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Négy évvel ezelőtt, ami-
kor a választók többségé-
nek akaratából polgár-
mesterré választották Mé -
nes Andreát, pontosan
tudta, hogy nagyon nagy
lemaradást kell behozni a
következő ciklusban. Ép -
pen ezért-ahogy a vele
készült interjú során is
elmondta –, úgy állt neki a
munkának, hogy a „győz-
tesnek nem igaza van,
hanem feladata”. Hogy
ezt a feladatot mennyiben
sikerült elvégezni és mi -
lyen tervekkel vág ne ki a
mostani önkormányzati
választásnak, arról kér-
deztük a város vezetőjét.

– Amikor négy évvel ez -
előtt polgármesterré válasz-
tották, akkor hogyan érté-
kelte önmagában a győzel-
met és milyen négy éves cik-
lusra számított?

– Úgy éreztem akkor, hogy
egy hosszú és kitartó politi-
kai munka eredményezte azt,
hogy megkaptam a város ve -
zetésének lehetőségét. Hosz -
szú út volt ez, hiszen már
1992-ben megalapítottam a
FIDESZ helyi szervezetét,
1998 óta tagja vagyok a me -
gyei közgyűlésnek és 2002-
től a helyi ön kormányzatban
is dolgoztam képviselőként.
Nem volt tehát idegen szá-
momra a politika és a köz-
igazgatás terepe már koráb-
ban sem. Egy ilyen pályán az
ember tapasztal jót és rosszat
is, de én a megválasztásom-
kor és azóta is hiszek abban,
hogy különösen a helyi poli-
tika arról szól, hogy eltérő
véleményeink ellenére is van-
nak közös ügyeink, amelyek
képviselete alapvetően befo-
lyásolja a mindennapi éle-
tünket. Hiszem, hogy nem
lehet senki célja ezeket az
ügyeket a saját önös érdekei
szerint befolyásolni, nem
lehet ön érdekből, vagy irigy-
ségből rombolni. Ezért nem
mindegy, hogy ezeknek az
ügyeknek a képviseletével
kit bí zunk meg. Úgy vélem,
hogy sikerült az elmúlt négy
évben is úgy dolgozni, hogy
az egyéni, vagy kiscsoport

érdekek helyett a városlakók
többségének javára hozzunk
döntéseket, hogy a helyi fej-
lődést olyan irányba mozdít-
suk el, ami minél több em -
bernek teszi jobbá az életét.
Ezt tartottam szem előtt min-
dig és ezután is ennek szelle-
mében kívánok dolgozni
még akkor is, ha ezzel időn-
ként egyéni érdekek sérülhet-
nek. A korábbi politikai ta -
pasztalat sokat segített ab -
ban, hogy rögtön tudtam,
melyek a legfontosabb ügyek,
amelyeket azonnal kézbe kell
venni, hogy hogyan kell
vezetni egy városi önkor-
mányzatot és pótolhatatlan
volt az a ma még inkább
nélkülözhetetlen kapcsolat-
rendszer, amelyet az elmúlt
tizennyolc év alatt sikerült
kiépíteni. Így utólag vissza-
gondolva, azt hiszem, hogy
előzetes tapasztalat nélkül
ilyen feladatra vállalkozni

felelőtlenség lenne, hiszen
egy egész lakóközösség éle-
tének minősége mú lik a pol-
gármester munkáján. Szerin -
tem azért is támogattak és
támogatnak ma is sokan,
mert az élet más területén is
sikerült valamit letenni az
asztalra. Ennek egyik ékes
bizonyítéka a Bagaméri Ál -
talános és Alapfokú Művé -
szeti Iskola, amelynek alapí-
tó igazgatója voltam.

– A most véget érő ciklus-
ban melyek voltak a legfon-
tosabb feladatok, amelyeket
már az elején is fontosnak
tartott megoldani, illetve
mennyiben sikerült ezeket
elvégezni.

– Amikor felállt az új ön -
kormányzat, mindenekelőtt
a már megkezdett és megörö-
költ beruházásokat kellett
áttekinteni. Kiderült, hogy a
rossz tervezés miatt mind az
iskolabővítés és felújítás,
mind a művelődési ház bőví-
tése és felújítása veszélybe
került, főként azért, mert
nem állt rendelkezésre az a
saját erő, amelyet a korábbi
vezetés bevállalt, vagy a
menet közben elkövetett
hibák miatt a ko rábban erre
szánt pénz már nem volt ele-
gendő. Vagyis az új önkor-

mányzat hitelfelvételre kény-
szerült. Mégis, minden ké -
szen kapott nehéz helyzet
ellenére elismerésre méltó
teljesítménynek tartom, hogy
ezeket az elrontott félkész
beruházásokat nem hagytuk
veszni, hanem sok-sok mun-
kával sikerült menteni a
menthetőt és kihozni belő-
lük valami szépet és jót a
városlakók számára. 

Csak ezután következhe-
tett az „Új utakra Vá mos -
pércs!” szlogennel fémjelzett
program megvalósítása. En -
nek két jelentős ígérete volt,
amelyet már sokkal koráb-
ban kellett volna az elődök-
nek megvalósítani, de nem
sikerült. Én és a szakmai csa-
patom megígértük és meg is
teremtettük a kivitelezés fel-
tételeit. Konkrétan a szenny-
víz-beruházásra és a járó-
beteg szakorvosi rendelő
lét-rehozására gondolok. A
szennyvíz-beruházásra az
első ütemben már elnyer-
tünk hatvanmillió forintot és
még az idén ősszel sor kerül
az alapkőletételre, és mivel
már támogatásra jelölt prog-
ramról van szó, a második
ütemben is számíthatunk
további központi forrásra. Ez
pedig azt jelenti, hogy
2011májusának végére meg-
valósul a teljes program. A
szakrendelőre is sikerült
pályázati forrást elnyerni és
már túl vagyunk az előírások
szerinti sokadik közbeszer-
zésen, jelenleg épp a beruhá-
zás kivitelezőjét keressük
pályázat útján. Tehát ezt az
ígéretünket is teljesítjük.
Szeptember végén megkezd-
jük a rendelő építését és rövi-
desen nem kell majd egyet-
len vámospércsinek sem
Debrecenbe utazni, és ott
napokig betegen sorban áll-
ni, ha szakorvos ellátására
van szüksége. Ezen kívül
önkormányzati és lakossági
összefogásnak köszönhe-tő -
en megszépült a Váci Mihály
és a Görgey utca, és aszfalt-
burkolatot kapott a Pacsirta
utca új szakasza is. Fo lya ma -
tosan karbantartjuk a meg-
lévő intézményeinket, épp
most újítjuk fel a Szociális
Otthont és zajlik a művelődé-
si házban a díszterem rend-

behozatala, az intézményhez
tartozó parkolók megépíté-
se. És hogy nem csak nagy
projektekben gondolkodunk,
az is bizonyítja, hogy két,
európai uniós feltételek sze-
rint épült játszóteret is épí-
tettünk a gyerekeknek. 

– Hallottam olyan kriti-
kákat, hogy ezek helyett a
sok pénzt igénylő és kevésbé
látványos programok he -
lyett jobb lett volna olcsóbb,
de figyelemfelkeltőbb fejlesz-
tésekre összpontosítani. Er -
ről mi a véleménye?

– Fontos, hogy a városla-
kók lássák, hogy pillanatnyi,
gyors, ám csak kis előrelépést
hozó programokra nem ér -
demes szétforgácsolni a for-
rásokat. Ha azt akarjuk, hogy
a térségben Vámos pércs a
folyamatosan fejlődő telepü-
lések közé tartozzon, akkor
nem tehetjük meg, hogy ne
építsük ki az úgynevezett
alap infrastruktúrát, vagy,
hogy az erre szánt forrást
másra fordítsuk. Volt nálam
olyan befektető, aki beruház-
ni akart a városban, munka-
helyet teremteni, és az első
kérdése az volt, hogy van-e a
városban csatornahálózat.
Mikor kiderült, hogy nincs,
akkor felállt és el ment. Ezt
nem engedhetjük meg ma -
gunknak, épp a város lakói-
nak érdeke miatt. Kon cep -
cionálisan, hosszú távra ter-
vezve és a terveket lépcső-
zetesen egymásra építve
kell szerintem gondolkodni,
mert végül ez vezet ered-
ményre. Termé szetesen sor
kerül majd az úgynevezett
látványberuházásokra is, de
előbb erős gazdasági alappal
rendelkező várossá kell vál-
nunk. Ez pedig elképzel-
hetetlen jó, aszfaltborítású
utak, kiépített csatornaháló-
zat és színvonalas szolgálta-
tást nyújtani képes intéz-
ményhálózat nélkül. A közúti
forgalom és a földrajzi elhe-
lyezkedés szempontjából is
nagyon előnyös helyen fek-
szik városunk, a határhoz
közel, lé nye gében félúton
Nagyvá rad és Debrecen
között. Gazdasági és turiszti-
kai szempontból is ígéretes
ez, de csak akkor tudunk élni
az ebből fakadó előnyökkel,
ha a modern világ szerinti
elvárásokat megteremtjük és
fogadókészek tudunk lenni.
Ha ez nincs, akkor elkerül-
nek bennünket és lemara-
dunk. Mindezt már sokkal
korábban kellett volna meg-
csinálni, és mivel ez koráb-
ban nem így történt, ezért
gondolom azt, hogy az álta-
lam vezetett önkormányzat-
nak mindezt pótolnia kell.
Remélem, nem tűnik sze-
rénytelenségnek, de úgy gon-
dolom, hogy büszkék lehe-
tünk arra, hogy minderre
van forrásunk és karnyújtás-
nyira van a teljes megvalósí-
tás. És vegye figyelembe azt
is, hogy mindezt olyan nagy-

politikai környezetben értük
el, amely egyáltalán nem
kezelte partnerként az önkor-
mányzatokat, főleg nem a
FIDESZ vezette települése-
ket. Olyan kormány mellett,
amely folyamatosan kivonult
a kötelezően előírt állami fel-
adatok ellátásából, átadva
azokat az önkormányzatok-
nak és arra kényszerítve őket,
hogy mindezeket saját bevé-
telből valósítsák meg. Fo -
lyamatos volt az elmúlt évek-
ben az így zajló forráskivonás
a rendszerből, amely a helyi
önkormányzatok csődközeli
helyzetéhez vezetett. Mi
mégis fejlődtünk, és a hitelál-
lományunkat is képesek va -
gyunk kezelni. Azzal pedig,
hogy mostmár FIDESZ vezet-
te kormányunk van, a lehető-
ségeink megsokszorozód-
nak. Minden eredményünket
egy világméretű gazdasági
válsághelyzetben és nagypo-
litikai ellenszélben sikerült
elérni és még nem volt lehe-
tőségünk arra, hogy a kor-
mánnyal együtt, karöltve fej-
lődhessen a város. Bízom
benne, hogy most ez sikerül
és a következő években az
elmúlt négy évben elért sta-
bil alapokra építve egy látvá-
nyos fejlődés bontakozhat
kis Vámospércsen.

– Ha már említette a vál-
ságot, ez hogyan érintette a
várost?

Bennünket sem kímélt,
hiszen éppen a biztosnak
hitt és nálunk működő vállal-
kozásokat vitte lehetetlen
helyzetbe a válság. Például a
Demco Feder csődje miatt
többszázan kerültek itt utcá-
ra, de más még működő cé -
gek is kénytelenek csopor-
tos leépítéseket végrehajtani.
Éppen ezért minden megtet-
tem annak érdekében, hogy
minél több központi forrást
tudjunk megszerezni annak
érdekében, hogy ebben a
hely zetben közmunka, se -
gély, vagy más formában
megélhetési lehetőséget tud-

junk nyújtani a munka nél-
kül maradt családfenntartók-
nak. De az Ön kéntes Köz -
testületi Tűzoltó ság létreho-
zásával huszonkét új munka-
helyet is teremtettünk. Így
ma már az ön kormányzat a
legnagyobb foglalkoztató a
városban, többszáz ember
dolgozik a mi megbízásunk-
ból. Ez tehát azt jelenti, hogy
segíteni tudtunk a nehéz
helyzetben, senkit nem hagy-
tunk az út szélén, de arra
törekszünk, hogy ez csak egy
átmeneti állapot legyen és
sikerüljön a foglalkoztatott-
ságot növelni.

– Ha október 3-án ismét
bizalmat kap, akkor milyen
terveket szeretne megvalósí-
tani?

– Folyamatban van az ivó-
víz minőségének javítását
célzó program, amelybe mi
is bekapcsolódtunk, mert az
elmúlt évtizedekben a víz-
szolgáltatásra létrehozott
Hidro Vp Kft ténykedése kö -
vetkeztében a vagyonunk
elkopott, elavulttá vált, azon
semmi jelentősebb fejlesz-
tést nem kezdeményeztek,
tehát mára elengedhetetlen-
né vált a fejlesztés. Még az
idén át kívánja venni az
önkormányzat a magánbe-
fektetők tulajdonrészét, hogy
egy 100%-ban önkormányza-
ti tulajdonú cég szolgáltas-
son immár minőségi ivóvizet
a városban. Bár sok egyéni
áskálódás és meg nem értés
kísérte, de ennek ellenére
továbbra sem mondtunk le
arról, hogy egy olyan bio-
massza erőművet hozzunk
létre, amely a megépülő
szennvíztisztító üzemünk-
ben képződött szenny víz-
iszapot ott helyben feldol-
gozza és hasznosítsa. Ez zel
megspóroljuk az elszállítás
költségét, ami jelentkezne a
csatornadíjakban, biotrágyát
nyerünk, és még áramterme-
lésre és fűtésre alkalmas ener-

Ménes Andrea 
polgármester

Egy örömteli pillanat a játszóterek átadásának napján

A Művelődési Házban jelenleg a díszterem az előtér 
és a vizes blokk felújítása zajlik

(Folytatás a 2. oldalon)
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A képviselő-testület július 30-án rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban a meghirdetett jegyzői pályázat
megtárgyalására került sor. A testület meghallgatta a négy
érvényes pályázót, és azt követően úgy határozott, hogy a
jegyzői álláshely betöltésére 2010. augusztus 2-tól Hegedűs
Anita pályázót nevezi ki jegyzőnek. Második napirendi pont-
ban az iskolai büfével kapcsolatos beérkezett pályázatokat
bírálta el a testület, és úgy határozott, hogy a TIBI-NET
Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társasággal köt bérleti
szerződést. Harmadik napirendi pontban a képviselők úgy
döntöttek, hogy Nuova Energia Kft.-től megrendelnek 189
darab alacsony áteresztésű külső mentes adagoló berende-
zést, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére, az
elhasználandó vízmennyiséggel való takarékoskodás érde-
kében. A nyílt ülés utolsó, negyedik napirendi pontjában a
testület elhatározta, hogy a Tormaút Turisztikai Egye -
sületből, 2010. augusztus 1-jével az egyesület alapszabályá-
nak IV. fejezet 2. pontjának első bekezdése alapján kilép,
valamint felkérte a polgármestert, hogy az egyesületből való
kilépésről értesítse a Tormaút Turisztikai Egyesület elnökét.
Ezt követően zárt ülésen folytatta a testület a munkáját. 

A képviselő-testület augusztus 16-án rendes ülést tartott.
Első három napirendi pontban egy témakörrel kapcsolat-
ban hoztak döntéseket a képviselők: a Vámospércs Város
8/2008. (II. 04). sz. határozatával elfogadott szerkezeti ter-
vének módosítása (módosított terv és műleírás) tárgyában,
a Vámospércs Város átdolgozott Helyi Építési Szabályzata
tárgyában és a Vámospércs Város 1/2008. (II. 04) sz. rende-
letével elfogadott szabályozási tervének módosítása tárgyá-
ban. Elfogadásra került a P- Art Stúdió Kft. közreműködésé-
vel készített „Vámospércs Város Településrendezési Terv
Településszerkezeti terv és leírás 2009” című 1/2008 törzs-
számú dokumentum, és e dokumentumnak megfelelően
módosításra került a város 8/2008. (II.04.) sz. testületi hatá-
rozattal elfogadott szerkezeti terve, majd rendeleti úton a
Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítása is.

Negyedik napirendi pontban a testület a Vámospércsi
Városi Gyámhivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámolót
megismerte, megtárgyalta és elfogadta. Ötödik napirendi
pontban a testület a Szociális Szolgáltató Központ 2009. évi
munkájáról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta és
elfogadta. Következő napirendi pontban döntés született
arról, hogy a Szociális Szolgáltató Központban a belső anten-
nahálózat kiépítésére, amely 12 darab vételi hely kialakításá-
ról szól, a két beérkezett árajánlat közül a kedvezőbb, Káblex
Kft. cég árajánlatát fogadja el. Hetedik napirendi pontban
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről alkotott 2/2010.
(III. 02.) számú rendelet módosításáról döntött a testület.
Nyolcadik napirendi pontban a Hidro Vp. Kft. üzletrészével
kapcsolatban tárgyaltak a képviselők, majd kilencedik napi-
rendi pontban a „Városi és közösségi szolgáltatások körének
bővítése Vámospércsen” projekttel kapcsolatban úgy dön-
töttek, hogy a testület, változás bejelentéssel kíván élni a köz-
reműködő szervezet felé, ennek érdekében a Vámospércsi
Humánszolgáltató Nonprofit Kft-vel megkötött szerződést
módosítani kellett. Tizedik napirendi pontban a képviselő-
testület a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait meg-
választotta. Következő napirendi pontban döntés született
az önkormányzati kötvény pályázathoz történő felhasználá-
sa tárgyában. Tizenegyedik napirendi pontban a képviselők
elfogadták a Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben a 2010/2011 nevelési évben
induló 25 tanuló csoport és 4 napközi tanulószoba indítá-
sát, és a Vámospércsi Óvodában a 2010/2011 nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát 10 csoportban határoz-
ták meg. A képviselők továbbá engedélyezték a csoport
átlaglétszámától való eltérést azzal, hogy a csoportok létszá-
ma – a törvényben megállapítottnak megfelelően –, maxi-
mum 25 fő lehet. 

Ménes Andrea
polgármester

Új jegyző a Városházán
A távozó Dr. Bora

Bernadettet új szakem-
ber követi a jegyzői szék-
ben. A nemrég pályázat
útján meghirdetett állást
Hegedűs Anita nyerte el.

Hegedűs Anita több,  mint
tizenhét éve dolgozik jegy-
zőként, legutóbb Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében
volt két település körjegyző-
je. A közel két évtizedes
szakmai tapasztalat is sokat
nyomott a latban akkor,  ami-
kor más pályázók közül őt
nevezték meg győztesnek.
Kérdésünkre, hogy lényegé-
ben hány feladata is van egy
jegyzőnek, elmondta, hogy
megközelítőleg háromezer-
kétszáz. Külön kiadvány
sorolja a jegyzők feladat és
hatásköreit. Az olvasót és a
rendelkezésre álló helyet is
igyekszünk kímélni, amikor
eltekintünk ennek részletes
felsorolásától és inkább úgy
fogalmazunk, hogy a jegyző
az önkormányzat, illetve a
képviselő testület, valamint
a polgármester döntéseit
szakmailag előkészítő és a
döntések végrehajtásáért fe -
lelős szakmai vezető. 

Olyan szakember, aki ál -
landó kapcsolatot tart fenn
az intézményvezetőkkel a

költségvetés és a törvényes
működési rend vonatkozásá-
ban, és aki lényegében
ugyanezért felel a polgár-
mesteri hivatalban is. De
bizonyos kérdésekben nem
csak előkészítő és végrehaj-
tó szerepet lát el, hanem
hatósági feladatokat is, ame-
lyek körét szintén jogszabály
határozza meg. 

Hegedűs Anita eredetileg
Államigazgatási Főiskolát
végzett, majd pedig Pénz -
ügyi és Számviteli Főiskolán
is szerzett diplomát, pénz-
ügyi szaküzemgazdász sza-
kon. Személyiségének gaz-
dagságát és sokrétűségét jel-
zi, hogy 2003-ban a teológi-
át is elvégezte. Ahogy ő
mondta, nagy kihívásnak és
komoly szakmai előrelépés-
nek tartja, hogy mostantól
egy város jegyzői feladatait
láthatja el, ezért is pályázta
meg ezt az állást. 

Felvetésünkre pedig, hogy
ha ennyire körülhatárolt és
előírt a feladat és hatáskör,
akkor mivel lehet kitűnni a
többi pályázó közül azt felel-
te, hogy a jegyzői feladato-
kat jól, és rosszul is lehet lát-
ni és ellátni. Egy jó jegyző
ugyanis pontosan tudja,
hogy minden önkormány-
zatnak vannak erősségei és

gyengeségei. Hogy hogyan
lehet az erősségeket tartó-
san megőrizni, a gyengesé-
geket pedig kiiktatni, ehhez
kell a jó,  szervezeti szintű
meglátás, szervezőkészség,
jó problémamegoldó kész-
ség. A határozatok és dönté-
sek nyilvánosak, mindenki
számára hozzáférhetők, le -
hetőség volt az alapos felké-
szülésre. Ő is ezt tette. A
benyújtott jegyzői pályázatá-
ban körvonalazta azokat a
vezetői elképzeléseket, ame-
lyek a Polgármesteri Hivatal
irányítására, valamint a pol-
gármester és a képviselő-tes-
tület szakmai munkájának
előkészítésére vonatkoztak.

Mivel néhány hete van itt,
ezért még csak tájékozódik,
de máris körvonalazódott
benne, hogy milyen terüle-
teken érdemes a városházi
apparátust átszervezni ah -
hoz, hogy a vámospércsiek
jobb szolgáltatást kapjanak a

hivataltól ügyes-bajos dol-
gaikban. Ugyanakkor a jegy-
zőasszony hangsúlyozta,
hogy átszervezésről és nem
leépítésről van szó, és kizáró-
lag a jobb, hatékonyabb mű -
ködés érdekében. 

Soron következő, legfon-
tosabb feladatának azonban
a most következő önkor-
mányzati választások törvé-
nyes, tiszta és precíz lebo-
nyolítását tartja, valamint a
folyamatban lévő beruházá-
sok pénzügyi finanszírozása
körüli teendőket. Mint el -
mondta, nagyon szeretne
helytállni Vámospércsen
mind szakmailag, mind
pedig emberileg és erkölcsi-
leg. Ahogy ő fogalmazott, a
munkában nyújtott teljesít-
mény orientáltság, az embe-
ri helytállás és a szakmával
szembeni alázat a személyi-
ségéből fakad, ezért is akar a
lehető legjobban megfelelni
minden területen.

Felgyorsul a projekt – tiszta vizet a pohárba
A civilek után a lakosság tájékoztatása következik

Vámospércs és Nyír -
már tonfalva közösen old-
ja meg a szennyvízelveze-
tést. A két település 3 milli-
árd forintos program ke -
retében épít csatornahá-
lózatot és szennyvíztisztí-
tót. 

A beruházás előkészítését
az Európai Unió 53 millió
forinttal támogatta. Az első
fordulóban készülnek el a csa-
torna és az új telep kiviteli ter-
vei – a szakemberek ez alap-
ján végzik el a számításokat,
amiből kiderül majd, hogy
egy-egy ingatlan esetében
mekkora lesz a hozzájárulás
összege. Emellett az előkészí-
tő szakasz feladata a lakosság
tájékoztatása is.  Ahhoz azon-
ban, hogy a tervezés után a
kivitelezéshez is támogatást
nyújtson az Euró pai Unió
szükséges az ingatlantulajdo-
nosok támogatása. 

A szennyvízprogram ter-
véről egyeztetett augusztus
közepén Ménes Andrea Vá -
mospércs polgármestere és
Kövér Mihály Csaba Nyír -
mártonfalva polgármestere
a két település civil szerveze-
teivel. A fórumon Ménes
Andrea beszélt az eddig
elvégzett feladatokról és
kitért arra is, hogy a korsze-
rű szennyvízkezelést nem
csupán kényelmi szempon-
tok miatt kell megoldani a
településeken. A vizek védel-
me ugyanis  közösségi elő-
írás. Hozzátette: a mindenki
számára nehéz gazdasági
helyzet ellenére azért vágtak
bele a programba, mert az
Európai Unió már csak
ebben a pénzügyi ciklusban
ad támogatást az ilyen beru-
házásokra. 2013 után min-
den településnek önerőből
kell megoldani az ilyen fej-
lesztéseket – ez azonban egy
több milliárdos programnál
a kisebb települések számá-
ra szinte teljesíthetetlen.
Vámospércshez és Nyírmár -

tonfalvához hasonlóan or -
szágszerte több száz önkor-
mányzat használja ki most
ezt a kedvező lehetőséget.
Az unió ugyanis a költségek
85 százalékával járul hozzá a
beruházáshoz. Hajdú-Bihar
megyében is több tucat tele-
pülésen indultak el a csator-
názást előkészítő programok.
Például Derecskén, Hosszú -
pályiban, Hajdú ba go son, Mo -
nostorpályiban, Hajdúszo -
boszlón, Hajdú bö ször mény -
ben és Nádud va ron.  

Az egyeztetésen részt vevő
civil szervezetek Varga Ma -
tild közösségfejlesztő segít-
ségével a beruházással kap-
csolatos elvárásokat és igé-
nyeket összegezték. Abban
mindenki egyetértett, hogy
a környezet- és egészségvé-
delem szempontjából fon-
tos a csatornázási program,
de ennek megismertetésére
nagy szükség van. Sokan
ugyanis nem tartják veszé-
lyesnek a kertekben lévő
elszivárgó aknákat, holott
egy-egy csapadékos időszak-
ban akár az egészséget is
veszélyeztetheti a talajvíz
szennyeződése miatt gyor-
san terjedő fertőzés. Ez tör-
tént a közelmúltban Hosszú -
pályiban, ahol éppen a nem
megfelelő szennyvízkezelés
miatt terjedt el a fertőző máj-
gyulladás és több száz lakost
kellett beoltani Hepatitis A
vírus ellen. A civil fórumon

arról is szó esett, hogy a
lakosság nehéz pénzügyi
helyzete miatt sokan félnek
attól, hogy fizetni kell majd.
Egy rövid számításból azon-
ban kiderült: több évre el -
osztva nem lesz magasabb a
családok kiadása a beruhá-
zás miatt, mint amennyit
jelenleg azok a tulajdonosok
költenek, akik rendszeresen
elszállíttatják a szennyvizet.
Ráadásul nem kell az egy
ingatlanra eső költséget egy
összegben fizetni, hanem
több évig, havi részletekben
lehet törleszteni és ehhez
még a lakás-takarékpénztári
kedvezmény is jár. Ráadásul
a csatornázott részeken az
ingatlanok többet érnek
majd és ez a megoldás
kényelmesebb, korszerűbb
is. Emellett kevesen tudják,
hogy a 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendelet alapján
2015. december 31. után a
“Szennyező fizet” elv alapján
a csatornarendszerrel nem
rendelkező települések bün-
tethetővé válnak, melyet az
önkormányzatoknak illetve
a lakosságnak kell megfizet-
ni. Kövér Mihály Csaba Nyír -
mártonfalva polgármestere
hozzáfűzte: bízik benne,
hogy a fiatalok mellett az
idősebb generációt is sike-
rül meggyőzni arról, hogy a
szennyvíz okozta környezet-
szennyezés nem lebecsülen-
dő kockázatokkal jár. A csa-

tornázással azonban javul a
felszíni és felszín alatti vizek
állapota és nő a környezeti
biztonság. Ez pedig minden
generációnak, fiatalnak és
nyugdíjasnak egyaránt ér-
deke. 

Az egyeztető fórumon a
további feladatokról is szó
volt. M. Tóth Ildikó a prog-
ram tájékoztatásért felelős
munkatársa elmondta: köz-
vélemény-kutatást végez-
nek, amellyel felmérik, hogy
a lakosság mennyire tájéko-
zott a környezetvédelmi kér-
désekben, mennyire nyitot-
tak erre az emberek és mit
tudnak a csatornázási prog-
ramról. A közelmúltban Vá -
mospércsen és Nyírmárton -
falván már filmet is forgat-
tak a projektről, amit a Deb -
recen Televízió és a Vá -
mospércsi TV sugároz majd.
Emellett ősszel egy tájékoz-
tató kiadvánnyal is megkere-
sik a vámospércsi és nyír-
mártonfalvai háztartásokat,
a gyerekeknek pedig rajzpá-
lyázatot hirdetnek. A beru-
házásnak ugyanis feltétele,
hogy a lakosság kétharmada
támogassa az elképzeléseket
és belépjen a hamarosan
szerveződő víziközmű társu-
latba. A civil fórum résztve-
vői vállalták, hogy aktívan
részt vesznek a program
megismertetésében és a fel-
merülő kérdéseket jelzik az
önkormányzatok felé.  

A Civil Egyeztető Fórum a Városháza dísztermében

SZEPTEMBERBEN SZÜLETTEK

BALOGH VANESSZA (Balogh Sándor Czinege Mónika)
BALOGH ÁKOS (Balogh Miklós Kozáp Anita)
SZABÓ NÓRA (Szabó Sándor Tóth Andrea)
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gia szabadul fel. Jelentős
anyagi ráfordítás mellett al -
kalmassá tettük a nyírmár-
tonfalvi úti telkeinket, hogy
oda családi házak épülhesse-
nek. Biztos vagyok abban,
hogy a FI DESZ-kormány segí-
teni fogja az otthonterem-
tést, ezért egy lakópark kiala-
kítását tervezzük itt, ahol he -
lyet biztosítunk egy modern
idősotthonnak is. Az elmon-
dottak mellett azt hiszem, sok
mindent jelez, hogy mi a
nehéz gazdasági környezet és
válság közepette sem elad-
tunk, hanem inkább befektet-
tünk a jövőnkért. Vásá roltunk
egy termál kutat az azt övező
területtel együtt, hogy az ott
feltörő magas hőfokú termál-
vizet is az itt élő emberek javá-
ra hasznosítsuk. 

És engedje meg, hogy a
sok anyagi jellegű terven túl
még valamire felhívjam a
figyelmet.

Nekünk a vízen kívül nin-
csenek hegyeink, folyóink,
turistacsalogató nevezetessé-

geink. A városunk legna-
gyobb értéke a kiművelt, test-
ben és lélekben egészséges
gondolkodó vámospércsi em -
ber. Ezért az elmúlt négy
évben is fontosnak tartottam,
hogy az oktatási és kulturális
intézményeink színvonalá-
nak megőrzésére és fejleszté-
sére sokat fordítsunk. Ezt
szem előtt szeretném tartani
a következő négy évben is
azzal együtt, hogy az egészsé-
ges magyarságtudatot erősít-
sük a fiatal generációkban és
ezt kiegészítsük egy olyan
lokálpat riota, vagy lakóhelyét
szerető és tisztelő neveléssel,
amely záloga lesz an nak,
hogy majdan az ő vezetésük és
munkálkodásuk idején is fej-
lődni fog Vámos pércs. 

Ezekhez kérem most újra a
városlakók támogatását, ösz-
 szegezve tehát ahhoz, hogy a
megkezdett és megindult fej-
lődésre alapozva, bizalmuk-
kal segítsenek ne kem abban,
hogy terveinket meg is tud-
juk valósítani, az itt élők,
mindannyiunk érdekében és
javára. 

Négy év mérlege
(Folytatás az 1. oldalról)



A negyedik évfolyam tanulói közül 30 gyerek
Balatonedericsen táborozott június 23-29 között. A
táborozást Nagyné Pesti Gyöngyi és Ottó Mária tanító-
nők szervezték és vezették. 

A 2010/2011. tanévben 25 osztály, (ebből 4 iskola-
otthonos ) és 4 napközis csoport indul.  Jelenleg 592
beiratkozott tanulót tartanak nyilván, ez 13-al több,
mint a tavalyi tanévkezdéskor volt.

A nevelőtestület összetételében nem lesz jelentős
változás. A tantestület létszáma 46, aki munkáját 8 tech-
nikai dolgozó segíti.

A pedagógusok augusztus 23-tól már dolgoznak az
új tanév előkészítésén (az iskolavezetés természetesen
ezt a munkát már jóval korábban megkezdte), a tanév-
nyitó értekezletre augusztus 31-én került sor, ahol a tan-
év fő feladatait, az oktatást érintő legfontosabb törvé-
nyi változásokat tárgyalta a tantestület.

A tanévnyitó ünnepély szeptember 1-jén, 8 órakor
volt. Az ünnepség után megkezdődtek az új tanév taní-
tási órái. A 2010/2011. tanév utolsó tanítási napja 2011.
június 15. 

Az őszi szünet 2010. november 2-től november 5-ig
tart. 

A téli szünet 2010. december 23-tól 2011. január 3-ig
lesz.

A tavaszi szünet 2011. április 21-től április 26-ig tart.
A 2010-2011-es tanévre a Mátyás Király Általános és

Alapfokú Művészeti Iskola az előző tanévben működő
csoportjaira 2010. szeptember 3-ig várja a jelentkezé-
seket.

Káresemények augusztusban
8.4-én Vámospércs Bá -

thory-kertben egy hétvégi
ház villanyóra szekrénye
égett. Villámcsapás követ-
keztében, a villanyvezeték
leszakadt. A tűzoltók a kárt
elhárították.      

8.7-én Nyíradonyban 25
cm átmérőjű fa melléképü-
letre dőlt. A Vámospércs és
az Adonyi egység a káresetet
együttműködve felszámolta.  

8.10-én Nyíradonyban egy
fenyőfa, a közeli lakóház vil-
lanyvezetékét veszélyeztet-
te. A tűzoltó egység a ve -
szélyhelyzetet felszámolta. 

8.15-én Aradványpusztán
nagyméretű eperfa dőlt egy
nyári konyhára. A káresetet
az Adonyi és a Vámospércsi
egységek felszámolták.    

8.15-én Nyíradonyban ma -
gas feszültségű vezeték vas-
kerítésre szakadt. A Vá mos -
pércsi egység a területet kor-
donszalaggal lezárta, polgá-
rőrök biztosították a hely-
színt az E-on kiérkezéséig.

8.16.-án Nyíradonyban, a
Görög-katolikus Parókia ud -
varán 10 m magas 30-40 cm
átmérőjű faág leszakadt. A tűz-
oltók az ebből adódó veszély-
helyzetet megszüntették.

8.18-án Az Önkéntes Tűz -
oltóság gyakorlatot tartott
Nyíradonyban, a Kemikál
Építőanyag Ipari Kft-nél. A
gyakorlat eredményes és
sikeres volt.

Kovács Sándor
tűzoltó

„Ebben a műfajban ismeretlenek a nagy sikerek”
Újra bizalmat kapott a családsegítő vezetője

Vinczéné Gáll Anikót a
mikrotérségi polgármes-
terek tanácsa bízta meg
újabb öt évre, a Csa lád -
segítő Szolgálat vezetésé-
vel. Ahogy a régi-új intéz-
ményvezető mondta, ő
nem az az ígérgetős típus,
ezért a nyertesnek ítélt
pályázatában is a realitá-
sokból indult ki, és csak
olyasmit ígért, amit bizto-
san meg is tud valósítani.

A Családsegítő Szolgálat
vámospércsi központtal, öt
település lakóit igyekszik
segíteni, négy ellátási terüle-
ten. Az egyik, a nevéből adó-
dó családsegítés, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, a
házi segítségnyújtás, illetve
a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás. És ugyan mind-
egyik segítségre szoruló em -
berek támogatásáról szól, az
ügyfélkör és a problémák
rendkívül különbözőek, nem
csak az egyes szolgáltatási

területek, hanem a települé-
sek között is. Vinczéné
Anikó szerint – sajnos, vagy
szerencsére-, folyamatos az
igény a munkájukra. Az isko-
lakezdéssel épp elkezdődött
a gyermekjóléti szolgálat
szezonja, a nyári szünetben
kevesebb a probléma, az sem
látványos, de ilyenkor egyik
eset a másikat éri. Az intéz-
ményhálózatnál dolgozó va -
lamennyi, tizenhat munka-
társ rendelkezik megfelelő
szakképzettséggel, ami azért
is fontos, mert ők nem anya-
gi támogatást nyújtanak, ha -
nem lelki, pszichológiai,
pedagógiai, és idős, illetve
beteggondozási segítséget,
amelyeknek csak akkor van
értelme, ha hozzáértő szak-
képzett kolléga az illető.
Persze a szakmaiság csak az
egyik oldala a dolognak,
hiszen anélkül, hogy az érin-
tettek megosztanák a gond-
jaikat számukra gyakran ide-
gen emberekkel, nemigen

lehetne segíteni. Anikó úgy
látja, hogy nekik sikerült jó
személyes, időnként bizalmi
kapcsolatot kialakítani ügy -
feleikkel, akik személyesen
ragaszkodnak ahhoz a mun-
katárshoz, akit eredetileg
megismertek. Összes ségé -
ben úgy látja, hogy a kistér-
ség problémái lényegesen
nem térnek el az országban
tapasztaltaktól. Egy biztos,
hogy az utóbbi időben több
és nehezebb problémával
kell az embereknek szembe-
nézniük, mint korábban és
ennél fogva az ő munkájuk is
lényegesen bonyolultabb,
nagyobb odafigyelést igé-
nyel, mint régebben. Egy
érdekes és figyelemreméltó
tendenciára azért külön is
felhívta a figyelmünket. El -
látottsági területükön ugyan-
 is egyre többen, egyre fiata-
labb korban vállalják az
anyaságot, ami már önmagá-
ban is sok gonddal jár, ráadá-
sul a kicsik megszületésével

a szülői öröm mellett a fel-
nevelés nehézségei is jelent-
keznek minden területen,
amelyekre ezek a fiatal, bát-
ran gyereknek nevezhető
anyácskák egyáltalán nin-
csenek felkészülve. Főként a
cigány fiatalság körében
tapasztalható ez, akiknél
évről-évre tolódik egyre
korábbra a gyermekvállalás,
aztán gondoskodó apa vagy
marad, vagy nem a babák
születése után.

Technikailag és a felsze-
reltség szempontjából sin-
csenek rosszabbul ellátva,
mint bármelyik hasonló
szol gálat az országban, de
azért ha lehetőség lesz rá,
néhány modernebb és több
számítógépnek nagyon fog-
nak majd örülni. Ők maguk
is törik a fejüket, hogy az álla-
mi normatívából miként
pályázhatnának magasabb
összegre és van is elképzelé-
sük rá. A térségben ugyanis
annak ellenére hiányzik a
közösségi pszichiátriai ellá-
tás, hogy igény lenne rá, de
ugyanez a helyzet a megol-
datlan hajléktalan kérdéssel
és a szenvedélybetegek gon-
dozásával is. Szeretnék eze-
ket az ellátási területeket is
felvenni a szolgáltatásaik
körébe, de ez csak akkor
lehetséges, ha az állam enge-
délyezi ezt és anyagilag is
hozzájárul.

Az intézményvezető el -
mondta azt is, hogy örül,
hogy folytathatja az eddigi
munkáját, mert úgy érzi, jól
és eredményesen tevékeny-
kedik és lelki alkatából adó-
dóan szívesen segít mások-
nak, amit az is alátámaszt,
hogy a vezetés mellett ő
maga is végez családgondo-
zást. Úgy érzi, hogy a környé-
ken élők ismerik és elismerik
őt, amiben nyilván nagy sze-
repe van annak, hogy már
1992-ben Vámospércs re ke -
rült, 95-ben ment férjhez egy
helyi fiatalemberhez, tehát
alig akad hely, ahol ne fogad-
nák ismerősként.

Az oviban szeptember
elsején kezdődött a tanév.
Hogy a tanévkezdet zökke-
nőmentes legyen, augusztus
utolsó két hetében úgyneve-
zett karbantartási szünetet
tartottak. Az idén, ez rövi-
debb volt, mint más évek-
ben. Ezekben a napokban
elvégezték a csoportszobák,
öltözők takarítását, a játékok
fertőtlenítését, egyáltalán
igyekeztek mindent megten-
ni azért, hogy a gyerekeket
barátságos és tiszta környe-
zet fogadja szeptemberben.

Az idén tíz csoportban,
összesen kétszáznegyven -
egy gyerek vesz részt az óvo-
dai nevelésben. A korábbiak-
hoz képest változás, hogy
most már a két és fél évet

betöltött gyerekek is járhat-
nak oviba. Korábban ez csak
a harmadik évüket betöltöt-
tekre vo natkozott.

A szülők munkába állásá-
nak megkönnyítése érdeké-
ben az óvoda sajátos intéz-
ményi újítása még, hogy lét-
rehoztak egy úgynevezett
óvoda-bölcsődei egységet,
csoportot. Ebben a csoport-
ban a tizenöt óvodás korú
gyerek mellett öt, két éves
gyerek nevelése és gondozá-
sa is zajlik majd. A gyereke-
ket úgy szervezték egy
közösségbe ebben a cso-
portban, hogy a bölcsődés
korúakhoz korban legköze-
lebb álló gyerekek legyenek
együtt. Ez a helyzet az óvodai
dolgozók számára is új, spe-

ciális feladatot jelent. Hogy
a nevelési-gondozási felada-
tok elvégzése sikeres legyen,
a speciális bölcsődei cso-
portban dolgozó óvodape-
dagógusok egy hatvan órás
elméleti és gyakorlati böl-
csődei nevelési képzésen
vettek részt. Emellett az elő-
írtaknak megfelelően mó -
do sították az intézmény vo -
natkozó dokumentumait is
az új helyzetnek, illetve ellá-
tási formának megfelelően.

Az idén hetven korábbi
nagycsoportos gyerek kezd-
te meg az iskolát. Számukra
a nyáron az óvoda igyekezett
olyan foglalkozásokat szer-

vezni, amelyek során segíte-
ni tudtak az iskolásra való
felkészülésben. Ennek kere-
tében találkoztak az alsós
tanítókkal, sőt velük, az óvó-
nőkkel és a szülőkkel közö-
sen, játékos vetélkedőt is
szerveztek, hogy ezzel is
közelebb hozzák azokat,
akik eddig még nem ismer-
ték egymást, de szeptember-
től már együtt kell dolgoz-
niuk. És még mindig a sike-
res iskolai beilleszkedést
segítendő, augusztus 26-án
úgynevezett OVI-SULI Na -
pot is szerveztek.

Németh Jánosné 
óvodavezető

A képen balról jobbra látható családgondozók a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat családgondozói: Farkasné Arany Gabriella (Vámospércs), Vinczéné Gáll

Anikó (Vámospércs), Szűcsné Tardi Ildikó (Nyírmártonfalva), Madarné Szabó Erika
(Újléta), Zoltainé Egri Erika (Nyírmártonfalva), Ternován Éva (Nyíracsád), 

Béres Istvánné (Nyíracsád), Kovács Istvánné (Vámospércs)

Névsorolvasás. Ilyen lesz a suliban is

Városunk óvodája

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

Jólesik a balatoni ebéd

A szülők, tanítók és a gyerekek játékos vetélkedője

ÓÓ VV OO DD AA II HH ÍÍ RR EE KK

A jelentkezési lapokat az osztályfőnököknek lehet
leadni.

Képzőművészet:
grafika,
festészet,
szobrászat,
tűzzománc.

Zene:
zongora,
Táncművészet:
társastánc,
néptánc,
Színjáték.

Tanszakok



Az idén első alkalommal
megszervezett, augusztus ti -
zennegyedikén tartott Vá -
mos pércsi Auto Beat Day
(Elektronikuszenei Autó már -
ka-független Tuning Au tós
Találkozó) a rövid előkészület
ellenére is sikert aratott! A
helyiek, de főleg a fiatalok a
lehető legsokszínűbb élmé-
nyekkel gazdagodhattak az
esemény napján. 

Már hajnalban szikrázó
napsütésben szorgoskodtak
a rendezvényt segítő kezek,
nem hiába, hisz erre a napra
„rendelték” meg a jó időt a
szervezők. Bográcsoztak, na -

poztak, sátraztak és készültek
a délutánra azok a látogatók,
akik meglehetősen hos z szú
körvonalat rajzoltak képze-
letbeli térképünkre, hiszen
több városból érkeztek a
rendezvényre. Hajdú nánás -
ról, Hajdúdorogról, Haj dúbö -
szörményből, Józsáról, de
leg inkább Deb recenből ér -
keztek a gépcsodák illetve
szériaautók. Kí váncsis kod tak
városunk szom szédos lakói
is; a Nyírmártonfalva, Nyír -
acsád, Fülöp, Nyíráb rány, Új -
léta, Létavértes és Hajdú -
sámson béliek! (Töb ben is
tanácsolták, hogy jö vő re mi -
nimum két napos le gyen a
rendezvény, hogy a máshon-
nan érkezők, sátrukban meg-
pihenve alhassák ki a nappal
és az éjszaka fáradalmait.)

A programot Ménes And -
rea polgármester nyitotta

meg. Délután a rend őrei
segítségével autós felvonulás
volt a város utcáin, ezzel is
megmutatva a város lakói-
nak, mi is ma a trendi az autók
terén! Az esti baráti, családias
hangulat falunapra hajazott,
de a város utcáit növelő ide-
genforgalmi mu tatók aznap
jelentően nőttek a szokatlan
programoknak köszönhető-
en. Fotó sunk, ka merásunk
kezét-lábát eldobva igyeke-
zett az újabbnál újabb, ide
érkező gépcsodák megörökí-
tésére, melyet megtekinthe-
tünk a bpponline. hu és a kul-
ter.hu weboldalon is.

A rendezvényen minden
korosztály képviseltette ma -
gát, és bár az érdeklődés esté-
re ugyan némileg lanyhult,
de az éjszaka közepére ismét
megnövekedett. A gyerekek
egésznap ugráló várazhattak,
illetve mini quadon és moto-
ron tehették próbára a szü-
lők idegrendszerét. Vol tak itt
csillogó gépcsodák, sajátlá-
bon érkező, régi időket idéző
autók, mások ügyesen deko-
rálták járgányukat, például
volt, aki egy „szerelő ma -
nust” épített saját autója alá,
így úgy tűnhetett, mintha
csak ráesett volna az autó
valakire. Megcsodálhattuk a
sűrített levegővel működő
Pneu mobilt, a Fusion stan-
don pe dig megmérhettük,
kinek hangosabb a hifije!
Köszönt hettük a debreceni
drifteseket is, egy a délután

közepén váratlanul megjele-
nő versenyautóval. A magas
hővédelem és láthatatlan
fóliafelelős LLumar Kft. in -
formációs standjában is el -
leshettünk egy-két trükköt!
No, de meg kell említenünk
az Ateri motorsport informá-
 ciós lá nyait, akik a nagy hő -
ség és a rengeteg munka
hatására egy-egy vödör víz-
zel hűtötték le önmagukat és
a kíváncsiskodó sorban álló-
kat.

A rendezvényt a tradíciók-
nak megfelelően disco zárta.
Most kezdett csak igazán
érvényesülni a nagyszínpad,

melyről Hajdúböszörmény
legtehetségesebb lemezlo-
vas csapata szórakoztatta a
bulizni vágyókat (White,
Peugeot, Csákó, LaleePapee,
BeeBoy, KillMan). Széles volt
a zenei paletta, hiszen figye-
lembe vették minden korosz-
tály igényét. A hang- és fény
páratlan együttese, érzelmi-
leg és vizuálisan is felemelő
volt, amikor egy-egy zenei
ütemnél érezhetően „szag-
gatta” a ruhaneműnket a
hanghullámok sora, melyet a
fénytechnika koronázhatott
meg. 

Jövőre még több program-
mal, még több emberrel és
sokkal-sokkal több autócso-
dával várják a program ház-
igazdái a vendégeket!

Bereczki Szabolcs
programfelelős

M ű v é s z t e l e p :  z á r ó k i á l l í t á s
Ahogy korábbi szá-

munkban arról már rész-
letesen írtunk az idén is
megrendezték a Vámos -
pércsi Művész telep alkotó-
táborát. 

A művészek munkáiból
nyílt kiállítás megnyitója
augusztus 13.-án pénteken,
18 órakor volt a Művelődési
Ház és Könyvtár kiállítóter-
mében. A megnyitót a Vá -
mospércsi Népdalkör törté-
nelmi népdalaival kezdték.
A vendégeket Ménes Andrea
polgármester köszöntötte, a
kiállítást Dr. Tóth János a
Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyv tár és Művelődési
Központ igazgatója nyitotta
meg. A 19. Vámospércsi
Művészte lepet Fátyol Zoltán
festőművész, a tábor vezető-
je zárta be. 

A Művésztelepet támogat-
ta a Vámospércs és Vi déke
Takarékszövetkezet, amit
ezúton is köszönnek a szer-
vezők.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba ( e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

A kiállítás megnyitójának közönsége

Jó kocsi, jó csajok. A rendezvény egy villanása

Felráztuk Vámospércset!?Városunkban is 
megemlékeztek 

Szent István Ünnepéről
Vámospércsen is meg-

emlékeztek Szent István
Ün nepéről, azaz augusz-
tus 20-ról. Az ünneplő-
ket Tasó László ország-
gyűlési képviselő kö -
szöntötte, az ünnepi
be szédet pedig Ménes
And rea polgármester
mondta.

Az augusztus 20-i is -
tentiszteleten Ács Fe -
renc református lelki-
pásztor hirdetett igét, az
új kenyeret pedig Kovács
Lajos baptista lelkésszel
közösen szentelték meg.

Az ünnepség alkalmá-
ból a Vámospércsi Nép-
dalkör történelmi népda-
lokat énekelt.

A templomból vissza-
térőket az új, szentelt
kenyérrel kínálták.

Polgárné Nagy Elvira képviselőnő új kenyérrel kínálja a templomból kijövőket

Az új kenyeret megáldja Ács Ferenc esperes 

Varga József grafikus alkotás közben


