
„Balegyenesek”
Gondolom, a vámospércsiek is szép számban elmen-

nek voksolni március 9-én, vasárnap (remélhetőleg a
jogosultaknak legalább 60-70 százaléka) – mint aho-
gyan az országos előrejelzések mutatják. A közvéle-
ménykutatók szerint az igenek győznek majd a nemek
fölött, s természetes is ez. Mert van-e, lesz-e épeszű
ember, aki önnön érdekei ellen szavaz(na)? 

Természetesen viharos volt a kampányhétvége,
Gyurcsány Miskolcon győzködte híveit, Orbán Viktor
pedig Miskolcon szerepelt. A Fidesz pillanatnyi teen-
dőjének ezt tartja: „megpróbáljuk visszavenni a
demokráciát, véget vetve a hazugság politikájának”.
Igazából nehéz megmondani, mennyire éli meg a vidé-
ki lakosság a jelenlegi helyzetet, mennyire mélyen értik
a szavazás tétjét mondjuk Nyíracsádon, Hencidán vagy
éppen Vámospércsen. Mennyire felkészültek napra
készen a saját érdekeiket illetően. Abban bízzunk, hogy
többnyire tájékozottak az emberek, tudják, mire megy
ki a játék, s aki voksol majd, tudja: mit miért tesz. Miért
mond igent vagy nemet. 

Azt viszont érzi a nép, hogy évről évre rosszabbul él,
hogy valamiféle banánköztársasággá lett ez az ország,
ahol vadászbombázókat vesznek a feje fölött, az ő meg-
kérdezése nélkül, s tudja, hogy növekszik (visszanő) az
oroszoktól való függés a Déli Áramlat nevű földgázve-
zeték révén. 

Érzi, megéli, hogy egyre többet dolgozik egyre keve-
sebb pénzért, akinek pedig nincs munkája, évekig hiá-
ba próbál elhelyezkedni, a szociális juttatások elégte-
lenek. Az esélytelen ember  feleslegesség-érzésében
egyre gyakrabban nyúl a pohár után, „rágja” a halált
ígérő cigarettát, nézi a Mónika-show-t, ez is mákony,
eltereli a figyelmet a mindennapok bajairól. Nincs
jövőképe, nem érezheti, hogy országát építő, felelős
ember is lehetne, akár. De hát mondta is a kormányfő:
akinek itt nem tetszik, elköltözhet Szlovákiába, akár-
hová, mehet, amerre az ég szőke, fel is út, le is út.
Ahelyett, hogy maga a kormány menne – oda, ahová
tömegek kívánják. Szóval, a kisember, a kis- és közép-
vállalkozók kapják sorra a kormány balegyeneseit, rá  -
adásul a szívükre, mert tudjuk a választási szlogenek-
ből: a szív baloldalon van. Dögölj meg! – értelmezi a kis-
ember a fentről jövő üzeneteket, amelyek infláció és
áremelés, újabb adónemek formájában testesülnek
meg. Áprilisban emelik a gáz árát, emelnék a vizitdíjat
ezer forintra, ha a nemek győznének. 

Kissé röhejes, hogy a posztkádárista, az ex-KISZ-
fiúk, szocialista (de szociálisan meglehetősen érzéket-
len) kormány mondja az ellenzékre, hogy kádáriz-
must, szocializmust akar, amikor a nemek beikszelésé-
re buzdítja a népet. Szocializmus? Akkor legyen az, de
olyan, amilyen Svédországban, Finnországban, Dániá -
ban és Norvégiában van. 

Hassó Adrienn 
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Helyszín: Művelődési ház nagyterme

Az általános iskolai tanulói által
előadott műsor után – 13 órakor – koszorúzás

a Petőfi szobornál

Az ünnepségre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Hagyományteremtő disznótor
A disznótor a vidéki élet

vidám, hagyományos tevé-
kenységei közé tartozik. Ma -
napság kihalóban van ez a
csa ládokat is összetartó, ba -
rátokat összekovácsoló, fő -
leg a téli időszakra jellemző
esemény. A disznóölés utáni
lakoma, s az azt követő boroz-

gatások alkalmat ad tak és
adnak a kellemes együttlétek-
re. Ezt a szokást felelevení-
tendő szervezte meg a képvi-
selő-testület La katos József
képviselő javaslatára már  -
cius első napján a disznótort,
amelyre meghívást kaptak a
polgármesteri hivatal, az in -

tézmények dolgozói és csa-
ládtagjai, a környező telepü-
lések, a Vámos települések
valamint a romániai testvér-
település – Szi lágynagyfalu –
vezetői is. A három sertést
helyi gazdáktól vásárolták
meg a szervezők, ahol a per-
zselés és tisztítás is történt.

Ezután kerültek a  félbevá-
gott jószágok – a hús mik-
roszkópos vizsgálata után – a
rendezvény helyszínére, ahol
a három csapat tagjai egy-egy
kiváló böllér irányítása alatt
elkezdték a feldolgozómun-
kát.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Vámospércs Városi Önkormányzatának képvi-

selő-testülete 2008. február 4-én tartotta soron
következő ülését. Első és második napirendi pont-
ként megtárgyalta és elfogadta Vámospércs tele-
pülésszerkezeti tervét valamint Vámospércs sza-
bályozási tervét és helyi építési szabályzatát.
Következő napirendi pontokban rendelet-módo-
sításra került sor, Vámospércs változtatási tilalom
alá vont területén a tilalom feloldásáról valamint
egyedi kérelmek alapján változtatási tilalom alá
vont területén a tilalom feloldásáról döntött a tes-
tület. Ötödik napirendi pont alatt a testület felha-
talmazta a polgármestert, hogy a Részletes
Rendezési Terv tervezési munkálataira legalább
három településszervezési munkák végzésére
jogosult tervező árajánlatát kérje meg. Ezt követő-
en a testület felhatalmazta a polgár mestert, hogy
az önkormányzat nevében tárgyalásokat kezde-
ményezzen a 476/9 hrsz.-ú ingatlan társtulajdono-
sával a terület (vagy annak önkormányzati tulaj -
donba eső része) kizárólagos tulajdonjogának
megszerzése érdekében. Következő napirendi
pont alatt döntés született arról, hogy az önkor-
mányzat szerződést köt az ARCHI STAT Kft.-vel a
Vámospércs szakorvosi rendelő építési engedé-
lyes tervdokumentációjának elkészítésére.  Nyol -
cadik napirendi pont alatt a testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy folytasson további tárgya-
lásokat az önkormányzat nevében a művelődési
ház bővítésével felmerült közlekedési létesítmé-
nyek tervezésére a következő 3 céggel: Archicomp
Építészműhely, ARCHI STAT Kft., Meander
Építészműhely. A rövid szünetet követően tovább
folytatódott a testületi ülés, és döntött a testület
arról, hogy szerződést köt a Prizma Kft.-vel a
Köztemető parcellázási munkálatainak elvégzésé-
re. Tizedik napirendi pontként a testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a Kossuth utca vége,
Rövid utca, és a  Görbe utcán a csapadékvíz-elve-
zetésének vízjogi létesítési engedélyes tervei elké-
szítésére kérjen ajánlatot, és a legkedvezőbb aján-
lattevővel kössön az önkormányzat nevében szer-
ződést. Következő pontban az önkormányzat kar-
bantartási szerződést kötött a Schrack Seconet
Kft.-vel a Vámospércs Iskola utcai Általános iskola
tűzjelző rendszerének felülvizsgálatára, karban-
tartására. Ezt követően az önkormányzat tervezé-
si szerződést kötött a Hajdú-Via Kft.-vel az Iskola
utcai iskola konyhájához szükséges zsírfogó
műtárgy vízjogi létesítési engedélyes tervdoku-
mentációjának elkészítésére. 

Tizenharmadik napirendi pont alatt döntés
született arról, hogy az önkormányzat tervezési
szerződést köt a VIATERV Magas- és Mélyépítő
Kkt.-vel a művelődési ház bővítésével felmerült
közlekedési létesítmények tervezésére. A követke-
ző két napirendi pontban közoktatási kérdések-
ben döntött a testület, megtárgyalta a Vámos -
pércsi Általános Iskola Pedagógiai Programját,
Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint a
Vámospércsi Óvoda Nevelési Programját, Szer -
vezeti és Működési Szabályzatát, s javasolta a doku-
mentumok elfogadását a Társulási Tanácsnak. Ezt
követően ügy határozott a testület, hogy a
Vámospércsi Hírek havi lap nem előfizetők részé-
re a lap árát 10 Ft-al megemeli, így az ára nem elő-
fizetők számára 110 Ft-ra módosul, míg az előfize-
tőknek marad a 100 Ft-os havi előfizetési díj, illet-
ve az önkormányzat szerződést köt a Fábián
Nyomdaipari Bt.-vel a Vámospércsi Hírek havi lap
előállítására, valamint a Vámospércsi Hírek havi
lap főszerkesztőjével, Erdei Sándorral. Következő
napirendi pontként a testület a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásá-
ról szóló 9/2005.(VI.10.) ÖR  módosításától és
kiegészítéséről döntött. A rendelet kiegészült a
következő bekezdéssel: „A támogatás megállapítá-
sára az ügyfél a kérelem elbírálását követő hónap
1. napjától jogosult, illetve a támogatásban való
részesülés megszüntetésére kerül a jogosultság
megszüntetését, megalapozó döntést követő
hónap 1. napjától.”, valamint pontos defínicóként
meghatározásra került a „család” fogalma, mivel a
rendeletben a „részesít(het)i azt a családot” szó-
fordulat szerepel: „Család: egy lakásban együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössé-
ge, közeli hozzátartozó: a házastárs, élettárs, kor-
határra való tekintet nélkül a tartósan beteg gye-
rek”. 

Következő napirendi pontban döntött a testü-
let a 2008-ban óvodai- és általános iskolai étkezte-
tésben alkalmazandó térítési díjakról: óvodás gye-
rek 260 Ft/nap, menzás gyerek 215 Ft/nap, nap-
közis gyerek 335 Ft/nap. Huszadik napirendi
pontban a testület arról döntött, hogy jóváhagyja
a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Megállapodását és az Alapító
Okiratot, delegálta a polgármestert a Debreceni
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsába valamint a társulás tagjaként
részt vesz a  Környezet és Energia Operatív
Program által  kiírt „A települési szilárdhulladék-
lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs prog-
ramok elvégzése” (KEOP-2.3.0.) tárgyú pályáza-
ton. Következő napirendi pont alatt döntés szüle-
tett arról, hogy elfogadta a testület a Hajdú -
hadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodását és Alapító Okiratát a 2008 január
31-ikei módosításokkal egységes szerkezetben. A
rendes napirendi pontokat követően különfélék
megtárgyalására került sor: elsőnek a Vámos -
pércsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat beadvá-
nya, amely alapján a testület úgy határozott, hogy
szociális földprogramban részt vettek számára az
adó- és költségvetési iroda nyilvántartásában sze-
replő hátralékosok esetén a pótlékot és kamattar-
tozást elengedte, s csak a tőke megfizetésére köte-
lezte. Következőkben a Napköziotthonos Óvoda

bővítésének beruházása során feltárt hiányossá-
gok felelősségi kérdéseinek megállapítása tárgyá-
ban tett Vizsgáló Bizottsági jelentést ismertette
Nagyné Polgár Elvira települési képviselő, ame-
lyet a testület a benne foglaltakkal együtt elfoga-
dott, s felhatalmazta a polgármestert és az aljegy-
zőt, hogy kezdjen egyeztető tárgyalásokat a kivite-
lezővel és a műszaki ellenőrrel, illetve az egyezte-
tő tárgyalások eredménytelensége esetén a pol-
gármester és az aljegyző tegye meg a szükséges
jogi lépéseket. Ezt követően zárt ülésre került sor. 

Vámospércs képviselő-testülete a következő
ülését 2008. február 14-én tartotta. Első napi-
rendi pontként megtárgyalásra és elfogadásra
került Vámospércs önkormányzatának 2008. évi
költségvetése. Ezt követően a Vámospércsi Kht.-
vel kapcsolatban születtek fontos döntések: alapí-
tó okiratában szereplő tevékenységi körök kiegé-
szítése megtörtént, Vámospércsi Kht. ügyvezető-
jévé kinevezte Dr. Rácz Norbertet 2008. február
15-től 2013. február 15-ig valamint a felügyelő
bizottság tagjai közül egy főnek a felmentését és
egy új tagnak a kinevezéséről is határozott a testü-
let. Következő napirendi pont alatt sor került a
Szociális Szolgáltatató Központ alapító okiratá-
nak módosítása, erre a jogaszályok változásai
miatt volt szükség. Ötödik napirendi pontként az
önkormányzat szerződést kötött a Prizma Kft.-vel
a Vámospércs Város 476/9 hrsz-ú földrészlet meg-
osztásához szükséges geodéziai munkák elvégzé-
sére. Ezt követően a Debreceni Vízmű Zrt. 2008.
vízvizsgálatra szóló ajánlatának megtárgyalására
és elfogadására került sor, amely alapján a kötele-
zően előírt vízvizsgálatok elvégzéséhez az önkor-
mányzat megkötötte a szerződést. Hetedik napi-
rendi pont alatt ismertetésre került az Észak-
Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal által írt
észrevétele, amely alapján a testület felhatalmazta
az aljegyzőt, hogy tegye meg a szükséges lépé  -
seket. Különfélék alatt különböző kérelmek meg-
tárgyalására került sor: a Hajdú-Bihar Megyei
Közoktatási Közalapítvány kérelmének a testület
helyt adott, a Vámospércsi Ifjúsági Program -
szervező Egyesület által benyújtott kérelmet a tes-
tület nem támogatta, a Hajdú-Bihar Megyei Ka -
tasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Polgári
Védelmi Kirendeltség által benyújtott kérelmét
elviekben támogatja a testület, valamint szándék-
nyilatkozatot bocsátott ki, ami alapján Vámos -
pércs  anyateleppel és Nyíradony Város Örssel
köztestületi tűzoltóságot hoz létre 2008. évben,
illetve Dr. Balogh Ádám ügyvéd által benyújtott
kérelmet támogatta a testület. Ezt követően zárt
ülésre került sor. 

Vámospércs képviselő-testülete következő,
rendkívüli ülését 2008. február 20-án tartot-
ta. Első napirendi pontként a művelődési ház és
könyvtár által a NKA Közművelődési Szakmai
Kollégiumához benyújtandó „Művészeti, alkotó
jellegű és honismereti nyári bentlakásos tábor
támogatása” programjára (kódszám: 2032) be -
nyújtandó pályázathoz a szükséges 50% önerőt,
azaz 360 000 Ft-ot az intézmény költségvetésében
biztosította az önkormányzat. Második napirendi
pontként a kistérségi járóbeteg-szakellátó köz-
pont pályázatáról döntött a testület: a képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy Vámospércsen egy
korszerű járóbeteg-szakrendelő épüljön, és ebből
a célból pályázatot kíván benyújtani az Egész -
ségügyi Minisztérium TIOP 2.1.2/07/1. kistérségi
járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fej-
lesztése című pályázati felhívására, a fejlesztés
helyszínéül kijelöli Vámospércs, Marinka 476/13.
hsz-ú ingatlant, elfogadta az előterjesztés elvá-
laszthatatlan mellékletét képező fejlesztési megál-
lapodást és felhatalmazta a polgármestert a doku-
mentum aláírására. Ezt követően a testület úgy
határozott, hogy a művelődési ház és könyvtár
2006. évben megkezdett felújítását és átépítését a
2008-as évben folytatják, a statikai megerősítésé-
hez és a II. emelet üteméhez szükséges összeget a
2008. évi költségvetés terhére biztosítja. Negyedik
napirendi pontban döntés született arról, hogy a
testület jóváhagyta a „Megállapodás”-t, amely
Lengyel Róbert és az önkormányzat között létre-
jött, a vámospércsi, belterületi, a felek osztatlan
közös tulajdonában álló, 476/9 hrsz. alatti ingatlan
közös tulajdonjogának természetbeni megosztás-
sal történő megszüntetéséről szólt. Ötödik napi-
rendi pontban a képviselő-testület az önkormány-
zat 2008. évi belső ellenőrzési tervét elfogadta.
Következő napirendi pontban döntött arról a tes-
tület, hogy megbízást ad Dr. Balogh Ádám ügyvé-
di irodájának arra, hogy képviselje az önkormány-
zatot különböző perekben. Ezt követően a testü-
let döntött arról, hogy csatlakozik a TIOP-
1.1.1./07/1. „A pedagógia módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”
című pályázathoz. Ezt követően zárt ülésre került
sor. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete következő, rendkívüli ülését 2008.
február 28-án tartotta. Első napirendi pontként
a testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be
„Munkaerő-piaci menedzser felhívásra” és együtt-
működési megállapodást köt a Vámospércs Városi
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a pályázat
közös benyújtására. Második napirendi pontként
a testület úgy határozott, hogy szerződést köt a
HMB Kereskedelmi és Vállalkozási Kft-vel a
Vámospércs, Béke u. 3. alatti általános iskola sze-
mélyfelvonó engedélyezési tervének az elkészíté-
sére és a szakhatósági felülvizsgálatára. Ezen kívül
a polgármester tájékoztatót adott a testületnek „a
Pedagógia Módszertani Reformot Támogató
informatikai Infrastruktúra fejlesztése” pályázat-
ról. Ezt követően zárt ülésre került sor. 

Ménes Andrea
polgármester

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
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2008. március 9-én 
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FORGALMI ÜZEMEFORGALMI ÜZEME

AUTÓBUSZ-AUTÓBUSZ-
VEZETÕVEZETÕ

MUNKATÁRSAKAT KERES 
FELVÉTELRE

FELTÉTELEK:
„D” kategóriás jogosítvány és PÁV II.,
belföldi személyszállítási szakvizsga,

egészségügyi alkalmassági csoport: 2,
orvosi egészségügyi alkalmasság,

min. 2 éves igazolt gyakorlat (3,5 t feletti)
erkölcsi bizonyítvány (egy hónapon belüli)

Jelentkezni személyesen:
Balogh Zoltán üzemigazgatónál:

Debrecen, Déli sor 55., Telefon: 52/ 521-861
Dobos László üzemigazgatónál:

Debrecen, Autóbusz-állomás,  Tel.: 52/ 518-186
Kolozsvári Gergely üzemigazgatónál:

Berettyóújfalu, Honvéd u. 13. Tel: 52/518-190

A B-FÚRÓ Kft.
4264  NYÍRÁBRÁNY

48-as főút 27 km szelvény

sóder, folyami homok, 
építési homok,

töltőhomok, termőföld, 
zúzott kövek,

műkő, cement, mész
folyamatosan kapható
a helyszínen 

és kiszállítva is!

Építőipari kisgépek 
bérelhetők!
(Döngölők, 

lapvibrátorok, stb)

Információ:
FÚRÓ JÁNOS

06-30/99-88-569.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk  a lakosságot, hogy az első félévi  helyi
adók pótlékmentes befizetési határideje

2008. március 17-e.

A magánszemélyek kommunális adóját a 70 éven felü-
lieknek továbbra sem kell megfizetniük, az önkor-
mányzat az  adómentességet a helyi rendelet alapján  biz-
tosítja.
A befizetések teljesítéséhez a csekket kiküldjük. A vál-
lalkozók az iparűzési és vállalkozó kommunális adó
befizetését, ha lehetőségük van rá, átutalással szívesked-
jenek rendezni.

Dr. Danó János 
aljegyző   

E M L É K E Z É S

BERKE  LAJOSNÉ 
(Kertész Margit)

halálának 1. éves évfordulójára

„Az élet úgy hozta, 
hogy magunkra maradtunk.
Ezernyi álmunk szétfoszlott,
Mert akit szerettünk, itt hagyott”.

Lányaid, fiad, vejeid és unokáid: 
Sanyika, Danika, Renáta, és Diána,

És mindazok, akik emlékét megőrizték

A helyi választási iroda 2008. feb-
ruár 22-ig valamennyi választópol-
gárhoz eljutatta a népszavazásról szó-
ló értesítőt, amelyből mindenki meg-
tudhatja, hogy melyik szavazókörben
szavazhat. A népszavazáskor Vá mos -
pércsen ugyanaz az 5 szavazókör
működik, mint legutóbb, a 2006. évi
önkormányzati választások során. 

Amennyiben a választópolgárhoz a
fenti időpontig nem érkezett meg az
értesítő, a Polgármesteri Hivatal -
ban meggyőződhet ar ról, hogy
szerepel-e a névjegyzékben, illet-
ve kérheti névjegyzékbe vételét.
Mindez azért fontos, mert a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottság
már nem vehet fel senkit a névjegy-
zékbe. Az értesítő bemutatása egyéb-
ként nem feltétele a szavazásnak.

Aki nem az állandó lakhelyén
akar szavazni, annak igazolást
kell kérnie. Aki azért kért igazolást,
hogy Vámospércsen szavazhasson, az
választójogát kizárólag a 2. számú sza-
vazókörben (Béke u. 1. Város háza)
gyakorolhatja. 

Mozgóurnát a választópolgá-
rok csak írásban kérhetnek, a sza-
vazás napjáig a Helyi Választási Iroda
vezetőjétől, a szavazás napján pedig
annak a szavazókörnek a szavazat-
számláló bizottságtól, amelyhez a
névjegyzék szerint tartoznak. 

További információ:

Helyi Választási iroda: 
4287 Vámospércs, Béke u. 1., 
Tel.: 52/591-503.

Kancafedeztetés
Nyírábrányban

3981 Görbeháza 

Nónius-421
A hajdúsági nóniusz típust
megtestesítő fedező mén.

Utódaiban kifejezetten 
örökíti a típusos félkos fejet, 

a szépen ívelt nyakat.
Jó fogatló! 

Apja a Hortobágy IX.
több mint egy évtizedig 

versenyzett négyes fogatban. 
Színe: sötétpej. 

Méretei: 156/168, 196,21.
Kancák panziós 
elhelyezésére is 
lehetőség van.

Felállítási hely:
Fúró János, 

4264 Nyírábrány, Rákóczi u. 39.
Telefon: 06-30/9988-569

HITELEK 

AKÁR JÖVEDELEMIGAZOLÁS
NÉLKÜL, AKÁR 
„BÁR”-LISTÁSOKNAK IS
- LAKÁSHITELEK
- SZABAD FELHASZNÁLÁS
- HITELKIVÁLTÁS
- EGYÉB TARTOZÁSOK

KIVÁLTÁSA 
(ÖNKORMÁNYZATI,
APEH…)

BIZTOSÍTÁSOK

- GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉG-
BIZTOSÍTÁSOK 

(AKÁR A LEGOLCSÓBBAN)
- CASCO
- LAKÁS ÉS 

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK
- NYUGDÍJPÉNZTÁRAK
- EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
- ÉLETBIZTOSÍTÁSOK
- MEZŐGAZDASÁGI 

BIZTOSÍTÁS

BEFEKTETÉSEK

- EURO ÉS FORINT ALAPÚ
- BEFEKTETÉSI ALAPOK FOR-

GALMAZÁSA

HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, BEFEKTETÉSEK MINDENKINEK!

10 BANK, 10 BIZTOSÍTÓ EGY HELYEN!

Telefonos egyeztetés esetén házhoz megyek.
Információ: 06/20-572-9371, 06/30-381-6982.



Matematika-verseny
Február 22-én iskolánkat 17 tanuló képviselte

Debrecenben a Zrínyi Ilona matematika-versenyen.

Farsang
Több hetes készülődés után február utolsó napján

mutathatták be zenés-táncos előadásaikat a diákok. A
színvonalas fellépések után 18 óráig bulizhatott a diák-
sereg.

Ping-pong
Február 16-17-én a Budaörsön megtartott országos

asztalitenisz-versenyen csapatban az V. helyen végez-
tek a vámospércsi versenyzők. Felkészítő: Ács Péter

Tarr Anita

Mi a véleménye a népszavazásról?

Hagyományteremtő disznótor
(Folytatás az 1. oldalról.)
A képviselő-testület böllé-

re Vásárhelyi József, a polgár-
mesteri hivatalé Sallai Fe -
renc, az iskola és óvoda csa-
patának böllére pedig Fe -
rencz Zoltán voltak, akik
szakmájuk szerint is böllérek.
Míg a szorgos kezek kolbászt,
hurkát varázsoltak a röfik-
ből, a vendégek ismerkedtek
egymással, a csapatokkal és
kóstolgatták a disznófogó
pálinkákat, a forralt borokat,
amelyekből versenyt is hir-
dettek. A hagyományos tél-
búcsúztatás fontos mozzana-

ta, a kiszebábégetés sem
maradt el. Rácz Ildikó tanár-
nő, aki képviselő is egyben,
kedves műsort szerkesztett,
amit a gyerekek nagy lelkese-
déssel mutattak be az akkor-
ra már szitáló eső ellenére.
Éppen a műsorra érkezett
meg Tasó László országgyűlé-
si képviselő, aki a csapatokat
körbelátogatta. A csapatszel-
lemet is szemrevételezte a
pártatlan zsűri, mint aho-
gyan a kész étkeket is. A tájház
udvarán kemencében sült a
hurka, kolbász, üstökben főtt
a toroskáposzta és sült a friss

tepertő. A helyi résztvevők és
a vendégek – akik között
jelen volt Kocsis Róbert a
Hajdú-Bihar Megyei Köz -
gyűlés alelnöke valamint a
Vámos Telepü lé sek Szövetsé -
gének elnöke, Hám László is
– közösen fogyasztották el a
finomságokat. 

A Vámospércs legjobb
disznóölő csapata címet a
polgármesteri hivatal és in -
tézmények dolgozóiból ver-
buválódott csapat érdemel-
te ki, míg a Vámospércs leg-
jobb disznótorosát készítő
csapat az iskola és óvoda dol-

gozói lettek. Humoros aján-
dékokkal díjazta a zsűri a leg-
jobb disznófogó pálinkát és
a legjobb forralt bort is, ame-
lyek elengedhetetlen kellé-
kei egy hagyományos disz-
nótornak. A program végén,
mint egy igazi falusi disznó-
torból, kóstolóval távoztak a
vendégek s a csapatok tagjai
is. A sikeres rendezvény
reményt ad arra, hogy tény-
leg elinduljon egy hagyo-
mány, s évről évre egyre
több résztvevő bevonásával
megrendezésre kerüljön a
disznótor.                (Sz. V. É.)

Borbírálat tizenhetedszer
Február közepén tartot-

ták a művelődési házban a
hagyományos borversenyt.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Ménes Andrea
polgármester és több helyi
képviselő is. Az immár har-
madik alkalommal a romá-
niai Székelyhíd szőlősgaz -
dáival közös program nem
csak a borok bírálatáról szól,
hanem a baráti szálak ápolá-
sáról is. Egyre kevesebb a
szőlős gazda városunkban,
az viszont örvendetes, hogy
néhány fiatal kedvet kapott
az ősök örökének ápolásá-
hoz. Dankó Tamás, Könnyű
Ferenc, Bányai Csaba,
Gyallai Imre, Tóth József a
fiatalabb generációt képvi-
selték a versenyen. Tizenöt
helyi és tizenhárom vendég-

bort bírált a zsűri. Ezúttal
egymás borait minősítették
a gazdák. A vámospércsiekét
a székelyhídiak, és fordítva.
Érdekességnek számít, hogy

a határ túloldalán a fehér
borok vannak többségben,
míg a helyi gazdák vörös
borokban kiválóak. A város-
vezető a díjazottak részére

oklevelet és ajándékokat
adott át, majd reményét
fejezte ki, hogy még húsz év
múlva is lesznek gazdák,
akik foglalkoznak szőlőmű-
veléssel és akkor is lesz bor-
verseny. A helyi verseny
után egy héttel a székelyhídi
borbírálatra is elkísérte a
polgármester asszony a gaz-
dákat. Száznál is több bort
bíráltak, a mieink a közép-
mezőnyben végeztek.
Helyi eredmények: 
Vörös bor kategória: 

III.   Gyallai Imre                                                                  
III.   Szalontai Miklós
III.  Tóth József

Fehér bor kategória: 
III.  Könnyű Ferenc
III. Vincze Ferenc
III. Nagy Imre

Fotó és szöveg: (Sz. V. É.)

JANUÁRBAN SZÜLETETTEK:
SZABÓ ADRIENN (Hajdu Zsuzsanna és Szabó Lajos)
NAGY ZOLTÁN TIBOR (Kozma Zsuzsanna és Nagy Zoltán)

FEBRUÁRBAN SZÜLETTEK:
KORCSMÁROS GÁBOR MÁRK (Lemák Gabriella és Korcsmáros
Gábor)
LAKATOS RÓBERT (Balogh Kornélia és Lakatos Róbert)
NAGY CSENGE (Villás Erzsébet és Nagy János)
BERÉNYI LEILA BARBARA (Berényi Barbara és Kacsándi Norbert)
PLAVECZ KINCSŐ (Gábori Csilla és Plavecz Barna)
SZABÓ LETÍCIA MAGDOLNA (Horváth Magdolna és Szabó Béla)

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:
GUBA IMRE TAMÁS JÓZSEF
ID. PAPP SÁNDOR RÁCZ SÁNDOR

FEBRUÁRBAN HÁZASSÁGKÖTÉS NEM VOLT

MM EE GG KK ÉÉ RR DD EE ZZ TT ÜÜ KK

Február végén a hagyományoknak megfelelően
farsangi mulatsággal búcsúztatták a telet 

az óvodások is. Ötletes jelmezekben nem volt hiány,
bizonyítja ezt a fenti csoportkép is. Nemcsak 

a gyerekek, hanem az óvónénik is maskarába bújtak
Fotó: Sz. V. É.

Ovifarsang

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

id. PAPP SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

ifj. MAGYAR JÓZSEF

IMRE

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

részvéttel osztoztak.

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK

AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS EE KK
A Szurokfőzőben – Huszti mellett – 3 hold torma-

föld öntözési lehetőséggel eladó vagy kiadó. Ér dek -
lődni lehet az 52/425-291-es telefonszámon.

A Domb utca 24. szám alatti ház eladó. Érdeklődni
a 726-090-es vagy a 210-085-ös telefonszámokon.
Irányár: 5,2 millió forint.

Ipari területen (Kovács tanya környéke) 1400 m2-es
telkek eladók. Érdeklődni lehet a 06-70/94-33-177-es
telefonszámon.

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

SALLAI FERENCNÉ munkanél-
küli: Feltétlenül el fogok menni
szavazni március 9-én. Bár –
őszintén szólva – vannak kétsé-
geim a jövőt illetően. Sőt – mivel
az egyik és másik oldal is, a vélt
népszavazási eredmény függvé-
nyében, lényegében folyamato-
san riogat bennünket – sajnos
még azt is elképzelhetőnek tar-
tom, hogy talán még a jelenlegi-
nél is rosszabb lesz a helyzet. A
vizitdíjból befolyt összeget – ha
el törlik e rendelkezést – valahon-
nan máshonnan így is, úgy is be
fogják majd hajtani rajtunk.

SZABÓ JÓZSEFNÉ eladó: Attól tar-
tok, még ha a többség igennel is
fog szavazni, nem biztos, hogy
lesz foganatja. Én azért el fogok
menni. Az országgyűlési válasz-
tások óta már annyiszor bebizo-
nyosodott, hogy a kormány a
nép akaratával szemben viszi
véghez a programját, nem törőd-
ve a tüntetésekkel, a romló élet-
színvonallal, s az ehhez párosuló
elégedetlenséggel. Mióta vizitdí-
jat fizetünk, csak azt látjuk, hogy
lényegesen megnövekedett a
várakozási idő, így kevesebb
beteget tudnak naponta ellátni.

BÁNYAI LAJOSNÉ nyugdíjas: Már
a népszavazás kiírásával sem
értek teljes mértékben egyet,
hiszen ez rengeteg pénzébe kerül
majd az államnak. Ettől függetle-
nül – ha már lehetőség van rá – le
fogom adni én is a voksomat.
Tudjuk, fizetni senki sem szeret,
így nyilvánvalóan sokan mérge-
lődnek, hogy egy-egy orvosi vizs-
gálat 300 forintba kerül. A magam
részéről nem tartom rossznak a
vizitdíj bevezetését, mert bízom
abban, hogy hosszú távon ennek
köszönhetően javul az egészség-
ügyi ellátás színvonala.

SZABÓ BÉLA festő-mázoló: Sze -
rintem, a lakosság jelentős része
– részben a közvélemény-kuta-
tók által megjósolt „igenek-győ-
zelme” miatt – úgy gondolja, a
népszavazás már el van döntve,
éppen ezért – ellentétben velem
– lehet, hogy sokan otthon ma -
radnak. Én szívesen megfizet-
ném a vizitdíjat, ha az egészség-
ügyi ellátás színvonal-emelkedé-
sét tapasztalnám, de – mint lát-
juk, érezzük – ez nem így van. A
tandíj bevezetésével viszont a
legkevésbé sem értek egyet,
mert sérti az esélyegyenlőséget.

KRAJCSIK ISTVÁNNÉ eladó: Igaz -
ságtalannak és elfogadhatatlan-
nak tartom a vizitdíjat, mert a
kormány az egészségügyből a
közelmúltban kivont súlyos mil-
liárdokat fizetteti meg most
velünk Úgy gondolom – látva a
jelentős társadalmi elégedetlen-
séget –, hogy érvényes lesz a nép -
szavazás, ám kérdéses, mi lesz 9-e
után. Ami biztos:10-e, a többit
meglátjuk. Tartok tőle, hogy
minden marad a régiben, mert
Gyurcsánynak a hatalom meg-
tartásához még mindig megvan
az elegendő támogatottsága.

SZŰCS ATTILÁNÉ eladó: Már az
úgynevezett reformok beveze-
tésénél felelősségre kellett volna
vonni a miniszterelnököt, aki a
2006-os kampányban a koalíció
által ígértek ellentétét valósítot-
ta meg, a mi kívánalmaink elle-
nére. Ezért is örülök, hogy ilyen
fontos kérdésekben, mint vizit-
díj, kórházi napidíj, tandíj, végre
megkérdezik a véleményünket,
és én is kötelességemnek érzem,
hogy az urnákhoz járuljak. A
népszavazástól mindenképpen
valamiféle pozitív változást re -
mélek.

Társasági esemény a borbírálat

Mókás produkciókban nem volt hiány

Fotók és szöveg: Hassó Adrienn

Az első osztályosok beíratása

Ideje: 2008. március 12. 14 és 17 óra között
2008. március 20.   7-től 10 óráig

Helye: Iskola úti iskola igazgatóhelyettesi iroda
(I. em.)

Kérjük a szülőket, hogy a következőket szíves-
kedjenek magukkal hozni:

– születési anyakönyvi kivonat
– óvodai szakvélemény
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– tankönyvtámogatáshoz emelt családi pótlék 

esetén igazolás
– diákigazolványhoz 1 db fénykép és 550 forint
– bármely a gyermekre vonatkozó szakvélemény

Az iskola vezetősége



SS PP OO RR TT MM ÁÁ RR CC II UU SS II MM OO ZZ II MM ŰŰ SS OO RR

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

MÁRCIUS 7. PÉNTEK: A NEMZET ARANYA 2 – TITKOK

KÖNYVE (115 perc)
(Színes, szinkronizált, am. akciófilm)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelet!

14. PÉNTEK: AZ ARANY IRÁNYTŰ (105 perc)
(Színes, szinkronizált, am. kalandfilm)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelet!

21. PÉNTEK:  VÁGY ÉS VEZEKLÉS (130 perc)
(Színes, angol romantikus film)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelet!

28. PÉNTEK: MÉZENGÚZ (90 perc)
(színes, szinkronizált, am. családi rajzfilm)
Korhatár nélkül megtekinthető!

Hüllők iá l l í tá s  
(talán utoljára)

Kétévente újabb és újabb
különleges állatokat tartal-
mazó terráriumokkal telt
meg a művelődési ház nagy-
terme. Február végén egy
hétig, negyven hatalmas, im -
pozáns hüllőlakhelyet te -
kint hettek meg az érdeklődő
látogatók. A szelídebb állato -
kat akár kézbe is foghatták,
megsimogathatták a gyere-
kek, akik egyáltalán nem
irtóztak a hatalmas kígyók-
tól, teknősöktől és egyéb
csúszó-mászóktól. Sajnos el -
képzelhető, hogy utoljára
kerültek ilyen közel ezekhez

az állatokhoz, ugyanis Szűcs
Sándor, aki gyermekkora óta
„szerelmese” a hüllőknek,
felszámolni készül a hatal-
mas állományt, amelyekkel
közösen élnek egy  debrece-
ni panellakásban. Két éves
kisfiának szinte játszótársai
a szelídebb állatok, de a tar-
tásuk egyre nagyobb terhet
ró a családra, ezért kényte-
len megválni kedvenceitől,
amelyek sok kedves percet
szereztek a kiállításlátogató
közönségnek a megye szinte
valamennyi településén.
Fotó és szöveg:  (Sz. V. É.)

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

Szándéknyilatkozat az együttműködésről
„Keress magadnak egy vi -

déki nagymamát!” – így szól
a Nagymama alapítvány jel-
mondata. A budapesti szék-
helyű civil szervezet kap -
csolatot létesített a Vámos
Települések Szövetségével,
amelynek a tizenegy ma -
gyar országi „vámos” elő és
utónevű település a tagja –
közöttük városunk is. A szö-
vetség február 12-én Buda -
pesten tartott elnökségi ülé-
sen – amelynek Ménes And -
rea polgármester is tagja –
a napirendek között szere-
pelt az együttműködési lehe-
tőségek kialakítása a vámos
települések és az alapítvány
kö zött. Akkor fogalmazó-
dott meg, hogy a március
1-jén (szombaton) Vámos -
pér csen megrendezésre ke -
rülő hagyományteremtő disz  -
nótor alkalmas lesz arra,
hogy a két szervezet aláírja
a szándéknyilatkozatot az
együttműködésről, ugyanis
valamennyi érdekelt fél meg-
hívást kap a rendezvényre. A

Nagymama Alapítvány részé-
ről Szabó Gábor úr kora dél-
előtt érkezett  városunkba. A
rendezvény és a település is
elnyerte tetszését, s főleg az
az örömhír, hogy már je lent-
kezett egy „nagymama”, aki
szívesen fogadna vendég-
ségbe városi gyerekeket,
vagy családot. Hám László a

Vámos Települések Szövet -
sé ge elnöke a megállapodás
másik aláírója is örömét fe -
jezte ki, hogy éppen a vidéki
élet  hagyományaihoz kap-
csolódó  rendezvényen ke -
rült aláírásra a megállapo-
dás. Jelen voltak a dokumen-
tum aláírásakor a vendég-
ségbe érkező városvezetők,

köztük Felházi József Vá -
mos újfalu polgármestere és
a képviselő-testület tagjai,
valamint a helyi képviselő-
testület jelenlévő tagjai. A
nagy sajtóérdeklődést kivál-
tó programot Ménes Andrea
polgármester köszöntő sza-
vai után ünnepélyes keretek
között írták alá az érintettek.
„A mai világban fontos, hogy
a vidéki és a városi emberek
közeledjenek egymáshoz,
barátságok alakuljanak ki,
emberi kapcsolatok épülje-
nek, amelyek szebbé, tartal-
masabbá teszik az életün-
ket.” – mondta a szövetség
elnöke a megállapodás alá-
írása után. Szabó Gábor
megköszönte a lehetőséget,
s reményét fejezte ki, hogy
minél több városi család
kapcsolatba kerülhet egy-
egy vidéki családdal, s meg-
ismerkedik a falusias élet
értékeivel, szépségeivel –
legyen az akár egy falusi
disznótor! 

Fotó és szöveg: Sz. V. É.

Hám László (balról) és Szabó Gábor a két aláíró

TTééllbbúúccssúúzzttaattóó   bbááll   aazz  iisskkoolláábbaann
Összefogással minden

si kerül – ez volt a mottója
az elhatározásnak, amit a
képviselő-testület tagjai és
a nemrégiben alakult PIR-
CSIKE nevű civil szer vezet
a télbúcsúztató bál szerve-
zésekor megfogalmazott. 

Az iskola tornatermében
tartott mulatság igazi farsan-

gi hangulatú díszletek kö -
zött zajlott, amelyek So -
mogyi László képzőművész
és sok-sok ügyes társa keze-
munkáját  dícsérik. A vendé-
geket Ménes Andrea polgár-
mester asszony fo gadta és
egy-egy pohár pezsgővel
köszöntötte. A jókedv ráhan-
golásaként az egyesület né -
hány tagja (Ménesné Vincze

Anikó, Pol gárné Nagy Elvira,
Kovács Sándor és Kovács
Gyöngyi valamint Somogyi
László, aki rendezőként is
közreműködött) előadta Az
alkohol öl című bohózatot,
amelynek szerzője Fejér
István. A szépen terített asz-
talokra finom étkek kerül-

tek, a hangulatos zene mind-
mind hozzájárultak a kitűnő
hangulathoz. A fergeteges
bál sikerességét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy
a vendégek reggelig mulat-
tak. A szervezők ezúton is
köszönetet mondanak a sok
lelkes segítőnek.

Kikeleti műsor
Szeretettel meghívjuk  a lakosságot

Március. 16-án (vasárnap) 15 órakor tartandó  

kikeleti magyar nóta 
műsorra.

Fellépnek: 
A Debreceni Magyar Nóta Egyesület tagjai,

valamint Jeremiás Béla prímás és zenekara
Helyszín: Művelődési ház nagyterem

Belépés díjtalan!

A gyerekek élvezték a különleges kiállítást

Vágy és vezeklés Mézengúz

Mindenki jól mulatott

Hajnalig ropták a táncot (Fotók: Sz. V. É.)

Idegenbeli bravúrokra lesz szükség!
A Körösszakál elleni

hazai derbivel március 9-
én kezdik meg focistáink
a tavaszi pontgyűjtést. 

A tabella állása, no meg a
sorsolás ismeretében bátran
kijelenthető, hogy nehéz
tavasz előtt áll a társaság, leg-
alább is a célok megvalósítá-
sa szempontjából. Ha ugyan-
is dobogóra szeretne lépni
az Oláh-legénység, úgy a
hazai meccsek megnyerése
mellett idegenbeli bravú-
rokra is szüksége lesz. De
nézzük, kik is vendégesked-
nek nálunk! Az első körben
a négypontos hátrányban
lévő Körösszakál ellen köte-
lező a három pont. A 3. játék-
napon jön az ezüstérmes
helyen telelő Földes, s
bizony nagy szükség lenne a
győzelemre, bár egy döntet-
len sem számítana rossz
eredménynek. Az ezt követő
négy hazai meccsen egya-
ránt az alsóház csapatait
fogadjuk: sorrendben a

Fülöpöt (14. hely), a Görbe-
házát (13.), a Szentpétersze-
get (15.) és a Konyárt (12.).
Talán mondani sem kell,
hogy nagy csalódás lenne,
ha nem maradna itthon az
összes pont. A végén aztán
két nagyon fontos rangadó-
val zárjuk a hazai fellépés-
eket: előbb a jelenleg ötödik
Nyírábrányt, majd a most
negyedik Mikepércset fo-
gadjuk. Idegenben már sok-
kal nehezebb lesz, s az első
ilyen fellépés rögtön a máso-
dik fordulóban az éllovas
Blondy csapatánál vár
Führerékre. De az utána
következő négy idegenbeli
derbi sem lesz könnyebb: a
Nyíracsád, a Tiszacsege, a
Mezősas és a Hajdúhadház
egyaránt riválisnak számít, s
ezeken a meccseken kellene
legalább egy-két bravúros
pontszerzés a biztos előrelé-
péshez. Már csak azért is,
hogy a sereghajtó Nagyrábé
elleni fellépést követően ne
az utolsó fordulóban sorra

kerülő Nádudvar elleni talál-
kozón dőljön el a sorsunk.    

A csapat tavaszi
menetrendje

Március 9., 14,30:
Vámospércs–Körösszakál
Március 15., 15,00: 
Blondy FC–Vámospércs
Március 23., 15,00:
Vámospércs–Földes
Március 30., 15,00:
Nyíracsád–Vámospércs
Április 6., 15,30:
Vámospércs–Fülöp
Április 12., 15,30:
Tiszacsege–Vámospércs
Április 20., 16,00:
Vámospércs–Görbeháza
Április 26., 16,00: 
Mezősas–Vámospércs
Május 4., 16,30:
Vámospércs–
Szentpéterszeg
Május 10., 16,30:
Hajdúhadház–Vámospércs
Május 18., 17,00:
Vámospércs–Konyár
Május 24., 17,00: 
Nagyrábé–Vámospércs

Május 31., 17,00:
Vámospércs–Nyírábrány
Június 7., 17,00:
Vámospércs–Mikepércs
Június 14., 17,00: 
Nádudvar–Vámospércs

(Az ifjúsági mérkőzéseket
a felnőtt mérkőzések előtt
két órával korábban rende-
zik.)

A bajnokság állása

1. Blondy FC 15 11 2 2 38-12 35
2. Földes 15 9 4 2 36-13 31
3. Tiszacsege 15 9 2 4 36-25 29
4. Mikepércs 15 8 5 2 29-19 29
5. Nyírábr. 15 8 2 5 41-27 26
6. Vámosp. 15 7 1 7 26-23 22
7. Nádudvar 15 6 3 6 28-20 21
8. Hajdú.-ház 15 6 1 8 30-28 19
9. Mezősas 15 6 1 8 31-33 19

10. Nyíracsád 15 5 4 6 21-23 19
11. Körösszak. 15 5 3 7 23-31 18
12. Konyár 15 5 3 7 15-30 18
13. Görbeháza 15 3 7 5 16-25 16
14. Fülöp 15 3 5 7 22-38 14
15. Sz.-pétersz. 15 3 1 11 16-44 10
16. Nagyrábé 15 2 4 9 13-30 10

Faragó László
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