
„A nehéz gazdasági helyzet ellenére
sem mondunk le a fejlesztésekről…”
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Ingyenes újság

Az idei év zárásaként
arra kértük Ménes And -
rea polgármestert, hogy
röviden értékelje 2011-es
évet. A város első embere
az interjút azzal kezdte,
hogy évről évre szívesen
beszélne könnyedebb, fel  -
emelőbb témákról mint a
gazdaság – és lenne is
mire büszkének lenni a
kultúra és a közélet egyes
területein –, de abban a
helyzetben amiben ma -
napság a világ és hazánk
is van, egy városi vezető
sem engedheti meg ma -
gának, hogy ne erre
fóku száljon minden ere-
jével. 

– Ha egy mondattal lehet-
ne csak válaszolni, akkor
mit tartana a legfontosabb
eredménynek 2011-ben?

– Azt, hogy minden nyo-
masztó gazdasági körül-
mény és nehéz pénzügyi
helyzet ellenére valamennyi
intézményünk működését
biztosítani tudtuk, folytat-
tuk a már megkezdett beru-
házásainkat és ami szinte
erőn felüli teljesítmény,
hogy új fejlesztéseket is ter-
vezünk és ezek egy részéhez
már sikerült pályázati forrá-
sokat is elnyernünk.

– Akkor kezdjük az utób-
biakkal. Kérem, részletezze,
milyen fejlesztésekről van
itt szó?

– Amint arról korábban
már tájékoztattuk a városla-
kókat a helyi újságon keresz-
tül is, egy jogos lakossági
igénynek szerettünk volna
megfelelni, amikor kerékpár -
út és jelzőlámpás közlekedé-
si csomópont fejlesztésére,
illetve kialakítására adtunk
be pályázatot nemrég. Öröm -
mel mondhatom, hogy a
pályázatunk sikeres volt,
mivel elképzelésünket anya-
gilag is támogatják. Tehát
nyertünk, bár igaz, hogy
csak részben. Eredetileg a
fejlesztés a 48. sz. Debre -
cen–Nyírábrány II. rendű
főút mellett 2354 méteres
szakaszt, valamint a 4905
jelű Vámospércs–Nyírmár -
tonfalva összekötő út mellet-
ti 915 méteres szakaszt érin-
tené, de a támogató ez utób-
bit az alacsony forgalomra
hivatkozva nem tartotta in -
dokoltnak. Mi viszont felül-
vizsgálatot kértünk, amit szá-
mításokkal támasztottunk
alá, és bízunk abban, hogy
erre a szakaszra is kapunk
pénzt.

A másik fontos feladat az
áldatlan belvízhelyzet ren-
dezése, amely nem is olyan
régen komoly gondot oko-
zott. A városlakók előtt nem
titok, hogy ezt a helyzetet
készen kaptuk, pedig véle-
ményem szerint lett volna jó
lehetőség és pénz is koráb-
ban a szükséges munkák
elvégzésére. Ezzel kapcsolat-
ban komoly vitáim is voltak
az érintettekkel, de ez e lé -
nyegen nem változtat, a prob-
 lémát meg kell oldani. Ezért a
képviselő-testület döntött
arról, hogy a belvízproblé-
mák megoldására pályázatot
nyújt be az Észak-alföldi Re -
gionális fejlesztési Ügynök -
ség által kiírt „Belterületi
bel- és csapadékvíz-védelmi
fejlesztések” című pályázati
felhívásra. Ez lehetőséget
nyújt reményeink szerint
arra, hogy a legérintettebb
területeken ezt a gondot meg-
 oldjuk, erre vonatkozóan
részletes szakmai koncepci-
ót készítettünk.

A tervezett fejlesztés az
alábbi utcákat érinti:

– Táncsics utca, 
– Rákóczi u.–Vörösmarty

Mihály u. csomópont,
– Kendereskert u., 
– Alsóvasútsor és Létai út, 
– Szabadság u., Zrínyi u., 
– Kiss u., 
– Kossuth Lajos u.,
– V-10 jelű. gerinccsator-

na és a Létai ér 4/10 sz. mel-
lékágának felújítása, (Gör -
gey utcától nyugatra lévő
területen és a Zsíroskertben
lévő csatorna)

– Marinkán záportározó
kialakítása.

A beruházás tervezett
bruttó bekerülési költsége
313 693. 959 Ft, az igényelt
támogatás 298 009 262 Ft, az

önkormányzat saját forrása
15 684 697 Ft.

Óriási jelentőségűnek tar-
tom, hogy sikeres volt a
szennyvízpályázatunk elő-
készítő, első fordulója. Je -
lenleg ennek a pénzügyi zá -
rását készítjük elő. A kapott
támogatással december 16-
ig kell elszámolnunk. Au -
gusztus 12-én benyújtottuk
pályázatunkat a második for-
dulóra, azaz a megvalósítás-
ra, jelenleg ennek az értéke-
lése folyik. Bízunk abban,
hogy a megvalósítás nettó
3 316 412 600 Ft költségéhez
igényelt 2 741 157 880 Ft tá -
mogatást elnyerjük és a
kivitelezést a következő év
má sodik felében elkezdhet-
jük.

Ebben az évben is nagy
problémát jelentett váro-
sunkban a munkanélküli-
ség. Annak érdekében, hogy
az itt élő munkanélküliek
megélhetési gondján segít-
sünk minden lehetséges pá -
lyázaton részt vettünk, mely-
nek eredményeként vissza
nem térítendő támogatást
kaptunk több szervezettől.

– A Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi
Központtól kapott 46 59 467
Ft támogatásból 341 főt tud-
tunk alkalmazni.

– Az Országos Fog lal -
koztatási Közalapítványhoz
benyújtott pályázaton el -
nyert 2 091 690 Ft támoga-
tásból 3 fő alkalmazására
nyílt lehetőség.

– A Hajdúhadház Több -
célú Kistérségi Társulással
közösen 4 fő álláskereső fog-
lalkoztatására volt lehetőség
a parlagfű program kereté-
ben, melyhez 735 100 Ft
támogatást kaptunk.

Ebben az évben a közfog-

lalkoztatás keretében össze-
sen 348 embert tudtunk
alkalmazni, 316-ot rövid idő-
tartamra (2-4 hónapra), és
32-őt hosszabb időszakra (4-
12 hónapos időszakra).
Közülük 246 dolgozót a
Polgármesteri Hivatal, 102-t
az önkormányzat intézmé-
nyei alkalmaztak. Jó hír,
hogy a közfoglalkoztatásért
felelős miniszter 2012. évtől
olyan mintaprogramokat
indíthat el, amelyben a ki-
adások teljes egészében
(100%-ban) támogathatók.
Eb ben a közmunkaprogram-
ban Vámospércs a Hajdú -
hadházi Többcélú Kistér -
ségi Társulás keretében ve -
het részt, önálló pályázat be -
nyújtásával. 

A Start közmunka prog-
ram keretében lehetőség
lesz 3, 5, és 9 hónapig, napi 8
órában történő foglalkozta-
tásra, amivel végre megold-
hatjuk azt az emberek részé-
ről érkező jogos problémát,
hogy a napi 4 órás, rövid idő-
szakra szóló foglalkoztatás
életszerűtlen és nem oldja
meg a gondokat. Az erre vo -
natkozó pályázatunkat már
benyújtottuk, amelyben há -
rom programot fogalmaz-
tunk meg:

– Téli közfoglalkoztatás:
2012. január 1.–2012. már-
cius 31., valamint 2012.
november 1.–2012. decem-
ber 31. közötti időszakban,
50 fő foglalkoztatása napi
8 órában. 

– Belvízvédekezés, meg-
előzés: 2012. április 1.–2012.
december 31. között 40 fő
foglalkoztatása napi 8 órá-
ban.

– Illegális hulladéklera-
kók felszámolása: 2012. már-
cius 31.–2012. október 30.
között 26 fő foglalkoztatása
3 hónapos időtartamra napi
8 órában.

A programban összesen
116 városlakót tervezünk
foglalkoztatni. A bér és járu-
lék költségük 57 857 760 Ft,
az egyéb közvetlen költség
bruttó 25 916 291 Ft. Sikeres
pályázat esetén ezekre a költ-
ségekre 100% támogatást ka -
punk, mely 83 774 051 Ft.

Szintén jól halad a Járó -
beteg Szakellátó Központ
beruházása is, hiszen éppen
az újság megjelenése napján,
december 9-én tartunk bok-
rétaavatót, ami azt jelenti,
hogy az építkezés elérte az
épület legmagasabb pontját.
Terveink szerint a műszaki
átadás már április 30-án
megtörténhet. 

Ménes Andrea polgármester

Tisztelt 
Vámospércsiek!
Egész évi együttműködésüket 

és támogatásukat megköszönve, 
Vámospércs Város Önkormányzata 

valamennyi dolgozójának, 
és a Városi Képviselő-testületnek a nevében

kívánok mindannyiuknak 
szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket 

és sikeres boldog új évet!

Ménes Andrea 
polgármester

Felhívás!
Vámospércs Város Önkormányzata az idén is sze-

retné, ha a szeretet ünnepére városunk utcái is díszbe
öltöznének, s minél több, szépen kivilágított és ízlése-
sen feldíszített porta tenné még meghittebbé az ünne-
pet. Ennek érdekében meghirdeti a ,,Legszebben kivi-
lágított porta" cím elnyeréséért folyó versenyt. 

A bíráló bizottság december 21-én 18 órától kezdi
munkáját. A három legszebben kivilágított porta tulaj-
donosa a jutalmát december 22-én a főtéri ünnepsé-
gen, a Mindenki Karácsonyán veheti át.

A Pircsike Egyesületnek köszönhetően idén is eljött
városunkba a Mikulás, és krampusza segítségével

minden gyereket megajándékozott. 
Legalábbis azokat, akik jók voltak

A Vámospércsen is működő Kyo. Hungária SE 
karate csapata a novemberben megrendezett 

II. Bushido Európa Kupán sikeresen szerepelt. 
Az első versenyes kilenc karatékából a vámospércsi

Fábián Győzőnek és Mézes Márknak is köszönhetően,
négyen dobogósok lettek. Bronzérmeikhez 

gratulálunk. A képen a dobogósok, edzőikkel



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
november 14. napján rendkívüli ülést tartott.

Első napirendi pontban a testület úgy döntött, hogy az önkor-
mányzati feladatok ellátása, a folyamatos likviditás fenntartása érdekében
korábban megkötött – éven belüli – rulírozó hitelre irányuló kölcsön-
szerződést meghosszabbítja 2011. november 30. napjától 2012. novem-
ber 30. napjáig, és annak keretösszegét továbbra is 75 millió forintban
állapította meg. 

Második napirendi pontban a képviselők megtárgyalták és elfo-
gadták a Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi Belső Ellenőrzési
Tervét, valamint az Önkormányzat 2011–2015. évekre vonatkozó belső
ellenőrzési stratégiai tervét.

Harmadik napirendi pontban az önkormányzat 2011. évi költség-
vetéséről alkotott 2/2011. (II. 15.) számú rendelet módosítását hagyta jóvá
a testület.

Negyedik napirendi pontban a KEOP szennyvízberuházással kap-
csolatban hoztak döntéseket a képviselők: jóváhagyták a megvalósítás
forrásösszetételének módosítását. A képviselő-testület vállalta továbbá a
Közlekedési Hatóság által kötelezően előírt, sávos úthelyreállításon felüli
– a projektben nem elszámolható – burkolat felújítás tervezett nettó
65 652 635 Ft költségéből a Vámospércs Város közigazgatási területén
ténylegesen felmerülő költségek megfizetését a Vámos pércs és Nyír -
mártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás részére, saját
költségvetésének terhére.

Ötödik napirendi pontban döntés született arról, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség által kiírt ÉAOP-5.1.2/D2-11 kódszámú, „Belterületi bel- és csa-
padékvíz-védelmi fejlesztések” című pályázati felhívásra.

Hatodik napirendi pontban úgy határoztak a képviselők, hogy a
„Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt.-nél óvadéki számlán elhe-
lyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási számlájára lehívja fej-
lesztési célú kiadásokra 597 000 Ft-ot.

Hetedik napirendi pontban Munkamegosztási Megállapodás meg-
kötését hagyta jóvá a testület a polgármesteri hivatal valamint a
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Mátyás Király
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Szociális Szolgáltató
Központ, Művelődési Ház és Könyvtár, Élelmezési Intézmény között.

Nyolcadik napirendi pontban a Magyar Ökumenikus Segély -
szervezet EU Élelmiszersegély 2011. évi őszi programjában a Mikro -
térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által elvégzett munkáját
elfogadták a képviselők, és jóváhagyták, hogy 577 család megkapja a
segélycsomagot, és egyben megbízták Vinczéné Gáll Anikó intézményve-
zető asszonyt, hogy a csomagok kiosztását 2011. november 16. és 17. nap-
ján végezzék el.

Kilencedik napirendi pontban arról született döntés, hogy a 2012.
szeptember 3.–9. között megrendezendő, II. Érmelléki Tormafesztivál
megrendezését – anyagi kötelezettségvállalás nélkül – támogatja az
önkormányzat, ennek keretén belül 2012. szeptember 3. napján a vámos-
pércsi Művelődési Ház és Könyvtár épületét a felvezető rendezvények
keretében biztosítja. 

Tizedik napirendi pontban arról határoztak a képviselők, hogy a
rendelkezésre álló 185 m3 vasúti követ az Acsádi utca és Domb utca kar-
bantartásához használják fel. A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a karbantartási munkálatok – terület- előkészítés, vasúti kő
szállítása és bedolgozása – tárgyában járjon el a versenyszabályok figye-
lembe vételével és a legkedvezőbb árajánlattevővel a szerződést kösse
meg. 

Több napirendi pont a nyílt ülésen nem volt, a képviselő-testület zárt
ülésen folytatta munkáját, ahol egyedi kérelmek elbírálására került sor.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
november 28. napján 17 órás kezdettel a Művelődési Ház és
Könyvtár épületében megtartotta a jogszabályban előírt éves köz-
meghallgatását.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
november 30. napján rendes ülést tartott.

Napirendi pontok előtt a testület a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést fogadta el. 

Első napirendi pontban az ÉAOP-5.1. 2/D2-11 kódszámú, –
,,Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” pályázattal
kapcsolatban hoztak döntést a képviselők: elsőként jóváhagyták a
pályázat forrásösszetételét: 

Bruttó bekerülési érték összesen: 313 693 959 Ft (100%), 
Saját forrás: 15 684 697 Ft (5 %) 
Igényelt támogatás: 298 009 262 Ft (95%).
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a pályázat benyúj-

tásáról gondoskodjon és felhatalmazta, hogy a határozat végrehajtásával
kapcsolatosan valamennyi szükséges intézkedést megtegyen.

Második napirendi pontban a képviselő-testület az önkormányzat
2011. III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót fogadta el. 

Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület elfogadta
Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.

Negyedik napirendi pontban úgy döntöttek a képviselők, hogy a
Rákóczi Szövetség által meghirdetett „Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj
Program”-hoz csatlakozik, és a programot az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésének általános tartaléka terhére 50 000 forint összeggel támogatja. 

Ötödik napirendi pontban az óvodai- és általános iskolai étkezés-
ben alkalmazott étkezési nyersanyag-normáról és a térítési díjak megálla-
pításáról szóló helyi rendeletet módosította a testület.

Hatodik napirendi pontban arról határoztak a képviselők, hogy az
önkormányzat likviditásának fenntartása érdekében, a már befejezett, de
még nem finanszírozott Európai Uniós pályázatok átmeneti finanszíro-
zásához éven belüli támogatás előfinanszírozására irányuló kölcsönszer-
ződést köt 24 228 476 Ft összegben a számlavezető Főnix Takarék -
szövetkezettel. 

Hetedik napirendi pontban a testület a Városi Polgárőr Egyesület
és az Önkormányzat által a 250/2011. (X.04.) ÖH alapján megkötött
Támogatási Megállapodást az egyesület kérelmének megfelelően módo-
sította.

Nyolcadik napirendi pontban a képviselők úgy döntöttek, hogy a
START Közmunkaprogram keretében az előzetesen (2011. november 18.
napján) benyújtott támogatási igény alapján 2012. évre 100%-os pályáza-
ti támogatást igényel az alábbiak szerint:

Téli közfoglalkoztatás keretében: 2012. január 1.–2012. március 31.,
valamint 2012. november 1. és december 31. napjáig terjedő időszakra 41
fő foglalkoztatását biztosítja 5 hónapos időtartamra 8 órában.

A projekt összköltségét: 21 403 696 Ft összegben jóváhagyta.
Belvízvédekezés, megelőzés keretében: 2012. április 1.–2012. de-

cember 31. napjáig terjedő időszakra 50 fő foglalkoztatását biztosítja
9 hónapos időtartamra, napi 8 órában.

A projekt összköltségét: 44 630 146 Ft összegben jóváhagyta.
Illegális hulladéklerakók felszámolása: 2012. március 1.–október

31. napjáig terjedő időszakra 26 fő foglalkoztatását biztosítja 8 hóna-
pos időtartamra, 8 órában.

A projekt összköltségét: 17 740 209 Ft összegben jóváhagyta.
Kilencedik napirendi pontban arról határozott a testület, hogy

elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató intézettel a továbbtanulási, pályaválasztási tanács -
adás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozóan kötendő
megállapodást, egységes szerkezetben. 

Tizedik napirendi pontban a testület hozzájárult ahhoz, hogy a
jegyző ellássa Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat megbízott jegy-
zőjének helyettesítését a 2011. december 14. napján tartandó képviselő-
testületi ülésen.

Tizenegyedik napirendi pontban a testület úgy döntött, hogy a
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelmét, amely alapján házi segítség-
nyújtást látna el Vámospércs közigazgatási területén belül – nem támo-
gatja, mivel az ellátást a Vámospércsi Mikrotérségi Intézmény fenntartó
Társulás keretében látja el 1998 óta.

Több napirendi pont a nyílt ülésen nem volt, a képviselő-testület zárt
ülésen folytatta munkáját.
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A Szurokfőzőben 1.1 ha szántóföld eladó. Érdeklőd ni  a
06-30/4143-549-es telefonszámon lehet.

H-4286 Bagamér • Rákóczi utca 32.
Tel./fax: +36-52/388-312
Fax: +36-52/388-265
Gergely János: +36-30/530-3385
E.mail: huto1@t-online.hu
www.hungarotorma.com

Tisztelt Tormatermelők! 

A Hungaro Torma Kft. 2011. 10. 15-ével kezdte 
a torma felvásárlását a bagaméri telepen.

Várjuk régi és új termelőinket.
Napi felvásárlási áron dolgozunk!

Kedves Termelőink! 
Áldott adventet, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván 

minden kedves termelőjének és az újságolvasónak is
a Hungaro Torma Kft.!

Hungaro Torma Kft. vezetősége 

Közlemény
,,Az ítélőtábla az elsőfokú

bíróság ítéletét részben meg-
változtatja, megállapítja, hogy
a III. rendű alperes – Vámos -
pércs Város Önkormányzata –
I. r. alperes (Gaál Sándor) és II.
r. (Gaál Zoltán) felperes jóhír-
nevét megsértette annak el -
hallgatásával, hogy az ellenük
indított büntetőeljárás nyo-
mozást megszüntető határo-
zattal zárult.”

A Vámospércs Városi Ön kor -
mányzat a Nemzeti Erő forrás
Minisztériummal együttműköd-
ve az idén is támogatja a rászo-
ruló, tehetséges fiatalok felső-
oktatási tanulmányait. Mint ar -
ról előző számunkban beszá-
moltunk, ismét lehetőség nyílt
arra, hogy az érintettek pályáza-
tot nyújtsanak be az önkor-
mányzathoz, a támogatás elnye-
rése érdekében. A Bursa Hun ga -
rica Felsőoktatási Ön kor mány -
zati Ösztöndíjpályázatot a 2011
/2012. tanév második  és a 2012/
2013. tanév első félévére vonat-
kozóan írták ki, és bizony szép
számmal érkeztek az igények a

Városházára. A pályázat célja
ezúttal is az volt, hogy az esély-
teremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való
részvételét anyagilag megköny-
nyítse. 

Az idén is „A” és „B” típusú
pályázatot lehetett beadni. Az
első a felsőoktatásban már tanu-
ló hallgatókat segíti, a második
pedig az ott tovább tanulni szán-
dékozókat. Az előzetes döntések
alapján az önkormányzat össze-
sen 29 vá mospércsi fiatalnak
biztosít anyagi támogatást a
felsőoktatási tanulmányaihoz,
illetve annak elkezdéséhez. 

Vámospércs ismét sikeresen 
szerepelt az „ÖNHIKI”-n

Ménes Andrea polgármester
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Ismét támogatja az önkormányzat 
a tehetséges fiatalokat

A 2011. júliusi 16,3 millió
forint után, most további 15
millió forint állami támoga-
tást sikerült a Vámospércsi
Önkormányzatnak elhoznia
legutóbbi, sikeres pályázatá-
val, az önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetbe sorolt tele-
pülések állami pénzalapjából.
A pályázati kapcsán Bökönyi
Zsolt, adó és költségvetési iro-
davezető elmondta, hogy a
pénzt az állam az év közben is
fennálló önkormányzati mű -
ködési forráshiány enyhítésé-
re biztosítja. Ezen belül is,
idén a városi közoktatási fel-
adatok működési költségei-
nek fedezésére kell a támoga-
tást fordítani. Az irodavezető
elmondta, hogy bizony nem
okoz majd gondot a teljes ös z-
szeg elköltése ezekre a célok-
ra, mivel a költségvetési hiány
túlnyomó része az intézmény-
fenntartásban, azon belül is az

oktatás területén halmozódik
fel. Ebből a támogatásból „tűz-
oltás” jelleggel a legfonto-
sabb, régóta húzódó beszállí-
tói és közüzemi követeléseket
egyenlítik majd ki. Bökönyi
Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy
bár kétségkívül örülnek a tá -
mogatásnak, nem alapoznak
csak erre az önkormányzat-
nál, amit az is bizonyít, hogy a
tavalyról áthúzódó, illetve az
idén elnyert működési jellegű
európai uniós pályázatokból
körülbelül 60 millió forintot
sikerült elnyerni és teljes egé-
szében az intézményi műkö-
désre fordítani ebben az év -
ben. „Nem ülünk tehát a ba -
bérjainkon, hanem folyamato-
san kutatjuk azokat a pályázati
lehetőségeket, amelyek révén
hasonlóan eredményesen tu -
dunk újabb forrásokat a
költségvetésünkbe bevonni”
– mondta az irodavezető.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BALOGH GÉZA

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

DEMETER SÁNDOR JÓZSEF

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

NAGY ISTVÁNNÉ
sz.: Lakatos Róza

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

részvéttel osztoztak



K A R Á C S O N Y I  A K C I Ó  !
meglévő és új előfizetők számára 2011. 11. 1.–2011. 12. 20. között

Tévézzen, telefonáljon és internetezzen a Káblex Kf t. kábeltévé hálózatának igénybevételével!
A három szolgáltatás egyszerre is igénybe vehető már 6250- forinttól.

Akció MEGLÉVŐ előfizetőink részére:
Aki 2011. 11. 1-én érvényben lévő televíziós és/vagy internetes előfizetési szolgáltatási csomagjának igénybevételére 1 vagy 2 éves hűség-
nyilatkozatot tesz, akkor 2011.12. 21-én sorsoláson vesz részt és az alábbi nyeremény egyikéhez juthat:

Televíziós előfizetés 1 év hűség esetén 2 év hűség esetén
2 db Éves előfizetési díj 2012. évre 2012. és 2013. évre
4 db Féléves előfizetési díj 2012. évre 2012. és 2013. évre
8 db Negyedéves előfizetési díj 2012. évre 2012. és 2013. évre
1 db 40 colos SAMSUNG LCD TELEVÍZIÓ

Internet előfizetés 1 év hűség esetén 2 év hűség esetén
2 db Éves előfizetési díj 2012. évre 2012. és 2013. évre
4 db Féléves előfizetési díj 2012. évre 2012. és 2013. évre
8 db Negyedéves előfizetési díj 2012. évre 2012. és 2013. évre
8 db D-LINK ROUTER
Jelenleg érvényes hűségnyilatkozattal rendelkezők is részt vehetnek az akcióban.

Akció ÚJ előfizetőink részére:
Aki televíziós és/vagy internetes előfizetési szolgáltatási csomag igénybevételére 1 vagy 2 éves hűségnyilatkozatot tesz, akkor az alábbi
kedvezményre lesz jogosult.

Televíziós és internet előfizetés 1 év hűség esetén 2 év hűség esetén
Előfizetési díjkedvezmény 2012. évre 2 hónap 2012. és 2013. évre is 2 hónap

Amiért érdemes a Káblex Kft-nél hűségidőt vállalni:
Széleskörű televíziós műsorkínálat, gyors megbízható internet, alacsony telefon havi és forgalmi díjak, élőhangos előfizetőbarát ügyfél-
szolgálat, és szakszerű, gyors üzemzavar-elhárítás 24 órás készenléttel.
Nem vehetnek részt az akcióban azok az érintettek, akiknek díjtartozás miatt lett felmondva az előfizetői szerződésük az elmúlt két évben.
Az igények kielégítése azon hálózattal kiépített területeinken lehetséges. 
A hűségnyilatkozat ideje alatt is árcsökkenés követő garantált előfizetői díjak
ÚJ ELŐFIZETŐK FIGYELMÉBE:
A 2012. évi földi analóg sugárzás megszűnésével járó egyedi digitális vétel kiépítésének kb. 15 000–21 000 forintos költségét megtakarít-
hatja. A Káblex Kft a digitális szolgáltatások mellett megtartja jól bevált analóg műsorcsomagjait is. Így Önnek nem kell újabb költségekkel
járó átalakításokat végeznie.

Televízió szolgáltatás már havi 1700 Ft-tól.
A tájékoztatás nem teljes körű. Bővebb információt mindhárom szolgáltatásról külön-külön, vagy együttes igénybevételének kedvezmé-
nyeiről személyesen az ügyfélszolgálatunkon, Derecske Köztársaság u. 128, illetve a 06-30-619-0752-es és a 06-54-410-740-es telefon-
számon kérhet.

Nyírmártonfalva településen csak a televíziós szolgáltatásunkra érvényes az akció. 

Káblex Kft.

Adventi testvéri látogatás Szilágynagyfaluban 
2011. november 27-én

advent első vasárnapján a
ko ra reggeli órákban in -
dult el, autóbuszunk, vala-
mint két személygépkocsi
Vá mos pércsről a Refor má -
tus Templom elől. Mintegy
38 főből álló református
gyülekezeti közösség kelt
útra testvéri látogatásra
Szi lágy nagyfaluba, az ott
élő re formátus gyülekezet
meghívása alapján: lelki-
pásztorok, presbiterek, gyü-
 lekezeti és énekkari tagok. 

Testvértelepülésünkkel
közel 20 éve tartjuk a baráti-
testvéri kapcsolatot. Megtisz -
teltetés volt számunkra, hogy
erre a látogatásra elkísértek
bennünket városunk elöljá-
rói: Ménes Andrea polgármes-
ter, Huszti János alpolgármes-
ter és Deákné Demjén Ilona
önkormányzati képviselő. 

Amint elindult az autóbu-
szunk Vámospércsről, felcsen-
dült ajkunkon az énekben
elmondott közös imádság:
Vezess Jézusunk, s véled indu-
lunk, küzdelemre hív az élet,
hadd kövessünk benne téged,
fogjad a kezünk, míg megérke-
zünk. (RefÉnekeskönyv 434.
dicséret). A határon megvizs-
gálták iratainkat és átléptünk
Partiumba. Szép, zúzmarás
volt a táj. Hála Istennek, száraz
volt az út, és nem volt köd sem.
Így folyamatosan haladtunk.
Amint elhagytuk Margita vá -
rosát, nemsokára feltűntek a
bihari hegység vonulatai,
majd a szilágysági dombvidék.
Gyönyörködtünk a táj szépsé-
gében. Minden eddigi utunk
alkalmával – most is – felcsen-
dült ajkunkon a 77. Hallelujah
ének, amely a vasárnap meg-
szentelésére buzdít bennün-
ket: Íme, ma az egész égbolt,
miként nevet, ragyog, Ó, mert
az Úr szerezte nekünk e szép
napot, az Úrnak napján ne
feledd, mutasd be tisztán szí-
vedet! Szenteld meg, szenteld
meg buzgón ez ünnepet! Igaz,
hogy ekkor még borult volt az
ég, de tudtuk, hogy még ma ki
fog ragyogni a napsugár, hi -
szen eddig minden alkalom-
mal volt napsütés, hosz szabb¬
rövidebb ideig, testvértalálko-
zásaink alkalmával. 

Magyar idő szerint reggel
nyolc óra után megérkeztünk
Szilágynagyfaluba. A Refor má -
tus Templom előtt Nagytisz -

teletű Lukács József lelkipász-
tor úr várt bennünket nagy
szeretettel, örvendezéssel és
invitált bennünket a gyüleke-
zeti terembe, a parókiára, ahol
dúsan terített asztaloknál reg-
gelivel kínáltak bennünket
szilágynagyfalui testvéreink.
Átadtuk a gyülekezetünk aján-
dékát a Nagytiszteletű Asz -
szonynak, aki már be is vitte
ezeket a templomba. Majd sze-
mélyes, szerény ajándékaink-
kal örvendeztettük meg ott
élő testvéreinket. Hiszen eny-
 nyi idő után már igazi testvéri
szeretet-kapcsolatok, barátsá-
gok alakultak ki a két gyüleke-
zetben. Délelőtt 9.30-kor be -
vonultunk a templomba a ha -
rangok hívó szavára. Kezdetét
vette az adventi, úr vacsorával
egybekötött istentisztelet. Az
általunk ajándékozott adventi
ko szorún Nagy tiszteletű Lu -
kács József helybeli, házigaz-
da lelkipásztor úr meggyújtot-
ta az első gyertyát és vezette az
ünnepi istentisztelet liturgiá-
ját. Imádsággal, igeolvasással
ő szolgált. A köz ének elhang-
zása után Nagy tiszteletű Ács
Ferenc vámospércsi lelkipász-
tor úr a Máté 24, 42-44. alapján
hirdette Isten Igéjét, az advent
örömüzenetét a szószéken.
Hang súlyozta, hogy advent-
ben Jézus Krisztus két eljöve-
telét hangsúlyozzuk: először
úgy jött el közénk Isten Fia,
mint Üdvözítő, Messiás, Sza -
badító, Megváltó a betlehemi
jászol szegényes szalmáján
emberi testben. Másodszor
úgy fog visszajönni, mint
Ítélőbíró, mint Királyoknak
Királya, mint Uraknak Ura, aki
előtt számot kell adnunk földi
életünkről. Az adventi négy
va sárnapon nemcsak kará-
csonyra készülünk, hanem

Jézus Krisztus második vissza-
jövetelére. Ha hiszünk benne
és elfogadjuk megváltó szere-
tetét, akkor jutalmat kapunk:
az örök élet ajándékát. Az
úrvacsorai szertartást Nagy -
tiszteletű Lukács József lelki-
pásztor úr végezte. Az úrva-
csorát a két gyülekezet lelki-
pásztora osztotta, mindenki-
nek mondtak egy-egy bibliai
igét, közben gyönyörűen
csengett az ének Boér László
orgonista-kántor vezetésével.
Ez volt a csúcspontja az eddigi
találkozóknak, hiszen most
részesült először a két gyüleke-
zet együtt az úrvacsora sákra-
mentumában, ahol Jézus
Krisz tussal és egymással való
közösségünket gyakoroltuk.
Ezt követően a vámospércsi
gyülekezet ünnepi szolgálatá-
val zárult a délelőtti ünneplés:
Ménes Andrea vámospércsi
polgármester köszöntötte a
gyülekezetet és örömének
adott kifejezést, hogy ő is itt
lehet ezen a kedves találkozón
és buzdította a jelenlevőket,
hogy az eddig elmélyült kap-
csolatokat tovább ápoljuk sze-
retetben. A Vámospércsi Re -
for mátus Gyülekezet Ének -
karát Nagytiszteletű Nagy
Istvánné Ács Erzsébet lelki-
pásztor, ének-zene tanár-kar-
nagy tanította be és vezette
orgonakísérettel. Szavaltak:
Nagy Sándorné nyugdíjas
pedagógus-presbiter, Csere
Istvánné óvónő és Medgyesi
Imréné nyugdíjas pedagógus.
A délelőtti istentiszteletet a
Himnusz eléneklésével zártuk. 

Mindenkit terített asztal-
hoz vittek otthonaikba a szi-
lágynagyfalui gyülekezeti ta -
gok, gondnokok és presbite-
rek. A lelkipásztorok szeret-
teikkel együtt, valamint a vá -

mospércsi polgármester és
alpolgármester a szilágynagy-
falui polgármester meghívására
együtt ebédelhettek az önkor-
mányzat hivatalában. Ebéd köz-
ben gyönyörűen kiragyogott a
napsugár egy kis időre. 

A délutáni istentisztelet
magyar idő szerint l5 órakor
kezdődött. Nagytiszteletű Ács
Ferencné Veress Erzsébet lel-
ki pásztor hirdette Isten
Igéjét, a Lukács 2, 22-30. alap-
ján. Simeon áldásából hangsú-
lyozta: boldog, aki előbb úgy
találkozik Jézus Krisztussal,
mint Üdvözítővel, Megvál -
tóval, mert az békével távoz-
hat el e földről a zarándok út
végén és bejut Isten országá-
ba. Délután is énekelt a Vá -
mospércsi Református Gyü -
lekezet Énekkara. Verset
mondtak: Nagytiszteletű Nagy
Istvánné Ács Erzsébet lelki-
pásztor, ének-zene tanár-kar-
nagy, Dajka Valéria gyülekeze-
ti tag, Kozáp Sándorné presbi-
ter, Mézes Józsefné presbiter.
Nagytiszteletű Ács Ferenc lel-
kipásztor úr meghívta – előre
egyeztetett időpontban a
Szilágynagyfalui Református
Gyülekezetet Vámospércsre,
melyre Isten segítségével
2012- ben kerül sor. 

Ezt követően közös vacso-
rára hívtak meg bennünket
vendéglátóink, ahol még eltöl-
töttünk együtt egy kis időt.
Elénekeltük az Isten szívén
megpihenve, forrjon szívünk
egybe hát kezdetű éneket,
majd elbúcsúztunk szeretett
testvéreinktől, boldog adven-
tet, karácsonyt és új esztendőt
kívánva egymásnak a 2012. évi
vámospércsi viszontIátás re -
ményében. Este – magyar idő
szerint 18 órakor elindult
autóbuszunk hazafelé. Éne kel -
tünk, kiértékeltük a napot.
Amikor átléptük a határt,
Huszti János alpolgármester úr
megköszönte a Vámos pércsi
Református Gyülekezet Ének -
karának lelkes szolgálatát.
Kihangsúlyozta, hogy példa-
mutató az, hogy sok időt és erőt
szenteltek arra, hogy felkészül-
jenek erre az alkalomra, és örö-
mének adott kifejezést, hogy
ezzel is öregbítettük szeretett
városunk Vámospércs jó hírét.
Este 20 órakor hazaérkeztünk
Vámospércsre. Min denért Iste -
né legyen a dicsőség! 

Ács Ferenc 
református lelkipásztor

Szilágynagyfalu templomában
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Színházi előadások
A Vámospércsi Városi

Művelődési Központ dolgo-
zói köszönetüket fejezik ki
mindazok felé, akik jelentke-
zésükkel és érdeklődésükkel
lehetővé tették, hogy váro-
sunkban színvonalas színhá-
zi előadásokat szervezhes-
sen a művelődési ház csapa-
ta. Ezek közül az egyik, a
Koltai Róbert főszereplésé-

vel színpadra állított ,,Én és a
kisöcsém" című darab, a gye-
rekek számára pedig az ,,Óz
a csodák csodája" című elő-
adással kedveskedtünk. Az
alábbi fotó is ekkor készült.

Ezzel kíván kellemes kará-
csonyi ünnepeket és boldog
új évet valamennyi vámos-
pércsi számára az intézmény
összes dolgozója. 

Méltón ünnepeltük a Megye Napját
A Vámospércs Városi

Ön kormányzat a Megye
Napja alkalmából a Mű -
velődési Ház és Könyvtár
kiállítótermében, no vem -
ber 24-én csütörtökön 16
órakor nyitotta meg, „A
gépektől a fotóig” című
kiállítást. A rendezvény
tisztelgés a Megye Napja
előtt, ugyanakkor párat-
lan élményt nyújt a két
kiváló fotóművész, H.
Csongrády Márta és Hor -
váth Katalin gyűjtemé-
nyéből nyílt bemutató. 

A tárlatot Bodó Sándor a
Hajdú-Bihar Megyei Köz -
gyű lés elnöke nyitotta meg
és a megjelenteket Ménes
Andrea polgármester kö -
szöntötte.

A kiállítás ötlete már a nyá-
ron megtartott Vámospércsi
Művésznők Nemzetközi Al -
kotótábor idején megszüle-
tett, mondta H. Csongrády
Márta, kérdésünkre vála-
szolva.

A mindennapi alkotó
munka után késő éjszakákba
tor kolló beszélgetések során
de rült ki, hogy Horváth Ka -
talin pályatársuknak komoly
fényképezőgép-gyűjtemé-
nye van. Ez nagyjából több
mint 200 masinát jelent,
aminek a mennyiségét csak
akkor lehet igazán felfogni,
ha megnézzük a városi kiállí-
tást és tudjuk, hogy ez csu-
pán a töredéke a teljes kol-
lekciónak, amit Ka talin
immár 20 éve gyűjt. Ak kor
felmerült mindenkiben a
kíváncsiság, vajon milyen

gé peket használhattak elő-
deink a szakmában. Hor-
váth Katalin a Hajdú-Bihari
Napló fotósa volt, onnan
ment nyugdíjba (persze
nem olyan öreg, csak hát ott
is átszerveződések voltak).
Kiváló riportfotós, szakmá-
ját jól ismeri. 2010-ben ka -
pott Holló László-díjat, mun-
kájának elismeréseként. 

Egyébként számtalan kiál-
lítása volt már felvételeinek
anyagából, a médiumokban
megjelent képeiről nem is
beszélve. A Vámospércsi Mű -
vésznők Nemzetközi Tábo -
rának tagja, valamint a Ber -
necebaráti Nemzetközi Mű -
vésztelep és nem utolsó sor-
ban a Horto bágyi Nemzet -
közi Művész telep munkájá-
ban is részt vesz.  

H. Csongrády Márta Holló
László-díjas, 1977  óta önálló

kiállító művész. A most Vá -
mos pércsen látható, Horto -
bágyon készült fotói a vilá-
gon már több helyen kiállí-
tásra kerültek, például Ja -
pánban, Ukrajnában, az
USA-ban, Ko reában, Kíná -
ban, Lengyel országban. Ter -
mészetesen ez is jelzi, hogy
nagyon színvonalas anyag-
ról van szó. Témáit tekintve,
a tájképeken kívül néprajzos
lévén, megörökítő képeket
is készített, készít a mai
napig a Néprajzi Társa ság -
nak, aminek tagja és a Ma -
gyar Tudományos Akadémia
felkérésére is. Számtalan
mű vészegyesületnek, alapít-
ványnak tagja, többek kö -
zött a franciaországi St.
Michellben lévő kelet-euró-
pai művészegyesületnek ku -
rátora, a Hor to bágyi Nem -
zet közi Művész te lepnek mű -

vészeti titkára, és Művésze-
ti vezetője a Vámos pércsi
Nem zetközi Művész nők Tá -
borának, mely ebben az év -
ben nyolcadik alkalommal
került megrendezésre. 

A harmadik része volt az
ün nepségnek a Fotóstúdió
be mutatása, ahol a H.
Csongrády Márta által hasz-
nált eszközök kerülnek újra
beüzemelésre. A stúdió létre-
hozását – amelyről koráb-
ban már írtunk előzetesen –
egy történet is inspirálta.
Eszerint H. Csongrády
Márta ebben az évben töb-
bek között Ukraj nában,
Huszton volt mű vésztele-
pen. Az ottani sajtófotósnak
megmutatta az általa hasz-
nált, s minden szakmabeli
álmaként ismert NIKON
FM2 típusú fényképezőgé-
pét. A fotós kolléga csak
megrökönyödve nézte, hogy
mit kezdjen a géppel, hiszen
azt sem tudta, hogy hogyan
működik. Ez a történet meg-
világította, hogy ma a szak-
mában dolgozó fotósok nem
is ismerik, hogy hogyan,
mivel, milyen munkákat le -
het végezni. 

A stúdióban ezentúl min-
den érdeklődő betekinthet a
fotózás rejtelmeibe és meg is
tanulhatja  a fotózás alapjait,
a felvétel ké szítésétől a kidol-
gozásig. A fotóstúdió a Mű -
ve lődési Ház ban van beren-
dezve, és meghatározott idő-
pontokban várja majd az
érdeklődőket, amelyekről la -
punkból is értesülhetnek
olvasóink.

A színházi előadás keretében a gyerekek számára 
az Óz, a csodák csodája című darabot adták elő 

a színészek

A fotókiállítás megnyitóján Ménes Andrea polgármester,
Bodó Sándor a megyei közgyűlés elnöke, Huszti János

alpolgármester, illetve H. Csongrády Márta 
és Horváth Katalin fotóművészek

Időpont Rendezvény megnevezése Rendezvény Rendezőszerv Rendezésért 
helyszíne felelős személy

December 10. 8-14 óráig: Adventi vásár Főtér Művelődési Ház Hajdu Zoltánné
és Könyvtár

December 15. 15 órától: Művészeti Iskola Iskola Iskola u. 1. emelet Elekné Laczkó Judit
karácsonyi kézműves délutánja

16.30 óra: Zongora tanszakos növendékek Iskola u. 3. emelet, Iskola Elekné Laczkó Judit
karácsonyi bemutatkozó hangversenye, ének terem Somogyi László Gábor
és a képzőművész tanszakosok karácsonyi kiállítása

December 17. 16 órától: Aranycsengő – a nagycsoportos óvodások Művelődési Ház Művelődési Ház   Diósné Kozma 
és a mazsorett csoportkarácsonyi műsora Könyvtár és Könyvtár Erzsébet,  

színházterem Szemán Marianna,
, Bíró Lászlóné, 

Pántya Barbara

December 18. Advent IV. vasárnapján Református Református Ács Ferenc, 
9.30-kor: Ünnepi istentisztelet Gyülekezeti Egyházközség Szemán Marianna,
a Méhecske óvodás csoport betlehemes játékával1 Házban Bíró Lászlóné
6.30: Istentisztelet Gyülekezeti Ház kisterem

December 20. 11 óra: Karácsonyi műsor Művelődési Ház Iskola Nagyné   
színházterem Pesti Gyöngyi 

December 22. 17 óra: Fény születése –karácsonyi misztériumjáték Művelődési Ház Pircsike Somogyi László Gábor 
és Könyvtár Közművelődési
színházterem Egyesület

18.00: Ünnepi köszöntő Főtér Vámospércs Ménes Andrea
„Legszebben kivilágított porta” díjátadás Városi Önkormányzat, Diósné
Betlehemesjáték Művelődési Ház Kozma Erzsébet, 
Méhecske csoport és Könyvtár Varga Lajos
Szavalatok
Közös éneklés
Vendéglátás

December 24. Karácsony szentestéjén, Református Református Ács Ferenc,
14 óra 30-kor: Családi Ünnepi Istentisztelet Gyülekezeti Ház Egyházközség Csere Istvánné
és karácsonyi ünnepség a hittanosok
és a „Mókus” óvodás csoport szolgálatával 
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