
Nincs Óz, aki kihúz
minket a bajból 

Abból a tényből kiindulva, hogy
ugyebár az önkormányzatok szá-
mára előírt kötelező  feladatok
nagyjából ugyanazok település-
nagyságtól függetlenül, ebből ki-
folyólag az ügyintézés minősége,
gyorsasága leginkább a dolgozók
létszámának függvénye. A debre-
ceni Új Városházára érkezők pél-
dául előzetes időpont-egyeztetés
vagy sorszámhúzást követően

kerülnek sorra az adott osztályon – ha segélyért,
lakhatási támogatásért jönnek, akkor negyedik
emelet szociális osztály, ha gyermek-elhelyezési,
gondnokság alá helyezési ügyben érkeznek, akkor
hatodik emelet gyámhatóság, építési engedélyek
kérelmezésekor ötödik emelet műszaki osztály...
stb. Ha a polgármesterrel vagy az alpolgármeste-
rekkel szeretnének személyesen értekezni, hetekkel
előre bejelentkeznek a titkárnőknél. 

Nincs ez ám így mindenhol! Vámospércsen pél-
dául ez egy kicsit másképp működik. Oké, ez egy
kisváros, viszonylag kis költségvetéssel, Deb re -
cenhez képest lényegesen kevesebb ügyintézővel, de
ez még önmagában nem indokolja azt, hogy az
emberek úgy járnak a polgármesteri hivatalba,
mint a jó kútra. Gyakran megesik, hogy alig lehet
a segélyért várakozóktól feljutni a titkárságra. Itt
az a tapasztalat, hogy a „jónép” minden ügyes-
bajos dolgával a polgármesterhez fordul. Ez embe-
rileg érthető is, hogy mindenkinek a saját baja a
legnagyobb, tehát aki a krízisalapból szeretne egy-
szeri támogatáshoz jutni, annak ezért sürgős, aki-
nek nincs pénze kiváltani a gyógyszert, annak meg
azért. Ám sokan nem gondolnak arra, hogy A: a
polgármester nem Óz, a nagy varázsló, aki képes
mindenkinek teljesíteni a kívánságát, de még csak
nem is Cipolla, aki hipnózissal befolyást tudna
gyakorolni bárkire, vagy bármire. B: semelyik
önkormányzat, így a vámospércsi sem engedheti
meg magának azt a luxust, hogy kötelezően előírt
feladatait csak és kizárólag a szociális segélyezésre
redukálja. Ha ezt tenné – becsukhatná a kapuit, s
egy fillért sem kapna az államtól. A segélyosztáson
kívül a teljesség igénye nélkül a következő kötele-
zettségei vannak egy önkormányzatnak: település-
fejlesztés, településrendezés, közoktatási, egészség-
ügyi, szociális intézmények működtetése... stb. S a
lista évről évre csak bővül, ugyanakkor a feladat-
ellátáshoz szükséges állami támogatás összege
csökken. Itt ma a boldogulás egyetlen lehetősége a
pályázati úton elnyerhető uniós forrás. E nélkül
nem lehet egyetlen fejlesztést sem megvalósítani.
Be kellene tehát látnia mindenkinek, hogy hiába
kopogtatnak nap mint nap a polgármester ajta-
ján, függetlenül attól, hogy van vagy nincs fogadó-
napja, nem tud, ha megfeszül sem, további anyagi
támogatásokat adni. 

A parlament bejáratát érdemesebb volna dübög-
tetni, ott kellene reklamálni, de nem csak a vámos-
pércsieknek, hiszen a szegénység, a kiábrándult-
ság, a megkeseredettség országos jelenség. Egész
Magyarország bajban van, a lakosság többsége
egyik hónapról a másikra él – teljes eladósodás-
ban, reménytelenségben. Elégedetlenkedés helyett
az összefogás talán célravezetőbb lenne...

Hassó Adrienn
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A megyei tanévnyitó  érte-
kezletnek idén – a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormány -
zat, Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata és
Vámospércs Város Önkor -
mány zata szervezésében – a
mi elemi iskolánk, a Mátyás
Király Alapfokú és Művészeti
Iskola adott otthont. Az
augusztus 24-én tartott ran-
gos eseményen Hajdú-Bihar
közoktatási intézményeinek
vezetői vettek részt. 

Mire ezek a sorok megje-
lennek, már jócskán bené-
pesült az iskola. A tanév
rendjéről szóló miniszteri
rendelet szerint ugyanis
szeptember elsején meg kel-
lett kezdeni a tanítást.  
Nin csenek könnyű helyzet-

ben a fenntartó önkormány-
zatok, hiszen évről évre
csökken az állami normatív
támogatás. Így a települések
örülnek, ha egyáltalán mű -
ködésre jut elegendő pénz.
Pedig a kormány folyamato-
san azt kommunikálja, hogy

több pénzt fog tenni az okta-
tási ágazatba épület-felújítá-
sokra, fejlesztésekre. Ehhez
képest a valóság az, hogy ígé-
retükkel ellentétben évente
átlagosan 15-20 milliárd fo -
rinttal csökkentik az alaptá-
mogatást. 

Erről is szó volt –  többek
között – az ünnepélyes me -
gyei tanévnyitón. A rendez-
vény nyitó akkordjaként Mé -
nes Andrea polgármester,
Kocsis Róbert, a megyei
önkormányzat alelnöke és
Halász D. János, Debrecen
oktatási, szociális és ifjúsági
ügyekért felelős alpolgár-
mestere köszöntötte a szép
számmal megjelent pedagó-
gusokat. A tanévnyitó érte-
kezleten előadást tartott az
Oktatási és Kulturális Mi -
nisz térium részéről Dr. Fa r -

kas Ildikó vezető-tanácsadó,
az Észak-Alföldi Régió Ok -
tatási Hivatalának képvisele-
tében Dr. Polonkai Mária,
Őri Józsefné, a HBM-i Pe-
da gógiai Szakszolgálat és
Pedagógiai Szakmai Szolgál -
tató Intézet igazgatója, Sió
László közoktatási szakértő,
volt államtitkár és Vámos -
pércs általános iskolájának
igazgatója, Sarudiné Oláh
Enikő. Polgármesterünk be -
számolt a helyi iskolában
már megvalósult fejleszté-
sekről – a tanuszoda építésé-
ről, a művészeti képzés indí-
tásáról, s beszélt a további
tervekről is. „Önkormány -
zatunk az oktatásfejlesztésre
költ a legtöbbet. Szeretnénk
a későbbiekben bevezetni a
sport tagozatot illetve két
tannyelvű oktatást.” Ménes

Andrea köszöntőjében örö-
mét fejezte ki, hogy e fontos
rendezvény helyszíneként
Vámospércsre esett a válasz-
tás. Kocsis Róberttől, a me -
gyei közgyűlés alelnökétől
azt is megtudtuk, hogy
miért: „Amikor ez az önkor-
mányzati ciklus elindult, fel-
tett szándékunk volt, hogy
Debrecenen túl a megyére is
koncentráljunk. Egy kis tele-
pülésen ugyanis sokkal hang-
súlyosabb az az egy iskola,
ami még működik, mint egy
nagyvárosban, ahol a na -
gyobb lélekszámból adódó-
an több oktatási intézmény
is rendelkezésre áll.” A dön-
tésben – hogy idén épp Vá -
mospércsre esett a választás
– Kocsis Róbert elmondása
szerint egyfajta területi elv is
működött, hiszen első alka-
lommal egy északnyugati
(Újszentmargita), tavaly egy
délkeleti fekvésű (Esztár)
településen, 2009-ben pedig
Vámospércsen találkoztak a
megye pedagógusai, mely a
megye északkeleti részén
található. Az alelnök úgy véli,
az oktatás jelenlegi hely zeté-
nek egyik nagy problémája a
pedagógus pálya népszerűt-
lensége, mely elsősorban az
alacsony tanítói/tanári bére-
zéssel indokolható. 

Ugyanerről a kérdésről
Filep Miklós, a megyei ön -
kormányzat intézményfenn-
tartói főosztályvezetője la -
punknak azt nyilatkozta,
hogy: „Jelenleg a legna-
gyobb gond a fejetlenség és a
bizonytalanság, s ezek legin-
kább a számtalanszor meg-
változtatott oktatási törvény
következményei. Képtelen -
ség a jogszabály-módosításo-
kat követni, pláne betartani.
Ráadásul közülük több szak-
mailag is megkérdőjelezhe-

Kocsis Róbert, a megyei
közgyülés alelnöke

A pedagógusok élénken érdeklődtek

Az első sorban vendégek, előadók (Folytatás a 2. oldalon)
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Városunkban rendezték a megyei tanévnyitót
tő. Óriási hiányosságnak tar-
tom az integráció problémá-
jának megoldását, amely
nem oktatás-, hanem társa-
dalompolitikai kérdés. Olyan
dolgokat vállaltatnak fel az
iskolákkal, s a fenntartó ön -
kormányzatokkal, melyek
nem teljesíthetőek. A költ-
ségvetési törvény olyan mér-
tékű terheket ró rájuk, me -
lyeket önálló bevétel hiányá-
ban nem tudnak megoldani.
Ennek egyenes következmé-
nye az oktatás színvonalának
csökkenése. Emlékeztetőül:
a kormányzati propaganda
másfél évvel ezelőtt azt ígér-
te, mintegy ezer általános
iskola és közoktatási intéz-
mény fog megújulni. Ezzel
szemben a minisztérium ál -
tal kibocsátott legfrissebb

adatokban már csak 320 sze-
repel. Tudomásom szerint a
megyében vannak ugyan
nyertes pályázatok, de nin-
csen aláírt szerződés, így
nem tud elindulni a beruhá-
zás például Bocskaikertben,
Görbeházán, Berettyó újfa -
luban.”

A rendezvény következő
szónokaként Halász D. János
az oktatás jelenlegi helyzetét
értékelte, illetve az ünneplés
létjogosultságát járta körül:
,,Van-e oka a pedagógus tár-
sadalomnak ma bármit is
ünnepelni? Azt, hogy az el -
múlt évek során 161-szer
módosították az oktatási tör-
vényt? Vagy, hogy iskolák
százai kényszerültek kapuik
bezárására, s tanítók ezrei
vesztették el állásukat?”  
Egyre nehezebb feladatot
jelent az iskolákat fenntartó

önkormányzatok számára 
az oktatási működtetése,
hiszen az elmúlt évek alatt
20 százalékkal csökkent az
állami normatív támogatás.
Ehhez még hozzá jöhet a
közelmúltban beharango-
zott – a helyhatóságokat
érintő –120 milliárdos elvo-
nás is, mely vélhetően az
oktatási rendszer finanszíro-
zását is érinteni fogja. Sió
László közoktatási szakem-
ber szerint: „a kormány ahe-
lyett, hogy azt tenné, amit
kommunikál (egyre több
pénzt juttat az oktatási ága-
zatba fejlesztésekre... stb) át -
lagosan évente 15-20 milli-
árd forinttal csökkenti az
alaptámogatást.” A megyei
pedagógiai intézet igazgató-
ja, Őri Józsefné örömmel
számolt be arról, hogy a Haj -
dú-Bihar Megyei Pedagógiai

Szakszolgálat és Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató Intézet
lett az Észak-Alföldi Régió
nyertese a TÁMOP 3.2.2 pá -
lyázaton. A pályázat összege
483 millió forint, s az erről
szóló támogatási szerződést
a napokban fogják aláírni.  
A megyei tanévnyitón dr.
Farkas Ildikó, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium ve -
zető tanácsosa is részt vett, és
beszélt a 2009/10-es tanév
aktuális feladatairól. Elő -
adásából – sok más mellett –
kiderült, hogy az Oktatási-
kulturális Közlöny immár az
interneten is hozzáférhető,
így minden pedagógus  sza-
badon tájékozódhat a neve-
lői munka, az intézményi
élet jogszabályi hátterének
legfrissebb változásairól.   

Hassó Adrienn

Nálunk is becsengettek szeptember elsején
Ünnepi tanévnyitót

tartottak a Mátyás Ki -
rály Alapfokú és Mű -
vészeti Iskolában. A ren-
dezvényen – többek kö -
zött – elhangzott, hogy
szeptember elsejétől két
új pedagógus erősíti a
tantestületet, és azt is
megtudtuk, hogy az
idén négy első osztály
indult.  

Hivatalosan is megkez-
dődött a 2009/10-es tanév.
Riadt szemű elsősök, cse-
metéikért izguló szülők és
az oktatási intézmény peda-
gógusaival lepték el az
is kolaudvart. A Himnusz
közös eléneklését követően

polgármesterünk szólt a
megjelentekhez. „Szep -
tem ber 1. mérföldkő peda-
gógusok, gyerekek és szü-
lők számára egyaránt. Nem
véletlen, hogy a tanítók
ezen a napon kívánnak
egymásnak boldog új
évet.” Ménes Andrea külön
köszöntötte az elsősöket,
akiknek az iskolakezdéssel
új időszámítás kezdődik. A
legkisebbek mellett a pá -
lyaválasztás előtt álló nyol-
cadikos diákokat is ellátta
jó tanácsokkal. Hangsú -
lyozta: „nekünk nincs ásvá-
nyi kincsünk, nincsenek
turisztikai látványossága-
ink. Éppen ezért települé-
sünkön a legfőbb érték az

ember, s csak rajtunk, pe -
dagógusokon és szülőkön
múlik, hogy egy-egy kisdi-
ákból milyen – a társada-
lom számára is – értékes
felnőtt ember válik.” 

A polgármesteri beszéd
után Papp Lászlóné igazga-
tóhelyettes köszöntötte az
iskola növendékeit az ün -
nepélyes tanévnyitó alkal-
mából. Elsőként a két új kol-
légát, Rácz Magdolnát – aki
magyar nyelv- és irodalmat
– és Sillye Barnabást – aki
matematikát, angolt és in -
formatikát fog a jövőben
tanítani – mutatta be a
jelenlévőknek. Majd ismer-
tette a 2009/2010-es tanév
rendjét: „A szorgalmi idő-
szak szeptember elsejétől
2010. június 15-ig tart. Az

őszi szünet október 26–
30-ig, a téli szünet decem-
ber 23–31-ig, a tavaszi szü-
net pedig 2010. április
2–6-ig lesz.” Az évfolya-
mok alakulásával kapcso-
latban is kaptunk tájékoz-
tatást: idén négy első, két
második, négy harmadik
osztály indult. A felsőbb
év folyamok mindegyikén
3-3 osztály kezdi meg
tanulmányait. A központi
iskolában az 1/c, 1/d, 2/a,
2/b és a 3/d, a „Dombi”
épületben az 1/a, 1/b, 3/a,
3/b, 3/c és az eltérő neve-
lési igényű osztályok kap-
tak helyet. A többi év-
folyam tanulói az Iskola
úti intézményben fognak
tanulni.  

Hassó Adrienn

Lomtalanítás
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy váro-

sunkban november 18-20. között őszi lomtalanítás lesz.
Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező
olyan szilárd szemét, ami nem helyezhető el a tároló
edényzetben, és nem szállíthatók el a rendszeres szállítás
alkalmával bútor, nagyobb kartondobozok, rongy bezsá-
kolva stb.). 

Nem helyezhető ki kommunális hulladék, építési tör-
melék, gépjárműgumi, akkumulátor, veszélyes anyagok,
vegyszerek s minden olyan hulladék, amely a begyűjtés
során veszélyezteti az A. K. S. D. Kft. dolgozóinak testi
épségét, egészségét.  

A lomtalanítást végző cég a polgármesteri hivatalhoz
eljuttatott levelében azt kérte a lakosságtól, hogy a lom-
nak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé helyez-
zék ki úgy, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelít-
hető legyen, s a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne aka-
dályozza. Az apróbb, kisméretű hulladékokat bekötözött
zsákokban kell kihelyezni. Az összegyűjtött, elszállításra
szánt hulladékokat legkésőbb a lomtalanítási napon reg-
gel 7-ig, vagy már előző este ki kell helyezni. A járat min-
den utcán egyszer megy végig.

Fontos az őszi lomtalanítás zavartalan lebonyolítása
érdekében a  fentiek betartása!
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Matematikából, kémiából, angolból 
és más reál tárgyakból 

ÓRAADÁST, KORREPETÁLÁST 
és különböző vizsgákra való 

FELKÉSZÍTÉST VÁLLALOK
általános és középiskolás tanulók részére igény szerint. 

Érd.: VARGÁNÉ SZABÓ HAJNALKA
mérnök-tanár

4287 Vámospércs, Kiss u. 39.
52-210-412; 06-70-452-6360;  06-20-773-9201

E-mail: vhajna@gmail.com

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

LÖVEI SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MÁTÉ SÁNDORNÉ
sz.: Dorogi Julianna

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

részvéttel osztoztak

Településünk az idén a református templomban
kenyérszenteléssel ünnepelte augusztus 20-án 

az ezer évvel ezelőtti államalapításunk 
és a nyárvégi kenyéráldás évfordulóját

Fotó: Magánarchívum

(Folytatás az 1. oldalról)

Elsősök

Ilyen könyvekből tanulhatnak gyermekeink

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Iskolai büfé üzemeltetésére

A Vámospércs Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Mű vészetoktatási
Intézmény iskolai büféjének üzemeltetésére a 2009/2010.
tanévre.

A pályázat benyújtásának feltételei: 
– A tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazol-

vány, illetve jogi személy esetén társasági szerződés megléte.
– Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak

megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó kötelezettség-
vállalás

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– A pályázó adatait (név, székhely, adószám, jogi személy

esetén a képviselő neve, valamint cégjegyzékszám).
– A tevékenység végzésére jogosító vállalkozói igazolvány,

illetve jogi személy esetén a társasági szerződés másolatát.
– Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak

megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó elképzeléseit,
árlistát.

– A büfé berendezésének kialakítására vonatkozón köte-
lezettségvállalást.

– Az üzlethelyiség bérleti díjára tett ajánlatot.
A pályázatokról a vámospércsi Képviselő-testület 2009.

szeptember 30-ig dönt.
A pályázat teljes terjedelemében honlapunkon

(www.vamospercs.hu) illetve a Polgármesteri hivatal titkár-
ságán tekinthető meg.

A Pircsike Közművelődési Egyesület augusztus
21-22-én kirándulást szervezett Máramaros 

környékére. A két nap alatt a résztvevők 
ellátogattak többek között Nagykárolyba – ahol

megtekintették a Károlyi kastélyt –,
Nagybányára, ahol a skanzent nézték meg. 

Érd mindszenten felkeresték 
Ady Endre szülőházát (képünk),  

de jártak ásványmúzeumban 
és a szaploncai vidám temetőben is



Romanap 
harmadszor

Szakadó eső fogadta a sportpályára érkező romákat
augusztus 18-án, az égiek végül mégis kegyesek voltak
hozzájuk, és meg tudták tartani rendezvényüket. A
Roma-napra immár harmadik alkalommal készültek a
szervezők, melyre a hajdúhadházi kistérségből érkez-
tek vendégek. A vámospércsi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elsősorban hagyományaik és kultú -
rájuk ápolása céljából szervezte meg a találkozót Az
eseményen részt vett városunk polgármestere, Ménes
Andrea is, aki köszöntőjében a kölcsönös elfogadás és
tisztelet fontosságát hangsúlyozta. „Minden települé-
sen a legfontosabb, hogy az ott élők békében éljenek
egymással. Ehhez az kell, hogy megismerjük egymást,
egymás kultúráját, értékeit, s ezáltal megtanuljuk tisz-
telni egymást.” Ménes Andrea hangsúlyozta: „Ön -
kormányzatunk egy fillérrel sem tudta támogatni a
rendezvényt. A CKÖ-nak abban nyújtottunk segítsé-
get, hogy ingyen bocsátottuk rendelkezésükre a sport-
pályát." A Roma-napon  a helyi cigány kisebbség művé-
szeti produkciói mellett más települések roma fiataljai
is bemutatkoztak. A rendezvényt többen is támogat-
ták, ki-ki lehetőségeihez mérten anyagi vagy termé-
szetbeni juttatásokkal. A Roma-nap legfőbb szponzora
Aba-Horváth István, a megyei önkormányzat kisebb-
ségi ügyek tanácsnoka volt, aki 100 ezer Ft-tal járult
hozzá a költségekhez.

Élénk volt az érdeklődés

A cigány 
kisebbségi önkormányzat
ingyenes füzetcsomagjai 

A rászoruló  roma családok számára idén is nagy
segítséget jelentett, hogy iskoláskorú gyermekeik
ingyen kapták meg a Cigány Kisebbségi Ön kor -
mányzattól a szükséges tanszereket. Az idei füzetosz-
tásra augusztus 29-én került sor a Roma-házban.

Beavatás a 0. napon
Az óvoda és az iskola pedagógusai kezdeményezésé-

re augusztus 27-én – a „dombi” iskolában – ismerkedé-
si napon vehettek részt a leendő elsősök. A gyerekek a
délelőtt folyamán körbejárták az intézmény helyisé-
geit, megismerkedtek egymással és a tanító nénikkel. A
program a könnyebb beilleszkedést, az iskolakezdésre
való ráhangolódást szolgálja – tudtuk meg Kovács
Gyöngyitől. A kisdiákok lelkesen érkeztek a 0. napra,
jókat beszélgettek, rajzoltak, játszottak, így majd isme-
rősként köszönthetik egymást a szeptember elsejei
tanévnyitón. 

Gyerekek és óvónők „rondója”

A foglalkoztatás és a foglalkoztathatóság
A romák helyzete az egyházak és a politika szemszögéből 

Roma-konferenciát
tartottak szeptember el-
sején a városi művelődési
házban. A Szent István
Egyetem Roma Szak kol -
légiuma, az Európai In -
tegrációs Szövetség és a
Ceferino-Alapítvány szer-
vezésében megtartott ren -
dezvény témája a Cigány
pasztorációs és missziós
munka a Kárpát-meden-
cei Magyarországért volt. 

Sorra érkeztek a meghí-
vott előadók a délelőtt 11
órakor kezdődő konferen-
ciára. Eljött – többek között -
Dr. Székely János katolikus,
Dr. Szabó István református
püspök, Harrach Péter, az
MKDSZ elnöke, országgyű-
lési képviselő, Báthory János
kisebbségi politikai szakér-
tő. A megjelent vendégeket
Kamarás István, a Roma
Szak kollégium igazgatója, az
Európai Integrációs Cigány
Szövetség elnöke, Ménes
Andrea, Vámospércs polgár-
mestere és Kozáp Tibor, a
CKÖ elnöke köszöntötte.
Kamarás István nyitó beszé-
dében hangsúlyozta: „Olyan
erős keresztény-konzervatív
alapokra kellene építkeznie
a cigány társadalomnak,
amely hosszú távra szól. Ez
azonban csak a történelmi
egyházak segítségével való-
sulhat meg.” 

A konferencia helyszíné-
nek kiválasztásában nagy
szerepet játszott az is, hogy
városunk szülötte az a fiatal-
ember, Székely János, aki
nehéz körülményei ellenére
sikeresen elvégezte a roma
szakkollégiumot, s jelenleg
Hollandiában teljesít misszi-
ós szolgálatot – tudtuk meg
a szervezőktől. Ménes And -
rea örömmel számolt be
arról, hogy Vámospércsen –
a szabolcsi polgárháborús
helyzettel szemben – ci -
gány ság és magyarság békés
együttélése tapasztalható.”

Mint mondta: „egy önkor-
mányzat felelőssége, hogy
ezt a békét megteremtse,
illetve megőrizze.” Polgár -
mesterünk szerint: „a rend-
szerváltás egyik áldozatai a
romák, akik elsőként veszí-
tették el állásaikat a ‘90-es
évek elején, s lassan húsz éve
segélyből élnek. Erről azon-
ban elsősorban nem ők,
hanem a törvényhozók te -
hetnek, akik ehhez szoktat-
ták hozzá őket.” Majd kitért a
jelenlegi helyzet értékelésé-
re: „a kormány felelőssége
óriási, hiszen folyamatosan
elvonják a pénzeket az ön -
kormányzatoktól, ellehetet-
lenítve azok működését. Ma
már ott járunk, hogy örü-
lünk, ha egyáltalán fenn tud-
juk tartani intézményeinket,
így sajnos szinte egyáltalán
nem áll módunkban átvállal-
ni a nehéz helyzetbe került
emberek problémáit. Vá -
mos pércs hátrányos helyze-
tű település, már lassan az
összes vállalkozás csődbe
ment, emberek százait bo -
csátották el, itt nincs lehető-
ség munkát találni. S ki kell,
hogy mondjam: Bár meny -
nyire is szeretnék, anyagilag
nem tudok az embereken
segíteni, olyan szegény va -

gyok önkormányzati vezető-
ként, mint Önök. Magyar -
ország miniszterelnöke  ki -
találta: legyen az önkor-
mányzat a legnagyobb fog-
lalkoztató. Ez  városunk ese-

tében annyit jelent, hogy
140 főt kell alkalmaznunk
úgy, hogy  a szükséges mun-
kaeszközök, munkaruhák
nem állnak rendelkezésre,
ezek beszerzéséhez a kor-
mány semmilyen segítséget
nem ad.” A CKÖ elnöke úgy
véli, „nem a romák tehetnek
róla, hogy nincs munka,
hanem azok, akik ezt az
országot irányítják.” Kozáp
Tibor a konferencián békére
szólította fel a romákat: „bár-
mennyire el vagytok kese-
redve, ne szítsátok a tüzet se
a polgármesterasszony, se a
CKÖ ellen! 

Az első előadást Dr. Szé -
kely János tartotta, aki sze-
rint „az igazi fölemelkedés a
hiten múlik, Krisztusnál kez-
dődik. Erre az alapra kell épí-
teni a cigányság jövőjét is.” A
római katolikus püspök a
roma nép történelmét is fel-
idézte: „Amikor az 1400-as
évek elején Indiából Nyugat-
Európába érkeztek, hamar
ellentétek alakultak ki a fe -

hérek és a romák között. A
konzervatív Anglia volt az
első, ahonnan 1530-ban ki -
tiltották a cigányokat, s elret-
tentésül közülük 18 ezret fel-
akasztottak. Hasonló történt
Olaszországban és Belgium -
ban. Ugyan a romák helyzete
nem mondható ideálisnak
Magyarországon sem, de
nálunk még mindig sokkal
emberségesebben bánnak
velük, mint más Nyugat-
Európai országban, ahol a
nem kaphatnak állampol-
gárságot, nem vehetik igény-
be az orvosi ellátást, gyerme-
keiket nem járathatják isko-
lába.” A következő szónok
Dr. Szabó István református
püspök volt, aki úgy látja: „a
mai eldurvult helyzet kiala-
kulásáért a kormányzat mel-
lett a média felelőssége is
jelentős, hiszen megélhetési
iparággá vált a gyűlölet és
rémületkeltés.” A politika

szem szögéből Harrach Pé -
ter országgyűlési képviselő
a foglalkoztatásban és fog-
lalkoztathatóságban jelölte
meg a cigánykérdés megol-
dását. Úgy fogalmazott: „nem-
zeti sorskérdés a cigánykér-
dés.” Felhívta a figyelmet az
óvoda – mint a szocializáció,
az erkölcsi, társadalmi nor-
mák elsajátításának első
meghatározó állomásának –
és a kollégium, mely biztosít-
ja a vidéki gyermekek tanu-
lási lehetőségére, fontossá-
gára. A roma társadalom leg-
főbb feladata az, hogy: „ki
kell zárniuk maguk közül a
bűnözőket!”

A délutánig tartó rendez-
vény további részében Pintér
Szabolcs, a Ceferino-Ala -
pítvány elnöke, Nemes Csa -
ba református lelkész, Ros -
tás-Farkas György József
Attila-díjas író-költő, Buzás
Irén missziós vezető és Dúl
Géza cigánypasztorációs re -
ferens tartott előadást. 

Hassó Adrienn 

Nyolcvannégy elsős kisdiák 
A Mátyás Király Ál -

talános és Alapfokú Mű -
vészeti Iskola méltókép-
pen adott otthont au -
gusztus 24-én a megyei
tanévnyitó értekezlet-
nek. A nyár folyamán szé-
pítettük, csinosítottuk
iskolánkat. A szükséges
karbantartási munkála-
tok időben elkészültek. A
dombi épületben új fej-
lesztő szobát rendeztünk
be. 

Tantestületünkben két
új kollégát köszönthetünk:
Ádám Magdolna magyar
nyelvet és irodalmat,  Silye
Barnabás matematikát, an -
gol nyelvet valamint kémiát
fog tanítani. 

Nyolcvannégy elsős tanu-

lónk van, így ebben a tanév-
ben 4 osztályt indítottunk
ezen az évfolyamon. Ebből
kettő iskolaotthonos, kettő
hagyományos osztály. Isko -
lánk tanulólétszáma jelenleg
586. A 6. évfolyamról 35
tanulónk Pálházán, erdei
iskolában kezdte a tanévet,
itt töltötték az első hetet.

Osztályok és osztályfőnö-
kök:

1.a Kissné Vályi Mónika;
1.b Tarr Ildikó; 1.c Tanka
Ilona – párja: Ács Péterné;
1.d Kobezda Szilvia, párja:
Kovács Gyöngyi

2.a Ludmanné Németh
Marianna; 2.b Hetey Lajosné
– párja: Tarr Anita

3.a Rácz Ildikó; 3.b Sütő
Csaba; 3.c Jankovics Mag -

dolna; 3.d Csürkéné Molnár
Edit

4.a Nagy Gyuláné; 4.b
Nagyné Pesti Gyöngyi; 4.c
Kriska Zoltánné

5.a Kovácsné Nagy Anikó;
5.b Ráczné Stummer Ibolya;
5.c Silye Barnabás

6.a Kelemenné Hajdó Má -
ria; 6.b Patakiné Ács Erika;
6.c Deákné Demjén Ilona

7.a Medve Anita; 7.b
Tóthné Nagy Beatrix; 7.c
Takács Márta

8.a Tóth Éva; 8.b Róna
Márta; 8.c Fodor László

Eltérő tagozat: Szabó
Gyula.

Napközis csoportok: N/1.
Csere Gabriella, N/2. Csuth
Imréné, N/3. Dancsevics
Györgyi, N/4. Kecskés Sán -
dorné, N/5. Fagyal Brigitta.

Az osztályok elhelyezése:
Központi iskola:
1.c iskolaotthonos, 1.d

iskolaotthonos, 2.a hagyo-
mányos, 2.b iskolaotthonos,
3.d hagyományos. Itt van a
Napközi 2-es csoportja is. 

Dombi épület:
1.a 1.b 3.a 3.b 3.c El -

térő csoport. Az 1.b termé-
ben lesz a N/1. csoportja, a
3.a termében a N/3. cso-
portja, a 3.b termében a N/4.
csoportja. Az Iskola úti fő -
épületben az új szárnyon
kapott helyet a 4. évfolyam,
és a N/5. csoportja. Ugyan -
ebben az épületben folytatja
tanulmányait a felső tagozat
5-8. évfolyama. 

Papp Lászlóné 
igazgató-helyettes 

Ménes Andrea, Kamarás István, Kozáp Tibor

A tanácskozás közönsége

Városunk roma lányai
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Ünnepélyes keretek kö  zött adta át az illetékes telepü-
lésvezetőknek Ménes Andrea polgármester azt a – járó-
beteg-szakrendelő megvalósulásával kapcsolatos – tá -
mogatási szerződésmásolatot, amit augusztus 10-én írtak
alá Buda pesten.  

A TIOP 2.1.1 pályázatunk – mint arról már korábban beszá-
moltunk – nyertesnek bizonyult, és 987 775 000 Ft támogatás-
ban részesült. A projekt részleteiről polgármesterünk, illetve a
Vá mospércsi Nonprofit Kht. vezetője, Dr. Rácz Norbert adott
tájékoztatást a megjelenteknek. Ménes Andrea az augusztus 24-
én tartott találkozó alkalmával elmondta, hogy „minden önkor-
mányzati testületnek erkölcsi kötelessége – amennyiben lehe-
tősége van rá –, hogy biztosítson olyan ellátásokat, köztük szak-
ellátást is, amely javítja az emberek életesélyeit, illetve közelebb
hozza azokat a szolgáltatásokat, amelyeknek az elérése most
körülményesebb. ,,Tisztában vagyok azzal, hogy sokan halogat-
nak egy-egy fontosabb vizsgálatot a megemelkedett helyközi és
a helyi közlekedési tarifák, az egyes szakrendelőkben való hosz-
szas várakozási idő miatt. A városunkban megépülő egészség-
ügyi intézmény elsődleges célja, hogy az itt élő emberek hely-
ben kaphassák meg azt a szolgáltatást, ami eddig csak
Debrecenben volt elérhető. Hiszem, hogy ez lényegesen javíta-
ni fog városunk lakosai nak egészségügyi állapotán.  A szakren-
delő – a már említett funkcióján kívül – munkahelyet is teremt,
hiszen a beruházás megközelítőleg 40-50 embernek fog megél-
hetést biztosítani.” Majd egy nemrégi statisztikai adatra is fel-
hívta a figyelmet: „A mikrotérség lakosainak járóbeteg-szakellá-
tás igénybevétele 27 százalékkal elmarad az országos és 36 szá-
zalékkal a megyei átlagtól. Ezt leginkább az ellátásokhoz való
hozzáférés problémái okozzák. A mikrotérség egyetlen települé-
séről sem érhető el húsz percen belül a járóbetegellátás. A fej-
lesztéssel az itt élő lakosság 100 százaléka közelebb kerül a járó-
betegellátáshoz.”

Az eseményre meghívást kapott Tasó László országgyűlési
képviselő is, aki felszólalásában a polgármesteri eskü szövegére
emlékeztette az egybegyűlt településvezetőket: „Egy polgár-
mester legfőbb feladata, hogy jobbá tegye a lakók életkörülmé-
nyeit.” A honatya szerint: „kulcskérdés, hogy a vámospércsi járó-
beteg-szakrendelő ki tudja-e terjeszteni hatókörét a határon túl-
ra. Be tudja-e vonni az Érmellék környékieket is a szakellátás
rendszerébe?”

A pályázattal, a Marinkán épülő egészségügyi intézménnyel
kapcsolatos legfőbb adatokat, információkat Dr. Rácz Norbert
osztotta meg a hallgatósággal. „A szakrendelő 9600 négyzetméte-
res telken fog megvalósulni. Az 1500 négyzetméter összterületű
intézményben 14 szakrendelő, labor, ultrahang, röntgen és 8 férő-
helyes nappali kórház kap majd helyet. A földszinten lesz a gyógy-
szertár, gyógyászati segédeszközbolt, büfé, gyermekorvosi szak-
rendelő, kardiológia, sebészet illetve itt vehetők igénybe a külön-
böző diagnosztikai eljárások Az emeletre kerül a fizioterápia,
gyógytorna helységei, az orvosi szobák, a nappali kórház, az uro-
lógia, a nőgyógyászat.” A támogatási szerződésből a projekthez
csatlakozott öt település – Nyír acsád, Nyírmártonfalva, Nyír-
ábrány, Fülöp, Újléta – polgármesterei kaptak egy-egy példányt.   

Hassó Adrienn

Egy napra újjáéledt a Liget
A Vámospércsről Buda pestre elszármazott, sikeres írónőtől

kaptuk az alábbi kis tudósítást. Halász Margit az egykori ligeti
tanyavilágban, Újlétaligeten nőtt fel. Most ő is szorgalmazta,
hogy az általa kedves, egykori ligetiek találkozzanak. 

„Augusztus 22-e nagy nap volt az újléta-ligetieknek. Ha csak
egyetlen napra is, de sikerült feléleszteni a hajdani tanyavilágot.
Két barátnő és sok-sok lelkes ember több éve dédelgetett álma
valósult meg ezen a napon. Múltidézés, hálaadó istentisztelet,
eszem-iszom, népdalcsokor, csoportos szekértúra volt a nap prog-
ramja. Az önszerveződő találkozóra több mint kétszázan érkeztek
az ország különböző pontjairól. Mindenki hozott egy-két ligeti
sztorit a tarsolyában, és a bátrabbak elő is adhatták. Az örömteli
találkozót jövő augusztusban is szeretnék megrendezni.”

Halász Margit

Nyertesek találkozója

Baloldalt Halász Margit 

Emlékszel? Régen volt… Fotók: Magánarchívum

Két győztes meccs után
egy vereség. Ez volt focis-
táink eddigi produkciója
az idei megyei II. osztá-
lyú bajnokságban, s ez
csöppet sem nevezhető
rossz rajtnak. Már csak
azért sem, mert a hat
begyűjtött pont mellett
hét gólt vágtak az Oláh-
legények. Márpedig ez
azt bizonyítja, hogy a
nyáron sikerült előre lép-
ni a támadójátékot ille-
tően. 

Idegenben, Nyíracsádon
kezdték a fiúk a bajnoksá-
got, ahol egy 0–0-s első fél-
időt követően Vietorisz
József, Szőke Roland és Nagy
Lász ló találataival végül 3–0-
ra nyertek. Az ifisták nagy-
arányú vereséget szenved-
tek, ennek ellenére 3 ponttal
gazdagodtak. A meccset
ugyanis jogosulatlan játék
miatt megóvták a mieink,
aminek helyt is adott a
megyei szövetség, így 3–0-ás

gólaránnyal fiataljainké lett
a meccsért járó mindhárom
pont. Jól sikerült az idei
hazai debütálás is, s ezt a
Sáránd együttese bánta.
Felnőtt csapatunk 2–1-es
félidőt követően 3–1-re
nyerte a 2. forduló összecsa-
pását. A gólokat Führer

Lajos, Nagy László és Szőke
Roland szerezték. Az ifisták
is nyertek 3–2-re. A győzel-
mi sorozatot a 3. játéknapon
a Nyírábrány gárdája szakí-
totta meg, amely 2–1-es fél-
idei vezetés után 3–1-re ver-
te a mieinket. A vereség
leginkább a gyengébb napot

kifogó középpályás sor
számlájára írható. Csapa -
tunk egyetlen találatát Ká -
rolyi Attila lőtte. Ezen a
napon a fiataloknak sem
ment, ők is vereséget szen-
vedtek 2–1 arányban. Min -
dent egybevetve felnőtt csa-
patunk egészen jól kezdte az
idei pontvadászatot, megala-
pozva ezzel a tavalyinál jobb
bajnoki szereplését.  

A Megye II állása 

1. Tiszacsege 3 2 1 0 13–1 7
2. Hajdúhadház 3 2 1 0 9–2 7
3. Egyek 3 2 1 0 8–2 7
4. Vámospércs 3 2 0 1 7–4 6
5. Nádudvar 3 2 0 1 6–6 6
6. Nyírábrány 3 1 2 0 5–3 5
7. Görbeháza 3 1 1 1 9–6 4
8. Nyíracsád 3 1 0 2 6–7 3
9. Mikepércs 3 1 0 2 3–6 3

10. Fülöp 3 1 0 2 1–10 3
11. Álmosd 3 0 2 1 7–9 2
12. Sáránd 3 0 2 1 2–4 2
13. Józsa 3 0 1 2 4–12 1
14. Hajdúdorog 3 0 1 2 2–10 1

Szöveg és fotó: 
Faragó László

Jól rajtoltak a focisták 

Asztalitenisz: két csapattal a bajnokságban 
Két csapattal neveztek be

az asztaliteniszezők a szep-
tember 5-én elkezdődött
megyei csapatbajnokságba,
amelyben az idén 15 együt-
tes vesz részt. A mieinkhez
hasonlóan több egyesület is
két-két csapattal nevezett a
sorozatba, így Püspök la -
dány, Hortobágy, Hajdúbö -
szörmény valamint a nagyvá-
radi Tibclau gárdája is.
Rajtuk kívül ellenfél lesz
még a Hajdúnánás, a hajdú-
hadházi Harangi SE, a Hajdú -

szoboszló, a Debreceni EAC
és a debreceni TEVA. Csa -
pataink hazai mérkőzéseire
a Mátyás Király Általános
Iskola tornatermében kerül
sor, rendre szombati napo-
kon, 11 órai kezdettel. Mivel
két csapatunk érdekelt a küz-
delemsorozatban, így a de-
cember 19-ig tartó őszi sze-
zon szinte valamennyi hét-
végéjén lesz pingpong-
meccs városunkban, s olyan
is lesz, amikor mindkét gár-
da itthon játszik. 

– Azért indítottunk két
csapatot, hogy a fiatalok, így
Varga Enikő és Varga Sándor
is minél több játéklehető-
séghez jussanak, s ez által
minél többet fejlődjenek. Az
I-es csapatban Kacsó Nor -
bert, Pólyik Dávid, Balogh
Zoltán, Nagy László és Ács
Péter, míg a II-es csapatban
Varga Enikő, Varga Sándor,
Tóth János, Galgóczi Gyula,
Dubovszky Tibor és Kovács
Szabolcs szerepelnek – árul-
ta el Ács Péter, a pingpongo-

sok vezetője, aki hozzátette,
hogy a megyei bajnokság
mellett a sokkal erősebb, NB
II-es és NB III-as játékosokat
is felvonultató debreceni
városi bajnokságban is indí-
tottak csapatot. Emellett
még számos versenyen is
indulnak a szezon folyamán,
amelyeket a nagyváradi test-
vérklubbal, a Tibclauval kö -
zösen rendeznek az úgy-
nevezett Euro Regionális
Rendezvénysorozat keretein
belül. 

Hív és vár a Csokonai Színház
Sokan nem tudják,

hogy a Csokonai Szín ház
nem csak a debreceni
látogatóké szeretne len-
ni, hanem az egész me -
gyéé, sőt az egész észak-
keleti régióra szellemi
hatást kíván gyakorolni
érdekes és színvonalas
műsorkomplexumával.
(A megye legnagyobb
kulturális-művészeti in -
tézménye a ko rábbi évti-
zedekben a megye és a
város közös fenntartásá-
ban működött.) 

A megye megannyi tele-
püléséről járnak a Cso konai
Színházba, a vámospércsi-
ek is gyakran eljutnak egy-
egy előadásra, akár egyéni-
leg, akár csoportos szerve-
zésben. (A színház honlap-
ját böngészve a tá mogatók
között fölfedezhettük vá-
rosunk polgármesterének,
Ménes And reának a nevét
is.) Hogy a színház az egész
megye intézménye kíván
lenni, az is jelzi, hogy a
nézőszervezőkkel való ta -
lálkozásra valamint az évad-
nyitóra meghívták a Vá -
mos pércsi Hírek felelős
szerkesztőjét is. Vidnyánsz -
ky Attila di rektor, Kocsár
Balázs zeneigazgató, Ko -
vács Andrea sajtóreferens
és Kulcsár Edit művészeti
titkár egy -aránt hangsú-
lyozták: előadásaikra nagy
szeretettel hívják és várják

az érdeklődőket a megye
minden településéről. Bér -
letrend szerükben ezért al -
kalmaznak mindenféle ked-
vezményeket: van jutányos
konstrukció a gyermekek, a
diákok, a családok, a nyug-
díjasok, a pedagógusok és a
mozgáskorlátozottak szá-
mára. 

Az előadáskínálatot néz-
ve nyugtázhattuk: az évad
során 25 féle produkciót
élvezhet a közönség, ebből
16 premier darab, a többi a
korábbi évadról áthozott,
műsoron maradó látnivaló.

S még akkor nem említet-
tük a különböző több
napos rendezvényeket: a
XV. Alternatív Színházi
Szemlét, a Francia Koreog -
ráfusok Hetét, a XIX.
Nemzetközi Betlehemes
Találkozót és a IV. Deszka
Fesztivált. Ezeken ugyan-
csak számos produkció
szem- és fültanúi lehetünk. 

A premierek rendezői
Szabó Máté, Cserhalmi
György, Nadine Duffaut,
Tóth Miklós, Viktor Ri -
zsakov, Horváth Patrícia,
Szergej Maszlobojscsikov,

Vidnyánszky Attila, Andr -
zej Bubien, Gemza Péter,
Árkosi Árpád, Szász Zsolt,
Mispál Attila és Pinczés
István lesznek.

Az évad új produkciói:
Jacques Offenbach: Kék -
szakáll (operett), Krúdy
Gyula-Parti Nagy Lajos:
Boldogult úrfikoromban
(színmű), David Alagna:
Egy halálra ítélt utolsó nap-
ja (opera), Páskándi Géza-
Viskí András: Fényárnyék
(mesejáték), Verdi: Aida
(opera), Dés-Nemes-Böhm-
Horváth-Korcsmáros: Vala -
hol Európában (musical),
Lázár Ervin: Szegény Dzso -
ni és Árnika (mesejáték),
Shakespeare: A makrancos
hölgy (vígjáték), Mihail
Bulgakov: Moliere (álszen-
tek összeesküvése) (szín-
mű), Muszorgszkij: Borisz
Godunov (opera), Vörös -
marty Mihály: Csongor és
Tünde (beavató előadás),
Goethe: A Zöld Kígyó és a
Szép Liliom (mese fel-
nőtteknek), Shakespeare:
Ahogy tetszik (vígjáték),
Miben sántikálok (kvintett
Tóth Erzsébet verseiből),
Földes László Hobo: Az ut -
cazenész (monodráma a
magyar rockzene ötven
évéről), Kocsis István: Vin -
cent van Gogh (mono drám-
a, Sárközy Zoltán jubileumi
előadása), Hubay Miklós:
Elnémulás (tragédia). 

(E. S.)

Trill Zsolt a legjobb férfi alakítás díját kapta 
a Pécsi Országos Színházi Találkozón az Oblom-offban

nyújtott teljesítményéért;  a közönségdíjas darabot
Andrej Bubien lengyel rendező állította színpadra

Fotó: Magánarchívum
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