
A volt jegyző és a betyárok

Hosszú hónapok óta folyamatosan mocskolódó, a
városvezetés ellen uszító levelekkel bombázza a volt
jegyző Vámospércs polgárait, s látván ezek eredményte-
lenségét, gondolt egyet, s néhány – az előző vezetéssel igen
jó kapcsolatot ápoló, a jelenlegi polgármesterre mond-
vacsinált okok miatt orroló – emberrel karöltve létre-
hozta a Betyárvilág Vámospércsen 2008 Ellenállási
Mozgalmat. 

Nem is baj ez, ha így legalább felhagy a szórólapozás-
sal, mellyel a helyi lakosságnak már olyannyira az agyá-
ra ment, hogy a választási joggal rendelkezők 87 száza-
léka (!) aláírásával igazolta, hogy elege van a gyűlölkö-
dő röplapokból, és ha az ex-jegyző úr nem fejezi be ezt,
eljárást fognak kezdeményezni ellene zaklatásért. A cso-
portosulás elnevezése egyébként találó, hiszen ehhez
többségében olyanok csatlakoztak, akik az elmúlt jó
néhány év alatt az önkormányzattal kötött ilyen-olyan
szerződéseik miatt – saját vállalkozásuk, egyéni boldo-
gulásuk szintjén – sikert sikerre halmoztak, ilyesformán
helyi kiskirályok (vagy betyárok?) lévén a kezükben tar-
tották a települést. Na persze nem a szó szoros értelmé-
ben, hiszen demokráciában ez nem lehetséges, csak
éppen úgy, hogy cégük, vállalkozásuk, hogy-hogy nem,
szinte minden nagyobb beruházásban feladatot kapott.
Érthető, hogy 2006 októberében ezen illetők nyilván
nem ujjongtak az örömtől, hogy Vámospércsnek új pol-
gármestere lett, mert féltek, vége a jó világnak. S félel-
mük be is igazolódott, hiszen sorra derültek ki a turpis-
ságok, kezdve a Kovács-tanyán történt rejtélyes iratége-
téssel, a névbélyegzővel készített furcsa szerződésekkel,
az iskola-felújításnál felmerült nem várt műszaki aka-
dályokkal, vagy a csaknem összerogyasztott művelődési
házzal kapcsolatban. S mivel a hibás vagy gondatlan
munkáért általában nem jár dicséret, ezért Ménes Andrea
sem osztogatott az érintetteknek jutalmat, hanem
– mivel közpénzekről megvalósult projektekről van szó –
megpróbálta megtalálni és számon kérni a felelősöket. S
emellett felelős vezetőként arra törekedett, hogy a
mulasztások, szakmai hiányosságok miatt egyik beru-
házás se álljon le. A lapunk előző számában közölt pol-
gármesteri interjúból különben erről is olvashattak,
melyből egyértelműen kiderül, mivel is telt az elmúlt két
év Vámospércsen. 

Meglepő és mulatságos esemény színtere volt a telepü-
lés november 8-án, amikor Tóth Kálmán és a mögé – szin-
tén egyéni sérelmei miatt – felsorakozott maroknyi csa-
pat, a bámészkodókkal összesen néhány tucat főt szám-
láló „sokadalom” táblákkal felszerelkezve birtokba vet-
te a polgármesteri hivatallal szemközti teret. A demonst-
ráció vezérszónoka, egyben a rendezvény főszervezője,
Tóth Kálmán mindjárt beszéde elején érdekes kijelentést
tett, melynek komolytalansága, valótlansága további
mondandójának hitelességét negligálta. Amikor ugyan-
is a volt jegyző szemét végigfuttatta a megjelent mintegy
negyven fős „tömegen”, azt találta mondani: „szokatlan
dolog, hogy itt gyülekezik a választópolgárok jelentős
hányada.” Hát igazán nem is értem, miért fogalmazott
ilyen finoman, végül is mondhatta volna akár azt is
(mert az még jobban hangzik), hogy itt tüntet a hatezres
település lakosainak túlnyomó többsége! De mint láttuk,
nem ez történt, a számok, a tények, az erről készült videó-
felvételek önmagukért beszélnek. Az is elhangzott – a
hatásosság kedvéért –, hogy a rendezvény Vámospércsért
szól, bizonyára ezért vettek részt ezen elsősorban olyan
emberek, akik egytől egyig összerúgták a port a mostani
városvezetéssel, akiknek úgymond beleköptek a levesük-
be azáltal, hogy elzárultak az eddigi csapok, megszűn-
tek a kiskapuk. A tüntetésen felszólalt egy másik sértett,
Gál úr is, aki többek között kifogásolta a helyi média
működését, megkérdőjelezte a sajtó szabadságát. Tette
ezt azért, mert Csősz úrhoz hasonlóan ő is eljuttatott egy
terjedelmes levelet a Vámospércsi Hírekhez, melyet –
azzal az indoklással, hogy a helyi lap nem üzenőfüzet,
azaz nem vélt vagy valós indokok miatt sértett egyének
levelezgetésére van hivatva – a felelős szerkesztő nem
publikált. Szóval fontos, a közért, Vámospércs fejlődéséért
való érdemi javaslatok ugyan nem hangzottak el a
demonstráción, de mentségükre szolgáljon, hogy Tóth
Kálmán már a legelején világossá tette: a rendezvény cél-
ja nem ez volt, hanem az elmúlt két év górcső alá vetése;
magyarán: bosszúhadjárat a polgármester ellen. A tün-
tetés helyett otthon maradt vámospércsiek
érdeke, mint kiderült, nem egyezik a tünte-
tésen résztvevők egyéni érdekeivel. A többség,
úgy tűnik, mást akar: legfőképpen békét,
nyugalmat, boldogulást.

Hassó Adrienn
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A főtéri parkban állította
fel a város képviselő-testü-

lete azt a közös adventi
koszorút, amelynek első

gyertyáját november 30-án
a délelőtti istentisztelet

után kö zösen gyújtott meg
Ménes Andrea polgármes-
ter és Ács Ferenc reformá-

tus lelkész. A további adven-
ti vasárnapokon ugyan így

a délelőtti istentisztelet
után gyulladnak meg a

főtéren álló adventi koszo-
rún a gyertyák.

A Megyei Napján nyitott a mûvelõdési ház
Vámospércs egyike volt a

hét nemes hajdúvárosnak,
amelyek 1698. november 22-
én összeültek és létrehozták a
hajdúkerület szabályrende-
letét. A múlt örökségének
õrzése és ápolása fontos fel-
adata a városnak, ezért évrõl
– évre igyekszünk nívós
rendezvénnyel ünnepelni a
hajdúkerület születésnapját,
amely 2003 óta Megye
Napja.

Az idei program novem-
ber 23-án a felújított mûve -
lõdési ház elsõ nagy rendez-
vényeként szép számú ér -
deklõdõt vonzott, a hírtelen
beköszöntött hideg idõjárás
ellenére. A rendezõk erre az
idõpontra idõzítették a XVII.
Mûvésztelep és Grafi kai Mû -
hely záró kiállítását, ugyanis
az építési munkálatok miatt
ez a nyári kurzus végén elma-
radt. A reprezentatív kiállítás
méltó kísérõje volt Ménes
Andrea polgármester ünne-
pi beszédének, amelyben
tör ténelmi tények elhangzá-
sa és a 310 évvel ezelõtti kor-
szellem felelevenítése után a
jelenrõl és a jövõrõl is be -
szélt. „Ma ün nep van. A me -
gye ünnepe. A megyében élõ
dolgos hajdú emberek ünne-
pe. Olyan nap, amikor tiszte-
lettel fejet hajtunk a múlt
elõtt és tekintetünket a jövõ
felé fordítjuk. Olyan jövõt
szeretnénk, nemcsak a gye-
rekeinknek, unokáinknak,
de szüleinknek és nagyszüle-
inknek is, melyet megélni
érdemes! A sorsunk a ke -
zünkben van. A vámospércsi
emberekben mindig volt

elég erõ, mindig volt egy
mérhetetlen igazságérzet,
kitartás és hit, hogy nem
lehet, nem szabad feladni. A
holnap csak jobb lehet! Ezért
dolgozunk együtt, egymásért
a megyénkben Hajdú-Bi -
harban, s itthon Vámos -
pércsen.” 

Az emlékezést követõen
Fátyol Zoltán a mûvésztelep
vezetõje vette át a szót, s
beszélt XVII. alkalommal
megrendezett – immáron
nagy múltúnak számító –
alkotótáborról, amely az öt
kiemelt mûvésztelep egyike.
Errõl a Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Mûve -
lõdési Központtal kötött kul-
turális partnerségi megálla-
podás is tanúskodik, ame lyet
még júliusban írtak alá. A
megállapodás szerint anyagi
támogatásban is ré szesült a
tábor, amely jelen tõsen hoz-
zájárult ahhoz, hogy a tizen-
hét mûvész jobb körülmé-

nyek között dolgozhasson.
Elsõ alkalommal ké szült
katalógus és megvalósulha-
tott, hogy a festõvásznakon
megörökített gondolatok ne
munkakeretben, hanem rep-
rezentatív, az alk otásokhoz
illõ rámákban ke rüljenek
kiállításra. A mûvészek a
város hírvivõi, általuk a
megyében, az ország más
tájain, és a határokon túl is
emlegetik Vámospércs ne -
vét, elviszik jó hírünket. Nem
mindegy, hogy milyen kép
alakul ki rólunk, milyen a
hírünk a világban – errõl is
szó esett a rendezvényen. A
vámospércsi emberek a kö -
zel két évtized alatt befogad-
ták az elején kicsit még
„mumusnak” számító mûvé-
szeket, barátságok szövõd-
tek, közös programok szer-
vezõdtek. Jelentõs társadal-
mi esemény lett a zárókiállí-
tás, amelyet a megnyitó után
remélhetõleg az idén is

sokan tekintenek meg. Ja -
nuár 20-ig látható a tárlat a
mûvelõdési ház kiállítóter-
mében.

Többen magánemberként
szponzorálják a „tábori lé -
tet”. Van, aki anyagilag, van
aki természetben, vagy más
módokon igyekszik kedves-
kedni a mûvészeknek. Gyak -
ran érkezik a tábornak ott-
hont adó Tájházhoz egy-egy
kosár gyümölcs, tálca süte-
mény, amelyek megható,
kedves gesztusok a vámos-
pércsi emberek részérõl. Kö -
szönet érte! Évek óta legfõbb
szponzor Szentjóbi Kálmán -
né Kati néni, aki kis nyugdí-
jából egész évben gyûjtögeti
azt a nem kis összeget, ame-
lyet a kultúra támogatására
szán.. A kiemelkedõ támoga-
tóknak a mûvészek egy – egy
ajándék alkotással köszönik
meg a jószándékú adomá-
nyokat. Az idén heten vehet-
ték át a kiemelt támogatók-
nak járó ajándékot: Hajdú -
Bihar megyei Önkor mány -
zat, Szentjóbi Kálmánné,
Ménes Andrea, Hajdú Zol tán -
né, Dr. Csõsz Csilla Mé hész
Sándorné, Huszti János. A
kiállítás kísérõrendezvénye-
ként Franciskovics Béla sza-
valatát, a népdalkör tagjai-
nak adventi énekét  hallgat-
hatták, valamint a mûvészek
által készített animációs fil-
met is megtekinthették a
résztvevõk, akiket a városve-
zetõ az alkalomhoz illõen
baráti beszélgetésre   és sze-
rény vendéglátásra invitált a
városháza dísztermébe.

Sz. V. É

Valamennyi vámospércsi lakosnak boldog karácsonyi ünnepeket kíván
a város képviselő-testülete!

A résztvevők egy csoportja

Minden család életében
fontos szerepet kapnak az
ünnepek. Ki-ki a maga mód-
ján, de másként éli meg eze-
ket a napokat, mint a hét-
köznapokat.

Ha karácsony közeledik,
mindannyiunkat örömteli
várakozás tölt el. Várjuk az
ünnepélyes szép estét, a
tündöklő fát, a gondtalan
együttlétet, az ajándékokat.

Advent időszaka azt a
négy hetet öleli fel, mely
András naptól, Krisztus szü-
letéséig, december 24-ig
terjed. Ez az az időszak, ami-
kor a keresztény ember
csendben, alázattal, meghit-
ten és magába tekintve ké -
szül az év legjelentősebb
ünnepére. 

Alkalom ez arra, hogy
emlékezzünk. Felvillanja -
nak régi karácsonyok ké pei,
a gyertyák falon billegő
árnyékai, a csillagszóró fé -
nye, a feltételek és határok
nélküli öröm és béke. Ami -

kor még mindnyájan együtt
voltunk, érezhettük nagy-
szüleink mindent megbo-
csátó simogatását, s szüle-
ink meleg pillantásait, ami-
kor gyermeki izgalommal
vártuk a csodát…

Azóta sok karácsony el -
múlt, felnőttünk, de min-
den évben ott állunk a fa
alatt, nem sietünk sehová,
csak állunk meghatottan és
elhisszük: bölcsőnk, vá -
runk és utolsó legfontosabb
pillanatunk is a család. Az
erő, mely egymás felé so -
dor, a szeretet, amely akkor
is egyben tart, amikor valaki
már nem lehet velünk.  Egy
békés, boldog napon min-
den itt van velünk. A múl-
tunk, a jelenünk, a jövőnk. 

Nem sietünk sehová,
csak állunk meghatottan a
fa alatt, és egy pillanatig
elhisszük, élhetnénk úgy is
a világban, hogy ne legyen
háború, veszekedés, sze-
génység.

Törekedjünk hát erre, s
nemcsak a szeretet ünnepe
előtt, hanem a szürke hét-
köznapokban is, megszív-
lelve Wass Albert gondola-
tait: 

„Nyissátok meg szívetek-
nek minden ablakát, és
eresszétek be oda a nap-
fényt, hadd pusztítson ki
belőletek minden sötétsé-
get ezen a karácsonyon. A
civódás, pártoskodás nem-
zetéből változzatok át a sze-
retet nemzetévé, s lássátok
meg: attól a pillanattól kezd-
ve veletek lesz az Isten. Meg -
maradásunknak, megmara-
dásotoknak, a magyar sors
jobbra fordulásának ez az
egyetlen lehetősége. Adjon
az Úristen boldog, áldott
karácsonyt, és szeretetben
gazdag újesztendőt mind-
nyájatoknak!” 

Békés karácsonyt és
öröm teli új esztendőt kívá-
nok!

Ménes Andrea 

Karácsonyi gondolatok…
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Vámospércs város Önkormányzat Képviselő-testülete

október 14-én tartott rendkívüli ülést, amelyen elsőként döntés szü-
letett arról, hogy elfogadja a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának 2011. december 31-ig történő
meghosszabbítását, továbbá a társulás tagjai lakosságszámának a
2007. január 1-jei  állapot szerinti aktualizálását a mellékelt egységes
szerkezetű Társulási Megállapodás szerint. Második napirendi pont-
ban a testület módosította az önkormányzat SZMSZ-ét, amely alapján
az aljegyzőt a gyámhivatal vezetője helyettesíti. Harmadik napirendi
pontban döntött a testület arról, hogy a város településrendezési ter-
ve 2008. évi módosításának előzetes egyeztetése során beérkezett
hatósági állásfoglalások alapján a hatályos jogszabályok szerint
kinyilvánítja, hogy a településrendezési terv 2008. évi módosításá-
nak alátámasztó munkarészei között környezeti vizsgálat szerepelte-
tését nem tartja szükségesnek. Ezután a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság előterjesztése alapján a „Vámospércs Görgey utca útbur-
kolat felújítása” tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljá-
rást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 92.§ c) pontjára
való hivatkozással eredménytelennek nyilvánította a testület, mivel
egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi
fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot, és az új határidőt
az ajánlattételi felhívás megküldésének napját 2008. október 16-ban
jelölte ki, illetve közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Vámospércsi
Kht.-t bízza meg. Ezt követően zárt ülésen folytatta a testület a mun-
káját.

A Képviselő-testület október 27-én rendkívüli testületi ülést
tartott, amelyen a döntött arról, hogy a Szennyvízelvezetés és tisztí-
tás (KEOP-1.2.0.) pályázatra – melyet Nyírmártonfalvával közösen
kíván benyújtani – a Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének 161/2008.(IV.30.) számú határozatával jóváhagyott, az
önkormányzati társulás létrehozására irányuló megállapodást az új
pályázattal kapcsolatos költségek arányos viselésére tekintettel
módosítja (Vámospércs város 68,83%, Nyírmártonfalva község
31,17% ), illetve  pályázat I. fordulójára 81 400 000. Ft+áfa előirány-
zott összes költségét figyelembe véve, 85%-os állami támogatás mel-
lett a 15%-os önrészt Vámospércs Város Önkormányzata 68,83%-os
arányban - azaz 8 404 500 Ft +áfában az Önkormányzat 2008. költ-
ségvetésének terhére biztosítja. Ezt követően zárt ülésen folytatta a
testület a munkáját.

A Képviselő-testület november 5-én testületi ülést tartott,
elsőként az Önkormányzat 2008. év első félévében benyújtott pályá-
zatokról, eredményességről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfo-
gadta, ezután Szabóné Vrancsik Éva Művelődési Ház vezetőjének a
2007. évről tartott beszámolóját fogadta el a testület. Harmadik napi-
rendi pontban Pataki János mb. intézményvezető által a Szociális
Szolgáltató Központ belső szabályzatainak módosításáról szóló elő-
terjesztést fogadta el a testület, majd a talajterhelési díjról 23/2008.
(XI.05.) számú rendeletet hagyta jóvá, utána az önkormányzat pénz-
ügyi helyzetéről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a tes-
tület, ezzel kapcsolatban az önkormányzat 2008. évi költségvetésé-
ről alkotott 5/2008. (III. 05.) számú rendeletét is módosította. Döntés
született a Görgey utca útburkolat felújítására kiírt egyszerű közbe-
szerzési eljárásra beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban is, és a legelő-
nyösebb ajánlatot, a TRT-Hungária Útépítő és tervező Kft. (4031
Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) ajánlatát nyertesnek nyilvánította.
Egyedi kérelmek megtárgyalására került sor, majd Pólyikné Peterle
Gabriella képviselő által a novemberi tiszteletdíjának felének fel-
ajánlását a Vámospércsi Óvoda játékvásárlása céljából a testület tudo-
másul vette. Ezt követően zárt ülésen folytatta a testület a munkáját.

A következő testületi ülésre november 24-én került sor. Első
napirendi pontban a beérkezett jegyzői pályázatok megtárgyalására
került sor, a megjelent pályázók meghallgatását követően a testület
2009. január 1-jétől megválasztotta Vámospércs Város jegyzőjének
Dr. Bora Bernadett pályázót. Második napirendi pontban az önkor-
mányzat 3/4 éves pénzügyi helyzetének megtárgyalására került sor,
melyet a testület elfogadott, amely után a 2009. éves költségvetés
koncepciójának megtárgyalása és elfogadása következett. Rendelet-
módosítások következtek, először a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 26.) ÖR módosításáról,
amelyben újra felosztásra kerültek a fogorvosi körzetek területi,
utcaszintű felbontása, majd a Vámospércs Város címerének, zászló-
jának megállapításáról és használatának szabályairól  szóló 10/2003.
(III. 31.) rendelet kiegészítését fogadta el a testület, amelyben a
Magyar Köztársaság zászlajának állandó jelleggel történő kitűzésé-
nek szabályait, ünnepi alkalomra szóló rendelkezések, és a zászló és
a címer jogosulatlan használata esetén lefolytatandó eljárás rögzíté-
sével egészült ki a rendelet. Ezt követően a testület jóváhagyta
Vámospércs város 2009. évi belső ellenőrzési tervét. Majd elfogadta
a módosított és egységes szerkezetben a Szociális Szolgáltató
Központ Szakmai Programját, és az új iratmintákat. A Görgey u.
útburkolat-felújításával kapcsolatban a pályázat önrészét – amelyről
a 178/2008. (V.19.) ÖH-val döntött – módosította 4 480 536 Ft-ra a
testület. A rendes napirendi pontok után az egyeben megtárgyalásá-
ra került sor. Elsőként az ünnepi díszkivilágítással kapcsolatban
hozott döntést a testület, a tavalyi évhez hasonlóan a Mezei-Vill Kft.-
vel köt szerződést. Döntött a testület arról is, hogy részt kíván venni
a „Jégvirág” elnevezésű közmunkaprogramban 2008. évben, 20 fő
foglalkoztatottal, és a településre eső 4 881 524 forintból a saját for-
rást 162  881 forintot az önkormányzat a 2008. évi költségvetésének
terhére biztosítja. Pénzügy kérdésekben az OTP Nyrt. bankkal telje-
sítési célú engedményezési és hitelszerződés megkötéséről, valamint
a Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezettel folyószámla hitelke-
ret-szerződés meghosszabbításáról is döntés született. Ezt követően
határozat született arról, hogy a TIOP-2.1.2./08/1 „Kistérségi járóbe-
teg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése”címmel pályázati
kiírásra pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat, a pályázat
elkészítése érdekében Vállalkozási szerződést köt az Első Magyar
Ellátásszervező Zrt.-vel (1055 Budapest., Balassi Bálint u. 9.), a vállal-
kozási díj sikeres pályázat esetében 3 500 000 Ft+áfa, amelyet az
önkormányzat a 2008. évi költségvetésének terhére biztosít. A Bursa
Hungarica ösztöndíj-pályázatot is elbírálta a testület, és a Szociális-,
egészségügyi-, és kisebbségi ügyek bizottságának javaslata alapján, az
abban felsorolt 20 fő tanulót 5000 Ft-os támogatásban részesít,  10 fő
tanulót 3000Ft-os támogatásban részesít és 2 fő tanuló esetében nem
támogatja részesíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor -
mányzati Ösztöndíjpályázat alapján. Ezután a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy támogatja Hajdúsámson Város Önkor mányzatát
abban, hogy 2009. január 1-jétől belépjen a Nyíradonyi Mikrotérségi
Intézményfenntartói Társulásba. A munkavédelmi törvényben a
kockázatelemzésre vonatkozóan a beérkezett árajánlatok közül
Balogh Róbert igazságügyi munkabiztonsági  szakértő ajánlatát,
amely az Élelmezési Intézményre vonatkozott – elfogadta a 150 000
Ft+áfa összeget. Az egyebek végén egyéni kérelmek megtárgyalására
került sor, majd a testület zárt ülésen folytatta a munkáját.

Ménes Andrea
polgármester

Nem engedünk a 48-ból!
Akik naponta rajta járunk,

valamennyien tudjuk, hogy
milyen katasztrofális álla-
potban van a Vámospércs
központját átszelő 48-as
főút, amelyen ráadásul hatal-
mas az átmenő forgalom,
kamionok és külföldi sze-
mélyautók ezrei veszélyezte-
tik naponta városunk lakói-
nak életét. A keskeny, kátyús,
nyomvályús, állami fenntar-
tású főúton rengeteg ember
jár be naponta Debrecenbe
munkahelyre, iskolába, szak-
rendelőbe, vásárolni, és aki
reggel ezen az úton engedi
el valahová a hozzátartozó-
ját, nem tudhatja, este épség-
ben látja-e viszont, mert –
nagyrészt a rossz minőségű
burkolat miatt – igen gyak-
ran történik súlyos, sokszor
halálos baleset. A helyzet
hasonló, vagy még ennél is
súlyosabb a szintén a kistér-
ségen áthaladó 471-es számú
másodrendű főúton.

Ezen körülmények meg-
változtatásáért évek óta hiá-
ba küzdenek Tasó László
országgyűlési képviselő –
aki többször felszólalt a par-
lamentben ebben az ügyben
– vezetésével az érintett tele-
pülések polgármesterei, sőt
a korábban a kormány köz-
útfejlesztési koncepciójá-
ban szereplő felújítások is

kikerültek a jelenlegi kor-
mányzat 2007–2013. évekre
szóló koncepciójából.

Megelégelve a szélmalom-
harcot, az érintett polgár-
mesterek október 30-án „Az
utolsó esély – menni, vagy
maradni” címen fórumot és
ehhez kapcsolódva sajtótájé-
koztatót tartottak Hajdú sám -
sonban Tasó László, Soltész
Miklós, Dr. Pósán László, Dr.
Simon Miklós országgyűlési
képviselők és Szólláth Tibor,
a Hajdú-Bihar Megyei Köz -
gyűlés alelnöke részvételével.
Az eseményen részt vett és
felszólalt Ménes Andrea, vá -
rosunk polgármestere is. A
jelen lévők közös levelet
intéztek Gyur csány Ferenc
miniszterelnökhöz, kérve
intézkedését az útfelújítások
érdekében. Másnap, október
31-én Nyír egyházán tartot-
tak sajtótájékoztatót a témá-
ban Dr. Simon Miklós ország-
gyűlési képviselő, Nyírbogát
polgármestere, Dr. Suba
László vámospércsi és Máthé
Attila hajdúsámsoni alpol-
gármesterek.

Mindkét rendezvényen
elhangzott, hogy az ország
vérkeringését jelentő közle-
kedési hálózat fejlesztése a
gazdaság megerősödésének
alapja. Mindezeken túl, a
közlekedés alapvető bizton-

ságát jelentő beruházások,
pedig elengedhetetlenek a
XXI. században. 

Az Európai Unió közössé-
géhez történő csatlakozá-
sunk egyik fontos állomása
az a felzárkóztató program,
mely a belépő tagállamok a
területükön meglévő inf-
rastrukturális hátrányok fel-
számolására, a fejlettségi
szintek kiegyenlítésére és a
versenyképesség javítására
szolgál.

Évek óta óriási kampány-
nyal és közpénzek milliárd-
jaival harangozták be az
érkező forrásokat, melyek
nem csak késnek, hanem
egyszerűen nem azokat a
célokat valósítják meg,
melyekre hivatottak, melye-
ket más országokban ered-
ményesen végeznek.

A 2007-től 2013-ig terjedő
időszakra vonatkozó közle-
kedésfejlesztési koncepció
számos fontos, és szakmailag
kevésbé indokolt beruházási
programot tartalmaz, de
ami fájó és megmagyarázha-
tatlan, hogy nem tartalmaz a
térségben, a régióban olyan
fontos fejlesztéseket, me -
lyekre évek óta türelemmel
vártunk. A korábbi években
minden alkalommal az uni-
ós források érkezésének le -
begtetése volt a türelem zá -

loga, és mi kivártuk akár
Hajdú-Biharban, akár Sza -
bolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben, vagy az ország északi,
keleti, déli részén.

Most azonban végérvé-
nyesnek látszik, és ha hagy-
juk, a kormány továbbra sem
fogja meghallgatni a segély-
kiáltásokat, és nem fogja
meghallgatni a követelésé-
ket sem.

Amennyiben nem sikerül
a legfontosabb, szakmailag
egyértelműen indokolt fej-
lesztéseket az uniós forrá-
sokból megvalósítani, akkor
a végleges leszakadás jut a
vidék számos térségének.

Kibővített fórumon sze-
retnénk összegezni a legfon-
tosabb fejlesztési célokat,
melyek kimaradtak a kor-
mány látóköréből, vagy ép -
pen politikai síkra emelve
nem kaptak elegendő támo-
gatást.

Az érintett települések
lakói, követeléseiket alátá-
masztandó, november 27-én
több helyen egészpályás és
félpályás útlezárással de -
monstráltak, egyelőre a 471-
es úton. A harcot, a 48-as és a
471-es teljes felújításáért a
siker eléréséig tovább foly-
tatjuk.

Dr. Suba László 
alpolgármester

Köszönet
A Vámospércsi Polgárőr Egyesület ezúton köszöni meg  a
felajánlásokat, amelyekből új egyenruhák vásárlására
került sor.

Támogatók:
Id. Sarudi Sándor Lakatos József
Sallai Ferenc NTL Kereskedelmi Bt.
Mercs György (Tóth László)
Bende József Vámosgép Kft.

Minden kedves vámospércsi lakosnak kellemes
kará csonyi ünnepeket  és boldog új évet kívánunk!

Szabó László polgárőrvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

ÚJHELYI LAJOS

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

DOBOS ISTVÁNNÉ

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

Újévi koncert Bagamérban
A görögkatolikus templomban 
2009 január 10-én du. 16 órától

PITTI KATALIN
Jászai Mari-díjas operaénekes

ad koncertet. 

Jegyek nagyon korlátozott számban 
kaphatók Bagamérban a Főtéren 

Lakatos József élelmiszerboltjában. 

A koncert előtt 
ökomenikus istentisztelet lesz.

A Hungaro Torma Kft. 

minden kedves 
tormatermelőnek 
és családjának 

kellemes karácsonyi 
ünnepeket 

és sikerekben gazdag 
újesztendőt kíván

Reviczky Éva 
ügyvezető igazgató.

AUTÓ- ÉS GUMISZERVÍZ
Nyírábrány, József A. u. 53. sz. alatt

Személygépkocsik, kistehergépkocsik javítása,
műszaki vizsgára felkészítés, vizsgáztatás, alkatrész-biztosítással,

RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON!

Környezetvédelmi felülvizsgálat
benzin, diesel

üzemű kocsikra, 3500 kg feletti össztömegű tehergépkocsikra is!
Használt és új gumiabroncsok értékesítése.

Vásárlás esetén díjmentes gumiszerelés, kerékcentírozás, 
defekt- és gumijavítások.

Tisztelettel várjuk ügyfeleinket!

Elérhetőségek:
52/208-345, 30/97-75-600, 30/42-97-983.

Adventi vásár 
Bagamérban

2008. december 14-én (vasárnap) Bagamérban 
a görög katolikus templom mellett 

adventi vásárt 
szervezünk. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség.

Ferenc 
nap 

emlékére

„Még visszavárlak 
minden este,

Mikor a csillagok 
kigyúlnak,

Hívlak százezerszer, 
Míg szavaim sírásba 

borulnak, 
Milyen szomorú
Mindig egyedül lenni,
Valakit mindenütt
Hiába keresni.”

Sándor Ferenc 
felesége, gyermekei,

menyei, unokái 
és dédunokája



Minden kedves vámospércsi lakosnak 
kellemes karácsonyi ünnepeket 

és békés boldog új évet kívánnak
az óvoda dolgozói

MM EE GG KK ÉÉ RR DD EE ZZ TT ÜÜ KK ::
Kistérségi barangoló

Iskolánk csapata október 16-án Hajdúhadházon a
„Kistérségi barangoló” versenyen vett részt. 7–10. évfo-
lyamos csapatok mérték össze tudásukat az Európai
Unióval, a Hajdúhadházi Kistérség településeivel vala-
mint  – a Torzsás napok rendezvényeihez kapcsolódva
– a káposztatermesztéssel, -feldolgozással és az unió
országainak gasztronómiájával kapcsolatosan. A ver-
senyzőknek elméleti és ügyességi feladatokat is meg
kellett oldaniuk. A vámospércsiek a 3. helyet szerezték
meg és különdíjat is kaptak.

A csapat tagjai: Ásztai Georgina, Nagy Fruzsina,
Tanka Ákos 7. c osztályos tanulók. Felkészítő : Tankáné
Antal Irén

Szép hangú gyerekeink
Az énekkar állandó résztvevője a mikepércsi „Csil -

lagokra lépsz” összművészeti fesztiválnak. A tavalyi
nagy siker – meghívás a Mikepércsi Nyári Fesztiválra –
után az idén is színvonalas műsort nyújtott a kórus, így
felléphetett a Debreceni Művelődési Központ pó-
diumtermében megrendezett gálán is, ahol a közön-
ség vastapssal jutalmazta őket.

Méltán büszkék lehetünk a lelkes gyermekekre!
Kórusvezető: Ráczné Stummer Ibolya. 
Vers: Medgyesi Rebeka és Pál Regina, szólóének:

Grega Csaba. 
Hangszeres kísérők: Kovács Zsófia és Tanka Ákos –

gitár, Vasné Katona Adrienne – zongora, Kelemenné
Hajdó Mária – ritmushangszerek.

Mikepércsen szólóének kategóriában is indult
Grega Csaba 5.c osztályos tanuló, aki szintén nagy
sikert aratott produkciójával.

A körzeti diákolimpia őszi fordulójának
eredményei

Labdarúgás: II. korcsoport: Vámospércs–Nyír -
ábrány 7–2. III. korcsoport:  Vámospércs–Fülöp 2–1,
Nyíráb rány–Vámospércs 1–0, Vámospércs–Baga mér
4–0. IV. korcsoport: Vámospércs–Újléta 4–0, Vámos -
pércs–Nyíracsád 5–0, Vámospércs–Bagamér 4–0

Leány kézilabda
III. korcsoport Vámospércs–Nyírábrány 16–0. IV.

korcsoport Nyírábrány–Vámospércs 13–10
Labdarúgásban a II. korcsoportos fiúk és a IV. kor-

csoportos fiúk egyaránt veretlenül végeztek az első
helyen, míg a III. korcsoportosok a 3. helyről várják a
tavaszi folytatást.

Szilágynagyfaluban jártunk
November 7-én kétnapos kirándulásra indult a 20

fős diákcsapat 4 kísérő nevelővel (Sarudiné Oláh
Enikő, Róna Márta, Szláma Edit, Tóth Éva) Szilágy -
nagyfaluba. A romániai gyerekek 2007-ben voltak
nálunk vendégségben, és akkor megígértük, hogy
viszonozzuk a látogatást. Így a két település közötti
testvérkapcsolatot az iskolák révén is erősítjük.
Pénteken délután 3-kor érkeztünk meg, ahol finom
ebéddel vendégeltek meg bennünket. Nagy izgalom-
mal várták a gyerekek, hogy ki lesz a vendéglátó pár-
juk, hiszen családoknál szállásolták el a diákokat és a
nevelőket. Este megismerkedtünk a település neveze-
tességeivel, az iskolával, majd megkoszorúztuk Arany
János szobrát. Az iskolának ajándékba magyar nyelvű
könyveket és tűzzománcképet vittünk. Másnap, szom-
baton kora reggel indultunk tovább. Az úti cél: Torda –
sóbánya, Kolozsvár – városnézés (Mátyás-szobor,
Szamos stb.). Az út során gyönyörködtünk az erdélyi
tájban. A hegyi kacskaringós utak mindenkit lenyű-
göztek. Szombaton késő este búcsúztunk vendéglátó-
inktól. Új barátságok születtek és kölcsönösen meg-
ígértük, hogy a későbbiekben is ápoljuk a testvérisko-
lai kapcsolatot. Fáradtan bár, de élményekkel tele
érkeztünk haza az éjszaka közepén. Azt hiszem, min-
denkinek felejthetetlen ez a két nap.

Tóth Éva

A debreceni Benedek Elek Általános Iskola a
Benedek Napok keretén belül meghirdetett versenye-
in is szépen szerepeltek tanulóink:

Népdaléneklés: Grega Csaba 5.c 1. hely (Ráczné
Stummer Ibolya)

Megyei angolverseny: Kovács Zsófia 8.c, 2. hely
(Kovácsné Nagy Anikó) Gyalai Tamás 6.a, 3. hely
(Szentjóbi Marianna)

Vers- és prózamondás: Medgyesi Rebeka 7.a, 3. hely
(Szláma Edit)

Alsó tagozatosaink ismét remekeltek a kresz-
versenyen: a 4 fős csapat az álmosdi iskolakupa terü-
leti vetélkedőjén 1. helyezést ért el. A gyerekeknek
egyéni tesztlapot kellett kitölteniük és ügyességi
pályán is meg kellett mutatniuk rátermettségüket. A
győztes csapat tagjai: Varga Ádám 1.b, Szabó Dorina
2.b, Kuprák Máté 3.c, Nagy Levente 4.b. Felkészítő
nevelő: Hetey Lajosné.

Gratulálunk teljesítményükhöz, és kívánjuk, hogy a
megyei fordulón is szépen szerepeljenek!

A Karácsony Sándor Általános Iskola megyei
angol versenyén évek óta részt vesznek tanulóink.
Az idén az 5-6. osztályos csapat: Török Máté 5.a, Gyalai
Tamás 6.a, Franciskovich Béla 6.c, 6. helyezést, míg a 7-
8. osztályosok: Tanka Ákos 7.c, Fodor Fruzsina 8.a,
Kovács Zsófia 8.c,7. helyezést értek el.

Felkészítő tanárok: Kovácsné Nagy Anikó, Patakiné
Ács Erika és Szentjóbi Marianna.

Mit kellene fejleszteni Vámospércsen? 

Új játszótereket kelle-
ne építeni és a régie-
ket felújítani, mint
például a Vörösmarty-
Szőlősi utcák keresz-
teződésénél lévőt.
Több program kelle-
ne a gyerekeknek és
szórakozási lehetőség
a fiataloknak, mint pl.
igényes diszkó. Jó len-
ne egy Mcdonald’s és
egy másik szupermar-
ket. S nagyon fontos a
csatornázás, a homo-
kos utcák aszfaltozása,
mint pl. a Vörös -
martyé, hogy esőzé-
sek után ne mezítláb
vagy gumicsizmában
kelljen átvinni a tócsá-
kon a gyerekeket.     

Ignáth Lászlóné
GYET-en lévő anya

Az önkormányzat te -
lepülésfejlesztési ter-
vét ismerem, egyetér-
tek vele, és szeretném,
ha megvalósulna, így
az egészségügyi járó-
beteg-szakrendelők,
idősek otthona, böl-
csőde, utcák aszfalto -
zása, informatikai vagy
egyéb szakközépisko-
la, lakótelepi építke-
zési lehetőség a fiata-
loknak, szennyvízel-
vezetés. Ezek a beru-
házások egyben mun-
kahelyteremtők, ami
rendkívül nagy jelen-
tőségű az itt élőknek,
mert általa sokan
munkához jutnának. 

Hajdu Zoltánné
nyugdíjas 

vállalkozó 

Az úthálózatot kellene
fejleszteni, különösen
a 48-as, a határon át -
nyúló utat. A túlolda-
lon már kiépítették
Mihályfalva felé, csat-
lakozni kellene hozzá,
hogy akadálytalan le -
gyen a teherforgalom.
A szennyvízelvezetési
rendszert ki kellene
terjeszteni az egész
városra, és kicserélni
az ivóvíz-vezetékeket.
A művelődési házban
több lehetőséget kel-
lene teremteni fiata-
loknak és idősek-
nek, szakköröket indí-
tani, színházi és báb-
színházi előadásokat
hívni.      

Varga Sándor
vállalkozó 

Rengeteg a földút,
melyeket le kellene
aszfaltozni, s egyben
kerékpárutat is lehet-
ne építeni Debrecen
irá nyába. Munka he -
lyek kellenének, mert
rengeteg a munkanél-
küli ember. Lehetne
gyrosbárt, pizzériát,
éttermet nyitni, ahová
szívesen járnának a
fiatalok. Nagyobb ak -
tivitás kellene az ifjú-
ság részéről, élénkebb
közösségi élet. Ehhez
kellene egy ifjúsági
közösségi ház, ahol
diszkót lehetne ren-
dezni, és információs
iroda, mint Debre cen -
ben a Mezon. 

Pintnye Andrea
tanuló

Közlekedési jelzőlám-
pák kellenének az út -
kereszteződésekbe,
aszfaltozni kellene az
utakat. Munka helye -
ket kellene teremteni
és jobban segíteni a
sokgyermekes rászo-
rulókat. Kocsma sok
van a városban, de
étterem egy sem, aho-
vá elmennének a csa-
ládok és elvinnék a
vendégeiket. A Debre -
ceni utcát rendbe kel-
lene tenni és rendezni
az iparcikkáruház kör-
nyékét. Szórakozási
lehetőség kellene a
vásmopércsieknek,
mint például mozi. 

Korcsmáros
Lászlóné
nyugdíjas

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag 

Boldog Új Évet Kíván 
a Vámospércsi Ifjúsági

és Programszervező Egyesület (VIP) 
a város valamennyi kedves lakójának!  

Ételrecepteket
várunk

Keressük a legjobb ka-
rácsonyi vagy más ün -
nepkörhöz kapcsolódó
re cepteket.

Elsősorban régi népi
ételek, sütemények leírá-
sát várjuk, amelyekre ma
is nosztalgiával gondo-
lunk, és szívesen fo -
gyasztjuk ünnepek alkal-
mával. A recepteket a
művelődési ház dolgozói-
nak kérjük leadni. A jövő
év során a Vámospércsi
Hírek című újságban fo -
lyamatosan közöljük a
leadott recepteket, a leg-
különlegesebbeket pe -
dig egy receptes könyv-
ben is szeretnénk megje-
lentetni. 

Várjuk receptjeiket!

NOVEMBERBEN SZÜLETTEK
GALI GERGŐ
(Gali Sándor és Maczó Magdolna)
MOLNÁR KINGA
(Sarkadi Miklós és Molnár Szilvia)
BALOGH BENCE
(Balogh Ferenc és Csuka Enikő)
GYALAI LÁSZLÓ
(Gyalai László és Liptai Mónika)
NAGY ENIKŐ
(Nagy Attila és Balogh Renáta)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
SZABÓ BÁLINT ÉS KÁLLAI ANITA

AKI MÁR NINCS KÖZÖTTÜNK
UJHELYI LAJOS

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

A hagyományokhoz
hí ven a művelődési ház
ismét megszervezi az
óévbúcsúztató szilvesz-
teri bált.

Helyszín (a jelentkezők
számától függően) a  Má -
tyás Király Általános és

Alapfokú Művészeti Iskola
tornaterme vagy az aula. A
bált minimum 60 fő jelent-
kezése esetén szervezzük,
ezért kérjük a részvételi
szándékot mielőbb jelezni
a művelődési ház dolgozói-
nál.

Belépődíj: 5000 ft/fő,
amely tartalmazza  a svéd -
asztalos vacsorát és éjféli
menüt, zenekar költségét.
Italról a vendégek maguk
gondoskodnak!                                                           

A jelentkezéseket szemé-
lyesen a művelődési ház-

ban vagy az alábbi elérhető-
ségeken várjuk!
Szabóné Vrancsik Éva:

06-20-591-81-14 
Hajdu Zoltánné             

06-30-431-41-71
Szabó Jánosné (Margit)

06-20-591-77-35.

Szilveszter 2008

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

A Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Mű ve -
lődési Központ rajzpályáza-
tot hirdetett „Ébredj Má -
tyás” címmel. 

A pályázatra a helyi
Művelődési Ház és Könyvtár
felhívta a gyerekek figyel-
mét, s közül húszan csatla-
koztak a felhíváshoz. Az
egész megyére kiterjedő
versenyben Kál mán Ilona

ötödikes tanuló harmadik
helyezést ért el. A kimagas-
lóan jó teljesítményhez gra-
tulálunk! Őt és a többi részt-
vevő gyerekeket, felkészítő
tanáraikkal – Rácz Ildikó és
Elekné Laczkó Judit –
együtt, szerény vendéglátás-
ra invitálták a könyvtár dol-
gozói, s átadták részükre a
Méliusz Központ ajándé-
kait is.

Kedves Gyerekek!
December 5-én (péntek) 15.00–18.00 óráig

és 6-án (szombat) 10.00–13.00 óráig Vá mos pér -
csen tartózkodom.

Szeretném ha minél többen meglátogatná-
tok. Hívjátok szüleiteket is és készítünk egy
közös fotót a találkozásunk emlékére.

Szeretettel várlak benneteket a főtéri
parkban!

A közös fotóinkat megtekinthetitek a
www.vamospercs.hu honlapon, igény szerint papír alapon
is megrendelhető.

A személyes találkozásig is üdvözlök mindenkit!

Mikulás bácsi

Rajzok Mátyásról

Örömmel olvastuk a
Hajdú-bihari Napló hasábja-
in, hogy régi  fényképek
beküldésére inspirálják a lap
olvasóit. Régóta dédelgetett
vágya a művelődési ház kol-
lektívájának is, hogy  rég-
múlt időkre emlékeztető,
régi korokat idéző fotókból
kiállítást rendezzünk.

Kérjük Önöket, hogy se -
gítsenek tervünk megvalósí-
tásában és juttassák el ked-
ves  régi fényképeiket hoz-

zánk. Szkennelés után azon-
nal visszaadjuk,így azokat
semmilyen károsodás nem
éri. Vállaljuk, hogy aki a Nap -
lóba is szeretné megjelentet-
ni kdvenc fotográfiáját oda
is továbbítjuk. A kiállítást
2009-ben szeretnénk meg-
rendezni. 

Segítségüket előre is
köszönöm:

Szabóné Vrancsik Éva 
művelődési ház  igazgató

Fotókat gyűjtünk!Levél a Mikulástól

Véradás
A Magyar Vöröskereszt

december 17-én (szerdán)
8-tól 13 óráig kiszállásos vér-
adást szervez. Helyszín: mű -
velődési ház, emeleti klub-
szoba. Kérjük, hogy a vér-
adásra a személyi igazol-
ványt  és a TAJ-kártyát min-
denki hozza ma gával!



A „Mindenki kemencéje” megfogta a bírálókat
A Béres Egészség Hun -

garikum Alapítvány pályáza-
tot írt ki az 5000–10 000 fős
települések számára közös-
ségi egészségterv készítésé-
re. Az országban 170-re tehe-
tő az ilyen nagyságú telepü-
lések száma, közülük 47 tele-
pülés vett részt két napos fel-
készítő tréningen, de csak 26
nyújtotta be a pályázatot. 

Ebből is látszik, hogy
nehéz munkáról van szó –
hangsúlyozta Dr. Béres Jó -
zsef, az Alapítvány elnöke
november 27-én, amikor Bu -
dapesten a kilenc nyertes
település – köztük a vámos-
pércsi Múlt és Jövő Egyesület
vezetője, Hajdú Zoltánné
átvette az egymillió forintos
támogatásról szóló doku-
mentumot. Az egyesület a
felkészítőről nem is tudott,
internetről tájékozódtak a
pályázati lehetőségről, neki-
futottak és sikeresen szere-
peltek, mint korábban más
egészségterv-pályázaton is.
Mivel a pályázati célt önkor-
mányzati területen, neveze-
tesen a helyi sportpályához

tartozó területen kívánták
megvalósítani, a legfőbb
együttműködő partnerséget
az önkormányzat vállalta.
Egy közösen szervezett, sike-
res előkészítő munka ered-
ményeként még szeptember-
ben kitakarították azt a
dzsumbujos területet, ahol a
pályázati célt szeretnék meg-
valósítani. Partne rek ebben

az intézmények és civil szer-
vezetek is, hisz mindenkinek
érdeke és célja, hogy gyara-
podjon a város, javuljon az
életminőség, közösségek jöj-
jenek létre. Ezek által erő-
södjön a közösségek autonó-
miája, tagjainak önbizalma
és felelősségérzete is. Fontos,
hogy fenntartható folyama-
tok induljanak el, építő

közösségek alakuljanak. A
megpályázott két millió
forintnak ugyan csak a felét
sikerült elnyerni, de így is a
legmagasabb támogatottsá-
gi kategóriában sorolták az
ítészek a vámospércsi pályá-
zatot. A mindenki kemencé-
je ötlet külön elnyerte a ku -
ratórium tetszését – mondta
Dr. Füzesi Zsuzsa, hisz egy
kemence köré jó összegyűl-
ni. Hidegben meleget ad,
melegben elkészül benne az
étel, amíg a közösség tagjai
együtt lehetnek, majd közö-
sen fogyaszthatják el a fi -
nom étkeket. Ezen kívül
főzőhelyeket és felnőtt fit-
nesz-eszközöket is tervez-
nek beszerezni a pályázati
pénzből, hisz a mozgás is az
egészséges életmód fő pillé-
rei közé tartozik. 

Béres József hangsúlyoz-
ta, hogy a programból moz-
galmat szeretnének csinálni,
céljuk, hogy az egészség is
hungaricum legyen, ezért
vállal a gazdasági tevékeny-
ség mellett társadalmi szere-
pet is a nagyhírű cég.

„Általunk lesz jobb!”
Az Európai Bizottság kez-

deményezésére immár ne -
gyedik alkalommal ün nepel-
ték Európa szerte az Európai
Ifjúsági Hetet. 

A kontinens 31 országá-
ban november 3-tól 9-ig
különféle rendezvényeket
tartottak a fiatalok, akik fel-
hívták a figyelmet arra, hogy
ők a társadalom aktív részét
képezik, a bennük rejlő lehe-
tőségeket csak akkor tudják
megmutatni, ha a felnőtt tár-
sadalom partnerként fogad-
ja el őket. 

Kezdeményezéseiknek,
aktív szerepvállalásuknak
helyet és teret adnak. A Vá -
mospércsi Ifjúsági Prog ram -
szervező Egyesület tagjai is
csatlakoztak a Mobilitás Or -
szágos Ifjú sági Szervezet fel-
hívásához, hogy  november
5-én (szerda) 17 óra 5 perc-
kor irányítsák magukra a fi -
gyelmet. A polgármesteri
hivatalok előtt gyűljenek
össze, sárga pólót, sapkát,
sálat viselve, valamilyen hang-
szeres zajkeltés céljából, le -
hetőség szerint megjelenít-
ve a hét szlogenjét: „Általunk
lesz jobb”. 

A vámospércsi fiatalok
nagy lelkesedéssel szervez-
ték a „villámcsődületet” és
„síppal, dobbal, nyenyeré-
vel” jó kis hangzavart keltet-
tek. Meghal lotta ezt Ménes
Andrea polgármester is aki
üdvözölte a fiatalok lelkese-
dését és magát a programot
is. Biztosította a résztvevő-
ket, hogy minden jó kez-
deményezésüket támogatni
fogja, hisz a városban ők a
jövő letéteményesei.

Az ókút mélyén
Szabó Magda egyik írásá-

nak címe volt annak a prog-
ramnak a címe, amely az író-
nő életének főbb állomásait,
munkásságának keresztmet-
szetét, írásait mutatta be.
Nagy Viktória, a Méliusz Ju -
hász Péter Megyei Könyvtár
és Művelődési Központja
gyermekkönyvtárának veze-
tője érdekes, képekkel il -
lusztrált rendhagyó órája lát-
hatóan megfogta a résztvevő
gyerekeket, ugyanis érdeklő-
déssel és figyelemmel hall-
gatták az előadást, amit az
Őszi Gyermekkönyv Na -
pokra szervezett a művelő-
dési ház és könyvtár. Nem ez

volt az egyetlen irodalmi
rendezvény, korábban az
alsó tagozatosoknak vidám,
játékos foglalkozásra került
sor, és Kiss Attila író is ven-
dégeskedett városunkban. A
művelődési ház építése
miatt a programoknak az
iskolai könyvtár adott helyt.

Szöveg és fotó:
Szabóné Vrancsik Éva

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

Hajdú Zoltánnénak gratulál Béres József
(Fotó: Sz. Vrancsik Éva) 

Váradi Biblia ajándékba
Évtizednél is régebbi a

legkisebb hajdúváros és a
romániai Szilágynagyfalu
kö zötti testvér települési
kap csolat. Legszorosabb a
két református gyülekezet
viszonya, ugyanis évente
több alkalommal megláto-
gatják egymást az azóta
már barátokká vált egyház-
tagok, akik már szinte
„atyafiak” – ahogy Lukács
József szilágynagyfalui es -
peres nevezi a gyülekezeti
tagok kapcsolatát. Az atya-
fiság több mint barátság,
inkább testvérinek nevez-
hető. 

November 9-én busznyi
vendég érkezett Vámos -
pércsre a határ túloldalá-
ról, s az ilyenkor szokásos
mó don a vendég esperes
szolgált a délelőtti és dél-
utáni istentiszteleten. A

Biblia Éve lévén Váradi
Bibliát hoztak ajándékba a
szilágysági vendégek,
amely a „Úr asztalának”
szép dísze lesz. A délelőtti
istentisztelet után a vendé-
geket vámospércsi csa lá-
dok invitálták otthonaikba
közös vasárnapi ebédre.
Három órakor kezdődött
a délutáni istentisztelet,
amelyet a szilágynagyfalui
egyházi kórus szép műsora
egészített ki. A nap zárása-

ként szeretetvendéglátásra
került sor. Finomabbnál
finomabb falatok kerültek
azokra az új asztalokra,
amelyeket Kiss Imre és fele-
sége ajánlottak fel, szám
szerint tizenhatot. Ezek
hasonló programok alkal-
mával jó szolgálatot tesz-
nek majd az egyházközség-
nek. A süteményeket az
adakozó házaspár lánya,
Nagyné Kiss Andrea cuk-
rászmester készítette. 

A gyülekezeti tagok új
függönyöket, míg Ács Fe -
renc lelkész és családja új
asztalterítőket készíttetett
a jeles alkalomra. A prog-
ramon jelen volt Ménes
Andrea polgármester is,
aki meleg szavakkal kö -
szöntötte a vendégeket, s
elmondta: mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy
a két település kapcsolata
és barátsága tartalmas és
hosszú életű legyen.

Kiss Imre 
asztalosmester 

és felesége

Terített asztal a szeretet vendéglátáson

Fiatalok 
a ,,villámcsődületen”

Érdeklődők az előadáson

Krajcsik István helyi vállal-
kozó 800 db cipős dobozt
vásárolt azzal a céllal, hogy jó
szándékú, adakozni kívánó
emberek megtöltsék azokat
ajándékokkal, s az ünnepek
előtt azok eljussanak a legrá-
szorultabbakhoz. Olyan em -
berekhez, akiknek talán ez
lesz az egyetlen ajándék a
fenyőfa alatt, s amelyet
kibontva érezhetik, hogy sze-
retettel készítette valaki az Ő
számukra.

Az önkormányzati dolgo-
zók, egyesületi tagok, vállal-
kozások dolgozóin kí vül kér-
jük azokat a jó szándékú
magánembereket, akiknek
módjuk van egy kis dobozt

megtölteni ajándékkal de -
cember 12-ig (péntek) átve-
hetik a dobozokat a művelő-
dési házban. December 19-ig
kérjük a „megtöltött” dobozo-
kat visszajuttatni, amelyeket a
TEVE Egyesület tagjai eljut-
tatnak arra címlistára, ame-
lyet a  Család segítő és Gyer -
mekjóléti Szolgálat munka-
társai rendelkezésükre bo -
csájtanak. Gyermekek és idős
személyek részére kérjük
elkészíteni az ajándékokat  és
csomagolás után írják rá,
hogy hány éves gyereknek,
fiúnak vagy kislánynak, illet-
ve idős embernek  szánták-e
a doboz tartalmát. Se gít -
ségüket ez úton is köszönjük!

Dobozba zárt szeretet

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak 

a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói

Vigyázzunk értékeinkre, és egymásra
Asztalos János a Hajdú -

hadházi Rendőrkapitányság
Vámospércsi Rendőrőrs pa -
rancsnoka kollégáival együtt
nyolc település huszonhá-
romezer lakosának közbiz-
tonságáért felel. 

Beszélgetésünk apropója
az ünnepek környékén elő-
forduló bűncselekmények
megelőzése.

Mire is kell ügyelni ilyen-
kor? Ünnepek környékén
meg szaporodnak a vagyon
elleni bűncselekmények. Kér -
jük a lakosságot, hogy bevá-
sárlások alkalmával vigyáz-
zanak értékeikre, pénztár-
cát, iratokat a belső zsebbe

tegyék, a gépkocsikban ne
hagyjanak semmi értéktár-
gyat. Ilyenkor gyakran jelen-
nek meg trükkös tolvajok,
akik álvásárlási vagy eladási
szándékkal mennek be a
lakásokba, pl. fát akarnak
eladni, vagy hordót akarnak
venni. Elbeszélgetnek, jó
benyomást keltenek, kihív-
ják a kertbe az illetőt, mutas-
sa meg hová kellene a fát
lerakni, stb, s míg a sértett
figyelmét elterelik, addig a
gépkocsiban várakozó társa-
ik átkutatják a lakást, eltulaj-
donítják az értékeket. Ha
ilyet vagy bármilyen hasonló
esetet tapasztalnak, akkor az

ingyen hívható 112-es, vagy
107-es telefonszámra azon-
nal tegyenek bejelentést. Ha
módjuk van felírni a gépko-
csi rendszámát, vagy megje-
gyezni színét, típusát azt is
jelentsék. Arra is figyelje-
nek, ha környezetükben ide-
geneket látnak, akik érdek-
lődnek valami felől. Kérjük,
hogy a közlekedési szabá-
lyok betartásával egymás
biztonságára is figyeljenek –
hívja fel a veszélyekre a
figyelmet a parancsnok úr,
aki a maga és a Vámospércsi
Rendőrőrs személyi állomá-
nya nevében Kellemes ka rá-
csonyi ünnepeket és békés

boldog új évet kíván Vá -
mospércs minden kedves
lakójának

Asztalos János

Érdemes
díszíteni

Vámospércs Város Ön -
kormányzata az előző
évekhez hasonlóan idén
is meghirdeti a legszeb-
ben kivilágított és fel-
díszített porták verse-
nyét. 

A legszebb ünnepi
díszben pompázó házak
lakói a december 21-én
zajló „Mindenki karácso-
nya” programon vehetik
át díjaikat. A zsűri az első
három helyezettet jutal-
mazza.
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