
Augusztus 20. 
története

Bár a Szent István-kultusz a Kárpát-medencében
több mint ezer éves múltra tekint vissza, augusztus
20-át nemzeti ünnepként csak a Horthy-rendszer óta
tartjuk számon. A történelem során sokan sokféle
nevet ragasztottak e jeles ünnepnap mellé, s voltak
korszakok, amikor a politika nem engedélyezte az
ünneplést. A legősibb emlék 1038. augusztus 20-a –
ekkor exhumálták Szent István testét a székesfehérvá-
ri Bazilikában, és ezen a napon avatták őt szentté. A
Hartvik-legenda szerint az uralkodó jobb kézfejét
épségben találták, e relikviát ma a budapesti Szent
István bazilikában őrzik. Mária Terézia uralkodása
idején Szent István napját ünnepelték, a – közbenjá-
rásával Dubrovnikból Budára visszakerült – Szent
Jobb ereklyét többek között ezen a napon állították
közszemlére.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leve-
rése után a Bach-huszárok kerek tíz évre likvidálták
ünnepeink közül augusztus 20-át. 1891-ben felmerült
az igény a magyar nemzeti ünnep megalkotására,
ekkor a parlamenti képviselők többsége március 15-e
és augusztus 20-a közül az utóbbit szavazták meg
munkaszüneti napnak. Először a Horthy-rendszer-
ben vált e nap a magyarság egyetemes ünnepévé,
amikor az ilyenkor szokásos hagyományos körme-
net mellett tűzijátékot, tisztavatást, gyöngyösbokréta-
műsort tartottak, és a sokgyerekes anyákat is kitün-
tették. A Rákosi-diktatúra alatt az eddig használt
Szent István nap elnevezést átkeresztelték először az
új kenyér, majd az alkotmány ünnepére, s egyúttal,
negyven évre tiltólistán szenvedett a körmenet. A
Kádár-rendszerben új elemekkel gyarapodott az
ünneplés: bevezették, s e napra rendszeresítették a
művészek, népművelők kitüntetését valamint augusz-
tus 20-ra időzítették a gyárak, iskolák, később a pénz
fogytával csak tornatermek, játszóterek avatási cere-
móniáját. Csak az érdekesség kedvéért: sokan párhu-
zamot vélnek felfedezni Szent István és Kádár János
életútjában, ami szinte káromkodásszámba megy.
Szerintük mindketten hataloméhesek voltak, akik a
cél érdekében külső segítséggel (István a német páncé-
los lovagság, míg Kádár a szovjet tankok bevetésével)
kerültek pozícióba, ezáltal egy idegen rendszert eről-
tettek az országra.

Ám azt ne felejtsük el, hogy államalapító kirá-
lyunk rendszere olajozottan működött, s a magyar-
ság felemelkedését szolgálta, addig a szocializmus
csak látszólag volt jó, és alapvetően vesztettünk, nem
is keveset a nagy szovjet barátsággal. De térjünk visz-
sza az ünnep történetére! A rendszerváltás után
összeült parlament – akárcsak száz évvel ezelőtt –
nem március 15-ét és nem is október 23-át, hanem
augusztus 20-át jelölte ki hivatalos állami ünneppé.
Ilyenkor szinte a világ minden részéről – így valószí-
nűleg Vámospércsről is sokan Debrecenbe látogat-
nak majd, ahol immár 42. alkalommal rendezik
meg a virágkarnevált, melyre büszkék lehetünk mi,
hajdú-bihariak, hiszen bátran kijelenthetjük, a ren-
dezvénynek nincs párja Európában. A mintegy húsz
felvonuló virágkocsi előtt és után hazai és külföldi
művészeti csoportok produkcióija lesz látható, a
mazsorettektől, a néptáncon keresztül a zászlófor-
gatókig. 

Akármilyen nehéz időket
élünk is, s akármilyen mérték-
ben sanyargat is bennünket
mai államunk, az örök magyar
államot most is és mindig illik
megünnepelnünk. Együtt, tisz-
teletteljes emlékezéssel és méltó-
sággal. 

Hassó Adrienn

Fókusz Tizenhetedik művésztelep a városban
Két hét alatt húsz művész alkotott Vámospércsen

Tizenhetedik alkalommal
nyitotta meg „kapuit” a Vá -
mospércs Művésztelep és
Grafikai Műhely július 26-
án. Két turnusban húsz alko-
tó dolgozott együtt a tájház-
ban, ahol minden feltétel
rendelkezésre állt a nyugodt
alkotómunkához. Az idén
jelentős összegű támogatást
kapott a művésztelep a Mé -
liusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Művelődési
Köz ponttól, amely intéz-
mén nyel Kulturális Part ner -
ségi Együttműködési Megál -
lapodást írt alá a város veze-
tője, Ménes Andrea. 

Ebben az évben az eddi-
gi hagyományos művészeti
program mellett első ízben
került sor egy „land art”
programra is – tudtuk meg

Fátyol Zoltán művészeti
vezetőtől. Az első héten kizá-
rólag erre a programra kap-
tak meghívást olyan új ta -
gok, akik e művészeti prog-
ram kiválóságai. Bukta Imre
Munkácsy díjas, Érdemes
művész, Fátyol Viola, a

MOME hallgatója, Kányási
Holb Margit iparművész,
Süli-Zakar Szabolcs festőmű-
vész, Csontó Lajos Mun -
kácsy díjas képzőművész
valamint Illés Dávid, Tóth
Máté, Nagy Sándor Zoltán és
Fátyol Zoltán, aki mind a két
ciklusban ellátta a táborve-
zetői teendőket.

A második ciklusban az
alapító és törzstagság érke-
zett. Kopócsy Judit festőmű-
vész, Brúgós Zenóbia festő-
művész, Seres Géza fotómű-
vész, Gonda Zoltán grafikus,
Papp Károly grafikusmű-

vész, Holló Barna képzőmű-
vész, a Nagyváradi Állami
Egyetem textil tanszakának
tanára, Maria Kuipers kép-
zőművész (Brighton, Ang -
lia), Ferenczy András, a Ko -
lozsvári Akadémia hallgatója
(Nagyvárad) valamint Lehó
István, Pekárovics Zoltán,
Somogyi László Gábor helyi
alkotók. 

Az alkotómunka mellett
jutott idő több közös prog-

ramra is. A tábor ötletadó
gazdája Dr. Pintye Ferenc
nyugalmazott főtanácsost
köszöntötték a 70. születés-
napján, aki meghatódva fo -
gadta Ménes Andrea polgár-
mester és a táborlakók ked-
ves köszöntését. Vendég ség -
be érkezett a Hajdú–Bihar
megyei Önkor mány zat alel-
nöke, Kocsis Róbert is vala-
mint a helyi képviselő testü-
let tagjai, hogy megismer-

kedjenek az alkotókkal és a
táborban zajló munkával. Az
egy időben zajló Debreceni
Művésztelep záró kiállítását
szintén közösen tekintették
meg a Kölcsey Központban,
utána ellátogattak a borkar-
neválra, ahol – milyen kicsi a
világ – Katics Gergely vá -
mospércsi borász invitálta
borkóstolóra a művészeket. 

Rajta kívül több támogató
önként, jó szívvel járult hoz-
zá a vendégek ellátásához,
amelyet ezúton is köszö-
nünk! Támogatók: Szentjóbi
Kálmánné, Ménes Andrea,
Hajdú Zoltánné, Dr. Csősz
Csilla, Méhész Sándorné,
Huszti János, Kovács Sán -
dorné, Polgárné Nagy Elvira,
Rácz Ildikó, Lakatos József,
Dr. Brúgós László, Lehóné
Szőke Irén, Szabó Jánosné
Margit és férje,  Hajdú Zol -
tánné Csilla és férje.

(Az alkotótábor hagyomá-
nyos záró kiállítására a mű -
velődési ház felújítási mun-
kálatainak befejezése után,
az átadó ünnepség kereté-
ben kerül sor, az időpontról
tájékoztatni fogjuk a kedves
érdeklődőket.) 

Kép és szöveg:
Sz. Vrancsik Éva
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2008. augusztus

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

Egymás munkáinak mustrálása

Köszöntötték a 70 éves
Pintye Ferencet 

Szalonnasütés gitárszó
mellett
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2008. július 03.-i Képviselő- testületi ülés elő napirendi pont-

jaként a Művelődési Ház és Könyvtár-bővítés, felújítása építési- kivite-
lezési munkáira megkötött vállalkozási szerződés Infra Sped Kft-vel
a 2006. október 25-i szerződés kijavítással és a 2008. június 19-i szer-
ződésmódosítással egységes szerkezetben, elfogadja a testület.
Második napirendi pontként elfogadja a Hajdúhadházi Többcélú
Kistérségi Társulás „Társulási Megállapodásának” valamint „Alapító
Okira tának” módosítását az alábbiak szerint a mellékelt egységes
szerkezetben:

I./1.) a.)A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás a „Társulási
Megállapodásnak” a  „Társulás pénzügyi és vagyoni alapjairól szóló
VIII: fejezet” 5. pontját az alábbi e) ponttal egészíti ki 

„ e) az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem telje-
sítése esetén irányadó eljárást - a társulás döntésétől függően  azon-
nali beszedési megbízás ( inkasszó) alkalmazását- a társulási tanács
esetileg dönti el. 

II.1) Társullási Megállapodás  módosítása:
A Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás „Feladat és hatás-

kör”-ről szóló III. fejezete A.) Közoktatási feladatok alfejezete kiegé-
szül az alábbiak szerint:

„c) Közoktatási intézményi feladat”
Egyidejűleg az „Általános rendelkezésekről szóló I fejezet A Tár -

sulás szakágazati besorolása, szakfeladatai”-ról szóló 8.) pontja az
alábbiakkal egészül ki:

(„ d) szakfeladatai:”)
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
II./2. Alapító Okirat módosítása:
Az  „Alaptevékenysége: (tevékenységi köre)főcím „szakfeladatok”

alcíme az alábbiak szerint egészül ki:
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Felkéri  a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosí-

tását ( egységes szerkezetben) írja alá.
Harmadik napirendi pontként Csuth Imréné települési képviselő

tiszteletdíjának felajánlásáról döntött a testület. 
2008. július 22-i Képviselő- testületi ülés elő napirendi pont-

jaként a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelet
módosítását tárgyalta, amelyet a testület elfogadott és megalkotta a
15/20008. (VII.22.) számú rendeletet. Második napirendi pontként a
képviselő-testülete az alábbi nyilatkozatot teszi a benyújtandó lét-
számcsökkentési pályázathoz: „A meglévő üres álláshelyeken, az elő-
reláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshe-
lyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a
pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentés-
sel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehe-
tőség.”

A Képviselő-testület döntése alapján az alábbiak szerint változik a
létszámcsökkentéssel érintett intézmények, és az önkormányzat
összesített engedélyezett létszámkerete:

– A Polgármesteri Hivatal 46,2 főről 45,2 főre,
– a Mátyás Király Általános Iskola 77,5 főről 76,5 főre,
– a Szociális Szolgáltató Központ 16 főről 14 főre,
– az önkormányzat engedélyezett létszámkerete pedig 207,7 főről

203,7 főre csökken.
Harmadik napirendi pontként az iskola egészségügyi- ifjúsági

egészségügyi szakfeladat megszervezésével a Vámospércsi Kht. bízza
meg.  Negyedik napirendi pontként a 225/2008. (VI.13.) ÖH-ban fog-
laltak alapján elkészült 2. számú szerződésmódosítás az önkormány-
zat és az Archi Stat Kft. között elfogadja és egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírásával. Ötödik napirendi pontként a
VIP (Vámospércs Ifjúsági Programszervező Egyesület) kérelmének
támogatásáról szóló döntés, miszerint 2008. július 26-án 13.00- 17.00
óra között ingyenesen használhatják a műfüves pályát és a sportöl-
tözőt.  Hatodik napirendi pontjaként tárgyalta a 244/2008. (IV.30.)
ÖH-ban szereplő 500 000 Ft-ról 502 727. Ft-ra emeli, melyet a 2008.
évi költségvetés terhére biztosítja az önkormányzat. 

2008. július 28-i Képviselő- testületi ülés első napirendi pont-
jaként a Vámospércs–Nyíradony Köztestületi Tűzoltóság Alakuló
Közgyűlésén való részvétellel megbízza Ménes Andrea polgármes-
tert, Lakatos Jószef és Huszti János települési képviselőt. Második
napirendként a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 34.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján a következőket határozták meg:

1. A Vámospércs–Nyíradony Köztestületi Tűzoltóság egybeszer-
kesztett Alapszabályát elfogadja.

2. Megbízza Ménes Andrea polgármestert, Lakatos József és Huszti
János települési képviselőket a Vámospércs–Nyíradony Köz testületi
Tűzoltóság alakuló közgyűlésén való képviseletével 2008. július 28-án. 

3. Vállalja Vámospércs–Nyíradony Köztestületi Tűzoltóság tagsá-
gi díjának megfizetését, melyet az önkormányzat a költségvetéséről
szóló rendeletében biztosítja. 

4. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Vámospércs–Nyíradony
Köztestületi Tűzoltóság részére megnyitott bankszámlára, annak
megnyitásától számított 8 napon belül a 60/2008. (II.14.) ÖH alapján
500 000 Ft induló vagyont biztosít. 

5. Kinyilatkozza, hogy a Vámospércs–Nyíradony Köztestületi
Tűzoltóság bírósági nyilvántartásba vétele esetén működéséhez – a
korábbi években a Vámospércs Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára
megállapított mértékben és helyett – pénzügyi támogatást biztosít,
melyet minden évben az önkormányzat éves költségvetésében biz-
tosít, továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 34. § (3) bekezdése szerint az
önkormányzatot megillető támogatást a köztestület részére átadja.
Felkéri a Polgármestert, gondoskodjon az önkormányzat 2009. évi
költségvetése tervezése alkalmával a Vámospércs–Nyíradony
Köztestületi Tűzoltóság önkormányzati támogatása költségvetési
előirányzata érvényesítéséről.

6. Az önkormányzat tulajdonában levő Vámospércs, Béke u. 3.
szám alatti ingatlanon található tűzoltószertár, egy tűzoltó klub- és
iroda helyiséget, valamint az önkormányzat tulajdonában levő
BPZ-539 forgalmi rendszámú IFA (típus.W50 LA/TLF-16) tűzoltó
tehergépjárművet, az AYA-970 frsz-ú GAZ gyártmányú (típus:
66-72 TU-2) tűzoltó tehergépjárművet, és BCC-617 ZUK (típus: A-15)
tűzoltó tehergépkocsit, tűzmegelőzési- és tűzvédelmi eszközöket
(IFA gépjármű fecskendő, tartozékai, felszerelései) a Vámospércs–
Nyír adony Köztestületi Tűzoltóság részére határozatlan időre hasz-
nálatba adja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Vámospércs–Nyíradony Köz -
testületi Tűzoltósággal kössön szerződést a fent megjelölt ingatlan és
ingó vagyon használatba adására.

2008. július 30.-i Képviselő- testületi ülés első napirendi pont-
ja a Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet meg-
tárgyalta és javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak. Másodi napi-
rendi pontjaként a 244/2008. (VI.30.) számú és a 261/2008. (VII.22.)
számú ÖH-kat hatályon kívül helyezi. Harmadik napirendi pontként
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „A hátrányos
vagy a leghátrányosabb helyzetű térségben megvalósuló helyi és tér-
ségi közmunkaprogram” című, ÉA-TRFC-2008. pályázathoz csatla-
kozik. A pályázat teljes összege: 10 078 716 Ft, a kért támogatás össze-
ge, amely a pályázat teljes összegének 95%-a: 9 574 280Ft, valamint az
önerő, amely a pályázat teljes összegének 5%-a: 503 936 Ft, az önkor-
mányzat a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Ménes Andrea 
polgármester

„De nehéz az iskolatáska”
Míg a szeptemberi iskola-

kezdés a leendő elsősöket
félelemmel vegyes izgalom-
mal, türelmetlen várakozás-
sal tölti el, addig a szülők
egész nyáron oszthatnak-
szorozhatnak, hogy valaho-
gyan kigazdálkodják az isko-
latáska, a szükséges írósze-
rek, füzetek és tankönyvek
árát. Mivel a beiskolázás je -
lentős összeget visz el a csa-
ládi költségvetésből, többen
már hónapokkal előtte el -
kezdenek spórolni, félreten-
ni, vagy több részletben vásá-
rolják meg a tanszereket. 

A jelenleg gyeden lévő
Oroszné Szabó Ildikó első
szülött kisfia szeptember-
ben kezdi az első osztályt. A
család már nyár eleje óta
–lehetőségeikhez mérten –

gyűjti a pénzt az iskolakez-
désre. Mint mondta: „nagy
segítséget jelentett az is,

hogy a nagymamától meg-
kaptuk az iskolatáskát.” A
kétgyermekes édesanya szá-
mára a legnagyobb gondot
nem feltétlen az előírt felsze-
relések ára, sokkal inkább a
beszerzése jelenti, hiszen
5 hónapos csecsemőjével
nem túl mobilis; legfeljebb a
helyben árusított tanszerek
közül válogathat. Az esetle-
gesen hiányzó eszközöket
majd a „véghajrában”, szep-
tember legelején veszik
majd meg Debrecenben. A
választék – az árral egyenes
arányban – évről évre nő, az
írószerboltoktól a 100 forin-
tos üzleteken keresztül a
hipermarketekig. A legol-
csóbb iskolatáska 6000, a
legdrágább 12 000 forintért
kapható, a kisméretű tolltar-
tókat 600-1000 forintért
kínálják, a felszerelt változa-
táért azonban akár 3500
forintot is elkérhetnek. A 12
színesceruza-készlet ára –
márkától függően – 360-
1100 forint körül mozog, a
zsírkrétát pedig 170-1700
forintért lehet vásárolni. Ám
ugye a füzetek, tollak mellett
tankönyvek is kellenek a
gyerekeknek, melyek az
oktatási tárca közlése szerint
a tavalyi árakhoz képest átla-
gosan 6,5 százalékkal fognak
többe kerülni.

Tóthné Nagy Krisztina
már beíratta kislányát az
iskolába, de azt még nem

tudja, hogy a kért tankönyv-
támogatásra jogosult lesz-e.
„Sokat jelentene, ha meg-
kapnánk, hiszen az ezen
kívüli előírt felszerelések is
legalább 10-15 ezer forintba
kerülnek.” Részben a na -
gyobb áruválaszték, és az
olcsóbb árak miatt Tóthék
Debrecenben vásárolják
majd meg az iskolakezdés-
hez szükséges tanszereket. 

A háromgyermekes édes-
anya, Tordai Albertné a ruti-
nosabb szülők közé tartozik,
és pontosan tudja, hogy
felesleges túlságosan „ nagy
feneket keríteni” az iskola-
kezdésnek. Nála a tapaszta-
lat azt mutatja, elég szep-

tember elején elkezdeni a
készülődést, hiszen szerinte
az ingyenesen kapott tan-
könyvcsomagok mellett
minden szükséges írószer
beszerezhető Vámos pér -
csen. „Korábban én is bele-
estem abba a hibába – látva a
kecsegtető szórólapokon
kínált akciós termékek sorát
– hogy elhittem: sokat spó-
rolhatok, ha a Tesco-ban
veszem meg a taneszközö-
ket. De rájöttem, ez nem így

van, mert ott a ceruzák, víz-
festékek , vonalzók mellett
akarva-akaratlanul más áruk
is a kosárba kerülnek, és a
pénztárnál döbben csak rá
az ember, hogy  tulajdon-
képpen nem is spórolt.”  

Kép és szöveg: 
Hassó Adrienn
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JÚLIUSBAN SZÜLETTEK:

DEMJÉN PÉTER (Demjén Imre és Pintye Beáta)
TORDAI VIVIEN (Tordai Sándor és Szénási Nikoletta)
KERTÉSZ BENCE (Kertész Pál és Nagy Mariann) 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

PÉNZES TIBOR ÉS KOCSIS ÁGNES

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:

SZABÓ IMRE
TÖMÖRI ISTVÁNNÉ (sz.: Csuth Etel)
KOZÁP ÖDÖN
NAGY LAJOSNÉ (sz.: Bagi Erzsébet)
VERES BÁLINTNÉ (sz.: Kozma Zsuzsánna)
GYÖNGYÖSI JÁNOS
NICULICI IRÉN (sz.: Doczi Irina)

80 m2-es üzlethelyi-
ség bármilyen tevé-
kenységre kiadó a
Nagy utcai fodrászüzlet
mögött. Érdeklődni a
helyszínen. Tele fon -
szám: 52/210-579.

3+2+1-es ülőgarni-
túra és a Móricz Zs utca
2-4 sz. alatti  épitési
telek eladó. Ér dek lődni
lehet a 06-20-9851-871-
es te lefonszámon.
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A HAJDÚ VOLÁN ZrtA HAJDÚ VOLÁN Zrt ..

HELYI és HELYKÖZI HELYI és HELYKÖZI 
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

Hibaigazítás

Előző lapszámunkban az aláb-
bi hirdetés szövegében el írás tör-
tént. A tévedésért elnézést ké rünk.
A szöveg helyesen a következő:

Ezúton fejezzük ki köszöne-
tünket azon kedves ismerőse-
inknek, barátainknak, valamint
a vámospércsi és újlétai polgár-
őrség tagjainak, akik 2007. júni-
us 29-én eltűnt édesapánk kere-
sésében családunk nagy segítsé-
gére voltak. 
Köszönettel a Pálfalvi család!

Kékfényes hírek

Július 24. K. S. termény -
eltulajdonításról tett 
bejelentést.

Hajdúsági  kenyérünnep-
re invitálták Ménes Andrea
polgármestert valamint Haj -
dú Zoltánnét, a Kerek-Perec
pékség ügyvezetőjét. A Haj -
dú böszörményben augusz-
tus második vasárnapján tar-
tott programot idén harma-
dik alkalommal szervezte
meg a hajdúfőváros a Civilek
a Lakóhelyért Egyesülete
a Magyar Pékszövetséggel
együttműködve. A nap folya-
mán minden a kenyérről, az
éltető erőről szólt. Látvá -
nyos termékbemutatók, kü -

lönleges házi- és gépikenyér
sütési bemutatók, kenyérlán-
gosok sokasága és sok más
kísérőrendezvény várta az
érdeklődő közönséget. Az
ökumenikus istentisztelet
alkalmával a város egyházi
vezetői megáldották a hajdú-
városok és testvérvárosok
kenyerét, közöttük a váro-
sunkból érkezett csodaszép
óriáskenyeret is, amely ter-
mészetesen a Kerek-Perec
Kft. pékségében sült.

Fotó és szöveg: Sz. V. É.

Újkenyér-szentelés

Szentelésre vár a város és a pékség vezetője

ELADÓ!

– nyúl konyhakészen,
– fém nyúlketrec,
– vágó tyúk,
– kotló csibékkel,

Érdeklődni 
lehet

a 06-20-669-0745-ös

telefonszámon 

18 óra után.

Veres Józsefné  (Nagy ut -
ca 57. sz. alatti lakos) nem-
régiben ünnepelte 80. szü-
letésnapját. A kerek évfor-
dulón népes családja kö -
szön tötte Margit nénit. A Vá -
mos pércsi Hírek az ünne-
peltről készült fotó közlésé-
vel járul hozzá a köszöntés-
hez. Isten éltesse sokáig
Mar git nénit.

(Többször tettünk már
közzé felhívást, hogy a nyolc-
van éves és idősebb olvasó-
inkról szívesen közlünk fény-
képet, ha azt lehetőleg digi-

tális formátumban eljuttat-
ják a szerkesztőségbe.)

Nyolvcan éves olvasónk

Veres Józsefné
(Fotó: Sz. V. É.)

Oroszné Szabó Ildikó 
a kisfiával 

Tóthné Nagy Krisztina 

Tordai Albertné



Összefogásból 
kitűnőre vizsgáztak
Június 29-én szörnyű baleset történt a városban.

Bicskei Péter 26 éves fiatalember munka közben a fel-
forrósodott lefolyóba löttyintett két decinyi használt
benzint. Ebből lett a hatalmas baj, ugyanis a benzin
lángra lobbant, amely azonnal átterjedt a műszálas
ruházatra. Hamarosan megérkezett a mentőhelikop-
ter, amely a Debreceni Egyetem Bőrgyógyászati
Klinikájára szállította a sérültet. Egy hét alatt két műté-
ten esett át Péter, de vár rá még egy nagy és több kisebb
műtét, ugyanis a teste nagy felületen megégett. A
műtétekhez sok vérre van szükség, így a vámospércsi
emberek összefogtak, s véradást szerveztek. Sokan
már a balesetet követő napon beutaztak Debrecenbe
a Vérellátó Állomásra, és ott adták le a vért, de kihelye-
zett véradásra is sor került. Krajcsik István és Üveges
Andrea mindent megtettek, hogy sikeres legyen a vér-
adás, megfelelő létszámú donor jelentkezzen.

Maga a polgármester is azonnal a kezdeményezés
élére állt, s felhívásban szólította összefogásra az
embereket. Vette a telefont, s az önkormányzat intéz-
ményeiben dolgozókat külön megkérte, aki csak tud
menjen el vért adni. A baleset után egy héttel csaknem
száz ember gyűlt össze az iskolában szervezett véradá-
son, ezzel is segítve Peti gyógyulását.

Éjszakába nyúlt a véradás

Este tíz órakor fejezték be a munkát a nővérek, akik
ugyan nagyon fáradtan, de szívesen túlóráztak. Az
édesanya, Bicskei Lajosné és barátnője, Kiss Lajosné
végig ott voltak és köszönetet mondtak minden egyes
segítőnek, akik a vérüket adták egy fiatalembernek,
akit lehet, hogy személyesen nem is ismernek. 

– Vasárnap még a fájdalomtól sírt a gyermekem –
mondja az édesanya, de ha látná itt ezt a sok jó embert,
akik mind az ő gyógyulását szeretnék segíteni, bizto-
san az örömtől sírna. A kórházban is segítenek a beteg-
társak, most is ők vigyáznak Petire, hogy én itt tudjak
lenni. Azt mondta a professzor úr is, Dr. Juhász István,
hogy ő még ilyen csodálatos embereket nem látott,
mint a vámospércsiek. Összefognak ha baj van, ezért
köszönet mindenkinek. 

A c é l v á g ó  c s o d a g é p  
Sikeresen pályázott a VÁMOSGÉP Kft.

Az év elején kezdte
meg működését egy lé -
zer lemezvágó központ
a város legnagyobb dol-
gozói létszámot foglal-
koztató üzemében.

A VÁMOSGÉP Kft. közel
100 millió forintos modern
berendezéssel gyarapodott
az Új Magyarország Fejlesz -
tési Terv GOP 2007. 2. 1.
1/B pályázatának köszön-
hetően. Igaz, a hatalmas
összeg nagyobbik felét a
kft. maga fizette, de a csak-
nem 40 millió forint vissza
nem térítendő támogatás is
jelentős segítség.

A nagy pontossággal
dolgozó ultramodern gép-
csoda beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, ugyanis
amióta üzembe állították,
20 alkalmazottal növeke-
dett a dolgozói létszám. A
gépet számítógép vezérli,
így a kezelése csak egy
ember jelenlétét igényli. A
3 m x 1,5 m-es acéllemezek
vágása olyan gyorsan és
pontosan történik, hogy
nagyobb létszám szüksé-
ges a további lakatos-he -
gesztő munkák végzésé-
hez. Folyama tos három
műszakban da rabolja a
hatalmas szer kezet a fő -

ként mezőgazdasági gépek
és orvosi be rendezések
részegységeinek gyártásá-
hoz szükséges alkatrésze-
ket, amelyeket nyugat-
európai és világcégeknek

szállít a 220 embert foglal-
koztató VÁMOSGÉP Kft.

A 4 kW teljesítményü
berendezés 1–20 mm-es
acél lemezek – részben for-
gácsolást is helyettesítő –

0,1 mm pontosságú vágásá-
ra alkalmas – tudtuk meg
Német Béla ügyvezető igaz-
gatótól.

Fotó és szöveg: 
Sz.Vrancsik Éva

A hatalmas berendezés beváltotta a reményeket

Készülődés 
a tanévre

Az iskolavezetés az
alábbiakban tájékoztatja
a diákokat és a kedves
szülőket a várható tan-
könyvárakról, amelyek
irányárak. 

1. o. 8 255 Ft
2. o. 8 177 Ft
3. o. 8 029 Ft
4. o. 9 142 Ft
5. o. 8 216 Ft
6. o. 8 111 Ft
7. o. 11 316 Ft
8. o. 11786 Ft

Ingyenes tankönyvre
jogosult tanulók:

a) tartósan beteg
b) testi, érzékszervi,

értelmi, beszédfogyaté-
kos, autisat, több fogya-
tékosság együttes elő-
fordulása esetén halmo-
zottan fogyatékos

c) pszichés zavarai
miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott 

d) három vagy több
gyermekes családban él

e) nagykorú és saját
jogán családi pótlékra
jogosult

f) rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvez-
ményben részesül

Az igényjogosultságot
az iskolában a szükséges
dokumentumokkal iga-
zolni kellett.

Tanévnyitó ünnep-
ség: Szeptember 1-je
(hétfő) 8 óra az Iskola
utcai épület udvarán.

A tankönyvosztás he-
lyéről és időpontjáról
plakátokon, a kábelté-
vén és a www.vamos-
percs.hu honlapon tájé-
kozódhatnak augusztus
21-től.

Bicskei Lajosné, az édesanya
(Kép és szöveg:  Sz. Vrancsik Éva)

Hosszú sorban vártak a véradásra

Értesítés

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Nagy u. lakóit (11.
számtól végig a Vasútállomásig), és a Létai úti lakoso-
kat, hogy augusztus 21-től, az út mindkét oldalán pad-
karendezésre kerül sor. Kérjük, gépjárművekkel a pad-
karészt ne foglalják el, mivel az autók akadályozzák a
munkák elvégzését. A munkák végzése során megsérült
autókért felelősséget nem tudunk vállalni. 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Július végén három dél-
után voltak együtt a baptista
gyülekezetbe járó gyermek-
ek. Sinka Csaba lelkész és
felesége, Katika nem először
hívta szabadidős foglalko-
zásra az aprócska híveket, és
természetesen a szüleiket is

a sportpályára.  Egy-egy dél-
után harmincan is voltak a
játékkal, énekkel, biblia tör-
téneti előadással tarkított
kézműves foglalkozásokon.

Behatóan megismerked-
tek a résztvevők a bibliai
Dániel életével, akinek ta -

nulságos történetei nagy tet-
szést arattak a résztvevők
körében. A „királyi udvar-
ban” zajló történetek arra
inspirálták a gyerekeket,
hogy maguk is idézzék a régi
korokat. Királyi koronákat
készítettek, amelyeket min-
denki hazavihetett a prog-
ram végén.

(Sajnos utolsó alkalom
volt, hogy Sinka Csaba lel-
kész kézműves foglalkozást
szervezett a gyerekeknek,
ugyanis augusztustól Buda -
pesten szolgál a XIX. kerü-
leti baptista gyülekezet-
ben. Búcsú miséjén zsúfo-
lásig megtelt a baptista
templom. Ménes Andrea
polgármester valamint a
helyi gyülekezet tagjai
megható szavakkal enged-
ték útjára a hat évig váro-
sunkban szolgáló lelkészt.
A szomszédos települések
gyülekezetei és más egyhá-
zat képviselői jelen voltak
Sinka Csaba és családja
búcsúztatásán.)

Sz. V. É.

Királyosdit is játszottak a gyerekek

Ménes Andea polgármesterasszony búcsúja
Sinka Csaba lelkésztől

Baptista gyerekek kézműveskedtek
Sinka Csaba lelkész elbúcsúzott Vámospércstől
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Ifikapussal a kétcsoportos Megye II-ben
Hajdúböszörményi ven-

dégjátékkal kezdik augusz-
tus 17-én az idei bajnokságot
a focisták, akik a legutóbbi
szezonhoz képest új rend-
szerű pontvadászatban pró-
bálnak meg minél jobban
szerepelni. E szerint a
megye II-ben két csoport-
ban, az Északiban és a
Déliben összesen 24 együt-
tes vesz részt, s a bajnokság
végén a két csoportgyőztes
kerülhet fel a megye I-be.
Városunk együttese az Észa -
ki csoportba nyert besoro-
lást a következő csapatokkal
együtt: Egyek, Tiszacsege,
Nyíracsád, Nyírábrány, Fü -
löp, Hajdúböszörmény II.,
Józsa, Nádudvar, Hajdúhad -
ház, Görbeháza, Mikepércs.
A változtatást a megyei szö-
vetség vezetői szerint a csa-
patok kérték, ám Oláh Sán -
dor edző mégsem tartja ezt
jónak.

– Szakmailag mindenkép-
pen visszalépést jelent, hi -
szen az eddigi 15 meccs
helyett csupán 11-et fogunk
játszani idényenként. A költ-
ségek szempontjából ugyan-

akkor kedvezőnek is mond-
ható a döntés, hiszen a keve-
sebb utazással kevesebb lesz
a kiadásunk is. Ennek ellené-
re nem örülök a módosítás-
nak – fogalmazta meg állás-
pontját Oláh Sándor, aki az
új rendszerű sorozatban az
1-5. helyek valamelyikének a
megszerzését tűzte ki a csa-
pat elé elérendő célként. 

– Az első ötben minden-
képpen jó lenne az őszi sze-
zon végén benne lenni,
hiszen csak akkor maradhat
meg az esélyünk egy jó tava-
szi szereplésre. Nem lesz
könnyű, mivel a kapusunk,

Belényesi László az átigazolá-
si szezon vége előtt két nap-
pal bejelentette, hogy Jó -
zsára igazol, s nem maradt
időnk a helyére másik ka -
pust keríteni. Mivel legköze-
lebb majd csak a téli átigazo-
lási időszakban lesz módunk
új kapus után nézni, így
ősszel az ifjúsági csapatunk
hálóőre áll majd a kapunk-
ban – árulta el legfőbb gond-
ját a csapat trénere, aki emel-
lett megjegyezte még, hogy
munkahelyi elfoglaltság mi -
att várhatóan Fábián Jánosra
sem sokat számíthat majd az
őszi mérkőzéseken. 

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

A vámosiak második találkozója

A balatonfelvidéken tar-
tották augusztus első három
napján a Vámos Települések
II. Országos találkozóját.
Vámospércs mint a legna-
gyobb „vámos” város ötven
fős delegációval érkezett a
Veszprém szomszédságában
lévő, 2700 lelket számláló
Nemesvámosra. Tizenegy ha -
zai és nyolc külföldi vámos
elő és utónevű település kép-
viseltette magát a nagysza-
bású rendezvényen. A csodá-
latos természeti környezet
mellett a színes, változatos
programkavalkád is feledtet-
te a hosszú és fárasztó utazás
„kínjait”. 

A protokolláris megnyitó
után a településvezetők egy-

egy gyertya gyújtásával fe -
jezték ki összetartozásukat, s
fát is ültettek mementóként.
Kulturális programok hosz-
szú sora, és különböző játé-
kos, ügyességi versenyek
szolgálták a kellemes időtöl-
tést. A pércsiek a vetélkedé-
sekből jócskán kivették a
részüket. Foci, ping-pong,
gasztronómia, borverseny,
erős emberek versenye –
mindenhol képviseltették
magukat a várost és a megyét
is. Vastapsot s külföldi meg-
hívást kapott Grega Csaba,
aki szép hangjával kápráztat-
ta el a közönséget. A Huszti
családok és a Szabó család
által főzött hatalmas bogrács
slambucra úgy jártak a tele-

pülések delegációi, mint a jó
kútra. A focistákra azonban
nem járt jó világ, hisz negy-
ven fokos hőségben négy
meccs lejátszása nem volt
piskóta, de jól állták a sarat.
A ping-pongosok elhozták a
kupát, s a legerősebb embe -
rek sorában sem vallott szé-
gyent Tordai Albert és Beri
Krisztián. Útban hazafelé
balatoni fürdőzés tette fel a
koronát a kirándulásra. A
jövő évi találkozó rendezési
jogát Vámospércs kapta,
amelyet a Ménes Andrea pol-
gármester által átvett staféta-
bot is megerősít.

Kép és szöveg:
Sz.Vrancsik Éva

Vendégfogadás „bakonyi módra”

A ping-pongosok elhozták a fődíjatFőszakácsaink

Tordai Albertnek szurkolt a „kis csapat”

A csapat őszi sorsolása

Augusztus 17. 17.00: Hajdúböszörmény II.–Vámospércs
Augusztus 24. 17.00: Vámospércs–Fülöp
Augusztus 31. 17.00: Vámospércs–Hajdúhadház
Szeptember 7. 15.30: Nyírábrány–Vámospércs
Szeptember 14. 15.30: Vámospércs–Józsa
Szeptember 20. 15.00: Tiszacsege–Vámospércs
Szeptember 28. 15.00: Vámospércs–Nádudvar
Október 4. 14.00: Egyek–Vámospércs
Október 12. 14.00: Vámospércs–Görbeháza
Október 19. 13.30: Nyíracsád–Vámospércs
Október 26. 13.30: Vámospércs–Mikepércs

Második Ifjúsági Találkozó 
A határontúli Érsemjén ből is érkeztek

Július utolsó szombatján
rendezte meg az elmúlt
évben alakult VIP (Vámos -
pércsi Ifjúság Program szer -
vezők) Egyesület a II. Ifjú -
sági találkozót. A tizenegy
főt számláló civil szervezet
tagsága egyemberként hete-
kig dolgozott az előkészüle-
teken, hogy a rendezvény
napjára minden feltétel ren-
delkezésre álljon, a helyi és
más településről érkező, szó-
rakozni, barátkozni szándé-
kozó fiatalok számára. Az
idén is érkeztek fiatalok a
Jász-Nagykun-Szolnok me -
gyei Martfűről, akikkel több
éves barátság köti össze a mi
kis csapatunkat. Az idén Ér -
sem jénből is hívtunk vendé-
geket, akiknek városnéző
séta keretén belül bemutat-
tuk a településünket.

A finom ebéd után – ame-
lyet az iskola szakácsai készí-
tettek – kezdetét vette a kul-
turális programblokk. Ama -
tőr művészeti csoportok vál-
togatták egymást, köztük a
határ túloldaláról – Érsem -
jénből - érkezett néptánccso-
port, akiket elkísért a kis falu
polgármestere, Balazsi Jó -
zsef is. Este a Magya -
rock együttes szórakoztatta
a szépszámú közönséget,
majd a tűzsonglőrök látvá-
nyos műsora következett,
amit mindenki nagy érdeklő-
déssel figyelt. Az est fény-
pontja a várva várt diszkó
volt, aminek az előző évihez
hasonlóan nagy sikere volt.
Igazi kuriózumnak számí-
tott, hogy egyszerre három
diszkdzsoké volt a pultok
mögött, s kavarták a jobbnál

jobb zeneszámokat a fiata-
lok s az idősebbek nagy örö-
mére.

A rendezvény fő szponzo-
rának – a képviselőtestület-
nek - köszönjük a támogatást
valamint minden kedves
segítőnknek, akik a követke-
zők: Múlt és Jövő Egyesület,
Polgárőr Egyesület, Kupec
Zoltán, Kiss Virág Cuk rász -
da, Csúth Imréné, Erdélyi
Tíbor, Sándor József, Gálfi
József, Kovács Zoltán, Fran -
ciskovics Béla és a tagtár -
saim kedves szülei, akik hit-
tek bennünk és mindenben
se gítségünkre voltak! A kör-
nyéken lakóktól ezúton ké -
rünk elnézést a „kicsit” han-
gosabb zenéért!

A VIP Egyesület tagjai ne -
vében: 

Kovács Zoltán

Sikeres volt a rendezvény (Fotó: Sz. V. É.)
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