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,,Sérti a kft.
személyiségi jogait’’
E meglehetõsen furcsa, értelmezhetetlen címet olvasva,

a kedves olvasók bizonyára most azt gondolják e sorok
írójáról, hogy a szerencsétlen talán napszúrást kapott az
elmúlt hetek forróságában, vagy elvette az eszét a
szerelem, vagy bármi más. Nos, mindenki meg-
nyugtatására elárulom, hogy nem errõl van szó, csupán a
szerkesztõséghez a Csõsz System Kft. által eljuttatott
levelek egyikébõl származik a címmé avanzsált kifejezés. 

Csak, hogy tisztázzuk a fogalmat: személyiségi joga –
ismereteim szerint – csak természetes illetõleg jogi sze-
mélynek lehet, korlátolt felelõsségû társaságnak aligha.

Pusztán a tényszerûség kedvéért, a Csõsz László által
megfogalmazott – egyébként külön kérelem nélkül is, az
újságírói szakma írott és íratlan szabályait betartva,
folyamatosan gyakorolt – objektív tájékoztatás érdekében
beszámolnánk az említett, közzétételre elsõsorban az
újság terjedelmi korlátai miatt nem alkalmas levelek
tartalmáról. 

Az ismert vámospércsi vállalkozó immár második
alkalommal fordult lapunkhoz: elõször – ahelyett, hogy a
számára többször is felkínált nyilatkozási lehetõséggel élt
volna – az iskola-felújítás kapcsán írt riportra reagált több
oldalas, nyelvi illetve stilisztikai hibáktól sem egészen
mentes küldeményében, a második levelében pedig a
májusi számunkban Az egy szerzõdés furcsaságai címen
megjelent cikkre reflektált kissé ingerülten, és sajtó-
helyreigazítást kért. De nem kapott, tekintettel a jelenleg is
érvényben lévõ 1986-os sajtótörvényre, mely elõírja, hogy
helyreigazítás csak két esetben kérhetõ: ha az újságíró
valótlan tényt állít, vagy ha valós tényt tüntet fel hamis
színben. Az ominózus cikkben foglaltak – mivel a szerzõ
még a forrásul szolgáló hiteles, bélyegzõvel, aláírásokkal
ellátott dokumentumot is megjelölte – önmagukért
beszélnek, hiszen vitathatatlan tények. Olyannyira, hogy a
tervezõi szerzõdés másolatának tartalmát még maga
Csõsz László sem tagadja. A kft. vezetõje egyébként
leginkább azon problémázik, hogyan került birtokunkba
a három különbözõ idõpontban aláírt, formailag és
tartalmilag sem megfelelõ módon elkészített szerzõdés
másolata, nem pedig azon, hogy tulajdonképpen mi is állt
abban.

Ez a fajta magatartás mintha emlékeztetne az öszödi
beszéd néven elhíresült botrányra, miután a minisz-
terelnök legfõbb feladatának a kiszivárogtatás kinyo-
mozását tekintette, ahelyett, hogy valamiféle magya-
rázatot adott volna az ott elhangzottakra. 

Levelében úgy fogalmazott, hogy ,,az újságírót kötötte
volna a valóság közlésének kötelezettsége’’, mondja ezt egy
olyan ember, aki a kereskedelmi televíziózás gya-
korlatában, illetve a politikai életben megszokott úgy-
nevezett csúsztatás technikájával élve megkísérelt ben-
nünket félrevezetni azzal, hogy – persze teljesen véletlenül
– megpróbálta összemosni a 2002-es engedélyezési és (!)
2006-os kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos in-
formációkat. Megtévesztés gyanánt arra hivatkozott –
pedig, mint tudjuk a bírált cikk mindössze 2006 májusáig,
azaz a szerzõdés keltéig megy vissza az idõben – hogy a
kérdéses megbízást cége öt éve, hat pályázó közül mint
legolcsóbb ajánlattevõ nyerte el. Arról viszont említést sem
tett, hogy a ténylegesen tárgyalt kiviteli tervekért miért
éppen nettó 7 998 000 Ft tervezési díj lett megállapítva,
amikor az építõiparban járatosak pontosan tudják, hogy
a közbeszerzési eljárások nemzeti értékhatára, azaz 8 mil-
lió forint alatti tervezési díj esetében a megrendelõ nem
köteles a közbeszerzési törvény szerinti eljárás lefoly-
tatására, tehát akár versenytárgyalás nélkül is kivá-
lasztásra kerülhetett a nyertes pályázó…

A kft. ügyvezetõje szerint – aki ezek szerint fittyet hány
a Magyar Építész Kamara által kiadott szabályzatra
,,nagyfokú tájékozatlanságról, rosszindulatról és vala-
milyen megbízói érdekekre’’ utalt az a cikkbeli meg-
állapítás, hogy ,,a 2003 évi bérek alapján végzett
díjszámítás alkalmazása nem a szerzõdéskötõk be-
csületességérõl tanúskodik’’. Hát nem is tudom, min-
denesetre egy szónak is száz a vége: egy négy oldalas,
önkormányzat által fenntartott helyi újságban –
bármilyen hihetetlen – vannak terjedelmi korlátok. Aki
ezt képtelen belátni, legjobb, ha alapít egy saját lapot. Mert
ehhez joga van, akár egy kft.-nek is.

Hassó Adrienn

Az I.  Nyári Egyetem
Vendég volt Kállai Ernõ kisebbségi ombudsman is

Július 16. és 30. között
rendezte meg az önkor-
mányzat és a TEVE (Te-
gyünk Együtt Vámospércs-
ért Egyesület) a I. Vámos-
pércsi Nyári Egyetemet,
amelynek célja a a helyi
szükségletek és erõforrások
és az ebbõl adódó kitörési
pontok feltárása volt. 

Az egyesület tagjai hó-
napokig tartó elõkészületek
után önkéntesként végezték
a szervezési és operatív fel-
adatokat, s a lakosság köré-
bõl is többen hozzájárultak
a nyári egyetem sikeres
lebonyolításához. A kurzus
ideje alatt a vendégségbe
érkezõ fiatalokkal együtt
szociológiai kutatást végez-
tek kérdõíves módszerrel,
amelynek végkifejlete a te-
lepülés szociális térképének
elkészítése lesz. Ez a doku-
mentum fontos szakmai, s
tudományos megalapozása
lehet egyes európai uniós
pályázatoknak. Az eredmé-
nyek feldolgozása után
decemberre várható a szak-
mai összegzés, amelyet Pa-
taki János, a tábor és
egyetem szakmai vezetõje
készít el, jövõ nyárra pedig
könyv formájában is meg-
jelenik a kutatás eredmé-
nye. 

Neves elõadók tisztelték
meg városunkat és a ren-
dezvényt részvételükkel és
elõadásaikkal, köztük  Szûcs
István, a Nagyváradi Par-
tium Egyetem kancellárja,
Bíró Rozália, Nagyvárad al-
polgármestere, Szarvák Ti-
bor, a Jászberényi Fõiskola
tanszékvezetõje, Korpás
Márta szociálpolitikus, Aba-
Horváth István, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormány-
zat tanácsnoka, a Debreceni
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke valamint
Kállai Ernõ, aki június 11-e
óta látja el a Magyar Köz-
társaság Nemzeti és Etnikai
kisebbségi ombudsmani
feladatait,  s beiktatása után
elsõk között tett eleget

Ménes Andrea polgármes-
ter meghívásának.

A nyári egyetemen tartott
,,Én akkor lennék elégedett
egy év múlva…’’ címû elõ-
adásban elhangzottak azok
a feladatok, amelyeket az
országban élõ tizenhárom
nemzeti és etnikai közösség
érdekében feltétlenül meg
kell tenni.

Fontos, hogy legyen a ki-
sebbségeknek parlamenti
képviseletük, ehhez egy
éven belül szakmailag elõ-
készített alternatívákat kí-
ván letenni az országgyûlés
elé Kállai Ernõ. Pozitívum,
hogy van kisebbségi tör-
vény, de ahhoz, hogy jól
mûködjön, rendbe kell ten-
ni a jogszabályokat, finomí-
tásokra van szükség. A jo-
gász végzettségû ombuds-
man szerint jelenleg a po-
litikusok használják a ki-
sebbségi elitet saját céljaik
elérése érdekében, így nincs
tényleges képviselet. Ha
saját egzisztenciával ren-
delkeznének a kisebbségi
képviselõk, akkor tudnák
igazán ellátni a feladatukat.
Ehhez generációváltásra, s
hosszú távú, harminc-negy-

ven évre szóló programra
lenne szükség. A frissen
kinevezett ombudsman sze-

retné felkavarni azt az álló-
vizet, amely jelenleg a ki-
sebbségek körül van, de eb-
ben maguknak a kisebbségi
közösségeknek is sok fela-
datuk van. Meg kell õrizni
saját identitásukat, s van egy
erõs modernizásiós kény-
szer, amelyet figyelembe

kell venni. Sajnos csak az
államtól várják a segítséget,
pedig a saját boldogulása

érdekében magának az
egyénnek is mindent meg
kellene tennie. Ha a jogaik
sérülnek, akkor pedig for-
duljanak bátran az ombuds-
manhoz – hangsúlyozta Kál-
lai Ernõ.

A nyári egyetem vala-
mennyi elõadása végén a
kurzus szervezõi, a résztve-
võk és a városvezetõk közös
eszmecserén fejtették ki
véleményüket az elhangzot-
takkal kapcsolatban. A záró-
programon pedig, amelyre
az önkormányzat valameny-
nyi dolgozója meghívást
kapott, levonták azokat a
tapasztalatokat, amelyek a
következõ évi tábor szerve-
zésekor hasznosak lehet-
nek, s általuk a társadalmi
hasznosság és hatékonyság
is jobban növelhetõ az egész
lakosság, s a városimázs nö-
velése  érdekében. 

Szöveg és fotók: 
Sz. Vrancsik Éva
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Bíró Rozália a városvezetõkkel 

Szûcs István és Pataki János

Sándor Ferencné malacsülttel
várta a vendégeket

Kállai Ernõ (jobbról) Aba-Horváth Istvánnal



2007. június 28-án tartotta soron következõ ülését a város
képviselõ-testülete, mely elsõ napirendként a VÁHUSZ Kht.
alapításával kapcsolatos határozatokat fogadott el, egyrészt elha-
tározta, hogy 2007. december 31-i hatállyal kilép a Családsegítõ- és
Gyermekjóléti Szolgálatot mûködtetõ Nyírmártonfalva, Újléta,
Vámospércs és Fülöp községekkel együttesen létrehozott intéz-
ményfenntartó társulásból. Ezzel összefüggésben a testület a
Családsegítõ-és gyermekjóléti Szolgálat 2007. július 31-i hatállyal
történõ megszüntetésére tett munkáltatói intézkedések megsem-
misítését rendelte el, egyben az intézményvezetõ megbízását 2007.
december 31-ig terjedõ idõtartamig meghosszabbította, valamint az
Élelmezési Intézmény 2007. július 31-i hatállyal történõ megszüntetése
okán tett munkáltatói intézkedések megsemmisítését is elrendelte. A
testület a VÁHUSZ Kht-t bízta meg azzal, hogy kössön szerzõdést az
önkormányzattal szerzõdéses jogviszonyban álló házi-, gyermek- és
fogorvosokkal, továbbá a védõnõi szolgálat és az orvosi ügyelet
ellátására. A testület végül elfogadta a közhasznú társaság alapító
okiratát, és felhívta az önkormányzat polgármesterét, hogy a
cégbírósági bejegyzéshez szükséges intézkedések megtételérõl
haladéktalanul gondoskodjon.

Ezt követõen sor került a könyvvizsgálói feladatok ellátására
vonatkozó pályázati kiírásra beérkezett pályázatok értékelésére,
melynek eredményeként a testület úgy határozott, hogy a WINAUDIT
Bt-vel köt szerzõdést 2007. július 2. napjától 2008. április 30. napjáig
70 000 Ft+áfa/hónap megbízási díj ellenében. 

A következõkben az Élelmezési Intézmény 2006. évi munkájáról
szóló beszámolót fogadta el a testület, egyúttal pedig felhívta az adó-
és költségvetési iroda vezetõjét, hogy vizsgálja meg, a 2007/2008.
tanévben az iskolatej programhoz való csatlakozás feltételeit,
lehetõségeit, majd pedig adjon errõl a testületnek tájékoztatást.

A Képviselõ-testület ezt követõen a Napköziotthonos Óvoda
2006/2007-es nevelési éve feladatainak teljesítésérõl szóló beszá-
molót, valamint az Általános Iskola 2006/2007-es tanévi feladatainak
teljesítésérõl szóló beszámolót, valamint a 2007/2008-as tanévkezdés
feladatairól szóló tájékoztatót fogadta el, mellyel összefüggésben
felhívta az önkormányzat jegyzõjét, hogy az iskolai tankönyvek forgal-
mazása tekintetében gondoskodjon pályázati kiírás elkészítésérõl.

A Bényei Sándor közoktatási szakértõ által a Vámospércs és Újléta
közötti közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozása tár-
gyában késztett szakértõi véleményt tájékoztató jelleggel elfogadta és
felhívta az önkormányzat polgármesterét és jegyzõjét, hogy fenti
tárgyban gondoskodjanak újabb egyeztetés összehívásáról.

A testület elfogadta az év második félévére vonatkozó ülés- és
munkatervét, majd egyes építési-vállalkozási szerzõdések kivitelezési
határidejének meghosszabbításáról határozott a kivitelezés során
felmerült nehézségekre tekintettel, így a Mezei-Vill Kft.-vel a
sportpályán megvalósuló mûfüves pálya megépítésére kötött
szerzõdés befejezési véghatáridejét 2007. Július 31. napjában
határozta meg, illetve a NÁDÉP Kft.-vel a nyolc tantermes általános
iskola bõvítésére megkötött vállalkozási szerzõdés befejezési
véghatáridejét 2007. augusztus 20. napjára módosította.

Ezután a testület a Vámospércs Településért és Tanuszodáért
Közalapítvány alapító okiratát módosította, így annak nevét Vá-
mospércs Településért Közalapítványra módosította, a kuratórium
tagjaivá pedig Ménes Andreát, Ács Pétert, Papp Sándor, annak
elnökévé Gálfi Józsefnét, titkárává pedig Sándor Editet választotta. Az
ellenõrzõ bizottság összetételét is módosította úgy, hogy annak
elnöke Kupec Jánosné, tagjai pedig Nagy Attila és Nagy István lettek.
A testület ezzel összefüggésben felhívta az önkormányzat jegyzõjét,
hogy gondoskodjon a változások bírósági nyilvántartáson történõ
átvezetésérõl.

A következõ napirend a Mûvelõdési ház és Könyvtár folyamatban
lévõ beruházásával kapcsolatos elõterjesztés megtárgyalása volt,
melynek eredményeként a testület a beruházás építészi terveinek
átdolgozására az ARCHI-STAT Kft. számára adott megbízást, illetve
felhívta az önkormányzat polgármesterét és jegyzõjét, hogy a
továbbépítés érdekében gondoskodjanak az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácsnál és a Magyar Államkincstárnál a szükséges
intézkedések megtételérõl.

Tárgyalta a testület a korábban a település központjában elrendelt
változtatási tilalom kérdését is, és úgy határozott, hogy a változtatási
tilalmat 2007. december 31-ig fenntartja azzal, hogy elvi építési
engedély alapján a tilalom alól egyedi esetben felmentést adhat.

A Képviselõ-testület elhatározta, hogy csatlakozik a Vámos
Tele-pülések Szövetségéhez, a testület felhatalmazást adott az
önkormányzat polgármesterének a szövetség alapszabályának
aláírására is.

A Serbán Anna által a Vámospércs, Gólya utca 1345/10.hrsz. alatti
ingatlan megvásárlására irányuló kérelme tárgyában a testület úgy
határozott, hogy a fenti ingatlant nem értékesíti.

Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület és a Polgárõr Egyesület által
benyújtott támogatás iránti kérelmek alapján a testület a tûzoltó
egyesület számára 91 000 Ft, míg a polgárõrség számára 150 000 Ft
összegû támogatást ítélt meg.

A Képviselõ-testület a Pénzügyi-és vagyongazdálkodási Bizottság
javaslata alapján felhívta az önkormányzat jegyzõjét, hogy
készíttessen részletes leltárt a víziközmû vagyonról, majd tegyen
javaslatot a fenti feladat önkormányzat által történõ ellátásának
lehetõségeirõl.

Szintén a Pénzügyi- és vagyongazdálkodási Bizottság javaslatára a
testület az iskolai büfé üzemeltetése kérdésében a testület felhívta a
jegyzõt, hogy vizsgálja meg a büfé következõ tanévben történõ
mûködtetésére irányuló pályázat kiírásának lehetõségeit, feltételeit.

A Településfejlesztési Bizottság vizsgálata alapján a testület felhívta
az önkormányzat jegyzõjét, hogy gondoskodjon a Patika utca,
Pacsirta utca és József Attila utca közé esõ útszakasz forgalmi rendje
közúti jelöléseinek felülvizsgálatáról.

A Képviselõ-testület ezt követõen zárt ülésen folytatta a munkáját.
A Képviselõ-testület 2007. július 5-én rendkívüli ülést tartott, mely

ülésen a testület elfogadta az iskolai büfé üzemeltetésére és a
tankönyv-forgalmazási feladatok végzésére vonatkozó pályázati
felhívásokat, egyúttal felhívta az önkormányzat polgármesterét, hogy
gondoskodjon az ezzel összefüggésben szükséges intézkedések
megtételérõl.

Még ezen az ülésen a testület, mint a Vámosgép Kft. egyik üz-
letrész-tulajdonosa hozzájárult a Surányi József alkalmazott tulaj-
donában lévõ üzletrész Tóth József számára történõ elidegenítéséhez.

A Képviselõ-testület ezt követõen zárt ülésen folytatta a munkáját.
A Képviselõ-testület 2007. július 13-án újra rendkívüli ülést tartott,

mely ülésen sor került a testület korábbi, 228/2007. (VI.28.) sz.
határozata utolsó bekezdésének hatályon kívül helyezésére, mivel a
Dr. Tóth Kálmán jegyzõ ellen elrendelt fegyelmi eljárás miatt a jegyzõ
állásából történt felfüggesztésével összefüggésben a testület meg-
bízást adott Dr. Dászkál Tibor Ákosnak, Mikepércs Község jegyzõ-
jének a jegyzõi feladatok ellátására.

A Képviselõ-testület ezt követõen zárt ülésen folytatta a munkáját.

Ménes Andrea 
polgármester

VÁMOSPÉRCSRE KÉNE MENNI…

NÉPI KULTÚRÁK-NÉPHAGYOMÁNYOK FESZTIVÁLJÁRA

2007. AUGUSZTUS 18.-ÁN DÉLUTÁN 14. ÓRÁTÓL 
A VÁMOSPÉRCSI SPORTPÁLYÁN

Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, ismerõseit, barátait, népi értékeink,
kismesterségeink kiállítással egybekötött bemutató rendezvényére. 
A fesztivál a "HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS" LEADER+ AVOP pályázat alapján kerül
megvalósításra, fafaragás, vesszõfonás, kézimunkázás, tésztakészítés, agyagkorongozás,
házi szappan kerül az alábbi közremûködõkkel bemutatásra: 

Kiss Mihály szappankészítõ, Nyári István fafaragó, Nyírmártonfalva
Kulturális Örökségvédelmi Egyesület, Nyírmártonfalva

Kovács Krisztián fazekas, Boros György kosárfonó,
Kézimunka, és Nyugdíjasklub, Múlt és Jövõ Egyesület tagjai, Vámospércs

A RENDEZVÉNYT AZ ALÁBBI ÉNEKES, ZENÉS, TÁNCOS PROGRAMOK
EGÉSZÍTIK KI:

14.00: Adamóczky Béla kiváló tárogatómûvész, 
Balmazújváros díszpolgára, és Kerezsi Ferenc énekes,

14.30: Vámospércsi Népdalkör,
15.00: Hajdú Bóbita néptánc együttes,
16.00: Kacsándi Mihály és Tömöri István szólóénekesek, 
16.20: C.Ö.K. mûvészeti csoportja, cigányzene, cigánytánc,
17.00: Nyírábrányi néptánc együttes,
17.45: Fülöpi Népdalkör,
18.15: Kozáp Sándor cigányzenekara,
19.30: Táncház 

A városban mûködõ Ci-
gány Kisebbségi Önkor-
mányzat nagyszabású roma-
napot szervezett július utol-
só szombatján. A rendez-
vény célja a több mint négy-
száz fõs közösség össze-
kovácsolása, a roma hagyo-
mányok felelevenítése, ápo-
lása volt. 

Elsõsorban az autentikus
cigányzene és a tánc vitte a
prímet a színpadon, de nem
maradhattak el a modern
mûfajok sem. A hastánc, a
discotánc mellett az erre az
alkalomra szervezõdött beat-
zenekar is közel egy órán át
szórakoztatta a nagyszámú
közönséget. Utcaközössé-
gek is készültek különbözõ
produkciókkal, igen nagy lel-
kesedéssel, s a környezõ te-
lepülésekrõl is érkeztek fellé-
põ csoportok. Nyíradonyból
és Hajdúhadházról roma
táncosok, míg Hosszúpályi,
Mikepércs és Bagamér tele-

pülésekrõl delegációk tisz-
telték meg a hajdúváros
roma közösségét jelenlétük-
kel. – E települések roma
vezetõivel jó kapcsolatban
vagyunk, ezért hívtuk meg
õket – mondja Kozáp Tíbor,

a CÖK vezetõje, aki sze-
retné hagyományossá tenni
a rendezvényt. Persze min-
den pénz függvénye, ezt a
programot a saját költség-
vetésükbõl finanszírozták.
Kétszázezer forintot szántak

a programra, amelyet het-
venezer forinttal kellett
megtoldani, és szponzori
támogatások is érkeztek. 

Ménes Andrea polgár-
mester és Suba László alpol-
gármester személyesen is
anyagiakkal támogatták a
rendezvényt, de az önkor-
mányzat a helyszín és a
színpad, a mûvelõdési ház a
hangtecnika biztosításával
járult hozzá a romaprogram
sikeréhez, amelyet Aba-
Horváth István, a Megyei
Önkormányzat tanácsnoka,
a Debreceni Cigány Önkor-
mányzat elnöke  is megtisz-
telt jelenlétével. Valamennyi
résztvevõt ebéddel, s egy kis
innivalóval vártak a szer-
vezõk, akik elégedettségük-
nek adtak hangot a majd-
nem éjfélig tartó mulatság-
gal kapcsolatban.  

Szöveg és fotó: 
Sz. Vrancsik Éva

Romanap zajlott a sporttelepenÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK

JÚLIUSBAN SZÜLETTEK:
SZILASI BENCE

(Szilasi Sándor és Pintácsi Zsuzsa)
ERDEI MILÁN

(Erdei József és Dorogi Erika)
FERÓ MARCELL

(Feró Sándor és Villás Szílvia) 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
ZSIROS TIBOR

ÉS DR. VITÁLIS ESZTER

AKIK MÁR NINCSENEK
KÖZÖTTÜNK: 

KOCSIS SÁNDOR
FERENCZI GÁBOR FERENCNÉ

(Varga Róza)

AA N Y A K Ö N Y V I
H Í R E K

Kékfényes hírek

Július 3. S. Jné bejeletést
tett ismeretlen tettes
ellen rablás ügyben.
Elkövetõ elfogva!

07. 31. A mûvelõdési ház
elõtt anyagi káros
baleset történt.

TRANSPORTBETONOK GYÁRTÁSA   

VÁMOS 
BETON

BETONÜZEM:
Vámospércs, Ábrányi út (ipartelep)
Telefon: Tóth Csaba, 06/30/998-9886

Este – telefon/fax: 52/210-521
E-mail: vamosbeton@freemail.hu

Matematika és fizika tantárgyakból
korrepetálást vállalok. Érdeklõdni lehet
a 210– 994-es telefonszámon.

Központban vagy központhoz közeli
házat keresek albérletbe. Ár: kb.
25.000/hó. Jelentkezni lehet a 06-30-
464-3144-es telefonszámon.

976 m2 építési telek eladó a Kenderes-
kert utcában. Érdeklõdni a 210-822-es
telefonszámon lehet.

AA P R Ó H I R D E T É S

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

Utcaközösségek is mûsorral készültek

A 2007-2008-as tanévre a tan-
könyv árak várhatóan a következõ-
képpen alakulnak:

1. évfolyam 7 836 Ft
2. évfolyam 5 861 Ft
3. évfolyam 7 387 Ft
4. évfolyam 8 789 Ft
5. évfolyam 10 603 Ft
6. évfolyam 10 533 Ft
7. osztály  

1-es angol csoport 11 614 Ft
2-es, 3-as angol csoport 10 118 Ft

8. osztály
1-es angol csoport 10 143 Ft
2-es, 3-as angol 
csoport 11 639 Ft

Az alsó tagozat tanszerigény listái
a Kerek-Perec Kft-ben, a 100-as bolt-
ban (Nagy u.) és az iskolatitkárságán
megtekinthetõk.

A tankönyvek értékesítésének he-
lyérõl és idejérõl a késõbbiekben
plakátokon értesítjük a szülõket.

Vámospércs, 2007. 08.01.

DDeeáákknnéé DDeemmjjéénn IIlloonnaa
iiggaazzggaattóó

Tisztelt Szülõk!



KIS KÉZMÛVESEK TÁBOROZTAK
Húsz tanuló egy hétig alkotott, s barátkozott

A Hajdú-Bihar Megyei
Közoktatási Közalapít-
vány pályázatot írt ki
hátrányos helyzetû, te-
hetséges tanulók nyári
szaktáboroztatására, kéz-
mûves technikák, ha-
gyományõrzés, honis-
meret, népi mestersé-
gek megismertetése té-
mákban.

Rácz Ildikó tanító készí-
tette el a pályázati anyagot,
mellyel iskolánk 320 000
Ft-ot nyert a tábor lebonyo-
lításához.

A táborba fõleg alsó ta-
gozatos, ügyes kezû, érdek-
lõdõ tanulókat választot-
tunk ki, akik szüleikkel
együtt nagyon örültek a
lehetõségnek. Igyekeztünk
a többgyermekes családok
minden iskolás gyermekét
bevonni az egész napos el-
látást és felügyeletet nyúj-
tó, a résztvevõk számára
teljesen ingyenes táborba.
A húsz tanuló és a három
nevelõ– Rácz Ildikó, Hetey
Lajosné, Tankáné Antal Irén
– június 26–30 között
"dolgozott" együtt. A pályá-
zati témákhoz jól illesz-
kedett, hogy a foglalko-
zások helyszínéül a vámos-
pércsi Tájházat választot-
tuk. A múltidézõ bútorok,
az udvaron álló búbos-
kemence és a régi mezõ-
gazdasági eszközök között
könnyû volt elmélyülni 
a hagyományos kézmûves
technikákban.  

A szaktábor szervezése,
elõkészítése során különös
hangsúlyt fektettünk arra,
hogy minél több tudás-
anyagot, információt ad-
junk át a gyerekeknek él-
vezhetõ formában. A fel-
készüléshez számos népraj-
zi szakirodalmat áttekintet-
tünk, ötleteket merítet-
tünk a népi díszítõmûvé-
szetben alkalmazott tech-
nikákból, eljárásokból, szín-
használatból. A nép életé-
hez kapcsolódó használati
tárgyakat, a hozzájuk kötõ-
dõ szokásokat igyekeztünk
a gyerekekkel is megismer-
tetni munka közben. Va-
lamennyi elkészült tárgyat
hazavihették a gyerekek,
így az esztétikum mellett a
használhatóságra is töre-
kedtünk.

A tábor idõtartama alatt
jelen pályázat támogatá-
sával a  gyerekek étkezteté-
sérõl is tudtunk gondos-

kodni. A Betekincs étterem
ízletes és bõséges ebédet
szállított számunkra. A részt-
vevõk ellátásában nagy se-
gítségünkre volt az egyik
anyuka, Mézesné Paveleán
Zita, az Õ közremûködését
ezúton is köszönjük.

Technikák
kavalkádja

Az elsõ napon tûzzo-
mánc képeket festettünk,
melyekhez könyvekben,
képeken tanulmányoztuk a
régi, magyarországi temp-
lomok fa kazettás mennye-
zetét. Ezeket a motívumo-
kat is felhasználva, de saját
elképzelésük alapján ter-
vezték meg a gyerekek a
képeiket. Csodálatos mun-
kák születtek, melyekbõl
egy falikép készült, ami
iskolánk megszépült fõ-
épületet díszíti szeptem-
bertõl. A keretezéssel Tö-
möri Lajos képviselõ, aszta-
losmester támogatta a tá-
bort.

A második napon kétféle
textilfestési eljárással is-
merkedhettek meg a tanu-
lók: a hagyományos, viaszo-
lásos batikolás mellett
kipróbálhatták a varrásos
és kötözéses technikát is. A
gyerekek életkori sajátos-
ságainak megfelelõen szín-
gazdag, vidám mintázatú
faliképek és könyvjelzõk
születtek.

Régen a textilek szélét
gyakran díszítették rojto-
lással, ami – mint a gyere-
kek számára is kiderült –
nem is olyan egyszerû fel-
adat.

A harmadik napon
gyöngybõl varázsoltunk
szebbnél szebb ékszereket
és kabalaállatokat. Mivel
saját részre készültek a
nyakláncok, karkötõk, min-
denki a maga ízlése szerint
válogatta a színes gyöngyö-
ket. Voltak, akik hozott
minta alapján fûztek, má-
sok improvizáltak. Délután
már úgy mentek haza,
hogy mindannyian magu-
kon viselték az elkészült al-
kotásaikat.

Nagyobb odafigyelést és
kitartást igényelt a gyöngy-
állatok fûzése, de végül
mindenkinek sikerélmény-
ben volt része.

A negyedik napon a deb-
receni Tímárházba látogat-
tunk el, ahol a tímár, faze-
kas, kékfestõ és szûrrátétes

mesterek munkájába nyer-
hettünk betekintést. A gye-
rekek érdeklõdve hallgat-
ták Mátrai Nagy Andrea
tárlatvezetését, gyönyör-
ködtek a kiállított tárgyak-
ban. Sokáig idõztünk a fa-
zekasmûhelyben is, mivel a
mester épp egy hatalmas
fazék készítésén munkál-
kodott. A gyerekeket ámu-
latba ejtette, hogy egy da-
rab agyagból hogyan for-
málódik meg az edény a
szakértõ kezek között. A
kellemes délelõttöt fagylal-
tozással fejeztük be és még
a buszon is a tímárházi él-
ményekrõl beszélgettünk.

Hazaérve megebédel-
tünk, majd a szokásos pi-
hentetõ játék után a más-
napi munkadarabokhoz
készítettünk terveket, illet-
ve lehetõség volt még egy
kis gyöngyfûzésre is.

Az utolsó napon sem
tétlenkedtünk. Amíg mi a
selyemfestéssel foglalatos-
kodtunk, addig a kemencé-
ben sültek a finom, illatos
kalácsok, amelyek alap-
anyagát a Kerek Perec Kft.-
tõl kaptunk ajándékba. Az
elkészítésben a kft. vala-
mint a Múlt és Jövõ Egye-
sület munkatársai vettek
részt, és a gyerekek is meg-
figyelhették a kemence be-
fûtését, a kalácsok formázá-
sát.

Persze senkit sem kel-
lett kétszer kérni, hogy
kóstolja meg a frissen sült
túrós batyut vagy mákos
papucsot!

A nap hátralevõ részé-
ben egy kevésbé ismert
anyagból – zsugorfóliából
– készítettünk medálokat
és kulcstartódíszeket. A
lassan hûlõ kemence ezek

kisütésénél is jó szolgálatot
tett.

A tábor befejezésekor szo-
morúan búcsúztunk egy-
mástól, abban a remény-
ben, hogy jövõre újra le-
hetõségünk lesz együtt
alkotni. Szeretnénk minél
több gyerek számára lehe-
tõvé tenni, hogy tartalma-
san töltsék el a nyári szü-
net napjait, kapjanak ked-
vet a népi mesterségekhez,
a kézmûves tevékenysé-
gekhez.

A kötetlen légkör, az
ebéd utáni együttjátszás és
az egymásnak való segít-
ségnyújtás igazi közösség-
gé kovácsolta a tábor rész-
tvevõit, akik szép élmé-
nyekkel gazdagodva térhet-
tek haza. Bízunk benne,
hogy a tanév során sokuk-
kal találkozhatunk a szak-
körökön is.

Nagy örömünkre szol-
gált, hogy minden nap
voltak vendégeink – az
iskola vezetõi, pedagógu-
sai, képviselõk és más ér-
deklõdõk –, akik kis idõre
bepillanthattak, bekapcso-
lódhattak a munkánkba.
Szívesen láttuk a résztvevõ
gyerekek kisebb- nagyobb
testvéreit is.

A tábor teljes program-
járól Tanka Zoltán kétórás
videó anyagot készített, a
DVD-t a városi könyvtárból
ki lehet kölcsönözni. Hor-
váth Katalin, a Hajdú-Bihar
Megyei Napló fotósa jóvol-
tából pedig a szülõk a me-
gyei újságban is láthatták
gyermekük munkáit.

Köszönjük a segítségü-
ket!

Rácz Ildikó
Hetey Lajosné

Tankáné Antal Irén

Márti, Anita, Krisztián Márk Viki Fiúk munkában

A tájház udvarán a Ildikó és Inci tanárnénivel



Tábori pillanatképek
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A Vámospércsi Hírek címû újság augusztusi számában megjelenõ betétlap az általános iskola által  a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítványhoz benyújtott pályázat támogatásával valósult meg.
A fotókat készítette Horváth Katalin és Tanka Zoltán. A betétlap szerkesztésében közremûködtek: Sz. Vrancsik Éva, Rácz Ildikó, Hetey Lajosné és Tankáné Antal Irén

Timike Rita Kitti Hajnika Évike Anita



Augusztus elsején nyitot-
ta meg kapuit, immár ti-
zenhetedik alkalommal a
Mûvésztelep és Grafikai Mû-
hely. A Fátyol Zoltán vezette
táborba az idén minden
eddiginél több mûvész vesz
részt. Ennek oka, hogy
szájról – szájra terjed a
mûvésztelep jó híre, szíve-
sen jönnek az ország kü-
lönbözõ részeibõl ide az
alkotók, de a határ túl olda-
láról is. A törzsgárda – Nagy
Sándor Zoltán, Varga József,
Ferenczy Béla, Holló Barna,
Pokrócz Mária, Brúgós Ze-
nóbia, Kopócsy Judit, Seres
Géza, Pap Károly, Lehó
István, László János, Peká-
rovics Zoltán mellett Holló
Gabriella, Somogyi László,
Ferenczy András Romániá-
ból, Kõvári Attila Bicskérõl,

Gonda Zoltán Debrecenbõl
érkezett a két hétig tartó
alkotómûhelyre. A zárókiál-
lítás, augusztus 12-én (vasár-

nap) 17 órakor kezdõdik a
mûvelõdési házban, amely-
re szeretettel várjuk az
érdeklõdõ lakosságot.

XVII. Mûvésztelep és Grafikai Mûhely

Városimázs-építés a Cívis Korzón
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Középen Szalkai Zoltán  Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Hosszú évekig kõmû-
vesként és gépkocsiveze-
tõként kereste a kenye-
rét, késõbb úgy érezte,
ennél többre is képes,
ezért 1993-ban gondolt
egy merészet: belevágott
egy egészen más jellegû
tevékenységbe, a zöld-
ség-gyümölcstermesztés-
be. Nagy bátorság volt ez
a részérõl, hiszen ezzel a
döntéssel Huszti János
gyakorlatilag mindent
egy lapra tett fel; ám a
szorgalmának és kitar-
tásának köszönhetõen
mára sikeres és elismert
õstermelõvé vált, termé-
nyeit 13 éve a debreceni
piacon is elõszeretettel
vásárolják visszatérõ ve-
või.

– Nincsen ma könnyû
helyzetben a mezõgazda-
ság, hiszen amellett, hogy
egyre nehezebb támogatás-
hoz jutni, a hosszú hetek
óta tartó, csapadék nélküli
tikkasztó meleg sem tesz jót
a növényeknek…

– Az égiek sem kegyesek
most hozzánk, és sajnos a
jelenlegi kormány sem se-
gíti megfelelõ módon a ter-
melõk helyzetét. Kitalálták
például azt, amit én nagyon
nehezményezek, hogy arra a
területre, amely nincs be-
vetve, magyar támogatás
nem jár, csak uniós. A szél-
sõségessé vált idõjárás óriá-
si károkat okoz a mezõgaz-
daságban a fagykártól kezd-
ve a növények – a szokatlan
forróság okozta – esetleges
kiszáradásával bezárólag. A
szárazság ellen, mint tud-
juk, csak öntözéssel lehet
védekezni, ám a mai nehéz
anyagi helyzetben sajnos
nem mindenkinek van erre
lehetõsége. Amikor elhatá-
roztam, hogy a korábbi
munkaköreimhez képest
valami egészen mással sze-

retnék foglalkozni, a mezõ-
gazdaságban elsõsorban ki-
törési lehetõséget láttam,
amelyben végre a magam
ura lehetek. S az elmúlt évek
tapasztalatai, a vevõktõl ka-
pott pozitív visszajelzések
megerõsítettek abban, hogy
jól döntöttem. Igaz, ez
lényegesen több munkát
igényel, ám hosszú távon,
úgy tûnik, megéri a befek-
tetett idõ, pénz és fáradozás,
hiszen ennek arányában
többet is hoz a konyhára.
Igény szerint házhoz is szál-
lítom a zöldséget. Vámos-
pércsen jelenleg csak tor-
mafelvásárlás mûködik, így
az itt élõk a megtermelt
gyümölcsüket, zöldségüket
nem tudják leadni. S bár a
település hajdan híres volt a
tormatermelésérõl, ma egy-
re kevesebben foglalkoznak
ezzel, mivel a növény ter-
melésének önköltsége túl
magas ahhoz, hogy megérje.

– Egyszerû, mezõgazda-
sági embernek tartja ma-
gát, mégis elindult az ön-
kormányzati választáso-
kon. Miért?

– Okkal mondhatnám azt
is, azért jelöltettem magam,
mert engem is, mint ahogy
az itt élõk többségét, sértet-
tek az utóbbi évek történé-
sei, a kérelmek elbírálásánál
tapasztalt furcsaságok, de
legfõbbképpen az, hogy a
remélt fejlõdés helyett Vá-
mospércs maradt, ami volt:
alvó város, melyet most már
ideje lenne felébreszteni. A
közelmúltban felmerült, a
település nagy beruházásai-
val összefüggésbe hozható
problémákkal kapcsolatban
nem szívesen foglalnék ál-
lást, hiszen az a szakértõk
dolga, akik elvégzik az épí-
tészeti hiányosságok felmé-
rését, és õk majd eldöntik:
ki, mikor, milyen mérték-
ben hibázott. A képviselõsé-
get azzal a szándékkal vál-
laltam el, hogy munkámmal
segítséget tudjak nyújtani a
lakosságnak, illetve érdem-
ben képviselhessem a hoz-
zám hasonló emberek érde-
keit. Ám vállalt törekvésem
sikeres megvalósításához,
úgy gondolom, a helyiek-
nek is változniuk kellene a
közügyekhez való hozzáállá-
sukban. Fontos lenne, hogy
a polgárok ne csak egymás
között beszéljék meg gond-
jaikat, hanem azokat bátran
jelezzék az önkormányzat-
nak is a problémák mihama-
rabbi orvoslása érdekében.  

– Ha korábban is lehe-
tõsége lett volna arra, hogy

beleszóljon szülõvárosa fej-
lõdésébe, milyen javasla-
tokat tett volna?  

– Indítványoztam volna,
hogy nagyobb hangsúlyt
fektessenek a városiasodás-
ra – amely, mint látjuk,
elmaradt – hiszen gyakorla-
tilag egyetlen szórakozó-
hely, étterem, rendezvények
kulturált környezetben való
megtartására alkalmas épü-
let sincs a településen, sõt
még hatósági húsbolt sem
mûködik. Szorgalmaztam
volna a település infrastruk-
túrájának városi címhez
méltó fejlesztését; s például
a vízmûveknél befolyt ösz-
szeget – a tapasztaltakkal
ellentétben – a vízvezetékek
megfelelõ karbantartására,
illetve szükség esetén cse-
réjére fordítottam volna.
Köztudomású, hogy nálunk
is, mint ahogy a világon
szinte bárhol, szegényekbõl
van több, kiknek életét az
állandó, átmeneti vagy
rendkívüli segély nem oldja
meg. Éppen ezért, foglal-
koztatásukra talán az is le-
hetne egy megoldás, ha az
önkormányzattól földterü-
letet kapnának kölcsön,
melyet mûvelhetnének, s a
megtermelt terményekkel
gazdálkodhatnának.

Hassó Adrienn

Névjegy

Név: Huszti János
Született: 1954. május 27.
Illetõség: tõsgyökeres vá-

mospércsi lakos
Családi állapot: nõs, egy

gyermek édesapja
Végzettség: 1965-68-ig a

kõmûves szakmát sajátí-
totta el a debreceni 108-
as Szakmunkásképzõben,
1969-ben szakmásított jo-
gosítványt szerzett, ké-
sõbb önképzés útján me-
zõgazdasági termeléssel
kapcsolatos ismeretekkel
gyarapította tudását

Munkahely: 1973-ig gép-
kocsivezetõként a Halápi
Erdõgazdaságnál, majd a
Debreceni Cipõgyárban
dolgozott kõmûvesként,
'93 óta mezõgazdasági
õstermelõ

Politikai pályafutás: nem
tagja egyik pártnak sem

Képviselõ-testületben
betöltött feladata: tagja
a szociális-, egészségügyi-,
és kisebbségügyi bizott-
ságnak valamint a közok-
tatási-, közmûvelõdési-,
sajtó-, ifjúsági-, és sport-
bizottságnak. 

Alvó város, melyet fel kell ébreszteni
Szép ünnepség az Isten házában

Huszti János
Fotó: Sz. V. É.

A mûszaki átadás már
megtörtént

Szöveg és fotók:
Sz.Vrancsik Éva

Ritka esemény helyszíne
volt a helyi katolikus temp-
lom augusztus elsõ vasár-
napján. 

Az édesanyja révén vá-
mospércsi kötõdésû Szal-
kai Zoltán pappá szen-
telése alkalmából Eger,
Miskolc és Egerbakta után
elsõ miséjét tartotta a zsú-

folásig megtelt kis temp-
lomban. A szertartáson a
gyülekezet jelenlegi lelki-
pásztora, Tapasztó János, s
az elõzõ lelkipásztor, Sze-
nes József is tiszteletét
tette, valamint a város pol-
gármestere Ménes Andrea
is. Medgyesi Imréné meg-
ható köszöntõ szavai után

a hittanos gyerekek is
versekkel és virággal kö-
szöntötték a ,,kis papot’’,
akinek édesanyja, Ádám
Irén sajnos már nem ér-
hette meg az örömteli
eseményt. Keresztanyja,
Suba Sándorné azonban az
egész családjával együtt
osztozott az örömben.

A hajdúvárosok is bemu-
tatkozási lehetõséget kap-
tak a Kölcsey Központ ál-
tal szervezett hagyományos
debreceni Cívis Korzón. A
július végi programon ön-
álló standon mutatkoztak
be a helyi értékek ápolói. A
kézimunka kör vezetõje, Ko-
vács Istvánné és Hajdú
Zoltánné rendezték be a
,,szerintünk legszebb’’ sát-

rat, de szerénytelenség nél-
kül mondhatjuk ezt, hisz a
látogatóktól is ezt a vissza-
jelzést kaptuk. A kézimun-
kák mellett tûzzománc alko-
tások, vesszõbõl font tár-
gyak, képzõmûvészeti alko-
tások reprezentálták váro-
sunkat, valamint a népdal-
kör bemutatkozása és Iván-
czáné Kovács Anikó, Gajdos
Sándorné és Szabó Sán-

dorné közremûködése, akik
a három nap alatt a hely-
színen bemutatót is tartot-
tak, így a korzózók tanúi le-
hettek a népmûvészeti alko-
tások születésének. Külön-
legességnek számított, hogy
a standunk látogatóit a helyi
pékségben készült sajtos és
tepertõs pogácsával kínál-
tuk, amely nagy sikert ara-
tott.

A megyében is ritkaság
Hamarosan bírtokba ve-

hetik a helyiek azt a mûfü-
ves pályát, amely rövid idõn
belül elkészül a városi sport-
telepen. Eddig a kispályás
focimeccseket a kézilabda-
pályán voltak kénytelenek
játszani a sportolók, ezután
a megyében is ritkaság
számba menõ mûfüves pá-
lyán hódolhatnak kedvenc
sporttevékenységüknek.Ménes Andrea polgármester 

a mûvészek társaságában

Hímzõ asszonyaink a szépen berendezett sátrunk elõtt 



Egy héttel a megyei foci-
bajnokságok rajtja elõtt kis
híján megye I-es besorolást
nyert városunk focicsapata,
ám végül maradt minden a
régiben, azaz a megye II-ben
rajtolhatnak el augusztus
11-én az Oláh legények. Tör-
tént ugyanis, hogy a sorsolás
után a Hajdúdorog a vissza-
lépését fontolgatta a megye
I-tõl, s ha ez bekövetkezett
volna, úgy a megyei szövet-
ség a legjobb kiesõt, azaz
csapatunkat kérte volna fel
az elsõ osztályú részvételre.
A dorogiak meghányták-
vetették a dolgot, s végül az
indulás mellett döntöttek,
ám a kérdés természetesen
foglalkoztatta az itteni veze-
tõket is.

– Egy rögtönzött össze-
jövetelen megbeszéltük a
város, és az egyesület veze-
tõivel a kérdést, s arra jutot-
tunk, ha a szövetség fel-
ajánlja a megye I-es indulás
lehetõségét, elfogadjuk azt –
árulta el Oláh Sándor edzõ.
– Ám végül maradtunk a
megye II-ben, így ezt a baj-
nokságot itt kell eltölte-
nünk, de itt sem lesz könv-
nyû dolgunk. A nyáron
három meghatározó játéko-
sunk igazolt el tõlünk, akik
valamennyien a középpá-
lyás sort erõsítették eddig.
Führer Lajos Nyírmártonfal-
vára, Biró Tamás Nagyhe-
gyesre, Molnár Ádám Hajdú-
sámsonba igazolt. A pótlá-

sukra néhány ifjúsági játé-
kost hoztunk fel az elsõ
csapat keretébe, illetve le-
igazoltuk a Vámospércsre
költözött Leiter Tamást, aki
eddig Nyírbélteken futbal-
lozott. Nem tagadjuk, hogy

a dobogó környékén szeret-
nénk végezni, s megcéloz-
zuk a feljutást is, ám ez na-
gyon nehéz feladatnak tû-
nik. Annál is inkább, mert
már a rajtnál hátrányban le-
szünk néhány sérült játé-
kosunk miatt – kesergett
Oláh Sándor, aki elmondta,
hogy Halász Sándor, Varga
Zsolt, Nagy László, Méhész
Attila, és Tömöri Gábor is

maródi volt az elmúlt he-
tekben, s közülük talán csak
Nagy László, és Tömöri Gá-
bor léphetnek pályára az
elsõ játéknapon, amikor is
az újonc Körösszakál vendé-
geként ölt szerelést a gárda. 

Szöveg és fotó: 
Faragó László  

A csapat 
õszi sorsolása

Augusztus 11., szombat, 16.30:
Körösszakál–Vámospércs
Augusztus 19.,vasárnap, 16.30:
Vámospércs–Blondy FC
Augusztus 25., szombat, 16,30:
Földes–Vámospércs
Szeptember 2., vasárnap, 15,30:
Vámospércs–Nyíracsád
Szeptember 9., vasárnap, 15,30:
Fülöp–Vámospércs
Szeptember 16., vasárnap, 15,00:
Vámospércs–Tiszacsege
Szeptember 23., vasárnap, 15,00:
Görbeháza–Vámospércs
Szeptember 30., vasárnap, 15,00:
Vámospércs–Mezõsas
Október 7., vasárnap, 14,00:
Szentpéterszeg–Vámospércs
Október 14., vasárnap, 14,00:
Vámospércs–Hajdúhadház
Október 20., szombat, 13,30:
Konyár–Vámospércs
Október 28., vasárnap, 13,30:
Vámospércs–Nagyrábé
November 4., vasárnap, 13,30:
Nyírábrány–Vámospércs
November 11., vasárnap, 13,30:
Mikepércs–Vámospércs
November 18., vasárnap, 13,00:
Vámospércs–Nádudvar.

A nemrégiben Debre-
cenben megrendezett
U23 Atlétikai Európa-
bajnokságon célbíró volt
Szentjóbi Marianna, a
helyi általános iskola
tanára. 

– Ez volt a harmadik nagy
verseny, amelyen ,,bírós-
kodtam’’ – mondja a tanár-
nõ. – 2001-ben és 2006-ban
világbajnokságon való köz-
remûködésre kértek fel. Hu-
szonöt év óta vagyok ver-
senybíró, azóta folyamatos

képzéseken veszek részt, a
hazai legmagasabb képe-
sítési fokozattal rendelke-
zem. Így értem el, hogy
ilyen nívós versenyeken
dolgozhatok, s a nyelvtudás
is feltétel. Megtiszteltetés
számomra, hogy számítanak
rám, s szeretem is csinálni.
Egyedül azt nehéz megállni,
ami a szabályzatban le is van
írva. A bíró érzelmet nem
nyílváníthat. 

Jó lenne tapsolni egy-
egy kimagasló teljesítményt
látva!

A Múlt és Jövõ Egyesület
szervezésében július elsõ
hetében ismét nõi alkotó-
tábor volt a tájházban,
amelyet az önkormányzat a
csak nõi  tagokat számláló
civil szervezet rendelke-
zésére bocsátott. 

A négy évvel ezelõtti elsõ
hasonló tábor sikere kö-
telezi a szervezõket a
folytatásra. A nyolc alkotó –
H. Csongrádi Márta fotó-
mûvész, táborvezetõ, Csen-
tye Jánosné, Medveczki
Nóra, Bornemissza Vass
Kató, Láng Eszter, Sáli Róza,
Matyinkó Kondrak Margó
mellett idén elsõ alka-
lommal vett részt a táborban
Mekkler Márta, aki Né-
metországból érkezett. El-
mondása szerint  megérte a
közel ezer km-es utat
megtenni, hisz itt  kedves
barátokra lelt, s az al-
kotómunkához is minden
feltétel biztosítva volt. A
zárókiállításon a táborve-
zetõ köszönetét fejezte ki
azért a nyugodt alkotói lég-
körért, az egyedülálló ké-

nyeztetõ programokért, ame-
lyet a szervezõk biztosí-
tottak részükre. Azon túl,
hogy két-két alkotást hagy-
tak az egyesületnek, ígére-
tük szerint elviszik a város

jó hírét, hisz kiállításaik és
személyes kapcsolataik ré-
vén  a világ sok szegletében
megfordulnak. Ha szóba ke-
rülnek a táborok, akkor a
vámospércsirõl csak felsõ-

fokban tudnak beszélni, s
ezt köszönik. A mûvelõdési
házban megrendezett záró-
kiállítás után az alkotások 
a teleházban tekinthetõk
meg.

Malmosék végül
maradtak a Megye II-ben

Az EB egyenruhájában

Gyerektábor sokadszor

Mini tábor sok résztvevõvel

Nõi tábor negyedszer

Idén sem maradt el a tehet-
séggondozó nyári tábor, an-
nak ellenére, hogy nem si-
került pályázati forrásból ki-
egészíteni a mûvelõdési ház
költségvetésében erre a célra
betervezett összeget. A Bala-
ton parti tábor helyett így
maradt a ,,jól bevált’’ tájházi
tábor, amelyen húsz gyerek
vett részt, július közepén. A
kis alkotók év közben
hetente járnak a mûvelõdési
ház keretei között mûködõ
tûzzománc és ügyes kezek
szakkörökbe, s hogy ne
essenek ki a formából, egy

hétig nyáron is ,,dolgoztak’’.
Az alkotómunka mellett per-
sze jutott idõ játékra, szó-
rakozásra, kirándulásokra,
amelyek kiváló közösség-
kovácsoló programok voltak.
A tábor szakmai vezetõi Rácz
Ildikó és Szabó Gyula mellett
a mûvelõdési ház dolgozói és
a Mézes gyerekek édesanyja
is szinte lesték a kis mû-
vészek kívánságait. A délelõt-
ti órákban az alkotómunkába
feledkezve töltötték az idõt,
majd a közös ebéd után jött
az ,,ereszd el a hajamat’’! Az
önfeledt játék és szórakozás

mellett – amely napestig is el-
tartott – jutott idõ a ba-
rátkozásra, egymás jobb
megismerésére is. A hét leg-
forróbb napját strandolással
töltötték a táborozók, a bú-
csúnapot pedig közkívánatra
az élményfûrdõben. Az elké-
szült szép tûzzománcképek
bekeretezve várják, hogy ki-
állításra kerüljenek, a zsugor-
kákat és egyéb dísztárgyakat
pedig ajándékba hazavihet-
ték a gyerekek, s persze az él-
ményeket is, amelyek remél-
hetõleg sokáig megmarad-
nak a szívekben – lelkekben. 

Baptista gyerekhét
Augusztus elsõ napjaiban

gyerekzsivalytól volt hangos a
városi sporttelep. A baptista
gyülekezet az idén is meg-
hirdette azt a gyermekeknek
szánt ,,mini tábort’’, amely-
nek során Sinkáné Zombory
Katalin által tartott kézmûves-
foglalkozások, bibliai törté-
netek hallgatása és tanulása
valamint különbözõ sport-
versenyek, közös játékok
tették tartalmassá a progra-
mot. Természetesen nemcsak
a gyülekezetbe járó gyerekek
vehettek részt a foglalkozá-
sokon, hanem nyitott kapuk
vártak mindenkit, aki kedvet
érzett a jó elõre meghirdetett

szabadidõs tevékenységek
iránt. Sinka Csaba baptista lel-
kész elmondása szerint egy-
házon belüli pályázaton nyert
támogatás is segített a megva-
lósításban, s a szülõktõl is
érkezett segítség. A záró fog-
lalkozásra megérkezett a  nyá-
ri zimankó, de ez  sem szegte
kedvét a félszáznál is több
résztvevõnek, hogy a közös
slambucfõzésen részt vegyen,
amely után Papp Dániel
berettyóújfalui vendéglelkész
tartott elõadást. 

A program idõtartama
alatt készült fotók megtekint-
hetõk a www.baptista.hu/
vamospercs honlapon. 

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

A UU GG UU SS ZZ TT UU SS II MM OO ZZ II MM ÛÛ SS OO RR

10. (PÉNTEK) HARMADIK SHREK (90 PERC)
(színes, szinkronizált, am. rajzfilm)

17. (PÉNTEK) A 23-AS SZÁM (98 PERC)
(színes, am. thriller)

24. (PÉNTEK) MEGÉRZÉS (110 PERC)
(színes, am. pszicho-thriller)

31. (PÉNTEK) HERRY POTTER ÉS A FÕNIX RENDJE
(LEGÚJABB RÉSZ!) 142 PERC
(színes, szinkronizált, am. kalandfilm)

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!

L AA BB DD AA RR ÚÚ GG ÁÁ SS

Maradtunk a Megye II-ben

Célbíró volt az EB-n

Vidámságból nem volt hiány

Az alkotók és a szervezõk
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