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Díszsírhelyet és poszt-
humusz díszpolgári cí -
met adományozott Vá -
mospércs önkormányza-
ta néhai Pannonhalmi
Béla baptista prédikátor-
nak. A jeles egyházi sze-
mély áldozatos munkájá-
nak köszönhetően is a
településen békességben
éltek és élnek együtt a
református, a baptista, a
római és görög katolikus
egyház hívei. 

Az 56 éve elhunyt Pan -
nonhalmi Béla életének utol-
só állomáshelye volt Vá mos -
pércs, ahol nyolc évig végez-
te szolgálatát. A kitűnő szó-
noki képességgel, átlagon
felüli empatikus képesség-
gel, írói vénával megál-
dott lelkipásztor emlékeze-
tét idézte fel az az ünnepség-
sorozat, melyet szeptember
12-én tartottak a legkisebb
hajdúvárosban. 

Életútja Budapestről in -
dult, először kipróbálta
magát a civil szférában; dol-
gozott cukrászként, gyógy-
masszőrként, majd egy nyo-
morék páciense hatására
figyelme Isten felé fordult és
megtért. Mély érzésű ember-
ként folyamatosan azon
fáradozott, hogy a hit ere-
jével enyhítsen az em be -
rek fájdalmán, segítse bol-
dogulásukat. Szándékában
állt egy szerzetesrend alapí-
tása, mely a szegény sorsú
elhunytak méltó temetésé-
ről gondoskodott volna.
Tervei között szerepelt egy
Baptista Szín ház létrehozása

is. Test-értelem-lélek har-
móniájának megteremtésén
dolgozott egész életén ke -
resztül Pan nonhalmi Béla.
Soha nem látott népes gyü-
lekezet vette körül, pezsgő
közösségi életet szervezett
Vámospércsen. Itt léte alatt
művelődési otthonná vált a
baptista imaház. A helybeli
hívők  nagy lelkesedéssel

vettek részt az általa írt és
rendezett evangelizációs
célzatú csoportjelenetek-
ben, a vegyes karban és a
fúvós zenekarban. 

A rendezvény nyitásaként
átadták azt a hármas díszsír-
helyet, melyet az önkor-
mányzat adományozott a
Baptista Egyház fennállásá-
nak századik évfordulója

alkalmából. A síravatást kö -
vetően a városházán folyta-
tódott az ünnepségsorozat,
ahol – a képviselő-testület
döntése alapján – poszthu-
musz díszpolgári címet ka -
pott Pannonhalmi Béla. Az
erkölcsi elismerés adomá-
nyozására a jelen választási
ciklusban még nem került
sor. A címmel járó nettó
100 000 Ft pénzjutalmat az
unoka, Pannonhalmi Tibor
vette át. A prédikátort a Ma -
gyarországi Baptista Egyház
mindmáig legkiemelkedőbb
hitelődei között tartja szá-
mon, tiszteletére – az ünnep-
ségsorozat záróakkordja-
ként – istentiszteletet tartot-
tak a baptista imaházban. 

H. A.

Pannonhalmi Tibor és Ménes Andrea

Pannonhalmi Béla leszármazottai

Járvány nincs, de kimutatták a H1N1-t
Lassan csökken az iskolai hiányzók száma

Először a Debrecen Te -
levízió adott hírt arról,
hogy egyre több a beteg a
vámospércsi iskolában és
óvodában. A szeptember
20-i Napszemle hatására
felkerestük az adott intéz-
mények vezetőit, hogy
kiderítsük, valójában mek-
kora volt a hiányzások
mértéke. 

Németh Jánosné elmond-
ta: a sajtóból értesült az állí-
tólagos tömeges megbete-
gedésekről. Úgy véli: bár
valóban sokan hiányoztak az
óvodában – 220 gyerekből
több mint 50-en maradtak
otthon szeptember 17-18-án
–, de ez magyarázható azzal
is, hogy sok szülő a hírek hal-
latára elővigyázatosságból
nem engedte óvodába a

gyermekét. Hozzátette: „a
nyári szünidő után, amikor
újra közösségbe kerülnek a
kicsik, számítani lehet arra,
hogy többen megbeteged-
nek. Tehát az előző évek
tapasztalatát felidézve, nem
tűnik ijesztő mértékűnek a
hiányzások száma.” Mint
mondta: „az óvoda dolgozói
mindent elkövetnek a meg-
előzés érdekében, gyakrab-
ban fertőtlenítik a kilincse-
ket, játékokat, illetve felhív-
ták a gyerekek és a szülők
figyelmét a higiéniás szabá-
lyok (minden étkezés, mos-
dózás után kezet kell mosni,
köhögéskor, tüsszentéskor
zsebkendővel kell eltakarni
a szájat, nem szabad egymás
poharából inni... stb.) betar-
tásának fokozott szükséges-
ségére. Rosszabb volt a hely-

zet a Mátyás Király Alapfokú
és Művészeti Iskolában, ahol
nyolcvan fölé emelkedett a
hiányzók száma. Az intéz-
mény igazgatója – miután az
ominózus héten az iskola
tanulólétszámának valami-
vel több, mint 13 százaléka
hiányzott – kiküldte a szü-
lőknek azt az ÁNTSZ-től
kapott tájékoztatót, melyből
információkat kaphattak a
megelőzésről illetve a beteg-
ség felismeréséről. 

Felkerestük, Dr. Mechler
Andrea gyermekorvost is,
aki arról számolt be, hogy a
szokásosnál többen keresték
fel az említett napokon a ren-
delőt. „A gyerekek tünetei
különbözőek voltak: egyi-
kük hasmenésre panaszko-
dott, a másik a torkát fájlalta.
Négy esetben történt minta-

vétel, melyet szeptember 21-
én küldtünk el laboratóriumi
vizsgálatra az ÁNTSZ-hez. Az
eredmény 25-én érkezett
meg, és közülük egy pozitív-
nak bizonyult.” 

Elérte tehát Vámospércset
is a H1N1 vírus. A pandé-
miás influenzát május végén
mutatták ki először Ma gyar -
országon, azóta a fertőzőbe-
tegség lassan, de folyamato-
san terjed. Az elmúlt 4
hónap alatt – számszerűsít-
ve – 204-en fertőződtek meg
a H1N1 vírustól.Az influen-
za figyelőszolgálat becslése
szerint szeptember 7. és 13.
között az országban több
mint négyezer beteg fordult
orvoshoz influenzaszerű
tünetekkel; 158 esetben tör-

(folytatás a 3. oldalon)

Vámospércs önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm az idősek hónapja alkalmából városunk szépkorú lakóit!
Ménes Andrea polgármester

A Népmese napján, 
szeptember 30-án
a nagycsoportos

óvodások 
a Városi

Könyvtárban 
jártak
Fotó: 

Nyakas Gáborné

Vámospércs Város Önkor -
mányzata köszönetét fejezi
ki a Hajdú-Bihar Megyei
Temetkezési Vállalatnak
néhai Pannonhalmi Béla
díszsírhelyének kialakításá-
ban nyújtott segítségéért.

Az ezüst szépsége
Valamikor a vének tanácsa irányította a törzsek

életét, olyan emberek, akik telve voltak bölcsességgel,
élettapasztalattal, a problémák megoldásának isme-
retével. Ma a fiatal nemzedékek uralkodnak, főleg a
nyugati kultúrkörben, a fehér ember országaiban, a
fejlődésközpontú társadalmakban. Ezekben az a cél,
hogy a mai egy euróból holnapra kettő legyen, hol-
naputánra meg négy. Más nem számít. 

Ma csak a fiatalok lehetnek szépek, akiket lefotóz-
nak a magazinok címlapjára, s akiket a televízió bul-
várműsoraiban mutogatnak. Ritkán hallani ilyes-
mit: milyen szép idős ember! Szerencsére azért előfor-
dul. Mert igenis vannak szép idős emberek is, akik
tisztességes munkában és életben őszültek meg, szere-
tetüket szétosztották a családtagok, a barátok, a
munkatársak között. Akik szépen és szorgalmasan
élnek, azokat ezüst fejdísszel koszorúzza meg az idő.
Krúdy Gyula szerint aki hatvan éves korára meg nem
őszül, az huncut ember. Mint láthatjuk, ezek szerint
kevés a huncut ember, mert ahogyan szaporodnak az
életünkben az évtizedek, úgy gyűlnek fejünkön az
ősz hajszálak, a vörösből feketéből, barnából, szőké-
ből egyaránt ősz fejdísz lesz. 

Nekünk, aktív korosztályúaknak azon kell len-
nünk, hogy legyen nyugodt, boldog pihenésük az idő-
seknek – az elmenetel előtt; mert megérdemlik, meg-
szolgálták, megdolgoztak érte, megtermelték azt a
pénzt, amit a postás havonta kivisz nekik. Nem a
nyugdíjasok tehetnek róla, hogy többen vannak, mint
a gyerekkorúak. Ők még gondoskodtak az utánpót-
lásról, csak az ő gyerekeik mulasztották el ezt. Ezért
van, hogy a mai negyveneseknek-ötveneseknek már
attól kell félnünk, lesz-e nyugdíjuk, s lesz-e, aki gon-
doskodik róluk. Ne hagyjuk, hogy egymásnak uszít-
son bennünket, nemzedékeket a politika, a szegény-
ség. Ne irigyeljük az előttünk járókat, ne akarjuk meg-
kapni az átkot: adja az Isten, hogy ne öregedjél meg. 

A költő azt írta: „Tiszteljétek a közkatonákat, /
nagyobbak ők, mint a hadvezérek.” Ennek mintájára
a szép indán nyárral kecsegtető októberben azt
mondhatjuk: tiszteljétek a megfontolt, bölcs időseket,
nagyobbak ők, mint a felelőtlen, fiatal népvezérek.

Erdei Sándor

Fókusz

Vámospércs Város Képviselő-testülete 
tisztelettel meghívja Önt és barátait az

1956-os forradalom és szabadságharc

5533 ..   éévvffoorrdduullóójjaa
tiszteletére tartandó ünnepi megemlékezésre 

Helyszín: Főtér, Kopjafa
Időpont: október 22. (csütörtök) 14 óra

Köszöntőt mond: MÉNES ANDREA polgármester 
Ünnepi beszédet mond: 

TASÓ LÁSZLÓ országgyűlési képviselő 
Közreműködnek:

a Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
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A képviselő-testület augusztus 31-én tartotta soron
következő ülését. Ménes Andrea polgármester először a
július 22-i ülés óta eltelt időszakról adott tájékoztatót. Az
első napirendi pontban a Hidro Vp. Kft-t érintő TIKÖFE
hatósági kötelezés tárgyában tanácskoztak a képviselők,
a napirendi ponthoz meghívott vendégként a Hidro Vp.
Kft. jelenlegi és korábbi ügyvezetője is hozzászólt. A tes-
tület úgy határozott, hogy a TIKTVF által kibocsátott
hatósági kötelezéssel kapcsolatos állásfoglalás kérése
azzal kapcsolatban, hogy ki a kötelezettség címzettje, a
Hidro Vp Kft. feladata. 

Második napirendi pontban Veres István tervező adott
tájékoztató a Rendezési terv jelenlegi állásáról. Ezt köve-
tően pályázatokkal kapcsolatban hozott több döntést a
testület: a „Vámospércs Polgármesteri Hivatalának és a
projektbe bevont intézményeinek szervezetfejlesztése”
című, ÁROP-1.A.2/A-2008 pályázati támogatásból meg-
valósuló azon feladatok esetében, melyek értékhatára a
Kbt. hatálya alá esnek, közbeszerzési eljárást kíván lefoly-
tatni, a közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítására a
Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbe-
szerzési tanácsadói névjegyzékben szereplő tanácsadót
kíván megbízni, ennek érdekében a képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy 3 árajánlatot kérjen
be a fenti feladat elvégzésére a Közbeszerzések Tanácsa
által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegy-
zékben szereplő tanácsadóktól, a KEOP-7.1.2.0-2008
pályázat hivatalos közbeszerzési tanácsadójának kivá-
lasztása tárgyában döntött a képviselő-testület, a közbe-
szerzési eljárások teljes lebonyolítására a Közbeszerzések
Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói
névjegyzékben szereplő PRO-VITAL 2000 Kft. (Bu -
dapest) tanácsadót bízta meg, majd a „A városi és közös-
ségi szolgáltatások bővítése Vámospércsen” című, ÉAOP-
5.1.1/E-2008 pályázati támogatásból megvalósuló út- és
parkolóépítési beruházások kiviteli terveinek tervelle-
nőrzésével a Mélyépítési Tervező és Beruházó Kft. –
Dedinszky András tervellenőrt bízta meg, a „A városi és
közösségi szolgáltatások bővítése Vámospércsen” című,
ÉAOP-5.1.1/E-2008 pályázati támogatásból megvalósuló
út és parkoló építési beruházások műszaki ellenőri fel-
adataival CSI-RI ‘97 Bt . (Debrecen-Józsa) műszaki ellen-
őrt kívánja bízta meg, a „A városi és közösségi szolgálta-
tások bővítése Vámospércsen” című, ÉAOP-5.1.1/E-2008
pályázati támogatásból megvalósuló játszótér építési
beruházások műszaki ellenőri feladataival Tóth Balogh
Béla (Debrecen) műszaki ellenőrt bízta meg, az ÉAOP-
5.1.1/E-2008-0022. Városi és közösségi szolgáltatások
körének bővítése Vámospércsen című pályázat propa-
gandatevékenységének teljes körű lebonyolítására a tes-
tület megbízta az önkormányzat 100 százalékos tulajdo-
nában lévő Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit
Kft-t. 

Az önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatban a
következő döntéseket hozta meg a testület: a 2009. évi
gazdálkodás stabilizálása és a likviditási problémák meg-
oldása érdekében az önkormányzat fenntartásában
működő intézményeknek működési költségvetésük 10
százalékának megfelelő összegű megtakarítást kell elérni
azzal, hogy az esetleges tervezési hibából eredő előirány-
zat-csökkentések nem képezhetik az intézményi megta-
karítások részét, az intézményvezetők megtakarítási intéz-
kedéseikről, javaslataikról a soron következő testületi
ülésen számoljanak be, ezen kívül az önkormányzat
kiegészítő ÖNHIKI-pályázatot nyújt be, majd módosítás-
ra került az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szó-
ló 4/2009. (III.11.) ÖR. 

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII. 09.) önkormányzati ren-
delet módosításáról döntött a testület. Következő napi-
rendi pontban a testület pályázatot írt ki a Vámospércs
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető)
munkakörének betöltésére, a pályázat beadásának határ-
ideje november 30. 

Ezután a vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben található isko-
lai büfé üzemeltetésére írt ki pályázatot a testület. Az utol-
só napirendi pont után a testület zárt ülés keretein belül
folytatta munkáját.

A képviselő-testület szeptember 30-án rendkívüli ülést
tartott, első napirendi pontban megtárgyalta és elfogad-
ta az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves
teljesítését. Második napirendi pontban arról döntöttek
a képviselők, hogy a 2010-es évre kiírt Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz
csatlakozik. Harmadik napirendi pontban a TÁMOP
6.1.2./A/09/1 pályázatban kiírt, az Első Magyar El látás -
szervező Zrt. által benyújtott vállalkozási szerződést
támogatja, amennyiben a Polgármesteri Hivatal illetve
intézményei pályázatot kívánnak benyújtani. 

Következő napirendi pontban Ménes Andrea polgár-
mester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a 2009. június
18-án benyújtott „Vámospércsi Szociális Szolgáltató
Központ épületének felújítása” címmel beadott ÉARTF-
LEKI-2009 kódszámú pályázatunk 16 753 435 forint
csökkentett támogatást nyert, így a korábban vállalt
önrész mértékének módosítását elfogadta a testület.
Ötödik napirendi pontban a Vámospércs-Kistérségi
Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása tár-
gyában hozott határozatot a testület, ezt követően zárt
ülés keretén belül folytatódott az ülés, ahol egyedi és szo-
ciális kérelmek megtárgyalására került sor.

Ménes Andrea polgármester

Lakáshoz juthatnak a „Fecskeházban”  
Pályázati felhívás! 

Ifjúsági „Garzon” ház
(Fecskeház) Vámospércs,
Pacsirta u. 25. szám alatti
épületében 32,4 m2 -es
egy szoba összkomfortos
lakások kiadók, azonnal
beköltözhető állapotban.

(Bérleti díj mértéke: 7128
Ft/hó lakbér + rezsi költség.)

A megüresedett lakásokra
pályázhat minden olyan
vámospércsi illetve itt letele-
pedni szándékozó fiatal, 35
év alatti pár (házastárs, élet-
társ), aki folyamatos kereső-
tevékenységet végez, illetve

felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatója
(a munkáltatói igazolást
illetve iskolalátogatási igazo-
lást mellékelni kérjük). Vál-
lalja vagy már rendelkezik
legalább 22 700 Ft/hó lakás-
célú előtakarékossággal. Öt
évre szóló bérleti szerződést
köthet az a nyertes pályázó,
aki a fenti feltételeknek meg-
felel.  

A vámospércsi önkor-
mányzat képviselőtestületé-
nek címzett pályázatokat a
Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán kérjük leadni, illetve
címére postázni: Vámos -
pércs Városi Önkormányzat,

4287 Vámospércs, Béke u.
1 sz.

Pályázati felhívás! 

Ifjúsági „Garzon” ház
(Fecskeház) Vámospércs,
Pacsirta u. 25. szám alatti
épületében 32,4 m2 -es
egy szoba összkomfortos
laká sok kiadók, azonnal
beköltözhető állapotban.

(Bérleti díj mértéke:
14 580 Ft/hó lakbér + rezsi
költség.) 

A megüresedett lakásokra
pályázhat minden olyan vá -
mospércsi illetve itt letele-

pedni szándékozó pár (há -
zas társ, élettárs) korhatár
nélkül, aki folyamatos kere-
sőtevékenységet végez (a
munkáltatói igazolást mel-
lékelni kérjük). Nem rendel-
kezik lakástulajdonnal, és
vállalja, hogy legalább 3 havi
lakbért előre kifizet. Szer -
ződés határozott időre,
maximum 5 évre köthető.  

A vámospércs önkormány-
 zat képviselőtestületének
címzett pályázatokat a Pol -
gármesteri Hivatal titkársá-
gán kérjük leadni, illetve
címére postázni: Vámos pércs
Városi Önkormányzat, 4287
Vámospércs, Béke u. 1. sz.

„A” típusú pályázat

Vámospércs Ön kor mány -
zata az Ok tatási és Kulturális
Minisz té riummal együttmű-
ködve kiírja a 2010. év re a
Bursa Hungarica Fel sőok -
tatási Önkor mány  zati Ösz -
tön díj pályá za tot felsőoktatá-
si hallgatók számára. 

A pályázatra azok az ön -
kormányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű,
felsőoktatási hallgatók je -
lent kezhetnek, akik a kép-
zésre vo natkozó keretidőn
belül, teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mes -
terfokozatot és szakképzett-
séget eredményező mester-
képzésben, egységes, osztat-
lan képzésben vagy felsőfo-
kú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. 

Az ösztöndíj időtartama
10 hónap, azaz két egymást
követő tanulmányi félév
(2009/2010. tanév második,
illetve a 2010/ 2011. tanév
első fél éve). Az ösztöndíj
folyósításának kezdete leg-
korábban: 2010. március. 

A pályázatot az állan dó
lakóhely szerint illetékes te -
lepülési önkormányzat Pol -
gármesteri Hivata lá nál írás-
ban kell benyúj-tani. 

A pályázat benyújtási ha -
tárideje: október 30. 

A települési önkormány-
zat november 23-ig saját
maga bírálja el a beérkezett
pályázatokat. Pályá zati űrla-
pot a Polgár mes teri Hivatal
Vá mospércs, Béke u. 1. sz.
fsz. 5. számú irodában le het
igényelni.

A pályázat teljes terje-
delemben a www.vamos-
percs.hu honlapon olvas-
ható.

„B” típusú pályázat

Vámospércs Ön kormány -
zata az Oktatási Miniszté -
riummal együttműködve ki -
írja a 2010. évre a Bursa Hun -
garica Felsőoktatási Ön kor -
mányzati Ösztön díj pályá za -
tot felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiata-
lok számára.

A pályázatra azok az ön -
kormányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyze-
tű fiatalok jelentkezhetnek,
akik:

a) a 2009/2010. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú  diplomával
nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizet-
tek; és a 2010/2011. tanév-
től kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alap-
képzésben, egységes, osztat-
lan képzésben vagy felsőfo-
kú szakképzésben kívánnak
részt venni.  

A pályázók közül csak
azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik 2010-ben elő-
ször nyernek felvételt felső-

oktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2010/ 2011.
tanévben ténylegesen meg-
kezdik. 

Az ösztöndíj időtartama
3x10 hónap, azaz hat egy-
mást követő tanulmányi félév. 

Az ösztöndíj folyósításá-
nak kezdete a 2010/2011.
tanév első  féléve, kereszt-
féléves képzés esetén a
2010/2011. tanév második
féléve. 

A pályázatot az állan dó
lakóhely szerint illetékes te -
lepülési önkormányzat Pol -
gármesteri Hivatalánál írás-
ban, a hivatalban hozzáfér-
hető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy pél-
dányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási ha -
tárideje: október 30. 

A települési önkormány-
zat novem ber 23-ig saját
maga bírálja el a beérkezett
pályázatokat: A települési
önkormányzat döntéséről és
annak indokáról 2009. de-
cember 4-ig írásban értesíti a
pályázó kat. 

Pályázati űrlapot a Polgár -
mesteri Hivatal Vámos pércs,
Béke u. 1. sz. fsz. 5. irodában
lehet igényelni. A pályá-
zat teljes terjedelemben a
www.vamospercs.hu honla-
pon olvasható.

FIGYELEM!
OKTATÁS 

MATEMATIKÁBÓL, 
KÉMIÁBÓL, ANGOLBÓL
és más reál tárgyakból.
Óraadást, korrepetálást 

és különböző vizsgákra való 
FELKÉSZÍTÉST VÁLLALOK

általános és középiskolás
tanulók részére 
igény szerint.

Érdeklődni: 
VARGÁNÉ SZABÓ HAJNALKA

mérnök-tanár
4287 Vámospércs, Kiss u. 39.
52-210-412, 06-70-452-6360;

06-20-773-9201
E-mail:vhajna@gmail.com

Szeretettel várom minden
korosztályból 

az érdeklődő diákokat!

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

AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS EE KK

Kerti vécé eladó. Ér dek -
lődni lehet Vámospércs, Haj -
nal u. 21. szám alatt, vagy a
30/48-92-988-as telefonszá-
mon. 

Tisztított és élő baromfi
eladó. Rendelhető házhoz-
szállítással is. Érdeklődni a
30/98-81-085-ös telefonszá-
mon lehet. 

Másfél éves ló és walesi
póni eladó. Érdeklődni lehet
Jánosi Sándornál a Köteles
dűlő 3. szám alatt.

SZEPTEMBERBEN SZÜLETTEK

MACZÓ VANESSZA

(Maczó Zsolt, 
Gyurkó Gabriella),
NAGY ANTÓNIA LÉNA

(Nagy László, 
Németi Erzsébet),

BALOGH NÓRA

(Balogh József, 
Mányi Hajnalka),

MEGYESI MÁRK LAJOS

(Megyesi Lajos, 
Nyilas Andrea)

HÁZASSÁGKÖTÉS

NEM VOLT

AKIK MÁR NINCSENEK

KÖZÖTTÜNK

BOROS ISTVÁN,
ID. BOROS GYÖRGY

MEDGYESI JÓZSEF 
halálának

első évfordulójára:

Hirtelen halálod
megtörte szívünket,

Örökké őrizzük 
drága emlékedet.

Nyugodjál csendesen,
legyen békés álmod,
Találd meg odafenn
örök Boldogságod.

Kegyetlen volt a sors,
hamar elvitt tőlünk, 
De mi gondolatban
mindig veled élünk.
Nélküled szomorú, 

üres a szívünk, házunk,
Még most sem hisszük el,

hogy hiába várunk. 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

NAGY LAJOS

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

FODOR ISTVÁN

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TÖMÖRI IMRE DÁNIEL

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

részvéttel osztoztak

Örökké tartó fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,

FAGYAL BARNA
halálának harmadik évfordulójára.

Repülnek az évek gyorsan
egymás után, a napok a percek után.

Itt van egy újabb ősz, ami fájdítja szívünk,
mert hiányzol nagyon, nagyon nekünk.
Három éve már, hogy elmentél tőlünk,

üres lett a helyed, hiába keresünk.
Sokszor még nappal is ébren álmodunk,
nevetve jössz felénk, s újra találkozunk.

Az álom elszáll, hamar felébredünk,
Áldott emléked itt marad velünk.

Bánatos feleséged: Margó, 
leányod: Brigitta, párja: Sándor

Köszönjük mindazoknak,
akik emlékedet őrzik és ápolják.

Kiírták a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot



Eladósodott települések, eladósodott lakosság
Ménes Andrea: „a kormány egymás ellen uszít  állampolgárt és önkormányzatot”

Azáltal, hogy az önkor-
mányzatokat tette a leg-
főbb munkaadóvá a kor-
mány, megoldottnak te -
kinti a munkanélküliség
problémáját. De már a
gazdasági válságkezelés-
re is megvan a tuti tipp:
120 milliárd forinttal
csökkentik a helyhatósá-
gok támogatását, s 1/3-ra
a gyermekétkeztetési nor-
matívát. A 2010-es költ-
ségvetési tervezet várha-
tó hatásairól polgármes-
terünket kérdeztük. 

A Bajnai-csomag

– Sokakat felháborított a
kormány jövő évre terve-
zett költségvetése. Ha ezt
novemberben elfogadja a
parlament, az önkormány-
zatoknak legalább 120 mil-
liárd forint elvonásra lehet
számítaniuk. Ön szerint
fenntartható lesz-e az ön -
kormányzat működőképes-
sége a várható elvonások
ellenére?

– A költségvetési törvényt
minden évben nagy izga-
lommal várjuk, hiszen ez
határozza meg az önkor-
mányzatok gazdálkodását.
Ebben pontosan le van írva,
hogy bizonyos kötelező  fel-
adatokra – mint pl. intéz-
mény-, temető-,  útfenntar-
tás...stb. – mennyi pénzt
nyújt az állam. Az alkotmány
szerint 100%-ban kellene
ezeket a költségeket biztosí-
tania. Ez azonban nem így
van. Hosszú idő óta beszé-
lünk arról, hogy az önkor-
mányzatok zöme - sajtóhírek
szerint több mint 2000
önkormányzat – teljesen el
van adósodva és a csőd szé-
lén áll. Ennek éppen az az
oka, hogy az állam nem tölti
be a szerepét, nem adja oda a
kötelezően előírt feladatok
ellátásához szükséges pénzt.
Így a kormány magatartásá-
nak köszönhetően hosszú
évek alatt tekintélyes meny-
nyiségű adóssághalmaz
gyűlt fel szinte minden tele-
pülésen. Kivételt csak azok
az önkormányzatok képez-
nek, ahol - a helyi iparűzési
adóból és egyéb jövedel-
mekből – olyan mértékű az
önálló bevétel, mely fedezi
ezeket a hiányokat. Ese -
tükben lehet gondolkodni
önálló fejlesztésekről,  még
akkor is, ha esetleg valame-
lyik pályázatuk eredményte-
len, hiszen önerőből is tud-
nak utakat, járdákat építeni.
Vámospércsen sajnos erről

nem lehet szó. Nálunk
ugyanis azt a szűkös kis saját
bevételt is – amely iparűzési,
illetve kommunális adóból
származik -  sajnos arra kell
költenünk, hogy fenntart-
suk az intézményeinket,
mert az állam nem biztosítja
a működéshez szükséges
összeget, s rákényszerít ben-
nünket arra, hogy ebből
pótoljuk azt ki. Tudom, a
lakosság is azt várná el
tőlünk, hogy a kommunális
adót valóban arra költsük,
hogy fejlesszük az infrast-
ruktúránkat, hogy ne legyen
annyi sáros út, de ezt a bevé-
telt másra kell fordítanunk.
Nevezetesen arra, hogy kifi-
zessük intézményeink köz-
üzemi számláit, és hogy ele-
gendő szakember legyen,
aki gondoskodik az idősek-
ről, gyerekről és az elesettek-
ről.

Úgy gondolom  a 2010-es
költségvetési tervezet csak
tovább fokozza az önkor-
mányzatok eladósodását.
Nem számítottunk másra a
kormánytól, megérkezett a
Bajnai-csomag. Már hosszú
idők óta azt látjuk, hogy a
kabinet az elhibázott gazda-
ságpolitikájának termékét
az emberekkel akarja megfi-
zettetni. Sajnos akkora hite-
leket vettek fel az adósságok
törlesztésére, hogy azt még
unokáink is fizethetik. Sok
olyan tétel van a költségve-
tésben, amely hiányzik a
tavalyihoz képest is: például
egy fillért sem szánnak köz-
művelődésre! Ebből tartot-
tuk fenn eddig a művelődési
házat. Ezzel azt bizonyítják,
hogy nincs szükség a kul-
túra közvetítésére. Ez annál
is inkább elszomorító a vá -
mospércsiek számára, mert
éppen folyamatban van a
művelődési ház bővítése,
me lyet így talán nem is
fogunk tudni kihasználni.

Tehetetlen
önkormányzatok 

– Ma Magyarországon saj-
nos nemcsak a családok
tönkretétele történt meg,
hanem az önkormányzatok
eladósítása is. Tehát annyi
feladatot kapunk finanszíro-
zatlanul, amely olyan mérté-
kű fenntartási költséget
okoz az önkormányzatnak,
amit egyszerűen nem tud
kifizetni.  Nincs más lehető-
sége – a likviditása, fenntar-
tása érdekében – hiteleket
vesz fel. Úgy érzem: van egy
eladósodott önkormányzat,
van egy eladósodott lakos-

ság és ezt a két eladósodott
réteget még egymás ellen is
uszítják. Amikor ugyanis a
kormány intézkedései újabb
és újabb terheket rónak az
állampolgárokra, az ember-
ek reflexszerűen – utolsó
mentsvárként – a polgár-
mesterhez fordulnak segít-
ségért. Ám sajnos az önkor-
mányzat képtelen arra, hogy
átvállalja a lakosok terheit.

Számszerűsítve a 2010-es
költségvetési tervezet Vá -
mospércs város számára azt
jelenti, hogy – jövőre, ha elfo-
gadja ezt a törvényt a parla-
ment – a tavalyihoz képest 64
millióval fogunk kevesebbet
kapni. A 2009-es költségveté-
si rendeletet is 163 millió
forint forráshiánnyal fogad-
tuk el, és az már most is lát-
szik, hogy így az év utolsó har-
madára nehézkes a gazdálko-
dásunk. Nincs könnyű hely-
zetben az önkormányzat fi -
gyelembe véve, hogy a  város-
ban működő kis- és középvál-
lalkozások is sorra mennek
tönkre. Ha csak a DEMKO
FEDER esetét nézem, több
100 ember került az utcára.
Mára már a legstabilabb vál-
lalkozásunk a Vámosgép is
arra kényszerült, hogy 50  dol-
gozóját átmenetileg elbo-
csássa. Nemcsak nő azoknak
az embereknek a száma, aki
nem termeli meg családja
eltartásához szükséges pénzt,
hanem arról is szó van, hogy
az iparűzési adó, tehát az
önkormányzat saját bevétele
is csökken.

– Arról is hallani, hogy

csökken a gyermekétkezte-
tési támogatás mértéke...

– Ha megnézzük az intéz-
ményfenntartásra szánt nor-
matívák változását, akkor
azonnal láthatjuk, hogy az
eddigiektől minden intéz-
mény esetében lényegesen
kevesebb központi támoga-
tás fog jutni. Jelenleg a leg-
szegényebb családokban élő
gyermekek 12 éves korig
ingyen vagy 50%-os kedvez-
ménnyel étkezhetnek. En -
nek a kedvezménynek a biz-
tosítására szolgált az eddigi
évi 65 ezer forintos támoga-
tás, amely a jelen terve-
zet szerint harmadára, azaz
22 500 csökkenne. Ezek
után az a kérdés, hogy ki
fizesse meg a most elvonás-
ra kerülő különbözetet? A
tervezet megoldási javaslat-
tal is előállt, miszerint az
önkormányzat, vagy a saját
bevételeiből biztosítja to -
vábbra is a rászorulók napi
étkezését, vagy oly mérték-
ben megemeli a teljes étke-
zési díjat fizető (kedvez-
ményben nem részesülő)
gyermekek térítési díját,
hogy ezáltal a fizetőképes
családoktól szedi be a hiány-
zó 15 millió forintot. Melyik
félnek lesz erre pénze?

Készítettem egy számí-
tást, hogy megközelítően
mekkora terhet jelentene,
ha a teljes díjat fizető  csalá-
dokra terhelnénk a különbö-
zetet. Ebben az esetben – 15
millió forintot kellene szét-
osztani 105 szülő között: ez
fejenként több mint 140

ezer forintot jelentene. Úgy
gondolom, hogy ezt a terhet
az átlag vámospércsi csalá-
dok már nem bírnák el. Ezek
szerint hasonló sorsot szán-
nak nekik, mint az önkor-
mányzatoknak. Én nem sze-
retnék egy olyan államban
élni, ahol éhező gyermekek
nőnek fel. Nagyon remélem,
hogy ezt azért még átgondol-
ja a kormány és nem veszi el a
húst a gyerekek tányérjából.

Tömegek 
munka nélkül

– A kormány egyik –
sikertörténetnek éppen nem
nevezhető – próbálkozása
az Út a munkához című
program bevezetése volt.
Ennek értelmében tulajdon-
képpen az önkormányza-
tok vállára nyomta a fog-
lalkoztatás problémájának
megoldását. Ezáltal az
egyes helyhatóságok váltak
a legfőbb munkaadóvá.
Vámospércs mennyire tud
megfelelni ennek az elvá-
rásnak? 

– A probléma a rendszer-
váltásnál kezdődött, hiszen a
szocializmusban ugye teljes
foglalkoztatottság volt nagy
állami vállalatoknál, ahol
akár még úgyis alkalmazták
az embereket, hogy munká-
juk igazán nem is termelt
értéket. Amikor ez a korszak
1989-ben lezárult, az alul
képzett, vidéki munkásokat
hazaküldték falura. Ezzel
párhuzamosan zajlott a ter-
mőföldek privatizációja. S

mivel ezek az elbocsátott
emberek nem tudtak bekap-
csolódni a mezőgazdaságba
sem, megpecsételődött a
sorsuk és munkanélkülivé
váltak. Hosszú idők óta saj-
nos otthon ülve, segélyből
élve tengetik mindennapjai-
kat. Az elmúlt évek során
több programot is létrehoz-
tak abból a célból, hogy eze-
ket az embereket visszasegít-
sék a munkaerőpiacra. Meg -
ítélésem szerint ezek a pró-
bálkozások nem nevezhető-
ek sikertörténetnek, hiszen
sok uniós forrás jutott fene-
ketlen kútba, s igazán nem
látszik az eredmény. Felnőtt
lassan két generáció úgy,
hogy nem dolgozott. A szü-
lők sem mutatták a mintát,
hogy milyen 6 órakor csör-
gőórára ébredni, elmenni a
munkahelyre, s ott helytáll-
ni. Szeretném viszont hang-
súlyozni, hogy nem lehet
csak ezeket az embereket
felelőssé tenni ezért az élet-
módért. Egy olyan szociálpo-
litika folytatódott immár las-
san 20 esztendeje, mely azt
sugallta: nem muszáj dolgoz-
ni, mert adunk segélyt.
Amikor már kezelhetetlen-
né vált a segélyezettek szá-
ma, a kormány egyszerűen
lepasszolta az önkormányza-
toknak a problémát; oldják
meg ők a foglalkoztatást.
Vámospércs önkormányzata
140 embert foglalkoztat,
akiknek a zöme 6 órás mun-
kaidőben végez közfeladato-
kat. Az a szomorú az egész-
ben, hogy több olyan szabá-
lyozást is tartalmaz a prog-
ram, amely nehézzé teszi a
közfoglalkoztatottak hasz-
nos munkavégzését. E mel-
lett nagy problémát jelent az
is, hogy a vámospércsi 140
közhasznú munkás irányítá-
sára, koordinálására mind-
össze 2(!) embert alkalmaz-
hatunk. Így ha azt akarom,
hogy ne legyen közfelhábo-
rodás a városban, akkor
magam megyek végig nap
mint nap és ellenőrzöm,
hogy az egyes illető megér-
kezett-e, ha igen, ittas álla-
potban van-e, mennyire dol-
gozik eredményesen, mikor
távozik… stb. Az tény, hogy a
dolgozók bérének 95%-t biz-
tosítja az állam, de egyetlen
fillért sem ad  munkaeszkö-
zökre, szerszámokra, védő-
ruhákra, védőitalokra s
anyagköltségre. Hogyan le -
het lapát nélkül árkot tisztí-
tani, kasza nélkül füvet vág-
ni, seprű nélkül sepregetni?

Hassó Adrienn

Ménes Andrea polgármester (jobbra) az interjú szerzőjével, Hassó Adriennel

tént virológiai vizsgálat, s a
betegek 30 százalékánál
mutatták ki a H1N1 vírust.
Érdemes tudni, hogy a bete-
gek körében a leggyakoribb
tünet a köhögés volt (80,8
százalék), ezt a rossz közér-
zet-fáradékonyság (71,2 szá-
zalék), továbbá a 380C-t meg-
haladó láz (60 százalék), fej-
fájás (59,2 százalék) és torok-
fájás (58,4 százalék) követte.
A betegség cseppfertőzéssel
valamint a nyálkacseppek
által szennyezett kéz és tár-
gyak útján terjed. Lappan -
gási ideje egy-hét nap között

változik.A felnőttek a tüne-
tek kezdetétől számított 5
napig, a gyermekek akár 7
napig is, illetve a tünetek
fennállásáig fertőzőképe-
sek. A szakemberek szerint
számítani lehet arra, hogy
ősszel a szokásosnál hama-
rabb és több megbetegedés-
sel járó közösségi járványo-
kat idéz majd elő, többek
között az iskolákban is. En -
nek elkerülése végett októ-
ber elejétől, három ütemben
elkezdik az újinfluenza elle-
ni vakcinákkal történő ol -
tást. Először többek között a
hat hónaposnál idősebb, sú -
lyos betegek, utánuk a kö -

zösségekbe járó csecsemők
és kisgyermekek, óvónők,
pedagógusok, végül pedig a
hat hónapos vagy annál fia-
talabb csecsemőkkel egy ház-
tartásban élők kapják meg
ingyen az oltóanyagot. Bár a
patikákba csak 2 hónap múl-
va érkezik meg a vakcina, a
háziorvosok már a jövő hé -
ten megkapják a szert. 

Ennek hatékonyságáról és
az oltás szükségességéről
megkérdeztük Dr. Suba Lász -
lót. A háziorvos szerint
„tény, hogy a szezonális inf-
luenzák elleni védőoltás
kifejlesztésére több idő volt,
de a technológia adott. Sőt a

gyártó cég (Omninvest) is
ugyanaz. A tesztek is azt
mutatják, hogy ez a vakcina
sem jár nagyobb kockázat-
tal, mint bármely más víru-
sos megbetegedés elleni
szer. Természetesen ennek
is, mint minden más oltás-
nak lehet mellékhatása, a
benne lévő konzerváló
anyag pl. okozhat allergiás
reakciókat. Jelenleg két ví -
rus elleni gyógyszer van for-
galomban a világon. Ma gyar -
ország ebből csak az egyiket
tartja készleten, és azt is
államtitokként kezeli. Más
országok – a lakosság számá-
hoz képest – bizonyítottan

sokkal több oltóanyagról
gondoskodtak. A mi kormá-
nyunk az Omninvest-től 6
millió vakcinát rendelt
H1N1 ellen. Ha azt vesszük,
hogy hazánk összlakossága
megközelítően 10 millió,
ebből 4 millióan jutnak hoz-
zá térítés mentesen, 2 millió
embernek meg kell vásárol-
nia a szert, felmerül a kérdés:
a többiek nem számítanak?
Ők ugyanis sem ingyen, sem
pénzért nem juthatnak a kor-
mány jóvoltából az oltó-
anyaghoz.” Dr. Suba Lászlót
úgy véli: „Nyilvánvalóan
nem véletlen, hogy épp az
Omninvest lett a szer forgal-

mazója, hiszen ez is egy off-
shore cég, mely, mint látjuk
igen nagy támogatottságnak
örvend szocialista berkek-
ben. A Bajnai-csomag része-
ként az egészségügytől folya-
matosak az elvonások, és a
2010-es költségvetés terve-
zet is további megszorításo-
kat tervez a szociális, egész-
ségügyi és az oktatási szférá-
ból. A kormány hazárdírozik
az emberek egészségével,
így az életével, mert a kórhá-
zakat, járó beteg szakellátó
intézeteket a támogatások
folytonos csökkentésével a
tönk szélére juttatja.”

Hassó Adrienn

Járvány nincs, de kimutatták a H1N1-t
(folytatás az 1. oldalról)
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Kirándulás a Mátrába 
Immár hagyománnyá vált,

hogy a városi művelődési
ház minden ősszel történel-
mi múltú  városokba csopor-
tos kirándulást szervez.
Nagy volt az érdeklődés az
idén is a programra, ezúttal
negyvenhatan utaztak el a
Mátra-vidékre. Először Mát -
rafüreden tekintették meg a
Palóc-múzeumot. Nagy él -
mény volt látni Mátraházán a
Naphimnusz-parkot is, mely

Assisi Szent Ferenc tíz vers-
szakos himnuszát jeleníti
meg. Nem maradhatott ki a
környék látnivalói közül a
Kékestető sem, ahol a kilátó-
ból gyönyörködtek a csodá-
latos panorámában. Elláto -
gattak Parádfürdőre is, ahol
megnézték a Kocsimú zeum -
ban kiállított oldtimer autó-
kat. Útjuk utolsó állomásai a
recski munkatábor és a siro-
ki vár voltak.

„Érintőleges” tárlatok
Két vámospércsi vonatko-

zású képzőművészeti tárlat
is nyílt szeptemberben Deb -
recenben. Előbb, szeptem-
ber 18-án a Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár és
Művelődési Központ kiállí-
tóterében két nagyváradi
művész, Holló Barna és
lánya, Holló Csejtei Kinga
közös tárlatát nyitotta meg
Erdei Sándor újságíró, a
Vámospércsi Hírek felelős
szerkesztője. Holló Barna
tagja a 18. évét élő Vámos -
pércsi Művésztelep és Gra -
fikai Műhelynek, nemegy-
szer volt részese az alkotókö-

zösség nyári munkálkodásá-
nak.

A Vámospércsi Művészte -
lep vezetőjének, a vámospér-
csi származású Fátyol Zol -
tánnak a Debreceni Műve -
lődési Központban nyílt ki -
állítása. Az Újkőkor című tár-
latot Áfra János művészeti
író nyitotta meg szeptember
19-én. Dánielfy zsolt önkor-
mányzati képviselő mon-
dott köszöntőt, közreműkö-
dött Vranyecz Artúr színmű-
vész, aki az alkotó második,
most megjelent verseskö-
tetéből adott elő költemé-
nyeket.

Dánielfy Zsolt és Fátyol Zoltán Fotó: Hassó Adrienn

Fotó: Magánarchívum

A jó bajnoki rajtot még
jobb folytatás követte.
Me  gye II-es focicsapa-
tunk a szeptemberben és
október első hétvégéjén
lejátszott öt mérkőzésé-
ből hármat megnyert,
egyszer ikszelt, s csupán
egyszer kapott ki. Így a
megszerezhető 15 pont-
ból 10-et begyűjtött, ami-
vel a tabella 4. helyét fog-
lalta el. 

De nézzük sorban! A 4.
fordulóban Hajdúdorogon
re mek első félidőt produkál-
va 4-2-re sikerült nyerni. A
gólokat Halász Sándor, Vie -
torisz József, Károlyi Attila

és Szőke Roland szerezték. A
következő körben Egyek
látogatott városunkba, s szo-
ros meccsen 3–2 lett ide, a
gólokon Führer Lajos, Vie -
torisz József és Kiss Imre
osztoztak. A 6. fordulóban
Görbeházán sajnos pont nél-
kül maradt a társaság. Fél -
időben 1–1 volt az állás, ám a
folytatásban a hazaiak még
egyszer betaláltak, s ezzel
nyertek is 2–1-re. A gólunkat
Szőke Roland lőtte. Szep -
tember utolsó hétvégéjén a
Mikepércs csapatát fogadta
az Oláh-alakulat. Szőke Ro -
land újfent betalált, mellette
Nagy József is eredményes
tudott lenni, így 2–0-val

be gyűjtötte csapatunk az
újabb három pontot. Ok tó -
ber első játéknapján Józsára
látogatott együttesünk, ám
érintetlenek maradtak a
hálók, 0–0-val ért véget a
találkozó. A tavalyi gólínség-
nek tehát vége, s ez rendkí-
vül örömteli. Az említett öt
meccsen 10 gólt termeltek a
játékosok, míg valamennyi
idei találkozót nézve már 17
találatnál járnak a fiúk. Ez
kétgólos meccsenkénti át -
lag. A felnőttekkel ellentét-
ben az ifisták botladoztak az
említett öt fellépésen. Négy
vereség mellett csak Jó -
zsáról tudtak egy pontot
rabolni. 

A bajnokság 
állása

1. Tiszacsege 8 7 1 0 41– 5 22
2. Nádudvar 8 6 1 1 21–10 19
3. Nyírábrány 8 5 3 0 20– 7 18
4. Vámospércs 8 5 1 2 17–10 16 
5. Hajdúhadház 8 4 2 2 19– 7 14
6. Görbeháza 8 4 1 3 16–11 13
7. Egyek 8 4 1 3 15–15 13
8. Sáránd 8 2 3 3 11–11 9
9. Mikepércs 8 2 3 3 8–12 9

10. Nyíracsád 8 2 0 6 15–21 6
11. Fülöp 8 2 0 6 8–34 6
12. Hajdúdorog 8 1 2 5 10–20 5
13. Józsa 8 1 2 5 11–26 4
14. Álmosd 8 0 2 6 9–32 2

Józsa csapatától 1 pont le -
vonva.

Jól rajtoltak a pingpongosok 
Az előzetes várakozást

messze túlszárnyalva raj-
toltak a Vámospércsi
Asztali tenisz SE (VASE)
pingpongozói a megyei
bajnokságban. 

Az első számú csapat az
első öt játéknapon brillíro-
zott, valamennyi összecsa-
pását megnyerte, s száz szá-
zalékos produkcióval vezeti
is a megyei bajnokság táblá-
zatát. Sorrendben: a VASE II
ellen 13–5-re, a nagyváradi
Tibclau ellen 12–6-ra, a Haj -
dúböszörmény II ellen 18–0-
ra, a hajdúhadházi Harangi
SE ellen 16–2-re, végül a
DEAC ellen 12–6-ra nyertek
Ácsék. A VASE II a már emlí-
tett hazai vesztes rangadót
követően az erősebbik hor-

tobágyi gárdától 17–1-re
kapott ki, míg a tavalyi ezüs-
térmes Püspökladány ven-

dégeként bravúros 9–9-es
döntetlennel zárt. Ezt köve-
tően a TEVA IV. ellen újabb

9–9-es döntetlen követke-
zett, végül az ötödik játékna-
pon a Püspökladány II ven-
dégeként megszületett az
első, 10–8 arányú diadal. 

A csapat a Debrecen váro-
si bajnokságban is remekül
rajtolt, az első fordulóban
10–0-ra lelépték a Föld -
mérőket. Örömteli hír még,
hogy a megyei asztalitenisz
szövetség által megrende-
zett kis újonc, újonc és ser-
dülő kategóriákból álló me -
gyei tehetségkutató viada-
lon is született vámospércsi
győzelem. Török Máté az
1997-es születésűek korcso-
portjában megyei bajnok
lett, míg valamennyi korcso-
port küzdelmeit összevonva
a rendkívül előkelő 3. helyet
szerezte meg.  

A Varga Sándor–Varga Enikő páros győzelemmel
járult hozzá a VASE II ladányi pontszerzéséhez

Először rendezik meg
Nyíradonyban a „Murcis”
krumplifesztivált október 17-
én.  Az események helyszíne a
városközpont lesz.  Délelőtt a
megnyitó után egyebek mel-
lett ételek sütése-főzése sütő-
lapon, nyárson, gáztűzhe-
lyen, egyéb alkalmatosságon
szerepel a programban, 11

órakor zajlik a burgonyás éte-
lek versenye, zsűrizése, ebéd
után pedig a borok és pálin-
kák versenyeznek. Nevezni
és indulni lehet a következő
versenyszámokban, csapat-
ban az alábbi kategóriákban:
főtt ételek, sült ételek.  Továb -
bi infor máció:  www. nyira-
dony.hu 

„Murcis” fesztivál 

Október 15. (csütörtök)
18 óra Nyír adony, Móricz
Zsigmond Műve lődési Ház

Előadók: 
Bayer Zsolt író publicis-

ta, a Magyar Hírlap fő mun-
katársa

Szentesi-Zöldi László, a
Magyar Hírlap főszerkesz-
tő-helyettese*.

Az est háziasszonya:
Endrei Katalin, a Magyar
Hírlap és az ECHO TV
Korrekt-túra akciójának há  -
ziasszonya, a FIDESZ női
tagozatának alelnöke.

Mindenkit szeretettel
várunk!!

Korrekt -túra

Szeptemberi tűzesetek
9.5. A Bagaméri úti vasúti átjá-

ró után kb. 150 m-re egy kb. 10 m
hosszú, 30 cm átmérőjű akácfa az
útra dőlt, félpályás útzárat képe-
zett, a vámospércsi-nyíradonyi
tűzoltóegység motoros láncfű-
résszel avatkozott be. 

9.10. Nyíracsádon a Pekácsi
részen irtásból származó akác-
gallyazat és kitermelt fa égett. A
tűz átterjedt a fiatal akácos aljnö-
vényzetére. A tulajdonos elmon-
dása szerint gallycsomót éget-
tek, s a tűz ebből keletkezett. 

9.10. Fülöpön a Tófalu utcán
kb. ezer négyzetméteren égett
száraz gaz, nád, tarló, kerítésosz-
lop, foltokban erdő aljnövényze-
te. A tűz kukoricát és hodályt
veszélyeztetett. A tűz oka isme-
retlen, kárérték nem keletkezett. 

9.12. A Gúti Erdészet területén
kb. kétszáz négyzetméteren
égett körbálás szalma és trágya. A
tűz akácerdőt veszélyeztetett. A
tűz keletkezési oka ismeretlen,
kárérték nem keletkezett.

9.13. A Gúti Erdészet terüle-
tén körbálás szalma illetve trágya
égett kb. ötven m2-en. A tűz erdőt
veszélyeztetett. A tűz keletkezési
oka visszagyulladás az előző esti
tűzeset helyszínén. 

9.15. Nyíradonyban a Dam -
janich u. 28. sz. alatt asztalos
üzem területén egy kb. 12x12 m-
es faszerkezetű hullámpala fedé-
sű, félig nyitott szín égett. A tűz

veszélyeztette a 25x12 m-es tég-
lafalú műhelyt. A színben faipari
megmunkáló gépek, faanyagok
voltak. Megsemmisült a szín fa
szerkezete, a fa megmunkáló
gépek és kb. három m3 faanyag.
Személyi sérülés nem történt.

9.21. A Széchenyi u. 15. sz.
alatt családi ház melléképületé-
nek padlásterébe darazsak köl-
töztek, a lakókat veszélyeztették.
Az egység rovarirtószerrel avat-
kozott be. 

9.23. Nyíradonyban a 471-es
főúton a Millenáris parknál, egy
Chewrolet Aveo típusú személy-
gépkocsi árokba rohant s beton
kerítésoszlopnak ütközött. A jár-
műben öten utaztak, könnyű
sérüléseket szenvedtek. Az egy-
ség kéziszerszámokkal avatko-
zott, be, félpályás útzár volt az
adott szakaszon. A kár becsült
értéke 2 millió Ft.

9.25. Nyírmártonfalván, a
Domb u. 10 sz. alatti családi ház
padlásának sárdeszkája alá dara-
zsak fészkeltek két helyen. Az
egység a tetőszerkezet megbon-
tása után egy másfél és egy fél
négyzetméteres fészket távolított
el, a rovarokat vegyszerrel kiir-
totta.

9.30. Nyíradonyban az egész-
ségház mögött egy 5 m3-es fém-
hulladék-tároló égett. Az egység
a tüzet eloltotta. Anyagi kár nem
keletkezett.

Nyíradonyból kaptak ri -
asztást a tűzoltók szeptember
29-én délelőtt, egy raklap-
gyártó üzem gyulladt ki. Az
egység kiérkezés után a legna-
gyobb fokozatú, 5-ös kiemelt
riasztást rendelt el. Az egység
létrejötte óta ilyen nagy volu-
menű eset még nem volt, s

országosan is évente 5-6 eset
van, amikor a legmagasabb
riasztási fokozatot kell elren-
delni. Tizenhárom gépjármű
és csaknem ötven tűzoltó
küzdött azért, hogy minél
több értéket meg tudjon
menteni. Este 7 órára sikerült
a tüzet teljesen eloltani.  

Kigyulladt egy raklapüzem

,,Bronzérem’’ Nagyrábén 
A „Hagyományos régiók,

régiók hagyománya” elneve-
zésű VIII. Vass La jos Nép -
zenei Találkozó és Verseny
elődöntőjén vett részt a na -
pokban a Vá mos pércsi Pá -
vakör. A Nagy rábén tartott
megmérettetésen bronz mi -
nősítéssel szerepeltek. A

népdalkör a közeljövőben
két alkalommal is versenybe
száll: október 10-én Vá mos -
györ kön (a Vámos Telepü -
lések Szövetsége által létre-
hozott II. Virág János Kórus -
találkozón), illetve 17-én Bal -
mazújvároson a XV. Orszá -
gos Minősítő Versenyen.   
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