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A szilveszter meg a
húsvéti nyuszi

Míg néhány napja élvezettel olvasgattuk a vic-
ces/pajzán vagy jobb híján a tavalyi tarsolyból elő-
kapott szilveszteri sms-eket, ettük a lencsét (hátha
több pénzünk lesz, mint eddig), a fasírtot meg a virs-
lit, ittunk bort, rövidet, s pezsgőt is nem keveset. Az
év utolsó éjjelén most is, mint mindig, folyamatosan
égtek a vonalak – a telefontársaságok legnagyobb
örömére – hiszen ilyenkor nagyon fontosnak érez-
zük, hogy közeli és távolabbi ismerőseinket bizto-
sítsuk a szeretetünkről, a figyelmünkről vagy leg-
alább a figyelmességünkről. A sok jó kívánság leg-
jobbikát egy hóbortos, külföldi művészbarátomtól
kaptam, aki december 31-én nemes egyszerűséggel
azt kiabálta a telefonba, hogy Boldog húsvétot!
Először persze elnevettem magam, amikor elképzel-
tem széllel-bélelt, kedves ismerősömet az x. üveg
utáni mámoros állapotban, aztán viszont arra
jutottam, hogy nyelvbotlás ide vagy oda, tulajdon-
képpen hálás lehetek neki, hiszen így télvíz idején a
lehető legszebbet kívánta nekem. Ha jobban bele-
gondolunk, milyen jó lenne, ha már jönne a tavasz
és menne a tél, ha a húsvéti nyuszi magával vinné a
40 000-es fűtésszámlát, az ónos esőt, a csípős fagyot,
ha nem kellene nap mint felmosni a fehér járólapot,
s beöltözni reggelente úgy, mintha Szibériába indul-
nánk.

A visszaszámlálás óráiban – ha a nagy trakta
között jutott rá időnk – radiátorunk mellett elősze-
retettel lapozgattuk az izgalmasabbnál izgalma-
sabb újévi jóslatokat ontó bulvárlapokat, női
magazinokat, ezoterikus oldalakat, hogy megtud-
juk, mit hoz a jövő. Írták, hogy „Ez a harc lesz a vég-
ső”, és a gonosz Szaturnuszt március 21-el felváltja
a jó Jupiter, melyet a szerencse és a sors bolygójának
is neveznek, s innentől minden jóra fordul majd,
persze, csak ha hisszük. Ám a mámoros álmodo-
zást, a nagy össznépi mulatozást, a „ma minden
olyan happy” hangulatot sokak számára azért beár-
nyékolta az a tudat, hogy vajon mennyi lesz ennek
a melegnek az ára.

Félő, hogy idén hamarabb, mondjuk rendhagyó
módon már Vízkeresztkor elkezdődik a nagy böjt
időszaka, mikorra minden valószínűség szerint
kiürül a hűtőből a halászlé, a töltött káposzta, a
maradék italok és gyümölcsök, s szomorúan tapasz-
taljuk, hogy párhuzamosan kiürült sajnos a pénz-
tárcánk is. S innentől nemcsak a hideggel, hanem a
közüzemi számlák határidejével is dacolhatunk.
De – mint tudjuk a Légy jó mindhalálig musicalből
– „ott, hol szeretnek, ott sosincs hidegség.”

Isten tudja, január elsején, miért olyan nehéz min-
dig az ébredés. Könnyű lenne ráfogni az éjszakai
alkoholfogyasztásra, a másnaposságra, túl ezen
szerintem azért maradunk sokáig ágyban, mert
félünk bekapcsolni a televíziót, meghallgatni az év
első híreit az ilyenkor szokásos áremelésekről.
Ekkor ugyanis valóság lesz, amitől eddig csak tar-
tottunk, s bebizonyosodik, amivel riogattak, hogy
2008-ban további jelentős mértékben drágul majd
az élet. Védekezési mechanizmusunk, hogy sokáig
alszunk, vagy csak fekszünk, mert még nem aka-
runk szembesülni, mennyivel kel többet fizetni a
gázért, a villanyért, a buszbérletért, kenyérért és tejért.
Inkább nézzük Bécsből a pompás újévi koncertet,
este az interoperettet. Talán mert ez a habkönnyű,
fényűző eleganciájú világ, hol mindenki mosolyog
majdnem olyan szép, mint a mi kis országunk.
Legalább is a Nemzeti Fejlesztési Hivatal több mil -
liós reklámfilmjében.

Hassó Adrienn

Fókusz Büszkén ápoljuk a hajdúörökséget
Szeretett városunk 402

évvel ezelőtt, a korponai
kiváltságlevélben kapott
városi kiváltságokat Bocs -
kai Istvántól. 

A szablyás magyar úr a sza-
badságharcban derekasan
helytállt katonái közül 108
hajdúnak s családjaiknak
adományozott földet s sza-
badságot az érmelléki domb-
ság folytatását képező vá -
mospércsi birtokaiból. E csa-
ládok alig öt év elteltével –
1610-ben – már egyházat
szerveztek, lerakták a refor-

máció alapjait, iskolát építet-
tek. E szellemiség ápolása
kötelezi az utódokat  emlé-
kezésre, amelyet évről évre
meg is tesz a város vezetése.
2004-ben a városháza falán –
a 400 éves évforduló alkal-
mából – emléktáblát avat-
tak, amelyen az emlékezés

koszorúit helyezte több szer-
vezet az idei évforduló alkal-
mából, amelyet advent har-
madik vasárnapján tartot-
tak. 

A koszorúzást megelőző-
en Ménes Andrea polgár-
mester a református gyüle-
kezeti teremben elmondott

ünnepi beszéde emlékeztet-
te a résztvevőket: „A mi fele-
lősségünk, hogy elődeink
szabadságát, hitét, kitartását
megőrizzük az utókor szá-
mára. Mert hisszük, hogy a
múlt tisztelete nélkül nincs
jelen, s nem lehet biztonsá-
gos jövő sem”.

Lecsókolni a százéves ráncokat
Hiába marasztalták Kanadában, hazahozta a honvágy

Szem nem maradt szára-
zon a vámospércsi idősek
otthonában, amikor Czeh
Andrásné, Eszti néni 100.
születésnapját ünnepelték
az egybegyűltek. December
19-ére a messze Német or -
szágból hazaérkezett egyet-
len lánya „lecsókolni a száz -
éves ráncokat”. Etelka a fér-
jével, Károllyal érkezett, aki-
vel egy időben Kanadában is
éltek. Czeh néni többször
átrepülte az óceánt, hogy
imádott gyermeke közelé-
ben legyen, de mikor a vég-
leges maradásra szerették
volna rábeszélni, hajthatat-
lan volt. A honvágy erősebb
volt minden anyai érzésnél.
Vigyél haza – kérte Etelkát,
aki szomorú szívvel ugyan,
de hazahozta az édesanyját,
hisz a hosszú repülőútra
egyedül már nem engedte
el. A vámospércsi idősek ott-
honában megtalálta a nyu-
galmat s a szerető gondosko-
dást. 

Több mint húsz éve lakója
az otthonnak, ahol szobatár-
sával, Baginé Piroska nénivel

jól megértették egymást. Az
élet úgy hozta, hogy a lányá-
ék Németországba költöz-
tek, ahonnan gyakrabban
tudják látogatni. Egy lány-
unoka Veresegyházáról, Gaj -
dos Sándor pedig Nyíráb -
rányból jött köszönteni a
nagymamát. Az otthon veze-
tői és lakói, ahol több mint
két évtizede él Eszti néni,
virágokkal, tortákkal, szép
szavakkal halmozták el, de
nagy volt ám a meglepetés,
amikor a Duna Televízióban
éppen az ünneplés kellős
közepén kedvenc nótájával
is köszöntötte lánya, veje,
akik közben foghatták a
mama kezét. Az akácos út
nem törlődött ki Eszti néni
emlékei közül, amelyeket
ugyan néhol megkoptatott
az idő, de a nótát végigéne-
kelte az ünnepi asztalnál. 

Ménes Andrea polgármes-
ter több képviselő kíséreté-
ben hatalmas tortával és vi -
rágcsokorral érkezett a meg-
ható köszöntésre, amit még
maga is fokozott az elmon-
dott szép szavakkal. Ács Fe -

renc református nagytiszte-
letű lelkész úr is hivatalos
volt az évszázados ünneplés-
re, aki Isten áldását kérte az

ünnepeltre s az ünneplőkre
egyaránt.    

Fotó és szöveg: 
Sz. Vrancsik Éva
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Koszorúzásra várva az emléktáblánál

Czeh Andrásné Eszti néni 100. születésnapja

Az emléktábla 
a városháza falán
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2007. december 3-án került sor képviselő-testület rend-

kívüli nyílt ülésére. Az első napirendi pontként az önkor-
mányzat 2007. évi költségvetésének III. negyedévi teljesíté-
sét tárgyalta a testület, ezt követően került sor az önkor-
mányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára. Az adó- és
költségvetési iroda vezetője által elkészített koncepciót a
képviselő-testület elfogadta. Ezt követően tárgyalásra került
a kötvénykibocsátás lehetősége is, a testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy kérjen konkrét ajánlatokat az önkor-
mányzati kötvény kibocsátásával kapcsolatban. 

Az egyebekben az Arany János Tehetséggondozó Prog -
ram pályázat megtárgyalására került sor. Vámospércs Városi
Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy
benyújtja a pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában való részvételre vala-
mint támogat három 8. osztályos tanulót abban, hogy
Vámospércs település képviseletében részt vegyen a Hát -
rányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetség gondozó
Programjában. Az önkormányzat csak elviekben tudja támo-
gatni a tanulókat, anyagi támogatást jelenleg nem tud nyúj-
tani nekik. Az egyebekben döntés született arról is, hogy az
Italautomata Kft.-vel az önkormányzat nem köt bérleti szer-
ződést. A műfüves pályával kapcsolatosan a testület úgy hatá-
rozott, hogy amennyiben a bérlő minimum 10 vagy annál
több alkalommal veszi igénybe a műfüves pályát, akkor a bér-
leti díja – kedvezményként – az 1 és 1/2 órás igénybevétel ese-
tén 5000 Ft legyen.

Bérleti díjak az iskolában

2007. december 10-én került sor a képviselő-testület új
rendkívüli nyílt ülésére. Az első napirendi pontként került
sor a kötvénykibocsátás ajánlatának megtárgyalására (zárt
ülésen történt az OTP Bank és a Vámospércs és Vidéke
Takarékszövetkezet meghallgatása). A képviselő-testület úgy
döntött, hogy az OTP Bankkal köti meg a szerződést a köt-
vénykibocsátással kapcsolatosan. Második napirendi pont-
ként az általános iskola bérleti díjairól tárgyalt a testület, és a
következő döntéseket hozta: a Vámospércsi Általános Iskola
(Vámospércs, Iskola u. 1.) tornatermét, éttermét és zsibogó-
ját tanítási időn kívül és hétvégenként rendezvények céljára
(sport-, kulturális rendezvények, lakodalmak) bérbe adja,
bérleti díjak rendezvényenként január 1-jétől a következők:
tornaterem: 100 000 Ft (áfával együtt), zsibongó és étterem:
80 000 Ft  (áfával együtt), Étterem: 60 000 Ft  (áfával együtt)
(sport- és oktatási célra történő igénybevételnél áfamentes). 

A különfélékben a következő döntéseket hozta a képvise-
lő-testület: Szabóné Tóth Andrea és férje (Vámospércs,
Kendereskert 11. szám alatti lakók) kérelmét elfogadta, s egy-
ben kijelölte az Ifjúsági Ház bérlőjének. Szűcs János kérel-
mének is helyt adott, s az önkormányzat havi 5000 forint
rendszeres támogatásban részesíti addig, amíg felsőoktatási
intézményben tanul. A testület módosította a kommunális
adóról és gépjárműadóról szóló 17/2002. (XII.16.) ÖR. ren-
deletet, az 1.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelke-
zés lép: „Kommunális adófizetési kötelezettség terheli azt a
magánszemélyt, aki a naptári év első napján a város közigaz-
gatási területén lévő építmény tulajdonosa, nem magánsze-
mély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, a
város belterületén lévő telek tulajdonosa. A rendelet 4. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép: „Az adó évi mértéke az
1. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérle-
ti jogonként 7000 Ft”. A rendelet módosítása 2008. január
1-jén lépett hatályba.

Hulladék, csatornamű 

2007. december 28-án került sor a következő képviselő-
testület rendkívüli nyílt ülésére. Első napirendi pontként
elfogadásra került a települési szilárd hulladékkal kapcso-
latos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterü-
letek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) ÖR.sz. rendelet
módosításáról. Az AKSD-díjkalkulációt a testület elfogadta,
így 2008. január 1-jétől a 120 literes edényzet ürítésének díja:
296, 74 Ft edényzetenként. Második napirendi pontként az
önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért és  a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
díjakról szóló 2/2004. (I.16.) önkormányzati rendelet módo-
sítását fogadta el a képviselő-testület az alábbiak szerint:
2008. január 1-jétől  az ivóvíz-szolgáltatási díja: lakossági
fogyasztó részére 248 forint/m3+20 százalék áfa, közületi
fogyasztó részére 285 forint/m3 +20 százalék áfa, a szenny-
vízszolgáltatás: lakossági fogyasztó részére 111 forint/m3 +20
százalék áfa, közületi fogyasztó részére 199 forint/m3 +20 szá-
zalék áfa. Harmadik napirendi pontként elfogadásra került a
2008. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
szóló rendelet, amely biztosítja 2008. január 1-jétől az önkor-
mányzat költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáig az
önkormányzat törvényes gazdálkodását. 

Ezt követően a testület elfogadta a Nyírmártonfalva,
Újléta, Vámospércs, Nyíracsád Önkormányzatok Család -
segítő és Gyer mekjóléti Szolgálata Alapító Okiratát. Tár -
gyalásra került ezután a Vámospércsi Kht. 2007. évi műkö-
déséről szóló beszámoló is, amelyet a testület elfogadott. 

Következő napirendi pontként a Vámospércs Kende -
reskert és az Alsóvasutsor útalap építésének és belvízelveze-
tő árkainak kivitelezési hiányosságait kivizsgáló bizottság
által 2007. december 14-én, Polgárné Nagy Elvira a vizsgáló-
bizottság elnöke által készített jelentést tárgyalták meg és
fogadták el.

Ménes Andrea

Közmeghallgatás
Az önkormányzat eleget

téve törvényi kötelezettségé-
nek december. 28-án közmeg-
hallgatásra invitálta a városla-
kókat. A zsúfolásig megtelt
művelődési házban a megszo-
kottaktól ( korábbi falugyűlés-
től) eltérően zajlott a program.
A képviselők megszavazták a
napirendeket, s jegyzőkönyv
is készült az eseményről, ame-
lyet Mé nes Andrea polgár-
mester vezetett.

Első napirendként Fili pi nyi
Gábor a város főépítésze, a
helyi építési szabályzatról és a

rendezési tervről beszélt a
hallgatóságnak, majd a város-
vezető a 2007. évi ön kormány-
zati munkáról tájékoztatta
résztvevőket. Ez után a vendé-
gek – Tasó László és Aba–
Horváth Ist ván – kaptak szót,
végül Kassai Zsolt prezentávi-
ókon keresztül bemutatta a
város jövőbeni fejlődési lehe-
tőségeit.  

A közmeghallgatás zá rá -
saként lakossági hozzászólá-
sokra került sor, amelyek
többségére helyben megkap-
ták a választ a kérdezők.

FELHÍVJUK
az építkezni szándékozók figyelmét,

hogy 2008. január 1-jétől
az építéshatósági eljárások

és az építési engedélyhez kötött munkák köre

m e g v á l t o z i k.

Pontos tájékoztatást 
Fülöp Polgármesteri Hivatal hétfő: 8.30-tól 12-ig
Nyírábrány Családsegítő Szolgálat 
(volt MSZP-székház)        hétfő: 13–15.30-ig
Nyírmártonfalva Polgármesteri Hivatal 
(fsz. 18-as szoba )      kedd: 8.30–12-ig
Nyíracsád Polgármesteri Hivatal fszt: szerda:  8.30–12-ig
Vámospércs Polgármesteri Hivatal hétfő, kedd, péntek
(fszt.1.szoba):  8–12-ig

csütörtök:  8–16-ig
személyesen,

vagy az 591-505-ös telefonszámon kaphatnak.

Dr. Tóth Kálmán, Vá -
mospércs korábbi jegyző-
je az elmúlt hónap végén
megterhelően terjedel-
mes hozzászólást juttatott
el szerkesztőségünkhöz,
reagálva egy interjúban őt
ért megjegyzésekre. 

Kilá tásba helyeztük a
szöveg radikálisan rövidí-
tett formájú januári közlé-
sét, de ez okafogyottá vált,
miáltal Dr. Tóth Kálmán
időközben szórólap for-
májában tájékoztatta állás-
pontjáról a lakosságot. A

volt jegyzővel az önkor-
mányzat munkaügyi per-
ben áll, a jogerős végzést
követően tájékoztatjuk ol -
vasóinkat. 

Lapunk a továbbiakban
sem kíván színtere lenni
bírósági folyamatban lé-
vő ügyek dokumentumai-
nak, egyéni sérelmek kite-
regetésének. Erre hirdetés
formájában természete-
sen bárkinek van le hetősé-
ge. Kérjük az érintettek és
olvasóink szíves megérté-
sét.  

Közöltük volna…
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NOVEMBERBEN SZÜLETTEK:

SZŐLLŐSI OLIVÉR
(Milák György és Szőllősi Anikó)
FARKAS ZSOMBOR
(Farkas Róbert és Arany Gabriella)

DECEMBERBEN SZÜLETTEK:

SZILÁGYI DORINA ÉVA
(Szilágyi Lehel és Szabó Erzsébet)
BALOGH FLÓRIÁN ALADÁR
(Balogh Aladár és Kiss Szabina)
MESTER FRUZSINA
(Mester Vince és Szoboszlai Tímea)

KOVÁCS PETRA
(Kovács József és Hajdú Erzsébet)

AKIK MÁR
NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:

KOVÁCS JÁNOS
SZABÓ ISTVÁNNÉ (sz: Tóth Mária)
HUNYADI IMRE
BERECZKI IMRE
GÁLI ANTALNÉ
(sz: Czinege Jolán)

HÁZASSÁGKÖTÉS
NEM VOLT.

EMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

az  egy évvel ezelőtti, január 3-i szomorú napra,
amikor szerető férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk,  

BÍRÓ SÁNDOR
örökre itt hagyott bennünket.

„Egy téli hajnalon életed véget ért,
Mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Ha azon megyünk végig, a szívünk szakad meg.
Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csöndesen,
Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem.
Felvitted a mennyországba, ahol angyalok élnek, 
Édes égi dallamokat az ott élőnek zenélnek.
Álmainkban találkozunk, beszélgetünk, nevetgélünk,
Ilyenkor a hétköznap is ünnepnap nekünk.
De az álom elszáll, ha jő a pirkadat,
Könnyes lesz a párnánk egy pillanat alatt.
Szemünk azért könnyes, mert hiányod pótolni nem lehet,
Csak meg kell tanulni az életet élni nélküled.
Ígérjük, míg szívünk utolsót nem dobban,
Nem feledünk, s szeretünk mindennél jobban.
Ha majd egyszer mi is rátérünk erre az útra,
Tárt karokkal várjál reánk, s találkozunk újra.
Mert a halál után jó az örök élet,
Ott majd Te vársz Reánk, s mi átölelünk Téged.”

Fájó szívvel rád emlékezik: 
bánatos feleséged, 

fiad és családja, lányod és családja.

Az eMagyarország Cent rum támogatásával alapfokú
Internet-használói tanfolyam indul a könyvtárban.

A tanfolyam célja: A résztvevőket megismeretetni
az Internet használattal, különös tekintettel az elektro-
nikus ügyintézés lehetőségeivel.

A tanfolyam időtartama: 10 óra 
Kezdés várható időpontja: 2008. február 18-a (hét-

fő)
A képzés 5 fős csoportokban történik, a jelentkezés

sorrendjében!
Igény esetén több párhuzamos, illetve folyamatos

képzést is vállalunk!
Részvételi díj: 1.000.-ft/fő
Jelentkezés és felvilágosítás a helyszínen, vagy

az 591-038-as telefonszámon, munkanapokon
9-18 óráig.

Tisztelt könyvtárlátogatók!

Állásajánlat
Vámospércs Város Pol -

gármesteri Hivatala

hivatásos gondnoki
tisztség

betöltésére keres a rá szoru-
ló idősek, pszichés be tegek
irányában elhivatottságot
érző, szociálisan ér zékeny
munkatársat. 

Elvárások: legalább érett-
    ségi, nagyfokú önállóság, rá -
termettség.

Az önéletrajzokat a Pol -
gármesteri Hivatalba 2008.
január 25-ig várjuk.

Az érdeklődőknek 2008.
január 17-én 10 órakor
részletes tájékoztatást tar-
tunk a feladatokról, munka-
időről, bérezésről.

EMLÉKEZÉS

id. Ásztai Béla 
halálának 

második évfordulójára

„Két éve, hogy örök álom 
zárta le szemedet,

azóta könnyek között 
emlegetjük a Te drága nevedet.

Elmentél tőlünk egy végtelen
hosszú útra,

Melyről csak visszanézni lehet,
visszajönni soha.

Hazafelé nem építettek utat.
De ha mégis lenne egy  irány,

mely otthonod felé mutat,
Ugye hazajönnél, visszahozna

a szeretet,
Letörölné arcunkról az érted

hulló könnyeket.”

Soha nem feledi: 
felesége, lányai: 
Zsuzsa és családja,

Éva  és családja,   
Erzsók és családja 
Emese és családja

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

KOVÁCS JÁNOS

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

részvéttel osztoztak.

Kékfényes hírek

2007. december 21-én
a Domb utcán lévő élel-
miszerboltot is me ret -
len tettes feltörte. Az el -
járás folyamatban van!

2007. december 28-án
Nyírábrányi u. 7. szám
előtt közlekedési baleset
történt. 
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A Bancsi-telepen (Teleki u. 24. sz. alatt) közművesített
telek eladó. Érdeklődni a 06-30-279-52-22-es telefonszámon.
„Megegyezünk”
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Egykori vámospércsi gyerekek 
Kodály Zoltán társaságában

Igazi kuriózummal talál-
koztunk az általános iskolá-
ban. Az énekterem falán egy
régi fényképen Kodály Zol tán
és Lakatos Zoltán (helyi ének-
tanár) tizenhárom-ti zen négy
év körüli vámospércsi diákok
társaságában láthatók. A kép
hátoldalán egy közel ötven
évvel ezelőtti időpont szere-
pel: 1960. április. Alapos vizs-
gálódás után kiderült, hogy a
fénykép Debrecenben ké -
szült, valószínűleg egy kó rus-
verseny alkalmával, amikor is
Kodály Zoltán talán zsűritag-
ként vagy díszvendégként le -
hetett jelen. Kérjük, aki felis-
meri magát a fényképen  (ma
60-61 éves) és vannak emlé-
kei az eseményről, ossza meg
velünk. A művelődési házban
szeretettel várjuk az emléke-
zőket. Az általuk elmondott
visszaemlékezések szép szín-
foltjai lehetnek a néhány hete
végetért Kodály-évnek. 

Kodály Zoltán emlékezetére
Programsorozatot szerve-

zett a  művelődési ház a kivá-
ló zeneszerző, a háromszo-
ros Kossuth- díjas zenetudós
és népzenekutató születésé-
nek 125 éves és halálának 40
éves évfordulója alkalmából.
A több programból álló
sorozat egyik nagyszabású
ünnepségének a református
egyház adott helyt.

A zsúfolásig megtelt ima-
teremben az advent harma-
dik vasárnapi istentisztelet
után  Kovács Szilárd orgona-
művész és a Debreceni Köl -
csey Kórus közös, igazi kuri-
ózumnak számító  koncertje
gazdagította a zene szárnyán
élményekkel a szíveket-lelke-
ket. Maga Kodály Zoltán írta:
„A lelki gazdagodás hatal-
mas forrásai erednek a zené-
ből. Azon kell lennünk, hogy
minél többek számára meg-
nyíljanak.” E gondolatokhoz
Tamási László karnagy a fel-

hangzó csodálatos művek
előtt szavakkal is hozzájárult
ahhoz, hogy a közönség job-
ban megértse és megismerje
a felcsendült dallamokat,
amelyek vagy Kodály Zoltán
alkotásaiként, vagy nagy ked-
venceiként írták be magukat

a zeneirodalom „nagyköny-
vébe”. 

Több száz résztvevő lelki
gazdagodásához járult hozzá
a program, erről a csillogó
tekintetek árulkodtak. E
program előtt néhány nap-
pal az általános iskola adott

otthont a felsőtagozatosok
részére szervezett történelmi
barangolásnak, amelyet Joób
Árpádné zenetanár és Joób
Árpád, a Nyíregyházi Fő -
iskola tanszékvezetője tar-
tottak. A zene szárnyain utaz-
hattunk évezredeket, megis-
merhettük a sámánok világá-
tól kezdve a népek zenéit,
amellyel örömüket, bánatu-
kat egyaránt kifejezték. 

A barangolás végállomása
Kodály Zoltán és az ő csodá-
latos zenei világa volt, ame-
lyet a gyerekek nagy élvezet-
tel hallgattak. A hangulatos
program közös énekléssel
fejeződött be. A méltó ün -
neplés a Művészeti és Sza -
badművelődési Alapítvány
pályázati támogatása és az
önkormányzat által biztosí-
tott önerő felhasználásával
valósult meg.

Fotó és szöveg: (Sz. V. É.)

Jókor jött játékok
Százezer forint értékű

ajándékot nyert a Hajdú-Bi -
har megyei Önkormányzat
civil szervezetek részére kiírt 

Angyalka vette át 
az ajándékokat
Fotó: Sz. Vrancsik Éva          

pályázatán az általános is-
kola. A sok szép ajándék
éppen karácsonyra érkezett
meg, amelyet ezúttal Ménes
Andrea nem városvezető-
ként, hanem mint a megyei
közgyűlés tagja adott át „egy
angyalkának” az utolsó előtti
tanítási napon.
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Vámospércs képviselő-tes-
tülete az idén is meghirdette a
„Legszebben kivilágított por-
ta” versenyt. Az értékelést vég-
zők a sok impozánsan feldí-
szített porta közül kiválasz-
tották az öt legszebbet, akik a
főtéren rendezett közös kará-

csonyi ünnepségen vehették
át ajándékaikat  Ménes And -
rea polgármestertől. Egy-egy
bekeretezett képzőművésze-
ti alkotást nyertek: Gombos
Tíbor és párja, Tóth Csaba,
Gazsi Lajos, Szabó Csaba,
Nagy István   és családjaik.

A szorgos nyolcadikosok
nagyon szeretnek ki rándul-
ni. Ezúttal október 27-én
szombaton reggel Buda -
pest re mentek. A prog ra-
mok közé tartozott a Had -
történeti Múzeum és a Ter -
ror Háza meglátogatása, il -
letve városnézés. Megláto -
gatták a Halász-bástyát és
vidáman kalandoztak a Bu -
dai vár labirintusában. Jó -
kedvűen és fáradtan tértek
haza, sok új élménnyel gaz-
dagodva. Alig hogy kipihen-
ték ma gukat, november 7-
én már ott voltak a debrece-
ni Da Vinci-kiállításon. A
diákok így nyilatkoztak a tár-
latról: ,,Nagyon tetszett, na -
gyon érdekes volt a felvilá-
gosító film a festmények
készítéséről, sokat megtud-
tam Leonardo Da Vinciről,
például azt, hogy már a

reneszánsz idején épített
repülőszerkezetet. Mind -
ezek mellett az is kiderült,
hogy kitűnő elme, remek
festő. Örültünk, hogy ott
lehettünk, a látvány megér-
te az árát.” 

Legutóbb a nagyerdei
korcsolyapályára látogattak
el. Szerencsét lensé gükre el -
eredt az eső, de ez sem gátol-
ta meg őket az önfeledt szó-
rakozásban. Voltak, akik ki -
sebb esésekkel, de az ügye-
sebbek sérülések nélkül
megúszták a programot. A
kicsi, de fájdalmas sebektől
eltekintve minden tökélete-
sen sikerült, szívesen men-
nének máskor is.  Nagyon jól
érezték magukat minden
programon, és várják a
következő kalandot. 

Fodor Jennifer

Alsósok vetélkedtek

December elején zajlott az alsó tagozatos gyerekek
fogászati vetélkedője és mesemondó versenye, melyen
a következő eredmények születtek:

Fogászati vetélkedő: I. 3.c
II. 3.b

III. 4.a      

Mesemondó verseny: 
2. évfolyam I. Meszesán Henrietta (2.a)

II. Lukács Levente (2.b)
III. Nagy Kornél (2.c)

3. évfolyam I. Erdélyi Ádám (3.b)
II. Páll Attila (3.b)

III. Ménes Máté (3.b)

4. évfolyam I. —-
II. Demjén Flóra (4.b)

III. Illés Kinga (4.b)

Matematika verseny
December 5-én évfolyamonként egyéni feladatmegol-
dó versenyen mérhették össze tudásukat diákjaink
matematikából.

5. évfolyam I. Gyetkó Adrienn (5.a)
II. Szabó Odett (5.c)

III. Gyalai Tamás (5.a) 
és Madár Krisztián (5.a)

6. évfolyam I. Mészáros Anett (6.a)
II. Guba Tímea (6.b)

és Keserű György (6.c)
III. Tanka Ákos (6.c)

7. évfolyam I. Szalontai Márta (7.c)
II. Kovács Zsófia (7.c)

8. évfolyam I. Guba Attila (8.b)
II. Fodor Jennifer (8.a)

III. Varga Sándor (8.a)

Pályaválasztás
December 7-én pályaválasztási beszélgetésen vehettek
részt végzős diákjaink, melynek keretében volt nyolca-
dikosok látogattak vissza régi iskolájukba. Sokat mesél-
tek jelenlegi iskolájukról és a felvételi nehézségeiről,
viszontagságairól.

Mikulás
Iskolánkba is ellátogatott a Mikulás. A jó gyerekek ter-
mészetesen nem távoztak üres kézzel, édességet kap-
tak. Az ajándékosztás után este 6-ig bulizhatott a diák-
sereg.

Karácsonyi készülődés
December 13-án kézműves-délután zajlott, melyre bár-
ki betérhetett. Az itt készült karácsonyfadíszekkel,
dekorációs tárgyakkal tovább fokozhattuk lakásunk
ünnepi hangulatát, fényét. A foglalkozásokat Elekné
Laczkó Judit, Hetey Lajosné, Kelemenné Hajdó Mária,
Kissné Vályi Mónika, Rácz Ildikó, Sarudi Sándorné
tanárnők vezették.

Színház
Nyíradonyban a 6. évfolyam tanulói színházlátogatá-
son vettek részt december 18-án. A műsor keretében
Gárdonyi Géza Egri csillagok című művét tekinthették
meg. 

Comenius Logo
Iskolánkat néhány tanuló képviselte a Comenius Logo
számítástechnikai verseny iskolai fordulóján. A vetél-
kedőn egy tesztsor kitöltése után a gyakorlatban is
bizonyítaniuk kellett programozói tudásukat a gyere-
keknek.

Tarr Anita

Diáksport
December 6-án Mikulás-kupán mérkőzhettek focistá-
ink Fülöpön. A terem-labdarúgótornán Vámospércs az
I. helyen végzett, így hozzánk került a vándorkupa. 
Csapattagok: Jónás József (8.b), Károlyi Attila
(7.b), Kolompár Róbert (5.c), Kovács György (7.a),
Szabó Imre (7.b). Gólkirály Károlyi Attila és Jónás
József lett 5-5 góllal. Felkészítő nevelő: Fodor László.

Készülnek a karácsonyi díszek

Emlékezetes esemény lehetett a résztvevőknek

A gyerekek figyelmesen hallgatták a zenei időutazást  

Porták versenyeztek

Gombos Tiboréké lett a fődíj 

Vidám napok
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Az idén bőséges adventi-

karácsonyi programkínálat-
ból válogathattak az érdeklő-
dők. Az önkormányzat kép-
viselő-testülete javaslatára
rendezvénynaptár készült,
amely intézményenkénti
bon tásban időpontok, hely-
színek, felelősök megjelölé-
sével a város valamennyi
rendezvényére kiterjedt. 

Az óvoda kezdte a sort az
adventi vásárral, majd az
iskolában készültek szép
karácsonyi díszek. A műve-
lődési ház irodalmi délutánt
szervezett, a nyugdíjas klub
tagjai évzáró rendezvénye is
advent idejére esett. A Múlt
és Jövő Egyesület nosztalgia-
partival, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
szép műsorral járult hozzá

az ünnepi hangulathoz. Az
egyházak is aktívan kivették
részüket a programszerve-
zésből, kedves, szép esemé-
nyek helyszínei voltak az
isten házai. Érkeztek betle-
hemesek a Felvidékről, ahol
még elevenen ápolják ezt a
hagyományt, s az iskola
második évfolyam iskolaott-
honos tanulói felnőtteknek
is dicsőségére váló műsort
mutattak be advent utolsó
hetében. A fél óránál is hosz-
szabb „megváltóváró” elő-
adásra meghívást kaptak a
szülők, nagyszülők és a város
vezetői is. 

Ménes Andrea polgármes-
ter szerint az utóbbi évek
legszebb műsorával örven-
deztették meg a közönséget
a „kis színjátszók”, akik köny-

nyeket csalogattak a szemek-
be. A műsort a több mint
harminctagú énekkar is ki -
egészítette Ráczné Strum -
mer Ibolya énektanárnő
vezetésével. A csodálatos
karácsonyi énekeket Nagyné
Ács Erzsébet szintetizáron
kísérte. A műsort betanítot-
ták és a díszleteket a szülők
segítségével elkészítették:
Tankáné Antal Irén, Kriska
Zoltánné, Nagyné Pesti
Gyön  gyi, Ludmanné Né -
meth Mariann. Áldozatos
munkájukat és a gyerekek
kiváló szereplését Deákné
Demjén Ilona dícsérő sza-
vakkal illette. 

December 21-én külön az
alsó és külön a felsőtagoza-
tos gyerekeknek is bemutat-
ták a műsort, amely után

szintén a művelődési ház
szervezésében ügyes kezek
délutánjára került sor. 

Záró rendezvényként az
önkormányzat szervezésé-
ben a hagyományos főtéri
közös gyertyagyújtásra ke -
rült sor, ahol a nyugdíjas-
klub tagjai által sütött mákos
és diós beiglivel, valamint a
TEVE tagjai által sütött
mézeskaláccsal, forralt bor-
ral, teával kedveskedtek a
résztvevőknek. A főtéri prog-
ram után a „Fény születése”
című betlehemes játékot
mutatták be a bagaméri
református gyülekezet tag-
jai. A Somogyi László által
rendezett előadás méltó
zárása volt az adventi prog-
ramsorozatnak.

Sz. V. É.

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

11. PÉNTEK: A MÁSIK ÉN (119 perc)
Színes, am. akció-thriller (18 éven aluliaknak nem
ajánlott!)

18. PÉNTEK: MEGY A GŐZÖS… (91 perc)
Színes, magyar, filmvígjáték (12 év alatt szülői fel-
ügyelet!)

25. PÉNTEK: CSILLAGPOR (130 perc)
Színes, am. fantasztikus kalandfilm (12 év alatt szülői
felügyelet!)

FEBRUÁR. 01. PÉNTEK: AGYŐ, NAGY Ő (120 perc)
Színes, szinkronizált, am. romantikus,vígjáték 
(16 éven alul nem ajánlott!)

Ó-év búcsúztató

A művelődési házban ke -
rült megrendezésre a jó elő-
re meghírdetett szilveszteri
„házibuli”.

A többszörös felhívásra
61 fő jelentkezett, s töltötte
együtt az év utolsó óráit.
Éjfélkor Ménes Andrea pol-
gármester kívánt sikerek-

ben gazdag boldog új évet, s
az első pohár pezsgőre is
meginvitálta a vendégeket.
Ezután a résztvevők a főtéren
összegyűlt több száz egybe-
gyűlttel közösen megtekin-
tették a tűzijátékot, amelyet
ezúttal is a református temp-
lomdombról „lőttek” ki.

Hírek a „filmről”
Az ősz folyamán beszá-

moltunk kedves olvasóink-
nak arról, hogy film készül
Halász Margit vámospércsi
születésű írónő novellájából,
amelynek témája is köthető a
településhez. A Marió a
varázsló című filmet a
Magyar Játékfilm Szemlén
fogják bemutatni, február. 3-

án este 9 órakor a Millenáris
parkban. Csak ezután van
lehetőségünk arra, hogy a
tervezett vámospércsi vetí-
tést megszervezzük. A fejle-
ményekről, s a film fogadta-
tásáról is beszámolunk
következő lapszámunkban.
Az alkotónak ezúton is gra-
tulálunk!  

Képek a Megy a gőzös… című új magyar filmből

A részvevők sem tudták kit takarnak a maszkok 

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

Ügyes kezek készítik a díszeket A kis másodikosok könnycsalogató műsort adtak

Az énekkar Kézzel dagasztottak – mint régen

A Grega-család a nosztalgiapartin Családsegítő karácsony

Ügyes fiúkezek 
szaggatták a mézest A bagamériak betlehemes műsora

A karácsonyi ünnepeket
megelőző napokban 851
családhoz jutottak el azok az
egyenként tíz kg tartós élel-
miszert tartalmazó csoma-
gok, amelyekhez az önkor-
mányzat pályázati úton ju -
tott hozzá. 

A Magyar Öku menikus
Segélyszervezeten keresztül
a megyében szétosztott
4300 csomagból városunk
kapta a legtöbbet. Az elosz-
tás  szigorú feltételek szerint
történt. A jogosultságról elő-

re nyilatkozni kellett az érin-
tetteknek. A létminimum
közelében élő munkanélkü-
liek, kisnyugdíjasok, hátrá-
nyos szociális helyzetű gyer-
mekeket nevelők, sérült és
fogyatékkal élők kaphattak a
gabonaszármazékokat tar-
talmazó csomagokból, ame-
lyeket a képviselőtestület
tagjai és Ménes Andrea pol-
gármester személyesen ad -
tak át az ün nepi jókívánsá-
gokkal együtt az érintett csa-
ládoknak.  

Élelmiszercsomagok 
az Európai Unióból
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