
Hasonlóságok
Legutóbbi vámospércsi látogatásom alkalmával

megdöbbentõ kép fogadott a mûvelõdési házban: az
emeleti folyosón, fentrõl sugárban ömlött a víz a
munkaügyi hivatal elõtt – vödrök és felmosórongyok
társaságában – bebocsátásra váró emberekre.
Gondolkodni kezdtem, vajon mi történhetett, amikor
a – körülmények ellenére türelmesen – várakozók
egyike készségesen közülte velem, "tudja, az elmúlt
napok esõzései miatt beázott az épület", késõbb
másoktól meg azt hallottam, hogy a felújítási
munkálatok miatt alakult ki ez a nem éppen kellemes
helyzet. 

A válaszok, enyhén szólva, megleptek, fõként annak
a ténynek az ismeretében, hogy tudtommal a település
két legnagyobb, folyamatban lévõ beruházása éppen
az iskola és a mûvelõdési ház rekonstrukciója.
Bevallom, számomra nem volt egészen logikus, miért
pont ezt a hosszú hónapok óta felújítás alatt lévõ
intézményt öntötte el a víz, melynek az eredeti
szerzõdés szerint egyébként már el kellett volna
készülnie. A magyarázat – mint azt Vámospércsen, az
utóbbi hónapok tapasztalatai alapján mondhatni
megszokhattuk – még mindig a múltban keresendõ,
hiszen a mûvelõdési ház bõvítéssel egybekötött
felújítását még az elõzõ ciklusban indították útjára.

Ám az igazság az, hogy nem lehet nem észrevenni
a hasonlóságot a két, párhuzamosan folyó projekt
között: mindkét esetben tervezési problémák merültek
fel, amelyek határidõcsúszáshoz vezettek. A tervezõ
személyének kiválasztását illetõen is analóg a helyzet,
hiszen az önkormányzat számára épp oly evidencia
volt – az iskolarekonstrukció kapcsán – a  megye
összes vállalkozása közül a Csõsz System Kft.
kiválasztása, mint az egykori vámospércsi fõépítész,
Köllõ András felkérése a mûvelõdési ház felújítására.
Az összeférhetetlenség pedig vélhetõen nem ismeretlen
fogalom a település hivatalában sem, akkor mégis
úgy döntöttek, fittyet hányva a szabályokra, hogy a
fõépítész kapta meg a munkát. Ha eredményesen és
rendben zajlana az építkezés, talán szemet is
hunyhatnánk az ügy felett, ám mint látjuk: sajnos ez
nem így van. A kivitelezõ cég a tervek formai és
tartalmi hiányosságai miatt – nem beszélve a jelentõs
mértékben kitolódott tervszállítási határidõrõl –
felfüggesztette a szerkezetépítést. Így azt gondolom,
nem csoda, hogy bontott tetõszerkezet mellett beázik
a mûvelõdési ház. Jelenleg egy új tervezõ vizsgálja a
tervdokumentációt, s ha sikerül megoldást találnia, a
ráéípítés ideje alatt, akár esõzések idején is
mûködõképes lesz az intézmény. 

Hassó Adrienn

Vámos településekkel találkoztunk
Június elsõ hétvégéjén
rendezték meg a Vámos
települések I. Országos
Találkozóját Vámosgyör-
kön. 

Az országban tizenegy, Ro-
mániában három, Szlová-
kiában pedig öt olyan te-
lepülés található, amelynek
elõ- vagy utónevében sze-
repel a megkülönböztetõ
szócska. Egy kivételével va-
lamennyi település delegá-
ciója részt vett a nagy he-
peninggel induló rendez-
vényen. Közülük a legna-
gyobb lélekszámú és egye-
düli város a mi telepü-
lésünk: Vámospércs. Már a
falu határában vámszedõ
katonák várták az érke-

zõket, s nem is engedték
tovább, amíg a szekérre fel
nem került a ,,vám’’. Ménes
Andrea polgármester  egy
szép képzõmûvészeti alko-
tással mentette meg a saját
és a mûvelõdési ház vezetõ
,,életét’’, s az ötven fõs de-
legáció bebocsájtást nyert
a rendezvény gyülekezõhe-
lyére, ahol pálinkás köszön-
tõ adta meg a kezdõ hangu-
latot a zászlós felvonulás-
nak. Az iskolakertben felál-
lított színpadnál a Vám- és
Pénzügyõrség fúvószene-
kara csak fokozta  a kelle-
mes feelinget, amely ha-
marosan megható pillana-
tokba csapott át. Egy-egy
gyertya gyúlt a település-
vezetõk kezében, amelyet
elhelyeztek az összetar-

tozást jelképezõ hatalmas
gyertyatartóban.

Kulturális 
együttmûködés

A rendezvény fõvédnöke,
Nagy János vezérõrnagy a
Vám- és Pénzügyõrség Or-
szágos Parancsnoka az
Európai Unió Vámszövetsé-
geinek elnöke szónoklatá-
ban hangsúlyozta: ,,Hazánk-
ban a vám intézménye
ezeréves múltra tekint visz-
sza, egészen Szent István
törvénykönyvére, amelytõl
kezdve különbözõ korok-
ban több rendelkezés – az
adott idõszaknak megfelelõ
korszerûséggel – regulázta
a vásárhelyeket és bevételét,

az ún. vásárvámot, a kül-
országi forgalmat sújtó ha-
tárvám különbözõ formáit,
a folyami-, híd-, és révvá-
mokat is. Minden bizonnyal
ilyen távoli korokban gyö-
kereznek azon települések
helységnevei és történelme
is, amelyek küldötteit nagy
szeretettel üdvözlök a Vám-
és Pénzügyõrség teljes sze-
mélyi állománya nevében’’.
A köszöntõ végén kulturális
együttmûködést valamint
száz számítógépet ajánlott
fel a településeknek. Elõtte
Veress János pénzügymi-
niszter s Toma István. a ren-
dezõ település polgármes-
tere nyitotta meg a ren-
dezvényt. A protokolláris
megnyitó után hintóra száll-
tak a polgármesterek és el-

vonultak megalakítani a
Vámos Települések Szövet-
ségét, közben a színpadon a
kultúra lett a fõszereplõ.
Különbözõ amatõr együtte-
sek váltották egymást, min-
den település elhozta büsz-
keségeit. Az iskola tanter-
mei rögtönzött kiállító-
hellyé változtak, ahol a nép-
mûvészet, kézmûves mester-
ségek, képzõmûvészet, ipar-
mûvészet remekeit tekint-
hették meg a látogatók, akik
a Vám- és Pénzügyõrség
információs standját is nagy
számban látogatták. Kis-
pályás foci, borverseny,
kutyás járõrök bemutatója
is a sokszínûséget szolgálta,
s az esti órákban az István, a
király címû elõadás, majd
utcabál és tûzijáték tették

fel a koronát  az egész napos
élményzuhatagra. Városun-
kat a népdalkör, Francis-
kovics Béla mesemondó, a
kézimunka szakkör tagjai-
nak kiállítása, Gombos Tibor
és Kovács Krisztián kerámia-
munkái, a tûzzománc szak-
körben készített szép képek,
Ivánczáné Kovács Anikó
fonott kosarai reprezen-
tálták, s a kispályás fociból is
kivettük a részünket.. 

A delegáció tagjai között
a képviselõ testület több
tagja is jelen volt. A követ-
kezõ évi találkozó valószí-
nûleg a legnagyobb ,,vá-
mos’’, városban Vámospér-
csen lesz, amely remélhe-
tõleg megyei szinten is ki-
emelkedõ programként va-
lósul majd meg. 
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Gyertyagyújtás az összetartozást jelképezi

Vámszedõ katonák fogságában

Kiállításrendezõink

Dr. Nagy János és Sipos Jenõ a Vámos TV 
kamerája elõtt 

Szöveg és fotók: Sz. Vrancsik ÉvaKépviselõk a szinpad elõtt
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Hagyományainkhoz híven egész napos rendezvénnyel

ünnepeljük 

aa  vváárroossaavvaattóó  
6. évfordulóját,

amely július 1-én (vasárnap) kerül megrendezésre. 

Elõzetesen ajánljuk figyelmükbe a sztárvendégeket: 

SZANDI, 
RÁCZ KATI, 

VARGA FERI ÉS BALÁZSY BETTI, 
SOMLÓ TAMÁS ÉS SÜDI IRINGÓ,

DELHUSA SHOW

Várhatóan ezen a napon adjuk át a mûfüves pályát, amelyet
birtokba is vehetnek a focirajongók! 

A részletes programot a szokásos helyeken kihelyezett
plakátokon és a képújságon olvashatják a rendezvény elõtt!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk 
a városi sporttelepre!

Fókusz
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2007. május 14-én tartotta soron

következõ ülését a város képviselõ-
testülete, mely elsõ napirendként az
önkormányzat szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 23/ 2006. (XI.17.)
sz. önkormányzati rendeletének
módosítását tárgyalta meg. A mó-
dosítás eredményeként ezentúl a nyil-
vános képviselõ-testületi ülésen hoz-
zászólni szándékozó hallgatóság tag-
jainak hozzászólási szándékukat
jelezniük kell, és a hozzászólás kivona-
tolt vázlatát az ülés megkezdése elõtt
írásban át kell adniuk a polgár-
mesternek. Ezt a polgármester is-
merteti a képviselõ-testülettel, mely a
hozzászólási jog egyszeri, legfeljebb
öt percig tartó megadásáról vagy meg
nem adásáról vita nélkül határoz.
Amennyiben a hallgatóság részérõl a
hozzászóló személy az írásban meg-
jelölt témától eltér vagy a számára
engedélyezett idõkeretet túllépi, a
polgármester a rend fenntartása ér-
dekében tõle a szót megvonja. (A ren-
delet megtekinthetõ a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján vagy a Titkár-
ságon.)

Ezt követõen a Képviselõ-testület a
Városi Gyámhivatal 2006. évi tevé-
kenységérõl szóló beszámolót tárgyal-
ta meg és fogadta el. Majd az önkor-
mányzat kintlévõségirõl, a befolyt
bevételek alakulásáról, illetve a helyi
adóbevételek teljesedésérõl szóló
elõterjesztés megvitatása következett,
mely napirend megtárgyalását a
soron következõ ülésre halasztotta
azzal, hogy felhívta az önkormányzat
jegyzõjét, hogy készítsen részletes
elõterjesztést az önkormányzat kint-
lévõségeinek csökkentése érdekében
2007. évben tett intézkedésekrõl,
azok eredményeirõl, továbbá az önko-
rmányzat eljárási lehetõségeirõl. 

Ezután a képviselõ-testület a mega-
lakítani tervezett Vámospércsi Hu-
mánszolgáltató Közhasznú Társaság
alapító okiratának tervezetét hagyta
jóvá, valamint felhívta az önkor-
mányzat polgármesterét és jegyzõjét,
hogy a szükséges 3 millió Ft összegû
törzstõke elkülönítésérõl és átuta-
lásáról haladéktalanul gondoskod-
janak. Ezzel együtt azt is elhatározta a
testület, hogy az Élelmezési Intéz-
ményt 2007. június 30-i hatállyal
megszünteti, így felhívta az önkor-
mányzat polgármesterét és jegyzõjét,
hogy az intézmény megszüntetésével
kapcsolatban szükséges intézkedések
megtételérõl szintén gondoskodjanak.

A következõ téma az aljegyzõi
pályázat lezárása volt, mely pályázati
eljárást a testület eredménytelennek
nyilvánította, mivel a kilenc be-
érkezett pályázat közül csak egy felelt
meg a kiírás feltételeinek és új
pályázati eljárás lefolytatását hatá-
rozta el.

Ezután a testület az egyes pályá-
zatokhoz szükséges döntéseket
hozott meg, így felhatalmazta az
önkormányzat polgármesterét, hogy
a Béke u. 3. sz. alatti iskolaépületnek a
VÁHUSZ Kht. által végzendõ humán-
szolgáltatás igénybevételéhez történõ
alkalmassá tétele érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket,
valamint a létesítendõ szakorvosi ren-
delõ megvalósításához elkészítendõ
pályázat benyújthatósága érdekében
is gondoskodjon a szükséges
intézkedések megtételérõl.

A következõ napirend az éves
belsõ ellenõrzési jelentés elfogadása
volt, majd a különfélék között határo-
zott a testület arról, hogy a könyvvizs-
gálói feladatok egy éves idõtartam-
ban történõ ellátására pályázatot ír ki,
mely pályázati kiírás közzétételre
került a Hajdú-Bihari Naplóban.
Szintén a különfélék keretében jelölte
ki az ifjúsági ház megüresedett lakásá-
ba bérlõként a testület Nagy
Gabriellát és Picil Zsoltot, illetve rész-
letfizetést engedélyezett Sarkadi
Miklós számára a szociális földprog-
ramban történõ részvétele során fel-
halmozott tartozása ügyében. A Kép-
viselõ-testület elutasította a Remény-
sugár a Beteg Gyermekekért, a
Rászorultakért és a Betegekért Ala-
pítvány támogatás iránti kérelmét,
végül pedig a tájékoztatást hallgatott
meg a testület a tanuszoda mûszaki
állapotáról készült szakértõi vélemény
tárgyában. 

A Képviselõ-testület 2007. május
30-án tartotta soron következõ ülését,
mely ülésén elsõként elfogadta a
Szociális Szolgáltató Központ, és a
Nyírmártonfalva, Újléta, Vámospércs
és Fülöp Önkormányzatok Család-
segítõ- és Gyermekjóléti Szolgálata
2006. évi tevékenységérõl szóló
beszámolóit. 

A következõ napirend a HIDRO VP
Kft. 2006. évi 2006. évi tevékeny-
ségérõl szóló beszámoló, valamint az
egyszerûsített éves beszámoló meg-
tárgyalása volt, melyet a testület elfo-
gadott, illetve a napirenddel összefüg-
gésben a testület felhívta a Tele-
pülésfejlesztési Bizottságot, tekintse
át, hogy mely önkormányzati utak
estében indokolt forgalomkorlátozó
intézkedések megtétele, majd etekin-
tetben tegyen javaslatot a Képviselõ-
testület felé.

Ezt követõen a testület megtárgyal-
ta az önkormányzat kintlévõségeirõl,
a befolyt bevételek alakulásáról,
illetve a helyi adóbevételek teljese-
désérõl szóló elõterjesztést, melyet
elfogadott azzal, hogy felhívta az
önkormányzat jegyzõjét, az adóhá-
tralékok behajtása érdekében tegyen
meg minden szükséges intézkedést,
továbbá gondoskodjon a helyi újság-
ban és a VÁMOS TV-ben egy, a helyi
adók befizetésének szabályaira
vonatkozó tájékoztató közzétételérõl.
Ezzel összefüggésben a testület felhív-

ta az önkormányzat jegyzõjét, hogy
gondoskodjon az önkormányzat és
egy önálló bírósági végrehajtó közöt-
ti hatósági szerzõdés megkötésérõl.  

A Képviselõ-testület a VÁHUSZ
Kht-val összefüggésben módosította a
korábbi döntéseit, és úgy határozott,
hogy a Szociális Szolgáltató Központ
és a Családsegítõ- és gyermekjóléti
Szolgálat, valamint az Élelmezési
Intézmény önkormányzati intézmé-
nyeket 2007. július 31-i hatállyal szün-
teti meg, így felhívta az önkor-
mányzat polgármesterét és jegyzõjét,
hogy a szükséges intézkedések
megtételérõl haladéktalanul gondo-
skodjanak. Ezzel összefüggésben a
testület felhatalmazta az önkor-
mányzat polgármesterét, hogy min-
den eszközzel mozdítsa elõ a
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának
kiegészítését, mert az nem tartalmaz-
za a házi segítségnyújtást, idõskorúak
nappali ellátását, családsegítést, a
gyermekjóléti ellátást és a szociális
információs szolgálatot, pedig ki-
egészítõ normatív támogatás járna
ezen szolgáltatások ellátásáért.

Ezt követõen a Képviselõ-testület
módosította a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 19/2005.
(IX.09.) sz. rendeletének a méltá-
nyossági közgyógyellátásra vonat-
kozó részét, így ezentúl az lesz jogo-
sult ilyen ellátásra, akinek esetében:

a) az egy fõre számított havi csalá-
di jövedelemhatár az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, egyedül élõk esetén annak
250%-át nem haladja meg,

b) a havi rendszeres gyógyító
ellátás költsége pedig eléri az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20%-át.

A szabályozás b) pontja módosult,
vagyis a rendelet 2007. június 11-i
hatályba lépésétõl kezdve annak lesz
megítélhetõ ez az ellátás, akinek
esetében az egy fõre számított családi
jövedelemhatár nem haladja meg az
54.260 Ft-ot, egyedül élõk esetében a
67.825 Ft-ot, és a havi rendszeres gyó-
gyító ellátás költsége pedig eléri az
5.426 Ft-ot.

Fentiek alapján tehát azok, akiknek
esetében a méltányossági közgyógyel-
látás iránti kérelem korábban azért
lett elutasítva, mert a havi rendszeres
gyógyító ellátás költsége nem érte el a
korábban elõírt 6.782 Ft-ot, a
módosítást követõen újabb kérelem-
mel fordulhatnak a Polgármesteri
Hivatal szociális ügyintézõjéhez. (A
rendelet megtekinthetõ a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetõtábláján vagy a
Titkárságon.)

A Képviselõ-testület ezt követõen
módosította a szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 23/2006. (XI.17.)
sz. rendeletét, Csuth Imréné közok-
tatási ügyekért felelõs tanácsnoki
tisztségrõl való lemondása miatt a
rendeletbõl kiiktatásra került a ta-
nácsnokra vonatkozó szabályozás és
ennek megfelelõen csökkent az
Ügyrendi Bizottság tagjainak száma.

A Különfélék között döntött a
testület arról, hogy részt vesz a
Szociális- és Munkaügyi Minisztérium
által meghirdetett, 2007/3. számú
„Vasút-tisztítási” közmunkaprogram-
ban, e célból együttmûködik a „Bihari
Eurofalu” Kistérségi Gazdaságfej-
lesztõ Környezetgazdálkodási és
Idegenforgalmi Innováció Kht-val
(4142 Zsáka, Szabadság tér 2.) és a
szükséges 1 200.000 Ft összegû
önrészt a 2007. évi költségvetésében
biztosítja. Ebben a közmunkaprog-
ramban 20 fõ 2007. októberéig
történõ foglalkoztatására nyílik le-
hetõség. 

A testület a civil szervezetek támo-
gatására a 2007. évi költségvetésben
elõirányzott összegbõl a Múlt és Jövõ
Egyesület kérelmének helyt adva
200.000 Ft összegû támogatást ítélt
meg számukra.

A Képviselõ-testület döntött arról,
hogy 2007. augusztus 1-jei hatállyal
Vámospércs Város Önkormányzatá-
nak gesztorságával intézményfenn-
tartó társulást hoz létre Újléta Község
Önkormányzatával, mely társulás
keretében egy közös igazgatású
közoktatási intézményként kívánja
ellátni az óvodai nevelési és az
általános iskolai oktatási feladatokat,
így felhívta az önkormányzat pol-
gármesterét és jegyzõjét, hogy a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény alapján a szükséges egyez-
tetéseket folytassák le, illetve gondos-
kodjanak a szükséges intézkedések
megtételérõl. 

A testület ezt követõen helyt adott
Mihályfalvi Attila Vámospércs, Kinizsi
u. 4. sz. alatti lakos önkormányzat tu-
lajdonban lévõ ingatlanok földha-
szonbérlet iránti kérelmének, majd a
nyolc tantermes általános iskola fel-
újításával összefüggésben döntött
arról, hogy a Pénzügyi Bizottság és a
Településfejlesztési Bizottság bevo-
násával megpróbál forrást keresni az
épület bejárati ajtóinak cseréjére.

Határozat született arról is, hogy az
önkormányzat a feleslegessé vált tár-
gyi eszközök közül nyilvános árverés
útján értékesíti az MBP 6,5 tonnás
pótkocsiját, melynek kikiáltási ára
150.000,- Ft lesz. (Ezzel kapcsolatban
részletes felhívást is olvashatnak még
e lapszámban.)

Az ülés végén a testület elfogadta
Csuth Imréné képviselõ 2007. májusi
tiszteletdíjának a X. Jászói Nyári
Egyetem dologi kiadásainak eny-
hítése céljából tett felajánlását, majd a
testület zárt ülésen folytatta mun-
káját. 

Ménes Andrea 
polgármester 

Kékfényes
hírek

05. 13. A Kossuth utca-
Nagy utca kereszte-
zõdésében közlekedési
baleset történt.

05. 28. P.-né bejelentette,
hogy lakásuk udvaráról
ismeretlen tettes
reflektort és villanyóra-
szekrényajtót tulaj-
donított el. 
Elkövetõ felderítve!

05. 28. D. S. bejelentette,
hogy lakásuk udvaráról
ismeretlen tettes kerti
mûanyagtárgyakat
tulajdonított el.
Elkövetõ felderítve!

05.30. V. P. bejelentette,
hogy a köteles dûlõben
lévõ erdejébõl
ismeretlen tettes kb.
50 q fát tulajdonított el.  

05. 31. P. Cs. Bejelentette,
hogy ismeretlen tettes
eltulajdonította Simson
motorkerékpárját.
Elkövetõ felderítve!

A Váci utca elején
lévõ

GGGG  AAAA  RRRR  DDDD  RRRR  OOOO  BBBB
minõségi angol

használt ruha bolt
n a p o n t a  
v á l t o z ó

AKCIÓKKAL
várja 

kedves vásárlóit!

Nyitva:
Kedd-péntek: 
10,00-16,30-ig

Szombat:
7,30-11,00-ig

MÁJUSBAN
SZÜLETTEK:

Szabó Izabella 
(Szabó János és Bekõ Ildikó)
Vass Milán Gábor 
(Vas Gábor és Szabó Ágnes)
Jónás Zsanett 
(Jónás Ferenc és Balogh Róza)
Horváth Adorján  
(Horváth Zsolt és György Melinda)
Molnár Jázmin Evelin 
(Sarkadi Miklós és Molnár Szilvia)
Nagy Dzsesszika Kira 
(Balogh Sándor és Veres Julianna)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Fekete József Miklós és
Korcsmáros Mariann
Kovács József és Hajdú
Erzsébet
Szarvas Péter és Oláh Mária

HALÁLESET
MÁJUS HÓNAPBAN NEM VOLT
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,,Keress olyan mestert,
akinek szelleme világos,
tudása nagy és szíve jó’’ –
ezzel a gondolattal kezd-
te Ménes Andrea polgár-
mester a pedagógus napi
köszöntõ beszédet, ame-
lyet június. elsõ napján
tartottak. 

A város vezetõ invitálta
,,kollégáit’’, az iskola dolgo-
zóit, valamint az napközi
otthonos óvoda teljes kollek-
tíváját egy kellemes foga-
dásra a pedagógus nap
alkalmából. A szónoklatban a
köszöntõ szép szavak mellett
szó esett a város oktatási és
kulturális életérõl is. ,,…az
önök segítségével mintasze-
rûen minõségi oktatást sze-
retnénk biztosítani a város-

ban élõ gyermekek számára,
az óvodától az iskoláig egy-
aránt.’’ Szólt még a polgár-
mester az iskola bõvítéssel
kapcsolatos gyötrelmekrõl, s
várhatóan az új tanév örö-
meirõl. Fontosnak tartotta a
pedagógus nap megszerve-
zését, azért, hogy a város
vezetése nevében kifejezze
köszönetét és a hálát. ,,Hogy
elmondjam, mert néha a
magától értetõdõ érzéseket
is szóba kell önteni: Az  Önök
munkája nagyon értékes
egész közösségünk számára’’. 

A köszöntõ után Kálmán
Krisztina és Keserû Richárd
rövid kis mûsorral járultak
hozzá a megható hangu-
lathoz, majd kezdetét vette a
kellemes hangulatú vacsora.

Pedagógusok köszöntése

A részt vevõk egy csoportja        Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Felhívás

Virágot
parlagfûért
cserében!

Az ANTSZ a Múlt és
Jövõ Ifjúsági – kulturális
és Közösségfejlesztõ
Egyesület közösen par-
lagfû mentesítési akciót
szervez településün-
kön.

Idõpont: június. 23.
(szombat) 10–14 óráig
a település egész terü-
letén

Az összegyûjtés he-
lye: a mûvelõdési ház
mögötti terület, ahol
9-10 óra között kesz-
tyüt, zsákot, és védõitalt
biztosítunk.

A parlagfüvet leadók
virágpalántát kapnak
cserében!

FELHÍVÁS

Június. 11-én 
9-12 óráig

Nõgyógyászati 
rákszûrés 

lesz

Helyszín:
Egészségügyi

Központ
Nagy utca. 7.sz.

A vizsgálat 
vizitdíjköteles!

A TAJ kártyát 
mindenki 

hozza magával

VÉRADÁS!!!

Június. 13-án (szerda)
10–14 óráig

KISZÁLLÁSOS
VÉRADÁS

lesz 

a mûvelõdési házban.

A véradók részére 
a Vérellátó Szolgálat

500 Ft értékû 
étkezési bont biztosít. 

Kérjük minél többen
vegyenek részt 

az önkéntes 
véradásban, 

s ezzel is segítsünk 
a rászoruló
betegeken!

A DR. NAGY
RUDOLF ISTVÁN
Ügyvédi Iroda 

(4024 Debrecen, 
Tímár u. 17-19. fsz. 2.) 

tájékoztatja tisztelt
ügyfeleit, hogy 

alirodáját 
4287 Vámospércs, 

Nagy u. 83. sz. alatt

megnyitotta.

Az aliroda 
ügyfélfogadási rendje:
- kedd:     9.00-11.00
- péntek: 13.00-15.00

Telefon: 
06 30 484 0194

SSzzûûrrééss

Június. 13-án 8,30-kor 
Helyszín: 

Háziorvosi rendelõ
A vizsgálat vizeletbõl történik.

Hozza magával 
reggeli elsõ vizeletét!

A szûrés ingyenes 
és fájdalommentes, 

1 percet igényel!
A szûréssel kimutatható
az Ön ereinek állapota, 

ami azért fontos, 
hogy megelõzzük

a szívinfarktus, az agyvérzés, 
a veseelégtelenség kialakulását!

Ön is veszélyeztetett, ha
- magas a vérnyomása
- cukorbetegsége van,

- túlsúlyos!
Várjuk Önt is

AA P R Ó H I R D E T É S

Ház eladó! Érdeklõdni le-
het: Hajnal u. 25. szám alatt
a helyszinen, vagy a 06
(70) 207-3468-as telefon-
számon.

Felhívás! 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a magán-
személyek kommunális adója esetében 2007. március 16-
án, a gépjármûadó estében 2007. április 16-án, a helyi
iparûzési adó és a vállalkozók kommunális adója
esetében pedig 2007. május 31-én lejárt a befizetési
határidõ. 

Kérem mindazokat, akik még nem tettek eleget
adófizetési kötelezettségüknek, hogy szíveskedjenek a
befizetéseket minél elõbb teljesíteni. 

Dr. Tóth Kálmán jegyzõ 

Árverési felhívás

Az Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy nyilvános árverés útján értékesíti a tulajdonában
lévõ MBP 6,5 t pótkocsit. 

A pótkocsi kikiáltási ára: 150.000,- Ft
Az árverés idõpontja: 2007. június 18. (hétfõ) 10 óra 
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti

nagyterme 
Bõvebb információ Dr. Tóth Kálmán jegyzõtõl

kérhetõ az 591-502 telefonszámon. 

Tájkoztatás 

Az E-On Zrt. arról tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy bõvültek a közvilágítási hiba-bejelentési lehetõ-
ségek. Ez alapján ezentúl lakossági bejelentéseket az
alábbi telefonszámon vagy az e-irodán keresztül lehet
megtenni:

Tel.: 06-80-210-310 (zöld szám)
E-iroda: http./e-iroda.eon-tiszantul.com 
(Önkormányzatok › Hibabejelentés menüpont alatt)



Június 1-én ötödik alka-
lommal érintette városunkat
a Simonyi óbester emlékére
szervezett emlékfutás, amely
Nagyváradtól Debrecenig ha-
lad, s valamennyi érintett
településen megpihen né-
hány percre. Ez idõ alatt a
települések vezetõi emléksza-
lagot kötnek arra a staféta-

botra, amelyet a lelkes futók
végig magukkal visznek az
úton. A futók érkezésekor
hatalmas zápor zúdult váro-
sunkra, így Ménes Andrea
polgármester a mûvelõdési
ház elõterében kötötte fel a
tisztelet szalagját, és szerény
vendéglátásban részesítette a
sportolókat és a szervezõket.

Az önkéntes tûzoltóság  a
Földesen megrendezett
megyei tûzoltóversenyen
vett részt június elsõ szom-
batján. A várost négy raj
képviselte. Iskolai gyerek

leány, valamint fiú, ifjúsági
és felnõtt férfi rajjal nevezett
a 118 éves múlttal
rendelkezõ önkéntes tûz-
oltóság. Ezen a versenyen
800/ kismotor fecskendõ

szerelést valamint a nagy
ügyességet igénylõ váltó
stafétát kellett végrehajtani. 

Az összesítésben az lett a
gyõztes, akinek kevesebb idõ
alatt sikerült végrehajtani a
gyakorlatokat. Az egy hó-
napig tartó, kemény felké-
szülés meghozta a gyümöl-
csét, a nagyszabású megyei
megmérettetésen az iskolai és
az ifjúsági leány raj elsõ
helyezést ért el, az iskolai fiú
raj ezüstérmes lett, míg a férfi
raj éppen csak lecsúszott a
dobogóról, s tizennégy csa-
pat közül negyedik lett a
versenyben. ,,Elismerésemet
fejezem ki minden raj
tagjának, akik a felkészülésen
és a versenyen bebizonyí-
tották, hogy városunk a ,,tûz-
oltás’’ terén is megállja a

helyét”” – mondja Polgár
Elek tûzoltó parancsnok.
Gratulálunk a verseny vala-
mennyi résztvevõjének, akik
a következõk voltak: 

Korcsmáros Anikó, Hajdú
Fruzsina, Kájer Beáta, Szabó
Viktória, Fodor Jenifer,
Kocsis Edina, Fábián Bar-
bara, Újvári Krisztina, Ru-
zicska Nikolett, Kiss Péter,
Papp Sándor, Bodnár Nor-
bert, Nagy Imre, Szallai Ró-
bert, Asztalos János, Sándor
Zita, Malmos Melinda, Kiss
Anita, Boruzs Fruzsina, Kul-
csár Dalma, Kiss Nikolett,
Tóth Fanni, Deák Gábor,
Nagy Imre, Bodnár Attila,
Varga Tamás, Postár Tibor,
Bicskei Tibor, Polgár Elek,
Sándor Zoltán, Varga Sán-
dor.
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Közel fél évszázada
kötelezte el magát az
asztalosiparral, melynél
csak a szülõvárosához
kötõdõ kapcsolata tekint
távolabbi múltra, hiszen
Vámospércsen született
és azóta is itt él.  A helyi
lakosság támogatásának
köszönhetõen október-
ben bekerült a képviselõ-
testületbe, ahol a terület-
fejlesztési bizottság veze-
tésével bízták meg. Tö-
möri Lajos úgy véli: ,,köny-
nyebb kívülrõl kritizál-
ni, mint belülrõl tényle-
gesen cselekedni’’, s
megválasztása óta min-
den energiájával azért
küzd, hogy a helyiek
szebb környezetben és
jobb körülmények kö-
zött élhessenek.

A városcentrum csendes
kis utcájában áll Tömöriék
szemet gyönyörködtetõ, ko-
vácsoltvas kerítéssel övezett
háza, mely a házigazda, na
meg persze a felesége kifi-
nomult ízlésérõl tanúsko-
dik. Asztalosmesterként nem
csoda, hogy sokat ad a
szépre, és – mint mondja –
ha rajta múlna, az egész tele-
pülés tetszetõsebb külsõt
kapna: megújulnának a
középületek, járdák, parkok
épülnének, de sokat jelen-
tene a helyiek számára egy
állandó szabadtéri színpad
létrehozása is. 

– Vámospércs – egy kí-
vülálló szemével – tetsze-
tõs, és rendezett település
képét mutatja, ám, ha
õszinték akarunk lenni –
valljuk be – sok minden
hiányzik még ahhoz, hogy
látványában, infrastruktú-
rájában ténylegesen meg-
feleljen a 2000-ben elnyert
városi címnek. A fejlesz-
tésekhez azonban pénz kell,
ráadásul nem is kevés,
miközben tudjuk, hogy a
kormányzati megszorítá-
sok erõteljesen rányomják
bélyegüket az önkormány-
zatok gazdálkodására is...

– Ez sajnos valóban így
van, ráadásul, helyi szinten,
számolnunk kell a már el-
indított beruházások költsé-
geivel is, s így a realitások
talaján maradva azt kell,
hogy mondjam, látványbe-
ruházásokra – melyeket a
lakosság egyébként részben
joggal el is várhatna tõlünk
– saját forrásból biztosan
nem kerülhet sor a közel-
jövõben. Az önkormányzat
jelenlegi nehéz anyagi hely-
zetét figyelembe véve hiába
van kész több – a város-
fejlesztés területét érintõ –
terv, amíg nem írnak ki erre
irányuló pályázatot, addig
Vámospércs épülése-szépü-
lése várat még magára. Úgy
gondolom azonban, hogy
legalább ilyen fontos lenne
az adóságok csökkentése is.
Lehet, furcsán hangzik, de
én kicsit úgy fogom fel a
hivatalt, mint egy vállal-
kozást. Szeretném, ha nyere-
ségesen mûködne. Ehhez
elengedhetetlen a költség-
takarékos gazdálkodás, az
uniós pénzekre történõ fo-
lyamatos pályázások mellett
a korábban létrejött szerzõ-
dések alapos átvizsgálása,
adott esetekben felülbírá-
lása, módosítása illetve fel-
bontása. Az elõzõ ciklusok
alatt ugyanis több olyan
döntés is született, amely
nem feltétlenül a település
érdekeit szolgálta. Sok ön-
kormányzati tulajdonban

lévõ ingatlant adtak el, töb-
bek között a vízmû mûköd-
tetését is, s a tények isme-
retében kijelenthetjük: az
évek során zsinórban ho-
zott hibás döntések eredmé-
nyeképpen mára szinte tel-
jesen hitelképtelenné vált a
hivatal. Pedig lehetett volna
minden másképpen! Köve-
tendõ példaért egyébként
nem is kellene túl messzire
menni, hiszen láthatjuk, ho-
gyan fejlõdik és gyarapodik
Debrecen, Kósa Lajosnak
köszönhetõen. A cívisváros
polgármestere ugyanis kez-
detektõl fogva azon mun-
kálkodik – ellentétben a
Vámospércsen tapasztalt
tendenciákkal – hogy
kézben tartsa az önkor-
mányzat vagyonát, sõt ha
lehetõsége nyílik rá, még
további (vissza)vásárlások
révén bõvíti is ezt.   

– A helyieket nyilván
többé-kevésbé tájékoztat-
ták az Ön által is említett, a
várost érintõ fontos dön-
tésekrõl...

– Hellyel-közel természe-
tesen értesültek ezekrõl, de
többnyire utólag. Vámos-
pércsen, mint bármely más
kistelepülésen, szinte min-
denki ismer mindenkit, és
az emberek a békesség, a jó
szomszédi, munkahelyi vi-
szony megõrzésének érde-
kében inkább magukban
tartották az elõzõ testület
munkájával, illetve dönté-
seivel kapcsolatos vélemé-
nyüket, s egy-két kivételtõl
eltekintve legfeljebb egy-
más között zúgolódtak.

Nem tudom, mennyire
ismeri a lakosság az ön-
kormányzat és a Szolgáltató
Regionális Fejlesztési Vál-
lalat Kft. között bõ másfél
évvel ezelõtt létrejött szer-
zõdés részleteit, melynek
értelmében 12 évig ez a
budapesti cég vállalja több
közintézményünk kazánjai-
nak mûködtetését, így az
iskola, az uszoda, az egész-
ségház, mûvelõdési ház,
óvoda és idõsek otthona

fûtését. A gond csak az,
hogy ez a szolgáltatás ha-
vonta 1, 3 millióba kerül az
önkormányzatnak, s ehhez
még hozzáadódik az évrõl
évre növekedõ infláció. Ha
jobban belegondolunk, és
csupán józan paraszt ésszel
néhány számítást végzünk,
azonnal rájöhetünk arra,
hogy az infláció miatt sok-
kal többet kell majd vissza-
fizetnünk. Megítélésem sze-
rint a legkézenfekvõbb, a te-
lepülés érdekeinek legin-
kább megfelelõ megoldás
a banki hitel lenne. En-
nek segítségével kiegyen-
lítenénk a szerzõdésbõl még
fennmaradt szolgáltatási dí-
jat, és amellett, hogy lénye-
gesen rövidebb idõ (5 év)
alatt letudnánk a tartozást,
még pénzt is megtakarí-
tanánk.

Hassó Adrienn 

Névjegy

Név: Tömöri Lajos
Született: 1944. szep-
tember 8-án
Illetõség: vámospércsi
családból származik
Családi állapot: nõs,
három gyermek édes-
apja
Végzettség: 1962-ben
végzett épület-és bútor-
asztalosként a debrece-
ni 109-es Szakmunkás-
képzõ Intézetben, majd
szakmájából 1971-ben
mestervizsgát is tett
Munkahelyek: 1970
óta saját vállalkozását
mûködeti, 2006 októ-
ber 1-e óta a vámos-
pércsi képviselõ-testü-
let tagja
Politikai pályafutás:
2004-ben lépett be a
Fidesz Magyar Polgári
Szövetségbe
Képviselõ-testület-
ben betöltött felada-
ta: a területfejlesztési
bizottság elnöke

Fontos az adósságok csökkentése is
Tömöri Lajos szerint Kósáról kell példát venni

Fotó: Sz. V. É.

Színvonalas mûvészeti gála
Május 25-én rendezte meg az általános iskola a

hagyományos mûvészeti gálát. Az iskola tanulói be-
mutathatták mindazt, amit az elmúlt tanévben a
kultúra és a mûvészet területén elsajátítottak. 

Deákné Demjén Ilona igazgatónõ megnyitójában
hangsúlyozta: különösen nehéz év áll az iskola diákjai és
dolgozói mögött, hiszen az építkezések miatt nem a
megszokott módon teltek az elmúlt hónapok. Mindezek
ellenére igen színvonalas, több, mint két órán át tartó
mûsort láthatott a nagy számú közönség a mûvelõdési
ház színpadán. 

Felléptek az Abigél Mûvészeti Iskola mazsorettesei, a
különbözõ versenyeken helyezéseket elért vers- és
mesemondók valamint népdalénekesek. Láthattunk
népitáncot és latin táncot, hallhattunk zongorán,
fagotton, gitáron elõadott zenemûveket. Képviseltették
magukat régi tanítványaink is, és az énekkar sem
maradhatott ki a fellépõk sorából. A gála zárásaként a
Bóbita színjátszócsoport adta elõ A rátóti csikótojás
címû humoros színdarabot. 

Az iskola vezetõsége ezúton is megköszöni valamennyi
résztvevõnek, közremûködõnek, támogatónak, hogy
hozzájárult a mûvészeti gála sikeréhez. A belépõjegyek
árából és a támogatók által felajánlott összegekbõl 109 140
Ft bevétel gyûlt össze, amely a Vámospércs gyerekeiért
alapítvány számláját gyarapítja.

Fodor László

Nagy sikere volt a countrynak

Az egyik gyõztes csapat

Tûzoltó lányok remekeltek

Simonyi emlékfutás
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Versenyeredmények
Jól szerepeltek  az iskola tanulói a Létavértesen meg-

rendezett körzeti tanulmányi versenyen.
A humán tantárgyak versenyében az iskola csapata a

harmadik helyezést érte el, míg a reálosok ötödikek lettek.

A humán csapat tagjai:
Sándor Vivien 8.b
Weidisch Edit 8.b
Fodor Jennifer 7.a
Kelemen Szilvia 7.a

Az elért eredményekhez gratulálunk!

A reál csapat tagjai:
Hajdú Péter 8.c
Mészáros Gergely 8. a
Guba Attila 7.b
Zudor Gábor 7.b

Pünkösd elsõ napján a hagyományok szerint konfír-
málásra került sor a református templomban. Az idén
nyolc fiatal tett tanubizonyságot a hitrõl Ács Ferenc
református lelkész, a családtagok és az ünnepi isten-
tiszteleten részt vevõ hívek elõtt: Fábián Csilla, Fábián
Tünde, Kocsis Edina, Korcsmáros Anikó, Malmos
Gábor, Szabó Viktória, Újvári Krisztina, Zúdor Gábor

Pályázati támogatással tokaji kiránduláson
vettek részt az alsó tagozatos diákok

Tanubizonyság aa hhitrõl



Tanulók: 

Ásztai Erzsébet,
Fábián Tünde, 
Gábor Zsolt, 
Kiss Henriett, 
Kiss Péter,
Korcsmáros Anett,
Kovács István, 
Kozáp Dávid, Márk,
Malmos Anita, 
Malmos Norbert,
Medve 
Dániel Lajos, 
Mészáros Gergely
Sándor, Nagy
Zsanett, Németi
József, 
Papp Sándor, 
Péter András László, 
Sarkadi Barbara,
Sándor Viktória, 
Szabó Anita, 
Szabó Máté, 
Szabó Szilvia, 
Tímár Diána, 
Tóth Róbert, 
Tömöri Tünde, 

Tanulók: 

Bárány Gábor, 
Bodnár Nikolett,
Boros Arnold,
Boruzs Fruzsina,
Bõde Zsolt, Hajnal
Tamás, Halász Éva,
Kacsó Norbert, Kiss
Nikolett,
Korcsmáros Dávid,
Kozma Nikolett, 
Kövér Kitti, Kulcsár
Dalma, Laiber Erik
Martin, Lévai Zsolt
Krisztián, Mányi
Diána, Megyesi
Dávid, Meszesán
Andrea, Polgár
Balázs, Polgár
Csaba, Sándor
Vivien, Sarecz
Klaudia Krisztina,
Suba Sándor,
Szatmári Gergõ,
Tanka György,
Weidisch Edit, 

Tanulók: 

Ásztai Béla, 
Bicskei Szilvia, 
Boros Edina, 
Gyarmati Péter, 
Hajdu Péter, 
Kállai Mónika, 
Kálmán Zsolt, 
Kiss Andrea, 
Kiss Gergõ, 
Marázi Csaba, 
Nagy Anett Erika, 
Nagy Edina, 
Nagy Szilvia, 
Papp Anikó, 
Polgár Roland, 
Rohács Nikolett, 
Sándor Emese, 
Tejfel Orsolya, 
Tordai Albert, 
Vincze Imre, 
Vincze Krisztina, 

8.c. osztályfõnök: Elekné Laczkó Judit

BBaall llaaggóó   nnyyoo ll ccaaddiikkoossookk

1. PÜSPÖKLADÁNY 26 23 0 3 96-24 69
2. DEAC 26 21 1 4 78-25 64
3. HOSSZÚPÁLYI 26 16 3 7 69-46 51
4. TETÉTLEN 26 15 5 6 53-40 50
5. KABAI METEORIT 26 14 5 7 86-48 47
6. TÉGLÁSI VSE 26 14 4 8 56-38 46
7. HAJDÚSÁMSON 26 12 5 9 58-49 41
8. NYÍRMÁRTONFALVA 26 11 4 11 45-50 37
9. EBESI KSE 26 10 2 14 38-58 32

10. HAJDÚDOROG 26 8 5 13 35-44 29
11. DERECSKE 26 8 4 14 41-53 28
12. KOMÁDI SE 26 6 5 15 38-73 23
13. NÁDUDVAR 26 6 3 17 41-76 21
14. VÁMOSPÉRCS 26 5 4 17 26-57 19
15. NAGYHEGYES 26 4 7 15 39-71 19
16. SÁRRÉTUDVARI 26 5 3 18 34-81 18

Vámospércsi HHírek, VVámospércs hhavonként mmegjelenõ hhírlapja. FFelelõs sszerkesztõ: EErdei SSándor, mmunkatárs: SSzabóné VVrancsik ÉÉva. AA sszerkesztõség ccíme: MMûvelõdési HHáz, 44287 VVámospércs, DDebreceni uu. 22. TTelefon: 5591-0039. 
Kiadja: VVámospércs VVáros PPolgármesteri HHivatala 44287 VVámospércs, BBéke uu. 11. ssz. TTelefon: 5591-5500. LLapalapító: VVámospércs VVáros ÖÖnkormányzat –  Nyilvántartásba vvétel sszáma: BB/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: TTirol LLászló. NNyomda: FFábián NNyomdaipari BBt. – Felelõs vvezetõ: FFábián IImre üügyvezetõ
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06. 08. PÉNTEK: 300
(színes, am. történelmi
kalandfilm)
06.15. PÉNTEK: VADIDEGEN
(színes, am. pszicho -
thriller)
06. 22. PÉNTEK: BAZI NAGY
FILM
(színes, am. filmvígjáték)
06. 29. PÉNTEK: MR- BEAN
NYARAL
(színes, angol filmvígjáték)

S PP OO RR TT

Csoda kell 
a kiesés elkerüléséhez

Ennél rosszabb hónapot el sem lehetett volna képzelni,
mint amilyet a focisták produkáltak májusban. A gárda a
négy meccsébõl valamennyit elbukta, s immár a kiesés
szélére jutott. Sorrendben a Nyírmártonfalvától hazai
pályán 3-1-re, a Sárrétudvaritól idegenben 5-2-re, a Püspök-
ladánytól ugyancsak itthon 1-0-ra, míg a Hajdúsámsontól
vendégként 3-0-ra szenvedett vereséget az Oláh-legénység.
A legfájóbbnak a Sárrétudvari elleni számít, hiszen ez egy
hatpontos derbi volt, s ennek is köszönhetõen az udvariak
immár csak egy pontra állnak csapatunktól a sereghajtó
helyen, míg a másik rivális, a Nagyhegyes a mieinkkel
azonos ponttal áll az utolsó elõtti helyen. Így aztán most
még benn maradó helyen találhatók a fiúk, s az lenne a
legjobb, ha most érne véget a bajnokság. Sajnos azonban ez
nem így van, hiszen a sorozatból még négy meccs hátra
van. Ezek ráadásul csöppet sem biztatnak sok

Vajon búcsút intenek a fiúk a megye I-nek?

8.a. osztályfõnök: Deák Gáborné

8. b osztályfõnök. Nagy Beatrix

pontszerzéssel, hiszen a Nádudvar elleni idegenbeli
találkozó - amit idõközben már letudtak a csapatok - után
hazai pályán fogadjuk a Derecskét, aztán utazunk a
bronzéremért hajtó Hosszúpályi otthonába, végül jön a
Kaba. Nem túl biztató sorozat, s be kell vallani, hogy kisebb
csodára lenne szükség ahhoz, hogy megússza a társaság a
megye I-es búcsút. Némi reményre adhat okot, hogy a már
említett két riválisnak sincs könnyebb dolga. S ha valaki
nem tudná: a versenykiírás szerint a bajnokságból az utolsó
két helyezett együttes esik ki, ám ez módosulhat az NB III-
as kiesõk, illetve feljutók miatt. 

Az elõadások 18 óra 30-kor kezdõdnek. Belépõdíj
egységesen: 400. Ft. Csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján más idõpontban is fogadunk. 
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a
mûvelõdési házban. Havi bérlet vásárlása esetén
valamennyi film 
50 %-os kedvezménnyel tekinthetõ meg. A bérletet névre
szólóan lehet megvásárolni, másra át nem ruházható!
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