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A ballagási ünnepélyen 
nyolcvan nyolcadikos vett 
búcsút a Vámospércsi Álta-
lános Iskolától, hogy Debre-
cenben vagy máshol folytas-
sa tanulmányait. Kívánjuk, 
hogy – bárhová kerüljenek 
is – boldoguljanak, s hozza-
nak dicsõséget alma mate-
rükre és településünknek.  

8. a

Bancsi Nándor, Boros 
Andrea, Fagyal Renáta Tün-
de, Fodor István, Kaszás Ág-
nes, Katona Sándor, Keszler 
Bertina, Kriska Renáta, Ku-
pás Ivett, Lakatos István, 
Malmos Gergõ, Nagy Edit, 
Nagy Ferenc, Nyakas Er-
zsébet, Patai Márk, Pólyik 
István, Rost Csilla, Szabó 
József, Szabó László, Szabó 
Nikolett, Szabó Nóra, Szõke 
Roland, Szücs Ádám, Török 
Dávid, Varga Attila, Varga 
József, Varga Veronika

8. b

Balogh József, Bányai Kit-
ti, Bodnár Dávid, Czeglédi 
Zsolt, Dankó Boglárka, 
Hetey Nóra, Jónás Barbara, 
Kiss Ferenc, Kocsis Enikõ, 
Kovács Lajos, Könnyû 
Zsanett, Kuprák Emese, 
Ludányi Csaba, Menyhárt 
András, Mihalidesz Mercé-
desz, Molnár Richárd, Nagy 
Georgina, Nemes Róbert, 
Somogyi Kitti, Szabó Lajos, 
Szabó Márk, Szabó Orsolya, 
Szabó Patrícia, Szõke Lajos, 
Tóth Rita, Varga Gábor, 
Varga Zita

8. c

Bereczki Angelika, Bics-
kei Ágnes, Bródi Csilla, 
Csuth Tamás Imre, Csuth 
Tamás, Diós Dávid Gergely, 
Galla János, Gyöngyösi Re-
náta, Kiss Magdolna, Komé 
Miklós Mátyás, Kozáp Kitti 
Zsanett, Kozma Kitti Ilo-
na, Kulcsár Valter, Madai 
Tamás, Nagy Erika, Nagy 
Renáta, Pál Balázs, Szabó 
Erika, Szabó Katalin, Sza-
bó Nikolett, Szabó Réka, 
Szalontai Szilárd, Tömöri 
Gergõ, Varga Mónika Anett, 
Zsupos Renáta

Jegyzetünk
„Nyaralunk”

A nyarakat általában 
nem szokták felforrósíta-
ni a közélet eseményei, 
helyesebben: nem azok 
szokták felforrósítani. (Itt 
eszembe jut Karinthy mon-
dása: nem elég, hogy me-
leg van, még a nap is süt.) 
A választások esztendei 
viszont nem szokványos, 
nem normális idõszakok, 
ezért kaphatta meg az idei 
nyár a politikai jelzõt. Ezt a 
politikai nyarat elsõsorban 
a csalódottság, a félelem, a 
rászedettségérzés jellemzi. 

A kormány a reformok 
kifejezést használja, az el-
lenzék pedig a megszorí-
tásokat. A kormány türel-
met kér és támogatást a 
programjához, az ellenzék 
pedig követeli: a koalíció 
vonja vissza az egész terv-
csomagot. Nagy Bandó 
András, a kitûnõ humoris-
ta írta egyszer egy humo-
reszkjében: elege van már 
azokból a dumákból, ame-
lyek arról szólnak, most 
egy kis idõre húzzuk meg 
még a nadrágszíjat, aztán 
sokkal jobb lesz. Igen, az 
ember – kivéltel nélkül, 
mindenki – ezt a szöveget 
hallotta-hallja évtizedek 
óta: meg kell hozni az áldo-
zatot, ez hazafias feladat, s 
a lemondás, az erõfeszítés 
meghozza az eredményt, 
majd lényegesen jobban 
fogunk élni. Aztán persze 
errõl szó sincs, éppen az 
ellenkezõje következik be: 

egyre gyatrább színvonalon 
élünk. Viszont akik nad-
rágszíjhúzásra szólítanak, 
egyre jobban élnek.        

Úgy tartják, Hollandiá-
ban nyáron csak egy ember 
marad otthon, õ zárja be a 
többiek után az ország aj-
taját, a többiek leginkább 
a tengerpartok felé veszik 
az irányt. Nálunk viszont 
az emberek fele nem nya-
ral. Sokan vannak olya-
nok, akik még életükben 
soha sehova nem utaztak el 
üdülni. Ezt a kettõt nehéz 
„összeadni”.

Ám evezzünk szebb vi-
zekre, s váltsunk témát. 
Térjünk vissza Ligetaljára, 
a városunkba. Kellemes 
és fölöttébb tartalmas volt 
az a kis ünnepség, amely 
abból az alkalomból  zaj-
lott a mûvelõdési házban, 
hogy tizenöt éve jelenik 
ameg a Vámospércsi Hí-
rek. A kitûnõ pesti szakem-
ber, Halák László – szín-
vonalas és szórakoztató 
elõadásában – felnyitotta 
a szemünket az itteni érté-
kekre, a mieinkre, amiket 
mi a közelség miatt nem lá-
tunk olyan jól: például arra 
a puszta tényre, hogy ez az 
önkormányzati lap tizenöt 
éve folyamatosan meg tud 
jelenni. Sok a példa az elbu-
kásra, a megszünetetésre. A 
Vámospércsi Hírek úgy tu-
dott töretlenül napvilágot 
látni, hogy közben folya-
matosan fejlõdött. Ez min-
denképpen értékelendõ 
– hangsúlyozta Halák Lász-
ló.

Erdei Sándor

Az idén október 23-án (és 
környékén) ünnepeljük az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc ötvenedik évfordulóját, 
a jubileumra az egész ország 
(s a külföldi szórványmagyar-
ság) szorgalmasan készül. Mi 
is szeretnénk felidézni, mi és 
hogyan zajlott Vámospércsen 
ötven évvel ezelõtt, az itteni 
események hogyan élnek az 
egykori résztvevõk, a ma is 
élõ emlékezõk tudatában. Is-
mételten szeretettel kérünk 
mindenkit, aki segíteni tud 

felidézni Vámospércs fél év-
századdal ezelõtti történelmét, 
írja meg visszaemlékezését, 
vagy küldjön-hozzon fény-
képeket, dokumentumokat 
(iratokat, plakátokat, újságki-
vágásokat), amelyekrõl fotó-
kat készíthetünk. Szeptember 
25-ig várjuk a küldeményeket 
a mûvelõdési házba – szemé-
lyesen Sz. Vrancsik Éva intéz-
ményigazgatót lehet keresni 
–; októberi számunkban méltó 
ünnepi összeállítást szeretnénk 
közölni.

1956, te csillag, népünk csillaga
Dokumentumokat, emlékezéseket várunk

Az Érmellék Kht. LEADER + Akciócsoportja értesíti 
a vállalkozókat, intézményeket, magánszemélyeket, ci-
vil szervezeteket, hogy július 14-én (péntek) 13 órakor 
LÉTAVÉRTESEN a polgármesteri hivatalban ismertetés-
re kerül a LEADER + pályázat kiírása. Minden érdeklõdõt 
szeretettel várnak!

A LEADER ismertetése



MINKET NEM ÉRDEKEL, 

HOGY MENNYIT KERES, 

CSAK AZ, HOGY MENY-

NYIT ÉR AZ INGATLANA!

Szabadfelhasználású jelzáloghi-
tel jövedelmigazolás nélkül!

1 000 000 Ft havi 8 372 Ft-ért!
Személyi kölcsön kezes és 

fedezet nélkül!
500 000 Ft havi 11 512 Ft-ért!

ÜGYINTÉZÉSI DÍJ NINCS!

További felvilágosításért fordul-
jon az Ön MOBILBANKÁRÁHOZ!

Bácsi Mónika (30) 20-69-224
Mobilbankár hálózat

Raiffeisen
BANK

Évtizedek érlelték a tehetségét
Egy éve lakik Vámospércsen, de máris lokálpatrióta

Dekoratõrnek tanult, s az 
évtizedek megérlelték tehet-
ségét. A jó rajzkészség nélkü-
lözhetetlen volt a szakmájá-
hoz, hisz mielõtt hozzáfogott 
egy kirakat rendezéséhez, 
tervet kellett rajzolni.  Ha 
az tetszett a Verseny Áruház 
illetékesének, akkor eleve-
nedhettek meg a finom szö-
vetek redõi, s lettek szebbnél 
szebb ruhák, hogy vonzzák 
a tekintetet, csalogassák a 
vevõt. Az áruháznak már híre 
sincs, s a gyöngyösi születésû 
Pekárovics Zoltán is messze 
került a fõvárostól. Egy évvel 
ezelõtt Vámospércset válasz-
totta új lakhelyéül, ahol már 
lokálpatrióta lett – nyilatkozta 
nemrég a város újságjában. 

Azóta több kiállítása nyílt 
Debrecenben, s június kö-

Az alkotó a díjazott mûvel  Fotó és szöveg: Sz. V. É.

Tanúbizonyság a hitrõl

Hat leány és négy fiú tett 
tanúbizonyságot hitérõl a 
pünkösdi konfirmálás alkal-
mával.

A képen alsó sorban: Kiss 
Andrea, Gyarmati Péter,  
 

Németi József, Korcsmáros 
Anett.

Felsõ sor: Sós István, 
Weidisch Edit, Kulcsár 
Dalma, Ács Ferenc lelkész 
úr, Kiss Nikolett, Szabó Szil-
via, Papp Sándor.

A gyerekek is alkottak
A diákok (kisebbek és 

nagyobbak) színérzéke, 
formálóképessége fejleszté-
sének már kezd szép hagyo-
mánya lenni városunkban 
– hála az immár több éve 
mûködõ kézmûves szak-

köröknek. Júliusban egy 
hétig a mûvelõdési házban 
és a tájházban töltik hasz-
nosan a nyári szünetet – a 
képzõmûvészeti alkotómun-
ka alapfogásaival ismerked-
ve.  

Szép és hasznos elfoglaltság

Június 16-án F. I. 
bejelentést tett vasúti 
sín eltulajdonításáról.

Az elkövetõ elfogva.

KÉKFÉNYES HÍR

Nyírábrány faluközpontban üzlet hosszú távra kiadó. 
Ugyanitt bálás ruha nagy tételben eladó. Érdeklõdni lehet 
az 52/208-299-es telefonszámon.

A Pityeri második dülõjében 7 sor szõlõ pajtával, villany-
nyal, kúttal eladó. Érdeklõdni: Pólyik Ferencnénél, Ady 
Endre u. 26 sz.

Matematikakorrepetálást, pótvizsgára felkészítést válla-
lok. Érdeklõdni lehet a 210-994-es telefonszámon. 

Cserépkályha és kandalló építését vállalom. Érdeklõdni 
lehet a 20/416-45-76-os telefonszámon.

APRÓHIRDETÉSEK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik szeretett fiam,

Ifj. DEÁK 
SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, és 
mélységes gyászomban részvéttel 
osztoztak.

Bánatos édesanyja

Boldog születésnapot!
J ú n i u s 

12-én ün-
nepelte 80. 
születésnap-
ját Méhész 
Lajosné Zsu-
zsa néni, aki 

a Zrínyi utca 9. szám alatt 
lakik. A fotó közlésével sze-
retnénk hozzájárulni az ün-
nepléshez. További jó erõt 
egészséget kívánunk. (Ezen-
túl minden nyolcvan éven 
felüli kedves városlakót kö-
szöntünk a születésnapja al-
kalmából, ha azt maga vagy 
hozzátartozói kérik. Igény 
esetén a fotót elkészítjük!)

KEDVESKEDÜNK

zepén a mûvelõdési házban  
nyílt tárlat finoman ki-
munkált grafikáiból. Elõ- 
szeretettel nyúl bibliai té-
mákhoz, szívesen rajzol vá-

rakat, templomokat, de a 
csendéletek hangulata is 
magával ragadja a látogatót. 
A kék szakállú herceg vára 
címû alkotás nemrégiben 

második helyezést ért el a 
Bartók-évforduló tisztele-
tére meghirdetett egyik pá-
lyázaton. A tárlatot kedves 
barátja, Kozma György nyi-
totta meg, aki nemcsak az 
alkotásokat, hanem az em-
bert, a mûvészt is bemutatta 
a tárlatlátogató közönség-
nek. Fontos, hogy tudják, 
olyan új lakója van a város-
nak, aki kiállításai révén 
elviszi a város hírét, tehet-
sége által pedig a település 
szellemisége gyarapszik. 
A megnyitó ünnepséget a 
hangulatos képek mellett 
Kerezsi Ferenc és Váradi 
Jánosné énekszámokkal 
színesítették, így komplex 
mûvészi élményben lehetett 
része a szép számú közön-
ségnek. 

Áprilisban született:

Lengyel Ábel (Lengyel Ró-
bert és Berecz Enikô)

Júniusban születtek:

Kálucz Panni
(Kálucz Tibor és Szabados 
Beáta)
Varga Fruzsina
(Varga Tibor és Tóth And-
rea)
Berényi Alexandra 
(Berényi Attila és Sinka 
Zsuzsanna)
Csúth Zsófia
(Csúth Sándor és Kóta 
Dóra) 

Házasságkötés nem volt

Akik már nincsenek kö-
zöttünk:

Nagy Istvánné (Városi 
Margit)

ANYAKÖNYVI 
HÍREK

Érettségi bizonyítványt szereztek
Huszonkilenc felnôtt korú 

„diák” szerzett érettségi bi-
zonyítványt az esti gimnázi-
um vámospércsi tagozatán. 

Valamennyien a munka és 
a családi élet sok gondja-
baja mellett vállalkoztak az 
ismeretszerzésre, tudásuk 

gyarapítására. Heti három 
alkalommal jártak helybôl és 
a könyékbeli településekrôl 
ingázva.

Ismét várjuk a 
gyerekeket  július 
19. és 22. között a 
sportpályára játé-
kos, kézmûves, ze-
nés és bibliai foglal-
kozásokra. Kezdés 
15 órakor, szomba-
ton 17 órakor záró-
ünnep slambuccal, 
meglepetésekkel!

Baptista gyülekezet

NYÁRI 
JÁTSZÓHÁZ

 A diákok és a tanárok a közös tablón

VILLANY-
SZERELÉS!

ÉRINTÉS-
VÉDELMI,
VILLÁM-
VÉDELMI 

felülvizsgálatot  is 
vállalok!

Érdeklôdni a
(30) 928-1043-as 
telefonszámon 

lehet.

Lakásépítési, 
vásárlási hitelek 
gyors, korrekt 
ügyintézése.

Jelzáloghitelek akár 
jövedelemigazolás nél-
kül is, végrehajtások 
kiváltása, BAR-listá-
soknak is tíz munkana-
pon belül. Vállalkozói 
mezôgazdasági hitelek 
ügyintézése. 

Érdeklôdni a 
06/30-586-2500-ös

telefonszámon lehet.

Hûségjutalmat kaptak
A Vámospércsi Hírek 15 éves 

jubileuma alkalmából szakmai 
nappal egybekötött ünneplést 
szervezett az önkormányzat és 
a szerkesztôség munkatársai. 
A rendezvényre meghívták a 
megyében mûködô helyi lapok 
képviselôit a város intézménye-
inek vezetôit, a képviselô – tes-
tület tagjait, akiket Fagyal Varna 
polgármester köszöntött. Dr. Vá-
mos Lászlóné és Dr. Halák Lász-
ló tartottak nagysikerû elôadást, 
majd Erdei Sándor a lap felelôs 

szerkesztôje beszélt a szinte 
„elröppenô” évekrôl. Arra, hogy 
a lakosság szereti az újságot, 
bízonyíték, hogy többen gyûjtik 
is az újságot. A polgármester úr 
a három leghûségesebb olvasó-
nak visszaadta azt az összeget, 
amelyet a másfél évtized alatt 
az újság elôfizetésére költöttek. 
Simpf Sándorné a kezdetektôl, 
Szentjóbi Kálmánné 1994-tôl, 
míg Tömöri Imréné 1992 óta 
gyûjti a város történelemköny-
vének számító újságot.



Öt évesek lettünk
Pazar programok a kis jubileumon
Városunk, a legkisebb 

hajdútelepülés 1605-ben 
Bocskai Istvántól kapott elsô 
ízben városi rangot. A törté-
nelem viharai következtében 
1876-ban - más városokkal 
együtt - ezt a rangot elveszí-
ti a település. A nagyközség 
vezetése a kilencvenes évek 
közepén elhatározta, hogy 
visszaszerzi a városi címet. 
Négy alkalommal nyújtotta 
be az önkormányzat azt a pá-
lyázatot, amely a várossá nyil-
vánításhoz szükséges feltéte-
leket tartalmazta. 2001-ben 
– tizenöt másik településsel 
együtt – Vámospércs is visz-
szakapta a 125 évvel ezelôtt 
elveszített városi címet. 

 Mûsorszámok dömpingje

Az öt éves  jubileum alkal-
mából  július elsején  a város 
vezetése  egésznapos prog-
rammal járult hozzá a méltó 
ünnepléshez. A  rendezvény 
a szokásoknak megfelelôen 
a  sporttelepen zajlott, ahol 
színes, változatos progra-
mok várták az érdeklôdô 
lakosságot és a környezô 
településekrôl érkezôket. A 
Debreceni Ifjúsági Fúvósze-
nekar ébresztette a „késôn 
kelôket”, majd  modellautók 
vették birtokba a futball-
pályát. A színpadon élôben 
játszott a Bojtorján együt-
tes, majd Madarász Katalin 
és Pere János jóvoltából „jó 
ebédhez szólt a nóta”. A vál-
lalkozó gyermekek arcát ki-
festették az ügyes piktorok.

A népitáncot kedvelôk a 
Hajdú Táncegyüttes produk-
ciójában gyönyörködhettek, 
majd amatôr együttesek vál-
tották egymást a színpadon. 
Nyíradonyból érkeztek tán-
cosok, s a helyi csoportok 
is felléptek. A népdalkör és 
a néptánccsoport mellett 
Grega Csaba és partnere la-
tin-amerikai táncokkal ked-
veskedtek az akkorra már 
hatalmas létszámú közön-
ségnek. Párhuzamosan több 

program is zajlott, így az au-
tók szerelmesei már 11 órától 
a feltuningolt járgányokban 
gyönyörködhettek. 

Sztárcsapat a pályán

A futballrajongók nagy 
örömére a kétszeres bajnok 
DVSC barátságos mérkôzést 
játszott a helyi csapattal. 
Fagyal Barna polgármester 
köszöntötte a város lakóit az 
évforduló alkalmából, s ked-
ves gesztusként a várossal 
egyidôs, éppen öt éves Sza-
bó Blankát megajándékozta 
egy szép babával. Tóth Vera, 
az elsô Megasztár gyôztese 
és a Tihanyi Vándorszínpad 
operett-társulata megadta 
a hangulatot a Fásy-mu-
latóhoz, amely osztatlan 
sikert aratott. A jubileum 
napját hatalmas tûzijáték 
és szabadtéri bál zárta. A 
szervezôk legnagyobb örö-
mére „felhôtlen” szórakozás-
ban volt része a több ezres 
ünneplô közönségnek, akik 
között jócskán voltak olya-
nok, akik a messze távolból 
utaztak „haza” az évforduló 
tiszteletére. 

Köszönô szavak

A visszajelzések azt iga-
zolják, hogy a programok 
sokasága tetszett a lakosság-
nak, sok gratuláció és köszö-
net érkezett a szervezôkhöz. 
Egy könnycsalogató SMS-t 
közzé teszünk, amely a ren-
dezvény éjszakáján érkezett a 
mûvelôdési ház vezetôjének 
telefonjára. ”Kedves Éva, 
gratulálunk a jól szervezett 
mûsorhoz. Kellemesen érez-
tük magunkat. A Nap utcai 
lakók nevében köszönjük. Jó 
pihenést!”  Ezekért a pillana-
tokért érdemes dolgozni, kö-
szönöm a magam és a város 
vezetése nevében a kedves 
szavakat.                                                                            

Szabóné Vrancsik Éva,
a mûvelôdési ház vezetôje

„Munkában”a debreceni ifjú rezesek

A testvértelepülés Szilágynagyfalu (Románia)  küldöttsége is jól 
érezte magát 

25 „ feltuningolt” autó vonult fel a pályán; a szervezésért köszö-
net ifj. Csôsz Lászlónak, aki ismerettsége révén rövid idô alatt ide 
csalogatta az „autócsodákat” – e találkozókat a nagy érdeklôdésre 

tekintettel rendszeressé szeretnénk tenni a városban

Szabó Blanka, aki egyidôs a várossal, babát kapott Fagyal Barna 
polgármestertôl; a kislány – akinek hamarosan kistestvére születik 

– édesanyjával és nagymamájával vett részt a rendezvényen

„Mûalkotássá” lett gyermekarcok

Operett- és musicalrészletek is felcsendültek

Színpadon a vámospércsi népdalkör Fásy Ádám elemében
Fotók: Sz. Vrancsik Éva
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SPORT Irány a megyei elsô osztály!

A kulturális programok mel-
lett kiemelkedô sportprogram 
is zajlott a városavató ötödik 
évfordulóján. A focirajongók 
nagy örömére barátságos 
meccset játszott a DVSC-AVE 
Ásványvíz  és a helyi csapat. 

Igaz, tizenegyszer landolt a 
labda a vámospércsiek háló-
jában, de ezt minden szur-
koló megbocsájtotta az Oláh 
Sándor vezette gárdának. 
Inkább a büszkeség kereke-
dett felül, hogy a Loki játé-

kosai és vezetôi megtisztelték 
a várost, s hozzájárultak az 
ünnepi hangulathoz. Ezen a 
mérkôzésen fejezte be profi 
játékvezetôi tevékenységét 
Szórádi Sándor, akinek Fa-
gyal Barna polgármester és 

Rosenfeld Sándor, a Bocskai 
SE elnöke tárgyjutalmat ad-
tak át. A mérkôzés elôtt a kis 
„bozsikosok” kísérték pályára 
a két csapat játékosait, s mint 
a világbajnokságon, virággal 
kedveskedtek a „nagyoknak”.

JÚLIUSI MOZIMÛSOR

14. péntek: MISSION: IMPOSSIBLE III. 
(színes, szinkronizált, am. akció-thriller) 126 perc
21. péntek: A Da Vinci kód
(színes, szinkronizált am. misztikus thriller) 156 perc
28. péntek: UNDERWORLD 2: EVOLUCIÓ
(színes, szinkronizált, am. sci-fi thriller) 105 perc

Az elôadások 18 óra 30-kor kezdôdnek. Belépôdíj egysége-
sen 400 Ft. Csoportokat elôzetes bejelentkezés alapján más 
idôpontokban is fogadunk. Telefonszám: 52/591-038 vagy sze-
mélyesen a mûvelôdési házban. Havi bérlet vásárlása esetén, va-
lamennyi film 50%-os kedvezménnyel tekinthetô meg!

Heten hét napig alkottak
Véget ért a nôi képzômûvészeti tábor

Wartburgból lett crossautó  Fotó és szöveg: Sz. Vrancsik Éva

Vámos-ring az utolsó düllõben
Sokak bánatára a me-

gyeszékhelyen megszûnt a 
„Simon-ringnek” nevezett 
crosspálya, amelyen az au-
tózás szerelmesei kedvükre 
„kidühönghették” magu-
kat. Rácz Imre karosszéria-
lakatos is megépítette a sa-
ját autóját, s nem nyugodott 
bele   szintén megszállott 
autóstársaival együtt a pá-
lyanélküliségbe. Szétnéztek 
a környezô településeken, s  
Vámospércsen, a város széli 
utolsó düllôben megtalál-
ták azt a helyet, amely ide-
ális a cross és sprint verse-
nyek megrendezésére. Oláh 
Imre a terület tulajdonosa 
és Czakó József is beállt a fô 
szervezôk közé. Segítôket is 
találtak, hisz a terepet ver-
senyzésre alkalmassá kel-
lett tenni. A futóhomokot 
200 m3 agyaggal borították. 
Szabó Sándor régrôl ismeri 
a „kemény magot” s társa-
dalmi munkában vállalta a 
gréderezést, s Sarudi Sán-
dor is gépekkel és parkoló-
hely biztosításával segített. 
Második sikeres versenyen 
vannak túl, s örömmel 
konstatálják, hogy sok fi-
atal érdeklôdik az autózás 
eme fajtája iránt.

Helyi fiatalok hobbija is

 A Vámos-ringnek el-
nevezett pályán hat he-
lyi fiatal próbálta ki saját 

építésû autóját. Az egyik 
csapatnak nem volt sze-
rencséje, mert az utolsó 
pillanatban elszállt az 
elektromosság. Nem baj, 
újra szereljük, mondja a 
„szóvivô” ifj. Csôsz Lász-
ló. Bagdács Tamás a ver-
seny hírére barátaival kö-
zösen vett egy kimustrált 
Ladát, amely három nap 
és éj alatt lett versenyké-
pes. A helyiek mellett a 
megye több településérôl, 
de még a Békés megyei 
Szeghalomból is érkeztek 
versenyzôk, akik annak 
rendje – módja szerint 
szép kupákat kaptak a 
jó helyezésekért. Ez egy 
stresszoldó hobby - mond-
ja Rácz Imre. Van aki pe-
cázik, van aki rejtvényt 
fejt. Mi benzingôzzel va-
gyunk megfertôzve, de 
örülök, hogy a fiatalok is 
érdeklôdnek az autózás 
iránt.  Inkább az autó sze-
relmesei legyenek, mint 
az ital vagy a drog rabjai. 
Havonta egy versenyt sze-
retnénk rendezni, télen 
jégcross a tervünk. Ha-
marosan a város polgár-
mesterével is találkozunk, 
akirôl tudjuk, hogy akár 
személyesen is támogat 
minden olyan kezdemé-
nyezést, amely a fiatalo-
kat érdekli. Mi úgy látjuk, 
hogy a Vámos-ring egy si-
kertörténet lesz.

 Ezt a tablót bizonyára sokan elteszik maguknak emlékbe Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Július elsô hetében har-
madik alkalommal szer-
vezte meg a Múlt és Jövô 
Egyesület a nôi alkotók tá-
borát. Hét mûvésznô érke-
zett az országosan is egye-
dülálló  táborba, közülük 
hárman elsô alkalommal 
vendégeskedtek városunk-
ban. Különlegessége az egy 
hetes  tájházi összejövetel-
nek, hogy a nyugodt alko-

tómunkán kívül a hölgye-
ket kényeztetô programok 
is várják. A munkahelyi 
kötelezettség és a család 
ellátása után, olykor az éj-
szakából néhány órát kisza-
kítva ecsetet fogó hölgyek 
saját bevallásuk szerint 
magukra tudják a legkeve-
sebb idôt fordítani. Ezért 
is igazi lelki, szellemi és 
fizikális feltöltôdést jelent 

valamennyiük számára a 
tájházi tartózkodás. A nyu-
godt alkotómunkához és a 
kikapcsolódáshoz is min-
den feltételt biztosítottak 
a szervezôk. H. Csongrádi 
Márta fotómûvész szemé-
lyében olyan vezetôje van a 
tájházi tábornak, aki embe-
rileg és mûvészileg egyaránt 
hatással van az alkotótársa-
ira. A többiek is valameny-

nyien a képzômûvészeti 
élet kiválóságai. Kiforrott 
mûvészek, de készek és ké-
pesek tanulni egymástól. 
Kondrak Matyikó Margit, 
aki eddig kizárólag olaj-
jal dolgozott, kipróbálta 
a pasztelltechnikát, s igen 
megtetszett neki már a kí-
sérletezés stádiumában. Ô 
a romániai Nagybányáról 
érkezett, míg Bornemisz-
sza Vass Kató, Czentye 
Jánosné, Medveczky Nóra, 
Láng Eszter és a vezetô 
Debrecenbôl, Sáli Róza pe-
dig Budapestrôl látogatott 
el hozzánk.. Egymást nem 
ismerték valamennyien, de 
az itt eltöltött egy hét alatt 
szoros barátság szövôdött 
közöttük. Az esti nagy be-
szélgetések, mint általában 
ha fimon lelkû, kimagasló 
szellemiségû emberek be-
szélgetnek, mindannyiuk 
gyarapodását, feltöltôdését 
szolgálták. 

Két-két alkotást hagytak a 
településen, gazdagítva ez-
zel a várost is, amely hívta 
és befogadta az alkotókat. 
Ezekbôl kiállítás tekinthetô 
meg a mûvelôdési házban, 
amelyre szeretettel várják 
az érdeklôdô közönséget 
július 28-ig.

 A hét alkotó a zárókiállításon Fotó és szöveg: Sz. V. É.

Az NB I kétszeres bajnokával játszhattak

Bár a nagy célt, a bajnoki arany-
érmet nem sikerült begyûjteni, ám 
az ezüst is szépen csillog, ráadásul 
a második helyezés is megye I-es 
tagságot biztosít a futballisták szá-
mára. De vajon él-e a csapat az in-
dulás lehetôségével?

Jelen állás szerint igen – vála-
szolt érdeklôdésünkre Oláh Sán-
dor, a gárda edzôje, aki a parányi 
bizonytalanságát a hivatalos rábó-
lintás hiánya miatt tette. Lapzár-
takor ugyanis még csak kilencven 
százalékra taksálta a tréner az in-
dulásukat, ám mire ez a lap az ol-
vasó kezébe kerül, már véglegesen 
eldôl minden. – Tulajdonképpen 
egész évben ezért dolgoztunk, s ez 
jelenthet újabb motivációt, kihívást 
a játékosok számára – folytatta a 
szakember. – S bár az elsô helyet 
nem sikerült megszereznünk, ám 

a tervünket, az 1-3. helyek vala-
melyikének a megszerzését ma-
radéktalanul teljesítettük, ezért 
elégedettek vagyunk. Annál is in-
kább, mivel a bajnokság vége felé 
– amikor látszott, hogy nem tudjuk 
befogni a Nyírmártonfalvát – igen-
csak leeresztettünk. Ekkor már sem 
az edzéslátogatottság terén, sem 
hozzáállásban nem nyújtottuk az 
elvárhatót, ám az ezüstérmünk egy 
pillanatig sem forgott veszélyben 
– elemezte produkciójukat oláh 
Sándor, aki a terveikrôl is beszélt. 
E szerint nem várható jelentôs vál-
tozás a legutóbbi játékos keretben, 
hiszen ennek anyagi vonzata is len-
ne, márpedig a klub ezt nem tudja 
felvállalni. Így a megye II-ben jól 
teljesítô társaság bizonyíthatja a 
rátermettségét a magasabb osztály-
ban is.

A bajnokság állása
1. NYÍRMÁRTONFALVA 30 21 5 4 94 36 68
2. VÁMOSPÉRCS 30 17 10 3 73 37 61
3. NYÍRÁBRÁNY 30 15 9 6 77 57 54
4. POLGÁR 30 15 5 10 85 68 50
5. BÁRÁND 30 15 5 10 67 52 50
6. FÖLDES 30 12 7 11 67 55 43
7. KONYÁR 30 11 10 9 54 49 43
8. BLONDY FC 30 12 5 13 71 62 41
9. HAJDUHADHÁZ 30 11 7 12 51 58 40
10. NAGYRÁBÉ 30 10 5 15 43 56 35
11. EGYEK 30 10 5 15 55 78 35
12. LÉTAVÉRTES II.* 30 9 9 12 55 68 35
13. TISZACSEGE 30 9 6 15 53 69 33
14. GÖRBEHÁZ 30 8 8 14 68 86 32
15. NYÍRACSÁD* 30 7 5 18 44 73 23
16. BIHARKERESZTES* 30 4 7 19 32 85 16
A *gal jelölt Létavértes II. csapatától 1 büntetôpont, Biharkeresztes csa-
patától 3 büntetôpont, Nyíracsád csapatától 3 büntetôpont levonva.


