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Ludas Matyi nem felejt(het)
A kialakult példátlan politikai hely-

zet – a posztkommunista párt, nem
először, önhatalmúan döntött felet-
tünk, amikor megkérdezésünk és bele-
egyezésünk nélkül Bajnai Gordont
nevezte ki miniszterelnökké – és az
ehhez párosuló gazdasági és morális
válság kapcsán Márai Sándor
egyik aforizmája jutott az eszembe:
„Kétféle lustaság van: vízszintes és függőleges. Van
ember, aki csak élete nagy távlataiban lusta; a tervek-
ben; abban, hogy elodázza elhatározásait, döntéseit;
lustán építi fel élete munkáját, mindent az időbe épít,
a nagy messzeségbe. Aztán van a másik, a függőleges
lustaság, mikor a pillanat előtt maradunk lusták,
mikor nem gondoljuk, mondjuk vagy cselekedjük azt,
amit abban a pillanatban lehetne. Ez az utóbbi fajta
lustasága veszedelmesebb. Ilyen elmulasztott, lustán
elhanyagolt pillanatokon múlik az élet.” 

2002 óta amikor a – többségében balliberálisok
által működtetett, a napirendre kerülés tekintetében
erőteljesen befolyásolt – média győzött a választáso-
kon, folyamatosan úgy érezzük, mintha süllyedő
hajón lennék. Oké, tudjuk, papíron az MSZP–SZDSZ
koalíció kaparintotta meg – máig is vitatott körülmé-
nyek között – a hatalmat, de ha a fő műsoridőben
Gyurcsány  képernyőn való megjelenés, illetve meg-
nyilvánulási lehetőség tekintetében a kapott kb. (az
ORTT felmérései alapján!) 70-80 százalékhoz képest
mondjuk csak annyit nyilatkozott és szerepelt volna
nap mint nap, mint Orbán Viktor – az eredmény nagy
valószínűséggel nem ez lett volna. Sem a szavazatok
számát, sem az ország gazdasági helyzetét, sem az
egyre negatívabb megítélését illetően. Miután min-
dent, amit ebben az országban csak elrontani, szétzi-
lálni, ellehetetleníteni, és nem utolsósorban pénzzé
tenni lehetett, Gy. F. milliárdos megtette, s mint aki jól
végezte dolgát, lemondott, átadva helyét korábbi
üzlettársának, Bajnai Döbrögi Gordonnak. Mert
attól, hogy ez a (Li)bajnai zörgő csontú, éppúgy min-
den hájjal megkent népszomorító, mint testesebb
elődje volt. A bőre alatt is pénz van, háj helyett.
Ráadásul nem csak a nők halnak érte-utána, de a fér-
fiak is…És mi, naivak, még azt hittük, ennél már nem
jöhet rosszabb. De tévedtünk, jött a jól fésült business-
man, kinek hozzá nem értésének köszönhetően térsé-
günkből több libatenyésztő vetett önkezével véget éle-
tének, még többen pedig – pszichoszomatikusan –
belebetegedtek a kilátástalan helyzetbe. 

És most ez az ember akarja kivezetni az országot a
válságból, melyet az MSZP-kormányzat tehetségtelen-
sége idézett elő? Bajnai egyébként gazdasági miniszter-
ként sem remekelt, hiszen az eredmény önmagáért
beszél: lerágott csont, de tény, az uniós tagországok
között éllovasból lettünk sereghajtóvá az elmúlt 7 év
alatt. A hét szűk esztendőt – József álma szerint hét bő
követi majd. Nos, a bibliai történetben ez bejött, de most
ehhez ránk, Lúdas Matyikra is szükség van.  

Hassó Adrienn

Fókusz

Megfeleltünk a kihívásnak 
Május 20: kis csapatunk

lelkes izgalommal több,
mint egy hónapja készült
erre a napra. A kiírás szerint
0 óra 0 perckor kellett kez-
denünk a sportaktivitások
teljesítését. A debreceni fő -
úton lévő helységnévjelző
táblánál gyülekeztünk, hogy
éjszakai futással köszöntsük
az új napot. Papp Sándor rö -
vid bemelegítés után beve-
zette a maroknyi csapatot a
főtérre. A levezető gyakorla-
tokat követően a dombi épü-
let tornaterme vált az éjsza-
kai sportolás fő színterévé.
Itt Ács Péter segítségével az
asztalitenisz kedvelői vezet-
hették le energiájukat. Az
iskola úti tornatermünkben
Fodor László várta a mozog-
ni vágyó lakosokat. Mi itt
focit, kosárlabdát, tornát hir-
dettünk meg, de kérésre a
magasugrást és a gyűrűzést is
bevetettük. 

A kora reggeli órákban a
temetkezési vállalat és a Car -
bon Kft. dolgozóival indítot-
tuk a szabadtéri tornát. Rácz
Ildikó irányításával kellően
megmozgattuk izmainkat.
Fél nyolckor a tanítás meg-
kezdésére váró gyerekekhez
siettünk. Ragyogó napsütés-
ben Ludmanné Németh Ma -
riann mozgatta meg a még
kissé álmos tanulóinkat.

Természetesen velünk
tornáztak a délelőtt folya-
mán a polgármesteri hivatal,

a munkaügyi hivatal, a gyer-
mekjóléti szolgálat, a műve-
lődési ház dolgozói is. Ked -
ves színfoltja volt a délelőtt-
nek a baba-mama torna, ter-
hes kismamák, kisbabájukat
karjukban tornáztató anyu-
kák mozogtak a 3-4 éves ap -
róságokkal együtt.

A kihívás napján a szerve-
zők 11 órára táncra hívták az
országot. Természetesen mi
is csatlakoztunk hozzájuk.
Az óvodában, az iskolában és
a Főtéren egyszerre kezdtek
táncolni a gyerekek és a fel-
nőttek. 

Délután a sportpályán
iskolai szintű futóversenyt
szerveztek a nevelők. Oláh
Sándor a futballkedvelőknek
biztosított lehetőséget a szer-
vezett mozgásra. Az uszodá-

ban vidáman pancsoló gyere-
kek, jókedvű felnőttek foly-
tattak pulzusnövelő moz-
gást. Velünk tornáztak még a
Bordák Szabolcs és Tóth
László által vezetett kisboltok
dolgozói, a Bancsi-hegy apra-
ja-nagyja, részesei lehettünk a
heti rendszerességgel moz-
gó lányok-asszonyok tornájá-
nak is. A takarékszövetkezet-
ben lelkes kis csapat várt
ránk, vidám tornával zártuk a
munkanapjukat.

Számomra a nap másik
csodája az ÖNO-ban (Öre -
gek Napközi Otthona) tett
látogatásunk volt. A bentla-
kó idős emberek Simpf
Orsolya segítségével idősko-
ri gyógytornával járultak
hozzá a nap sikeréhez. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Újabb nyertes
pályázatok

A városi önkormányzat és
a művelődési ház hét telepü-
léssel konzorciumban pályá-
zott a Társadalmi Infra -
struktúra Operatív Program
(TIOP 1-2-3) a Könyvtári
szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése –
Tudásdepó Expressz” elne-
vezésű projekt megvalósítá-
sára. A próbálkozást siker
koronázta, hiszen a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökségtől
7 572 588 Ft összegű támo-
gatást nyertek el. Ebből jú-
lius 1-jétől 2010. december
31-ig fel kell dolgozni az állo-
mányt, azaz – többek között
– üzembe kell helyezni az új
könyvtári programot, illető-
leg a tíz elnyert számítógé-
pet. Ezek közül kettőt a
könyvtári dolgozók, egyet a
fogyatékkal élők, a többi
hetet pedig a felhasználók
használhatják. 

Az idén 18 éves Vámos -
pércsi Művésztelep és Gra -
fikai Műhely 100 000 Ft-ot
nyert a NKA Képzőmű vé -
szeti Szakkollégiumától ter-
vei megvalósítása és műkö-
dése dokumentálása céljá-
ból. Az önkormányzat és a
művelődési ház ezen pályá-
zatának eredményességét az
is igazolja, hogy a megyében
egyetlen alkotótábor sem
nyert támogatást.

Tánc a főtéren. Fotó: Hassó Adrienn

Tovább szépült városunk főutcája, 
a lámpaoszlopokra virágzó muskátlik kerültek.  

A  cserepes virágokat Bíró Sándornénak köszönjük, 
és Huszti Jánosnénak is hálásak vagyunk a Móricz

Zsigmond utcai buszforduló díszítéséért. 
Fotó: Hassó Adrienn

Júliusban nálunk találkoznak 
a „vámos” települések

Két éve alakult meg a Vá -
mos Települések Szö vetsége
a vámos nevet viselő tele-
pülések önkormányzataiból.
Elsősorban a szövetséghez
csatlakozott városokban, fal-
vakban élők közötti baráti,
idegenforgalmi, kulturális
kapcsolat kialakítása céljá-
ból, illetve, hogy a helyiek a
társulás révén megismertes-
sék egymással hagyományai-
kat. A VTSZ első közgyűlését
2007. július 27-én tartotta.
Ezen a közgyűlésen a szövet-
ség elnökségi tagjává válasz-
tották polgármesterünket.
Megfogalmazódott az a szán-
dék is a résztvevő település-
vezetők részéről, hogy sze-
retnének minden évben ta -
lálkozni egymással. Ezen el -
gondolásuk mellé állt a Vám
és Pénzügyőrség Or szágos
Parancsnoksága, és az első
Vámosgyörkön megrende-
zett találkozó fővédnöksé-
gét, 2007-ben dr. Nagy János
altábornagy, or szágos pa -
rancsnok, az EU vámszövet-
ségének elnöke vállalta el.
A tavalyi, Nemes vámoson
megtartott rendezvényen 11
magyarországi „Vámos” tele-
pülés vett részt: Sajóvámos,
Vámosújfalu, Vámospércs,
Vámosatya, Vá mosoroszi,

Somogyvámos, Vámossza ba -
di, Vámos család, Vámosmi -
ko la, Nemes vá mos.

A szövetség tehát – válta-
ko zó helyszíneken – minden
évben megrendezi a Vámos
Települések Találko zóját.

A házigazda szerepét
2009-ben Vámospércs kap-
ta. A háromnapos esemény-
sorozaton a már említett
tizenegy hazai település mel-
lett hat szlovák (Vámosfalva,
Vámoslucska, Vámosladány,
Vámos, Vámosbalog, Felső -
vámos) és három román
(Vámosláz, Vámosudvar hely,
Vámosgálfalva) „Vámos” te -
lepülés is részt vesz.

Különösen nagy jelentő-
séggel bír számunkra, mint a
legnagyobb „Vámos” telepü-
lésnek és mint elnökségi tag-
nak, ez a most már Nem -

zetközi Találkozóvá bővült
rendezvény. A korábbi szer-
vezők igen magasra tették a
mércét, melyet túlszárnyalni
csak közös összefogással
lehet, hiszen a Szövetség tag-
jai részéről óriási az elvárás.
A július 3-5 közötti találko-
zóra – mely egybeesik a
Város Napja rendezvényünk-
kel – minden vámospércsi
lakost szeretettel várunk és
kérjük támogatását, ötleteit
és segítségét.

Az ünnepélyes megnyitót
július 4-én, szombaton tart-
juk, melyen köszöntőt mond
Ménes Andrea polgármes-
ter, dr. Nagy János altábor-
nagy, a VPOP parancsnoka,
a rendezvény fővédnöke,
Hám László a Vámos Tele -
pülések Szövetségének elnö-
ke és Karácsony Imréné a
Pénzügyminisztérium szak-
államtitkára. A színes prog-
ramok között kortól, nemtől
függetlenül mindenki meg-
találhatja majd a számítását,
hiszen lesz amatőr színházi
előadás, könnyűzenei kon-
cert, mazsorett bemutató,
sport-, szépség-, bor- és főző-
verseny, és még sok minden
más.

Hassó Adrienn

A VTSZ logója

Június 7: 
EP-parlamenti

választások
Az eddigi 24 helyett 22

képviselője lehet Magyar -
or szág nak a követke-
ző parlamenti ciklusban.
Nem lehet azonban tud-
ni, hogy e he lyek hogyan
oszlanak meg az egyes
pártok között. Ez a
magyar választásra jogo-
sult polgárokon áll vagy
bukik. A 2004-es válasz-
tások során a Fidesz 12,
az MSZP 9, az SZDSZ 2,
az MDF pedig 1 képvise-
lői helyet tudott megsze-
rezni. 

Az emberek többsége
szerte az uniós tagorszá-
gokban nagyon hasonlóan
vélekedik az EP-választáso-
kat illetően: feleslegesnek
tartják, hogy elmenjenek
szavazni, mert úgy érzik:
gyökeres változást nem
hoz életükbe a választás.
Pedig ha jobban belegon-
dolunk, egyáltalán nem
mindegy: kik és hogyan
képviselnek bennünket az
Európai Parlamentben. 

Egy biztos, aki nem haj-
landó elmenni vasárnap,
hogy éljen politikai jogá-
val, az biztosan nem nyer. 

H. A.
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Száz éves a baptista imaház
A város baptista gyüleke-

zete május 17-én ünnepelte
az imaház fennállásának 100
éves évfordulóját. A délelőtti
ünnepi istentisztelet megha-
tó szimbolikus cselekedettel
kezdődött: a gyülekezet idős
tagjai egy erre az alkalomra
készült jubileumi zászlót kö -
vetve egy régi baptista éneket
énekelve vonultak be az ima-
házba a jelenlegi ügyvezető
lelkipásztorukkal, Ko vács
Lajossal és feleségével az
élen. Amikor a szószékhez
értek, követte őket az ifjúság
énekcsoportja gitárkíséret-
tel. Amikor találkozott a két
csoport, az idősek átadták a
zászlót az ifjaknak, mialatt az
éneklés elcsendesült és el-
hangzott a lelkipásztoruk
ajkáról az ige: „Légy hű mind-
halálig, és néked adom az
életnek koronáját.” 

A baptista közösség gaz-
dag múltjára, a hűséges lelki-
pásztorokra való emlékezést
az ott szolgált, de már el hunyt
lelkipásztorok hozzátartozói,
a helyi gyülekezet és ifjúsága
valamint az elszármazott gyü-
lekezeti tagok, a debreceni
gyülekezet kamarakórusa, a
Musica Sacra és dr. Szebeni
Olivér egyháztörténész segí-
tette. Ki volt emelve a telepü-
lésnek az a felejthetetlen ese-
ménye, hogy 1919-ben az el -
lenséges csapat porig akarta

égetni a falut, de az akkori
baptista lelkipásztor Szűcs
Ádám, aki a falu segédjegyző-
je volt, közbenjárásával ezt
megakadályozta.  

A zsúfoltságig telt imaház-
ban az igehirdetést Mészáros
Kornél, a Magyarországi Bap -
tista Egyház főtitkára végezte.
Elmondta igehirdetésében,
hogy az el múlt 100 évben
érvényes volt a 91. zsoltár: „Ha
az Urat tartod oltalmadnak,
nem érhet té ged baj.”

Ma is a jubileum napján azt
kell mondanunk Is te nünk -
nek: „itt vagyok”, mert nem
az anyagiak, az erőm, képes-
ségem segít rajtam, hanem az
Úr. Sok embert őrzött meg,
szabadított meg e helyen, a
jövőben is bízhatunk Benne,
gondja van ránk. Azt is kie-

melte, hogy minden visszate-
kintés előre tekintés is. Aki
Ura volt a gyülekezetnek 100
éven át, a jövőben is megújít-
ja rajtunk kegyelmét.

Az MBE tiszántúli kerület
részéről Dobos Péter presbi-
ter kérte a vámospércsi gyüle-
kezetet, hogy a Krisztustól
kapott kincset, értéket őriz-
zék meg. A gyülekezet ügy ve-
zető lelkipásztora ve zette az
ünnepséget, aki a 84. zsoltár
első négy versével hálaadásra
buzdította az ünneplő gyüle-
kezetet az Úr hajlékáért. A
gyülekezet korábbi lelkipász-
torai közül jelen voltak: Var ga
Boldizsár, Kádár András, Kes -
jár Zsolt és Sinka Csaba, akik
köszöntötték a gyülekezetet.

Délután csatlakozott az
ünneplőkhöz a debreceni

gyülekezet kamarakórusa, a
Musica Sacra valamint Mé -
nes Andrea polgármester is.
A vámospércsi baptisták kö -
zösségépítő szerepének ki -
emelése mellett méltatta a
gyülekezet küldetését, ahol
az emberek békességet és lel-
ki megnyugvást találnak. Az
eseményen a polgármester
egyúttal bejelentette, hogy
az önkormányzat és a Hajdú-
Bihar Megyei Temetkezési
Vállalat néhai  Pannonhalmai
Béla újratemetéséről gondos-
kodik. Az exhumálásra a bap-
tista egyházzal együttmű-
ködve előreláthatólag szep-
tember hónapban kerül sor.
A református egyház lelké-
sze, Ács Ferenc is csatlako-
zott a köszöntők sorához, ki -
fejezte örömét a két közösség
közötti jó kapcsolat miatt. 

Az ünneplők szívét hála
töltötte be a visszaemlékezés-
ben a megtett útra, amelyen
Isten vezette és megtartotta a
gyülekezetet. Nagy öröm volt
a jelenlevőknek kik gyer-
mekkorukat töltötték egy-
mással, találkozni, közösen
ebédelni, visszaemlékezni
sok közös élményre, a biblia-
versek, énekek tanulására,
amit e gyülekezetben éltek át. 

(A gyülekezetről az érdek-
lődők a www.baptista.hu/
vamospercs tájékozódhat-
nak.)

A gyülekezet emelkedett hangulatban
Fotó: Bagdi Béláné

Az Év Édesanyja –
másodszor

A tavalyi verseny sikerén
felbuzdulva a PIRCSIKE
Köz művelődési Egyesület
idén is megrendezte „Az Év
Édesanyja” című szellemi
vetélkedőt, melyen a résztve-
vők maguk által írt versben
vagy prózában mondhatták
el, hogy miért az ő édesany-
juk a legjobb a világon. A
tavalyi évhez képest keve-
sebb gyerek jelentkezett a
május 10-én tartott megmé-
rettetésre, az általános isko-

lás versenyzők részéről ösz -
szesen húsz pályamunka ér -
kezett be. A pályázatokat két
korcsoport szerint értékel-
ték. Az alsó tagozatosok me -
zőnyéből – a zsűri döntése
alapján – Orosz László bizo-
nyult a legjobbnak, a felső-
sök közül, pedig újra a tava-
lyi győztes, Szalontai Márta
ért el első helyezést. „Az Év
Édesanyja” kitüntető szala-
got egy évig Papp Éva és Sza -
lontai Ferencné viselheti.

Szalontai Ferencné és lánya, Márta

Papp Éva és fia, Orosz László
Fotók: Szabó Jánosné Margaréta

Szebbnél-szebb babák a kiállításon

Százhúsz baba a művelődési házban
A Kézimunkázó Nők Klub -

ja a Művelődési Házzal
karöltve Játékbaba-kiállítást
szer vezett, melyet május 10-e
óta látogathat a közönség. A
június 10-ig látható időszaki
tárlaton 25 kiállító mintegy
120 darab – különböző koro-
kat és stílust képviselő: né -

ger, Bratz, Barbie, porce-
lán, matyó, matrojska – babá-
ját nézhetik meg az érdeklő-
dők. 

A kiállítás megtekinthető
a Művelődési Ház kiállítóter-
mében; munkanapokon 9-
18 óráig, illetve szombaton
9-13 óráig.

Környezetbarát anyagokból készíthettek a városi 
könyv tárban a gyerekek vi rá gokat édesanyjuk 

köszöntésére. A kézműves foglalkozást Nagyné Kiss
Melinda vezette

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ID. HUSZTI JÁNOS

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ARANY JÁNOSNÉ
sz.: Kunn Eszter

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

részvéttel osztoztak.

A képviselő-testület május 18-án rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban alapító okiratok módosítását tárgyalta
meg a testület, majd az Élelmezési Intézmény, a Mátyás Király
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Polgár mesteri Hivatal,
az Óvoda, a Szociális Szolgáltató Központ, a Mikrotérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának
hatályos szövegét július 1. napjától elfogadta egységes szerke-
zetben. 

Második napirendi pontban a testület a Múlt és Jövő
Közhasznú Egyesületet elviekben támogatja a „Parlag fű mentes
Magyarországért” pályázat benyújtásában és az együttműködési
megállapodást jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert az
aláírásra. Következő napirendi pontban az önkormányzat 2009.
évi költségvetéséről alkotott 4/2009. (III. 11.) számú rendelet
módosítását fogadta el. Ezt követően Ménes Andrea polgármes-
ter tájékoztatót adott a Madarak és Fák napja alkalmából rende-
zett versenyről, amely alapján a Múlt és Jövő Egyesület az
Önkormányzattal közösen felhívást  tesznek közzé a lakosok-
nak, meghirdetik egész évben a  „Tiszta és a legszebb virágos
porta” akcióját Gyöngyvirágtól lombhullásig. A legszebb 10 por-
ta értékelése kerül október 5-ig, a természetes környezet világ-
napjáig, a nyerteseket a művészeti táborokban készült alkotás-
ból kerülnek díjazásra. 

Ötödik napirendi pontban a testület úgy határozott, hogy a
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz ügyi
Felügyelőség 2006. január 10. napján „Vámospércs Város
Települési Környezetvédelmi Programja” tárgyában kiadott
véleményét beépítette a környezetvédelmi programjába és a
Felügyelőség véleményével – mellékletként csatolt – kiegészí-
tett környezetvédelmi programot elfogadja, és felkérte a polgár-
mestert, hogy a K-36-04-01052P azonosító számú pályázat
hiánypótlásához szükséges nyilatkozatokat adja ki. 

Ezt követően egyebek megtárgyalására került sor. Ménes
Andrea polgármester a május 20-i Kihívás napjával kapcsolatos
programokról adott tájékoztatót, majd egy beteg vámospércsi
gyermek, Demeter Pistike javára készülő jótékonysági műsor
szervezését tárgyalta a testület, utána a Vámos Települések
Találkozójának programjait ismertette a polgármester, amely-
nek a megrendezésére július 3. és 5. között kerül sor. Legvégül
dr. Rácz Norbert, a Vámospércsi Kht. ügyvezetője adott tájékoz-
tatást a 2009. évi hazai forrású pályázatokról. A testület ezt köve-
tően zárt ülésen folytatta munkáját, melyen egyedi kérelmek
megtárgyalására került sor.

Ménes Andrea polgármester 

Köszöntjük a pedagógusokat!

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!’’

Mentsük meg Demeter Pistikét!
Az őssejtátültetésen át -

esett hat éves Demeter Pis -
tike gyógyulásáért június 14-
én jótékonysági műsort szer-
vezünk. Kérünk mindenkit,
aki csak teheti – lehetősége-
ihez mérten – támogassa a
súlyosan beteg kisfiút, mert
csak összefogással van esé-
lye az életben maradásra. A
rendezvényre szóló jóté-
konysági belépőjegy ára sze-
mélyenként 1000 Ft, de a
művelődési házban, illetve
az iskolában, Kovács Gyön -
gyinél és az óvodában dr.
Ráczné Ritli Adriennél úgy-
nevezett támogatási jegy is
kapható 500 Ft ellenében,
azok számára, akik ugyan
nem érnek rá eljönni, de fon-

tosnak érzik, hogy hozzájá-
ruljanak Pistike további költ-
séges kezeléseihez. A jóté-
konysági esemény alkalmá-
val aukción kívánjuk értéke-
síteni a lakosság részéről fel-
ajánlott értéktárgyakat, me -
lyeket a művelődési házban
Nyakas Gábornénál lehet el -
helyezni. 

A Múlt és Jövő Egyesület és
az önkormányzat  felhívással
fordulnak a lakossághoz kör-
nyezetünk megóvása és az
egészségesebb életvitel ér -
dekében. A legagresszívebb
allergén a parlagfű. A beteg-
ség megelőzhető a parlagfű
következetes irtásával, a vi -
rágzás előtti rend szeres ka -
szálással, ka pálással.

Az allergiás megbetege-
désben szenvedő és a ma
még egészségesek védelme
érdekében kérjük, irtsa Ön is
a parlagfüvet, tartsa gyom-
mentesen környezetét. Az
ÁNTSZ felvilágosító elő-
adást tart. „Virágot parlagfű-

ért cserébe” mentesítési ak -
ciókat is szervezünk. A gyűj-
tés pontos helyéről idejében
tájékoztatással le szünk a
kábeltévé és plakátok segít-
ségével. Felhívá sunkkal sze-
retnénk elérni, hogy az ak -
ciónapokon túl a lakosság
széles rétege folyamatosan
kapcsolódjon be e fontos
megelőző és egészségvédő
feladatba a saját és környeze-
te védelmének ér de kében.

Együttmű ködé sük ben
bízva:

Ménes Andrea
polgármester, 

Hajdu Zoltánné 
egyesületi elnök

A parlagfűmentes városért 

Tisztelt Pedagógusok!
Vámospércs Város Önkor -
mányzata s lakói nevében
engedjék meg, hogy a kö -
vetkező szavakkal fejez-
zem ki nagyrabecsülése-
met pedagógusnap alkal-

mából. Kívánom, hogy mi -
nél nagyobb sikereket ér -
jenek el a gyermekeink
neveléséért folytatott mun-
kájukban, melyhez jó
egészséget, boldogságot,
hitet és kitartást kívánok! 

Ménes Andrea polgármester



A Vámos Települések Szö -
vetségének felhívására im -
már második alkalommal
mérhették össze tudásukat a
felső tagozatos gyerekek a
„Ki tud többet a vámos tele-
pülésekről?” elnevezésű ve -
tél ke dőn. A Vám és Pénz -
ügyőr ség gel közösen szer-

vezett, má jus 23-i versenyen
három ország tizenöt, négy-
fős csapata vett részt. Első
helyezést értek el a sajóvámo-
siak, míg a Vá mos pér cset
kép  viselő Gu ba Ti mea, Bo ros
Dávid, Mézes At tila, Ke serű
Ri chard György tanulók az
ötödik helyen végeztek.

A Kodály Kórus 
vendégszereplése

A Kálvin-évhez – a refor-
mátor születésének 500. év -
fordulójához köthető prog -
ramsorozathoz – kapcsoló-
dóan Vámospércs Ön kor -
mányzata és a Refor mátus
Egyház szervezésében a
Kodály Kórus adott koncer-

tet a református templom-
ban. A május 8-i hangverse-
nyen Ella István vezényelt,
a szép alkalmon Bach,
Mendelssohn és Szokolay
Sándor egy-egy műve mel-
lett Kodály Zoltán 50. genfi
zsoltára is felcsendült.

Nemzetközi hírű az együttes
Fotó: Szabó Jánosné Margaréta

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

KOCSIS JÓZSEF
és SZABÓ MÓNIKA BRIGITTA

NAGY JÓZSEF IMRE
és DEUTSCH ARANKA

BAZSIK CSABA
és BÍRÓ TÜNDE BORBÁLA

AKIK MÁR
NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:

MUNKÁCSI SÁNDOR JÁNOS

SZABÓ SÁNDOR

ARANY JÁNOSNÉ
(KUNN ESZTER)
TAGYI SÁNDOR

Játékautó-
kiállítás

A Művelődési Ház és
Könyvtár valamint a Kézi -
munkázó Nők Klubja játék-
autókiállítást szervez, amely-
hez kérjük a lakosság segítsé-
gét.

Várjuk olyan gyerekek és
felnőttek jelentkezését, akik
szeretnék, ha a kiállításon
láthatná a közönség autói-
kat, esetleg gyűjteményei-
ket.

Jelentkezési határidő: jú-
nius 20. Jelentkezni lehet:
Hajdu Zoltánné 52/591-039,
a 06-30/431-4171-es telefon-
számon vagy személyesen a
művelődési házban.

Muskátlivásár!
Álló, futó, félfutó
már 200 Ft-tól.

Beültetett kaspók
1000 Ft-tól.

Beültetést
igény szerint vállalunk.

Vámospércs, 
Bartók B. u. 41. (Bíróék). 

Vámospércs központjában lévő
80+100 m2 utcafronti házrész

irodának, 
üzleti tevékenységnek,

lakásnak 
KÜLÖN-KÜLÖN IS KIADÓ.

Érdeklődni 
a 30/630-50-67-es 

telefonszámon lehet.

Pótvizsgára, érettségire
való felkészítést vállalok
matematikából, kémiából és
angolból. Érd.: a 210-412-es
vagy a 06-70-452-6360-as
telefonszámon lehet.

Megfeleltünk a kihívásnak 
(Folytatás az 1. oldalról)

A kora esti órákban a tűz-
oltóság látványos erőpróbá-
ra hívta a gyerekeket, akik
derekasan helytálltak a szá-
mukra teljesen ismeretlen
terepen.

A nap végén a Főtéren
gyűltünk össze, ahol Ménes
Andrea polgármester vezé-
nyelte le a kissé fáradt, de
élményekkel gazdagabbá vált
csapatnak a jó hangulatú
záró tornát.

Ez a nap nem csak a lakos-
ság számára  volt kihívás,

hanem számunkra is. Eddig
még nem vettünk részt ilyen
országos rendezvényen, de a
pozitív visszajelzések azt
mutatják, hogy a szervezők
munkája igen sikeres volt.

Ezúton szeretném megkö-
szönni Ménes Andrea, Papp
Csilla, Rácz Ildikó, Ács Péter,
Dr. Dani János, Fodor Lász ló,
Papp Sándor, Oláh Sán dor és
Szabó Gyula segítségét a
szervezésben és a levezetés-
ben.

Papp Lászlóné 
szervező Egy kis szabadtéri torna
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A Család Nemzetközi nap-
ja alkalmából május 18-án a
közösségi egészségtervben
szereplő program valósult
meg nagyszámú érdeklődő
részvételével. A nevelő-felvi-
lágosító előadáson hasznos
tanácsokat kaphattunk az
egészségesebb életforma ki -
alakításának tudnivalóiról.
Az ajánlott életmóddal meg
lehet előzni a szív- és érrend-
szeri valamint a cukorbeteg-
ség kialakulásának lehetősé-
gét. A helyes táplálkozás és az

ehhez kapcsolódó mozgás –
az életminőség javításán túl
– az elhízás veszélyét is csök-
kenti. A programon résztve-
vő fiatalok és idősebbek az
elhangzott nevelő-felvilágo-
sításon túl a Múlt és Jövő
Egyesület tagjai által kínált
egészséges étkeket kóstol-
hattak meg, amelyek frissen
készültek zöldségekből, gyü-
mölcsökből és magvas ter-
mékekből. Az előadók a Vi-
tal Balance életmódközpont
szakemberei voltak.

Tisztelt Lakosság! A Múlt
és Jövő Egyesület – partner-
ségben Vámospércs önkor-
mányzatának képviselő-tes-
tületével – az alábbi felhívást
teszi közzé a Madarak és Fák
Napja alkalmából. 

Környezetünk védelme,
szépítése, a természet meg-
óvása érdekében meghirdet-
jük a Tiszta és legszebb virá-
gos porta egész évi akcióját
„gyöngyvirágtól lombhullá-
sig”. A rendezett természeti
környezet megelőzi az egyes

krónikus betegségek kiala-
kulását, és hozzájárul az
egészségesebb életvitelhez.
A legszebb tíz porta értéke-
lésére ez évben október 5-én,
a természetes környezet
világnapja alkalmával kerül
sor, a díjak jótékony célú fel-
ajánlások adományai lesz-
nek.

Ménes Andrea 
polgármester, 

Hajdu Zoltánné 
egyesületi elnök

DKV-
TÁJÉKOZTATÓ

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közleke-
dés üzemeltetője július 1-jétől a DKV Debreceni
Közlekedési Zrt. és az Inter Tan-Ker Zrt. által
létrehozott Cívisbusz Konzorcium. A DKV Zrt.
feladata a forgalomirányítási rendszer, vala-
mint a helyi autóbusz-közlekedés üzemeltete-
tése, a konzorciumi partnernek pedig a jármű-
vek biztosítása és a járműfenntartás.

Debrecen helyi autóbusz-közlekedésének
július 1-jétől érvényes menetrendjéről június
10-től tájékozódhat a www.dkv.hu internetes
oldalunkról, az ügyfélszolgálati irodánkban,
valamint a Petőfi téri és a Segner téri forgalo-
mindító helyeken. 

DKV Zrt. Ügyfélszolgálat: 
4027 Debrecen, Füredi út 27. (Malompark II.)
tel./fax.: (52) 531-513; mobil: (30) 488-3040; 

e-mail: ugyfelszolgalat@dkv.hu

FONTOS!

A Hajdú Volán Zrt. és a DKV Zrt. által közösen
kiadott, forgalomban lévő vonaljegyek jú-nius
30-i üzemzárásig használhatóak fel utazásra,
július 1-jétől kizárólag a DKV Zrt. által forga-
lomba hozott vonaljegyeket áll módunkban
elfogadni! A vonaljegyek visszaválthatóak a
közlekedési társaságok telephelyein:

Hajdú Volán Zrt.                           DKV Debreceni 
4025 Debrecen,                          Közlekedési Zrt.
Szoboszlói út 4–6.                             4025 Debrecen, 

Salétrom utca 3.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

MUNKÁCSI SÁNDOR

JÁNOS

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

részvéttel osztoztak.

Az egészséget enni is lehet 

Az előadók „megetették” az érdeklődőkkel 
az egészséges életmódot. Fotó: Szabó Jánosné Margaréta

Vetélkedő a ,,vámos’’ településekről Szép porták versenye 
A diákokra is lehetett számítani Baráti kötelékben

Ménes Andrea polgármester díjat ad át



A 10. helyen végeztek a focisták
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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

Az utolsó két mérkőzését
megnyerve végül a 10. he -
lyen zárta az idei bajnoksá-
got városunk megye II-es
focicsapata. Oláh Sándor ala-
kulata a májusi négy játék-
napján a megszerezhető 12
pontból 6-ot gyűjtött be,
azaz ötven százalékos pro-
dukcióval tudta le a bajnoki
hajrá összecsapásait. A 19.
fordulóban ennek ellenére
rendkívül gyengén „muzsi-
kált” a társaság, hiszen a
sereghajtó Egyek ellen hazai
pályán simán kikapott 4-0-
ra. (Az ifi 4-3-ra nyert.) A 20.
fordulóban legalább ilyen
nagyot bakiztak a fiúk,
hiszen Görbeházán már 3-1-
re is vezettek, mégis kikap-
tak 4-3-ra. A gólokat Vie -
torisz József (2) és Malmos
Gábor szerezték (Az ifi 4-1-
re szintén kikapott). Ezt
követően összeszedte magát
a társaság, s a 21. forduló
hazai fellépésén óriási küz-
deni akarásról tanúbizony-
ságot téve 2-1-re legyőzte a
Nyíracsád gárdáját. A gólo-
kat Führer Lajos és Balogh
Sándor lőtték. (Az ifi kika-
pott 2-1-re). Végül jött a
Mikepércs elleni záró fordu-
lóbeli idegenbeli csata, ame-
lyen a tét a 10. hely megszer-
zése volt. Ezt végül Mile
Dániel (2) és Károlyi Attila
találataival 3-1-re megnyer-

ték a fiúk, s ezzel a tabellán
épp a mikepércsieket meg-
előzve szerezték meg a 10.
helyet. Az ifisták ugyancsak
3-1-re nyertek a bajnoki
aranyérmes hazaiak ellené-
ben, s a felnőtteknél sokkal
előkelőbb helyen, ötödik-
ként fejezték be az idei pont-
vadászatot.  

A Megye II. Északi csoport 
végeredménye 

Felnőtt 
1. H.-böszörm. II. 22 13 3 6 72-40 42
2. Nyírábrány 22 12 4 6 61-45 40
3. Tiszacsege 22 11 5 6 49-36 38
4. Nyíracsád 22 11 3 8 51-43 36
5. Nádudvar 22 11 3 8 45-39 36
6. Józsa 22 10 4 8 46-38 34
7. Görbeháza 22 9 4 9 40-50 31
8. Fülöp 22 7 4 11 45-65 25
9. H.-hadház 22 6 7 9 29-37 25

10. V.-pércs 22 7 2 13 32-61 23
11. Mikepércs 22 6 5 11 32-49 23
12. Egyek 22 6 2 14 59-58 20

Ifjúsági 
1. Mikepércs 22 20 0 2 109-26 60
2. H.-böszörm. II. 22 19 1 2 118-42 58
3. Tiszacsege 22 12 2 8 68-57 38
4. Nyírábrány 22 11 5 6 75-45 38
5. Vámospércs 22 11 3 8 55-46 36
6. Józsa 22 10 2 10 57-41 32
7. Nádudvar 22 9 1 12 59-70 28
8. H.-hadház 22 8 2 12 54-59 26
9. Nyíracsád 22 8 1 13 69-72 25

10. Görbeháza 22 7 1 14 38-72 22
11. Fülöp 22 3 2 17 30-75 11
12. Egyek 22 3 2 17 30-157 11

A 10. helyen végeztek az Oláh-legények 

Bocskaisok egymás ellen 
Két idegenbeli és egy ha -

zai mérkőzésükön nem volt
esélyük a pontszerzésre
vá  rosunk kézilabdázóinak,
akik ezzel az utolsó előtti
helyről visszacsúsztak a
megyei bajnokság sereghaj-
tó pozíciójába. Érdekes ség -
ként említhető, hogy a 15.
fordulóban a mezőny két
Bocskai SE névre keresztelt
gárdája, a böszörményi és a
vámospércsi csatázott egy-
mással. 

Eredmények: 14. forduló:
Vámospércs–Debreceni
Amatőr KK 15-29, 15. for-

duló: Hajdúböszörmény –
Vámospércs 37–12, 16.
forduló: Vámospércs–Püs -
pök  ladány 12-34.

A bajnokság állása

1. H.-böszörm. 17 17 0 0 547-329 34
2. P.-ladány 17 16 0 1 550-342 32
3. Polgár 17 10 1 6 396-372 21
4. Amatőr KK 17 9 1 7 464-420 19
5. DKSE II. 16 8 3 5 392-384 19
6. B.-újváros II. 17 7 0 10 389-448 14
7. Földes 17 6 1 10 361-410 13
8. Nádudvar II. 17 3 4 10 411-475 10
9. D. Honvéd 17 1 1 15 355-505 3

10. Vámospércs 16 1 1 14 282-462 3

8. a osztály. 

Osztályfőnök: 
Elekné 

Laczkó Judit

Balogh Regina, 
Bodnár Ákos,  

Bőde Lajos,
Csorvási Angéla,
Csorvási István, 

Deák Mária, 
Fábián Barbara, 

Fábián Gergő, 
Fodor Fruzsina, 

Gere László, 
Koszcelnik Éva, 
Kovács György, 
Makula Renátó, 
Malmos Barbara, 

Nagy Ádám, 
Nagy Barna, 

Pólyik Dávid, 
Sándor Mária, 

Sándor Nikolett, 
Szabó Gábor, 

Tömöri Tamara

8. b osztály. 

Osztályfőnök:
Kovácsné 

Nagy Anikó

Barta Réka,
Boros Dávid, 
Csuth Dávid,

Gyarmati Márk,
György Imre,
Hajdu Ildikó,
Károlyi Attila, 
Kiss Sándor,

Ludányi Tímea,
Maczó Szilvia,

Nagy Ágnes, 
Nagy Márk, 

Ratku Renáta, 
Rost Sándor, 
Suba Márk, 
Szabó Imre, 

Szabó Renáta,
Szabó Tamás,
Szécsi Judit, 

Szőke Sándor,
Tanka Szilvia,

Terdik Brigitta 

Tanáraink:

Sarudiné Oláh Enikő igazgató, Mészárosné Oláh Róza igazgató-helyettes, Papp Lászlóné igazgató-helyettes,
Kovácsné Nagy Anikó, Antal Csaba, Baloghné Cseh Nóra, Csuth Imréné, Deákné Demjén Ilona, 

Elekné Laczkó Judit, Fodor László, Kádárné Kupecz Erika, Kelemenné Hajdó Mária, Kindris Gáborné, 
Papp József, Patakiné Ács Erika, Ráczné Stummer Ibolya, Róna Márta, Sarudi Sándorné, Szentjóbi Marianna,

Szláma Edit, Tankáné Antal Irén, Tarr Ildikó, Tóth Éva, Tarr Anita 

8. c osztály. 

Osztályfőnök:
Ráczné Stummer

Ibolya

Bácsik Dávid,
Balogh Gyula,
Boros Anita,
Boros Attila,

Dankos Péter,
Fagyal Kinga,

Keszler Henrik,
Kiss Tamás,

Kocsis Angéla,
Kovács Zsófia,
Kozma Sándor,
Madai Nikolett,

Meszesán Ildikó,
Molnár Réka,

Nagy Annamária, 
Pál Regina, 
Rost Tibor,

Szalontai Márta,
Szőllősi Imre, 
Tordai Gergő

Nemrég zajlott a szülők élénk érdeklődése mellett
az általános és művészeti iskola gálaműsora

Fotó: Szabó Jánosné Margaréta
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