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Múlt és jövő

Éppen egy éve indítottuk útjára az újonnan felállt
vámospércsi képviselő-testület tagjait bemutató
sorozatunkat azzal a szándékkal, hogy a kedves
olvasók, szavazópolgárok jobban megismerhessék
az általuk megválasztott honatyák gondolatait a
település múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolat-
ban. Többen - országos és helyi szinten egyaránt -
azon a véleményen vannak, kár oknyomozást foly-
tatni és felesleges bolygatnia a múltat, mert nem tud-
hatjuk, mit hoz a múlt, hány csontváz esik még ki
belőle, hány magát tisztességesnek hirdető vállalko-
zóról, vezetőről, vagy egyéb személyről - akinek van
mit féltenie, na meg persze titkolnia - derül ki az
ellenkezője.

S bár van igazság abban is, ahogy Széchenyi véle-
kedett a már megtörtént és a még előttünk álló ese-
ményekről: „A Múlt elesett hatalmunkból, a
Jövendőnek urai vagyunk.”,  én mégis úgy hiszem,
tisztán látni, jó döntéséket hozni lehetetlen a múlttal
való szembenézés, a korábbi, esetleges hibákkal tör-
ténő szembesülés nélkül. Kevés az, ha csak a kiala-
kult helyzetet vizsgáljuk, hiszen egy-egy következ-
ményt minden esetben okok előznek meg, és be kell
látnunk, hogy igenis van múltunk – olyan, amilyen,
determinált, dicső vagy éppen meghamisított –, de
ez a mi örökségünk, amellyel együtt kell élnünk. 

Az, hogy a településen élők akaratából tavaly
októberben szinte egy az egyben lecserélődött a
városvezetés, egyértelműen azt bizonyította, hogy az
emberek bizalma megrendült az előző testületben,
akik a nép döntése értelmében, ezek szerint, nem
megfelelően folytatták munkájukat, nem képvisel-
ték kellő mértékben Vámospércs érdekeit. A nyilat-
kozni hajlandó 11 képviselő (ugyanis Rosenfeld
Sándor egyáltalán, Deák Gyula pedig egyelőre nem
kívánt interjút adni) mindegyike úgy értékelte az
őszi önkormányzati választások eredményét, hogy a
lakosság pártpolitikától függetlenül a régiek ellen, a
változás mellett voksolt, mert végre mert nemet
mondani az előző vezetés várospolitikájára.

Abban is külön-külön egyetértettek, hogy a 2000-
ben megkapott városi címhez még nem nőtt fel a tele-
pülés, mely jelen pillanatban inkább hasonlít egy
nagyobbfajta „tanyaközponthoz”, mint egy európai
kisvároshoz. Állításukat többen azzal indokolták,
hogy nem elég fejlett az infrastruktúra, nem városi
szintűek az úthálózatok, és középiskola sem műkö-
dik helyben.

Arra a kérdésre, hogy mitől válhatna élhetőbb
várossá Vámospércs, a képviselők többféle választ is
adtak, a teljesség igénye nélkül a következőket: fel
kellene pezsdíteni a kulturális életet, a városi cím-
hez méltóan fejleszteni a városközpontot, nagyobb
hangsúlyt fektetni a munkahely-teremtésre és a
munkaerőképzésre, támogatni egy bevásárlóköz-
pont letelepedését, több színvonalas - minden kor-
osztályt, társadalmi réteget is megszólító - rendezvé-
nyeket szervezni, szabadidőparkot, játszóteret, han-
gulatos kisvendéglőt, igényes szórakozóhelyet létre-
hozni.

A település jövőjét érintő legfőbb feladatokról, leg -
égetőbb teendőkről többé-kevésbé hasonló vélemé-
nyeket hallhattunk, szinte mindenkinél prioritást
élvezett a járóbeteg-szakrendelő és a középiskola
kialakítása, a csatornahálózat és szennyvízelvezetés
kérdése, s egyöntetűen úgy gondolják, a lehető leg-
gyorsabban ezekre a problémákra, hiányosságokra
kell találniuk megoldást.

A „királyi” televízió néhány hete új játékkal ruk-
kolt elő, Örökösök címmel, a vámospércsi képvise-
lőknek azonban nem egy stúdióban, hanem az élet
színpadán, a helyi lakosság előtt kell vizsgázniuk –
minimum négyévente. Ez nem játék; úgy kell dol-
gozniuk, hogy a jövőnk sokkal szebb és eredménye-
sebb legyen, mint a múltunk.  

Hassó Adrienn

Fókusz Minőségi élet szintereit avatták
Műfüves pályával, nyolc tanteremmel, orvosi szobával gazdagodtunk

Városunk „történelem-
köny vében” október 7-ét
a legszebb napok jelzővel
illethetjük, ugyanis ezen
a szép napfényes vasár-
napon avatta fel Rácz
Róbert, a Hajdú-Bihar
Megyei Köz gyű lés elnöke
a felújított sportöltözőt
és a megyében is ritka-
ságnak számító műfüves
pályát.  

A műfüves pálya építésé-
hez az előző megyei közgyű-
lés egyöntetű szavazata alap-
ján a város  20 millió forint
támogatást kapott, s helyi
vállalkozók is jelentős össze-
gű munkával járultak hozzá
a megvalósításhoz. A kivite-
lező Mezei–Vill Kft. képvise-

lőjétől Ménes Andrea polgár-
mester vette át a pályát, ame-
lyen Vadicska Zsolt fővéd-
nökségével már az avatás
után elkezdődött a gyermek
labdarúgótorna. A debrece-
ni, nyíregyházi, diósgyőri
első osztályú utánpótláscsa-
patban játszó gyerekek egy-
mással s a vámospércsi kis
focistákkal is „megvívták”
csatáikat, amelyből győzte-
sen a legtávolabbról -
Diósgyőrből - érkezők kerül-
tek ki győztesen. 

Az iskolát is
felavatták

A műfüves pálya avatása
után a meghívott vendégek a
felújított és bővített iskola-
avatáson vettek részt. A
Nádép Kft. kivitelezésében,
jó színvonalon megvalósuló
beruházáshoz az országgyű-
lés csaknem 314 millió forint
címzett támogatást biztosí-
tott, amelyhez az önkor-
mányzatnak több mint 55
millió forintot kellett hozzá-

tenni. A nyolc tanteremmel,
könyvtárral, orvosi szobával
bővülő iskolában 340 tanuló
igazi európai környezetben

tanulhat. A bővítéssel az
eddig három telephelyen
működő iskola két épület-
részben működik tovább. A
létesítményt Tasó László
országggyűlési képviselő

avatta fel, aki a történelmi
múlt idézése után a mai hét-
köznapi hősök erejéről be -
szélt. „A mindennapok hő -
sei, a munkához szüksé-
ges ismereteket megszerző,
mun kát végző, családokat
alapító, gyermekeket neve-
lő, terheket vállaló emberek,
akiknek soha nem jut emlék-
tábla és soha nem jut kopja-
fa, azonban munkájuknak
köszönhetően épületek nő-
nek ki a földből. Az Ő fára-
dozásuk gyümölcse ez az
iskola-beruházás is.” Az ava-
tóbeszéd és szalagvágás után
Deákné Demjén Ilona igaz-
gatónő köszönetet mondott
a beruházásért a diákok és
tanárok nevében, s emléke-
zett azokra is, akik nem
lehettek jelen a várva várt
ünnepen. Az egyházak jelen-
lévő képviselői megáldották
az  épületet, majd az iskola

tanulói és tanárai közremű-
ködésvel színvonalas, szívet-
lelket melengető műsorra
került sor.  

Fotók és szöveg:
Sz. Vrancsik Éva

Birtokba vették a műfüves pályát

Szalagvágás az iskolában

Az énekkar nagy sikert aratott

Az egyházak képviselői is jelen voltak

Kiss Imre asztalosmester készítette a fotón látható
keresztet. A temetőben a lélekharang szomszédságában
Hunyadi Sándorné elképzelését valósította meg a mes-
ter, aki a fa beszerzését, a kereszt és a talapzat elkészí-
tését is magára vállalta, így a katolikus vallású hívek-
nek is lett emlékezőhely a halottak napjára. Távoli
halottaikért is  gyújthatnak egy gyertyát a kereszt talap-
zatán. Köszönet az ötletért és a megvalósításért.
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2007. október 1-jén rendkívüli ülést tartott az önkormányzat képvi-

selő-testülete, mely ülés első két napirendi pontja az óvoda és az általá-
nos iskola alapító okiratainak módosítása volt. Erre azért volt szükség,
mert az intézmények tevékenységi köreinek felsorolásába be kellett
iktatni az intézményi étkeztetést az ehhez kapcsolódó központi norma-
tíva igényléséhez.

Ezt követően a képviselő-testület döntött arról, hogy a Vámospércsi
Humánszolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetőjének, Fucskó
Zoltánnénak 2007. október 1-jétől 2007. december 31-ig meghosszab-
bítja az ügyvezetői megbízását. 

2007. október 9-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület, mely
ülésen elsőként az önkormányzat informatikai rendszerének karbantar-
tását végző VPC Bt. beszámolója hangzott el az elmúlt hat hónapban
elvégzett munkálatokról és a cég által szükségesnek tartott fejlesztések-
ről. A beszámolóval összefüggésben a testület felhívta a társaság jelen
lévő képviselőjét, hogy készítsen kimutatást, hogy az informatikai rend-
szer fejlesztéséhez, biztonságos működéséhez milyen eszközök beszer-
zésére lenne szükség, és az milyen költségekkel járna az önkormányzatra
nézve, illetve felhívta az adó- és költségvetési iroda vezetőjét is, hogy
készítsen részletes kimutatást az ez évi informatikai kiadásokról.

Ezután a testület megerősítette a LEADER-program keretében létre-
jött Észak-Hajdúsági-, Dél-Nyírségi-, Ligetaljai Helyi Közösség megalakí-
tására és abban alapító tagként való részvételre tett nyilatkozatát, és fel-
hatalmazást adott az önkormányzat polgármesterének arra, hogy a LEA-
DER Helyi Akciócsoport és Helyi Vidékfejlesztési Közösség létrehozásá-
val kapcsolatos eljárásban az önkormányzat nevében eljárjon.

Ezt követően tájékoztatás hangzott el a művelődési házat érintő beru-
házással kapcsolatban szükséges statikai szakvélemény beszerzése érde-
kében kötendő szerződéseket illetően. Az építkezés folytatásához szük-
séges talajmechanikai mérések elvégzésre kerültek. A szakvélemény
120.000 Ft + áfa összegbe került, emellett azonban még gondoskodni
kell a statikai szakvélemény elkészíttetéséről is.

A következő napirend az óvoda bővítésének beruházása tárgyában
készült előterjesztés megtárgyalása volt. Mint ismeretes, az önkormány-
zat 2005-ben pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség TRFC kiírására, amelynek eredményeként 66,5 millió Ft
összegű támogatást ítéltek meg az önkormányzat számára. A beruházás
időközben megvalósult, majd 2007. szeptember 6-án a Magyar
Államkincstár és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség hely-
színi ellenőrzést folytatott le, melynek során kiderült, hogy a konyha fel-
újítása során több, a pályázatban szereplő konyhai eszköz, berendezés
beszerzése és beállítása nem történt meg, mintegy 2,9 millió Ft értékben.
Ennek következtében ez a támogatási részösszeg az önkormányzattól
visszavonásra került a kamatokkal emelt összegben. Fentiek miatt a fel-
tárt hiányosságokkal összefüggő felelősségi kérdések megállapítása
érdekében a képviselő-testület létrehozta a „Napköziotthonos Óvoda
bővítése projekt megvalósulását Vizsgáló Bizottság”-ot, melynek tagjai:
Lakatos József, Polgárné Nagy Elvira és Kovács Sándorné képviselők let-
tek, a vizsgálat elvégzésére 60 munkanapot biztosított a testület. 

A képviselő-testület korábbi ülésén felhatalmazást adott az önkor-
mányzat polgármestere és a Tömöri Lajos, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke számára, hogy folytasson tárgyalást a lakossági ivóvíz-
bekötési program beindításáról. Ennek eredményeként ezen az ülésén a
testület úgy határozott, hogy a 25 000 Ft összegű bekötési díj felét, azaz
12.500 Ft-ot az önkormányzat és a HIDRO VP Kft. 50 %-50 % arányban
kifizeti azon kérelmezők helyett, akiknél az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át. A díj másik felét természetesen a kérelmezőnek kell teljesítenie egy
összegben. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal építéshatósági cso-
portjához lehet írásban benyújtani 2007. december 31-ig.

A képviselő-testület az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról
szóló 7/1998. (II.23.) sz. rendelet áttekintését követően felhívta az önkor-
mányzat jegyzőjét, hogy ahelyett készítsen egy új rendelet-tervezetet a
képviselő-testület soron következő ülésére.

A testület határozott arról is, hogy részt vesz a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ „GKM Útpénztár” előirányzat finanszírozásában
meghirdetett, az országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapí-
tására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozásra irányuló pályázaton. Ezzel össze-
függésben a testület felhívta az önkormányzat jegyzőjét, hogy folytasson
előzetes vizsgálatot arról, hogy a 48-as sz. főúton forgalomlassító sziget
kialakítása, illetve a sebességkijelző tábla telepítése milyen műszaki meg-
oldással és mekkora költséggel lenne megvalósítható, majd ennek az
eredményétől függően gondoskodnia kell a kétféle műszaki megoldásra
vonatkozó pályázati anyagok elkészítéséről is a következő testületi ülésre.

Végül a képviselő-testület felhatalmazta az önkormányzat polgár-
mesterét, hogy a Polgármesteri Hivatal Adó- és Költségvetési Irodájában
található számítógépeken telepített programok karbantartására és javí-
tására átalánydíjas szerződést kössön Papp Gábor vállalkozóval.

2007. október 10-én is sor került egy rendkívüli ülésre, amelyen első-
ként arról döntött a testület, hogy felhatalmazást ad az önkormányzat
polgármesterének arra, hogy a Művelődési Ház felújítása-bővítése stati-
kai problémáinak tisztázásához, illetve az építés folytatásához szükséges
statikai tervek elkészítésére megbízási szerződést kössön a STATIKUSok
Szerkezettervező Mérnöki Iroda Bt-vel. A szakértői vélemény tervezési
díja 350 000 Ft+áfa.

Ezt követően tájékoztatás hangzott el arról, hogy mivel a Móricz
Zsigmond utca Bagaméri úthoz való csatlakozása nem megfelelően lett
elkészítve a kivitelezés során, ezért azt a garanciális felelősség keretén
belül az INFRA-SPED Kft. kijavítja. Ezen munkálatok műszaki ellenőrzé-
séről is gondoskodni kell, ezért a testület felhatalmazta az önkormányzat
polgármesterét, hogy a Móricz Zsigmond utca garanciális munkálatai-
nak műszaki ellenőrzésére kössön megbízási szerződést a CSI-RI ’97.
Tervező és Szolgáltató Bt-vel. A műszaki ellenőrzés költsége jelen eset-
ben bruttó 100 000 Ft lesz.

Ménes Andrea

Mi kell ahhoz, hogy kívül-belül nő maradhasson?
Méhnyakszűrés 3 évente legalább egyszer!

Az ÁNTSZ szervezésében
méhnyak-szűrési program
indult, amely minden hölgy
(nemcsak azok, akik behívó-
levelet kaptak) számára nyi-
tott. Tegyen egészsége érde-
kében és vegyen részt az
immár harmadik alkalom-
mal szervezett Liliom
Programban. Keresse fel

nőgyógyászát, aki fájdalom-
mentes vizsgálat keretén
belül elvégzi a szűrővizsgá-
latot. A vizsgálaton megje-
lent hölgyek (2007 szeptem-
berétől kezdődően!) nyere-
ményjátékon vehetnek részt,
ha kitöltenek egy szelvényt
és 2008 február 15-ig elkül-
dik a megadott címre. A

szelvény és a beküldési
cím a művelődési házban
megtalálható! Kérjük, mi -
nél többen éljenek a lehető-
séggel, és vegyenek részt
saját érdekükben rákszűré-
sen, ugyanis az idejében
diagnosztizált betegség tel-
jes mértékben, nyom nélkül
gyógyítható!

Bagaméri három szobás, fürdőszobás ház, nagy kerttel
eladó. Irányár: 3 millió forint. Érdeklődni a 06-30/6862852-
es telefonszámon.
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A Központi Statisztikai Hivatal 2007. november 12. és
november 30. között mezőgazdasági gazdaságszerkeze-
ti összeírást hajt végre az ország 1220 településén, köz-
tük Vámospércsen is.

Ez azt jelenti, hogy a KSH Szegedi Igazgatóságának
igazolvánnyal ellátott számlálóbiztosai házról házra jár-
va, az előírt adatfelvételben található valamennyi címet
felkeresnek. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy közreműködésük-
kel segítsék a gazdaságszerkezeti összeírás eredményes
végrehajtását.

Polgármesteri Hivatal

ÉRTESÍTÉS
mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírásról

A Váci utca elején
lévõ

GG  AA  RR  DD  RR  OO  BB
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

OKTÓBERBEN SZÜLETTEK:
JURKOVICS RÉKA

(Jurkovics Attila és Vámos Katalin)
KOLOMPÁR RÓBERT ALEX

(Kolompár Eszter)
KOVÁCS MIKLÓS
(Kovács Miklós és Piránszki Beáta)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
SZABÓ LAJOS és HAJDÚ ZSUZSANNA
PÉNTEK BÉLA és BIRI CSILLA
ROZÁLIA

HUNYADI LAJOS és PAPP MÓNIKA

AKIK MÁR
NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:

NAGY SÁNDORNÉ
(sz: Hamza Ida)
GÖNCZI ANDRÁS ZOLTÁN
GELLÉN TÍBOR
KISS GÁBORNÉ
(sz: Medgyesi Eszter)
GUBA JÓZSEF
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„Még visszavárlak minden este,

Mikor a csillagok kigyúlnak,

Hívlak százezerszer,

Míg szavaim sírásba borulnak,

Milyen szomorú 

mindig egyedül lenni,

Valakit mindenütt 

hiába keresni.”

Bicskei Imre

„Már három éve annak, hogy el kellett
menned,

Pedig csak 54 év telt el feletted.
Sírod előtt most is meghatódva állunk,
Temetőbe járó lett bánatos családunk.
Szerettél bennünket, ezerszer elmondtad,
Kínzó fájdalmadat soha nem mutattad.
Bíztattál minket, „ne sírjatok”,
Meglátjátok, újra meggyógyulok.
Vágyunkat csak a képzelet szülte,
A fájdalom szívünket tovább gyötörte.
Küzdöttél végig, míg erődből tellett,
Végül mégis Te lettél a vesztes.
Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon,
Köszönni, búcsúzni sem volt alkalom.

Az idő nem gyógyítja sebeinket,
Mert te igazán szerettél bennünket.
Egy célod volt, a családodért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Szerető feleség, anya voltál, csodálatos

nagymama,
Bánatos családod nem feled el soha.
Egy reményünk van, ami éltet és vezet,
Hogy majd egyszer találkozunk veled”

Férjed, leányod, fiad, menyed, vejed
és unokáid:  Niki, Jocó, Tomi. 

Köszönet mindazoknak, 
akik emlékét szívükben őrzik.

EMLÉKEZÉS

Jernyei Józsefné szül: Bartha Erzsébet

„BÖZSI MAMÁRA”

Imre nap emlékére 

Feleséged, fiad, lányod

EMLÉKEZÉS

A szerető férjre, édesapára,
nagyapára, apósra

Franciskovics Béla
posthumus rendőr őrnagyra, 

a debreceni vasúti rendőrőrs 
volt parancsnokára, 

az 1956-os forradalomban tanúsított 
példamutató nemzeti helyetállásárt 
a Magyar Köztársaság Elnöke által 

adományozott kitüntetés tulajdonosára

halálának 20. évfordulóján

„Miért, miért, miért?
Kérdésünkre választ 
Nem ad sem föld, sem ég.
Lényed hiánya szívünkben 
Itt van még.
Soha nem múlik el
Amíg tart e földi lét.”

Hűséges feleséged Edit, fiunk: Béla,
Menyünk: Edit, unokáink: Editke és Bécike



Évnyitó buli

Október 12-én rendezték meg a felső tagozatosok
tanévnyitó buliját, melyen felavatták az ötödikeseket.
A mókás feladatok (körjáték, lufifújás, múmiakészítés,
párostánc, seprűlovaglás) sikeres elvégzése után
beléphettek a felsősök népes táborába.

Író-olvasó találkozó

Az iskola könyvtárában október 17–én az érdeklődő
diákok személyesen találkozhattak, beszélgethettek és
kérdezhettek Nógrádi Gábor ifjúsági regényírótól. A
hét film – elsősorban Koltai Róbert alkotásai – forga-
tókönyvét is író neves vendég a városi könyvtár meg-
hívására az Őszi Gyermekkönyvnapok rendezvényre
érkezett hozzánk.

Testvériskola

Október 20-án iskolánk kis küldöttsége látogatott
testvértelepülésünkre, Szilágynagyfaluba. Az ottani
Arany János Napok programjai jó alkalomnak bizo-
nyultak az ismerkedésre. A viszontlátogatásra  novem-
ber 9-10-én kerül sor, amikor is a szilágynagyfalui diá-
kok és tanáraik  látogatnak el hozzánk.

Versenyek és eredmények

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár által meg-
hirdetett rajzpályázaton népmeséhez kellett illusztrá-
ciót készíteni. A 8.a osztályos Szűcs Réka közönségdí-
jat kapott.

A Szentgyörgyi József Egészség- és Környe -
zetvédelmi Megyei Versenyen is indultak diákjaink.

Az 5-6. évfolyamosok V. helyezést értek el: Mészáros
Anett (6.a), Keserű Richárd (6.c), Franciskovich
Béla (5.c).

A 7-8. évfolyamosok a IX. helyen végeztek: Újvári
Krisztina (8.a), Zudor Gábor (8.b), Kovács Zsófia
(7.c). Felkészítő tanáraik: Elekné Laczkó Judit és
Fodor László.

Tanulóink a Vámosringen október 14-én megrende-
zett ralliversenyen is remekeltek: Junior kategóriában
Oláh Imre (2.a) I., Csuth Emese (5.c) II., Mitruska
Máté (2.c) III. helyezést ért el. A 700 cm3-es autók kate-
góriájában Csuth Emese (5.c) II. helyen végzett.

A debreceni atlétikai versenyen 19 tanuló képviselte
iskolánkat. Innen sem tértek haza üres kézzel diákjaink:
a 40 m-es futásban Nagy Cintia (2.c) és Grega Kitti
(4.c) is a II. helyen, 700 m-en Kitti a III. helyen végzett.

Tarr Anita

Diáksport

Megkezdődtek a körzeti diákolimpia küzdelmei lab-
darúgás és kézilabda sportágakban. Különböző kor-
csoportokban hét iskola 6 kézilabdacsapata és 18
focicsapata küzd azért, hogy tavasszal a legjobb képvi-
selje a vámospércsi körzetet a magasabb szintű verse-
nyeken. Legjobban a második korcsoportos focistáink
szerepeltek: minden mérkőzésüket magabiztos, góle-
rős játékkal nyerték. A harmadik korcsoportos csapat
még szintén továbbjuthat: ők három győzelemmel és
egy vereséggel, rosszabb gólkülönbséggel lettek cso-
portjukban másodikok.

Eredmények:

I. kcs. fiú labdarúgás
Vámospércs-Nyírábrány 0 -0

II. kcs. fiú labdarúgás
Vámospércs-Nyíracsád 4-1
VámVámospércs-Fülöp 7-0
Vámospércs-Nyírábrány 5-1

III. kcs. fiú labdarúgás
Nyíracsád-Vámospércs 1-0
Vámospércs-Bagamér 2-0
Vámospércs-Fülöp 3-2
Vámospércs-Nyírábrány 4-0

III. kcs. leány kézilabda
Vámospércs-Nyírábrány 8-12

A IV. korcsoportosok versenye előreláthatólag no -
vemberben zajlik majd.

Fodor László
Diáksportbizottság, Vámospércs

Fegyelmi eljárás a volt jegyző ellen
Beszélgetés Ménes Andrea polgármesterrel

Ez év nyaráig – mint
tudjuk – Dr. Tóth Kálmán
töltötte be a jegyzői posz-
tot a vámospércsi önkor-
mányzatnál, aki a 2003-as
pályáztatás során, a
pályázók közül - a telepü-
lés polgármesterasszo-
nya szerint is – a legalkal-
masabbnak tűnt a város
hivatalának vezetésére.
Azóta sajnos változott a
testület véleménye.

– Bár Ön az előző képvi-
selő testületnek is tagja volt,
így valamilyen szinten bi -
zonyára ismerte a jegyző
urat, ám közvetlen munka-
kapcsolatba csak a tavaly
októberi beiktatását köve-
tően kerültek. Hogyan tud-
tak együtt dolgozni? Meny -
nyire sikerült összehangol-
niuk a feladatokat?

– Elég rosszul indult a
közös munkánk, hiszen
miután kiderült, hogy meg-
nyertem az önkormányzati
választást, ő egy időre eltűnt,
és csak néhány nap nyomo-
zás után tudtam utolérni.
Mint utóbb kiderült, az omi-

nózus időszakban konzultá-
ciója volt az egyetemen,
melyet azonban, sajnálatos
módon, elfelejtett velem
közölni. S mivel elvileg az ő
feladata a jogfolytonosság
biztosítása az önkormány-
zatnál, azt gondolom, elvár-
ható lett volna tőle, hogy
hivatalba lépésemkor leg-
alább tájékoztat, nincs-e
esetleg olyan folyamatban
lévő ügy, melyben határidőt
csúszhatunk, vagy olyan
teendő, mely nem tűr halasz-
tást – még akár a beiktatáso-
mig sem. Pláne abban a sajá-
tos helyzetben - amikor min-
denki tudta, hogy a település
régi polgármestere, aki 16
évig töltötte be e posztot,
súlyos beteg lett, majd októ-
ber 10-én el is halálozott –
még inkább arra kellett vol-
na törekednie, a bizonyta-
lanság előidézése helyett,
hogy megnyugtassa a kedé-
lyeket, és elkezdődhessen a
városért folyó, közös, érdemi
munka. Kezdettől fogva úgy
vettem észre, nem mutat
különösebb hajlandóságot a
közreműködésre, és nem
éreztem, hogy ő munkatársi
kapcsolatot akarna velem
kialakítani. Valahol azonban
mégis bíztam abban, hogy az
idők folyamán majd javul a
munkakapcsolatunk minő-
sége, de nem így lett. Sőt,
idő  közben több olyan do -
logra is fény derült, ami tűr-
hetetlen volt, s ezért döntött
úgy a képviselő testület,
mint Dr. Tóth Kálmán mun-
káltatója, hogy fegyelmi eljá-
rást indít ellene.

Túl a szerepkörén

– Milyen okok voltak
azok, amelyek a fegyelmi
eljárás megindítását indo-
kolták?

– Néhány átnyúló beruhá-
zással kapcsolatban, illetve
lakossági bejelentések vé -
gett vissza kellett keresnünk
bizonyos ügyeket, és azt
tapasztaltuk, hogy rengeteg
szabálytalanság történt az
elmúlt időszakban. Sok em -
bernek az a véleménye a
városban, hogy nem kell a
múltban kutakodni, hanem
csak előre kell tekinteni és a
jövőt tervezni. A gond az,
hogy ezek az ügyek még a
mai napig úgymond kísérte-
nek minket, ezért azt gondo-
lom – ha nem szeretnénk,
hogy az elmúlt években
elkövetett hibákért a lakos-
ság minket okoljon – nem
tekinthetünk el attól, hogy a
tényleges felelősöket meg-
keressük. A jegyző úr ellen
egyrészt azért indított a kép-
viselő-testület fegyelmi eljá-
rást, és azért függesztette fel
a munkavégzés alól, mert
kiderült, hogy a testületi
határozatokat sorozatosan
nem hajtotta végre, s erről a
képviselő-testületet nem tá -
jékoztatta. Ezáltal elmond-
ható, hogy munkaköri fel-
adatait nem a jogszabályok-
nak megfelelően látta el,
tekintettel arra, hogy nem
biztosította a helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény-
ben foglalt előírásokat.
Napvilágra kerültek továbbá
furcsa szerződések, melye-
ken Fagyal Barna távollété-
ben, csupán névbélyegzője
és Dr. Tóth Kálmán aláírása
szerepeltek, holott köztudo-
mású, hogy a helyettesítési
rend szabályzatban rögzí-
tett. Ennek megfelelően a
polgármester akadályoztatá-
sa, hosszabb távolléte esetén
– ha az idő alatt valamilyen
kötelezettséget kénytelen
vállalni az önkormányzat –
csak a következő, kötelezett-

ségre jogosult személy, azaz
az alpolgármester írhat alá
helyette.

Jutalom-kérdőjelek

– El kell azt is mondanom,
hogy egy lakossági bejelen-
tést követően, kiderült, hogy
az Alsó vasútsoron, illetve a
Kenderes kert utcában el
nem végzett, illetve rossz
minőségű munkáért vettek
fel pénzt, amit az önkor-
mányzat első osztályú minő-
ségben átvett. Emiatt az ügy
körülményeinek kivizsgálá-
sára három tagú vizsgálóbi-
zottságot hozott létre a Kép -
viselő-testület, és Dr. Tóth
Kálmán ellen egy újabb
fegyelmi eljárást indított. Az
ügyészségnél a már említett
két ügyben ismeretlen tettes
ellen büntetőeljárást lefoly-
tatását kezdeményeztük, és
az eljárás jogerős befejezésé-
ig a második fegyelmi eljá-
rást felfüggesztette a testü-
let a nyomozás végéig. Fel -
merült az is, hogy 2006 szep-
temberében a 25 éves jubile-
umi jutalmát felvette a jegy-
ző úr, úgy, hogy a képviselő-
testület erről határozatot
nem hozott, márpedig a
jegyző munkáltatója a képvi-
selő-testület. Utalványozás
nélkül, a határozat meghoza-
tala előtt néhány nappal
került felvételre a pénz.
Felmerült a gyanúja annak
is, hogy jogtalanul vette fel
ezt a jegyző, de ebben is a
vizsgálatok még folynak.
Esetében - fiatal korából adó-
dóan és az érettségit adó spe-
ciális szakközépiskolai évek
elfogadhatósága, beszámít-
hatósága miatt – ugyanis
nem egyértelmű, hogy van-e
25 éves közszolgálati jogvi-
szonya.

Hassó Adrienn

Ménes Andrea

Ismét arany oklevelet kaptak
A többszörös országos

arany minősítéssel ren-
delkező népdalkör a Kár -
pát-medencében is meg-
állta a helyét. 

Október második szom-
batján Mezőkövesden ren-
dezték meg a Vass Lajos

Népzenei Verseny regioná-
lis elődöntőjét, ahonnan
arany oklevéllel tértek haza a
harmincegy éve működő
népdalkör tagjai. Így tovább-
jutottak a középdöntőbe,
amelyet előreláthatólag ja -
nuárban rendeznek meg. –
Csodálatos összhangban,

gyönyörű, tiszta hangon
énekeltek az asszonyok, tud-
tam, hogy be fogunk kerülni
a középdöntőbe. Hál’ isten-
nek a zsűri tagjai – Vass
József és Széles András – is
így látták. A verseny rangját
az emeli, hogy az egész
Kárpát-medencében zajla-

nak az elődöntők és a közép-
döntők, s a jók közül is csak
a legjobbak jutnak túl a ros-
tán. A versenyen való részvé-
tellel, nemcsak a városnak,
hanem egész Hajdú-Bihar
megyének dicsőséget sze-
reztünk – mondja Tóth
János, a csoport vezetője.

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

Nógrádi Gábor a gyerekek között

A népdalkör ismét bizonyított
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Finiskezdet négy pontra a dobogótól

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 mûve lõ dési házban. 

09. PÉNTEK: HARRY POTTER ÉS A FŐNIX RENDJE (142 perc)
Színes, szinkronizált, am. kalandfilm

16. PÉNTEK: TÖRÉS (120 perc)
Színes, am. thriller

23. PÉNTEK: A SIMPSON CSALÁD (99 perc)
Színes, szinkron,am. animációs vígjáték

30. PÉNTEK: FÉRJ ÉS FÉRJ (114 perc)
Színes, szinkronizált, am.filmvígjáték

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor, munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat –  Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

Egyaránt öt-öt meccset
tudtak le a labdarúgók, és a
kézilabdázók is az elmúlt
időszakban. A focisták mér-
lege három győzelem és két
vereség volt, míg a kézisek
mind az öt találkozójukat
elbukták. Utóbbi gárda az
idei első pontszerzéséhez a
Nádudvar II. elleni idegen-
beli derbin állt, amikor is
minimális, egygólos vere-
séggel tértek haza a fiúk. A
többi összecsapáson semmi
esélye nem volt a társaság-
nak még egy szoros ered-
mény eléréséhez sem. Így a
Balmazújváros (25-9), a
DKSE II. (31-19), az Amatőr
KK (27-11), végül az őszi sze-
zon záró fordulójában a
Püspökladány (43-9) is ma -

gabiztosan gyűjtötte be elle-
nünk a két bajnoki pontot. A
megye II.-ben szereplő fut-
ballistáink a Mezősas elleni
hazai vereséggel kezdték a
mögöttünk álló hónapot,
majd Szentpéterszegen egy
3-1-es diadallal köszörülték
ki a csorbát. Ezt követően itt-
hon 1-0-ra vertük a Hajdú -
sámsont, ám mielőtt bein-
dult volna a „henger”, Ko -
nyáron 2-1-re a hazaiak győ-
zelmével zárult a 11. forduló
összecsapása. A legvégén
aztán jött a Nagyrábé, s egy
végig izgalmas, kiélezett
mérkőzésen 3-2-es győze-
lem mel sikerült itthon tarta-
ni mind a három pontot.
Ezzel az Oláh legények a 6.
helyről, a dobogótól mind-

össze négypontnyira kezd-
hetik meg az őszi szezon
finisét. 

A megyei II. osztályú 
labdagó bajnokság

állása

1. Blondy FC 12 8 2 2 27-11 26
2. Földes 12 7 4 1 27-11 25
3. Nyírábrány 12 7 2 3 35-18 23
4. Tiszacsege 12 7 1 4 26-22 22
5. Mikepércs 12 5 5 2 23-18 20
6. Vámospércs 12 6 1 5 22-17 19
7. Konyár 12 5 3 4 15-21 18
8. Hajdúhadház 12 5 1 6 25-18 16
9. Nyíracsád 12 4 4 4 15-19 16

10. Nádudvar 12 4 3 5 19-17 15
11. Körösszakál 12 4 2 6 19-25 14
12. Mezősas 12 4 1 7 24-25 13
13. Fülöp 12 3 4 5 17-27 13
14. Görbeháza 12 2 5 5 11-21 11
15. Nagyrábé 12 2 3 7 12-23 9
16. Szt.-pétersz. 12 2 1 9 13-37 7

Betakarítási ünnep az óvodában
Október második péntek-

je a szokásosnál is izgalma-
sabb volt a napközi otthonos
óvodában. Lógott az eső
lába, de ez nem riasztotta el
a lelkes óvónéniket és gyere-
keket, hogy a hagyományos
szabadtéri hagyományőrző
napot megrendezzék. Ven -
dégeket is hívtak, akik nép-
dalokkal, népitánccal, Dob -
sa Zsiga bácsi  pedig tangó-
harmónika-muzsikával já -
rult hozzá a színes program-

kavalkádhoz. Érdekes látni-
valókkal szolgáltak a „terep -
asztalok”, amelyek a csopor-
tok kreativitásáról győzték
meg a személőket. Leg -
nagyobb sikere a Micimackó
csoport hagyományos falusi
udvart ábrázoló asztala volt,
amelyen minden figura, esz-
köz és tárgy csak őszi termé-
nyekből készült. A szülők
által összegyűjtött sok szép
zöldségből  és gyümölcsből
is gusztusos kiállítás kereke-

dett, s a szőlődarálás és -pré-
selés, a töksütés, a gyümölcs-
kóstolás s az idén újdonság-
nak számító szabadtéri főzés
is hozzájárultak ahhoz, hogy
a gyerekek megismerjék a
falusi élet szokásait. Élve -
zettel vettek részt a sorjáté-
kokban, amelyen a feladatok
miről is szólhattak volna,
mint a betakarításról. Az el -
maradhatatlan szekerezésre
hét feldíszített „jármű” állt
elő, amelyeken dalolva,
vigadva végigjárták a város
utcáit, megállásra késztetve
a járókelőket. Hatalmas ová-
ció hallatszott a sorjáték
helyszínéről is, ahol krumli
ültetésből, tökcipelésből,
dió célbadobásából kellett
jeleskedni. 

Az intézmény vezetője,
Németh Jánosné és az óvó-
nők fontosnak tartják a
program szervezését, hisz a
kis ovisok egyre ritkábban
láthatnak hagyományos falu-
si tevékenységeket, ugyanis
a fiatalok kertjében manap-
ság – még egy vidéki kisvá-
rosban is – legtöbbször csak
fű, fa, virág nő. Ismerkedés a zöldségekkel. Fotó: Sz.Vrancsik Éva

Tisztelgés a szépkorúak előtt
Október 19-én Ménes

Andrea polgármester meg-
hívására zsúfolásig megtelt a
művelődési ház nagyterme.
Idősek napja ünneplésére
került sor, ahol a városveze-
tő köszöntőjében beszélt az
idősek világnapja jelentősé-
géről, a megbecsülésről, a
generációk együttéléséről, s
arról, hogy a történelemben
mindig alapvető volt az idő-
sek nevelő szerepe – ez a

mai kor számára is kiutat
jelenthetne. A köszöntés
végén hosszú, boldog éveket
kívánva, a fiatalabb generá-
ciók számára bölcsességet,
tapasztalatot és mosolyt kért
a jelenlévő vendégektől,
amit a mi feladatunk lesz
továbbadni azoknak, akik
utánunk következnek –
mondta a városvezető.

A köszöntő után a negye-
dik évfolyamos diákok He -

teyné Nagy Ildikó, Rácz Ildi -
kó és Nagy Gyuláné tanár-
nők vezetésével megható,
könnycsalogató műsorral
kedveskedtek a jelenlévők-
nek, majd a debreceni Dé -
libáb Nótaklub énekesei
közismert magyarnótákból,
cigánydalokból és slágerek-
ből összeállított műsora szó-
rakoztatta a szépkorú kö -
zönséget, majd szerény ven-
déglátásra is sor került.

Zsúfolásig megtelt a nagyterem

Emlékezés a szabadság hőseire

A főtéri parkban álló
kopjafa előtt emlékez-
tek az egybegyűltek az
1956-os forradalom és
szabadságharc 51. év -
for dulójára. 

A első és második világ-
háborúk valamint az 1956-
os forradalom és szabad-
ságharc emlékezetére az
elmúlt évben állíttatott
mementóhelyül szolgáló,
három méternél is maga-
sabb kopjafa közadakozás-
ból készült. A Nyári István
fafaragó kezemunkáját dí -
csérő alkotás a város főte-
rén, a református temp-
lomdomb szomszédságá-
ban méltó hely szín az
emlékezésre. Az  október

22-én tartott rendezvé-
nyen a Himnusz hangjai
után Sütő Csaba tanító
Tamás Lajos versét szaval-
ta, majd Ménes Andrea pol-
gármester emlékezett a
forradalom eseményeire.
Külön köszöntötte azokat
a megjelenteket, akik
tanúi voltak az ’56-os ese-
ményeknek. „Itt, a soraink
kö zött, idős, a tisztes mun-
kában, s gyakran nem
kevés szenvedésben meg-
öregedett emberek, szom-
szédaink, ba rátaink, szüle-
ink, nagyszüleink is állnak.
Hadd köszöntsem őket
most mindannyiunk nevé-
ben kü lön szeretettel” –
hangzott el a szónoklat ele-
jén. A városvezető hangsú-

lyozta: „A ma emberének is
megvannak a maga csatái,
merjük remélni, s mi
mindannyian arra törek-
szünk, hogy a demokrácia
eszközeivel sikerül élhe-
tőbb világot teremte-
nünk”, majd be szélt arról,
mit jelent a mai fiatalok-
nak ’56 üzenete.

Az ünnepi beszédet kö -
vetően a megjelent szerve-
zetek, pártok, civil szer-
vek képviselői koszorúkat
he lyeztek el a mártírok és a
szabadság hőseinek emlé-
kére, majd a Szózat hangja-
ival ért véget a bensőséges
emlékezés.

Fotó és szöveg:
Sz.Vrancsik Éva

Az ünneplők egy csoportja

Vámospércsi futók öröme
Többször adtunk már hírt

arról, hogy Papp Sándor és
Dani János futóversenyeken
vesznek részt. Az elmúlt idő-
szakban csatlakozott hozzá-
juk Rácz Ildikó is, aki alig
három hónapos rendszeres
edzés után futotta élete első
versenyét. A trió azóta – ha
csak teheti – képviseli váro-
sunkat a megmérettetése-
ken. Legutóbb Papp Sándor
a Bécs – Budapest közötti
350 km-es távot futotta
végig a határőrség csapatát
erősítve. Előtte kettesben
Rácz Ildikóval vettek részt a
Kassán megrendezett mara t-
honi futáson, s szeptember-
re is esett egy verseny, ame-
lyen mindhárman résztve-
vők voltak. Rácz Ildikó és Papp Sándor

Megfelelő létszámú jelentkezés esetén a művelődési ház
szilveszteri „házi bulit” szervez a mozi teremben. A jelentke-
zések sorrendjében maximum 50 fő elhelyezését tudjuk biz-
tosítani. Kérjük a részvételi igényeket november 20-ig  jelez-
ni a művelődési ház dolgozóinál. Költségkalkuláció a jelent-
kezők igényétől függően, de maximum 5.000.-ft /fő 

Telefonszám: 591-038

Szilveszteri  
előzetes
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