárt ülésen folytatta a munkáját. 

Vámospércs képviselő-testülete szeptember 29-én
rendkívüli ülését tartott. Elsőnek Dr. Suba László
alpolgármester tájékoztatott a Vámospércs-Újléta Köz -
oktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács szep-
tember 26-i döntéséről, amely alapján  október 1-jétől
2013. június 30-ig megbízta a tanács Sarudiné Oláh
Enikőt a vámospércsi Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői posztjá-
nak ellátásával. Ezt követően a Görgey u. útburkolat fel-
újítási munkálatainak elvégzésére elfogadott ajánlatté-
teli felhívásban szereplő határidők módosításáról dön-
tött a testület, majd javasolta elfogadásra Vámospércs
– Újléta Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
Közoktatási Minőségirányítási Programját (2008 –
2012) a Társulási Tanács számára. Az ÖNHIKI pályázat
benyújtását is elfogadta a testület, illetve módosításra
került az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
alkotott 5./2008. (III. 05.) számú rendelet is. A képvi-
selő-testület előtt Majoros László műszaki ellenőr
beszámolót tartott a Vámospércs és Művelődési Ház és
Könyvtár felújításának építési munkálatairól, mely
elfogadásra került. Döntés született arról is, hogy a
Vámospércs Kht.-nak a pályázatkezelésre eddig is for-
dított pénzeszközöket az önkormányzat átadja, az
ehhez szükséges költségvetési rendelet módosítását a
következő testületi ülésre kell előterjeszteni. Ezek után
a testület úgy határozott, hogy Téglási Zoltánné részé-
re, a vámospércsi Óvoda és Napközis otthon elhunyt
dolgozójának a vámospércsi Nyírmártonfalvai úton
levő temetőben díszsírhelyet biztosít. Majd a vámos-
pércsi Tájház bérleti díjainak október 1-jétől történő
megállapításáról határozott a testület. Végül a szep-
tember 15-ei nyílt testületi ülésen Csuth Imréné inter-
pellációjára Ménes Andrea polgármester által készített
választ a testület elfogadta. 

Ménes Andrea
polgármester

Pataki János a szociális munka új vezetője

Zempléni
kirándulás

A Biblia Éve 2008 rendez-
vény alkalmából a művelődé-
si ház kirándulást szervez
Vizsolyba a Károly-biblia
megtekintésére. Az út során
az érintett nevezetességek
megtekintésére is sor kerül,
amelyek a következők: Sá -
rospatak (Rákóczi-vár), Szép -
halom (Kazinczy Mauzó -
leum), Füzérradvány (Káro -
lyi-kastély) Hollóháza, Ké -
ked (Merczel-kastély) Vi -
zsoly, Bol dogkőváralja, Aba -
új  szán tó. Időpont: október
24 (péntek). Munkaszüneti
nap lesz!

A kirándulás önköltséges,
30 fő jelentkezése esetén
3 000 Ft/fő, 45 fő jelentkezé-
se esetén 2 000 Ft/fő.

Jelentkezés és felvilágosí-
tás a Faházban a művelődési
ház dolgozóinál, vagy az
591-011-es telefonszámon.

Szilveszteri bál
A művelődési ház az

idén is szervez szilveszte-
ri bált.

A részletekről a követ-
kező havi újságokban ol -
vashatnak a tisztelt érdek-
lődők. 

A színen a vámospércsi gyerekek (Fotó: Sz. V. É.)
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A nemzeti ünnepen 
Vámospércs város önkormányzata tisztelettel meg-

hívja a lakosságot az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 52. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség-
re. Idõpont: október 22. (szerda) 15.00 óra. Helye:
Főtéri park.

Halottaink emlékezete
A vámospércsi önkormányzat az egyházzal közösen

halottak napi megemlékezést tart a városi köztemető-
ben. Ideje: november 2. (vasárnap) 15 óra. 

Autóbusz indul az állomás elől 13.30-kor, a hivatal
elől 13.45-kor.



SS PP OO RR TTÖtéves a női alkotótábor
A Múlt és Jövő Egyesület

2002-ben alakult tíz női tag-
gal. Az egyesület – nevéből
adódóan – kiemelten foglal-
koznak a múlttal, az értékőr-
zéssel, hagyományápolással,
de a hagyományteremtés, a
fiatalokkal és a nőkkel való
törődés is szerepel vállalá-
saik között.

Több sikeres program
megvalósítása után, az Eu -
rópai Uniós csatlakozás évé-
ben valami olyan, kuriózum-
nak számító dolgot hoztak
létre, amely országos szinten
is egyedülálló volt. 

„Művész-Nők” tábort szer-
veztek, ahová olyan alkotó-
kat hívtak meg, akik a civil
foglalkozásuk mellett magas
színvonalon művelik a kép-
zőművészet valamely ágát.
Munka és a „második mű -
szak” után a konyhaasztalon
vagy a lakás valamelyik kis
szegletében a festővászon
elé ülve, ecsetvonásokkal
mondják el gondolataikat a
világról – a világnak.

Az első táborra ismeret-
ség révén hívták meg az
alkotókat, művészeti vezető-
nek H. Csongrády Márta
fotóművészt kérték fel. A
következő években az alapí-
tó tagok tovább ajánlották
más művészeknek is a vá -
mospércsi családias kis
tábort. Az or szág különböző
szegleteiből valamint az

Európai Unió tagállamaiból
– Szlovákia, Né metország,
Románia – ér keztek az alko-
tók, az idén már ötödik alka-
lommal. 

Ez az évforduló adta az
apropót arra, hogy az egye-
sület a város határain kívül
is bemutassa tevékenységét,
megmutassa értékeit.  Deb -
re cen ben a Cívis Hotel Zrt.
vezetői lehetőséget adtak
arra, hogy az Arany Bika
szálló halljában szeptember
második fe lében megtekint-
hetőek le gyenek a táborban
készült kedves alkotások,
amelyek a női lélek tükrei,
de megfigyelhető rajtuk az a
nyugalom is, amit a tábor

helyszínéül szolgáló kis táj-
ház áraszt.

Az egyesület tevékenysé-
gét támogatja az önkormány-
zat, így nyilvánvaló volt,
hogy a város polgármesterét,
Ménes Andreát kérték fel a
szervezők a kiállítás megnyi-
tására, aki bemutatta azt a
kis hajdúvárost, amelynek
nagyon fontos a művészetek-
kel való kapcsolat. Fejlesz -
tési elképzeléseik között is
egyik kitörési pontként jelöl-
te meg a város vezetése a
képzőművészetet, ugyanis a
női tábor mellett a tizenhét
éves múlttal bíró Művész -
telep és Grafikai Műhely is a
település büszkesége. 

Amilyen jól kezdték a
focisták az idei szezont,
olyan rosszul folytatták. Míg
az első három fordulóban
hat pontot szerzett a társa-
ság, addig a szeptemberben
lejátszott négy meccsen
mindössze egy győzelem, s
az azzal járó három soványka
pont termett. Nyírábránytól
5-1-re (gólszerző Malmos
Gábor), Tiszacsegétől 7-2-re
(gól: Halász Sándor, Kiss
Imre), míg Nádudvartól 3-1-
re (gól: Halász Sándor) szen-
vedtek vereséget az Oláh-
legények, ráadásul ez utóbbi
fiaskó hazai pályán történt.
Az egyetlen diadalt a Józsa
elleni hazai összecsapáson
sikerült begyűjteni (3-1,

gólok: Halász Sándor, Szőke
Roland, Balogh Sándor). A
rúgott gólokat tekintve még
elfogadható a csapat pro-
dukciója, hiszen a négy
meccsen lőtt 7 találat nem is
olyan rossz, ám a 16 kapott
gól minősíti az együttes
védekezését. Mindezeknek
köszönhetően a bajnokság-
ban a Fülöp után a második
legtöbb gólt a mi csapatunk
kapta, s a gólszerzésben is
csak hátulról a harmadik
hely a miénk. Márpedig ez a
produkció nem sok jóval
kecsegtet, s egyelőre csupán
a középmezőnyhöz, azon
belül is a 7. helyhez elegen-
dő. Mindeközben az ifisták
tulajdonképpen brillíroz-

tak, hiszen két-két győzelmet
és döntetlent elkönyvelve 8
pontot szereztek szeptem-
berben.  

A Megye II. 
Északi csoport 

bajnokság állása

1. Nyírábrány 7 5 2 0 26-14 17
2. H.-bösz. II. 7 4 2 1 26-9 14
3. Tiszacsege 7 3 3 1 22-13 12
4. Józsa 7 3 2 2 15-12 11
5. Görbeháza 6 3 2 1 13-12 11
6. Mikepércs 7 3 1 3 14-22 10
7. Vámospércs 7 3 0 4 11-23 9
8. Nyíracsád 7 2 2 3 21-19 8
9. Nádudvar 7 2 1 4 9-15 7

10. Fülöp 7 1 2 4 15-25 5
11. Egyek 6 1 1 4 17-21 4
12. H.-hadház 7 0 4 3 10-14 4

Kézilabda: megvan az első pont
Megszerezte első pontját

a Bocskai SE férfi kézilab-
dacsapata. Ez azért nagy
szó, mert az előző bajnoki
évadban pont nélkül
maradt a társaság. A győze-
lemmel felérő döntetlent a
4. fordulóban, a Polgár elle-
ni hazai derbin sikerült elér-
ni, amikor is 19-19-es állás-
nál vetettek véget a találko-
zónak a játékvezetők. Ezt
megelőzően a Balmazúj -
város II. ellen 24-21-re, a
Nádudvar II. ellen 27-21,
majd a Földes ellen 17-15-re
kaptak ki a fiúk. Már ezek a
szoros eredmények is jelez-
ték, hogy az idén nem hiába

öltenek szerelést a mérkő-
zéseken a játékosok, s talán

az első győzelemre sem kell
sokáig várni.

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

Asztalitenisz: fényes diáksikerek
Bár még csak egy éve mű -

ködik hivatalosan a Vámos -
pércsi Asztalitenisz Sport -
egyesület, már szép eredmé-
nyekkel büszkélkedhet: a te -
hetséges fiatal pingpongo-
zók megyei és országos diák -
olimpián és nemzetközi ver-
senyen is részt vettek már.
Az egyesület működéséről,
terveikről az alapító-vezető-
vel, Ács Péterrel be szélget-
tünk.  

– Hogyan jött az ötlet,
hogy Vámospércsen ping-
pongedzéseket indítsanak? 

– A történet úgy kezdő-
dött, hogy 2006 októberé-
ben a DÖK (diák önkor-
mányzat) vezetője, Szabóné
Tóth Éva a segítségemet kér-
te egy asztalitenisz-verseny
szervezésében, lebonyolítá-
sában. Ezután a gyerekek
kérésére – akik hetvenen alá-
írásukkal is nyomatékosítot-
ták szándékukat – heti egy
alkalommal indítottuk az
edzéseket. Időközben rájöt-
tünk, hogy ezt – a számunk-
ra helyet biztosító – iskola
csekély eszközkészlete (3
asztal, 2 háló, 4 ütő), illetve
az ezzel párhuzamosan, fo -
lyamatosan emelkedő lét-
szám mellett nem tudjuk
kivitelezni. Nagyon örül-
tünk, hogy napról napra
jelentkeznek a pingpongoz-
ni vágyó gyerekek, így há -
romra emeltük a heti edzé-
sek számát, osztott csopor-
tokban dolgoztunk velük.
Tudtuk, valamit tennünk
kell a kényelmesebb sporto-
lási lehetőség megteremté-
sének érdekében, ezért az
akkori igazgatónővel egyez-
tetve adománygyűjtésbe kezd -

tünk a diákönkormányzat
nevében. Majd a további fej-
lesztések céljából, tíz alapító
taggal létrehoztuk a Vá mos -
pércsi Asztalitenisz Sport -
egyesületet, hogy részt ve -
hessünk pályázatokon, s ez
által tudjuk bővíteni az esz-
közállományunkat, hisz a
minőségi munkához minő-
ségi eszközökre van szük-
ség. Idén február végén a
vámospércsi önkormányzat,
a Vámospércs és Vidéke Ta -
karékszövetkezet valamint a
Vámospércs Gyerekeiért Ala -
pítvány és egyéb adakozók
segítségével sikerült három
profi asztalt vásárolnunk.
Egyesületünk céljai között
első helyen szerepel a helyi
fiatalok számára a szabadidő
hasznos, sporttal való eltöl-
tésének biztosítása, az aszta-
litenisz népszerűsítése, ver-
senyekre készülés, csopor-
tos kirándulások, edzőtábo-
rok szervezése. Továbbá egy
olyan közösség kovácsolása,
ahol mindenki kortól, nem-
től függetlenül jól érzi ma -
gát, miközben tesz valamit
az egészségéért is. Külön
öröm számomra, hogy nem-
csak gyerekek, hanem egyes
szülők is eljárnak hozzánk
rendszeresen a környező tele-
pülésekről is. Az elmúlt tanév-
ben hétfőtől péntekig min-
den nap, délután 5-től este 9-
ig tartunk edzéseket – melye-
ket heti rendszerességgel 30-
40 gyerek látogat – különbö-
ző korcsoportokban.

– Mennyire eredménye-
sek a tanítványok?

A gyerekeink közül hat-
hét rendszeresen részt vesz
megyei versenyeken. Leg -

eredményesebb asztaliteni-
szezőink: Pólyik Dávid és
Kacsó Norbert. Az előbbi
serdülő kategóriában máso-
dikként továbbjutott a diáko-
limpia országos döntőjébe,
illetve aranyéremmel vég-
zett az idén májusban Püs -
pökladányban megrende-
zett nemzetközi versenyen,
melyen ifi kategóriában
szintén a „mi fiunk”, Kacsó
Norbert lett az első helye-
zett. S ezek az eredmények
már csak azért is érdekesek,
mert huszonöt éve nem kép-
viselte senki a várost, a térsé-
get országos diákolimpián.
Hajdú-Bihar megyében az
asztalitenisz egyesületek kö -
zül az egyik legnagyobb
utánpótlás-képzéssel foglal-
kozó a miénk, melyet Balogh
Zoltán kollégámmal társa-
dalmi munkában vezetünk.
A már említett két kiválósá-
gunkon kívül többen is sze-
reztek érmet az idén, például
Varga Sándor, Asztalos Já -
nos, Asztalos Csaba, Ferencz
Tamás, Rácz Dóra, Török
Máté, Zúdor Róbert, Pólyik
Tamás. Végezetül, a teljesség
igénye nélkül, szeretnék
köszönetet mondani Ménes
Andrea polgármesternek,
aki egyesületünk pártoló
tagja, a vámospércsi önkor-
mányzatnak, az általános is -
kola vezetőségének, a Vá -
mos  pércs és Vidéke Takarék -
szövetkezetnek, edzőtársam-
nak, az egyesült alapító
tagjainak és mindenkinek,
aki támogatott bennünket.
Eredményeink arra sarkall-
nak, hogy tovább folytassuk
a megkezdett utat, és össze-
tartsuk a csapatot. 

Kapcsolat a Partiummal
Szeptember utolsó szom-

batján a romániai Nagy sza -
lontára – Arany János szülő-
helyére – látogatottak a (VIP)
Vámospércsi Ifjúsági és Prog -
ramszervező Egyesü let tagjai.
Az utazáshoz az Észak-alföldi
Regionális Ifjú sági Tanácshoz
benyújtott sikeres pályázat
biztosította a fedezetet.  

A fiatalokat Cseke Sándor,
a nagyszalontai MIDESZ
elnöke és a helyi fiatalok
fogadták. Először a Magyar
Házba látogattak el, ahol a
két egyesület bemutatkozott
egymásnak, elmesélték ed -
digi tevékenységeiket, jövő-
beni terveiket. Ezt követően
közös városnézésre indul-

tak, hogy megismerkedje-
nek a kb. 15 000 fős város
nevezetességeivel, kulturá-
lis értékeivel. A szoborpark-
ban megtekintették Bocskai
István és Arany János szob-
rát, továbbá Zilahy Lajos,
Sinka István és Kulin György
mellszobrát is. Ellátogattak
Arany János szülőházához,
ezt követően az Erzsébet-
parkban tisztelegtek a Haj -
dú-emlékmű előtt. A Cson -
ka-toronyban található Arany
János Emlékmúzeum meg-
tekintése valamint a refor-
mátus templom tornyából
látható csodálatos panorá-
ma is feledhetetlen élmé-
nyekkel szolgált a fiatalok
számára.

A nap végére barátságok
szövődtek a nagyszalontai és
a vámospércsi fiatalok kö -
zött, olyannyira, hogy a kö -
zel jövőben Vámospércsen
találkoznak ismét.

Kovács Zoltán

Négy évtized a közért
A Családsegítő és Gyer -

mekjóléti szolgálat vezetője,
Váradi Jánosné negyven év
közszolgálati jogviszony
után szeptembertől jól meg-
érdemelt nyugdíjas éveit töl-
ti. Hat és fél évvel ezelőtt
került Vámospércsre, a szo-
ciális intézmény vezetői te -
endőit látta el, amely négy
településsel együtt társulási
formában működik. A négy
évtized aktív munkából hu-
szonhárom évig tanított,
amely elmondása szerint jó
iskola volt a szociális szféra
megismerése felé. Ménes
Andrea polgármester hiva-
tali távolléte miatt Suba
László alpolgármester kép-
viselte az önkormányzatot a
búcsúztatáson, amelyen a
kollégák és a társintézmé-
nyek képviselői is elmond-

ták jókívánságaikat. Az al -
polgármester köszönetet
mondott Hajnalkának a lel-
kiismeretes munkáért, s a
nyugdíjas évekre erőt, egész-

séget kívánt a fiatalos nyug-
díjasnak, aki nem fog elsza-
kadni a szociális ágazattól,
hisz szakértőként továbbra is
dolgozni szeretne.

Ménes Andrea polgármesterasszony 
megnyitja a kiállítást (balra H. Csongrády Márta) 

(Fotó: Sz. Vrancsik Éva)

Arany János szobra előtt (Fotó: Magánarchívum)

Elbúcsúzott az intézményvezető (Fotó: Sz. V. É.)

Foci: túl sok a kapott gól!

A megyei kézilabda-bajnokság állása

1. Hajdúböszörmény 4  4  0  0  132-67 8
2. Püspökladány 4  4  0  0  120-74 8
3. Amatőr KK 4  4  0  0  119-86 8
4. Földes 5  3  0  2  108-107 6
5. Polgár VKSK  4  2  1  1  68-62 5
6. Nádudvar II  4  1  0  3  90-108 2
7. Debreceni KSE II.  4  1 0  3  71-99 2
8. Balmazújváros II  5  1  0  4  85-141 2
9. Vámospércs  4  0  1  3  76-87 1

10. D. Honvéd SE  4  0  0  4  96-134 0
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