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Komor emberek,
hónapok

Van nekem egy már régtől Debrecenben élő külhoni
ismerősöm, akinek bizony van mit aprítania a tejbe, s
amikor együtt vagyunk, sokszor előhozza: miért olyan
szomorúak az emberek, ő a magyarnál búsképűbb
népet még nem látott. – Nem tudod kitalálni? – kérde-
zem tőle? 

– Nincs pénzük? – kérdez vissza –, szegények? – Azok
bizony, s úgy néz ki, hogy minden csak egyre csak rosz-
szabb lesz. S aztán kiselőadást tartok arról, hogy a
rendszerváltozás idején a volt kelet-európai vörös
blokk legígéretesebb nációjának számítottunk, emi-
nens diákként lépegettünk előre, mi voltunk a bezzeg-
ország, mostanra pedig sereghajtókká váltunk, már a
fejlődő országok között is van olyan, amelynek maga-
sabb a gazdasági növekedése a miénknél. 

Sztrájkokat, tüntetéseket hoztak a szigorodó ember-
hónapok, kinek ez fáj, kinek az, a legtöbb embernek
pedig minden. Mert „aki szegény, az a legszegényebb” –
ahogyan a költő mondja. S ki tehet erről, milyen kor-
mányok? – kérdezi módos barátunk. – Szerinted kicso-
da? – kérdezek megint vissza. – A jobb oldal nyolc éven
át kormányzott, a baloldaliak pedig immár 10 éve, s
ha végigviszik a szezont, tizenkettő lesz belőle. Hat éve
ők vannak hatalmon, s most vagyunk a mélyponton.
– Gyurcsányt nem szeretik, azt látom, a Kossuth-szo-
bornál a főtéren már több mint egy éve minden este
tüntetnek ellene. Szerintem az már a Guiness-rekor-
dok könyvébe való, amit ez a csoport csinál – villantja
meg tájékozottságát kedves, értünk aggódó barátunk. 

Eldicsekszünk neki, hogy az egyik közvéleményku-
tató cég felmérése szerint megyeszékhelyünk polgár-
mestere, Kósa Lajos az ország legnépszerűbb politiku-
sa, s ez csak úgy lehet, hogy sok szocialista érzelmű
állampolgár is rá szavazott. – Nem csodálkozom rajta,
már régtől mondom, hogy ő az ország legjobb politi-
kusa, s biztos vagyok benne, hogy lesz ő még minisz-
terelnök – mondja büszkén, mennyire tisztába jött
már a mi viszonyainkkal. S még azt is elmondja, hogy
a Süddeutchse Zeitung szerint (amit ő rendszeresen
olvas) titokban Kósa az ellenzék vezére. 

Mit érdekel bennünket a magas politika – mondhat-
ja a vámospércsi olvasó, s most sűrű bocsánatkérések
közepette azt kell mondanom, hogy nincs igaza. Mert
ha Budapesten kongatnak egyet, abba a vidéki ember
füle süketül bele, ha Pesten suhintanak egyet, azt a kis-
falvak, a végek lakója fájlalja. Szóval úgy van az, mint
mindig is volt a történelemben, hogy a tehetősek jó- és
rosszkedvét egyaránt a szegény ember bánja. Hiába
lehetnek (vannak) talpraesett önkormányzatok, ha a
kormány nem ad (pénz)eszközöket impozáns prog-
ramjaik megvalósításához. A globalizáció tombolása-
rombolása óta még igazabb, amit a költő mondott:
„Mint egy halom hasított fa /, hever egymáson a világ,
/ fogja, szorítja egyik dolog a másikát, / s így minde nik
determinált.”

Közeledik a karácsony, s nem illene kedvlohasztó
gondolatokkal traktálnunk az olvasókat, nincsenek
azok a politikus tehetségtelenek, akik megérdemelnék,
hogy lemondjunk a Jézus-hozta örömről, s arról a sze-
retetről, amit illene éreznünk egymás iránt, családtag-
jaink és barátaink iránt legalább most, a szeretet-cent-
rikus családi ünnepen. Igaz, hogy az égigérő konzu-
mitás már ezt az ünnepünket is prostituálta, de most
feledkezzünk meg minden nyomorúságunkról, lássuk
csak a másik örömét, tudjunk adni és kapni, hagyjuk
kívül a nagyvilág globálszennyes híreit, tekintsünk az
intim szférát, éljük át az együttlét meghitt perceit, az
életrontó országlóknak pedig felejtsük el még a nevét
is. Gondoljunk inkább arra, tanulni vágyással, amit
Pál apostol mondott: „legnagyobb a szeretet”. 

Hassó Adrienn 

Fókusz
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Karácsonykor a megvál-
tó világra jöttét ün nep li a
keresztény világ.

A karácsonyfák ra gyo -
gása bevilágít a zord téli
éjszakába. Kint fa gyos a
zúzmara, bent, a családi
tűzhelynél, a szeretet mele-
ge. 

Mert ez a szeretet ünne-
pe, a béke ünnepe. Ilyen -
kor elnémul a gond, szét-
foszlik a harag s testvéri
ölelkezés fonja össze azo-
kat, akiket a hétköznapi
élet versengése szétválasz-
tott.

Mit hozhat nekünk ez a
karácsony?

Reményeim szerint a
békét és kiengesztelődést.
Hiszem, hogy a településen
élők megértik az angyal
szavát:

„Dicsőség a magasság-
ban Istennek és békesség a
földön a jóakaratú ember-
eknek!”

Az ünnep közeledtével
régi karácsonyok is eszem-
be jutnak. Azok, amelye-
ken azóta elvesztett család-
tagjainkkal örülhettünk az
ünnepi hangulatnak. Szent
ka rácsony estéjén mond-

junk egy imát értük, és kér-
jünk áldást az itt élő közös-
ségre, hogy erősebb hit-
ben, egészségben és szere-
tetben él jünk, és munkál-

kodjunk közösen mind-
annyiunkért! 

Ezekkel a gondolatokkal
kívánok áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket és ered-

ményekben gazdag új évet,
a város minden lakója szá-
mára!

Ménes Andrea
polgármester

Negyedszázad a vámospércsiek szolgálatában
Huszonöt évvel ezelőtt

érkezett a településre Ács
Ferenc református lelkész és
családja.

A gyülekezet tagjai maguk
hívták el előző szolgálati
helyéről, Kispaládról. Az
elmúlt negyed század alatt a
legnagyobb veszteség, hogy
az akkori hívek közel fele
már a temetőben pihen. Ezt
az advent első vasárnapján
tartott prédikációban is
kihangsúlyozta a lelkész, aki
egy ideig a Tiszántúli Egy -
házkerület esperese is volt.
Legnagyobb öröm a család,
az unokák, akik már vámos-
pércsinek születtek, s az,
hogy van gyülekezet. Az el -
menők helyére jönnek újak,

akik őrzik s átadják a  hitet a
fiatalabbaknak. Ács Ferenc
nemcsak maga, hanem a
szintén lelkész felesége és
lánya  is hírdeti a jót a szépet,
az isten igéjét. Az egyházi
munka mellett aktív közéleti
tevékenységet is végez.
Rend szeresen részt vesz a
város társadalmi eseménye-
in, partner a kulturális ren-
dezvények szervezében és
lebonyolításában egyaránt.
Ezúton kívánunk a Vá -
mospércsi Hírek olvasói
nevében további sok-sok
boldog évet a vámospércsi
református gyülekezet élén,
amelyet erőben, egészség-
ben töltsön el családjával
együtt.

Huszonötödik advent
(Fotó: Sz.Vrancsik Éva)

Danó János, Ménes Andrea, Suba László közösen gyújtották meg 
az adventi gyertyát

Békét és kiengesztelődést hozzon az ünnep
Ménes Andra polgármester karácsonyi üzenete

Városi Mikulás
December 5-én a hideg

szeles idő okozta kellemet-
lenségeket egy kicsit enyhí-
tete a szívet – lelket melen-
gető kedves gesztus amellyel
a  város vezetői lepték meg a
lakosságot. 

Mikulás járta a várost, s
kellemes adventet és békés
karácsonyt kívánva szalon-
cukorral kínálta a járókelő-
ket, a hivatalok dolgozóit, s

mindenkit akivel szembe
találta magát. Öröm mel
fogadták az emberek a ked-
ves gesztust. 

Ugye mi lyen kevés kell a
boldogsághoz?

Mindenkit megkínált 
a Mikulás



Tisztelt vámospércsi lakosok !
Internetezzenek a kábeltelevíziós hálózat igénybevételével!

A KÁBLEX Kft. új szolgáltatási formát indít a kábeltelevíziós hálózatán:

AZ INTERNET-SZOLGÁLTATÁST!
Havi fix előfizetési díjért telefon és eszköz bérleti költség nélkül folyamatosan, korlátlanul

akár egésznap kedve szerint veheti igénybe a világhálót, nincsenek rejtett költségek és extra díjak.
A szélessávú technológiából fakadóan a szupergyors letöltési sebesség, valamint a vezetékes

elosztórendszer stabilitása biztosítja, hogy élmény legyen a világhálón a szörfölés.
Jó hír hogy nem kell újabb kábeleket kiépíteni a lakásokban, mert a szolgáltatás a meglévő kábel-

televíziós kábeleken történik. (Ugyanilyen formában rövidesen IP alapú telefonálási lehetőséget is
fogunk kínálni Önöknek.)

Az árak az áfá-t tartalmazzák.

Kedvezmény igénybevételének feltételei:
(1) Ajánlatunk 2007. 11. 22-től a visszavonásig, legalább 1 vagy 2 év időtartamú hűségnyilatkozat aláírá-
sa mellett érvényesek. A kedvezmény az akció ideje alatt csak egyszer vehető igénybe.   

Az igényeket csak ott tudjuk teljesíteni, ahol elosztóhálózatunk van.

A kábeltelevízió és az internet-szolgáltatás igénybevételének lehetősége független egymástól, illetve
a két szolgáltatás egyidőben is használható kiváló minőségben. 

Az árak és minden egyéb feltétel egy végpontra és egy számítógép csatlakoztatására vonatkozik.
Lehetőség van több e-mail cím igénylésére, illetve a postafiók méretének bővítésére is, külön térítés

ellenében.
Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, kérdéseivel keresse a megadott elérhetőségeinken kollégáinkat,

akik készségesen állnak rendelkezésükre.
A felhasználók számára a szolgáltatás igénybevétele maximum1 hónapon belül megvalósul.
A szolgáltatás iránti igénybejelentést 2007 november 22-től nyitvatartási időben elfogadjuk, azt nyil-

vántartásba vesszük, és a teszt üzemmód után igyekszünk a legrövidebb időn belül biztosítani a szolgál-
tatást.

Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati Iroda 4130 Derecske Városház u. 1.

Telefon: 06 (54) 410-740; 06 (30) 619-0752
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00–16.00-ig

Tisztelettel: KÁBLEX Kft
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2007. október 27-én került

sor képviselő-testület rendkí-
vüli nyílt ülésére, első napiren-
di pontként döntött arról a kép-
viselő-testület, hogy részt vesz
az Észak-alföldi Operatív Prog -
ram keretében „Önkormány -
zati utak fejlesztése” címen
meghirdetett pályázaton. A pá -
lyázatot a Vámospércs, Iskola
utca – jelenlegi besorolását
tekintve lakó- illetve kiszolgáló
út- gyűjtőúttá való fejlesztésére
nyújtotta be, azzal, hogy a ter-
vező köteles megoldani  a kelet-
kező csapadékvíz elveztetését
(elszikkasztását), a parkoló
kialakítását az adottságoktól
függő legnagyobb számban, a
gyalogjárda kialakítását az út
mindkét oldalán elsődlegesen
térkővel burkolva. Következő
napirendi pontban a képviselő-
testület elhatározta, hogy
Majoros László műszaki ellenőr
útján elrendeli a Művelődési
Ház állagmegóvása érdekében
az épület zárófödémjének egy
rétegű bitumenes lemezzel tör-
ténő lefedését úgy, hogy a mun-
kálatokat a felújítási kivitele-
zést végző INFRA-SPED Kft.
köteles elvégezni. Ezt követően
a Közlekedésfejlesztési Koor -
dinációs Központ „GKM Út -
pénztár” előirányzat finanszíro-
zásában meghirdetett, az orszá-
gos főutak átkelési szakaszain a
forgalom csillapítására, a gyalo-
gosok védelmének növelésére,
a járművek sebességének csök-
kentésére alkalmas beavatko-
zásra irányuló pályázaton való
részvétel érdekében a VIATERV
Kkt. által készített tervdoku-
mentáció elkészítésére vonat-
kozó árajánlatot elfogadta és
felhatalmazta a polgármestert
a tervezési szerződés aláírására.
Döntés született arról is, hogy a
képviselő-testület  elrendeli az
önkormányzati tulajdonú, a
481/1. hrsz-ú, ténylegesen a
Vámospércs, Marinka utca u. 4.
sz. alatti sporttelep körbekerí-
tését betonoszlopokkal és drót-
hálóval.

2007. október 30-án került
sor képviselő-testület rendkí-
vüli nyílt ülésére, amelyen
pályázat kiírásáról döntött a
képviselőtestület: Nyírmárton -
falva, Újléta, Vámospércs, Fülőp
Önkormányzatok gyermekjólé-
ti és családsegítő szolgálata
intézményvezetői álláshelyé-
nek betöltésére 2008. január 1-
jétől. Ezt követően a  Képviselő-
testület megtárgyalta a gyer-
mekek napközben (bölcsődei)
ellátása, 2008. január 1-jétől kis-
térségi szinten történő ellátá-
sát. Úgy határozott, hogy e fel-
adatok vonatkozásában Nyír -
adony város székhellyel támo-
gatja az intézményfenntartói
társulás megalakulását azzal,
hogy az a települési önkor-
mányzatok többcélú kistérségi
társulásairól szóló törvény
alapján Hajdúhadház Többcélú
Kistérségi Társulás keretein
belül jön létre és működik, vala-
mint kinyilatkozta egyetértését,
hogy Hajdúhadház Kistérség
Níradonyi működő- intézményi
társulás útján kerül majd ellá-
tásra a gyermekek napközbeni
(bölcsödei) ellátása, és támo-
gatja, hogy Nyíradony város
székhellyel jöjjön létre az
Intézményfenntartói társulás
által fenntartott Bölcsőde új
intézmény, amely a fenti felada-
tokat Vámospércs településen
is ellátná. Az új intézmény szer-
vezeti felépítését és működését
az intézményfenntartói társu-
lás- részt vevő települések kép-
viselő- testületi által jóváha-
gyott- társulási megállapodása
fogja rögzíteni. A Vámospércs
Városi Önkormányzat Képvi -
selő-testülete elfogadta a
21/2007. (X. 30.) számú rende-
letet, amely a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján a Vá -
mospércs Városi Önkormány -
zat Polgármesteri Hivatalában
pályázati eljárás lefolytatása
nélkül betölthető munkakö-
rökről szól. A képviselő-testü-
let döntött arról is, hogy a
Közlekedésfejlesztési Koordi -
nációs Központ „GKM Útpénz -
tár” előirányzat finanszírozásá-
ban meghirdetett pályázat

pozitív elbírálása esetén a for-
galomcsillapító sávelhúzáshoz
szükséges 43 m2 területnagysá-
got a 3064/1 hrsz.-ú az Ön -
kormányzat tulajdonában lévő
ingatlanból a Közútkezelő Kht
tulajdonában adja térítés nél-
kül, valamint a 10%-os önrészt
biztosítja a pályázathoz.

2007. november 5-én ke -
rült sor képviselő-testület rend-
kívüli nyílt ülésére, amelyen
megtárgyalásra került a család-
segítés, a gyermekjóléti szolgál-
tatás 2008. január 1-jétől kistér-
ségi szinten történő ellátása. A
képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy e feladatok vonatko-
zásában Vámospércs székhely-
lyel támogatja az intézmény-
fenntartói társulás megalakulá-
sát azzal, hogy az a települési
önkormányzatok többcélú kis-
térségi társulásairól szóló tör-
vény alapján a Hajdú hadházi
Többcélú Kistérségi Társulás
keretein belül jön létre és
működik. Ezenkívül a  képvise-
lő- testület felhatalmazta a pol-
gármesterét, hogy a Vámos -
pércs és környéke Takarék -
szövetkezettel kösse meg az
Önkormányzat nevében – a
Műfüves pálya beruházásával
kapcsolatosan a fizetési kötele-
zettség teljesítése érdekében –
a beruházási hitelszerződést
38 400 000  forint értékben.

2007. november 12-én ke -
rült sor képviselő-testület rend-
kívüli nyílt ülésére. Elsőként a
Polgármesteri Hivatal átszerve-
zésének koncepciójának meg-
tárgyalására és elfogadásra ke -
rült.

Ezt követően Vámospércs
Város készítés alatt álló telepü-
lésrendezési tervének további
pontosításáról döntött a képvi-
selő-testület: a változtatási tila-
lom hatálya alatt álló Zsíros -
kertre és a település központjá-
ra, ahol a településrendezési
terv „szabályozási terv készí-
tendő” utasítást tartalmaz, a
Marinka településrész terület-
felhasználására és ezzel együtt
szabályozására, a Róna-telep
belső területeinek feltárására, a
temető déli oldalán lévő önkor-
mányzati tulajdonú területek
hasznosítására. A Képviselő-
testület döntött arról is, hogy
nem szándékozik a 22/2006.
(X.24.) számú ÖR. 2.§-ában fog-
lalt a képviselő bizottsági tag-
ként tiszteletdíjként az alapdí-
jon felül 25% összegének 45%-
ra való emelését. A Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy
felhatalmazza Ménes Andrea
polgármestert, hogy kösse meg
az Önkormányzat nevében
Molnár Lászlóné 4287 Vámos -
pércs, Kinizsi 12 sz. egyéni vál-
lalkozóval a bérleti szerződést
az Általános Iskola Vámos -
pércs, Iskola u. 1. szám alatti
épületében levő 24m2 alapterü-
letű üzlethelyiségre iskolai
büfé működtetése céljából.
Döntés született arról is, hogy a
Műfüves pálya hasznosítására
átmenetileg ilyen szabályozás
legyen: a pálya bérleti díja: 5000
Ft/óra, amely nem tartalmazza
az öltöző használatot, illetve a
pálya kivilágításának a díját. A
bérleti díj összegét a bérbevevő
köteles a Vámospércs Városi
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Házipénztárába
(Vámospércs, Nagy utca 4.
szám) hiánytalanul befizetni az
igénybevétel előtt. Csak a házi-
pénztárban kiadott nyugtával
lehet igénybe venni a pályát. A
képviselő- testület úgy határo-
zott, hogy meg szándékozik
vásárolni a Szabó Attila és Szabó
Lóránt kizárólagos tulajdonát
képező Vámospércs 0610/10
hrsz.-ú ingatlant, a tárgyaláso-
kat haladéktalanul el kell kez-
deni a tulajdonosokkal. Az
egyebekben a következő dön-
tések születtek: a Tűzoltó Egye -
sület által pályázaton nyert
350 000 Ft- hoz az önkormány-
zat a 20%-os önrészt az az
70 000 forintot biztosít, vala-
mint átutalja a gépjármű mű -
szaki éves vizsgáztatásához és a
szivattyújának kötelező ellen-
őrzéséhez a pénzösszeget, a
Városi Polgárőr Egyesület szá-
mára 2007. évben jóváhagyott
támogatás fennmaradó részét a

Vámospércsi és Vidéke Ta-
ka  rék  szövetkezetben vezetett
egye sített számlájára átutal-
ja, a vámospércs külterület
0755/19. hrsz. alatti, önkor-
mányzati tulajdonban lévő
erdőművelési ágú ingatlant –
amely 1730 négyzetméter nagy-
ságú – Barna Éva kérelmező
megvásárolja 188 000 Ft+áfa
értékben az önkormányzattól.
Döntött arról is a képviselő-tes-
tület, hogy csatlakozik a Szo -
ciális és Munkaügyi Minisz -
térium Közmunka Pályázat
Felhívására, „Téli-tavaszi köz-
munkaprogram”, foglalkozta-
tott létszám-tervezet: 50 fő a
következő tevékenységi körök-
ben: házi segítségnyújtás, csa-
padékvíz és belvízelvezető csa-
tornák kialakítása, helyreállítá-
sa, karbantartása, települések
belterületi útjainak fenntartá-
sa, utak környezetének karban-
tartása, kegyeleti helyek és kör-
nyeztük rendbetétele. Ezt köve-
tően a testület zárt ülésen foly-
tatta a munkáját.

2007. november 15-én
került sor képviselő-testület
következő rendkívüli nyílt ülé-
sére. Megtárgyalásra került a
város karácsonyi díszkivilágítá-
sa, és a döntés értelmében a
tavalyi évhez hasonlóan a
Mezei-Vill Kft-t bízta meg a
Képviselő-testület a kivilágítás
szolgáltatás elvégzését A koráb-
bi döntésnek megfelelően, a
Hajdúhadházi Többcélú Kis -
térségi Társuláshoz benyújtott
„Téli berek” elnevezésű köz-
munka-pályázathoz a kötelező-
en előírt önrészt biztosította a
képviselő-testület. Ezt követő-
en  a  Művelődési Ház állag me-
góvása érdekében az Infra-
Sped Fővállalkozói és Tanács -
adó Kft. által elvégzett szigete-
lési munkák anyagszámláját
elfogadta a testület. Vámos -
pércs Városi Ön kormányzat
Képviselő-testülete úgy hatá-
roz, hogy Szabó Gyula Sán - d or-
né Vámospércs, Jókai u. 15.
szám alatti lakos bejelentette
összeférhetetlenségét, amely a
Pénzügyi és vagyongazdálkodá-
si bizottság külső tagjakénti
munkájára vonatkozik. A Kép -
viselő testület az összeférhetet-
lenségét és a bizottsági külső
tagkénti munkájáról való le -
mondását elfogadja.

2007. november 19-én
került sor képviselő-testület
következő rendkívüli nyílt ülé-
sére, amelyen úgy határozott a
testület, hogy Szabó Gyula
Sándorné bejelentette össze-
férhetetlenségét, amely a Pénz -
ügyi és vagyongazdálkodási
bizottság külső tagjakénti mun-
kájára vonatkozott és a lemon-
dását elfogadta. Szabó Gyula
Sándorné a Polgár mesteri Hi -
vatal Adó- és költségvetési iroda
vezetői álláshelyére sikeresen
pályázott, ezért az összeférhe-
tetlenségét be kellett jelenteni.
Ezt követően a testület zárt ülé-
sen folytatta a munkáját.

2007. november 26-án
került sor képviselő-testület
következő rendkívüli nyílt ülé-
sére, amelyen első napirendi
pontként megtárgyalásra ke -
rült a fejlesztési és működési
hitel felvétele. A képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy hosszú
lejáratú hitelt vesz fel 52 269
ezer forint értékben 8 tanter-
mes iskola bővítéséhez, vala-
mint 50 000 ezer forint rövid-
lejáratú hitelt vesz fel. A képvi-
selő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a kötvény-
kibocsátás feltételeit vizsgálja
meg. Következő napirendi
pontként a november 20-án
megtartott Szociális-, egészség-
ügyi, és kisebbségi ügyek bi -
zottságának javaslatainak meg-
tárgyalására került sor, mely-
nek tárgya a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat 2007/2008
tanév II. félév és 2008/2009.
tanév I. félév pályázatainak
elbírálása volt. A testület dönté-
sének értelmében 20 tanuló
5000 forintos ösztöndíj, 12
tanuló 3000 forintos ösztöndíj
támogatásban részesül az ön-
kormányzattól, valamint 4 fő
kérelme elutasításra került.

Ménes Andrea
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Kétszobás, gázkonvektoros la -
kás 300 négyszögöl telekkel
áron alul eladó. Ér dek lődni a
06-30-282-82-27-es vagy 17 órá-
tól a 450-525-ös telefonszámon.

A fodrászüzlet mögött 80 m2-
es helyiség bármilyen tevékeny-
ségre kiadó. Érdek lődni: Nagy
utca 27. szám alatt, vagy a
210-579-es telefonszámon.

Lakodalmakra, családi esemé-
nyekre zeneszolgáltatást vállalok.
Érdeklődni a 06-30-296-89-28-as
vagy a 06-70-378-33-11-es telefon-
számokon.

S z i lv e s z t e r i   e l ő z e t e s
A művelődési házban szilveszteri házibulit szervezünk. A terem befogadóké-

pessége miatt 50 főt tudunk asztalokhoz leültetni. Jegyek korlátozott számban kap-
hatók, az előzetes kalkulációk szerint 5000 forint/fő. Az árban az élő zenekar költ-
sége, a svéd  asztalos vacsora és az éjféli menü szerepel. Jelentkezés személyesen
a részvételi díj befizetésével a művelődési ház dolgozóinál. (Tele fonszám: 591-038.)
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NOVEMBERBEN SZÜLETTEK:

Kiss Noémi
(Kiss Gusztáv Vilmos és Guba Anita)
Balogh Rajmund 
(Balogh Sándor és Rigó Krisztina)
Tóth Tamás 
(Tóth István és Scheibli Gyöngyi)
Petró Zalán 
(Petró Leonardó és Kispál Krisztina)
Törő Vanda 
(Törő István és Szilágyi Ilona)

AKIK MÁR
NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:

Polgár Jósefné 
(sz: Dobó Ágnes)
Tanka Józsefné 
(sz: Miklós Margit)
Kiss Lajosné (sz: Oláh Margit)
Tóth Tibor Zoltán

HÁZASSÁGKÖTÉS NEM VOLT.

A Váci utca elején
lévõ

GG  AA  RR  DD  RR  OO  BB
minõségi angol

használt ruha bolt
n a p o n t a  
v á l t o z ó

AKCIÓKKAL
várja 

kedves vásárlóit!

Nyitva:
Kedd-péntek: 
10,00-16,30-ig

Szombat:
7,30-11,00-ig

Értesítem ügyfeleimet,
hogy 

ügyvédi
félfogadás 

VÁMOSPÉRCSEN
Nagy utca 57. szám
alatt,
minden kedden 
11-13 óra 
közötti időben van.

Telefon: 
Debrecen, 
Petőfi tér 9.
szám alatti irodában:
413–670

DR. FEKETE RUDOLF

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

TÓTH TIBOR ZOLTÁN

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

HUTÓCZKI ANDRÁSNÉ
Sz: Kozma Julianna

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

részvéttel osztoztak.



Európa „szeme” Vámospércsre tekintett
Németekkel, osztrákokkal és britekkel tanácskoztak a helybeliek

A tavaly ősszel helyi
fiatalokból alakult VIP
(Vámospércsi Ifjúsági
Programszervezők) mű -
ködéséne eddigi talán
legjelentősebb eseménye
volt, hogy november ele-
jén a településre látoga-
tott egy külföldi delegá-
ció az Európa Tanács
Ifjúsági Bizottságából.

A német, osztrák és brit
területekről érkezett képvi-
selők egyrészt a jelenleg 11
tagot számláló szervezet ter-
veiről s a megvalósítás lehe-
tőségeiről érdeklődtek, más-
részt viszont a találkozón
szintén résztvevő polgármes-
tert kérdezték az önkor-
mányzat helyzetéről, a város-
vezetés ifjúságpolitikájáról.

Izgatott várakozás előzte
meg a találkozót, a megterí-
tett asztalon házilag sütött
pogácsa, gyümölcskosár,
üdítő, a kivetítőn a VIP-csa-
pat bemutatkozó filmje,
pontokba szedett prezentá-
ciója fogadta a közel félórás
késéssel érkezett vendége-
ket. Először a Múlt és Jövő
Ifjúsági Közösségfejlesztő
Alapítvány vezetője, Hajdú
Zoltánné köszöntötte az
egybegyűlteket, méltatta a
fiatalok összefogásából és
elhatározásából a múlt év
őszétől önálló képviseletté
alakult szervezetet, és örö-
mét fejezte ki az Európa
Tanács küldöttségének vá -
mospércsi látogatásával kap-
csolatban.  

A szót Demeter Adrienn
vette át a VIP nevében és
beszámolt a csapat létrejöt-
téről, terveikről, eddigi
programjaikról. Elmondta,
hogy az elmúlt év tavaszán a
Mobilitás pályázat segítségé-
vel lehetőségük nyílt egy
közösségfejlesztő tréningen
való részvételre. Majd mesélt
csoportjuk, a „Múlt és Jövő
Ifjúsági és Kulturális Egye -
sület Fiatalok a fiatalokért”
megalakulásáról, működésé-
vel, tevékenységével kapcso-
latos elképzeléseikről. Kifej -
tette, hogy célul tűzték ki -
többek között –, hogy feltár-
ják a helyi értékeket, erőfor-

rásokat, biztosítják a telepü-
lésszintű ifjúsági érdekkép-
viseletet, mely valós partne-
re lehet az önkormányzat-
nak és intézményeinek. Em -
lítést tett, s hangulatos fotó-
kat is mutatott a tavaly őszi,
Csépán megrendezett 24
órás vetélkedőről – ahol
társközösségekkel ismer-
kedtek össze –, ugyanúgy,
mint az első, pályázati for-
rásból megvalósult rendez-
vényükről, a Mikulás-par -
tyról. Továbbá büszkén be -
szélt az ez év tavaszán – rész-
ben önerőből, önkormány-
zati, illetőleg pályázati segít-
séggel - megrendezett ifjúsá-
gi találkozóról, melynek
programjaival (kispályás
lab darúgás, asztalifoci-baj-
nokság, divatbemutató, kon-
gas-how, könnyűzenei kon  -
certek, szabadtéri diszkó)
elsősorban a vámospércsi
fiataloknak kedvezett.

Demeter Adrienn ismer-
tette az egyesület tevékeny-
ségi körét: komplex kulturá-
lis, szabadidős, hétvégi csalá-
di, kreatív táborok szervezé-
se, hagyományőrzés, más
társközösségekkel való kap-

csolatteremtés. Tájékoz tató -
ját a csapat jövőbeni tervei-
vel fejezte be, melyben a
következő pontok szerepel-
tek: önálló honlap készítése,
más ifjúsági csoportokkal
való információ- és tapaszta-
latcsere, példamutatás a fel-
növekvő ifjúságnak.

Ezután Ménes Andrea
mutatta be néhány szóval a
település közel hétszáz éves
múltját, a várossá válás rögös
útját. Majd hozzátette, hogy
– „mivel a városi rang sok
mindenre kötelez – az
önkormányzat nagy hang-
súlyt fektet más területek
mellett az ifjúságpolitikára
is, hogy Vámospércs a kör-
nyező falvaknak mintája
lehessen.” Gondolatát a VIP
működésének vonatkozásá-
ban úgy folytatta: „Nagy -
szerű érzés, ha emberi össze-
fogás mellé állhatok. Úgy
gondolom, nem lehetünk
sikeresek, ha az alulról jövő
kezdeményezéseket figyel-
men kívül hagyjuk. Fon -
tosnak tartom, hogy a fiata-
lok a közösségfejlesztés ré -
vén megtanulhatják, hogyan
élhetnek a demokrácia esz-

közeivel. S hiszem, hogy egy
ilyen közösség megvédi
őket a devianciától.” Arról,
hogy a városvezetés, meny-
nyiben tud ehhez hozzájá-
rulni, a polgármester úgy
fogalmazott, hogy „az ön kor-
mányzat először is párbeszé-
det ajánl a Vámos pércsi
Ifjúsági Program szervezők -
nek valamint a költségvetési
hiány ellenére – a civil szer-
vezetek részére elkülönített
keretből – lehetőségeihez
mérten segíteni kívánja a
csoport tevékenységét. 

A felszólalókat követően a
külföldi vendégek tették fel
kérdéseiket a polgármester-
hez és a VIP-csapathoz.
Felmerült például Vámos -
pércs felelőssége a környező
kisebb települések összefo-
gásában, de arra is kíváncsi-
ak voltak, hogy hány civil
szervezet működik a város-
ban. A fiataloktól többek
között arra vártak választ,
hogy egyáltalán miért érez-
ték annak szükségét, hogy
érdekképviseletet alapítsa-
nak, és hogyan képzelik el a
jövőjüket.

Hassó Adrienn

Ritka pillanatok
A testvértelepülés Szi -

lágy nagyfaluból érkező
tanulókat látott vendégül
az iskola november 9-én.
Harminc diák érkezett a
Petri Mór Általános Isko -
lából. 

Deákné Demjén Ilona, is -
kolánk igazgatónője köszön-
tötte őket. Megtudhatták a
testvérfalu diákjai, hogy mi -
lyen az iskolai életünk és mit
szeretünk leginkább csinál-
ni. Ezután tanulóink szemé-
lyesen megismerkedhettek a
vendégekkel. Az ismerkedés
után közösen indultunk el
megtekinteni városunk örök  -
ségeit, nevezetességeit, de az
időjárás miatt nem mindent
tudtunk megmutatni. A re -
formátus templomba érkez-
ve Ács Ferenc esperes úr
fogadott minket. Elmesélte
templomunk történetét és
hagyományait. Ezek után az
alsó tagozatosok épületét
néztük meg, majd innen
indultunk vissza az új isko-
lánkhoz, ahol meleg vacsora
várt minket. Ménes Andrea,
Vámospércs polgármester-
asszonya várta az iskola ebéd-
lőjébe a testvérfalu képvise-
lőit. A meghitt szavak után

fogtunk a vacsorához. Ez -
után a gyerekek vendéglátói -
kkal elindultak haza. Más nap
Debrecen szépségeivel is -
mer kedtek látogatóink, majd
az élményfürdőben tölthet-
tünk kellemesen egy dél-

utánt. Na gyon jól éreztük
magunkat, hiszen a jakuzzin
és a hullámmedencén kívül
csúszdázhattunk, amit na -
gyon élvezett minden gye-
rek. Volt, aki merészebb volt,
és hason, háton, illetve töb-

ben egyszerre csobbantak.
Remél jük, rengeteg élmény-
nyel gazdagodva, boldogan
tértek haza Romániába.

Albert Orsolya 
és Kocsis Edina

A találkozó részvevőinek egy csoportja 
(Fotó: Magánarchívum)

A Déri Múzeum előtt (Fotó: Magánarchívum)
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Csillagokra lépsz

Iskolánk énekkara 4. alkalommal vett részt szeptem-
berben a mikepércsi Csillagokra lépsz Művészeti
Fesztiválon. A fesztivál legjobb műsorszámai vehettek
részt az októberi gálán. A vendéglátó mikepércsiek
meleg szeretettel és kis ajándékkal kedveskedtek tanít-
ványainknak. „Nagy öröm volt, hogy ismét öregbíthet-
tük iskolánk és városunk jó hírét, s az énekkar kiváló tel-
jesítménye jutalmául részt vehetett az októberi gálán”
– összegezte eredményeiket az énekkar vezetője,
Ráczné Stummer Ibolya.

Torzsás napok

A hajdúhadházi Szilágyi Dániel Gimnáziumban a
„Torzsás napok” keretén belül megrendezett kistérsé-
gi barangolóversenyen holtversenyben a II. helyet
sikerült megszerezniük versenyzőinknek: Fodor Jen -
nifer (8. a), Kelemen Szilvia (8.a), Zudor Gábor
(8. b). A tanulóknak széleskörű ismeretanyaggal kel-
lett rendelkezniük a térségben található települések
történetéről, gazdasági életéről. A feladatok közé tar-
tozott egy népi mesterség bemutatása, 60 káposztás
recept ismerete. (Felkészítő tanár: Patakiné Ács Erika)

Alsósok a pályán

November 9-én Újlétán rendezték meg kistérségünk
kreszversenyét, amelyen négyfős csapatok küzdöttek
a győzelemért. A gyerekek életkori sajátosságaiknak
megfelelő tesztlapot töltöttek ki, majd a tornaterem-
ben létrehozott pályán kerékpáron igyekeztek hiba
nélkül közlekedni. Iskolánk csapata: Szabó Dorina
(1. b), Kuprák Máté (2. c), Nagy Levente (3. b),
Nasiti Cintia (4. a) a II. helyezést érte el. Máté lett a kis-
térség legjobb fiúversenyzője. 

Sulifórum

Idén november 16-án rendezte meg iskolánk diá-
könkormányzata a sulifórumot, ahol a diákok kérdése-
ket intézhettek tanáraikhoz, a vezetőséghez. A tanulók
hiányolják az iskolai büfét, hosszabb óraközi szünete-
ket szeretnének. Az igazgatónő ígéretet tett arra vonat-
kozóan, hogy megpróbálják a gyerekek kéréseit orvo-
solni.

Iskolai könyvtár

Könyvtárat népszerűsítő, logótervező és versíró
pályázatot bonyolítottunk le. A győztesek oklevéllel és
osztályfőnöki dicsérettel gazdagodtak. Hatalmas ér -
deklődés mellett a következő eredmények születtek:

Logótervezés: I. Mézes Ádám (4. b)
II. Jenei Éva (5. c)

III. Kozáp Rajmund Ede és 
Hérák Ákos (5. c)

Versírás: I. Meszesán Nikolett (8. c)
II. Szabó Odett (5. c)

III. Szabó Anita (5. c)

LADIK

Elekné Laczkó Judit tanárnő vezetésével iskolánk-
ból egy csapat benevezett a Hajdú-bihari Napló által
meghirdetett LADIK-versenybe.

Reál tanulmányi verseny

November 23-án zajlott le iskolánkban a reál tanul-
mányi verseny, melyen a következő eredmények szü-
lettek: 7. c IV., 7. b, 8. c V., 7. a, 8. a VI.

Versmondó verseny

November 19-én a Benedek Elek Általános Isko -
lában megrendezett vers- és prózamondó versenyen
iskolánkat három tanuló képviselte. Csontos Ger -
gely (8. c) VI. helyezést ért el.

Tarr Anita

Az ezüstérmes csapat
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Elmaradtak a focisták a célkitűzéstől
Közel ötven százalékos

teljesítménnyel a tabella
hetedik helyén telelhet
városunk megye II-es
focicsapata, amely a sze-
zon hajráját nem a legfé-
nyesebben zárta. 

Az utolsó három forduló-
ban ugyanis mindössze
egyetlen pontocska termett
Malmo séknak, amivel alapo-
san, ki lenc pontnyira eltávo-
lodtak a dobogótól. Előbb
Nyír ábrányban 4-1-re, majd
Mi kepércsen 2-0-ra szenve-
dett vereséget a társaság,
végül a hazai idénybúcsúzta-
tón a riválisnak számító Nád -
udvar ellen csak egy 1-1-es
döntetlenre futotta a fiúk
erejéből. Így összességében
hat győzelem mellett két
döntetlen és hét vereség volt
az őszi eredménylista. A 15
meccsen 24 rúgott és ugyan-
ennyi kapott gól szerepel a
tabellán a csapat neve mel-
lett. Ahhoz képest, hogy a
bajnokság előtt Oláh Sándor
edző dobogóközeli helye-

zésben gondolkozott, ez a
produkció csalódásnak mi -
nősül, ennek ellenére a szak-
ember nincs elkeseredve a
jövőt illetően.

– Tény, hogy ennél jobb
szereplésre számítottam, ám
a körülmények ismeretében
reális a helyezésünk – érté-
kelt a tréner. – Mivel többen
is eligazoltak tőlünk a nyá-
ron, így egy komplett közép-
pályás sort kellett kialakítani,
ráadásul élesben, a bajnoki
mérkőzéseken. Emellett pél-
dátlan sérüléshullám is végig-
söpört a csapaton, több meg-
határozó játékosunk rövi-
debb-hosszabb időre kidőlt a
sorból, így például Varga
Zsolt az egész szezont kihagy-
ta. E miatt sok fiatalt kellett
beépíteni a csapatba, s ez
nem mindig ment gördülé-
kenyen. Ennek egyenes
következménye volt a renge-
teg kihagyott helyzetünk. Így
olyan mérkőzésünk is volt,
amikor két tizenegyesből és
öt ziccerből mindössze egy

gólt értünk el – magyarázta a
visszafogottabb szereplés
okait Oláh Sándor, aki előre-
tekintve hozzátette: mivel
immár ismeri a teljes
mezőnyt, tavasszal biztosan
jobban teljesítenek majd, s
bár tetemes a hátrány, ennek
ellenére jó esélyt lát a dobo-
góra jutáshoz.

Az elõadások 18 óra 30-kor kezdõdnek. Belépõdíj egységesen: 400. Ft. Csoportokat
elõzetes bejelentkezés alapján más idõpontban is fogadunk. 
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a mûve - lõ dési házban. Havi bérlet
vásárlása esetén valamennyi film 50 %-os kedvez ménnyel tekinthetõ meg. 
A bérletet névre szólóan lehet megvásárolni, másra át nem ruházható!

DECEMBER 7. PÉNTEK: NEXT –A HOLNAP A MÚLTTÉ
Színes, amerikai akció-thriller 
(Tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott!)

14. PÉNTEK: Halloween (2007)
Színes, amerikai horrorfilm
(18 év alatt nem ajánlott!)

21. PÉNTEK: FELKOPPINTVA
Színes, szinkronizált, 
amerikai romantikus vígjáték
(16 év alatt nem ajánlott!)

A 28-ikai előadás közmeghallgatás (falugyűlés)
miatt elmarad!

Játékot hoz a Jézuska
Már nagy hagyománya

van az óvodai adventi vásár-
nak. Az óvónénik és dajka-
nénik jó előre nagyon sok
ajándék- és dísztárgyat készí-
tenek, amiket jelképes áron
értékesítve gyűjtik a gyere-

kek karácsonyi meglepeté-
sére valót. A befojt összeg-
ből új játékokat hoz a
Jézuska, amelyeket minden
évben nagy örömmel fogad-
nak a csöppségek. A szép
kis karácsonyi csecsebecsé-

ket nemcsak a szülőknek
ajálnják fel megvásárlásra,
hanem az intézmény dolgo-
zói is előszeretettel vásárol-
nak a portékákból, így is
segítve a nemes cél megva-
lósulását.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor, munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat –  Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ
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Dec. 9. Dec. 9. 9.309.30 Advent II. Vasárnapja - ünnepi-istentiszteletAdvent II. Vasárnapja - ünnepi-istentisztelet
16.30 16.30 Adventi evangelizáció szeretetvendégséggelAdventi evangelizáció szeretetvendégséggel

Helyszín: Református  Gyülekezet imatermeHelyszín: Református  Gyülekezet imaterme
Dec. 13.Dec. 13. 14.00 14.00 Karácsonyi ajándékkészítés /fenyőfadísz/Karácsonyi ajándékkészítés /fenyőfadísz/

Helyszín: Iskola utcai iskola1Helyszín: Iskola utcai iskola1
Dec. 14.Dec. 14. 14.00 14.00 Helyszín: Művelődési Ház nagyteremHelyszín: Művelődési Ház nagyterem

14.00 14.00 IdősbarátNyugdíjas Klub -Karácsonyra készülődünkIdősbarátNyugdíjas Klub -Karácsonyra készülődünk
Helyszín: Művelődési Ház kisteremHelyszín: Művelődési Ház kisterem

Dec.15.Dec.15. 9.00 9.00 Közös karácsonyi készülődésKözös karácsonyi készülődés
Helyszín: Baptista templomHelyszín: Baptista templom

18.00 18.00 ,,Csillag születik Vámospércsen,,Csillag születik Vámospércsen ,,,, - Karaoke tehetségkutató verseny - Karaoke tehetségkutató verseny 
szervezők a Múlt és Jövő Egyesüle+VIPszervezők a Múlt és Jövő Egyesüle+VIP
Helyszín: Művelődési Ház nagyteremHelyszín: Művelődési Ház nagyterem

20.00 20.00 Nosztalgia parti nemcsak fiataloknakNosztalgia parti nemcsak fiataloknak
Helyszín: Művelődési Ház nagyteremHelyszín: Művelődési Ház nagyterem

19.00 19.00 Bethlemes játék Bethlemes játék 
Helyszín: Református Egyház Gyülekezeti termeHelyszín: Református Egyház Gyülekezeti terme

Dec. 16Dec. 16 Advent III. Vasárnapja Advent III. Vasárnapja 
9.30 9.30 Ünnepi istentisztelet,Ünnepi istentisztelet,

10.1510.15 – Kodály Zoltán születésének 125 éves évfordulja  – Kodály Zoltán születésének 125 éves évfordulja  
10.3010.30 – Orgonahangverseny Kovács Szilárd előadásában,  – Orgonahangverseny Kovács Szilárd előadásában,  
10.4510.45 – Debreceni Kölcsey Kórus  műsora– Debreceni Kölcsey Kórus  műsora

Helyszín: Református Egyház Gyülekezeti termeHelyszín: Református Egyház Gyülekezeti terme
11.0011.00 Emléktábla koszorúzásaEmléktábla koszorúzása

Helyszín: Városháza előtti térHelyszín: Városháza előtti tér
16.30 16.30 Adventi evangelizáció Adventi evangelizáció 

Helyszín: Református Gyülekezeti terem Helyszín: Református Gyülekezeti terem 
16.00  16.00  Advent a Hargitán (So-Ha Társulat  előadása)Advent a Hargitán (So-Ha Társulat  előadása)

Helyszín: Művelődési Ház nagyteremHelyszín: Művelődési Ház nagyterem
Dec. 19.Dec. 19. 14.00 14.00 Köszöntsük együtt a karácsonyt! Köszöntsük együtt a karácsonyt! 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat programjaCsaládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat programja
Helyszín: Művelődési Ház nagyteremHelyszín: Művelődési Ház nagyterem

Dec. 20.Dec. 20. 14.00 14.00 Az Ált. Iskola 2. évf. ünnepi  műsora (nyílvános főpróba)Az Ált. Iskola 2. évf. ünnepi  műsora (nyílvános főpróba)
Helyszín: Művelődési Ház nagytermeHelyszín: Művelődési Ház nagyterme

Dec. 21.Dec. 21. 14.00 14.00 Ügyes kezek délutánja - ünnepi készülődésÜgyes kezek délutánja - ünnepi készülődés
Helyszín: Művelődési Ház nagyteremHelyszín: Művelődési Ház nagyterem

14.00 14.00 Mézeskalács sütés és díszítés Mézeskalács sütés és díszítés 
Helyszín: Általános Iskola konyhájaHelyszín: Általános Iskola konyhája

Dec. 22. Dec. 22. 18.00 18.00 Vállalkozók vendéglátása (legtöbb adót fizetők)Vállalkozók vendéglátása (legtöbb adót fizetők)
Helyszín: Általános Iskola ebédlőjeHelyszín: Általános Iskola ebédlője

16.00 16.00 Karácsonyi témájú filmek vetítéseKarácsonyi témájú filmek vetítése
Helyszín: Művelődési Ház nagyteremHelyszín: Művelődési Ház nagyterem

Dec. 23.Dec. 23. Advent IV. VasárnapjaAdvent IV. Vasárnapja
9.009.00 Ünnepi istensztelet  a baptista templombanÜnnepi istensztelet  a baptista templomban

09.3009.30 Ünnepi istentisztelet a református templombanÜnnepi istentisztelet a református templomban
14.3014.30 Karácsonyi ünnepség az óvodás hittanosok részvételévelKarácsonyi ünnepség az óvodás hittanosok részvételével

Helyszín: Református Egyház  Gyülekezeti termeHelyszín: Református Egyház  Gyülekezeti terme
16.0016.00 Mindenki karácsonya.Mindenki karácsonya.

Ünnepi beszédet mond: Ménes Andrea polgármesterÜnnepi beszédet mond: Ménes Andrea polgármester
A legszebben kidíszített házak – díjátadásA legszebben kidíszített házak – díjátadás
Vendéglátás: Forralt bor, süteményVendéglátás: Forralt bor, sütemény
Helyszín: Vámospércs főtereHelyszín: Vámospércs főtere

17.00 17.00 A  fény születése (Betlehemes játék)A  fény születése (Betlehemes játék)
Előadják  a bagaméri református  gyülekezet tagjaiElőadják  a bagaméri református  gyülekezet tagjai
Helyszín:  Művelődési Ház  nagytermeHelyszín:  Művelődési Ház  nagyterme

Dec. 25  Dec. 25  15.0015.00 Római katolikus mise betlehemes játékkalRómai katolikus mise betlehemes játékkal
Dec. 26. Dec. 26. 15.00 15.00 Görög katolikus miseGörög katolikus mise

Helyszín: katolikus templomHelyszín: katolikus templom
Dec. 25–26. Dec. 25–26. 9.00 és 17.00 órakor ünnepi istentisz telet  a baptista  templomban9.00 és 17.00 órakor ünnepi istentisz telet  a baptista  templomban

9.30 és 16.30 órakor  ünnepi istentisztelet a református templomban9.30 és 16.30 órakor  ünnepi istentisztelet a református templomban
Dec. 31Dec. 31 16.3016.30 Óévi hálaadó istentisztelet a Református Gyülekezeti terembenÓévi hálaadó istentisztelet a Református Gyülekezeti teremben

17.00 17.00 Óévi hálaadó istentisztelet a Baptista Gyülekezeti HázbanÓévi hálaadó istentisztelet a Baptista Gyülekezeti Házban
19.00 19.00 Szilveszteri házibuli a művelődési házban (előzetes jelentkezés  alapján)Szilveszteri házibuli a művelődési házban (előzetes jelentkezés  alapján)
24.0024.00 Újév köszöntése a református templom előttÚjév köszöntése a református templom előtt

kb. 00.15kb. 00.15 T Ű Z I J Á T É K T Ű Z I J Á T É K (a templomdombról)(a templomdombról)

A Szertár Sportbolt 
Megye II. 

őszi végeredménye

1. Blondy FC 15 11 2 2 38:12 35
2. Földes 15 9 4 2 36:13 31
3. Tiszacsege 15 9 2 4 36:25 29
4. Mikepércs 15 8 5 2 29:19 29
5. Nyírábrány 15 8 2 5 41:27 26
6. Nádudvar 15 6 4 5 29:18 22
7. Vámospércs 15 6 2 7 24:24 20
8. Hajdúhadház 15 6 1 8 30:28 19
9. Mezősas 15 6 1 8 31:33 19

10. Nyíracsád 15 5 4 6 21:23 19
11. Körösszakál 15 5 3 7 23:31 18
12. Konyár 15 5 3 7 15:30 18
13. Görbeháza 15 3 7 5 16:25 16
14. Fülöp 15 3 5 7 22:38 14
15. Szt.-péterszeg15 3 1 11 16:44 10
16. Nagyrábé 15 2 4 9 13:30 10

Az intézmény dolgozói is vásárolnak
Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Vámospércs Város Ön kor -
mányzata szeretné, ha a sze-
retet ünnepére – a lelkek
mellett – városunk külsősé-
geiben is ünneplőbe öltöz-
ne. 

Az intézmények és közte-
rek díszkivilágításával egy-
időben a város vezetése
örömmel venné, ha minél
több szépen kivilágított, fel-

díszített porta tenné még
csodálatosabbá az ünnepet.
Ennek érdekében meghirde-
ti a „Legszebben kivilágított
porta” akciót, amelyet dec.
21-én este értékel az arra fel-
kért bizottság. Az öt legszeb-
ben kivilágított ház tulajdo-
nosa dec. 23-án a Főtéren
rendezett ünnepségen vehe-
ti át az értékes jutalmat.

Díjazzuk a legszebbeket
Köz-

meghallgatás

Vámospércs 
Város 

Önkormányzata
tisztelettel 
meghívja

a lakosságot

köz-
meghallgatára

(közismert nevén:
falugyűlés).

Időpont: 
2007 december  28. 

(péntek) 18 óra

Helyszín: 
a Művelődési Ház 

nagyterme.
Fényár a főtéren (Fotó: Sz. V. É.)
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