
Slovakia–Hungary Golf
Tour 2011 elnevezéssel július
2-án kezdődött a 4 fordulós

golf versenysorozat, amely-
nek célja azon túl, hogy a
sportágat népszerűsítse, hogy

az országok sportolóiból sport-
 barátokat faragjon, az is, hogy
közelebb hozzák egymáshoz
az embereket és a nemzeteket.
Az első alkalommal megren-
dezett versenysorozatból ha -
gyományt szeretnének ková-
csolni a szervezők, és azt re -
mélik, hogy a verseny új lehe-
tőségeket teremt a kulturális
és a kereskedelmi kapcsolatok
terén is. Mellesleg a vámospér-
csi Boya Eagles Golf Club és a
szlovák partner, az Alpinka
nyitott arra is, hogy más klu-
bok is csatlakozzanak a ren-
dezvényhez a későbbiekben.

Július 17-én Vámospércsen
rendezték meg a második for-
dulót, amely sike-
res és eredményes
rendezvényként
vonul be a város és
a klubok rendez-
vénytörténetébe. 

Augusztus 20-a, 
a „sokarcú” ünnep

XXI. évfolyam, 8. szám
2011. augusztus 

Ingyenes újság

„Sokarcú”, mert azzá tet-
ték. Az idők során minden
aktuális hatalom a történe-
lem során bele akart gon-
dolni valamit ebbe az
ünnepbe, és azt akarta,
hogy mi is ezt gondoljuk.
Egy régi katolikus ünnep-
ből, Szent István napjából
és a Szent Jobb-körmenet-
ből lett továbbfejlesztve
állami ünneppé. 1891-ben
fogadta el az országgyűlés,
és azóta nemzeti ünne-
pünk.

Már az erről szóló parla-
menti vita és a szavazás sem
ment simán, mivel a tizenki-
lencedik század vége és külö-
nösen az utolsó tíz év ebből a
századból, a hazai liberaliz-
mus markáns megerősödését
hozta, amelynek legékesebb
példái az ekkoriban elfoga-
dott egyházügyi törvények
voltak. A liberálisok pedig
erősen kifogásolták ennek az
ünnepnek az egyházi, főként
katolikus gyökereit, ami miatt
véleményük szerint nem tud a
sokszínű és vallású magyar tár-
sadalom identitáserősítő, egy-
ségesen elfogadott nemzeti
ünnepévé válni. Ma már hihe-
tetlennek tűnik, de 1903-ban
még egy könyvet is kiadtak
arról, hogyan ajánlják megün-
nepelni augusztus 20-át, hogy
mindenkihez szóljon az
ünnep üzenete. Ebben javasol-
ták, hogy a körmenet mellett
rendezzenek tűzijátékokat,
legyen új ke nyér ünnepe és
tisztavatás. 

Ezek a sarkalatos elemek
aztán meg is maradtak később
a Horthy érában csakúgy, mint
a Rákosi rendszerben. Persze
mindig épp azt a részét hang-
súlyozták a hagyománynak,
amely jobban szolgálta a hata-
lom törekvéseit. Így az eredeti
paraszti gyökerű kenyérünne-
pet nevezték magyar ke nyér
ünnepének, majd ké sőbb új
kenyér ünnepének. Szent
István, a minden ma gyart
egyesítő király központi alak-
ja helyett pedig bejött az 1949-

es alkotmány tisztelete.
Azonban ünnepeink, mint
politikai szimbólumok, vala-
mennyien átestek a mellőzés
és az átértékelés folyamatán,
ebből a szempontból nincs
rosszabb hely zetben Szent
István Ünnepe sem. Azonban
éppen az, hogy a mindenkori
széljárás így vagy úgy bánik
ezekkel a szimbólumokkal,
épp az figyelmeztet bennün-
ket, honpolgárokat arra, hogy
a hivatalos verzión kívül, vagy
amellett, ünnepeinkben meg-
találjuk azt, ami örök, állandó,
és felekezeti hovatartozást és
országhatárokat figyelmen
kívül hagyva azért szól hoz-
zánk, mindnyájunkhoz, mert
magyar az anyanyelvünk,
mert magyarok vagyunk.
Augusztus 20-a is, csakúgy,
mint valamennyi ünnepünk,
az ősök tiszteletéről szól.
Őseinkről, akiknek múlhatat-
lan érdemei vannak abban,
hogy még ma is magyarnak
mondhatjuk magunkat, olyan
népnek, amelynek ezer éves
országa van. Ha ebből indu-
lunk ki, akkor jól látható az is,
hogy az 1891-es ünneppé nyil-
vánítás körüli politikai felhaj-
tás is csak üres frázispufogta-
tás volt, pusztán azért, hogy az
„ostoba” nép tömegei egymás-
nak feszüljenek és elterelőd-
jön a figyelem a gyarló hata-
lom hiábavalóságáról. Hiszen

Szent István alakjáról ki a csu-
dának jutna magától eszébe,
hogy mi lyen felekezetű volt.
Sen kinek. Sokkal inkább az,
hogy egyszerre léptette be
Árpád népét az akkori, euró-
pai nemzetek sorába, és védte
meg tőlük országunk önálló-
ságát, önbecsülését, és tanítot-
ta meg őket a magyarság tisz-
teletére. Ha jobban belegon-
dolunk a mai, szánalmasan
összetákolt Euró pai Unióba,
amely épp a nemzeti önérze-
tünktől való megfosztáson
tüsténkedik a legtöbbet, nem
kis dolog ez. István király részé-
vé tette Magyarországot az
akkori globális világnak, de
nem szolgájává. Intő példa ez a
mindenkori országvezetésnek
is.

És még valami. Ma, amikor
még mindig olyan nehéz tisz-
tes megélhetést találni, kenye-
ret keresni, önbecsülést meg-
őrizni, ünnepelni, amikor
még mindig oly sokszor
vagyunk egymás ellenségei a
mások örömére,  ak kor külö-
nösen sokat mond minden
egyes ember számára egy-egy
nagy ünnep, így a mostani is.
Azt mondja, hogy nem
vagyunk egyedül. Egy közös-
ség tagjai vagyunk. Azt mond-
ja, hogy gyökereink vannak,
amelyekből származunk, és
amelyekre büszkék lehetünk.
Azt mondja, hogy egy olyan
ország népének vagyunk a tag-
jai, amellyel Istennek tervei
voltak és vannak, létünk tehát
nem céltalan. És azt is mondja,
hogy voltak a mainál is nehe-
zebb idők, mégis kibírták elő-
deink. Arra is figyelmeztet,
hogy a rossz után a legvégén
mindig jó jön. Ez egyetemes
törvénye a világnak. Csak ki
kell bírni, emelt fővel, ember-
nek maradva. Augusztus 20-a
és Szent István tisztelete arra
szólít bennünket, hogy a
nehézségben ebbe kapasz-
kodjunk, és ez segítsen ben-
nünket abban, hogy megtalál-
juk egymás segítő kezét a baj-
ban.

Endrédi Csaba 

Reszkessetek betörők!
Nos, a címmel, csak a

kedves olvasók figyelmét
szerettük volna felkelte-
ni, hiszen nem az ismert
amerikai filmvígjátékról
lesz szó az alábbiakban,
hanem arról, hogy új ve -
zetője és helyettes vezető-
je van a vámospércsi rend-
 őrőrsnek. Annyiban azért
mégis helytálló a címben
megfogalmazott figyel-
meztetés, hogy Hegedűs
Attila főhadnagy és Ja -
kucs Johanna alezredes
szakmai vezetésével az
átszervezett őrs kiemelt
figyelmet szentel többek
között a garázda jellegű,
vagyon elleni bűncselek-
mények megelőzésére és
felderítésére.

És úgy tűnik ez nem csak
üres ígéret, hiszen csupán az
alatt a két hét alatt, amióta
átvették a szolgálatot, terüle-
tükön már öt betöréses
lopás történt. A rend őrei
azonban nem tétlenkedtek
és négy esetet napok alatt
sikerült felderíteni, az ötö-
dikben pedig az eddigi ered-
mények rövidesen megol-
dáshoz vezetnek, talán már
cikkünk megjelenése idejé-
re. Szóval a két ambiciózus új
vezető hozzáállásából lát-
szik, hogy úgy gondolják,
nem babra megy a játék,
nem azért nevezték ki őket
Vámospércsre, hogy tétlen-
kedjenek, hanem azért, hogy
újjászervezzék a szolgálatot
és eredményeket mutassa-
nak fel. De miközben a cikk
alapjául szolgáló interjút
készítettük a parancsnokkal
és a helyettesével azt is ta -
pasztaltuk, hogy nem csak
külső elvárás ez az ő esetük-
ben, hanem belső igény is
bennük, hogy sikeresek l -
egyenek az új poszton.
Tudják is hogyan kell mind-
ezt elérni, hiszen nem kez-
dőkről van szó. Az őrspa-
rancsnok, Hegedűs Attila az
alapoktól ismeri a rendőri
szakmát, hiszen 1996-ban
járőrként kezdte Balmazúj -
városban, majd három év
múlva már nyomozó tiszthe-
lyettes lett. 2005-ben tisztté
avanzsált és megbízták a
bűnügyi csoport vezetésé-
vel. De volt később igazga-
tásrendészeti osztályvezető,
Tiszafüreden közlekedésren-
dészeti osztályvezető, mosta-
ni kinevezése előtt pedig
Debrecenben kiemelt fő -
vizs gálóként dolgozott. Az új
beosztást pályázati úton
nyerte el, ami azért fontos,
mert itt a rátermettséget és a
hozzáértést vizsgálták, meg
azt, hogy milyen vezetői
illetve szakmai elképzelései
vannak a rendőrőrs munká-
jának megújításához. Ebben
pedig nem volt hiány, hiszen
ahogy lapunkkal is megosz-
totta, mindenekelőtt át kell
tekinteni, hogy milyen konk-

rét feladatok vannak a rábí-
zott körzetben, majd pedig a
feladatokat újra kell osztani,
a rátermettség és a hozzáér-
tés alapján. Ezért belső át -
szervezés zajlik most, amely-
ben a kollégák esetenként új
beosztást kapnak majd. A
szakmai munkát pedig haté-
kony ellenőrzéssel kell ma -
gas színvonalon tartani.
Ebben egyébként fontos sze-
rep jut a parancsnok-helyet-
tesnek, Jakucs Johannának.
Fontos a főhadnagy szerint a
csapategység megteremtése
és a szakmai és gyakorlati
képzések folyamatossá téte-

le is. A munka hatékonysága
érdekében igyekeznek meg-
újítani és hatékonyabbá ten-
ni a kapcsolatukat minden, a
területükön lévő önkormány-
 zattal és azokkal a társadalmi
szervezetekkel, amelyek ré -
vén közelebb kerülhetnek a
lakossághoz, hogy a valódi
együttműködés eredménye-
ként csökkenthető, illetve
megelőzhető legyen a bűn-
cselekmények száma. Hogy
az emberek is érezzék, hogy
javul a közbiztonság, meg-
erősített rendőri jelenlétet
tart fontosnak a főhadnagy.
Ez komoly leterheltséget je -
lent, hiszen összesen nyolc
település közbiztonságáért
felel az őrs, ami kiterjedését
tekintve a legnagyobb terü-
let Hajdú-Biharban a többi-
hez viszonyítva. Kérdésünk -
re Hegedűs parancsnok azt
is elmondta, hogy a térség
közbiztonsági helyzete a
megyei átlaghoz hasonló.
Ugyanakkor gazdasági és tár-
sadalmi adottságainál fogva
tipikusnak mondható cse-
lekményeknek számítanak a
terménylopás, az erőszakos,
garázda jellegű bűncselek-
mények, valamint a családon
belüli erőszakos bűnelköve-
tések. Ez utóbbiakra is na -
gyon figyelnek majd, és lehe-
tőség szerint gyorsított eljá-
rást folytatnak le ilyen
ügyekben, hogy az elköve-
tőt mielőbb eltávolíthassák
azon családtagok környeze-
téből, akikre közvetlen
veszélyt jelent. De nem csak
a felderítések és a megelőzés
jelent nagy kihívást az új
vezetőknek, hanem az is,
hogy olyan állapotba hozzák
a városi rendőrőrs épületét,

amely méltó a magyar rend-
őrséghez. Ennek érdekében
Attila helyi önkormányzati
és rendőrségi forrást is igye-
kezett megszerezni, még-
hozzá sikerrel. Megújult en -
nek köszönhetően az infor-
matikai rendszerük és az
ingatlant is elkezdték felújí-
tani, átalakítani. Az új vezető
elhivatottságát jelzi egyéb-
ként az is, hogy a helyiségek
felét saját maga festette ki,
hiszen bár kaptak anyagi
segítséget, ez azonban nem
olyan nagy összeg, hogy
azzal ne kellene takarékos-
kodni, főleg, mivel olyan sok
a tennivaló.

A helyettes parancsnok,
Jakucs alezredes szerényen
hárított, amikor arra terel-
tük a szót, hogy bizony nem
túl sok hölgy dolgozik a
rendőrségen ilyen magas
rendfokozattal és ilyen fele-
lősségteljes beosztásban.
Arra a kérdésre pedig, hogy
mivel lehet ezt elérni, egy-
szerűen csak annyit mon-
dott, „munkával”. Ő 1995-
ben kezdett Debrecenben,
mint nyomozó. Bár eredeti-
leg tanító-magyar szakos
tanári diplomája van, akkori-
ban számos ok miatt a rend-
őrséghez jelentkezett és
főnökéhez hasonlóan kie-
melt fővizsgálóként tevé-
kenykedett a kinevezése
előtt. Kezdetben vegyes
ügyeket kapott, majd évekig
gazdasági bűncselekmények
felderítésével foglalkozott,
végül pedig az erőszakos és
kiemelt ügyeken dolgozott,
ami rendőri berkekben a
szakma csúcsát jelenti. Bár
kifelé nehéz és időnként
kegyetlen ügyekben kell
nyomozni, mégis megszeret-
hető ez a munka Johanna
szerint, mégpedig azért,
mert változatos, szinte nincs
két egyforma ügy és lényegé-
ben mindegyik próbára te -
szi az ember szakmai képes-
ségeit. Az alezredes elmond-
ta, hogy a parancsnokkal
együtt örültek a kinevezés-
nek, mert úgy gondolják,
hogy mivel már szakmailag
bizonyítottak, most itt az
ideje, hogy mint vezetők is
helyt álljanak hivatásukban.

Hegedűs Attila főhadnagy,
őrsparancsnok

A szent korona

Jaro Tomco, kiagyalója és főszervezője a Szlovák Magyar
Golf Tournak,  a Swing media & evemt ügyvezetője,

Hoffmann Tamás Kassán élő  magyar honfitársunk, 
a BEG&CC klub tagja, Román Róbert nyíregyházi klubtag,

Ménes Andrea Vámospércs polgármestere 
és Barna Éva a BEG&CC társtulajdonosa

Golf versenysorozat

Ökumenikus
Újkenyér Szentelés

Vámospércs Város Ön kor mány zata
tisztelettel meghívja Önt és családját
augusztus 20-án, szombaton, 9.30 órá-
tól megrendezésre kerülő ünnepi
istentiszteletére. 

Igét hirdet: Ács Ferenc reformá-
tus lelkipásztor.

Helyszín: református temp lom.
Az eseményen sor kerül az újkenyér

megszentelésére. 
Köszöntőt mond Mé nes And rea,

Vámospércs polgármestere.
Áldást mond: Kepics Mihály görög-

 katolikus pa rochus, Kovács Lajos
Zsig mond baptista lelkipásztor.
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A képviselő-testület július 4. napján rendkívüli ülést
tartott. A nyílt ülésen egyetlen napirendi pont megtárgyalására
került sor: a határozat alapján a testület a Keleti Határzóna
Erdőspuszták–Észak-hajdúsági–Dél-Nyírség–Ligetaljai
Egyesület létrehozását határozta meg és vállalta a 30 000 Ft/év
tagdíj megfizetését. A testület ezt követően zárt ülésen folytatta
munkáját.

A képviselő-testület július 11. napján rendkívüli ülést
tartott. Az ülésnek egy napirendi pontja volt, amelyben arról
döntöttek a képviselők, hogy hogy Vámospércs Város
Önkormányzat aljegyzője elláthatja a Nyíracsád Községi
Önkormányzat megbízott jegyzőjének helyettesítését a 2011.
július 12-i Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testüle-
ti ülésén.  

A képviselő-testület július 14. napján rendkívüli ülést
tartott. Az ülés első részében együttes ülésre került sor,
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületé-
vel együtt úgy határozott a két testület, hogy a KEOP–7.1.2.0-
2008-0245 azonosítószámú „Vámospércs-Nyírmártonfalva tele-
pülések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” elnevezésű
projekt megvalósítására – létrehozzák a Vámospércs és Nyír -
mártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulást, a
Megállapodás is elfogadásra és jóváhagyásra került. A Tanács
elnökévé Ménes Andrea Vámospércs Városi Önkormányzat pol-
gármesterét, elnökhelyettesévé Kövér Mihály Csaba Nyír -
mártonfalva Község Önkormányzat polgármesterét javasolták.
Ménes Andrea polgármester asszony a Társulás törzskönyvi
nyilvántartásba vételéről gondoskodik, és a Társulás létrehozá-
sával, bejegyzésével kapcsolatos valamennyi szükséges intézke-
dést megteszi. 

A napirendi pontot követően az együttes ülés véget ért, a tes-
tület tovább folytatta a munkáját. 

Következő napirendi pontban arról született döntés, hogy a
kiírt iskolabüfé pályázat megtárgyalása után, felhatalmazta a tes-
tület a polgármester asszonyt, hogy kösse meg a „Bérleti szerző-
dés”-t a Vámospércs Város Önkormányzat nevében a Vámospér-
csi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményében levő iskola büfé üzemeltetésével kapcsolatban a
Fülöpi Sörkert Kft.-vel. 

Harmadik napirendi pontban arról született döntés, hogy a
Dél-Nyírség Határmenti Önkormányzatok Terület- és Tele pülés -
fejlesztési Társulás megszüntetését elfogadja a testület, és egy-
ben felkérte a polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsola-
tos intézkedéseket tegye meg. 

Negyedik napirendi pontban a testület úgy határozott, hogy
a Vámospércs Városi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 8/2011.
(III.16.) rendelet alapján értékesíteni kívánja a Vámosgép Kft.-
ben lévő 1,30%-os üzletrészét, azt felajánlja megvásárlásra a
Társaság többi tulajdonosának. A testület felkérte a polgármes-
tert, hogy az üzletrész értékesítésével kapcsolatban eljárjon és az
ajánlatokról – azok beérkezését követően – tájékoztatást adjon a
képviselő-testület részére. A testület az üzletrész értékesítéséről
csak az ajánlatok ismeretében dönt. 

Következő napirendi pontban arról határoztak a képviselők,
hogy a Rendőrkapitányság Hajdúhadház Vámospércs Rendőr -
őrs – Nagy u. 3. sz. alatti épület felújítására vonatkozó – kérelmét
támogatja, és a kérelemben szereplő felújítási anyagokat, legfel-
jebb bruttó 100 000 Ft összegben – az igényelt anyagok megvá-
sárlásával – az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében, a dolo-
gi kiadások előirányzatának terhére biztosítja. 

Hatodik napirendi pontban a képviselők módosították
Vámospércs Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályza -
tának III. fejezet 2. pontjának 3. bekezdését, ami alapján a
Közbeszerzési Bizottság tagjai a polgármester, aki egyúttal a
bizottság elnöke is; (akadályoztatás esetén: alpolgármester), az
Ügyrendi Bizottság elnöke; Humánpolitikai Bizottság elnöke;
Pénzügyi és Beruházási Bizottság elnöke. 

Hetedik és nyolcadik napirendi pontban arról határoztak a
testület tagjai, hogy hogy ifj. Sándor Ferenccel és Sándor
Ferencnével Együttműködési megállapodásokat köt az önkor-
mányzat az általuk benyújtani kívánt turisztikai pályázatokra
vonatkozóan. A képviselő-testület az Együttműködési megálla-
podások alapján a pályázatokhoz anyagi fedezetet nem biztosít,
anyagi kötelezettséget nem vállal.  

A nyílt ülésen több napirendi pont nem volt, Ménes Andrea
polgármester a nyílt ülést bezárta, ezt követően a testület zárt
ülésen folytatta munkáját, ahol egyedi kérelmek megtárgyalásá-
ra került sor.

A képviselő-testület július 25. napján rendkívüli ülést
tartott. A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt
be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt
ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú Regionális Operatív Program kere-
tében kerékpárút fejlesztésére a 48-as számú főút mentén – a
város Debrecen felőli részénél lévő járdaszigettől Nyírábrány
irányába, a meglévő kerékpárútig terjedő szakaszon, valamint a
városközponttól a Nyírmártonfalvi út elejéig. A képviselő-testü-
let a pályázott fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak szerint
fogadta el: 

Bruttó bekerülési érték összesen: 554 364 928 Ft
Saját forrás: 55 436 493 Ft
igényelt támogatás: 498 928 435 Ft

A képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját forrást a
kötvény tőkéje terhére biztosította. Az önkormányzat a saját for-
rás 50 %-ának megfelelő összegben pályázni kíván az EU önerő
Alaphoz. 

Az önkormányzat sikeres pályázat esetén vállalja a megépülő
kerékpárút legalább 10 éves üzemeltetését és fenntartását. 

A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2011-2017
időszakra vonatkozó felülvizsgált Környezetvédelmi Program -
ját. A Környezetvédelmi Program az Önkormányzat honlapján
közzétételre kerül. 

Ménes Andrea polgármester

Vámospércs Városi Önkormányzat tájékoztatója
Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok idei támogatásáról

A korábbi polgármesteri
beszámolóban és az önkor-
mányzat lapjában már tájé-
koztattuk a tisztelt lakossá-
got, hogy a régészek a szak-
rendelő beruházási terüle-
tén talált 4 db Árpád-korabe-
li házat feltárták, a régészeti
munkálatokat 2011. július 4-
én befejezték és a területet
visszaadták az önkormány-
zat részére.

A területen megkezdőd-
hetett a szakrendelőhöz
vezető út és a közművek épí-
tése, mely július végére elké-
szült. Az áram kiépítését az E-
ON végzi. 

Ezzel párhuzamosan a
szakrendelő kivitelezőjének
kiválasztására kiírt új közbe-
szerzési eljárás is eredmé-
nyesen lezárult. Az eljárás
valamennyi szakaszát a köz-

reműködő szervezet (ESZA
Nonprofit Kft.) és az irányító
hatóság (Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség – NFÜ) ellen-
őrizte. Az általuk kiadott
minőségbiztosítási tanúsít-
vány alapján került sor az
eredményhirdetésre 2011.
július 19-én. A nyertes aján-
lattevő a „KARAKTER 95”
Építő és Szakipari Kft.,
(4400 Nyíregyháza Tulipán
köz 4. sz.) lett. 

A kivitelezővel az NFÜ
jóváhagyását követően a
szerződés aláírására 2011.
augusztus 1-jén került sor. A
szerződés aláírása után 2011.
augusztus 2-án megtörtént a
munkaterület átadása és
ezzel elkezdődött a kivitele-
zés.

Ménes Andrea
polgármester 

Felhívom a tisztelt la-
kosság figyelmét, hogy az
1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM
együttes rendelet 6. §-a sze-
rint:

A  tulajdonos köteles gon-
doskodni: 

• az ingatlan előtti járdasza-
kasz (járda hiányában egy
méter széles területsáv, illető-
leg ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedő teljes
terület);

• a járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek műtárgyai,
továbbá

• tömbtelken a külön tulaj-
donban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület
tisztán tartásáról, 

• a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolítá-
sáról.

• A szórakozó-, vendéglátó-
és árusító helyek, üzletek előt-
ti járdaszakaszt a nyitvatartás
ideje alatt – ettől eltérő megál-
lapodás kivételével – a haszná-

ló köteles tisztán tartani és a
hulladékot eltávolítani.

• A közterület rendeltetésé-
től eltérő célra (árusítás, épí-
tési-szerelési munka stb. céljá-
ra) történő használata esetén a
használattal érintett terület
közvetlen környezetét a hasz-
náló köteles tisztán tartani.

A fenti jogszabály értelmé-
ben kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy szíveskedjenek az előír-
taknak megfelelően a saját
ingatlanuk előtti járdát és árkot
rendbe tenni, és rendben tarta-
ni külön személyre szóló fel-
szólítás nélkül.

Az önkormányzat kizárólag
a saját középületei előtt végzi
el ezen munkákat. Ameny -
nyiben a tulajdonos nem tesz
eleget fenti jogszabályi kötele-
zettségének, a Polgármesteri
Hivatal helyszíni ellenőrzést
követően a jogszabálysértést
szankcionálja, a tulajdonost
bírsággal sújtja. 

Kanyóné Papp Klára
jegyző 

EGYNAPOS KIRÁNDULÁS
háztól-házig

SZILÁGYSOMLYÓ-ZILAH-ZSIBÓ
(tartalmas, szép nap lesz).

Szeptember 3.
6000 Ft (idegenvezetővel,

biztosítással, busszal).
Felszállás: 

Vámospércsen 
reggel fél 7-kor!

Jelentkezés: 
Budaguide Travel, Debrecen,

Bajcsy-Zs. 4., átjáró
06-20-544-0053, 530-858,

Kovács Gábornál.

Mozduljon ki, egy nap is
sokat jelent!

Vámospércs Város Ön -
kormányzata 2011. 4. 29-én
pályázatot nyújtott be az
ön hibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lé vő ön -
kor mányzatok 2011. évi
támogatásáról szóló 4/
2011. (III.1.) BM rendelet
alapján a Belügy mi niszté -
riumhoz és a Nem zet gaz -
dasági Minisz té ri umhoz.

A helyi önkormányzat tá -
mogatási igényének elbírálása
során a következő szempon-
tok kerültek fokozottan figye-
lembevételre:

• 60 napon túli, 2011. feb-
ruár 28-án a közüzemi szolgál-
tató által igazolt közüzemi díj-
tartozás és az önkormányzat
intézményi ellátottainak élel-
mezésével összefüggő tartozá-
sok rendezése

• a kötelező feladatellátás-
hoz – főként a közoktatási fel-
adatokhoz – kapcsolódó mű -
kö dési forráshiány

Az önkormányzatunk fo lya-
matos működési hiányának
oka, hogy a település földraj-
zi elhelyezkedése, természeti
adottságai, a vállalkozások
kevés száma és a lakosság köré-
ben tapasztalható folyamato-
san növekvő munkanélküli-
ség miatt az alacsony szintű
saját bevételek melletti nor-
matív mó don megállapított
állami tá mogatás nem nyújt
fedezetet az önkormányzati
kötelező feladatok ellátásához.

A működési hiányunk csök-
kentése érdekében fo lya matos
erőfeszítéseket te szünk. Az
elmúlt évek során megszünte-
tésre kerültek az üres álláshe-
lyek és végrehajtottuk a lehet-
séges létszámcsökkentéseket
és minőségi cseréket. Az el -
múlt két év ben nyolc teljes
munkaidős álláshely meg-
szüntetéséről döntött a képvi-
selő-testület. A kötelező fel-
adatok ellátásának érdekében
további létszámelvonás már

nem hajtható végre. Az önkor-
mányzat él a közfoglalkoztatás
le hetőségével, a városüzemel-
tetési (település tisztántartása,
karbantartás és egyéb kisegítő
feladatok) és az intézményi
nem szakmai feladatokat (ta -
karítás, konyhai kisegítés, ud -
varos, stb.) közfoglalkoztatot-
takkal végezteti. Folyamatos
kapcsolatot tartunk a helyi
munkaügyi kirendeltséggel,
igyekszünk kihasználni a köz-
célú és közhasznú foglalkozta-
tás adta bér- és járuléktámoga-
tásokat, évek óta részt veszünk
az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány által meghirde-
tett közfoglalkoztatás szer vezők
pályázatán, elősegítve ez zel a
munkanélküliség csökkenését. 

Önkormányzatunk a terve-
zett magas összegű működési
hiány miatt átmenetileg zárol-
ta a civil szervezetek, egyhá-
zak támogatására tervezett
kiadási előirányzatokat. A tá -
mogatási kérelem pozitív elbí-

rálásának eredményeként most
lehetőség nyílik ezen elő-
irányzat zárolás feloldására és
a civil szervezetek támogatá-
sára. A közüzemi díjak csök-
kentése ér dekében az elmúlt
években intézményeink egy
részében nyílászárókat cserél-
tünk, il letve fűtés- és világítás-
korszerűsítést hajtottunk végre.

Folyamatosan keressük és
élünk a különböző Európai
Uniós és hazai támogatási
programok adta működési és
fejlesztési célú lehetőségekkel.

Az önkormányzat működé-
sének minden pontjára kiter-
jedő takarékos és mintaértékű
gazdálkodásának el lenére saj-
nos működési be vételeink
nem fedezik a működési kia-
dásainkat. 

Az önkormányzat pályázata
pozitív elbírálásban részesült,
mely alapján 16 331 000 Ft
vissza nem térítendő támo ga-
tást kapott településünk. 
Ménes Andrea polgármester

Augusztus 1-jén rendkí-
vüli közgyűlést tartott a
Vámospércs–Nyírmár ton -
falva Vízközmű Tár sulat.
Erre azért volt szükség,
mert a 2001-ben alakult
társulat tisztségviselőinek
mandátuma időközben
lejárt, valamint elhalálo-
zás is történt. 

Az ülésen Vámospércs
részéről 320 tag, Nyírmár -
tonfalva részéről 351 tag kép-
viseltette magát. A tagok új
küldötteket választottak, Vá -
mospércsen 7 főt, Nyírmár -
tonfalván 3 főt. A társulat
működése során a küldöttek
képviselik majd a szennyvíz-
beruházás során az érdekeltsé-
gi területen lévő lakosságot az
alábbiak szerint: 

Vámospércs küldöttei: 
Ménes Andrea, 
Huszti János,
Polgárné Nagy Elvira,
Rácz Ildikó,
Gálfi József,
Szabó Lajos,
Lakatos József.

Nyírmártonfalva küldöt-
tei: 

Kövér Mihály Csaba,
Gajdos István, 
Antal Gábor.
A megválasztott küldöttek

először az Intéző Bi zottság
tagjait és az Intéző Bizottság
elnökét választották meg: 

Elnök:  Ménes Andrea.
Tagok:  Gajdos István,
Polgárné Nagy Elvira.
Majd megválasztották az

Ellenőrző Bizottság tagjait és
az Ellenőrző Bizottság elnö-
két: 

Elnök: Kövér Mihály Csaba.
Tagok:  Antal Gábor, 
Gálfi József,
Huszti János,
Lakatos József.
Ezt követően – jogszabá-

lyok változása miatt – a kül-
döttek elfogadták a Víz köz mű
Társulat Alapszabá lyá nak mó -
dosítását, mely egyben a tár-
sulat működésének hatékony-
ságát is szolgálja. 

Ménes Andrea
Intéző Bizottság elnöke

MÁRAMAROS-
RADNAI-HAVASOK

Szeptember 23--25.
24 000 Ft, 
busszal, 

idegenvezetővel, 
szállás, félpanzióval.

Felszállás:

Vámospércsen.

Jelentkezés: 

Kovács Gábor,
Budaguide Travel,

Debrecen
530-858, 20-544-0053

Vámospércsen matematikából, kémiából, fizikából, angol-
ból vizsgára felkészítést vállalok! Vargáné Szabó Hajnalka
mérnök-tanár. Érdeklődni: 52/210-412 vagy a 06/
704526360-as telefonszámon lehet
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Beszámoló a Kistérségi Járóbeteg
Szakrendelő projekt helyzetéről

Vízközmű Társulat

Az ingatlanok és közterületek
tisztán tartása

SZÜLETÉS: 
TÖMÖRI ZOLTÁN és GYARMATI TÍMEA

HÁZASSÁG:
SZABÓ BALÁZS és JUHÁSZ ANDREA

TAKÁCS KRISZTIÁN és NAGY NIKOLETT
PRIBILINSZKI CSABA és ZSUPOS JULIÁNNA

KOKAS PÉTER és TÓTH MELINDA

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:
POLGÁR ISTVÁN, NAGY ISTVÁN, BALOGH ISTVÁNNÉ (Tejfel Irén)

PLAVITS MIKLÓS ZOLTÁNNÉ (Kiss Mária), BAKÓ MARGIT
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

NAGY ISTVÁN

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BAKÓ MARGIT

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

PLAVITS MIKLÓS ZOLTÁNNÉ
sz.: Kiss Mária

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

CSERÉPKÁLYHA KORMOLÁSÁT, 
ÁTRAKÁSÁT ÉS ÉPÍTÉSÉT VÁLLALOM. 

Anyagszükségletet biztosítom,
használt és új csempe beépítését is vállalom.

Érdeklődni a 30/3846410 telefonszámon lehet.



Értesítés!
Ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy korlátozott

számban még rendelkezünk bölcsődei férőhellyel. 
Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik a 2.

életévüket 2011. szeptember 1. és 2011. december 31.
között töltik be. A bölcsődei felvétel a beíratás sorrendjé-
ben történik.

Németh Jánosné
óvodavezető

Felnőttképzés Vámospércsen
A Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

épületében működő Báthori István Középiskola és
Szakiskolában 2001-ben kezdődött meg az oktatás. Az
iskola alaptevékenysége a középiskolai felnőttoktatás,
amely kiterjed az esti tagozatú gimnáziumi oktatásra –
vagyis az érettségi megszerzésére. 

Az első érettségire 2004-ben került sor, akkor 29-en sze-
reztek bizonyítványt. 2005-ben 19-en, 2006-ban 27-en,
2007-ben 20-an, 2008-ban 23-an, 2009-ben 24-en, 2010-
ben 22-en, idén pedig 17-en érettségiztek le sikeresen.
Összesen 181 tanuló kapott már érettségi bizonyítványt
Vámospércsen.

Az érettségi megszerzése mellett a szaktudás elsajátítá-
sa sem elhanyagolható, ezért 2007-ben a gimnáziumi okta-
tás mellett a szakmai képesítés megszerzésének lehetősé-
gét is felkínáltuk tanulóink számára. Ezzel 2007-ben 19
diákunk élt, melynek révén ők már hivatalosan is logiszti-
kai ügyintézővé váltak. Az idei tanévben kereskedelmi
ügyintéző szakképesítést indítottunk, ahol összesen 11
tanuló szerzett OKJ-s szakképesítést érettségi bizonyítvá-
nya mellé.

Képzéseinket elsősorban olyan tankötelezettségi koru-
kat betöltött érdeklődőknek kínáljuk, akik munkájuk,
vagy egyéb elfoglaltságuk mellett szeretnék az érettségi
bizonyítványt vagy az érettségire épülő választott szakké-
pesítést megszerezni. Az esti képzéseket hetente két alka-
lommal hétfői és szerdai napokon 15 és 20 óra közötti idő-
pontokban tartjuk. Előzetes tanulmányok beszámításával
lehetőséget adunk a tanulmányi idő lerövidítésére, illetve
a jogszabályi előírásoknak megfelelően családi pótlék is
igénybe vehető. Beiratkozó diákjaink kortól függetlenül
diákigazolványra is jogosultak. 

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára a
2011/2012-es tanévben pénzügyi-számviteli ügyintéző,
gazdasági informatikus, kereskedelmi ügyintéző és
műszaki informatikus OKJ szerinti szakmák választhatók.
Szakképző évfolyamunk első szakképesítés megszerzése
esetén államilag támogatott képzés formájában vehető
igénybe. A beiratkozásokat a Vámospércsi Általános Iskola
első emeletén tartjuk a következő időpontokban: augusz-
tus 23-án 15.00–17.00-ig, augusztus 29-én 16.00–18.00-ig
és augusztus 31-én 15.00-17.00-ig. Bővebb felvilágosítás
kérni Elek Szilárd tagintézmény-vezetőtől lehet a 06-
30/446-1064-es telefonszámon. Minden érdeklődőt és
tanulni vágyót szeretettel várunk!

Elekné Fark Katalin
igazgató

Megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatása

Vámospércs Városi Ön -
kormányzat Polgár mes -
teri Hivatal pályázatot hir-
det a megváltozott munka-
képességű munkavállalók
foglalkoztatására.

Tájékoztatjuk a lakosokat,
hogy Vámospércs Városi Ön -
kormányzat különös fi gyel-
met fordít a megváltozott
munkaképességű munkavál-
lalók foglalkoztatására. A fog-
lalkoztatás célja, hogy a meg-
változott munkaképességű
munkavállalók számára is mun-
 kahelyet teremtsünk, vala-
mint, hogy segítséget nyújt-
sunk számukra a munka vilá-
gába történő visszakerülés-
hez, gazdasági, szociális hely-
zetük és az életkörülményeik
javításához. 

Jogviszony időtartama:
határozott idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: napi
4 órás munkaidő

A munkavégzés helye:
Vá mospércs Városi Önkor -
mány zat Polgármesteri Hi va -
tal (4287 Vámospércs, Béke
u. 1.)

Megváltozott munkaké-
pességű személy: aki testi vagy
szellemi fogyatékos, vagy aki-
nek az orvosi rehabilitációt
követően munkavállalási és
munkahely-megtartási esélyei

testi vagy szellemi károsodása
miatt csökkennek. 

Megváltozott munkaké-
pességű, akinek:

a) a munkaképesség-csök-
kenése 50-100 százalékos mér-
tékű, 

b) az egészségkárosodása
az ORSZI (Országos Reha -
bilitációs Szociális Szakértői
Intézet) szakvéleménye sze-
rint 40 százalékos vagy azt
meghaladó mértékű, 

c) látási fogyatékosnak mi -
nősül, vagy vakok személyi
járadékában részesül, 

d) a személyiség egészét
érintő fejlődés átható zavara
miatt fogyatékossági támoga-
tásban részesül, 

e) külön jogszabály szerint
súlyos értelmi fogyatékosnak
minősül, és erre tekintettel
adókedvezményre jogosult, 

f) siket vagy súlyosan na -
gyothalló, és halláskárosodása
audiológiai szakvélemény sze-
rint a 60 decibel hallásküszöb
értékét eléri vagy meghaladja,
vagy 

g) aki súlyos mozgáskorlá-
tozottnak minősül, és a mun-
kaszerződése szerinti munka-
ideje a napi négy órát eléri. 

A fentieket a következő
dokumentumokkal kell iga-
zolni: 

– az a) és b) pont tekinteté-

ben: az ORSZI, OOSZI (Or -
szágos Orvosszakértői Inté -
zet), Magyar Állam vasu tak
Orvosszakértői Intézeté nek
szakvéleménye, a rehabilitá-
ciós járadék megállapításáról
szóló határozat, vagy a rok-
kantsági, baleseti rokkantsági
nyugellátás megállapításáról
szóló határozat, 

– a c) pont tekintetében: az
ORSZI, OOSZI szakvélemé-
nye, a kincstár fogyatékossági
támogatást megállapító hatá-
rozata vagy vakok személyi
járadékának megállapításáról
szóló határo-zata, 

– a d) és e) pontok tekinte-
tében: az ORSZI szakvélemé-
nye, az összevont adóalap adó-
ját csökkentő kedvezmény
igénybevételére jogosító iga-
zolás vagy a kincstár fogyaté-
kossági támogatást megállapí-
tó határozata, 

– az f) pont tekintetében: az
OOSZI, ORSZI szakvélemé-
nye, az audiológiai állomás
szakorvosának szakvélemé-
nye, az összevont adóalap adó-
ját csökkentő kedvezmény
igénybevételére jo gosító iga-
zolás vagy a kincstár fogyaté-
kossági támogatás megállapí-
tásáról szóló határozata, 

– a g) pont tekintetében: az
elsőfokú szakorvosi (házior-
vosi) szakvélemény, az ORSZI

másodfokú szakvéleménye. 
A pályázat benyújtásának

határideje: folyamatos, legké-
sőbb 2011. szeptember 16.

A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:

A munkakör a meghallga-
tást és döntést követően tölt-
hető be.

A pályázatok benyújtásá-
nak módja:

– személyesen a pályázat-
nak a Vámospércs Városi Ön -
kormányzat Polgármes teri
Hivatalába történő be ho zata-
lával (4287 Vámos pércs, Béke
u. 1.)

A pályázat részeként be -
nyújtandó iratok, igazolások:

– Fényképes önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványok, valamint a
megváltozott munkaképessé-
get igazoló dokumentumok

A pályázati eljárás, a pá -
lyázat elbírálásának módja,
rendje:

A pályázók személyes meg-
hallgatása, munkáltatói dön-
téssel.

A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:

– Vámospércs város hivata-
los honlapja (www.vamos-
percs.hu), valamint a Vá mos -
pércsi Hírek című újságban.

Ménes Andrea
polgármester

Új kolléga erősíti a hivatalt
Dr. Kiss Katalin, a fiatal

jogász szerint nála is be -
igazolódott, hogy a gya-
korlat teszi a mestert.
Mindaz, amit az iskolapad-
ban megtanult csak rész-
ben hasznosítható a min-
dennapi életben. 

A hétköznapokba történő
beilleszkedést szerencsére
megkönnyítik számára a szak-
mailag felkészült, nagy gyakor-
lattal rendelkező munkatár-
sak. Annak apropóján be szél-
gettünk az ifjú szakemberrel,
hogy a múlt hónap közepe óta
az önkormányzatnál dolgozik,
ahol ügyeiket intézve vele is
találkozhatnak a városlakók.

Dr. Kiss Katalin 2008-ban
végzett a Debreceni Egye tem
Jogi Karán, és első munkahe-
lye Hajdúsámsonban volt az
önkormányzatnál. A közszféra
tehát nem idegen számára. A
Jogi és Szervezési Irodát erősí-
tette kezdetben, majd pedig a
Városfej lesz tési Irodán folytat-
ta pályafutását. A Vámos -

pércsen szerveződő Városfej -
lesztési-Épí tés hatósági és Mű -
szaki Iro dán létrehozott új stá-
tuszra korábbi munkáltatója,
városunk jegyzője hívta fel a
figyelmét, és szívesen jött hoz-
zánk dolgozni. Annál is in -
kább, mivel az iroda vezetőjé-
vel, Szabóné Miavecz Ildikóval
korábban együtt dolgoztak,
így tudta, hogy jó szakmai csa-
patnak lehet a tagja. A jó csa-
patra pedig szükség is van,
hiszen az iroda megszervezé-
se és szakmai megerősítése is

jelzi, hogy a képviselő-testület
és a polgármester minden
igyekezettel azon van, hogy a
fejlesztésekhez, beruházások-
hoz a pályázatok révén minden
lehetséges támogatási forrást
elnyerjen, ehhez pedig jól
kidolgozott projektekre és pre-
cíz pályázatokra van szükség. 

Katalin a szennyvízprog-
ramban és a tervezett kerék-
párút beruházásban tevé-
kenykedik. Ellátja továbbá a
hivatalban a szerződésekkel,
egyéb jogi feladatokkal kap-
csolatos teendőket. Igaz, hogy
az önkormányzat folyamato-
san együttműködik pá lyázat-
író cégekkel, projektmened-
zsment szervezetekkel, de
ezek a cégek csak a hivatal
által biztosított dokumentá-
ciók és adatok felhasználásá-
val tudnak eredményesek len-
ni. Az adatokat, dokumentáci-
ókat az iroda szolgáltatja szá-
mukra, illetve közreműköd-
nek a beruházások megvalósí-
tásában, koordinálásában is.
Így az új kolléganőnek nem-

csak jogi feladatai, hanem
műszaki, gazdasági, pénzügyi
területen is helyt kell állnia.  

Bár a cikk elején említettük,
hogy az iskolai tananyag néha
köszönő viszonyban sincs a
valósággal, Kati azt is elmond-
ta, hogy a kivételek közé tarto-
zik többek között a közbe-
szerzés, amelyet egyrészt ok -
tattak számukra, másrészt a
gyakorlatban is megismerve
ennek részleteit szívesen fog-
lalkozna ilyen jellegű munká-
val is.

A magánéletébe is enge-
dett némi bepillantást dr.
Kiss Katalin, aki Debrecen -
ben él vőlegényével, innen
jár ki városunkba dolgozni,
de egyáltalán nem ismeret-
len számára Vámospércs,
ugyanis édesapja itt szüle-
tett, nagyszülei itt éltek, és
még ma is élnek itt rokonai.

Többek között ezért is örült
annak, hogy Vámos pércs Vá -
ros Önkormányza tánál tevé-
kenykedhet a vá ros fejlődése
érdekében. 

Az előző egyesületi veze-
tés egy éves mandátumá-
nak lejárta után új elnököt
választott vezetőjének a
Bocskai SE. 

A most bizalmat kapott
Oláh Sándort, a nemsokára
ötven éves szakembert nem
kell bemutatni Vámospércsen
senkinek, hiszen régóta edzős-
ködik az utánpótlás és a felnőtt
csapatnál egyaránt. A főállás-
ban az E.ON területi mene-
dzsereként dolgozó új elnök
elmondta, igazából külső ösz-
tönzésre vállalta a feladatot, ő
maga nem vágyott a jól hang-
zó, de annál nagyobb kihívást
jelentő elnöki pozícióra.

Minden nehézség ellenére,
azért optimista, és bízik ab -
ban, hogy a szeptemberben
induló új szezonban jobb
eredményt érnek el a megye II-
ben, mint a legutóbbiban.
Most ugyanis a 8. helyet sike-
rült elérni, ráadásul elég hul-
lámzó teljesítménnyel. Ezt jól
jellemzi az a tény, hogy a tabel-
la első négy helyén álló csapat
mindegyikét sikerült megver-
ni, míg a sereghajtó bennün-
ket páholt el. A jó szakmai
munka egyik előfeltétele a ki-
egyensúlyozott anyagi helyzet

is, amely eddig főként az ön -
kormányzat támogatása révén
valósult meg, de ahogy koráb-
ban már megírtuk, az idei
költséghatékony gazdálkodás
miatt az idén még nem dön-
tött a képviselő-testület arról,
hogy milyen civilszervezete-
ket támogat. A döntés tehát
nyitott, de cikkünkből az is
kiderült, hogy az idén jóval
kevesebb összeget tudnak majd
felosztani az önkormányzat-
nál. Oláh Sándor szerint vi -
szont tavaly mégis elmozdult
valami, mivel az elmúlt egy
évben erősödött az egyéb tá -
mogatók által nyújtott pénz-
beli és természetbeni támoga-
tások mértéke, és ez bizako-
dásra ad okot. Ebben az is sze-
repet játszott, hogy az egyesü-
let tagjai és vezetése igyekezett
megmozgatni személyes kap-
csolatrendszerét ennek érde-
kében, és úgy tűnik sikerrel.
Az azóta bekövetkezett törvé-
nyi változások pedig tovább
erősíthetik ezt a tendenciát,
mivel az új társasági adótör-
vény a kiemelt öt sportág –
köztük a futball – esetében
egyesületi támogatás esetén
jelentős kedvezményeket biz-
tosít a cégeknek és a vállalko-
zásoknak. Ehhez persze az

egyesületnek is meg kell felel-
nie formai és tartalmi követel-
ményeknek egyaránt, és per-
sze be kell jelentkezni az
MLSZ-nél is, hogy hivatalosan
is regisztrálják a szervezetet.
Az egyik feltételnek már tavaly
év végén sikerült megfelelni,
ugyanis ekkor minősítette a
cégbíróság a Bocskai SE-t Észak-
Alföldi Közhasznú Sportegye -
sületté. A fejlődés egyik jele az
is, hogy újraindítják a 13-16
éves korosztállyal való foglal-
kozást, aminek az eredménye
az lesz, hogy egyre több saját
nevelésű játékos erősítheti
majd a csapatot. Továbbra is
megtartják persze a 7-9 és a

9-11 évesek felkészítését is. Az
új elnök azt is elmondta, hogy
szeretnék az iskolával és más
szervezetekkel is felvenni a
kapcsolatot annak érdekében,
hogy népszerűsítsék az egye-
sületi sportolást. Szívesen fo -
gadnak minden sportkedvelő-
től ötleteket és hasznos javas-
latokat is a fejlődés érdekében.
Ugyanakkor köszönik az eddi-
gi támogatásokat, amelyeket
igyekeznek megszolgálni a
munkájukkal. A meglévő esz-
közeikkel is igyekeznek majd
jól sáfárkodni. Ennek egyik
jele, hogy tervezik egy műfü-
ves bajnokság elindítását, hogy
a kiváló színvonalú helyi pálya
ne legyen kihasználatlan. Arra
is törekednek, hogy ott legye-
nek azok között a szervezetek
között, akiket az önkormány-
zat arra érdemesnek tart, hogy
valamilyen támogatásban ré -
szesítse őket, és ennek érdeké-
ben szeretnének egyfajta köz-
ponti, integráló szerepet be -
tölteni a város sportéletében.
Oláh Sándor Széchenyi István
egyik mondatával zárta beszél  -
getésünket: „Egynek minden
nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen.” Hajrá Bocskai! Ez
utóbbi mondatot pedig mi
tesszük hozzá.

Dr. Kiss Katalin

Tapasztalt ember a Bocskai SE élén

Oláh Sándor, 
a Bocskai SE új elnöke

Felhívás
A Művelődési Ház és Könyvtár értesíti lapunk olvasóit, hogy

az intézmény kiállítást tervez régi vámospércsi fotókból. Az
anyaggyűjtés meggyorsítása érdekében a szervezők a városla-
kók segítségét kérik. Ha találnak otthon dédszülők, nagyszü-
lők idejében készült régi fényképet, akkor azokat hozzák el a
városi könyvtárba, hogy részét képezzék a tervezett kiállítás-
nak. A szervezők előre is köszönik az együttműködésüket.



A női művésztábor is otthon volt Vámospércsen
Hetedik alkalommal,

július 29-e és augusztus 8-a
között szervezte meg a
Pircsike Közművelődési
Egyesület a női alkotótá-
bort. A tavalyi hét alkotó-
val szemben, az idén ti -
zenhárom művésznő jött
el, hogy kilépve megszo-
kott környezetéből en -
gedjen a város és környé-
ke inspirációjának, és
hogy találkozzon új em -
berekkel, kollégákkal. 

A tábor művészeti vezető-
je H. Csongrády Márta fotó
és képzőművész volt ezúttal
is, akinek szakmai múltja és
széleskörű kapcsolatrend-
szere sokat segít abban,
hogy hét esztendő után is,
minden évben megújuljon
ez a sajátos és sokszínű alko-
tóközösség.

A népszerű, és ismert író,
Müller Péter írta egyszer,
hogy azért lenne érdemes a
nőkre bízni a világ irányítá-
sát, mert a női személyiség
olyan, amely hajlik, idomul
mindenhez. Így kerekíti le a
világ szúrós, éles kiszögellé-
seit, és teszi élhetővé az éle-
tet. Szemben a férfiakkal,
akik nekifeszülnek egy-egy
akadálynak, és ha az akadály
az erősebb, akkor egysze-
rűen kettétörnek. Kettétör -
nek és meghasonlanak. Te -
hát lényegében feladják. Ez a
szemlélet jól tükröződik a
művészvilág alkotásaiban is,
megjelenítve azt a szemlélet-
módot, ahogyan a nők látják,
megélik a környezetüket, és

ahogyan másokkal is láttat-
ják az elkészült alkotásokon
keresztül. Ezért van létjogo-
sultsága egy olyan időszakos
alkotói közösség kialakításá-
nak, amely csak a „gyengéb-
bik nem” jeles képviselőiből
áll.

És nem véletlen, hogy je -
les képviselőket említünk,
hiszen H. Csongrády Márta
elmondta, a vámospércsi női
művésztábor csak azokat az
alkotókat fogadta be az idén
is, akik tagjai hazájuk művé-
szeti alapjának, tehát jegy-
zett képzőművészek. Ez
azért fontos, mondta, mert
ezáltal garantálható a színvo-
nalas alkotómunka, amellyel
egyrészt önmaguknak, más-
részt pedig a vendéglátó tele-
pülésnek, azaz Vámospércs -
nek is tartoznak. Ezt a gon-
dolatot erősítette az a tény is,
hogy ebben az évben az is -
mert és elismert Debreceni
Pasztellfestők Egyesü leté -

nek öt tagja is közreműkö-
dött a tábor munkájában. A
tavalyi héttel szemben, az
idén tizenhárom képzőmű-
vésznő érkezett hozzánk.
Öten hazánk lányai voltak, a
többiek pedig Ausztriából,
Szlovákiából, Romániából és
Németországból jöttek. Jó -
néhányan jelentkeztek vol-
na még, de a költségvetés és
a technikai lehetőségek ha -
tárt szabtak a létszámnak,
így néhányukat el kellett uta-
sítani azzal a bíztatással,
hogy talán majd jövőre. A
mostani csapat tagjai közül
csupán négy-öt olyan mű -
vész volt, akik már jártak
nálunk. A többiek újak, ami
azért jó Márta szerint, mert
ezáltal folyamatosan frissül a
tábor szemlélete. Új gondo-
latok, elképzelések és tech-
nikák jelennek meg, amelye-
ket most is sikerült olyanok-
kal is megismertetni, akik-
hez mindez eddig nem ju -

tott el. A közös műterem és
az együttdolgozás pedig az
idén is inspirálta a hölgye-
ket, akik igazán terméke-
nyek voltak, hiszen munkáik
száma és minősége az előze-
tes várakozásokat is felül-
múlta. Jó hír ez Vámospércs -
nek is, hiszen minden alko-
tótól a vendéglátás honorá-
lásaként egy-egy, 50x70 cm-
nél nem kisebb alkotás az
egyesületet illeti, gazdagítva
ezzel a helyi közösséget. 

Az idei rendezvény kurió-
zuma volt, hogy az ideérke-
zők kipróbálhatták magukat
a tűzzománc készítés terüle-
tén is, ami manapság nem
mindennapos lehetőség,
mivel speciális eszközökre
van hozzá szükség, amelyek
nálunk rendelkezésre álltak.
A tábor tematikája szerint
bárki szabadon választhatott
témát, de csakúgy, mint hét
éve mindig, most is állandó
témája volt az alkotóknak
Vámospércs és környéke.
Egy napot szakmai tapaszta-
latszerzésre fordítottak a mű -
vészek, ugyanis Debrecenbe
látogattak el, ahol a Modem,
a Kölcsey Központ és más
kiállítóhelyek anyagát néz-
ték meg.  Fontos még elmon-
dani azt is, hogy az idei, sike-
res vámospércsi alkotó mun-
ka is hozzájárul ahhoz, hogy
szeptemberben egy olyan
kiállítást szervezzenek Len -
gyelországban, amelynek
anyagát részben a vámospér-
csen készült alkotások bizto-
sítják majd. 
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Aranyos Vámospércsiek
A Vass Lajos Népzenei Szövetség a hagyományokhoz

híven kilencedik alkalommal hirdette meg a Vass Lajos
Népzenei Találkozót és Versenyt, a Kárpát-medencé-
ben élő valamennyi magyar, s a határon belül élő nem-
zetiségi dalkörök, zenei csoportok, szóló énekesek,
hangszeres szólisták számára, „Hagyományos régiók,
régiók hagyománya” címmel.

A szövetség által meghirdetett verseny célja, Vass
Lajos szellemének adózva, bizonyítani, hogy a népzene
napjainkban is összetartó érték. Zenei anyanyelvünk
lélekben összekapcsol emberi közösségeket határo-
kon innen és túl. Egész népünk gazdagodik, ha ki-ki
saját zenei hagyományát műveli, ápolja, mind maga-
sabb és magasabb szinten. A találkozó és verseny a nép-
zenei szakemberek (zsűri) véleményezése alapján ad
összefoglaló képet, arról hogy hagyományőrzők és
hagyományápolók milyen tudással és lelkesedéssel
őrzik zenei örökségünket a Kárpát-medencében.

Az elérhető eredmények: arany, ezüst, bronzminősí-
tés. Az aranyat elért legjobbak a következő fordulóban,
a középdöntőben mérik össze tudásukat.

A Vámospércsi Népdalkör, a verseny július 16-án,
Bogácson megrendezésre kerülő elődöntőjén arany
minősítést ért el. A csoport történelmi dalcsokrot és
vallási népéneket, valamint helyi gyűjtésű szerelmi dal-
csokrot énekelt. Arany minősítést ért el szóló énekes-
ként Kacsándi Mihályné, aki szatmári népdalokat éne-
kelt Dancs Lajos gyűjtéséből.

Diósné Kozma Erzsébet
művelődési ház igazgató

Huszadik Vámospércsi Művésztelep
Fátyol Zoltán a Vá -

mospércs Városért kitün-
tetést vehette át a nyár
elején a Vámospércsi Ön -
kormányzattól. 

A megtisztelő elismerés
odaítélésében az elismerésre
méltó egyéni pályája mellett
nem kis szerepe van annak,
hogy Fátyol Zoltán immár
huszadik alkalommal szer-
vezi meg azt a nemzetközi
művésztábort, amelynek kö -
szönhetően Vámospércs a
képzőművészek körében is -
mert és elismert várossá vált.
Olyan közösséggé, amely szí-
vesen látja a festőket, képző-
művészeket, hogy kisvárosi
hangulatával alkotásra ösz-
tönözze az ideérkezőket. A
huszadik alkalommal meg-
rendezett táborról szívesen
beszélt, a részben vámospér-
csi kötődésű festőművész,
akivel még a tábor megnyitá-
sa előtt készítettünk interjút.
Az idén augusztus 1-jén nyi-
tották meg a tábort. A zárás
megjelenésünk után egy nap-
pal, 13-án lesz.

Mint elmondta, eredeti-
leg Pintye Ferencnek, a me -
gyei önkormányzat akkori
kultúrával foglalkozó főta-
nácsosának az ötlete volt,
hogy a Vámospércsről el -
származott művészek szer-
vezzenek meg egy alkotótá-
bort. Ez a javaslat akkor há -
rom emberhez szólt közvet-
lenül. Nagy Sándor Zoltán
grafikushoz, Papp János
postamesterhez, műkedve-
lő, ám igen tehetséges festő-
höz és Fátyol Zoltán festő-
művészhez. Nem kellett so -
kat győzködni senkit, és
Vrancsik Éva a művelődési

ház akkori vezetője is segí-
tett a technikai szervezés-
ben. Így indult ez az immár
húsz éves történet, kezdet-
ben kilenc alkotóval. Az el -
múlt két évtizedben jártak
itt Kárpátaljáról, Nagyvá rad -
ról, de Amerikából is. Egy
ideje évről évre tizenöt, ti -
zenhat művész jön el néhány
napra. Munkáik nemcsak
városunk jó hírét viszik szer-
te a világba, hanem alapját
jelentik egy olyan városi
gyűjteménynek is, amely
komoly értéket képvisel, és
amely évente mindig meg-
újul, gyarapszik. A mostani
táborlakók mindegyike volt
már legalább egyszer a mű -
vésztelep tagja, de az idén
vendégeket is fogadnak majd.
Olyan fiatal alkotókat, akik
szeretnének művésszé válni
és szívesen tanulnának a
tapasztaltabbaktól. Ők csak
az alkotás idejére jönnek ki,
és bízni lehet abban, hogy
munkájuk révén meggyőzik
tehetségükről a többieket és
talán már jövőre ők is az
„alapcsapatot” erősíthetik
majd. A határ túloldaláról is

ellátogatnak Vámorpércsre
alkotótársak, mégpedig Holló
Barna és Ferenczy András
személyében. 

Az idén sincs kötelező té -
mamegjelölés, az alkotók tel-
jes szellemi szabadságot kap-
 nak, de ahogy már néhány
éve most is lesz egy úgyne-
vezett „vezérgondolat”, fo -
gal mazott Fátyol Zoltán. Az
idén a jubileumra utalva a
húszas szám lesz a közép-
pontban, persze, csak ha
valakinek megragadja a fan-
táziáját. A művésztelep fon-
tos pont valamennyi kép ző-
művész életében, hiszen jó -
néhányan vannak olyanok,
akik csak ilyenkor tudnak
egymással találkozni. Ilyen -
kor ki-ki megmutatja a töb-
bieknek, hogy mivel foglal-
kozik éppen, milyen gondo-
latok foglalkoztatják, és ez
inspirálja a többieket is. A

Vámospércs Városért díjjal
kitüntetett művész arról is
beszélt, hogy nagy megtisz-
teltetésnek tekinti, hogy a
város méltányolja azt a szer-
vező és művészeti munkát,
amelyet a tábor mindenkor
megszervezéséért végez. Egy -
szóval nagyon jól esett szá-
mára, hogy gondoltak rá.
Biztos abban, hogy az idei
alkotások is színvonalasak
lesznek, olyanok, amelyek
elnyerik majd a helyi közön-
ség tetszését is. A művészte-
lep alkotásaiból az idén záró
kiállítást rendeznek, amely-
nek megnyitója augusztus
12-én, szombaton lesz. Ezen
olyan tárgyak, relikviák is
láthatók lesznek az alkotá-
sok mellett, amelyek valami-
lyen módon az elmúlt húsz
évet is felidézik a látogatók-
ban. A kiállítás egy hónapig
látható. 

1954-ben született. 1976-ban Egerben matematika-rajz
tanári, 2007-ben a KLTE néprajz szakán etnográfusi dip-
lomát szerzett. Általános és középiskolákban tanított,
jelenleg a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Fő -
iskola művésztanára.

Képzőművészként tagja a MAOE festő-szakosztályának,
az MKISZ-nek, a Magyar Festők Társaságának illetve a
Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének.

Önálló kiállításai voltak Németországban és Svájcban,
csoportos kiállítások keretében sok helyszínen mutatták
be munkáit Japántól Mexikóig.

Díjakat kapott a Debreceni Tavaszi és őszi Tárlatokon, a
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelepen, az MKISZ orszá-
gos kiállításán 1994-ben, Przemysl-ben, Lengyel ország -
ban az Ezüst Négyszög Biennálén 2000-ben. Debre -
cenben Holló László-díjat (2000) és Csokonai-díjat (2004)
kapott. Az idén, nyár elején megkapta a Vámospércs
Városért díjat.

Versei 2004-től jelennek meg a Ligetben, de publikált a
Parnasszus, a Magyar Napló és a Spanyolnátha (web) olda-
lain is.

Gyermek Alkotótábor
11. alkalommal került megrendezésre az önkor-

mányzat támogatásával a Gyermek Alkotótábor a
Vámospércsi Tájházban. Az iskoláskorú gyerekek köré-
ben igen népszerű az egyhetes rendezvény. Az idén is
olyan jó kézügyességű gyerekeket hívtak meg a szerve-
zők és szakmai vezetők, Rácz Ildikó és Tankáné Antal
Irén pedagógusok és a Művelődési Ház dolgozói, akik a
tanév során tanulmányi eredményükkel és a rajztudá-
sukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, versenye-
ket nyertek. 

Délelőttönként kézműves foglalkozások keretében
kedvükre alkothattak a résztvevők. Néhányan mesteri-
en készítették a tűzzománc képeket, míg a kisebbek-
nek újdonság volt ez a technika. Nagyon élvezték a
nemezfigura készítését, melynek összevarrását is egye-
dül végezték. Kedves kis kabalaállatok „születtek” az
ügyes kezek nyomán. A legnépszerűbb mégis az agya-
gozás és korongozás volt, melyre Terdik Angéla és
Izabella fazekasok tanították a gyerekeket.

A jó hangulatú rendezvényről nem hiányozhatott a
bográcsozás és a kemencében sült kenyérlángos sem,
amit a művelődési ház dolgozói készítettek a táborla-
kók részére.

A nagy hőségben frissítő volt a délutáni uszodai
játék, s jó kikapcsolódást jelentett a kerékpározás és
golfozás is.

Valamennyi programot támogató pedagógusnak és
szülőnek köszönjük a munkáját és támogatását!

Rácz Ildikó
táborvezető

Fátyol Zoltán festőművész,
városunk kitüntetettje

Női alkotók és alkotásaik

Rácz Ildikó táborvezető bemutatja 
hogyan készül a virág sisalból

Népdalkör a Vass Lajos Népzenei Minősítőn

Fátyol Zoltán 


