
Tolerancia-díjat kapott
a városvezető

December 9-e a Tolerancia Napja. Ezen a napon a
Hajdúsámsonban megrendezett ünnepségen vette át
városunk polgármestere az EU-Roma Tolerancia Díjat,
amelyet Hajdú-Bihar megyében három évvel ezelőtt
alapítottak. A díjat olyan személyek, országos szerve-
zetek kaphatják meg akik tevékenységük során figye-
lemreméltóan sokat tettek a diszkrimináció el len,
vagyis hogy a többségi és kisebbségi társadalom béké-
sen, egymást tisztelve,megbecsülve éljen együtt.
Ménes Andrea több mint tíz éve foglalkozik aktívan a
kisebbségek, elsősorban a romák helyzetével, ugyanis
bagaméri iskolaigazgatóként is sokat tett a cigányság
felemelkedéséért. Polgármesterré választása után nem
sokkal Vámospércsen Roma Közösségi Házat avattak,
amelynek létrejötte is az Ő érdeme.

A Tolerancia-díjat az előző években olyan neves poli-
tikusok kapták meg, mint Kósa Lajos és Rácz Róbert.

Ezúton is gratulálunk a polgármesterasszonynak,
sok sikert kívánva további munkájához!

Újságíró-tanfolyam
Február elején újságíró-tanfolyamot indítunk Vá -

mospércsen, a foglalkozásokra 16 év feletti fiatalokat és
felnőtteket várunk. A tanfolyam ingyenes lesz. Tíz más-
fél órás foglalkozásra kerül sor Erdei Sándornak, a
Vámospércsi Hírek felelős szerkesztőjének vezetésével.
Szeretnénk megismerkedni a hír, a recenzió, a tudósí-
tás, az információ, a riport, az interjú, a körkérdés és más
műfajok mibenlétével. Akiket érdekel ez a lehetőség,
azokkal találkozunk február 3-án, kedden 17.30 órakor
az Iskola utca 2. szám alatti iskolaépületben, az első
emeleti magyar szaktanteremben. Reméljük, miután a
jelentkezők behatóan megismerkednek az újságírás
főbb tudnivalóival, többen részt vesznek majd a
Vámospércsi Hírek előállításának munkálataiban.
Szívesen vesszük – az igényfelmérés miatt –, ha a tanfo-
lyam tagjai előzetesen jelzik (de nem kötelező!) részvé-
telüket a deidor5@gmail.com e-mail címen.  

Erdei Sándor újságíró, szerkesztő

Az új év hozta meg 
a havat

A várva várt fehér karácsony nem érkezett meg az
idén, így az ünnepek alatt és a rá következő napokban
sem vehették elő a szánkót a kisgyermekes családok.
Az új év beköszöntével, január másodikán végre meg-
érkeztek az első hópihék, majd a szánkózásra alkalmas
hó is. A Kungler család az év első bevásárlását már
szánkóval tette meg, a gyerekek nagy örömére.

Mindenki karácsonya a főtéren
Az adventi vasárnapok

közös gyertyagyújtásai után
az ünnepi készülődés szép
zárása volt a Mindenki Ka -
rácsonya rendezvény a város
főterén. Advent negyedik
vasárnapján forralt bor és
mézes kalács illat lengte be a
városközpontot, ahol sokan
gyűltek össze közös ünnep-
lésre. Ménes Andrea polgár-
mester ünnepet kö szöntő
szép beszéde után a népdal-
kör tagjai egy régi egyházi
énekkel, Grega Csaba általá-
nos iskolás tanuló szintén
karácsonyi énekkel indítot-
ták a műsorblokkot. Utánuk
Sütő Csaba tanár Ady Endre
Karácsony című versét sza-
valta, amelynek szívet – lel-
ket melengető rímjei sokak
szemébe csalt könnyet, mint
ahogy az óvónők és tanár-
nők énekkara is a szép kará-
csonyi dallamokkal. Köztük
énekelt a városvezető is,
amely igen kedves gesztus
volt részéről. A műsorszá-
mok után az önkormányzat
forralt borral, teával, mézes
süteménnyel kedveskedett a
résztvevőknek. A rendezvé-
nyen adta át a városvezető a
legszebben kivilágított por-
ták tulajdonosainak a díja-
kat. Valamennyien egy szép
képzőművészeti alkotást vi -
hettek haza, amely már az
ünnepen díszítette az ottho-
nokat. A program előtt és

alatt is tartott a kirakodó
vásár, ahol apróbb ajándék-
tárgyakat éppúgy lehetett
vásárolni, mint Somogyi
László Gábor kezemunkáját
dícsérő képzőművészeti al -
kotásokat.

Sz. V. É.
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Sokan összejöttek közösen ünnepelni (Fotó: Szabó Jánosné)

Mikulás-ház várta a gyerekeket
A főtéri parkban december 5-én a délutáni órákban

Mikulás-ház, és benne a nagyszakállú télapó várta a
gyerekeket. A programot a Pircsike Egyesület szervez-
te, amelynek tagjai több adventi eseményben is aktí-
van közreműködtek. A vállalkozó szelleműek közös
fotót is készíthettek a Mikulással,, amelyek a
www.vamospercs.hu honlapon megtekinthetőek,
valamint egyedi fényképeket is lehet rendelni, aki sze-
retné emlékbe eltenni a Mikulással készült közös
fotót. 

A fényképrendeléseket a könyvtárban Nyakas
Gábornénál lehet leadni.Adventi vásár is volt a főtéren (Fotó: Szabó Jánosné)

A legszebb fényű porták
„A legszebben kivilágított porta” verseny díjazottjai:

Czentye Tibor Rövid u  13. sz.
Komé Miklós Teleki u. 13. sz.
Bogdács Tamás Jókai utcai lakosok.

Eredményekben gazdag boldog új évet kíván
minden kedves vámospércsi lakosnak a város önkormányzata!

A Kunkler család: a kevés hónak is lehet örülni
(Fotó: Sz. V. É.)

A Magyar Kultúra Napja
alkalmából reprezentatív ki -
állítást szervezünk a művelő-
dési házban. A kiállítás része
annak a tárlatsorozatnak,
amelyet a Méliusz Juhász Pé-
ter Megyei Könyvtár és Mű-

velődési Központ vándorol-
tat a megyében. A kiállítás
helye: Művelő dési ház kiállító
terme. Időpont: 2009. ja nu-
ár. 25. (vasárnap) 15.00 óra.

Minden kedves érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Meghívó „Vármegye” kiállításra

A Vámospércsi Hírek
januári és februári számát a
kedves előfizetők változat-
lan feltételekkel kapják
meg. Az új költségvetési
évben, amely március-
ban kezdődik tájékoztatást

adunk az előfizetés feltéte-
leiről! Az előfizetéseket
ezután kérjük megújítani
az újságban található meg-
rendelőlapon.Türelmüket
és megértésüket köszön-
jük!

Tisztelt Olvasóink!

A gyerekek érdeklődve hallgatták a Mikulást
(Fotó: Rádi Levente)
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Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december

16-án tartotta következő rendes ülését. Elsőként Ménes Andrea polgár-
mester tartott polgármesteri tájékoztatót a legutóbbi testületi ülés óta tör-
téntekről, melyet a testület elfogadott. Ezt követően a temetőkről és a temet-
kezésről szóló 10/2005.(VII.08.) ÖR. módosításáról döntött a testület, a ren-
delet mellékletében szereplő szolgáltatások meghatározásában és azoknak
áraiban történtek módosítások. Egyéni kérelemben határozott a testület, a
GéSz-Gaál és Sziklás Kft. kérelme tárgyában a Kft. tulajdonában levő
Vámospércs Bocskaikert 3068/3 hrsz-ú területre vonatkozóan a rendezési
terv módosítását elindítja, „egyéb” besorolásra, az önkormányzat a rende-
zési terv módosításával kapcsolatosan pénzügyi kötelezettséget nem vállal,
az eljárással kapcsolatos összes díj a kérelmezőt terheli. Ügyrendi kérdésben
a testület elfogadta a 2009. év első félévi munkatervét, az ülések időpontjai
2009. január 26., március 2., március 30., április 20., május 25., június 22. Az
Adó- és költségvetési Iroda vezetőjének előterjesztése után az
Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztést a testület megtár-
gyalta és elfogadta, valamint a nehéz pénzügyi helyzetre való tekintettel, a
felhalmozási bevételek terhére engedélyezte az alábbi kifizetések teljesíté-
sét: a közalkalmazotti törvény és a munka törvénykönyve alapján foglalkoz-
tatottak részére 2008. 07-12. hó időszakra tervezett étkezési utalvány össze-
géből 2 havi utalvány összegét biztosít azoknak a munkavállalóknak akik az
elmúlt 6 hónapban semmilyen formában nem kapott étkezési hozzájáru-
lást, a nyugdíjasok részére tervezett 2500 Ft/fő tervezett támogatást, vala-
mint a non-profit szervezetek részére még ki nem fizetett támogatást, ame-
lyek az önkormányzat 2008. évi költségvetésébe betervezetten el voltak
fogadva, valamint módosításra került az önkormányzat 2008. évi költség-
vetési rendelet is, illetve rendeleti úton szabályozásra került a 2009. évi költ-
ségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló előterjesztés is. Ezután
beszámolót tartott Dr. Rácz Norbert, Vámospércsi Humán Szolgáltató
Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója a 2008. évről, amelyet a testület
elfogadott. Következő napirend szerint  a hulladékkezelési helyi közszol-
gáltatásról szóló 9/2005.(VI.10.) ÖR. módosításáról döntött a testület, a
2009. évi díjkalkulációk tekintetében az AKSD Kft. megtette az ajánlatait, a
döntés értelmében 2009. január 1-jétől 322, 41 forint/ 1 db 120 literes kuka
egyszeri ürítési díja, valamint a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
folytasson egyeztetést az AKSD-vel a díj csökkentésének lehetőségéről. A tár-
sulásokkal kapcsolatban is több döntést hozott a testület: a Hajdúhadház
Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Mikrotérségi
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításához hoz-
zájárult, és felhatalmazta a polgármestert a módosított Társulási
Megállapodás ellenjegyzésére, a Mikrotérségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának a módosítását elfogadta, felkér-
te Pataki János intézményvezetőt a szakmai program, és a Szervezeti és
Működési Szabályzat átdolgozására, úgy, hogy az az Alapító okirat és a
Társulási Szerződés módosítását kövesse- és amennyiben erre sor kerül, azt
jóváhagyja, valamint  a testület hozzájárult ahhoz, hogy 2009. június 30-ig a
Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetésére az integrá-
cióra nekitettel ne kerüljön megpályáztatásra, hanem a szakmai vezető
kerüljön megbízásra az intézmény vezetésére. Beszámolót tartott Veres
István tervező (P-ART Stúdió Kft.)  a város településrendezési terveinek állá-
sáról, melyet a testület elfogadott, valamint a  Helyi Építési Szabályzatának
és szabályozási tervének elhatározott és folyamatban lévő 2008. évi módo-
sításához szükségesnek tartja a külterületekre vonatkozóan hiteles digitális
alaptérkép beszerezését a testület, ezért a Hajdú Bihar Megyei Földhivatal
2 299 025 Ft+áfa ajánlatával szemben elfogadta a Nemzeti Kataszteri
Program KHT. T-990/2008 sz ajánlatát, mely szerint 345 873 Ft+áfa díj elle-
nében településrendezési terv készítéséhez átadja a területre vonatkozó
adatállományt, az összeget az önkormányzat 2008. évi költségvetési terhére
biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Az
egyebek között elsőként döntés született arról, hogy az önkormányzat egyet -
ért azzal, hogy Vámospércsen egy korszerű járóbeteg-szakrendelő épüljön,
és ebből a célból pályázatot kíván benyújtani az Egészségügyi Minisztérium
TIOP 2.1.2/08/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és
fejlesztése c. pályázati felhívására, a fejlesztés helyszínéül kijelöli
Vámospércs, Marinka 476/9 hrsz.-ú ingatlant, a projekt költségvetése
1 052 000 000 Ft, ebből az igényelt támogatás 999 400 000 Ft, az önerő mér-
téke 52 600 000 Ft, mely a Vámospércs Város Önkormányzata által biztosí-
tott ingatlan, elfogadta az előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képező
fejlesztési megállapodást és felhatalmazta a polgármestert a dokumentum
aláírására, és a Képviselő-testület kezdeményezi non-profit gazdasági szer-
vezet megalapítását, amelyhez szükséges készpénz rendelkezésre állását, a
fejlesztési megállapodásban rögzített tulajdoni hányad arányában, költség-
vetésében biztosítja nyertes pályázat esetén. A testületet ezt követően arról
határozott, hogy a Helyi Településfejlesztési Akciók (ÉAOP-2007-5.1.1.E)
kiírásra „A városi és községi szolgáltatásának körének bővítése
Vámospércsen” címmel pályázatot nyújt be, a nyertes pályázatra bruttó
összköltség 55 014 889 Ft. előirányzatot figyelembe véve 49 029 270 Ft. álla-
mi támogatás mellett az 5 985 619.Ft önrészt Vámospércs Város
Önkormányzata a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja.  A Görgey u. bur-
kolatfelújítás tervének elkészítésére és a szükséges közútkezelői hozzájáru-
lás megszerzésére Tervezési Szerződést köt a VIATERV Magas-és Mélyépítő
Tervező KKT-val  bruttó 20 ezer forint értékben , illetve megbízási szerző-
dést köt a CSI-RI ‘97 Tervező és Szolgáltató Betéti Társasággal 100 ezer forint
+áfa  értékben, melynek az összegeit az Önkormányzat a 2008. évi költség-
vetés terhére biztosítja, és felhatalmazta a polgármestert a tárgybani szer-
ződés aláírására. Ezután a jegyző személyi illetményéről döntött a testület,
majd a polgármester szóbeli tájékoztatót adott a Pannon GSM
Szolgáltatóval kapcsolatban. Következő pontban döntött a testület arról,
hogy a Földanya Alapítványtól az „Ültess Fát a jövőnek Staféta” keretében az
Önkormányzat megrendel 7000 Ft+áfa/csomag áron 200 db (50 db kocsá-
nyos tölgy, 50 db platán, 50 db nyír, 50 db vörös tölgy) szabad gyökerű, 40-
60 cm magas facsemetét, melynek az összegét az Önkormányzat a 2008. évi
költségvetés terhére biztosítja. Ezután a testület elfogadta a Hajdúhadházi
Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Nyíradonyi
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását és az
annak mellékletéül szolgáló Működési és Elszámolási Szabályzatát, valamint
elfogadta a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodását a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladat fel-
vételével, valamint a települések lakosságszámainak 2008. január 1. állapot-
nak megfelelő aktualizálásával történő módosításait, és felhatalmazta a pol-
gármestert a dokumentumok aláírására. A képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy a 2008. évi közmeghallgatást kitűzi 2008. december 29-én 18 órá-
ra amelynek helye: 4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám alatti Általános Iskola
tornaterme, és egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a helyben szo-
kásos módon hirdesse ki és tájékoztassa a lakosságot a közmeghallgatásról
szóló testületi döntést, majd minden települési képviselő megkapta a
vagyonnyilatkozathoz szükséges dokumentumokat, amelyet minden
évben el kell készíteniük a képviselő- testületet tagjainak, a dokumentumok
leadási határideje 2009. január 31. A testület ezt követően zárt ülésen foly-
tatta a munkáját.

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december
29-én tartotta következő ülését, elsőként  módosította a Debreceni
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás   37/2008.(II.04.) ÖH-val
jóváhagyott Társulási Megállapodását és elfogadja a Megállapodás módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 1. számú melléklet szerint,
valamint módosította a Alapító Okiratát módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalat szövegét a 2. számú melléklet szerint, és felhatalmazta a pol-
gármestert a dokumentumok aláírására. Második napirendi pontban dön-
tött a testület arról, hogy a Szociális Szolgáltató Központ intézményén belül
működő közösségi pszichiátriai ellátás feladatot – pályázati támogatás irán-
ti kérelem elutasítása miatt - jogutód nélkül megszünteti és az engedélyezett
szakmai tevékenységet ellátó két fő közalkalmazotti státuszt 2009. január
31-től megszünteti, felkérte a polgármestert, hogy a döntésről az intéz-
ményvezetőt értesítse és kérje fel a szükséges munkáltatói intézkedés meg-
tételére, és a  létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat elkészítéséről az Adó és
Pénzügyi irodavezető gondoskodjon. Ezután a polgármester tájékoztatta a
testület tagjai a közmeghallgatás napirendi pontjairól, majd a testület tagjai
a közmeghallgatásra kijelölt helyre átmentek, és 18 órai kezdettel a 2008.
évi közmeghallgatás megkezdődött, ahol elsőként Tasó László országgyűlé-
si képviselő tartott beszédet az önkormányzatok helyzetéről és a térségben
történtekről, majd Ménes Andrea polgármester beszámolt a lakosság előtt a
testület és a hivatal 2008. évi munkájáról. A közmeghallgatás végén a lakos-
ság tehetett fel kérdéseket a polgármesternek, amelyekre azonnal válaszolt.
A kérdések megválaszolását követően a közmeghallgatás véget ért.

Ménes Andrea polgármester

Tűzoltóink a város álmát is őrzik
Városunk és környéke a

térképen tűzvédelmi szem-
pontból fehér foltnak számí-
tott, ugyanis tűz esetén hoz-
zánk csak-csak, de a környe-
ző településekre tíz percen
belül nem ért el a tűzoltó
autó. Működött ugyan, több
mint száz éves múlttal ren-
delkező önkéntes tűzoltó-
ság, de sem felszereltség-
ben, sem személyi állomány-
ban nem tudtak volna „nagy
tüzekkel” megbirkózni. Ép -
pen ezért nagy öröm érte
Ménes Andrea polgármes-
tert, amikor megkeresték
azzal a céllal, hogy Köz -
testületi Tűzoltóság alakul-
hat. Régi vágya volt ez a tele-
pülésnek, s több hónapos
előkészítő munka után 2008
december elsején ez a vágy
meg is valósult. Toborzással

választották ki azt a tizenhá-
rom főt, akik a vámospércsi
központ alkalmazottai lesz-
nek, de az összes létszám
huszonegy fő. Közülük nyol-
can a nyíradonyi őrsön tel-
jesítenek szolgálatot. Vala -
mennyien munkanélküliek,
így a Munkaügyi Központ
támogatja az alkalmazásu-
kat. Parancsnokuk, Ozsváth
Zoltán debreceni hivatásos
tűzoltóból lett a Köztestületi
Tűzoltóság vezetője, mellet-
te Ménes Andrea polgármes-
ter az elnöki, míg Tasó
László Nyíradony polgár-
mestere  az alelnöki pozíciót

tölti be. A parancsnok fel-
adata az állomány képzése, a
technikai felszerelés biztosí-
tása, nagyobb tűzeseteknél
az oltás koordinálása. Mű -
ködési területük Nyíráb -
rány, Fülöp, Nyírmárton -
falva, Nyíracsád, Nyírlugos,
Nyíradony és természetesen
Vámospércs. A tűzoltólakta-
nyát az önkormányzat alkal-
massá tette a megnöveke-
dett állomány elhelyezésére,
a technikai eszközöket pe -
dig a feladatok ellátására. Itt
éjjel–nappal működik a hír-
adó ügyelet, ahová a 105-ös
segélyhívószámról érkező

telefonokat fogadják az ellá-
tási körzetből. Ezeken a tele-
püléseken az állomány tagjai
látják el az elsődleges tűzol-
tási és műszaki mentési fel-
adatokat. Az elmúlt egy hó -
napban hét esetben riasztot-
ták tűzoltóinkat, akik sikere-
sen helytálltak. Több alka-
lommal tartanak gyakorlato-
kat, de tervezik nagyobb
cégeknél, intézményeknél  is
a gyakorlatozást, hogy szük-
ség esetén mindenre fel
legyenek készülve – tájékoz-
tatta lapunkat Ozsváth Zol -
tán parancsnok.

Sz. V. É.

A technika és a felszerelés megfelelő

Ozsváth Zoltán

EMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

a 2 évvel ezelőtti 2007. 01. 03. szomorú napra,
amikor szerető férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk  

BÍRÓ SÁNDOR
Örökre itt hagyott bennünket.

Két évre visszaemlékezve nagyon fáj,
Akit szerettünk, nincs köztünk már.
Nélküle szomorú, üres a házunk,
Most sem hisszük el, hogy hiába várunk. 
Lehet, hogy újra eljön a tavasz,
Nélküled soha nem lesz ugyanaz.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De azzal őt nem hozhatjuk vissza.
Szívünk fájdalma örökké megmarad.
Mindent adhat az ég kétszer,
Márványt, kincset, palotát,
Csak egyet nem adhat kétszer,
Olyan szerető jó férjet, drága jó
Édesapát, apóst s nagyapát, mint Te voltál.

Fájó szívvel rád emlékezik: bánatos feleséged
fiad és családja, lányod és családja.

Tormaszerződés-kötési 
lehetőség 

a Hungaro Torma Kft.-nél. 

2009 február 2. és 10. között 
a kft. bagaméri telephelyén: 

4286 Bagamér, 
Rákóczi u 32. 

Telefon: 52/388-312.

Vámospércsen 
február 7-én, szombaton reggel 8 óra

és délután 16 óra között 
a művelődési házban.

SÁNDOR FERENC 

emlékére
Ferenc nap alkalmából

„Még visszavárlak minden este,
Mikor a csillagok kigyúlnak,

Hívlak százezerszer,

Míg szavaim sírásba borulnak,

Milyen szomorú,

Mindig egyedül lenni,

Valakit mindenütt

Hiába keresni.”

Emlékeznek: 
felesége, gyermekei,

menyei, unokái
és dédunokája

EMLÉKEZÉS

id. ÁSZTAI BÉLA 
halálának 3. évfordulójára

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.

Nélküled szomorú, üres a mi házunk,
Nem hisszük el, hogy hiába várunk.

A temető csendje ad nekem nyugalmat,
Szívünk fájdalma örökre megmarad.

Mindent adhat az ég kétszer,
Márványt, kincset, palotát,

Csak egyet nem adhat kétszer,
Szerető édesapát.

Soha nem feledi felesége,
lányai:

Zsuzsa és családja, 
Éva és családja

Változás az orvosi rendelésben

2009 január 5-től változás történt a háziorvosi és gyer-
mekorvosi praxisok rendelési időpontjában.

Dr. Suba László
Hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt, kedden, csütör-

tökön délután fogadja a betegeket.

Dr. Erdei Ágnes
Hétfőn, szerdán, pénteken délután, kedden, csütör-

tökön délelőtt rendel.

Dr. Mechler Andrea gyermekorvos
Hétfőn, szerdán, pénteken délután, kedden és csü-

törtökön délelőtt fogadja a beteg gyerekeket.

A művelődési ház és könyvtár 
ezúton is értesíti kedves olvasóit,  

hogy 2009. január 5-től 
a könyvtár ismét várja látogatóit. 

Nyitva tartás:
Hétfő–péntek: 9-től 18 óráig. 

Szombat: 9-től 13 óráig.

Sikerekben gazdag,
Boldog Új Évet Kíván 

a Vámospércsi Ifjúsági
és Programszervező
Egyesület (VIP) 

a város valamennyi 
kedves lakójának!  

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

LAKATOS JÁNOSNÉ
sz.: Kocsis Sára

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

részvéttel osztoztak.

DECEMBERBEN SZÜLETTEK

TÉGLÁSI PATRIK (Téglási Szabolcs és Gujás Réka)
SZABÓ BÁLINT BENCE (Szabó Bálint és Kállai Anita)
LEHEL LŐRINC LEVENTE (Lehel László és Molnár Edit)
ÁDÁM DOMINIK (Ádám József és  Dorogi Ildikó)
LUKÁCS EDINA (Lukács Gábor és Varga Zsuzsanna)

A NOVEMBERI NÉVSORBÓL KIMARADT

VARGA ROLAND (Varga Sándor és Végvári Krisztina)

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK

LAKATOS JÁNOSNÉ (sz.: Kocsis Sára)
KOVÁCS ISTVÁN IMRE
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A közelmúltban három
nyugdíjas-búcsúztatóra is
meghívást kapott szerkesz-
tőségünk. Három hölgy,
akikről senki nem mondja
meg, hogy nyugdíjas korúak,
kezdte meg megérdemelt
pihenő éveit, mindhárman
hosszú szolgálat után. 

Forgács Im réné Verácska,
az ok mányiroda vezetője
több mint negyven év mun-
kaviszony után, míg Szabó
Károlyné Ágika csaknem 20
év kézbesítői munka után –
elmondásuk szerint öröm-
mel – néznek a nyugdíjas
évek elé, és boldogan tekin-
tenek vissza az aktív pályafu-
tásukra. Rádi Katika szintén
közel négy évtizedes mun-
kaviszony után január 9-én
került véglegesen nyug-
állományba. Egészségügyi
vég zettségéből következő-
en 1970-től asszisztensként
dolgozott füll-orr-gégészeti
osztályon, majd a 10 évig a
Vakok és Csökkentlátók In -
tézetében. 2002-ben ke rült
a helyi Idősek Ott honába
klubvezetőként. Megsze rez -
te a szociális szervezői és
gondozói képesítést, a tanul-

taknak jó hasznát vette a
munkája során. Sok szép
emléket őriznek a kollégák-
kal eltöltött napokból, he-
tekből, hónapokból. Ők
letették a magukét a társada-
lom asztalára, most már a
családtagjaikkal való törő-
dés, az unokákkal való foglal-

kozás lesz a legfontosabb
napi teendőjük. 

Mindhármójukat szép sza -
vakkal köszöntötte a  mun-
kahelyi vezetőjük és a kollek-
tíva, akiket természetesen
vendégül láttak a búcsúzó
frissnyugdíjasok. Forgács
Im ré nének és Rádi Katalin -

nak Ménes Andrea polgár-
mester, míg Szabó Károly -
nénak Deákné Hol hós Mária
és Avacz János postavezetők
mondtak kö szönetet a lelki-
ismeretes munkáért, és kí -
vántak szép nyugdíjas éve-
ket.

Sz. V. É.

Évtizedek munkája után nyugdíjban

Nehéz megélni a piacozásból (is)
Nem volt nehéz megtalál-

ni a helyi piacot, csak a meg-
pakolt szatyrokat cipelő
asszonyok nyomát követtük,
s az elvezetett bennünket a
vásártérre. Szikrázó napsü-
tés, élő és művirágok, gyer-
tyák, mécsesek (lévén halot-
tak napja előtti héten já -
runk), egy még nyitva tartó
zöldséges stand, használt és
új ruhák, cipők, ágytakarók,
háztartási felszerelések képe
fogadott a már részben kiü-
rült piactéren – szombaton
délelőtt fél 11-kor. 

E sorok íróját némiképp
meglepte, hogy a kofák már
ilyen korán pakolnak, készü-
lődnek hazafelé, hiszen a
debreceni piaccsarnokban
– mely a vámospércsivel el -
lentétben a hét minden nap-
ján nyitva tart– akár még dél-
után négykor is találunk áru-
sokat. De mint megtudtuk
az egyik, mindenféle hazai
és külföldi gyümölcsöket-
zöldségeket árusító eladó-
tól: ez itt így szokás. Az itt
élők a tapasztalatok szerint
reggel 7 és 9 között bonyo-
lítják le a bevásárlást. Az áru-
választékot látva nincs túl
nagy különbség egy nagyvá-
rosi standéhoz képest, bár
az árak kicsit drágábbak.
Persze ez is érthető, hiszen a
ládákban sorakozó para-
dicsom, paprika, hagyma

több ségében Békés megyei
termelőktől származik, így
az eladási árat nem az előál-
lítás költsége, hanem a be -
szerzés éppen aktuális ellen-
értéke határozza meg.  Ab -
ban a megkérdezett többi
árus is egyetértett, hogy már
a piac sem a régi; egyre nehe-
zebb megélni ebből, hiszen
az évek óta fokozódó pénzte-
lenség miatt érezhetően
gyengébb a forgalom. Köz -
vetlenül a bejáratnál árulja
szebbnél szebb palántáit –
többek között holland ár -

vácskát, krizantémot, száz-
szorszépet – Kincses Károly -
né, aki Monostorpályiból jár
ide már évek óta. Mint
mondja, másfél évtizede csa-
ládi vállalkozásban foglal-
koznak virággal – gyermekei
Debrecenben árulnak, ő
Vámospércsen – ám leszá-
mítva a befektetett tőkét (e
növények javarészt fűthető
fóliasátrakban növekednek)
üzemanyagot és energiát
igazán nagy hasznuk nin-
csen a növénytermesztésből.
Alacsony haszonkulccsal

árul (az árvácska tőjén konk-
rétan 20 forintja lenne plusz-
ban, melyet az útiköltség
szinte azonnal el is visz),
mert neki a legfontosabb,
hogy a vevői elégedettek
legyenek, és visszatérjenek
időről időre hozzá. Át -
ellenben a ruhaárus hölgy is
már pakol, s csatlakozva a
többiek véleményéhez, ő is a
kis piacok zsugorodásáról,
az egyre nehezedő megélhe-
tésről panaszkodik. Neki
pedig még viszonyítási alap-
ja is van, hiszen debreceni-
ként évek óta járja a környe-
ző települések, Nyírábrány,
Nyírlugos, Hosszúpályi pia-
cait, s mint meséli, hasonló-
an pang a piac mindenütt.
Az embereknek nincs pén-
zük, ezért inkább a használt,
olcsóbb ruhákra van keres-
let. A vásártér végén új,
főként kínai ruhaneműk
(bemelegítők, pulóverek,
dzsekik, cipők) hevernek a
földön kupacokban, óriási
mennyiségben. Az eladók
nem túl beszédesek, talán
nem is hazánk fiai, vagy egy-
szerűen csak lekötötte
figyelmüket a dobozolás.
A megmaradt árukészlet
mennyiségét látva – ők sem
ezen a napon ütötték meg az
év üzletét.  

Hassó Adrienn

Hajdúmúltunk
emlékezete

1605. december 12-én a
Korponai-kiváltságlevélben
adományozott városi kivált-
ságokat Bocskai István feje-
delem a településnek. A 400
éves évforduló alkalmából,
2005-ben került emléktábla
a városháza falára, amelyet
azóta évről évre megkoszo-
rúznak a város vezetői.

December 12-én Ménes
Andrea polgármester ünne-
pi köszöntőjét követően a
gyerekeké volt a főszerep,
akik szép számban részt vet-
tek az ünnepségen és elhe-
lyezték az emlékezés koszo-
rúját a márványtáblán.

A gyerekek is koszorúztak
Fotó: Szabó Jánosné)

Forgács Imréné Szabó Károlyné kollégáival Rádi Katalin

A piacra 10 óráig érdemes menni (Fotó: Sz. V. É.)

Karácsonyi műsor 
Iskolánkban 2008. december 19-én volt az  utolsó

tanítási nap. Hagyományainknak megfelelően kará-
csonyi műsorral zártuk az évet. Az adventi készülődés
hangulatát emelte a színvonalas előadás, amellyel a
2.a-b-c osztályok tanulói ajándékoztak meg bennün-
ket. A didergő király című mese bemutatása magával
ragadta a közönséget. Lelkes tapssal fejezték ki köszö-
netüket. 

Köszönetünket fejezzük ki a tanulók felkészítéséért
Jankovics Magdolna, Rácz Ildikó, Tanka Ilona, Ráczné
Stummer Ibolya, Sütő Csaba kollégáknak, valamint
Nagyné Ács Erzsébet lelkipásztor,zenetanárnőnek.

Ételrecepteket várunk!
Felhívásunkra egy olvasónk küldött be recepteket.

Hajdu Zoltánnétól olyan ételek leírását kaptuk meg,
amelyeket gyermekkorában gyakran evett, és emlékei
szerint nagyon finomak. Bízunk benne, hogy mások is
követik példáját, s eljuttatják a szerkesztőségbe azokat
a recepteket, amelyek a mai világban már kuriózum-
nak számítanak, ritkán kerülnek az asztalokra, de elké-
szítésük egyszerű, laktatósak és nagyon finomak.

KUKORICALEPÉNY

40 dkg kukoricalisztet leforrázunk 7 dl forrásban
lévő tejjel. Habverővel csomómentesre, simára kike-
verjük, majd hozzáadunk 7 dkg fagyos zsírt, ezzel is
kikavarjuk. Fél deka sóval, fél citrom reszelt héjával.

15 dkg porcukorral ízesítve 5 felvert tojást beletéve
kikavarjuk.

Alaposan kizsírozott tepsibe öntve forró sütőbe
csúsztatjuk, majd kis idő múlva a hőmérsékletet csök-
kentve tűpróbáig sütjük. (Egy fogpiszkálót beleszúrva,
ha már nem ragad rá a tészta, kész van.)

KÁPOSZTÁS POGÁCSA

50 dkg lereszelt édes káposztát enyhén besózunk,
majd fél óra állás után alaposan kifacsarjuk. 2 evőkanál
felhevített olajon 1 evőkanál cukrot karamelízálunk,
borsozzuk, ha kell, még sózzuk, majd állandó keverés
mellett puhára pirítjuk.

Kihűtjük, 5 dk élesztőt 1 dl kevés cukorral ízesített
meleg tejben feloldunk, tetejére lisztet szórunk, majd
megvárjuk, míg „felhabzik”. 1 kg lisztet 1 dkg sóval, a
megfuttatott élesztővel a kihűlt párolt káposztával
rugalmas tésztává gyúrjuk. (ha kell, adunk bele még
langyos tejet)

Letakarva duplájára kelesztjük. Ismét összegyúrjuk,
majd másfél centi vastagra kinyújtjuk. Tetejét késsel
bevagdossuk, pogácsaszaggatóval kiszúrjuk.

Vékonyan kikent tepsibe lerakjuk, tetejét tejes fel-
vert tojásfehérjével lekenjük. Meleg helyen 20 percig
kelesztjük, majd forró sütőben pirosra sütjük.

,,Művészpalánták” bemutatkozása
Művészeti iskolánk

életében jelentős ese-
mény volt a decem-
ber 10-i dátum. Ezen
a napon mutatkozott
be a zene- és a képző-
művészeti tagozat.

A kiállítást Ménes
Andrea polgármester
köszöntő szavaival
nyitotta meg, majd a
zenetagozatosok előadását hallgathattuk meg.

Zongora tanszak: Nagy István, Török Márta, Kozáp
Loretta, Gellén Gréta, Csontos Rita. Tanáruk:
Horváthné Nagy Gabriella

Gitártanszak: Páll Attila, Tanka Ákos Mézes Márk,
Szabó Odett, Mézes Attila. Tanáruk: Mihály Katalin

Mindkét tanszakon tanuló diákok nagyon ügyesen
adták elő az órán tanult zeneműveket. Gratulálunk!

Kiállításunk anyaga a festő, szobrász- és grafikatan-
szakokon alkotó diákok munkáiból állt össze.

A színes rajzokat és szobrocskákat népes közönség
tekintette meg. Tanáraik: Somogyi László Gábor (fes-
tészet, szobrászat), Elekné Laczkó Judit (grafika)

Örülünk, hogy sokan tisztelték meg jelenlétükkel a
bemutatkozó kiállításunkat.

A megnyitót követően karácsonyi ajándéktárgyakat
vásárolhattak meg az érdeklődők.

Elekné Laczkó Judit



Óvodások betlehemes műsora
Az óvodában évről évre

megelevenedik a bibliai
történet a kis Jézuska szüle-
téséről. A nagycsoportosok
hat éves korukat megha-
zudtoló fegyelmezettség-
gel és ko molysággal készül-
nek erre a műsorra. Az idén
Csere Ist vánné és Szemán
Marianna tanította be a gye-
rekekkel a megható jelene-
tet, amelyet advent harma-
dik vasárnapján a zsúfolá-
sig megtelt  imateremben is
bemutattak a gyerekek.
Ezen kívül hagyományosan
az Idősek Ott hona lakóit
is megörvendeztették a
csöpp ségek a mű sorral,
majd az ünnepi készülődés
zárásaként az óvodában
rendezett karácsonyi ün -
nepségen az óvodás társak
és óvó nénik is részesei vol-
tak az előadásnak.

Nekünk is jár a Mikulás
Az Idősbarát Nyugdíjas

Klub tagjai egyetlen jeles
eseményt sem hagynak
ünneplés nélkül. Így volt ez
Mikulás-napkor is, amikor
közösen várták a télapót, aki
természetesen meg is érke-
zett a csoport tagjaihoz.
Vidám délutánt töltöttek
együtt, feledve betegséget,
gondokat, bajokat. Váradi
Jánosné Hajnalka – aki nem-
régiben vonult nyugdíjba a
Családsegítő és Gyermek -
jóléti Szolgálat éléről – a
Megyei Nyugdíjas Szövetség
elnökeként vett részt a prog-
ramon, amely pozíciót no -
vember óta tölti be.

Vidám délután 
a Mikulással

(Fotó: Szabó Jánosné)

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

„Bundás bál” retróbulival 

Advent harmadik hétvé-
géjén a Vámospércsi Ifjúsági
Programszervező Egyesület
(VIP), Bundás bált szerve-

zett a művelődési házban. A
vendégeket Molnár Emese,
az egyesület alelnöke kö -
szöntötte, majd közösen fel-

díszítették az egyesület
fenyőfáját, amelyre a díszek
mellett kívánságok is kerül-
tek. A díszítést követően for-
ró teával, forralt borral és
pogácsával kedveskedtek a
szervezők a résztvevőknek,
akik a retróbulinak is része-
sei lehettek. Együtt ropták a
táncot a szülők és gyerekek,
amely ritka alkalomnak szá-
mított. Az egyesület tagjai
ezúton köszönik a szülők és
barátok támogatását és nagy-
nagy örömmel fogadták a
biztatást a helyi fiataloktól,
hogy a jövőben is szervezze-
nek hasonló rendezvénye-
ket.

A VIP tagjai igyekeznek
sok színes programmal hoz-
zájárulni a város kulturális
életéhez.

Kovács Zoltán

Segítettünk Pistikének
Advent idején jött a hír,

hogy súlyos beteg kis-
fiú gyógyulásához kérnek
segítséget a kétségbeesett
szülők, Demeter János és
Méhész Ildikó. 

Most is bebizonyoso-
dott, hogy a bajban össze-
fognak az emberek. Ki -
helyezett véradást szer-
veztünk, hogy a kisgyer-
mek mielőbb megkapja a

kezeléséhez nélkülözhe-
tetlen vérmen nyiséget.
Hetvenki len cen jelentek
meg a véradáson, közü-
lük ötvennyolcan feleltek
meg a vizsgálatok után
arra, hogy donorként se -
gítsék az öt éves kis-
fiú gyógyulását. Töb ben
Debre cenbe is beutaztak,
hogy a Véradó Ál lomáson
közvetlenül ad janak vért,

ezzel is segítve Pistike
gyógyulását. Infor máci -
óink szerint a gyermek
napról napra jobban van,
mindannyian bí zunk a
gyógyulásában. 

A szülők, nagyszülők és
hozzátartozók ezúton is
kö szönik mindenkinek,
aki a véradáson való rész-
vétellel segített egy sú -
lyos beteg kisfiún.

Ünnepi terítékekből nyílt
kiállítás a művelődési ház-
ban, amelyet az advent idő-
szakában tekinthettek meg a
látogatók. 

A rendhagyó kiállítás
Tóth Enikő keze munkáját
dicséri, aki hivatásszerűen
foglalkozik esküvők és ren-
dezvények szervezésével és
lebonyolításával, amelyek
elengedhetetlen kelléke az
impozáns és reprezentatív

berendezés és a különleges
terítés. Ezekből láthattak
ízelítőt a kiállítás látogatói,
akik elismeréssel szóltak a
látottakról, valamennyien
szép esztétikai élményekkel
és ötletekkel gyarapodtak,
amelyek segítségével – talán
– az otthonokban is szép
ünnepi terítékek készültek.
A szervező Múlt és Jövő
Egyesület szándéka bizo-
nyosan ez volt.

Különleges kiállítás

Munkatársaink szervezé-
sében hátrányos helyzetű
kisiskolás gyermekeknek
tartottunk kézműves foglal-
kozást. Tíz vállalkozó kedvű
gyermeket láttunk vendégül
a szolgálat közösségi termé-
ben. Az „Adventi készülődés
a Mikulással és a Kram -
pusszal” programot a szolgá-
lat dolgozóinak adományai-

ból valósítottuk meg. A csa-
ládgondozók által össze-
gyűjtött természetben talál-
ható termésekből (tobozok,
borostyán, fenyőágak, dió,
magvak, bogyók), karácso-
nyi szalvétákból készült a sok
fantáziadús játék, ajándék. 

Mikrotérségi
Családsegítő és

GyermekjólétiSzolgálat

„Hátrányos” gyerekeknek

Műsor 
és

Mikulások
Több mint négyszáz

gyermek vett részt a tor-
nateremben megren-
dezett Mikulás-műso-
ron, amely a Hajdú-
Bihar megyei Önkor -
mány zat pályázati tá -
mogatásával valósult
meg. 

Fábry Sarolta ar tista-
művész és négy gyer-
meke lélegzet el állító
mu tatványokkal káp-
ráztatták el a nézőkö-
zönséget, és szép csen-
gettyűhangok is jelez-
ték a szeretetünnep
közeledtét. 

Ménes Andrea pol-
gármester két Mi ku -
lással érkezett, akiknek
puttonyából mindenki-
nek jutott szaloncukor
is Mikulás-nap alkalmá-
ból.

Programok 
az Idősek

Otthonában
Karácsony közeled-

tével az Idősek Otthona
lakóinak is sok prog-
ramban lehetett részük.
Filmvetítések, verses
délutánok, közös ének-
lések, a gyermekek
könnycsalogató műso-
ra és a családtagokkal
közös esemény is hoz-
zájárult az idős embe-
rek szép ünnepéhez. Az
önkormányzat fejen-
ként 3-3 ezer forint
ajándék zsebpénzt is
juttatott az otthon la-
kóinak. 

Krajcsik István vállalkozó
kezdeményezte a doboz-
gyűj tési akciót, amelyhez
hatszáz dobozt is vásárolt. A
jószándékú ötletet örömmel
fogadta a városvezető is és
kezdeményezte az intézmé-
nyek és a hivatal dolgozói-
nál, hogy minél többen kap-
csolódjanak be az akcióban.
254 doboz ajándék gyűlt

össze, amelyet az ünnep
előtti napon a Tegyünk
Együtt Vámospércsért Egye -
sület  tagjai jutattak el a
Családsegítő és Gyermekjó -
léti Szolgálat által javasolt
családokhoz. 

Köszönet mindenkinek
aki bekapcsolódott a ,,Do  -
bozba zárt szeretet" ak-
cióba. 

Betlehemező ovisok
(Fotó: Szabó Jánosné)

Tóth Enikő, a kiállítás „alkotója” (Fotó: Sz. V. É.)

Az elkészített díszeket haza is vitték a készítőik

Két Mikulás osztotta 
a szaloncukrot
(Fotó: Sz. V. É)

Megteltek a dobozok

Közös karácsonyfadíszítés (Fotó: Szabó Jánosné)

Sorbanállás volt a véradáson (Fotó: Szabó Jánosné)
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