
Március 14-én
Pircsike-bál

Kegyeleti okok miatt elmaradt a február 21-ére meg-
hirdetett farsangi bál, a Pircsike Közművelődési
Egyesületnek és a város önkormányzatának rendezvé-
nye. A szervezők úgy döntöttek, hogy a bál időpont-
jául március 14-ét választják, reménykedve abban, hogy
a böjtölő vallásgyakorlók elnézéssel fogadják ezt a szük-
ségmegoldást. 

A rendezvényre egyébként minden igaz, amit koráb-
ban hirdettek: tehát az iskola tornaterme ad neki
helyet (Iskola utca 1. sz.). Részvételi díj: 3500 Ft, ez az
összeg a vacsora és az élőzene árát foglalja magában.
Fellép a Pircsike egyesület Rejtő Jenőnek A háremőr
című bohózatával. Jelentkezni lehet Somogyi László
Gábornál a 06-20-276-4083-as, illetve Nyakas Gá bor -
nénál a 06-20-964-2426-os mobilszámon.

Vendégül láttuk a vendéglátókat
Szép sikert aratva, ki -

tartó tapsokat indukálva
mutattuk meg értékein-
ket a Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Mű -
velődési Központ prog-
ramsorozatán, amely a
Megyejárás nevet viseli.
Vámospércs február 13-
án, pénteken délután kö -
vetkezett a sorban.

A debreceni (Bem téri)
intézmény első emeleti fo -
lyosóján zajlottak a progra-
mok. Cs. Tóth Jánosnak, a
központ első emberének
szavai szerint a mi fellépé -
sünk azok közé az alkalmak
közé tartozott, amelyek
iránt a legélénkebb érdeklő-
dés volt tapasztalható. Eb -
ben közrejátszott az is, hogy
több elszármazott, Debre -
cenben élő vámospércsit is
érdekelt, mivel rukkolunk ki
a havas délutánon. A 13-ka és
a péntek egybeesése nem
bizonyult számunkra kedve-
zőtlennek, s a vehemensen
hulló hó sem állta útját
annak, hogy szimbolikus
kiszebáb-égetésünkkel te -
mes sük az év leghidegebb
évszakát, s örüljünk a tavasz
közeledtének. 

Újra városi rangban

Jantyik Zsolt, a megyei
közgyűlés kulturális–köz-
művelődési bizottságának
elnöke szerint a sorozat cél-
ja, hogy a települések megis-
mertessék egymással (főleg
a cívisváros közönségével)
speciális értékeiket, művé-
szeti csoportjaikat. – Azt sze-
retnénk, ha az értékeinket
sikerülne felszínre hozni,
hogy méltó helyükre kerül-
jenek, a köztudatba – fogal-
mazott az elnök. 

Ménes Andrea polgármes-
terasszony városismertető-
jében több olyan adalék is
elhangzott a históriával és
településünk jelenével kap-
csolatban, amelyek mind-
egyikét mi magunk sem

ismertük. Egykori faluelő-
dünket a középkorban,
1292-ben Bélpércs néven
említik a források, és szeren-
cséjének mondhatta áru-
meg állítási jogát, hisz a
nemesfém- és a sókereskede-
lem útvonalába esett. Tagja
va gyunk a vámos települé-
sek szövetségének. Bocskai
fejedelemnek köszönhető-
en 108 hajdúcsalád telepe-
dett itt le, ezek megtanulták
a szőlőművelést és a kosárfo-
nást, kezdetben leginkább
ebből éltek. Az első iskola-
épület 1742-ben létesült Vá -
mospércsen. 1876-ban a
település elveszítette városi
rang ját, nagyközség lett.
Végül – több próbálkozás
betetőzéseképpen – 2001
június 1-én kapta vissza a vá -
rosi címet, a polgári Orbán-
kabinet kormányzása ide-
jén. 

Hang, kép, mozdulat

A településnek jelentős a
vasutashagyománya, s hogy
újabban nyitott a világra, jelzi,
hogy romániai (partiumi)
testvértelepülése van, Szilágy -
nagyfalu; a képzőművészeti
alkotótábor nemzetközinek

mondható, s a helyi asztalite-
nisz szakág nagyváradi test-
vér egyesülettel dicsekedhet. 

A műsorszámok hátteré-
ben a közönség kék-fehér
zászlón Vámospércs címerét
láthatta. Kovács Gyöngyi
pedagógus konferálására
kö  vetkeztek a színes-érde-
kes-színvonalas műsorszá-
mok (versmondás, zongora-
játék, néptánc, népdal- és
népballada-éneklés, mazso-
rettprodukció, társastánc) –
végezetül a Vámospércsi
Nép dalkör helyi népdalok

csokrát adta elő. A közremű-
ködők: Somogyi László Gá -
bor, Szabó Réka, Grega Csa -
ba, Tanka Ákos, Medgyesi
Rebeka, az iskola énekkara
Ráczné Stummer Ibolya
vezényletével, Hajdú Fruzsi -
na, Kálmán Krisztina, Kál -
mán Zsolt, a mazsorettcso-
port és az iskola társastánc-
csoportja. 

A paravánokon megis-
merhették az érdeklődők a
Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Isko-
la kis „képzőművészeinek”
mun káit (rajzait, festménye-
it és tűzzomácképeit), s im -
pozáns tárlaton kaptak
helyet a vámospércsi illetve
az innen elszármazott alko-
tók (Nagy Sándor Zoltán,
Lehó István, Somogyi László
Gábor, Fátyol Zoltán, Bo -
bonkáné Papp Antónia, Sza -
bó András, Papp János, Pe -
károvits Zoltán, Kiss József,
Papp Tamás) munkái. 

Ha nincs is a vámospércsi
disznótornak olyan markáns
sajátossága, mint például a
székelynek (ahol nem per-
zselik a disznót, hanem
kopózzák), a toroskáposzta,
a hurka, kolbász mind finom
volt, nem győztek belőle ele-
get enni a vendéglátó város
érdeklődő cívisei.

Erdei Sándor

XIX. évfolyam, 3. szám
2009.  március

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

A Nemzetközi Nőnap 
alkalmából 

minden kedves 
vámospércsi nőlakosnak 

szeretettel gratulál 
városunk önkormányzata 

és a 
Vámospércsi Hírek 

szerkesztősége!

Egészséges iskolai büfé
Az elmúlt tanév során pályázat jelent meg egészsé-

ges iskolai büfék kialakítására és megfelelő eszközök-
kel való felszerelésére. A pályázatot az Alapítvány az
Egészséges Településekért nevű szervezet írta ki.
A pályázat az előző tanévben kezdődött, több fordulón
keresztül zajlott, folyamatosan szűkítve a lehetséges
támogatottak körét. 

Iskolánk is részt vett ezen a pályázaton. A sikeres
pályázatot Szentjóbi Marianna és a büfé üzemeltetője,
Molnár Lászlóné készítették. Alaposan megfontolták,
mi az, amit az iskola és az üzemeltető vállalni tudnak, s
ezt követően készítették el a pályamunkát, amellyel
196 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek. A
pénzből háztartási gépeket és egyéb konyhafelszerelé-
si eszközöket vásároltak, amelyek elengedhetetlenek a
büfé üzemeltetéséhez. Cserébe vállalták, hogy a büfé
kínálatát igyekeznek a lehető legegészségesebben
összeállítani, a gyerekekkel megismertetik és megsze-
rettetik a teljes kiőrlésű lisztből készült pékterméke-
ket, a gyümölcsöt, a salátákat, a tejtermékeket, az egész-
séges csemegéket és üdítő italokat. Száműzik a kínálat-
ból a sok adalékanyagot tartalmazó műételeket, -italo-
kat, -nyalánkságokat.

A beruházás még félidőben tart, a kínálat folyama-
tosan alakul, remélhetően mindenki megtalálja majd a
kedvére való éhségcsillapítót és szomjoltót.

Polkát mutattak be az iskola táncosai 
(Fotók: Szabó Jánosné)

Végre megnyertük a szennyvíz-projektet
Tavaly májusban Vá -

mos pércs Nyírmárton -
falvával kö zösen adott be
pályázatot szennyvízel-
vezetés illetve szennyvíz-
tisztítás megvalósítása
céljából. Az értékelés sze-
rint mindössze egy pon-
ton múlt akkor az áhított
támogatás elnyerése. 

A két szomszédos telepü-
lés a hosszú évek óta elszen-
vedett folyamatos elutasítás
dacára nem adta fel a próbál-
kozást. A szakemberek átdol-
gozták a beadványt, kijavítot-
ták a hibákat, és október
végén újra benyújtották pá -
lyázatukat. A beruházással

kapcsolatos előzetes megva-
lósítási tanulmányokat a
Cashfund Zrt., az előzetes
tervrajzokat a Hidro-Ber+
Kft. készítette el az önkor-
mányzat felkérésére. 

Idén február 27-én végre
megtört a jég, és megérke-
zett a várva várt értesítés a
kiíró szervtől, mely szerint
85 százalékos uniós forrás-
ból megvalósulhat a szenny-
víz-projekt. Ennek a beruhá-
zásnak a becsült összértéke
3,5 milliárd forint. Az uniós
támogatás mellett a telepü-
léseknek 15%-os önerőt kell
biztosítaniuk, mely a beru-
házás értékének arányában
oszlik meg, 68,87% Vámos -

pércs és 31,13% Nyírmár -
tonfalva. 

A pályázat I. fordulójában
kerülnek kiválasztásra azok
a projektek, amelyeknek a
megvalósítását a II. forduló-
ban támogatják. 

A két forduló között kell
elkészíteni a Részletes Meg -
valósítási Tanulmányt, a be -
ruházás terveit és azok enge-
délyeztetését, melyeknek a
63 249 411 Ft összköltségé-
ből 53 762 000 Ft támogatást
nyertünk – tudtuk meg a
téma egyik illetékesétől Dr.
Rácz Norberttől.

Ezekre a feladatokra 18
hónap áll rendelkezésre, de
várhatóan 12 hónap alatt

elkészítjük és 2010. év elején
be tudjuk nyújtani a minisz-
tériumba a komplett tervdo-
kumentációt és az engedé-
lyeket. A tervek jóváhagyá-
sát követően várhatóan már
2010 tavaszán a beruházást
meg lehet kezdeni.

A beruházás az elmúlt 20
év legnagyobb beruházása
lesz Vámospércsen (az el -
múlt 20 évben összesen
nem nyertünk ennyi támo-
gatást), melynek eredmé-
nyeként Vámospércs 90%-a
lesz becsatornázva és remé-
nyeink szerint sok helyi
embernek ad majd munka-
lehetőséget.

Hassó Adrienn 

Ménes Andrea polgármester disznótoros kóstolót
nyújt át a Méliusz-központ igazgatójának, 

Cs. Tóth Jánosnak
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A képviselő-testület január
12-én rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban döntés
született arról, hogy a TIOP-
2.1.2/08/1 kódszámú, Kistérségi
járóbeteg-szakellátó központ
kialakítása és fejlesztése című
pályázathoz szükséges jogerős
építési engedélyezési terv elké-
szítésére a tervezési szerződést
és az abban foglalt tervezői díjat
5 800 000 Ft+áfa összegben
elfogadta. A  pályázathoz szük-
séges jogerős közlekedési terv
elkészítésére a tervezési szerző-
dést a VIATERV Kft-vel, és az
abban foglalt tervezői díjat
500 000 Ft+áfa összegben elfo-
gadta, a pályázati dokumentá-
ció összeállításával kapcsolatos
szaktanácsadói, szakértői tevé-
kenység elvégzésére a vállalko-
zási szerződést az EMESZ Zrt-vel
a tanács adói, szakértői tevé-
kenységre 4 400 000 Ft+áfa, az
orvostechnológiai szakfelada-
tokra 1 600 000 Ft+áfa értékben
elfogadta. Az önerőként felaján-
lott Vámospércs belterület 476/13
hrsz., a valóságban Marinkán
található telek közművesítését
és útcsatlakozását sikeres pályá-
zat esetén, a támogatási szerző-
dés aláírását követően önerő-
ből, a kötvénykibocsátásból
származó bevétel terhére meg-
valósítja. A képviselő-testület a
fedezetet a pályázati támogatás-
ból illetve a kötvénykibocsátás-
ból származó bevétel terhére
biztosítja, valamint a Képviselő-
testület felkérte a polgármes-
tert, hogy a a 2009. évi költség-
vetési rendeletbe történő beépí-
tésről gondoskodjon a fedezetet
biztosítsa tekintetében, továbbá
felhatalmazta a polgármestert a
tervezésre vonatkozó vállalkozá-
si szerződés aláírására. Követ -
kező napirendi pontban döntés
született arról, hogy a Hajdú -
hadházi Többcélú Kistérségi
Társulás által, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium által
kiírt 2008/10. számú téli köz-
munka pályázatra benyújtott
„Jégvirág” közmunkaprogram
című pályázati projekt meg-
hosszabbításában részt vesz az
önkormányzat, és 2009. feb-
ruár 09. és 2009. március 31.
között ugyanazt a 20 főt alkal-
mazza, 8 órás munkaviszony-
ban, akiket a Jégvirág program-
ban korábban alkalmazott, a
korábbi tevékenységek ellátásá-
ra. Harmadik napirendi pont-
ban döntött a testület arról,
hogy a Nyírerdő Zrt. Halápi
Erdészetétől 900 000 Ft+áfa
értékben, összesen 1 080 000 Ft
összegben tűzifát vásárol, felha-
talmazta a polgármestert az
adás-vétellel kapcsolatos teen-
dők lebonyolítására, melyhez a
fedezetet a Képviselő-testület a
szociális kiadások előirányzat
terhére biztosítja, illetve a  ked-
vezményesen vásárolt tűzifát
beszerzési értéken értékesíti a
szociálisan rászorulóknak, a
kedvezményes tűzifa vásárlására
családonként 6000 Ft+áfa érték-
ben, 1 m3 mennyiségben bizto-
sít lehetőséget, melyet kérel-
mezni kellett, és a testület meg-
állapította a szociális rászorult-
ság szempontjait is. Ezt követő-
en döntés született arról, hogy
a „Tudásdepó-Expressz” – A
könyv tári hálózat nem formális
és informális képzési szerepé-
nek erősítése az élethosszig tar-
tó tanulás érdekében – Könyv -
tár használók igényeinek haté-
konyabb kielégítését célzó szol-
gáltatás-fejlesztés című, TÁMOP-
3.2.4/08/1 kódszámú pályázati
kiírásra konzorciumi tagként
pályázatot kíván benyújtani az
önkormányzat, valamint a  az
„Építő közösségek”, közművelő-
dési intézmények az élethosszig
tartó tanulásért 1. kör: Program
a közművelődési intézmény-
rendszer felnőttképzési kapa-
citásának bővítésére című,
TÁMOP-3.2.3/08/1 kódszámú

pályázati kiírásra konzorciumi
tagként szintén pályázatot kíván
benyújtani az önkormány zat,
ezenkívül felhatalmazta a pol-
gármestert a konzorciumi meg-
állapodások aláírására. Utolsó
napirendi pontban a település
területéről az állati hulladékok
elszállítására, ártalmatlanítása
érdekében a MATADELLA-
PLUSZ Kft.-vel 2005. december
15. napján megkötött vállalkozá-
si szerződés 3. pontjában rögzí-
tett szolgáltatási díjtételek eme-
léséről döntött a testület. 

Könyvvizsgálói 
pályázat

A képviselő-testület január
22-én ismét rendkívüli ülést tar-
tott. Első napirendi pontban a
testület kezdeményezte a Hajdú -
hadházi Többcélú Kistérségi
Társulásnál, hogy a Zombor és
Fia Bt.-vel 2006. január 31. nap-
ján megkötött megbízási szer-
ződést 2009. január 25. napi
hatállyal bontsa fel azzal a kikö-
téssel, hogy a szerződésben vál-
lalt kötelezettségének legké-
sőbb 2009. február 28. napjáig
tegyen eleget, ezt követően a
REBRON Kft.-vel 2009. január
26. napi hatállyal kössön szerző-
dést a belső ellenőrzési felada-
tok elvégzésére, a fedezetet a kis-
térségi társulás biztosítja, a
381/2008. (XI. 24) ÖH-val elfo-
gadott 2009. évi belső ellenőr-
zési tervének módosítását jóvá-
hagyta, és testület felkérte a
Társulás elnökét, polgármes-
tert, jegyzőt a szükséges intézke-
dések megtételére. Második na -
pirendi pontban az önkormány-
zat könnyvizsgálói feladatok
ellátására vonatkozóan a könyv-
vizsgáló kiválasztására a hatá-
lyos jogszabályoknak megfele-
lően pályázatot írt ki. 

Búcsú Deák Gyulától

A képviselő-testület február
16-án tartotta rendes ülését.
Ménes Andrea polgármester a
napirendi pontok szavazása
előtt nagyon szomorú hírt
közölt a testülettel. Tragikus hir-
telenséggel  Deák Gyula telepü-
lési képviselő társunk 2009. feb-
ruár 12-én elhalálozott, pár szó-
ban megemlékezett a képviselő
életútjáról, politikai pályafutá-
sáról, végül  Kosztolányi Dezső:
Halotti beszéd versével búcsú-
zott el Deák Gyulától. A szomo-
rú eseményhez kapcsolódóan
először arról döntött a testület,
hogy a köztemetőről és a temet-
kezés rendjéről többször módo-
sított 10/2005. (VII. 08.)  rende-
let alapján – a 2009. február
12-én elhunyt Deák Gyula  volt
önkormányzati képviselő  részé-
re négyes díszsírhelyet adomá-
nyoz. Második napirendi pont-
ban a kiírt könyvvizsgálói pályá-
zattal kapcsolatban hozott dön-
tést a testület, az önkormányzat-
nál a könyvvizsgálói felada-
tok ellátásával az Információs
Könyv vizsgáló és Szolgáltató
Kft.-t „költségvetési” minősítésű
okleveles könyvvizsgálót bízta
meg – határozott időre – 2009.
február 16. napjától, 2011.
május 31. napjáig. Ezt követően
rendelet-módosítások követ-
keztek. Először a  Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási
tervéről szóló 1/2008. (II. 04.)
rendelet módosítása követke-
zett, amely alapján a Görgey u.–
Kiss u.–Irinyi u által határolt
tömbjében játszótérként hasz-
nált telek területfelhasználását
„zöldfelület/közkert”–ben hatá-
rozta meg,  a Vörösmarty Mihály
u.–Szőlős u.–Rákóczi u. által
határolt tömbjében játszótér-
ként használt telek területfel-
használását  „zöldfelület/köz-
kert”-ben határozta meg a testü-
let Ez után az elektronikus ügy-
intézés bevezetéséről szóló
20/2005. (XI. 01.) számú rende-

let módosítását fogadta el a tes-
tület, amely kimondja, hogy a
közigazgatási hatósági eljárás
során az ügyek elektronikus
úton – azok kivételével, amelyek
esetében magasabb jogszabály
rendelkezései alapján biztosíta-
ni kell az elektronikus út ügyfél
által történő igénybevételének
lehetőségét – nem intézhetők,
valamint az önkormányzat
elekt ronikus levelezési (e-mail)
címe: info@vamospercs.hu cím-
re változott. A jegyző előterjesz-
tésére a testület elfogadta a
köztisztviselők 2009. évi telje-
sítménykövetelményei alapját
képező céljait  a  négyéves cik-
lusprogramban foglaltak, továb-
bá a képviselő-testület mun-
katervében megfogalmazottak
valamint a képviselő-testület és
szervei határozatainak végre-
hajtása, az önkormányzati ren-
deletek betartása, betartatása,
valamint a  kiemelt célok is meg-
határozásra kerületek: az euró-
pai parlamenti képviselő válasz-
tás sikeres és hatékony lebonyo-
lítása, a hivatali ügyintézés kor-
szerűsítésével összefüggő igaz-
gatási feladatok végrehajtása, a
hivatali folyamatok jó színvona-
lú ellátása, a várospolitikai és
városfejlesztési célokat megfo-
galmazó gazdasági program
éves feladatainak végrehajtása,
az egyes pályázatokon való sike-
res részvétel, külön hangsúlyt
helyezve az európai uniós pályá-
zatokra és az  ügyfélbarát ügy -
intézés. Rendelet-módosításról
döntött a testület, a képviselő-
testület és a bizottságok tagjai-
nak és elnökeinek tiszteletdíjá-
ról és természetbeni juttatásai-
ról szóló 22/2006. (X. 24.) szá-
mú rendelet módosításáról, ami
alapján: a tárgyhavi tiszteletdíja
25%-kal mérséklődik egy havi
időtartamra azon képviselők-
nek, bizottsági tagnak, aki az
adott hónapban, az alábbiakban
megjelölt kötelezettségszegést
követ el. Ezen rendelet alkalma-
zásában kötelezettségszegésnek
minősül a munkaterv szerinti
képviselő-testületi vagy bizott-
sági ülésekről való igazolatlan
távolmaradás. A távolmaradás
okát az érintett legkésőbb a
bizottsági ülés megkezdéséig a
bizottság elnökének, a testületi
ülés megkezdéséig a polgármes-
ternek írásban, telefax vagy
e-mail üzenet, előre nem látható
rendkívüli esetben telefon út -
ján jelezheti, aki ez alapján a jel-
zés megtörténtét és az igazolatla-
nul távolmaradók névsorát jegy-
zőkönyvbe diktálja. A hiányzó a
telefonon történő jelzést követő
24 órán belül az írásban, telefax
vagy e-mail útján történő jelzést
– megfelelő indoklással ellátva –
köteles pótolni. Amennyiben a
távolmaradás előzetes jelzése
nem történik meg, úgy a távol-
maradás utólagos igazolása or -
vosi igazolással történhet. A tisz-
teletdíj elszámolásáról a tárgy-
hót követő hónapban történő
kifizetéséről a jegyző gondosko-
dik. A kifizetés alapja az ülések-
ről készült jelenléti ív, illetve a
távolmaradás okát tartalmazó
igazolás. Ezután a testület az
önkormányzat 2009. évi költ-
ségvetésének megtárgyalása tár-
gyában a következő döntést hoz-
ta: nem fogadta el a 2009. évre
készült költségvetési terveze-
tet,a magas hiány csökkentése
érdekében olyan intézkedési ter-
vet kell kidolgozni, amely alap-
ján biztosítottá válik az önkor-
mányzat gazdálkodása, ennek a
feladatnak a végrehajtására a
polgármestert és a jegyzőt jelöl-
te ki a testület. Szerződések
megkötése következett, először
vállalkozási szerződés megköté-
séről döntött a testület a Deb -
receni Vízmű Zártkörűen Mű -
kö dő Részvénytársaság Közpon -
ti Laboratóriumával az általános
iskola épületében lévő forgatott
rendszerű tanuszoda bakteroló-
giai és kémiai vízminőségének
havi rendszerességgel történő
ellenőrzése céljából a szükséges
mintavételezések és laboratóriu-
mi vizsgálatok elvégzésére, a sza-
bad aktív klórtartalom megha-
tározására, az elvégzett vizsgá-
latok eredményéről vizsgálati
jegyzőkönyv készítésére 2009.
január 1-jétől december 31-ig,
amelyre 274 080 Ft+20% áfa áta-
lánydíjat biztosít 12 havi egyen-
lő részletben az önkormányzat a
2009. évi költségvetésének ter-

Kevés a munkájuk, szerencsére!
Épp most indultak munká-

ba. Ilyenkor összeszorul az
ember szíve, gyomra, amikor
arra gondol(ok), hogy vajon
újra látom-e őt, újra látjuk-e
őket? Bármikor készen kell
lenniük, a legsúlyosabb kö -
vetkezményekkel is számolva.
Arra, hogy az életük árán is
segíteniük kell. Ők a tűzoltók. 

Csörög a telefon nappal,
éjszaka, s ők mennek. Men -
niük kell, hiszen akármilyen
katasztrófa, baleset, tűzvész,
árvíz, földrengés történik, az
ő hivatásuk a mentés. Emel -
lett tisztában vannak azzal,
hogy nemcsak fizikailag,
hanem sajnos sokszor lelki-
leg is megterhelő, amit gyak-
ran egy-egy munka során
átélnek.

Méltán büszkék lehetünk
arra, hogy Vámospércsen
megalakult a köztestületi tűz-

oltóság tavaly december else-
jén, s hogy a mi fiataljaink
közül is sokan kockáztatják az
életüket a biztonságunkért, az
életünkért. Sze rencsére nem
minden nap, mivel nem tör-
ténnek minden nap olyan ese-
mények, ahol szükség lenne
az ő munkájukra. Hang -
súlyozom mindenkor és min-
dig:  szerencsére!

Sajnos, éri a mi hőseinket
olyan vád városunkban, hogy
minek kellenek, nem csinál-
nak semmit. Vajon ezek az
emberek, amikor kimondják
ezeket a gondolatokat, vagy
épp leírják, akkor mit érez-
nek, mit gondolnak? Átérzik-e
a súlyosságát an nak, amivel
vádolják ezeket a fiatalokat,
akik az életüket, testi-lelki
épségüket teszik kockára?
Nem tudom, és nem is szeret-
nék bíráskodni ezen rossz-

akaró emberek véleménye
fölött!

Legyünk büszkék a tűzol-
tóinkra, s ne akarjuk, hogy
sokat kelljen dolgozniuk,
mert akkor már baj van,
nagy baj! Becsüljük meg
őket, hisz életek múlhatnak
munkájukon, s persze az ő
életük is. Azt kívánom, hogy
mindig ugyanannyian térje-
tek vissza épségben, mint
ahányan elmentetek a riasz-
tás helyszínére, hiszen mind-
nyájatokat hazavárnak a sze-
retteitek!

Kívánom, hogy a vádasko-
dó emberek szíve is hazavár-
jon titeket, és soha ne érezzék
meg azt, hogy mit jelent
aggódni. Órákon át várni, és
várni…Örökké eseménymen-
tes munkanapokat kívánok
nektek, tűzoltók!

Kovács Gyöngyi 

Az államvasutak és az utasok
Tisztelt Erdei Sándor! Egy

olyan ügyben szeretném a
segítségét kérni, mely meglá-
tásom szerint számos vá mos-
pércsit érint hátrányosan, és
ami ennek ellenére kevesebb
figyelmet kap, mint kellene.
A MÁV 2008. december 14-
én életbe léptetett menet-
rendje – mondhatni – orszá-
gos felháborodást keltett!
Alapvető kritikák érték,
melyekben a racionális utas -
igények figyelembevételét
kérték számon elsősorban.
Az ügy parlamenti ülésen is
előkerült, de sajnos ott is, és
az országos sajtóban is csu-
pán propagandaszerű általá-
nosításokat kaptunk vála-
szul. Az említett átalakítás a
Vá mospércsről ingázókat is
hátrányosan érinti. A menet-
renddel kapcsolatos aggá -
lyai mat több levélben ki-
fejtettem a MÁV-nak, de
csak semmitmondó levele-
ket kaptam válaszul. Fel -
ismerve, hogy a probléma
megoldását láthatóan a MÁV-
tól hiába várjuk, úgy ítélem
meg, hogy az egyetlen járha-
tó út egy a civil szféra irányá-
ból érkező nyomás lehet,
mely az utasok érdekeit és
ellenérzését ,,tapinthatóvá”
teszi az illetékesek számára
is. Ket tős célt tűztem ki
tehát. Először is: szükséges,
hogy a menetrenddel kap-
csolatos véleményeket fel-
mérjük, annak érdekében,
hogy vajon tényleg figyel-
men kívül hagyja-e a többség

érdekeit, vagy csak egy törpe
minoritás (azaz én) számára
jelent problémát. A vonaton
végzett mini ,,közvélemény-
kutatásom” azt valószínűsíti,
hogy nem vagyok egyedül,
de ez természetesen nem
lehet elegendő. Vámospércs
honlapján ugyan felvetettem
a dolgot, de az viszonylag
kevés érdeklődőt szólított
meg (őszinte leszek: eddig
senki nem olvasta a bejegy-
zésemet).

A második feladat, hogy
valahogy kanalizáljuk azok
hangját, akik hasonlóan gon-
dolkodnak, és olyan formá-
ba öntsük, mely alkalmas
lehet a cél (párbeszéd kiala-
kítása a MÁV-val, illetve a
menetrend megváltoztatá-
sa) elérésére. 

Arra gondoltam, mindeb-
ben hatékony eszköz lehet
egy helyi (hagyományos) saj-
tóorgánum, mely a vá mos-
pércsiek többségéhez eljut.
Akiket érint, azokat nem kell
tájékoztatnom a vasúti me -
netrendben történt változá-
sokról, ezek ne gatív hatásai-
ról. Sajnos elég könnyen
kimutathatók az illogikus,
sok szempontot figyelmen
kívül hagyó részletek.

Időközben a következő
felhívást találtam a www.
vamospercs.hu oldalon: 

FELHÍVÁS! Tisztelt La -
kosság!  Elkészült a 2008-
2009-es vasúti és helyközi
autóbusz közlekedési menet-
rend. Az Észak-Alföldi Re -

gionális Közle ke dési Szer -
vezési Iroda felkérte az
önkormányzatokat, hogy
amennyiben nagyobb utas-
forgalmat érintő problémát
észlelnek a menetrendekkel
kapcsolatban, jelezzék iro-
dájuk felé. Kérem, amennyi-
ben bármilyen prob lémát
észlelnek az utazás gördülé-
kenységével kapcsolatban
2009. február 20-ig írásban
jelezzék azt az Ön kor mány -
zat titkárságára. Közre mű -
ködésüket megköszönve.
Vámospércs, 2009. február
11. Tisztelettel: Ménes And -
rea polgármester

Úgy tűnik, az enyémhez
hasonló megkeresések tö -
mege elgondolkoztatta a
közlekedés szervezésében
illetékes hatalmasságokat, és
szervezett keretet kívánnak
biztosítani aggályaink kifej-
tésének. 

Mindazonáltal a menet-
rendprobléma csak a jég-
hegy csúcsa: létrejötte és
bevezetése olyan szemlélet-
módot tükröz, mely napja-
inkban nem elfogadható egy
szolgáltató részéről. 

Harmad részt – és itt kicsit
talán már a kelleténél na -
gyobb távlatokat fogalma-
zok meg – az ilyen helyzetek
alkalmat adnak arra, hogy a
civil társadalom önállóan
lépjen fel, s tegyen saját érde-
kében valamit.

Tisztelettel:
Petró Leonárd
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Önkormányzati hírek: 2009 január–február
hére. A másik, megbízási szerző-
dést a  VPC Bt.-vel az önkor-
mányzat Polgármesteri Hivata -
lában a számítógépek általános
karbantartására, határozott idő-
re, 2009. január 1-jétől 2009.
március 31-ig, 150 000 Ft havi díj-
ban kötötte meg az önkormány-
zat. Digitális alaptérkép beszer-
zéséről is döntött a testület, a
Helyi Építési Szabályza tának és
Szabályozási Tervének elhatáro-
zott és folyamatban lévő 2008.
évi módosításához  a külterüle-
tekre vonatkozóan hi teles digitá-
lis alaptérkép beszerzését, a
Nemzeti Kataszteri Program
KHT-tól 198 000Ft+ áfa díj össze-
gében, melynek fedezetét az
önkormányzat 2009. évi költség-
vetési terhére biztosítja. Ezután
úgy határozott a testület, hogy a
Nemzeti Kulturális Alap Kép -
zőművé szeti Szakmai Kollé gium
1616 altéma számú, „Képző -
művészeti alkotótelepek szak-
mai programjának megvalósítá-
sára, valamint dokumentálására”
című pályázati kiírásra pályáza-
tot nyújt be a XVIII. Vámospércsi
Művésztelep és Grafikai Műhely

támogatása céljából. Következő
napirendi pontban az orvosi
ügyelet fenntartásához szüksé-
ges önkormányzati hozzájáru-
lást Vámospércs és Újléta között,
lakosságszám alapján történő
arányos megosztásáról született
döntés, amely alapján a testület
megbízta a Vámospércsi Hu mán -
szolgáltató Kht. ügyvezető igaz-
gatóját a hozzájárulás lakosság-
szám arányos megosztásával
Vámospércs és Újléta települések
között, és a hozzájárulás Újlétára
eső részének beszedésével. Ezt
követően a Szociális Szolgáltató
Központ alapdokumentumai-
nak módosítását fo gadta el a tes-
tület, amely érintette a Szervezeti
és Működési Szabályzatát, Ala -
pító Okiratát, és Szakmai prog-
ramját. A sikeres kedvezményes
tüzifa-vásárlásról szóló tájékozta-
tó után a testület úgy döntött,
hogy  a 8/2009. (I. 12.) ÖH-ban
foglalt feltételek szerint a meg-
maradt tűzifából kb. 47  rászoru-
lóknak ismételten meghirdeti a
kedvezményes  tűzifavásárlás
lehetőségét, az első fordulóban
kialakított szempontok és feltéte-

lek alapján, azzal a kiegészítéssel,
hogy aki a korábbi kedvezmé-
nyes vásárlásban részesült, az
újból nem kaphat tüzifát. A tes-
tület ezt követően zárt ülésen
folytatta munkáját, melyen egye-
di kérelmek megtárgyalására ke -
rült sor.

Ménes Andrea

Kékfényes
hírek

Február 6. A 48-as
számú főúton a Nyír -
ábrányi u. 1. számhoz
vezető szekérúton
személyi sérüléses
közlekedési baleset
történt.

A Malom utca–Deb -
receni utca ke resz -
teződésében anya gi
káros közlekedési bal-
eset történt.

Hajdú-Bihar területén ügyintézőket felveszek. Kezdők és
gyakorlattal rendelkezők jelentkezését várom ingyenes oktatás-
sal. Érdeklődni a 30/381-69-82 telefonszámon lehet. 

Növelje lakáscélú megtakarítását 30 százalék állami támo-
gatással. Hívjon bátran, a tanácsadás díjtalan! Érdeklődni a
30/381-69-82-es telefonszámon lehet. 

Hitelek és biztosítások mindenkinek. Meglévő autójára
gyorshitel. Érdeklődni: 30/381-69-82.

Mikszáth Kálmán utca végén 700 m2-es építési telek áron
alul eladó. Érdeklődni: 20/217-16-46-os telefonszámon lehet.



Vámospércsi vonatkozás 
a Debreceni 

irodalmi lexikonban

Az idei esztendő – 2009.
– legelején látott napvilá-
got (sajnálatos módon a
megjelenés évének feltün-
tetése nélkül) Bényei József
irodalomtörténész tollából
a Debreceni irodalmi lexi-
kon. Ez a Sze mélyi rész alcí-
met jelöli, a szerző ugyanis
ab ban bízik, hogy a foga-
lomtárral is elő tud rukkol-
ni a közeljövőben, vagyis
foglalkozni tud majd a kia-
dók, a nyomdák, a társasá-
gok, al kotói közösségek,
intézmények információ-
anyagával is, az olvasók elé
tárva azt. 

A csaknem ötödfélszáz
oldalas lexikonnak vámos-
pércsi vonatkozása is van.
Azt írja Bényei József, hogy Vámospércsen született
1964-ben Halász Margit író. 1986-ban szerzett diplo-
mát a debreceni tanítóképző főiskolán, majd 1990-ben
az Eötvös Loránd Tu dományegyetem tanárképző
karán. Bu dapesten általános iskolai tanár. Művei:
Forgószél (novellafüzér, 1998), Csillagkerti szonáta
(kisregények, 2000), Méz és szurok (2005). 

Az igazság azonban az, hogy szülőfalujának az írónő
Újlétát tartja, még pontosabban az itteni régi, ma már
eltűnt tanyavilágot: Újlétaligetet. (Ugyancsak itt gyer-
mekeskedett Németi Irén, aki tekintélyes újságíró lett,
egy időben a Nők Lapja főszerkesztője volt.) Alsó -
tagozatos osztályait a Liget ben járta, s felsőtagozatos
korában költözött a családja Vá mospércsre, hogy szín-
vonalasabb iskolában kapja meg az alapfokú ismerete-
ket. Az írónő – aki több díjat is besöpört már mágikus
realista stílust mutató elbeszéléseivel – férje volt Csányi
János rendező, a Bárka Színház létrehozója és igazgató-
ja, később pedig a Csokonai Színház direktora. 

(E. S.)

Hát én immár mit válasszak? 
Az általános iskola végzős

tanulói életük eddigi talán
legnehezebb döntését hoz-
ták meg, amikor egyik vagy
másik oktatási intézménybe
továbbították a felvételi ké -
relmüket. A vámospércsi
nyolcadikosokat továbbta-
nulási szándékaikról, az álta-
luk vélt későbbi elhelyezke-
dési esélyeikről kérdeztük. 

Míg a korábbi években a
fiatalság körében a gimná -
zium volt a felvételi-toplista
élén, addig a mai diákság
sokkal inkább célirányos
képzésekben gondolkodik.
S amennyire a tanulók több-
sége régen elsősorban szü-
lői befolyás alapján válasz-
tott iskolát, addig a XXI. szá-
zadban úgy tűnik, öntudato-
sabbá váltak a tizenévesek.
A pályaválasztást illetően
döntő hatással bír rájuk a
közvetlen környezetükben
élő ismerős példája, akinek
szakmai sikere, fizetésének
nagyságrendje pozitív meg-
erősítésként hat egy tizen-
évesre. Így gondolkodik a
8/a osztályos fiatalember,
Nagy Barna is, aki – látja,
hogy esztergályosként édes-
apja és nagyapja képes bol-

dogulni, és hallja, hogy egy
másik rokona CNC-marós-
ként megbecsült munkaerő
Svájcban – már most tudja,
hogy nem akar diplomát sze-
rezni. Jelentkezési lapját
éppen ezért a Baross Gábor
Szakképző Iskolába adta be.
S mint mondja: „azért válasz-
tottam a gépipari iskolát,
mert biztos vagyok abban,
hogy az itt elsajátítható szak-
mákkal itthon is, külföldön
is el lehet majd helyez-
kedni.”

Osztálytársa, Pólyik Dávid
– aki asztaliteniszezésben
mellesleg az iskola egyik leg-
eredményesebb sportolója –
szintén úgy véli, hogy célsze-
rűbb manapság egy jó szak-
mát elsajátítani, mint gimna-
zistaként, majd egyetemista-
ként hosszú évekig koptatni
az iskolapadot, hiszen a dip-
loma megszerzése sem
garancia semmire. Pláne
nem a biztos megélhetésre.
Ismeretségi körében többen
dolgoznak sikeres autósze-
relőként, Dávid részben emi-
att jelentkezett a Diószegi
Sámuel Közép- és Szakképző
Iskolába.

A másik fontos szempont,

mely egyfajta érett gondol-
kodást igazol, a továbbtanul-
ni vágyók részéről, hogy már
a felvételit megelőzően ala-
posan utána érdeklődtek a
keresleti oldalnak, azaz,
hogy mit érdemes tanulni,
melyek az úgynevezett
hiányszakmák. A beszélgeté-
sen résztvevő nyolcadikos
lányok körében például a
vegyipar, gyógyszerészet a
legnépszerűbb. Pál Regina,
8/c osztályos tanuló azon
szerencsések közé tartozik,
kinek kedvenc tantárgya, a
kémia egybeesik választott
középiskolája szakterületé-
vel. Úgy gondolja: „a debre-
ceni Erdey-Grúz Tibor
Vegyipari Szakközépiskola
megadja a későbbi továbbta-
nuláshoz az alapot, illetve
egy olyan piacképes szak-
mát kapunk majd a kezünk-
be, mellyel Európa bármely
országában megálljuk majd
a helyünket.” Osztálytárs -
nője, Szalontai Márta kitűnő
bizonyítvánnyal zárta a félé-
vet. Az ambiciózus lány évek
óta tudatosan készül a to -
vábbtanulásra, rendszere-
sen vesz részt, szép eredmé-
nyekkel tanulmányi verse-
nyeken. Kedvenc tárgyai a

biológia és a kémia, melyek-
ből előkészítőre is járt.
Jelentkezési lapját a Tóth
Árpád Gimnázium biológia
szakos képzésére adta be. Az
előtte szólókhoz hasonlóan
Maczó Szilviát (8/b) is első-
sorban a kémia érdekli, így
nem csoda, hogy a vegyipa-
ri szakközépiskolát jelölte
meg első helyen. Abban bí-
zik, hogy tanulmányai befe-
jezését követően vegyész-
technikusként, gyógysze-
részként el fog tudni majd
helyezkedni. 

Beszélgetőtársaim közül
–meglepő módon – egyedül
Nagy Márk (8/b) humán
beállítottságú, akihez a kép-
művészet áll a legközelebb.
Mint meséli, már évek óta jár
grafika szakkörbe, és ha min-
den jól megy, szeptembertől
a Medgyessy Ferenc Gim -
názium és Művészeti Szak -
középiskola rajz- és vizuális
kultúra tagozatos osztályába
fog járni. Távlati tervei
között a Magyar Képző -
művészeti Egyetem elvégzé-
se szerepel, és szeretne majd
rendszeresen kiállításokon
részt venni.

Kép és szöveg: 
Hassó Adrienn

Névnapi megemlékezés 

HUNYADI
SÁNDOR 

emlékére

Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott,
Pihen a fáradt kéz, 

ami értünk dolgozott.
Számunkra örökké élsz.

Lányod, Margit
és családja 

”Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott,

Megpihent a kéz, 
mely értünk dolgozott...”

Köszönetet mondunk család-
tagjainknak, barátoknak,

szomszédoknak, a Vámosgép
KFT dolgozóinak 
és mindenkinek, 
aki édesanyánk 

SZABÓ GÁBORNÉ 
Varga Piroska 

temetésén megjelentek 
és fájdalmunkban osztoztak.

Gyermekei

Nyolcadikos lányok

Nyolcadikos fiúk

Halász Margit írónő 
(Fotó: Magánarchívum)

Próbálgatjuk írótollainkat
A Vámospércs Hírek januári számában felhívás

jelent meg, miszerint „újságíró-tanfolyam indul”. Tíz
másfélórás foglalkozást ígért a felhívás – ingyenesen. A
kezdeményezés nem titkolt célja az újság szerzői köré-
nek bővítése, kedvcsinálás cikkek írásához, a szerkesz-
tői munka segítéséhez. A tanfolyam vezetését Erdei
Sándor újságíró, szerkesztő vállalta. Az új ság hűséges
olvasói jól ismerhetik a  nevét és írásait, hisz tizenki-
lencedik éve felel az újság előállításáért. 

Február harmadikán volt az első összejövetelünk. A
Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
magyartermében találkoztunk. Az érdeklődők létszá-
ma mindössze kilenc volt, ám ezt csak mi gondoltuk
kevésnek. Tanárunk szerint az utolsó órán ebből – jó
esetben – három-négy ember marad, akikre remélhe-
tőleg számíthat majd a munka során. Van közöttünk
álláskereső, tanító, tanítónő, médiaszakos hallgató,
tűzoltó, vállalatvezető és nyomdai montírozó. Az biz-
tos, hogy mindannyiunkat, legyen az húsz illetve negy-
venegynéhány éves, a kíváncsiság hozott a tanfolyam-
ra. Maga a szó: újságírás, bizonyos titkokat rejt és ígér
számunkra. Írni valakiről, valamiről, akit-amit ezáltal
megismernek, megszeretnek mások is, nem megve-
tendő tevékenység. Sőt: felemelő. Mit érünk el egy-egy
cikkel? Egyre inkább látjuk: érdekes, de nagy felelős-
séggel járó munka ez! Az újságíráshoz nemcsak jó „kéz-
ügyesség”, vagyis íráskészség kell, hanem kitartó láb-
munka is, hisz egy-egy téma komoly nyomozást, mér-
földes utánajárást igényel. Megtanultuk, mi a különb-
ség a tényújságírás és a véleményújságírás között.
Megtanuljuk, hogyan írjunk hírt, tudósítást, interjút,
riportot. A kedd esti találkozások beszélgetős, jó han-
gulatban telnek. Igyekszünk megoldani a kapott fel-
adatokat. Írunk és fogalmazunk kisebb-nagyobb  siker-
rel. Próbálgatjuk a szárnyainkat vagyis inkább írótolla-
inkat. Aztán még bármi is lehet.

Szabó Ibolya

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

TÉGLÁSI SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

ERDEI JÓZSEF

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk

GARAI SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak.

Segítsen az 1 százalékkal! 
Ha Ön önadózó, akkor május 21-ig kell a nyilatkozatot az

adóbevallásával. Amennyiben a munkáltató vállalja az adó-
megállapítást, akkor a munkáltató részére a rendelkező nyi-
latkozatát május 21-ig kell megtennie. Az 1+1%-os rendelkező
nyilatkozatot elektronikus úton is be lehet nyújtani, a jövede-
lemadó bevallásával együtt. Kérjük Önöket, amennyiben az
alábbi célok megvalósításával egyetértenek, a helyi progra-
mokhoz járuljanak hozzá az 1+1 %-os nyilatkozatukkal. 

VÁMOSPÉRCS TELEPÜLÉSÉRT ÉS TANUSZODÁÉRT KÖZ-
ALAPÍTVÁNY. ADÓSZÁM: 18546459-1-09

MÚLT ÉS JÖVŐ IFJÚSÁGI-KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGFEJ-
LESZTŐ EGYESÜLET. ADÓSZÁM: 18563801-1-09.

Városunkban találkoznak a ,,vámosok”
A Vámos Települések

Szö  vetsége, melynek vá-
 rosunk alapító és el-
nök-ségi tagja, február
26–28. között a Vám-
és Pénz ügyőrség Or szá -
gos Pa rancs nokság Hé vízi
Gyógy   há zában tartotta
közgyűlését, dr. Nagy Já -
nos altábornagy, or szágos
pa rancsnok meg hívására.

Az immár 19 települést
(köztük 5 szlovákiai és 3 ro -
mániai) összefogó, nemzetkö-
zivé duz zadó Szövetség idei
találkozóját Vámospércsen
rendezzük meg 2009. július
3–4–5-én. Az esemény fő véd -
nökének felkértük Dr. Nagy
János altábornagy urat a
VPOP országos parancsno-
kát.

A hévizi találkozón váro-
sunkat Ménes Andrea pol-
gármester és Dr. Rácz Nor -
bert főszervezők képvisel-
ték, hiszen a tanácskozás fő

témája az idei találkozó elő-
készítése volt.

Szeretnénk megragadni
a lehetőséget, hogy e tudó-
sításban felhívással él jünk.

Várjuk mindazok je lent-
kezését, akik a találkozó
lebonyolításában ötletük-
kel, segítségük felajánlá-
sával részt kívánnak ven-

ni. Jelentkezni Vámos pércs
Város Polgármesteri Hi-
va ta lának titkárságán, az
591-503-as telefonszámon
lehet.

A  hévízi februári közgyűlés résztvevői



Valami megmozdult Vámospércsen
Somogyi László Gábor: „gazdag évet zárt a Pircsike”  

A partiumi Érsemjénből –
mely Bagamér testvértelepü-
lése – érkezett néhány évvel
ezelőtt Magyarországra So -
mogyi László Gábor, festő/
szobrászművész-tanár, aki a
térség több iskolájában is
tanít, mellette kulturális
programokat szervez, szín-
darabokat rendez. 

A sokoldalú, ambiciózus
fiatalember a hazánkban
kialakult gazdasági-erkölcsi
válság ellenére optimista,
meggyőződése: „ha észre-
vesszük környezetünkben a
szépséget, ha komolyan vesz-
szük, amit csinálunk, még a
mai értékvesztett, pénzcent-
rikus világban is megtalál-
hatjuk a mindennapok apró
örömeit.”

– Ha jól tudom, a nagyvá-
radi egyetem művészet-
pedagógia szakán végeztél,
s a festészet mellett több
művészeti ágban is kipró-
báltad már magad. Évek
óta pedagógusként dolgo-
zol, melyhez ugyan szüksé-
geltetik némi szereplési vágy,
határozott fellépés, jó retori-
kai készség – ám ez mégsem
hasonlítható össze azzal
az önkifejezési szándékkal,
mondhatni exhibicioniz-
mussal, mely általában a
képzőművészekre, s főként a
színművészekre oly annyira
jellemző. Melyek voltak
szakmai pályafutásod eddi-
gi legfontosabb állomásai? 

– Egy kis romániai falu-
ban, Érsemjénben születtem,
ahol tanulmányaim befejezé-
se után több éven keresztül
tanítóskodtam. Ezzel párhu-
zamosan – mi után festészet-
ből és szobrászatból is diplo-
mát szereztem – folyamato-
san készültek a képeim,
melyekkel több kiállításon is
részt vettem. Idővel bekerül-
tem a nagyváradi kulturális
élet vérkeringésébe, tagja let-
tem az ottani galériának, nya-
ranta alkotótáborokat szer-
vezek, tehát a mai napig is

rendszeresen visszajárok. S
teszem ezt – többek között –
azért is, hiszen jelenleg is
működik Nagyváradon a
SO-HA elnevezésű mini tár-
sulatom, melynek tagjaival,
elsősorban a próbák miatt,
viszonylag sűrűn kell talál-
koznom. Ha jól számolom,
másfél évtizede foglalkozom
színjátszással, a már említett
kis létszámú trupp előtt a
Szigligeti Társulat egyik
művésze (Hajdú Géza) által
létrehozott színjátszókör-
nek, a Fintorgónak voltam a
tagja. Később ebből vált ki a
SO-HA, mellyel többnyire
két-háromszereplős bohóza-
tokat, dramatizált irodalmi
műveket, illetve írók, költők
(Arany János, Ady Endre,
Juhász Gyula és mások) éle -
tét játszottuk el. De talán az
egyik legnagyobb sikert a
Barangolások Nagyvárad ut -
cáin című darabom aratta,
melyben játszótársaimmal
felidéztük Várad régi arcát,
végigjártuk azokat a jelentős
épületeket, mint a Léda-ház,
az Emke kávézó, a Sas palota,
melyekhez irodalomtörténe-
ti emlékek kötődnek, hiszen
ezeken a helyeken a múlt szá-
zad fordulóján több jeles író
is megfordult.

Út Bagamérba

A bagaméri általános isko-
la akkori igazgatója, Ménes
Andrea – az Érsemjénnel
való testvértelepülési kap-
csolat lévén – figyelemmel
követte művészi és pedagó-
gusi tevékenységemet, s
mivel akkoriban indította el
a művészeti képzést a telepü-
lésen, és szükség volt megfe-
lelő képesítésű oktatóra, fel-
kínálta a tanítási lehetősé-
get, melyet én örömmel elfo-
gadtam. Úgy gondolom, s az
elmúlt évek tapasztalata is
ezt igazolja számomra, hogy
igenis összeegyeztethető a
pedagógus pálya a művészi
léttel, hiszen bár több he-
 lyen (Nagyvárad, Érsemjén,
Bagamér, Vámospércs, Ál -
mosd, Fülöp) is tanítok illet-
ve tanítottam párhozamo-
san, mindig jutott idő az
alkotásra, az azóta létreho-
zott színjátszó csoportjaim-
ba való tagtoborzásra, az
egyes darabok színpadra állí-
tására, a kulturális progra-
mok szervezésére. 

– Beszéljünk egy kicsit az
említett színjátszó körök-
ről…

– Felbátorodva és fellelke-
sülve a SO-HA sikerein,
Bagamérban is megalapítot-
tam egy amatőr társulatot,
akikkel tavaly karácsony idő-
szakában eljátszottuk A fény
születése című produkciónk-

ban a betlehemi történetet.
Az előadás érdekessége az
volt, hogy mintegy negyve-
nen szerepeltek benne, a
korosztályt tekintve a legif-
jabbaktól, a botos öreg bácsi-
kákig, akik közül az egyik a
boltját zárta be a próba ide-
jére, míg a másik a torma-
földről érkezett. Nagy kedv-
vel és hittel próbáltunk, és
így utólag is azt gondolom,
hogy igen ügyes csapat jött
össze, s nekik köszönhetően
kifejezetten jó előadás szüle-
tett. Az ünnepek alkalmából
több helyre is elvittük a dara-
bot, láthatta a létavértesi és a
vámospércsi közönség is. Az
egyik fellépésünkön Ménes
Andrea polgármester is részt
vett, aki örömmel látta, hogy
mennyire meg tudja mozgat-
ni az embereket kortól,
nemtől függetlenül egy
ilyen jellegű műsor, éppen
ezért felmerült benne egy
ötlet: mi lenne, ha Vámos -
pércsen is létrejönne egy a
bagamérihoz hasonló szín-
játszókör? A gondolatot tett
követte, és ma már ott
járunk, hogy a helyi közös-
ségből verbuválódott kis
csapatunk immár harmadik
előadására készül.

– A nevedhez köthető a
tavaly megalakult közmű-
velődési egyesület, a Pir -
csike. Milyen elképzelések,
célok vezéreltek ennek létre-
hozásában?

– Legfőbb feladatunknak
a város kulturális életének

fellendítését tekintjük, e cél-
ból szándékaink szerint
minél több és színesebb
programmal – köztük kiállí-
tások, kirándulások, szavaló-
verseny… stb. is szerepel –
próbáljuk a vámospércsiek
igényeit kiszolgálni. Szeret -
nénk azt is, hogy több művé-
szeti csoport, szakkör alakul-
jon a településen, illetve
mutatkozzanak be a korábbi-
nál nagyobb mértékben más
falvak, városok hasonló
egyesületei is.

Tavaly igen gazdag évet
zártunk: a farsangi bállal
indítottunk, utána szavaló-
versenyt tartottunk, aztán
volt egy kirándulásunk
Révre, melyen 85-en vettek
részt, majd májusban zajlott
Az év édesanyja című ren-
dezvényünk. Ezen kívül cso-
portosan ellátogattunk Ro -
mániába a Medvék barlang-
jába, ezt követően Monokra,
végül az egész éves tevékeny-
ségünket a karácsonyi nagy-
szabású rendezvényünk ko -
ronázta meg.

Mennyiség és minőség

– A kulturális programok-
kal kapcsolatban azt gondo-
lom, nem a mennyiségre kell
hajtanunk, hanem a minő-
ségre, és arra, hogy lehetőség
szerint minél szélesebb réte-
get érintsen meg az adott
esemény. Komoly problémá-
nak tartom, hogy – Ro má -
niával ellentétben itt, Ma -
gyarországon a nemzeti
ünnepeket szinte sosem a
napján ünnepeljük, hanem
előtte két-három nappal.
Nehogy már véletlenül be
kelljen mennünk, mondjuk
március 15-én a munkahe-
lyünkre, hogy együtt emlé-
kezzünk az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc
hőseire. Pedig éppen azzal,
hogy szépen felöltözünk,
műsorral készülünk az évfor-
dulóra, tudnánk példát
mutatni, s nemzeti öntudat-
ra nevelni a fiatalságot.
Fontos lenne az is, hogy ilyen
alkalmakkor az egész telepü-
lés együtt ünnepeljen. S ez
csak szervezés kérdése,
hiszen legutóbb, amikor
meghirdettem a kirándulást
Nagyvá radra, két busznyi
ember jelentkezett, pedig
ezért fizetni is kellett. Ez szá-
momra azt bizonyítja, hogy
az emberek valójában igény-
lik a közösségi programokat,
a szervezett utakat, kulturá-
lis rendezvényeket, ezért köz-
művelődési egyesületünk
tovább fog haladni a meg-
kezdett úton. 

Kép és szöveg: 
Hassó Adrienn

SS PP OO RR TT

Focitavasz: 
irány a középmezőny

Véget ért a hosszúra
nyúlt téli pihenő, március
15-én megkezdődik a focis-
ták számára a tavaszi sze-
zon. Csapatunk a nem túl
hízelgő, utolsó előtti hely-
ről folytathatja a megyei II.
osztályú bajnokságot, re -
mélhetőleg az őszi produk-
ciónál jobban.

– Annál már csak jobb
következhet – fogalmazott
egyértelműen Oláh Sándor
edző. – Igaz, mivel megle-
hetősen kicserélődött a
játékosállományunk, s rá -
adásul három edzőmeccsünk is elmaradt, így a rajtra
nem sikerült teljes egészében összeállnunk. De talán az
első két forduló során ezen is túl leszünk, s azt követő-
en elindulhatunk a tabellán felfelé. Mindenképpen a
középmezőnyben szeretnénk végezni – tekintett előre
optimistán a tréner, akitől megtudtuk, hogy miközben
hatan eligazoltak a csapattól, mindössze négyen érkez-
tek. A távozók közül Tóth Árpád, Orbán László és
Fábián János Nyíracsádra, Rékai Márton Ebesre, Szőke
Roland az NB III-as Létavértesbe, Balogh Sándor a
DVSC utánpótlás-csapatába igazolt. Az érkezők közül a
kapus Bencze Zsolt és Horváth István Nyírábrányból,
Ungi Csaba és Mile Dániel a D. Honvéd gárdájából iga-
zolt ide. Oláh Sándor szerint az előrelépéshez a tavasz-
szal megszerezhető 33 pontból legalább 15-öt kell
begyűjteni.  

A focisták tavaszi menetrendje 

Március 15., 14,30: Vámospércs–Hajdúböszörmény II.
Március 22., 15,00: Fülöp –Vámospércs
Március 28., 15,00: Hajdúhadház–Vámospércs
Április 5., 15,30: Vámospércs–Nyírábrány
Április 12., 15,30: Józsa–Vámospércs
Április 19., 16,00: Vámospércs–Tiszacsege
Április 25., 16,00: Nádudvar–Vámospércs
Május 3., 16,30: Vámospércs–Egyek
Május 10., 16,30: Görbeháza–Vámospércs 
Május 17., 17,00: Vámospércs–Nyíracsád
Május 24., 17,00: Mikepércs–Vámospércs 

A bajnokság állása

1. Hajdúböszörmény II. 11 8 2 1 46–20 26
2. Nyírábrány 11 6 2 3 38–26 20
3. Józsa 11 5 2 4 25–21 17
4. Nyíracsád 11 5 2 4 31–28 17
5. Nádudvar 11 5 1 5 22–22 16
6. Tiszacsege 11 4 3 4 27–22 15
7. Fülöp 11 4 2 5 28–34 14
8. Mikepércs 11 4 2 5 19–31 14
9. Hajdúhadház 11 3 4 4 18–20 13

10. Görbeháza 11 3 4 4 19–27 13
11. Vámospércs 11 3 2 6 15–33 11
12. Egyek 11 2 2 7 28–32 8

Kép és szöveg: Faragó László

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor (e-mail: deidor5@gmail.com). 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

Somogyi László Gábor 

Vámospércsi alkonyat
(S. L. G. festménye)

Szentháromság 
(S. L. G. festménye)

Oláh Sándor 
jobb tavaszban bízik

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

FEBRUÁRBAN SZÜLETTEK:
Balogh László Norbert (Balogh Sándor, Balogh Irén)
BULÁTKÓ LILIEN ANNA (Bulátkó János, Szőke Nikolett)
TÓTH DÓRA (Tóth József, Nagy Krisztina)
VARGA IMRE (Varga Imre, Zakor Tímea)
LUDMAN LUCA (Ludman Lajos, Balogh Tünde)
FODOR AMANDA (Fodor Béla, Fodor Zsuzsanna)

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:
TÉGLÁSI SÁNDOR
DOBSA ZSIGMOND
CZEH ANDRÁSNÉ (Hegedűs Eszter)
GARAI SÁNDOR
DEÁK GYULA
ERDEI JÓZSEF
BŐDE ISTVÁN

FEBRUÁRBAN HÁZASSÁGKÖTÉS NEM VOLT.

KEDVES SZÜLŐK! 

Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, 2008. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával
támogassák a VÁMOSPÉRCS GYERMEKEIÉRT ALAPÍT-
VÁNYT! Köszönettel: a kuratórium. 

Adószámunk: 19127471-1-09.

A borverseny eredményei 
Az idei (immár a 18.) bor-

verseny február 21-én zajlott
a művelődési házban. A ren-
dezvényt megtisztelte jelen-
létével Ménes Andrea pol-
gármester és több képviselő
is. Egyre kevesebb a szőlős-
gazda városunkban, ezért is
örvendetes, hogy új borba-
rátok is jelentkeztek a meg-
mérettetésre: Pál János, ifj.
Nagy Sándor. A férfiak mel-
lett egy hölgy, Opris Mag -
daléna is benevezett a ver-
senyre. Tizenkét fehér és
tizenegy vörösbort bírált el

a három tagú zsűri. A város
vezető a díjazottak részére
oklevelet és ajándékot adott
át, s reményét fejezte ki,
hogy jövőre is ilyen szép
számban részt vesznek a ver-
senyen a bortermelők.

Eredmények: 

Vörösbor kategória: 
1. Pál János, 2. Sarudi

Sándor, 3. Bányai Csaba
Fehér bor kategória: 
1. Huszti Sándor, 2. Sarudi

Sándor, 3. Könnyű Ferenc
Asztalnál a szenvedélyes bortermelők

(Fotó: Magánarchívum)
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