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Az elhúzódó telet sze-
szélyes tavasz követi, alig
néhány napja március
15-én délelőtt kisebb hó -
vihar borzolta a hangula-
tot, aztán napok alatt + 20
fokra szaladt fel a hőmér-
séklet. Ugyan újabb lehű-
lést jósolnak, de tudjuk
mindannyian, a termé-
szet tudja a dolgát, és ha
nőnapra és a szabad ság -
harc ünnepére nem is, de
húsvétra megjön az igazi
tavasz. 

A tavasz csivitelő hírnökei
már korábban megjelentek,
a fák rügyei kipattanni
készülnek, a legfrissebbek
már a megújulás színeiben
pompáznak. Most valahogy
jobban és türelmetlenebbül
várjuk a tavaszt, várjuk a ter-
mészet megújulását és vele
együtt életünk jobbra fordu-
lását is. Hosszú és idegesítő
éveken vagyunk túl, és való-
ban változásra vágyunk,
mert a jelenlegi közállapo-
tok lassan már elviselhetet-
lenek. 

A márciusig tartó mora-
tórium után a kifizetetlen
energiaszámlák miatt szám-
 talan lakásban kikapcsolják
a villany, és a vezetékes-gáz
szolgáltatásokat, megkez-
dődtek törlesztések elma-
radása miatt elrendelt
lakásárverések. A gazdaság
Euró pában egyedül nálunk
zu han tovább, a közössé-
gek szétestek, a morális vál-
ság üközésig fokozza a
feszültséget. Az ország,
benne a települések lakói
még talán soha nem voltak
ilyen rossz állapotban és
hangulatban. Pél daképpen
említem meg a jellemző
adatok közül azokat a meg-
döbbentő számokat, me -
lyek árulkodóak. A munka-
nélküliség nyolc év alatt a
duplájára nőtt, a lakosság
hitelállománya a hatszoro-

sára, az államadóság a két és
félszeresére. 

800 ezer rokkantnyugdí-
jas, 650 ezer tüdőbeteg,
egymillió alkoholbeteg van
Magyarországon, a mélysze-
génységben élők száma
három és fél millió! A nők
harmada nem szül gyerme -
ket, évente egy Eger nagysá-
gú várossal vagyunk keve-
sebben, naponta hét ember
öli meg magát, egymillió
ember depressziós. Másfél
millió embernek nincs
egyetlen barátja sem és a
magyarok 70%-a nem bízik
senkiben! 

A sorozatos botrányok és
az egymás után napvilágra
kerülő korrupciós ügyek
borzolják a kedélyeket és
kihozzák az emberekből a
legrosszabbat. 

A gyűlölet a társadalom
egészét maga alá sodorja,
főleg akkor, amikor ezt
sokan meglovagolják. Soha
ennyi semmirekellő, éle -
tében még semmilyen ered-
ményt felmutatni nem tudó
szerencsevadász nem jött fel
a politikai mező felszínére!
Végighazudják a tavaszt,
cukkolják az embereket,
meglovagolják a kilátástalan
helyzetbe kerülők kétségbe-
esését, bűnbakokat találnak
az ország bajaira, embere -
ket, társadalmi csoportokat
bélyegeznek meg pusztán
figyelemfelkeltés miatt. 

Minden elkövetnek a tár-
sadalmi feszültség fokozása
érdekében, csak hogy észre
vétessék magukat, és gyen-
gítsék azokat, akik kellő
nagyságú felhatalmazással
képesek lennének újra egye-
síteni a társadalmat, és össze-
fogással úrrá tudnának lenni
a lassan tarthatatlan helyze-
ten.

Mintha most húsvét előtt
kellene felmennie az ország-
nak a saját Golgotájára.
Mintha a magyar népnek
minden korábbi bűnéért
most kellene megszenved-
nie. Mintha ha a Sátán még
most utoljára megpróbálná
elcsábítani az Embert, és
amikor ellenáll, vészt hoz rá.

Ha így van, akkor örül-
jünk, mert Golgota nélkül
nincsen Feltámadás. 

Azonban aggódom, hogy
a magyar népnek valóban
eljön-e az Új Kezdet, a jelké-
pes Feltámadás, ha az utolsó
pillanatban megosztják azt
az erőt, mely képes kiállni a
szenvedést. Mert ne legyen
senki sem tévedésben, a
szenvedésnek még nem lesz
vége Április 11.-én, de attól a
naptól kezdve meg lesz az
értelme. 

A döntően nyolc éve, de
részben húsz éve húzódó
problémákat és gondokat
nem lehet varázsütésre meg-
oldani, meg kell érte szen-
vedni. De ha tudjuk, hogy
van értelme és látjuk a való-
ban megoldást jelentő kive-
zető utat az élet rosszul
működő területein, akkor
vállaljuk. 

Ehhez azonban nem sza-
bad, sőt a lehető legnagyobb
bűn, gyengíteni a változás-
hoz szükséges erőt, bűn a
bajokat megoldani nem aka-
ró, a társadalom rétegeinek
összeugrasztásából profitá-
ló, az ország bajain nyerész-
kedőket a hatalom közelébe
juttatni. 

Most kell higgadtnak ma -
radni, amikor sokkal köny-
nyebb lenne hangosnak
lenni. 

Ha bízunk magunkban, és
az igazunkban, akkor miért
ne lennénk higgadtak, ha
kételkedünk az igazunkban,
és nem bízunk a győzel-
münkben, akkor nem veszít-
hetjük el a higgadtságunkat. 

Magyarországnak most
nagyon megfontoltan kell
cselekedni, körültekintően
kell választani. Nem hibáz-
hatja el újra az ország, mert
azon túl, hogy végzetes len-
ne, vele együtt az eltelt évek
szenvedése is hiábavalóvá
válna.

Húsvétra készülve szánni
kell időt, a kereszténység
megújulását jelentő ünnep
üzenetének értelmezésére is. 

A földi élet értelmét meg-
koronázó Feltámadás, a
gonosz feletti győzelmet is
jelenti. Megerősíti az ember
hitét abban, hogy érdemes
a Jók táborában maradni,
érdemes családot alapítani,
közösséghez tartozni, segí-
teni az elesetteken, terheket
vállalni szeretteinkért, és fél-
ni az Istent. 

A jó és a rossz örök küz-
delmének a Feltámadás vet
véget, átértékeli magát a küz-
delmet, mert a szenvedés
valójában áldozatvállalás, a
győzelem pedig az örök élet
lehetősége.

Magyarország szenvedése
akkor válik áldozatvállalás-
sá, ha visszatér a keresztény-
polgári értékrendhez, és
olyan országot épít fel gyer-
mekeinek, fiataljainak, ami-
re büszkék lehetnek. 

És a győzelmet az jelenti,
ha majd minden magyar jól
érzi magát hazájában, és
ennek az országnak senki
nem lesz fontosabb, fiainál.

Tasó László
országgyűlési képviselő

Választási tájékoztató 
A Magyar Köztár sa ság

Elnöke kitűzte az ország-
gyűlési képviselők 2010.
évi választását.

Az első forduló napja ápri-
lis 11. vasárnap, a második
forduló napja április 25.
vasárnap. A szavazás 6 órától
19 óráig tart. A választópol-
gár a lakóhelye szerint kije-
lölt, az értesítőn feltüntetett
szavazókörben szavazhat.

A szavazás módja. Sza -
vazni csak személyesen lehet.

A szavazatszámláló bi zott-
ság először megállapítja az
Ön személyazonosságát és
azt, hogy szerepel-e a név-
jegyzékben (bár az Értesítő
bemutatása nem feltétele a
szavazásnak, mégis javasol-
juk, hogy a szavazatszámláló
bizottság munkájának meg-
gyorsítása érdekében azt
vigye magával).

Ha a szavazásnak nincs
akadálya, a szavazatszámláló
bizottságtól megkapja a sza-
vazólapokat és a borítékot. A
szavazólapokat az Ön jelen-
létében lebélyegzik. A szava-
zólapok átvételekor Önnek
alá kell írnia a névjegyzéket.

A szavazásához szavazófül-
ke áll rendelkezésére, amely-
ben kitöltheti a szavazólapo-
kat. Érvé nye sen szavazni csak
egy je löltre és egy listára le -
het, a jelölt neve mellett, ille-
tőleg a lista neve felett elhe-
lyezett körbe tollal írt x vagy +
jellel! Egyéb megjelölés érvé-
nyes szavazatként nem vehe-
tő figyelembe. Vé gezetül a
szavazólapokat a borítékba
kell helyeznie, és a borítékot a
szavazatszámláló bizottság
előtt az urnába kell dobnia.

Mozgóurnás szavazás.
Amennyiben a választó pol -
gár mozgásában aka dályoz-
va van (például egészségi
állapota miatt), úgy a szava-
zást megelőzően, a jegyzőtől
írásban kérhet mozgóurnát.
Moz góurnát végső esetben a

szavazás napján – szintén
írásban – a szavazatszámláló
bizottságtól kérhet.

Igazolással történő sza-
vazás. Ha a szavazás napján
– akár az első, akár a máso-
dik fordulóban – Ön Ma -
gyar  országon, de nem a
lakóhelyén tartózkodik, iga-
zolással szavazhat.

Igazolást személyesen vagy
meghatalmazottja útján áp ri-
lis 9-ig kérhet lakóhelye sze-
rinti helyi választási iroda
vezetőjétől, a jegyzőtől. Ha
meghatalmazott útján nyújt-
ja be kérelmét, a meghatalma-
zást is csatolni kell. Ajánlott
levélben is kérhet igazolást
úgy, hogy a kérelem április 6-
ig megérkezzen a lakóhelye
szerinti helyi választási irodá-
ba. Ha mindkét fordulóra iga-
zolást kér, a két igazolást egy
nyomtatványon fogja meg-
kapni. Ha az egyik fordulóra
már kért igazolást, és a másik
fordulóra ezt követően sze-
retne igazolást kérni, az elő-
zőleg megkapott igazolást
vissza kell adnia, és a két iga-
zolást egy új nyomtatványon
fogja meg  kapni. 

Ha az igazolás kiadását
követően meggondolja ma -
gát, és mégis a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben
sze  retne szavazni, április 8-
ig kérheti a lakcíme szerinti
helyi választási iroda vezető-
jétől, hogy vegye vissza a
lakóhelye szerinti szavazó-
körbe. A korábban kapott
igazolást le kell adni.

Választással kapcsolatos
ügyintézés helye: Vá mos -
pércs Városi Önkor mányzat
Polgármesteri Hivatal Ok -
mányirodája (címe: 4287
Vámos pércs, Béke u. 2.; ügy-
intéző: Dobsa Zsuzsanna
helyi választási iroda tagja;
Okmányiroda telefonszáma:
06-52-210-001; jegyző tele-
fonszáma: 06-52-591-503)

Dr. Bora Bernadett 
HVI vezető

Tasó László

Ménes Andrea polgármester ünnepi beszédét
mondja

Az ünnepséget 
az ötödikeseink műsora színesítette

Ünnepeltünk március 15-én

Nagypénteken a Pircsike Közművelődési Egyesület amatőr
színjátszó csoportja újra előadta a Passió című darabot. 
A csoportban három településről vesznek részt tanárok, 

gyerekek, lelkészek és képviselők. Az idén Vámospércsen és
Bagaméron is bemutatott darab teltházas sikert aratott. 

A darabot Somogyi László Gábor rendezte. Az önkormányzat
valamennyi szereplőnek köszönetet mond a részvételért



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!

MÁRCIUSBAN SZÜLETTEK:

KELEMEN ESZTER ZSÓKA
(Kelemen István–Dr. Nagy

Szilvia),
JÓNÁS DIÉGÓ LEVENTE

(Kiss Tamás–Jónás Zsanett),
GREGA TAMÁS

(Grega Károly–Pátyán Zsuzsa)

AKIK MÁR NINCSENEK
KÖZÖTTÜNK

BÖJTE ANDRÁSNÉ,
született: Horváth Zsuzsanna,

LAKATOS JÓZSEF,
DOBI ISTVÁN

A képviselő-testület március 2-án tartotta rendes ülését. Először
Ménes Andrea polgármester tartotta meg a polgármesteri tájékozta-
tóját, beszámolt a december 21-i ülést követő eseményekről, melyet a
testület elfogadott, majd a lejárt határidejű határozatokra megtett
intézkedésekről adott összefoglalót fogadták el a képviselők. A har-
madik napirendi pontban az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
tárgyalt a képviselő-testület, melyet végül 1 331 852 eFt bevétellel,
1 564 089 eFt kiadással, és 232 237 eFt forráshiánnyal elfogadott, egyi-
dejűleg az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2010. évi kiegészítő állami támogatásának terhére
történő finanszírozási előleg igénylésére az önkormányzat benyújtotta
kérelmét az Önkormányzati Minisz tériumhoz 20 743 100 Ft összeg-
ben. Negyedik napirendi pontban arról határozott a testület, hogy a
Településfejlesztési Bizottság javaslatát is figyelembe vége – elviekben
támogatja, hogy biogáz kiserőmű települjön Vámospércsre a szenny-
víztisztító és szennyvíz-elvezető telep mellé. A testület felkérte a pályá-
zatot készítő céget, hogy szíveskedjen egy ütemtervet megküldeni a
pályázati feltételekkel kapcsolatban és a pénzügyi konstrukcióról
adjon részletes tájékoztatást, továbbá küldje meg az önkormányzattal
kötendő együttműködési megállapodás tervezetét. Az ötödik napi-
rendi pontban a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosításá-
ról döntöttek a képviselők: műszaki szakértőt kér fel a testület annak a
vizsgálatára, hogy a megépített közcsatorna alkalmas-e műszaki szem-
pontból lakossági rácsatlakozásra, abban az esetben, ha a Hidro Vp.
Kft. szolgáltató szakvéleménye és a lakossági bejelentések egymással
ellentétesek. A rendelet több ponton módosult, a legfontosabb az,
hogy a rendelet végrehajtását a képviselő-testület felfüggeszti vissza-
menőleges hatállyal, míg a független szakértői vélemény megállapítja,
hogy műszakilag alkalmas-e a közcsatornára való lakossági rácsatlako-
zás. Következő napirendi pontban a helyi ipar űzési adóról szóló ren-
delet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról döntött a tes-
tület. Hetedik napirendi pontban úgy döntöttek a képviselők, hogy
nem fogadják el a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támoga-
tásáról szóló rendelet-tervezetet. Nyol cadik napirendi pontban úgy
határozott a testület, hogy a „TAKARNET” szolgáltatáshoz csatlakozik
3 éves időtartamra 40 000 Ft+áfa díj ellenében. Ezt követően terem-
bérletekkel kapcsolatos határozatot hozott a testület, a Művelődési Ház
és Könyvtár intézmény nagytermének a felújítási munkálatai miatt. A
felújítás idejére – ezen átmeneti időszakra – kijelöli közösségi térnek
a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Iskola u. 1.
szám) tornatermét. A közösségi helyként használt tornaterem haszná-
latáért a bérleti díj a Művelődési Ház és Könyvtárat és a Mátyás Király
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát illeti meg fele-fele arányban,
melyet csak olyan időpontra lehet kiadni, ami az iskola foglalkoztatá-
sát nem veszélyezteti. A közösségi térként kijelölt tornaterem bérleti
díja: 5000. Ft/óra, melyet a bérlő köteles a rendezvény megkezdése
előtt legalább 2 munkanappal előre megfizetni. Tizedik napirendi
pontban az első osztályosok és óvodások beiratkozásának időpontjá-
ról határoztak a képviselők: a Mátyás Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolába az első osztályosok beiratkozásának időpontja:
2010. március 10., 11., de. 7.00 – du. 17.00, 2010. március 16., 17., de.
7.00–du. 17.00, pótnap: 2010. április 15. de. 7.00 – du. 17.00. Az óvodá-
ban, az óvodáskorúak beiratkozásának időpontja 2010. április 12., 13.,
14., 15., 16.,  de  8.00 – du. 17.00 óráig. Következő napirendi pontban
egy ingatlan tulajdonjogának rendezéséről tanácskoztak a képviselők.
Ez alapján a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácshoz fordul-
nak a Vámospércs külterületén elhelyezkedő 2602 hrsz.-ú szántó
művelési ágba tartozó 8195 négyzetméter nagyságú földrészlet jogi
helyzetének rendezése érdekében. Azzal a kérelemmel fordulnak a
Tanácshoz, hogy a fenti ingatlant adja az önkormányzat tulajdonába.
A tulajdonba adás érdekében felmerülő összes költséget az önkor-
mányzat vállalja és azt megtéríti. A kérelem indoklásában szerepel,
hogy a város ezt a földterületet a helyi foglalkoztatás elősegítése miatt
kívánja tulajdonba venni. A döntéséről a Vámosgép Kft. ügyvezetőjét a
polgármester értesíti. Utolsó napirendi pontban, nyílt ülésen, a testü-
let a köztisztviselők 2010. évi teljesítmény-követelményi alapját képe-
ző szervezeti céljait állapította meg. Ennek részét képezik: az önkor-
mányzat gazdasági programjában foglaltak, a képviselő-testület mun-
katervében megfogalmazottak, valamint a képviselő-testület szerve-
zeti határozatainak végrehajtása. Ide tartozik az önkormányzati ren-
deletek betartása, betartatása, a kiemelt célok továbbá az országgyű-
lési képviselő választás helyi feladatainak magas színvonalon történő
végrehajtása, annak törvényes lebonyolítása és a helyi önkormányzati
választások helyi feladatainak magas színvonalon történő végrehajtá-
sa, annak törvényes lebonyolítása. A teljesítmény-követelménybe fog-
lalták a hivatal szervezetfejlesztésének eredményes végrehajtását, a
hivatali ügyintézés korszerűsítését, az egyes pályázatokon való sikeres
részvételt, különösen az európai uniós pályázatok tekintetében, vala-
mint a nyertes pályázati projektek magas színvonalú menedzselését.
Ezt követően a testület zárt ülésen folytatta munkáját, ahol egyedi
kérelmek elbírálásával foglalkoztak.

A képviselő-testület március 19-én rendkívüli ülést tartott. Első
napirendi pontban úgy határozott a testület, hogy „A Szociális
Szolgáltató Központ felújítása” című, LEKI-2009 pályázati támogatás-
ból megvalósuló épületfelújítás kivitelezőjének kiválasztására ismétel-
ten közbeszerzési eljárást folytat le. Elfogadta a mellékletként csatolt
ajánlattételi felhívást, valamint felkérte a polgármestert, hogy az aján-
lattételi felhívás megjelentetéséről gondoskodjon és a szükséges intéz-
kedéseket tegye meg. Második napirendi pontban az ÁROP-1.A.2 kód-
jelű pályázat projektmenedzsment tevékenység ellátására a Vanessia
Kft.-vel megkötött megbízási szerződés módosítását és egységes szer-
kezetbe foglalását fogadta el a testület. A pályázattal kapcsolatban köz-
beszerzési eljárást folytatnak le. A testület elfogadta a mellékletként
csatolt ajánlattételi felhívást és felkérte a polgármestert, hogy az aján-
lattételi felhívás megjelentetéséről gondoskodjon és a szükséges intéz-
kedéseket tegye meg. Következő napirendi pontban úgy döntöttek a
képviselők, hogy 2010. évben – helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.
20.) NKÖM rendeletben foglaltak alapján – a város pályázatot nyújt be
a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatá-
sára. A Művelődési Ház és Könyvtár részére a technikai-műszaki felté-
telei nek fejlesztése érdekében (székek vásárlására) támogatást igényel
a Magyar Közművelődési Intézettől a Magyar Államkincstár Észak-
alföldi Regionális Igazgatóságán keresztül. Ezután ismét pályázatról
döntött a testület. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Közmű ve lődési
Szakmai Kollégiuma hirdetett pályázatot. A Művelődési Ház és
Könyvtár a hagyománnyá vált gyermek alkotótáborral pályázik a fel-
hívásra, mely 2010. június 29 –2010. július 3. között Répáshután len-
ne, a pályázat kedvező elbírálása esetén. Ötödik napirendi pontban a
képviselők úgy határoztak, hogy az Észak-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Vámospércsi Kirendeltségéhez 1 fő közhasznú –
Polgármesteri Hivatalban történő – foglalkoztatásának támogatására
6 hónap időtartamra pályázatot nyújt be. Utolsó, hatodik napirendi
pontban úgy határozott a testület, hogy a Vámospércs-Újléta
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. június 30-i megszün-
tetésével kapcsolatban felkér egy közoktatási szakértőt, hogy készítse
el a társulásból való kilépéssel kapcsolatos fenntartatói dokumentu-
mokat, valamint az ezzel kapcsolatos összes intézkedés tervezetet
határidőre készítse elő döntésre a képviselő-testületnek. A szakértő fel-
adata még, hogy szükség esetén a hatáskörrel rendelkező szervektől
szerezze be a szükséges szakhatósági nyilatkozatokat. 

Ménes Andrea
polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Játszóterek, Európai Uniós forrásból, városunkban
Egyszerre két, újonnan

épült játszóteret adtak át
a nagyközönségnek, fő -
ként a gyerekeknek, Vá -
mospércsen. Az önkor-
mányzat, az Észak-Alföl -
di Operatív Program ke -
retében eredményesen
pályázott a beruházás
megvalósítására, amely
mára sikeresen elkészült.
Az Európai Unió majd-
nem a teljes költség 90%-
át finanszírozta, vissza
nem térítendő támogatás
formájában.

Vámospércs város lakói-
nak majdnem negyede isko-
láskorú, vagy annál fiatalabb
gyermek, de mostanáig nem

állt módjukban biztonságos
körülmények között, színvo-
nalas, minőségi játékokkal
játszani, hiszen a települé-
sen nem volt játszótér. A
lakossági igényeket meghall-
gatva, úgy döntött az önkor-
mányzat, hogy amint forrá-
sokat talál az elképzeléshez,
azonnal lépni fognak ebben
az ügyben.

Ehhez nyújtott jó lehető-
séget az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Észak-Alföl di

Operatív Programja, amely
forrásokat biztosított a pá -
lyázók számára a városi és
közösségi szolgáltatások kö -
rének bővítésére. Ebbe illesz-
kedett a vámospércsiek ter-
ve, amelyet pályázat formájá-
ban már 2008  tavaszán be is
nyújtottak. 2009 márciusá-
ban sikerült megkötni a tá -
mogatási szerződést és au -
gusztusban megkezdődött a
kivitelezés.

A helyi viszonyokat mérl-

gelve a város vezetése úgy
döntött, hogy egyszerre két
játszóteret is kialakítanak,
hogy a távolabb lakóknak ne
kelljen sokat gyalogolniuk,
utazniuk egy kis kikapcsoló-
dásért. Az egyiket, a 48-as
főúttól északra, a másikat
pedig ettől délre hozták lét-
re. A beruházást egy nádud-
vari cég végezte és mostanra
sikerült két környezetbarát,
minőségi – a TÜV minősítő
által ellenőrzött – műanyag

játékokkal felszerelt, úgyne-
vezett eu-konform játszóte-
ret megépíteni. 

A projekt megvalósítása
során szerencsésen találko-
zott a vámospércsiek elkép-
zelése és a pályázat kiíró
szándéka az egészséges élet-
módra való nevelés témakö-
rében, ezért is sikerült a
majdnem 90%-os támoga-
tást elnyerni. A számok nyel-
vére lefordítva ez azt jelenti,
hogy külön-külön, vagyis ját-
szóterenként 5 millió 565
ezer forintba került a játszó-
terek kialakítása és felszere-
lése és ehhez, egyenként
4 millió 960 ezer forintot
biztosított az Európai Unió.
A többi forrást saját erő for-
májában az önkormányzat
biztosította.

A város vezetése úgy gon-
dolja, hogy a mai nehéz világ-
gazdasági helyzetben, a ha -
zai önkormányzatok alulfi-
nanszírozását figyelembe
véve nagy teljesítmény, hogy
az önkormányzat túllépve a
napi gazdasági érdekeken,
fontosnak tartotta ezt a
lakossági igényből fakadó
tervet és képes volt ezt meg-
valósítani. 

A Vámospércsi Ön -
kor mányzat értesíti a
tisztelt városlakókat és
az érdeklődőket, hogy
az uszodában a lakos-
sági úszás ideiglenesen
szünetel.

A szolgáltatás újra
indításáig az önkor-
mányzat kéri a látoga-
tók szíves türelmét és
megértését. Az úszás
újraindításáról szin-
tén tájékoztatást tesz
majd közé a polgár-
mesteri hivatal.

Tasó László országgyűlési képviselő és Ménes Andrea
polgármester átadják a játszóteret

„Mielőtt meghaltál a szemembe néztél.
Erőtlen kezeddel még megérintettél.
Arcodra mosolyt erőltettél,
S halkan súgtad, ne félj!
Veled leszek mindig-suttogtad.
Mily gyorsan elszállt ez a pillanat,
Fénytelen szemedet lehunytad,
Kezed kezemből kicsúszott,
Arcod megnyugodott, így búcsúzott
Nem félek!”

Férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, 

id. MEDVE JÓZSEF, 
volt Vámospércs, Domb utca 40. szám alatti lakos 

halálának harmadik évfordulójára.

Szerettei

A 

DR. NAGY RUDOLF

ISTVÁN
Ügyvédi Iroda 
(4024 Debrecen 

Tímár u. 17–19. fszt. 2.) 

tájékoztatja tisztelt ügyfeleit,
hogy a 

vámospércsi aliroda
(Vámospércs Nagy u. 83. sz.)

ügyfélfogadási
rendje 

megváltozott.

Új ügyfélfogadási rend:
Kedd: 15.00–16.00

Péntek: 13.00–15.00
Telefon: 06/30/484-0194

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

Értesítés

,,A puding próbája...”

Sokan voltak kíváncsiak az új játszóterekre



A Lépéselőny Egyesület
közleménye

Március 4-én sikeres
„Családi Napot” szervez-
tünk a TÁMOP 5.3.1. pályá-
zati programjában résztve-
vő nők nek, Vámos pér csen.

A „Kuckó” Művésztanya
közreműködésével vidám tél-
búcsúztató zenés, táncos, ver-
ses, mesés összeállítást láthat-
tak a résztvevő felnőttek és gye-
rekek. A rendezvény vi dám,
játékos hangulatban telt és a
végén a résztvevők a Mithra
Alapítvány jóvoltából ajándék-
csomaggal tá vozhattak. 

A Lépéselőny Egyesület a
nők munkába állásának segí-
tését, a munkára, tanulásra
felkészítését kínálja fel a
TÁMOP 5.3.1. pályázati prog-
ramjában. Az első lépés meg-
tétele a változtatás felé min-
dig ne héz. Ebben kívánunk

se gítséget nyújtani szakmai
programunk által, melyet a
hajdúhadházi kistérségben
valósítunk meg. Haj dúsám -
sonon és környékén, vala-
mint Vámospér csen és kör-
nyékén élő nőkön szeretnénk
elsősorban segíteni. Ennek
keretében egyesületünk a
nők munkaerő piaci felkészí-
tését vállalta fel.

Segítjük őket egyéni ta nács -
adással és csoportos felkészí-
téssel, motivációs és életveze-
tési klubot tartunk számukra.
Ezen kívül a számítógépes
képzés is beletartozik a prog-
ramba, amely a helyi Mátyás
Ki rály Általános és Alapfokú
Művészeti iskolában valósul
meg. 

Faragó Zoltán 
és Váradi Jánosné

a program menedzserei

Azt nem állítom, hogy
mint a cikk írója, rend-
szeresen megfordulnék a
magyarországi óvodák-
ban, de nem is a vámos-
pércsi az első, amit közel-
ről láttam. Éppen ezért az
olvasók bátran elhihetik,
hogy erősen kellene gon-
dolkodnom, hol is láttam
utoljára ilyen jól felsze-
relt, gondosan berende-
zett, tágas, világos és
rendben tartott óvodát.
Ráadásul, még akkor sem
biztos, hogy az eszembe
jutna. 

És ez még csak a külcsín,
hiszen Németh Jánosné óvo-
davezető szerint emellett a
tartalom, azaz a színvonalas
óvodai nevelés a legfonto-

sabb, amire a gyerekek érde-
kében figyelni kell.

Ezzel pedig a vámospércsi
óvodában nincs is hiba, hi -
szen az itt dolgozó húsz óvó-
nő mindegyike szakképzett,
közülük hétnek szakvizsgája
is van, akik között négy, fej-
lesztő pedagógusi szakvizs-
gával rendelkezik. Ez azért
fontos, mert általuk az intéz-
mény a sajátos nevelési igé-
nyű és a halmozottan hátrá-
nyos gyerekek felzárkóztatá-
sával és fejlesztésével is haté-
konyan és eredményesen
tud foglalkozni. Ehhez kap-
csolódik, hogy főállású logo-
pédust is alkalmaznak, aki
gyógypedagógus is egyben.

2007. óta tagjai az Integ -
rációs Óvodai Fejlesztő Prog -
ramnak is, ami kifejezetten a
hátrányos helyzetű, vala-

mint a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyerekek fel-
készítését segíti. Ennek kere-

tében az óvodapedagógu-
sok szakmai továbbképzése-
ken vesznek részt, de a pro-
jekt részeként a dologi fej-
lesztésekben is segítséget
kapnak.

A legfontosabb feladatot
az jelenti a napi működés
mellett, hogy 2006. óta fo -
lyamatosan csökken az óvo-
dába jelentkező gyerekek
száma és így egyre több a
betöltetlen óvodai férőhely.
A távolabbi kilátások sem túl
bíztatóak e tekintetben, mi -
vel – hasonlóan az országos
tendenciához – csökken a
szü letések száma. Némi javu-
lást jelent, hogy a Köz ok -
tatási Törvény módosulásá-
nak köszönhetően, az eddigi
három éves kor helyett, eb -
ben az évben már a két és fél
éves gyerekeket is be lehet

íratni az oviba. Az előzetes
felmérések szerint emiatt
nagyjából hússzal több gye-
rek kezdi majd meg szep-
tembertől az óvodát. Ezzel
együtt is, a kétszázötven
gyermek ellátását és nevelé-
sét elvégezni képes intéz-
mény még további tíz-tizen-
öt jelentkezőt tudna fogad-
ni. Jelenleg huszonhárom
gyerek van egy csoportban a
maximális huszonöt helyett.
Németh  Jánosné ezzel kap-
csolatban elmondta, hogy
egyáltalán nem szeretnék
más, környező települések
óvodáit nehéz helyzetbe
hozni azzal, hogy elcsábítják
a gyerekeket, de abban az
esetben, ha az adott telepü-
lésen gondot jelent bárme-
lyik gyerek elhelyezése, vagy
a szülőknek valamilyen ok
miatt kényelmesebb a vá -
mos pércsi elhelyezés, abban
az esetben szívesen fogad-
nak máshonnak is jelentke-
zőket. 

Új kezdeményezésként két
érdekes és előremutató lehe-
tőségről is beszélt az intéz-
ményvezető. Egyrészt elindí-
tanak egy olyan csoportot,
ahova a legkisebb óvodások
mellett, a két éves kort már
betöltött, bölcsődés korú
gyerekeket is befogadnának.
Természetesen figyelnének,
hogy azokat szervezzék egy
közösségbe, ahol koruk
alapján a legközelebb állnak
egymáshoz a gyerekek. Erre
ott ad egyébként lehetősé-
get a törvény, ahol az önkor-
mányzatnak nem kötelező
feladata a bölcsődei ellátás
biztosítása. Úgy tűnik, hogy
Vámospércsen van erre
igény. A tizenöt ovis mellé
tehát ebben az esetben öt
bölcsis is kerül. A speciális
feladat sikeres elvégzéséhez
az érintett szakdolgozóknak
egy hatvan órás elméleti és
gyakorlati ismereteket tar-
talmazó tanfolyamon kellett
részt venniük és a csoport
önálló szakmai program
alapján működik majd.

A másik újításuk, hogy az
idén nyáron olyan  progra-
mot is szerveznek, ahol
azokkal a gyerekekkel foglal-
koznak, akik szeptembertől
iskolába mennek. Ennek ke -
retében az iskolával szorosan
együtt működve, olyan felké-
szítést biztosítanak, amely
megkönnyíti az óvodából az
iskolába történő átmenetet
és az új, iskolai környezetbe
való beilleszkedést is segíti.
A kicsik többek között meg-
ismerkednek leendő taní-
tóikkal, bejárják az iskolát és
talán még a leendő tanter-
meiket is felfedezhetik. 

A tanév második felében érkeztünk el a versenyek
időszakához. A tavasz, az iskola tanulóinak szép ered-
ményeivel köszöntött be.

Alsó tagozatos versenyeredmények:

Tóth Panna 3.c osztályos tanuló a „Mesél a Sárrét”
megyei népmesemondó versenyen  I. helyezést ért el.
Felkészítő nevelők: Jankovics Magdolna és Dancsevics
Györgyi.

A nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola és
Óvoda  „A Képzelet Varázspálca…” térségi versmondó-
, meseíró versenyt, és rajzpályázatot hirdetett.

Tóth Panna 3.c osztályos tanuló a versmondó verse-
nyen II. helyezést ért el. Felkészítő nevelők: Jankovics
Magdolna és Dancsevics Györgyi.

Kis Gergő 3.a osztályos tanuló II. helyezést ért el raj-
zával. Felkészítő nevelő: Rácz Ildikó.

Nagy István és Nagy László 3.a osztályos tanulók a
meseíró versenyen emléklapot kaptak a beküldött
pályamunkájukért. Felkészítő nevelő: Rácz Ildikó.

Nagy László 3.a osztályos tanuló a VOKE Egyetértés
Művelődési Központ által szervezett I. Csokiparádé
című rajzpályázaton 3-4. osztályos kategóriában I.
helyezést ért el. Felkészítő nevelő: Rácz Ildikó.

Nagy Nóra 4.b osztályos tanuló II. helyezést ért el a
„Nyilas Misi” elnevezésű kistérségi felolvasó verse-
nyen, melyet Hajdúsámsonban rendeztek. Felkészítő
nevelő: Nagyné Pesti Gyöngyi.

Felső tagozatos versenyeredmények:

Az Apáczai Kiadó által meghirdetett országos nép-
daléneklő verseny megyei fordulóján I. helyezést ért el
Grega Csaba 6.c osztályos tanuló. Így Csaba képviseli
megyénket az országos döntőn május 5-én Buda -
pesten. Felkészítő tanára Ráczné Stummer Ibolya.

A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde által meghirdetett „Törd a fejed!”
tehetséggondozó levelező matematika vetélkedő dön-
tőjén három tanulónk vett részt Mezőcsáton. Gyetkó
Ildikó 5.b osztályos tanulónk a korcsoportjában
II.helyezést., Gyetkó Adrienn 7.a osztályos tanulónk
pedig I. helyzést ért el. Felkészítő tanáruk Kelemenné
Hajdó Mária.

Hajdúböszörményben rendezték meg a Logo
Országos Számítástechnika Tanulmányi Verseny  regi-
onális döntőjét, melyre iskolánk három tanulója  jutott
tovább: Szabó Bence 5.c, Mézes Ádám 6.b, Csonka
Fruzsina 6.c. Mindhárman szépen szerepeltek.
Legeredményesebb Mézes Ádám lett, aki így a tavalyi
évhez hasonlóan idén is részt vehet a Budapesten meg-
rendezésre kerülő országos döntőn. Felkészítő taná-
ruk Tankáné Antal Irén.

A Debreceni Filhar mó -
nia támogatásának is kö -
szönhető, hogy rendha-
gyó óra kere-tében ko -
molyzenével találkozhat-
tak a fiatalok a Műve lő -
dési Ház nagytermében. 

Beavató zenei koncertek
címen maga a Filhar mó nia
nyújtott be pályázatot és a
sikeres pályázat eredménye-
ként a kultúrális intézmé-

nyek is részesei lehettek az
általuk nyújtott zenei él -
mény nek. Március 26-án,
pénteken, a tizenkét éve,
művésztanárokból alakult
„Diver ti mento” fú vósötös:
„Tánc a zenében” című mű -
sorát nézhették meg az isko-
la tanulói. Az együttes a ze -
netörténet világába ka lau-
zolta a résztvevőket, mi köz-
ben a hangszereket is bemu-
tatták az érdeklődőknek.

Színvonalas óvodai szolgáltatások

Az oviszoba

Bátor ovisok
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Találkozás 
a komolyzenével

Találkozás a komolyzenével

Akikre büszke az iskola

A sikeresen versenyző diákok és tanáraik

Értesítés
Tisztelt Szülők! Az óvo-

dai beíratás 2010. április
12.-től, április 16.-ig tart, 8
órától 17 óráig. Helye: az
óvoda nevelői szobája
Hozzák magukkal gyer-
mekük születési anya-
könyvi kivonatát.

A 2010/11-es nevelési
évben az 5. életévüket
betöltő gyerekek számára
az óvodába járás a nevelé-
si év kezdetétől kötelező.

2010  szeptemberében
a 2 és fél életévet betöltött

gyerekek kezdhetik meg
az óvodát, a később szüle-
tett gyerekeket pedig elő-
jegyzésbe vesszük és ők
folyamatosan kapcsolód-
nak be az óvodai nevelés-
be.

A 2010. szeptember és
december 31. között a 2.
életévüket betöltött gye-
rekek bölcsődei beíratása
is ekkor történik.

Németh Jánosné
Óvodavezető

Ménes Andrea polgármester Vámospércs lakóinak
nevében a miniszterelnök emléklapját adta át, 

az április 9-én 95. születésnapját ünneplő 
Szabó János bácsinak.

A Művelődési Ház 
május 1-re főzőversennyel, játékos vetélkedővel, 
sportversennyel és kerékpártúrával színesített 

programot szervez, 
minden érdeklődő számára. 

További információk beszerzése és a versenyekre való
nevezés az intézményben lehetséges.
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A világ legnagyobbra nö -
vő kígyói, teknősök, pókok
és skorpiók voltak láthatók a
Művelődési Házban március
21-től március 25-ig. Aki nem
látott még ilyet az szívesen
jött, vagy azért mert borzon-
gani akart, vagy mert egysze-
rűen kíváncsi volt. Az biztos,
hogy senkinek nem kellett
csalódnia, hiszen valóban
különleges állatokat lehetett
megnézni, sőt, a bátrabbak
az óriáskígyót, vagy a kevés-

bé veszélyesebb fajból való
skorpiót meg is érinthették.
Az állatokat természethű kör-
nyezetben helyezték el és a
szervezők egy kisállat börzét
is rendeztek. Vagyis lehetett
adni-venni a megunt házi
kedvenceket, vagy akár el
lehetett kezdeni a beszerzé-
süket. Ott jártunkkor a gye-
rekek szívesen pózoltak a
kamerának, jelezve, hogy ők
aztán nem félnek ezektől a
különös lényektől.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba ( e-mail: endredi@vipmail.hu). 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

Új elnöke van a Vá -
mos pércsi Bocskai Sport
Egyesületnek. A most
megválasztott Kupecz
Zoltánnak határozott
ter vei vannak arról, ho -
gyan kellene életet lehel-
ni az egyesületbe, de
mint mondta, ez egy csa-
patmunka, amelyben a
városlakók támogatásá-
ra is szükség van.

A harmincöt éves elnök
vámospércsi születésű, de
már 1997. óta Debre cen -
ben él. Ennek ellenére ezer
szállal kötődik a városhoz,
hiszen amíg itt élt, addig
is sokan megismerhették,
édesanyja pedig most is az
önkormányzatnál dolgo-
zik. A tizennégy évig helyi
színekben kézilabdázó fia-
talember sikeres vállalko-
zó és továbbra is megma-
radt lokálpatriótának. Ezt
támasztja alá az is, hogy
egyik cégét – noha a cég
működési területe nem
helyben van-, azért jegyez-
tette be Vámospércsen,
mert a befizetett helyi ipar -
űzési adóval is szeretne
hozzájárulni szülővárosa
fejlődéséhez.

Kérdésünkre elmondta,
hogy szívesen vállalta a
megbízást, hiszen sport-
múltja és más, emberi kap-
csolatai révén sosem sza-
kadt el igazán a sportkörtől
és az utóbbi időben egyre
többen keresték meg, hogy
ha tud, segítsen a to vábbi
munkában. A legfonto-

sabbnak azt tartja, hogy az
egyesület elnökségében
valódi csapatmunkára nyíl-
jon lehetőség és hogy az
egyesület ténylegesen is
közösségi hellyé váljon.
Fontosnak tartja, hogy ne -
ki, mint egyesületi vezető-
nek, világos elképzelései és
tervei legyenek, de leg-
alább ilyen lényeges, hogy a
működés irányát és módját
másokkal együtt, mások jó
szándékú terveit és ötleteit
figyelembe véve alakítsák
ki. Ennek szellemében tar-
tottak a napokban rendkí-
vüli elnökségi ülést, ahol
beszámolt, Ménes Andrea
polgármesterrel folytatott
megbeszéléséről is. Ennek
kapcsán kiemelte, hogy
egyetértettek abban, az
egyesületnek valódi civil-
szervezetként kell működ-
nie, amelyet lehetőségei
szerint igyekszik támogat-
ni a város, de önálló elkép-
zelésekre, tervekre és mun-
kára van szükség a sikeres
működés érdekében.

Az elnökség első dönté-
sei a stabilizálódást szolgál-
ják. A korábbi százról két-
százra emelték az egyesüle-
ti tagdíjat és ahogy már az
olvasók is tapasztalhatták,
a mérkőzésekre belépője-
gyet szednek. Az elnök sze-
rint fontos a működésből
eredő bevétel, hiszen más
források mellett erre is
szükség van, ezért ez úton
is kéri a sportkedvelő kö -
zönséget, hogy legyenek
megértőek, hiszen minden
megvásárolt jegy ára az
egyesületet szolgálja, ame-
lyet teljes egészében a mű -
ködésre fordítanak. Ezen
kívül megerősítik a pályá-
zatfigyelést és igyekezni
fognak jó ötletekkel, állami
forrásokat is megszerezni
és természetesen számíta-
nak az önkormányzat segít-
ségére is. Kiemelte, az
egyesület sorsát szívén vi -
selőktől nem csak közvet-
len anyagi támogatást vár-
nak, hanem ki-ki a munká-
ja, vállalkozása vagy kap-
csolatai révén is segíthet.
Ebbe illeszkedik az a terve,
hogy felveszi a kapcsolatot
a vízművel, hogy ha lehető-
ség van rá, akkor biztosít-
sa számukra költségmente-
sen a vizet. Mint mondta,
ez nem lesz könnyű, a víz-
díj az egyik legköltsége-
sebb rezsi tétel a működés-
ben, tekintve, hogy felsze-
reléseket kell mosni, ötven-
száz ember zuhanyzik he -
tente többször és a pályát is
locsolni kell.

Ménes Andrea polgár-

mester külön javasolta és
így a tervek között szere-
pel, hogy a korábban, je len-
tős költségen megépített
műfüves pálya ne le gyen
kihasználatlan, ha nem élje-
nek azzal a lehetőséggel,
hogy van egy ilyen létesít-
ményük. Ez eddig is az
egyesület kezelésében volt,
kár, hogy kihasználatlanul.
Pedig az ingyen át adott
létesítmények hasznosítá-
sából bevételt is le hetne
szerezni. Éppen ezért, sze-
retnének tornákat, bajnok-
ságot szervezni a mű füves
pályára. A következő sze-
zonban az egyesület színei-
ben szeretnék, ha a kézilab-
da-csapat bekapcsolódna a
magyar bajnokságba és ter-
mészetesen a fociban is
szeretnének sikeresen sze-
repelni. A csapat a me gye
II-ben jelenleg a második
helyen áll 37 ponttal, a
korábban volt NB-s játéko-
sokkal erősítő, 44 pontos
Tiszacsege mögött és a 33
pontos Nádudvar előtt.

Mindent összegezve a
terveket csak összefogással
lehet megvalósítani –hang-
súlyozta –, ezért személye-
sen is igyekszik majd fel-
venni a kapcsolatot az isko-
lával, az asztaliteniszezők-
kel, a polgárőrséggel és
minden olyan szervezettel,
akikkel esély mutatkozik
arra, hogy a kölcsönös elő-
nyök és a barátság je gyében
közösen tudjanak tenni a
helyi sport színvonalának
javításáért.

Golf-Magyar Kupa Vámospércsen
Csak tavaly óta műkö-

dik a vámospércsi golfpá-
lya, a Magyar Golf Szö -
vetség már most kiválasz-
totta az egyik országos
szövetségi versenyének
helyszínéül a Boya Eagles
Golf és Country Clubot. A
verseny május 8-án lesz.

Mint azt Barna Éva, a klub
igazgatója elmondta, na -
gyon büszkék, hogy a Ma -

gyar Golf Szövetség hivata-
los versenyeinek egyik hely-
színeként szerepelnek mos-
tantól. Ez komoly elismerés,
amely minősíti az általuk
eddig elvégzett munkát és
egyben jelzi, hogy a vámos-
pércsi golfpálya a legmaga-
sabb igényeknek és elvárá-
soknak is képes megfelelni.
Ezek a követelmények pedig
nem is akármilyenek, elég,
ha csak arra utalunk, hogy a

pályaelőírások szerint az
egyes pályaszakaszokon más
és más, meghatározott fűma-
gasságot kell biztosítani. 

A pályaépítés gondolata
Barna Éva és Theo Kuppens
ötlete volt, amit 2005-ben
cégalapítás követett, majd
2007-ben ténylegesen is el -
kezdődött a beruházás. A te -
rület kiválasztásánál nagyon
fontos volt, hogy olyan tér-
séget találjanak, amely mind

földrajzilag, mind pedig ta -
lajminőség szempontjából
megfelelő, egy nemzetközi-
leg is nívós golfpálya számá-
ra. Hat hónap keresgélés
után így esett a választás a ko -
 rábbi „Bolya-dűlőre”, amely-
nek eredeti elnevezését szán-
dékosan igyekeztek meg-
őrizni a golfklub nevében.

Kemény munkával sike-
rült létrehozni Kelet-Ma -
gyar ország legimpozánsabb
golfpályáját. A munka nem
volt könnyű, mivel szinte
kizárólag csak saját magukra
számíthattak, hiába fordul-
tak pályázat útján a hivatalos
szervek felé. Pedig eredeti-
leg a ma oly divatos „well-
ness” és az elvileg kiemelten
támogatandó idegenforga-

lom kereteibe remekül il -
leszkedett az elképzelésük,
mire a pályázatok beadására
került volna a sor, valahogy
mindig olyan kiírások szü-
lettek, amelyek már eleve
kizárták a projekt támogatá-
sának lehetőségét. Embe ri -
leg is kellemetlen volt ez, de
anyagilag is plusz feladatot
jelentett.

A pálya 33 hektáron mű -
ködik, de a művelt terület
nagysága eléri a 60 hektárt.
Egy ekkora terület üzemelte-
tése pedig eléggé költségigé-
nyes. Fontos tehát, hogy kül-
földi és hazai látogatók egy -
aránt felfedezzék a pályát,
hogy tudjanak erről a nagy-
szerű lehetőségről. Ahogy
Barna Éva fogalmazott, két

szempontból is komoly fel-
adat, hogy minél több ven-
déget tudjanak ide csábíta-
ni. Egyrészt a trianon előtti
időkben Magyarországon is
virágzó golf kultúrát a ké -
sőbbi történelmi korok poli-
tikája tönkre tette, tehát ezt
újjá kell építeni, ezt a sportot
ismét népszerűvé kell tenni.
Másrészt pedig az emberek
nagy többségében él az a té -
ves gondolat, hogy ez a sport
megfizethetetlenül drága.
Ez sem igaz, hiszen ha csak
egy úszóbérlet árával vetjük
össze az általuk kínált bérlet -
árakat, máris kiderül, hogy
az ár-érték arány alapján még
kedvezőbb is golfozni. Fő -
leg, ha tudjuk, hogy junior
programot is indítottak, ok -
tatással és korlátlan gyakor-
lási lehetőséggel.

A nehézségek egyelőre
nem vették el a tulajdono-
sok lelkesedését és bíznak a
jövőben, ezért is szeretnék
tovább folytatni a létesít-
mény kiegészítését egy klub-
ház, majd pedig egy négy
csillagos szálloda megépí-
tésével, hogy a vendégek
Deb recen helyett ott, Vá -
mos pércsen tudjanak meg-
szállni. Remélik, hogy célja-
ik elérésében ez a mostani
verseny is segíteni fog,
amely bár május 8-án lesz, de
az előtte való napon az indu-
ló versenyzők már nyilvános
gyakorló napot tartanak,
amit bárki megnézhet.

A félelmetes óriáspiton

Kupecz Zoltán

A Debreceni Terrárium
Vámospércsen

A  golfpálya a legmagasabb igényeknek és elvárásoknak is képes megfelelni

Verseny a pályán

A Pircsike Közművelő -
dési Egyesület idén is meg-
hirdeti az ,,Év Édesanyja”
címet.

Ebben az évben is várják
azoknak a gyerekeknek a
fogalmazását, élménybe-
számolóját, akik úgy gon-
dolják, hogy az ő anyuká-
juk a legnagyszerűbb és ezt
írásukban a nagyközönség
előtt is be tudják mutatni.
A pályamunkákat Somogyi
László Gábor, vagy Nyakas
Gáborné ne vére lehet el -

juttatni a Mű velődési Ház -
ba. A program eredmény-
hirdetése és az „Év Édes -
anyja” cím át adása május
2-án, 17 órakor lesz.

Szintén az egyesület gon  -
dozásában kerül sor a
„Gyöngyszemek” szavaló-
versenyre, május 8-án, 9
órától, várhatóan két for-
dulóban. Nevezni szintén
a Művelődési Házban, illet-
ve Somogyi László Gábor -
nál és Nyakas Gábornénál
lehet.

Felhívás!
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