
A szeretet nevében
Az advent beköszöntével megkez-

dődött a várakozás időszaka, mely
mára sajnos sokat vesztett régi
fényéből. Míg például az 1900-as
évek elején, amikor még generá ciók
éltek együtt – a gyermekek az anyu-
kával készítették az adventi koszo-
rút, miközben a nagymama a mé -
zes tésztát gyúrta –, az embe rek fel-
ismerték és megélték a fontos pillanatokat, s a közös
készülődés, a régi karácsonyokról, tradíciókról való
beszélgetés meghitté tette a várakozást. 

A mai teljesítménycentrikus, rohanó világban más
a helyzet: az egész napos munka utáni maratoni
bevásárlások során megvesszük készen a koszorút,
melyen lehet, hogy el is felejtjük vasárnaponként meg-
gyújtani a gyertyát, mert csak a karácsonyi megmé-
rettetésre gondolunk. Hajt a megfelelés kényszere,
hogy arra a három napra legalább minden jusson az
ünnepi asztalra a diós beiglitől kezdve a halászlén
keresztül a töltött káposztáig, s – még ha vért izza-
dunk is, hitelbe is verjük magunkat – ott legyenek a fa
alatt az áhított, olykor méregdrága játékok, ruhane-
műk, műszaki cikkek. Az ilyenkor szokásos ünnepi
ruhánk mellett – hogy teljes legyen az összhatás – fel-
öltjük, vagy inkább magunkra erőltetjük a minta
feleség/férj, szerető nagymama/anyós, kedves só -
gor/keresztmama álarcát, és arra a néhány órára
elhisszük, hogy boldog és összetartó a családunk, még
akkor is, ha az asszony egyébként évek óta külön
alszik, ha a családfő a gyertyagyújtásnál máshová
vágyik. S az illúzió fokozása érdekében arra is képe-
sek, hogy kézen fogva elballagnak az éjféli misére –
mintha minden szép és minden jó lenne. Pedig a sze-
retet – fogalmazta meg jól Berkes Gábor –  akkor él,
ha minden nap igaz, néhány szép pillanat az évekre
nem vigasz.

A karácsony így sokak számára a hazugságok és a
képmutatás ünnepévé vált, s ezzel párhuzamosan
tárgyiasult a szeretet is. Így ne csodálkozzunk, ha
nercbundában is fázunk, mint a didergő király,
kinek megfagyott testét a legnagyobb tűz sem tudta
felmelegíteni. Addig a pontig, amíg őszintén és igazán
meg nem nyitotta szívét az emberek felé. Az érzelmek
jégkorszakát éljük, folyamatosan rohanunk, hajtjuk
a pénzt, küzdünk a mindennapi betevőért, s közben
ingerültek vagyunk, nem beszélünk egymással, nem
szakítunk elég időt egymásra, helyette ajándékokkal
próbáljuk kompenzálni az elszalasztott odafigyelést,
törődést. Később és későn jövünk rá, hogy a meghitt pil-
lanatok elmentek mellettünk, s nem jönnek vissza
már. Wass Albert szavaival kívánok minden kedves
olvasónak békés, boldog, szeretetben gazdag kará-
csonyt! „Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták
legyetek! Súroljátok fel lelketeket, csillogtassátok ked-
veteket, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehes-
setek!” 

Hassó Adrienn
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Nehéz elhatározás előtt
álltak a szülők, akiknek
no vember közepéig nyi-
latkozniuk kellett: beol-
tassák-e, vagy sem gyer-
meküket a H1N1 ellen. Az
utóbbi hetek során el -
lentmondásos hírek lát-
tak napvilágot a pandé-
miás vírus elleni vakciná-
val kapcsolatban. 

Nem könnyű ez ügyben
helyesen dönteni, hiszen az
embernek mérlegelnie kell,
mi a veszélyesebb: beadatni
az oltóanyagot, vagy meg-
kapni a betegséget. Az óvo-
da vezetője arról számolt be,

hogy igen nagy volt a bizony-
talanság a szülők körében.
Ezt igazolta az a tény, hogy az
intézmény 217 gyermekéből
mindössze 50-en kérték a
védőoltás beadását. 

Az Egészségügyi és Ok ta -
tásügyi Minisztérium az el -
múlt hetekben az általános
iskolák segítségét is kérte
abban, hogy mérjék fel a 14
év alatti gyerekek H1N1
védőoltás iránti igényét. A
Mátyás Király Általános és
Művészeti Iskola 587 ta-
nulója közül 196-an, dol-
gozói közül 15-en let-
tek beoltva – tudtuk meg
Üveges Andrea védőnőtől,

aki az eredményeket össze-
sítette. 

Szeptember végére befe-
jeződött a gyermekeknek
adható oltóanyag tesztelése
és forgalomba kerülhetett a
Fluval P nevű vakcina. Az
Országos Gyógyszerészeti
In tézet főigazgatója, Sze -
pezdi Zsuzsanna október
közepén azt mondta, súlyos
mellékhatás nem fordult elő
a klinikai vizsgálatok során.
Mindezek ellenére megosz-
tott e téren az orvostársada-
lom véleménye is. Több sé -
gük azonban a beadás mel-
lett áll. Dr. Mechler Andrea
gyermekorvos is úgy gon-

dolja, meg kell kapnia min-
den oktatási és nevelési
intézménybe járó gyermek-
nek az új influenza elleni
védőoltást. Mint mondta:
„Ez a védőoltás sem készült
más eljárással, mint például
a már évek óta forgalomban
lévő szezonális influenza
elleni vakcina. Akinél eddig
nem jelentkezett mellékha-
tás a korábban beadott oltá-
sok során, illetve nem tojás -
allergiás, annál az átlag mel-
lékhatásokon kívül – mint
láz, bőrpír, fájdalom a bea-
dás helyén – igazából más
most sem várható.”

H. A.

Advent első vasárnapján városunkban ünnepi 
istentisztelet zajlott. Utána a főterén Ménes Andrea 

polgármester meggyújtotta a koszorú első gyertyáját.
Az ünnepélyes eseményen Áts Ferenc református 

lelkész  hirdetett igét

Kiállítás nyílt a Megye Napján
A megye napján nyílt

meg Somogyi László Gá -
bor képzőművész kiállí-
tása a városi művelődési
házban. A látogatók egy -
ú ttal az alkotó tanítvá-
nyainak munkáit is meg-
tekinthették az intézmény
előcsarnokban.

Nagy érdeklődés övezte a
november 22-i – a Megye
Napjához kapcsolódó – kul-
turális rendezvényt, melyet
polgármesterünk nyitott
meg. Mint mondta: „A mai
értékvesztett világban külö-
nösen nagy szükségük van
az embereknek, helyi közös-
ségeknek az ünnepi alkal-
makra. Amellett, hogy e cso-

dálatos képek gyönyörköd-
tetik az ember szemét, lehe-
tőség nyílik arra is, hogy vég-
re együtt legyünk és beszél-
gessünk egymással.” Majd
rátért az ünneplés apropójá-
ra: „2003 óta ezen a napon
tartjuk a megye napját, Vá -
mospércs vonatkozásában
Bocskai István a hajdú kerü-
letek megteremtéséhez fű -
ződő tevékenységét ünne-
peljük.1605-ben a korpo-
nai levél kibocsátása után
ugyanis Bocskai a hozzá hű
vitézek egy részét itt telepí-
tette le, és így  jött létre a hét
hajdú település, köztük Vá -
mospércs.” A kiállító képző-
művészről Ménes Andrea
úgy fogalmazott: Somogyi

László Gábor nagy szerepet
tölt be településünk min-
dennapjaiban. Egy olyan
egyé niség, aki nemcsak a
fizetéséért dolgozik, és nem-
csak a szakmáját műveli,
hanem sokrétű, egyéb ké -
pes ségeivel közösséget épít
városunkban. Ő pontosan
tudja, az ember legfonto-
sabb küldetése ezen a vilá-
gon, hogy valamit hagyjon
maga után. S ezt nem csak
tárgyakban és képekben
gondolja, hanem érzések-
ben, együttes örömekben,
szellemi alkotásokban.” 

A polgármester köszöntő-
je után Polgárné Nagy Elvira
adott elő egy Wass Albert-
verset, majd Jantyik Zsolt, a

Hajdú-Bihar Megyei Köz gyű -
lés közművelődési, sport- és
civil kapcsolatok bizottságá-
nak elnöke osztotta meg
gondolatait a közönséggel.
Hangsúlyozta: „fontos az ér -
tékek megbecsülése, hiszen
jelenleg Magyarország csen-
des felszámolása folyik”.
Beszéde végén egy dal elé-
neklésével emelte az ünnep
színvonalát, a dalt személye-
sen a művésznek ajánlotta.
Befejezésül Somogyi László
Gábor egykori tanára, Taar
Erzsébet méltatta a kiállított
alkotásokat. A tárlat decem-
ber 22-ig tekinthető meg, a
képek a helyszínen megvá-
sárolhatók.

Hassó Adrienn

Somogyi László Gábor képzőművész-tanár

Az ünnepség közönsége

Tisztelt Olvasók!
Kedves Vámos pércsiek! 
A karácsonyi csillag sok

évszázados jelkép a keresz-
tény világban: fénye a bé -
kes ség, a megbocsátás, a sze-
 retet eszméjét sugározza.

A betlehemi jászol a kis-
deddel a világ hiúságairól
való lemondás, a hazatalá-
lás, a legszűkebb közösség-
ben fellelhető, csendes bol-
dogság képzeletével társul.

Az ember esendő lény.

Vágyakozik a megváltás
után, de ritkán képes olyan
erkölcsi magasságba emel-
kedni, hogy ki is érdemelje.

A karácsonynak nincs
hatalma egy elrontott em -
beri élet megváltoztatásá-
ra. De arra igen, hogy – leg-
alább egyetlen napra –
megálljt kiáltson a létért
folytatott küzdelemben
feltámadó nemtelen indu-
latoknak. S így, végső
soron megteremtse azt a

csodát (azt a szemléleti,
érzelmi, értelmi megvilá-
gosodást), amely rejtőzkö-
dő jobbik énünk megtalá-
lásához ve zet.

Nem csak az elkövetkező
napokra, hanem az év min-
den napjára kívánom min-
den vámospércsinek, hogy
találjuk meg ezt a rejtőzkö-
dő, jobbik énünket, s az oda
vezető utat!

Ménes Andrea
polgármester



A képviselő-testület 2009. november 19-én rendkívüli
ülést tartott. Az első napirendi pontban a testület megtár-
gyalta az önkormányzat 2009. háromnegyed éves gazdálko-
dásáról szóló tájékoztatást, az abban foglaltakat elfogadta.
Második napirendi pontban a képviselők a gazdálkodás sta-
bilizálása és a likviditási problémák megoldása érdekében
pénzügyi szaktanácsadó által az Önkormányzat 2009.évi
pénzügyi helyzetéről szóló ellenőrzési jelentést megtárgyal-
ta és az abban foglalt megállapításokkal és javaslatokkal
egyet  értett. Következő napirendi pontban az önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepciójáról tárgyaltak a testületi
tagok,  az abban foglalt javaslatokkal együtt támogatta, azzal,
hogy megbízza az adó és költségvetési irodavezetőt, hogy a
következő rendes testületi ülésre egészítse ki konkrét javas-
latokkal az intézkedéseket. Negyedik napirendi pontban úgy
határozott a testület, hogy a támogatásból megvalósuló
beruházások esetében –  szükség esetén a beruházás költsé-
geit a kötvény kibocsátásából származó tőkebevételből meg-
előlegezi azzal, hogy a támogatási összeg folyósítását köve-
tően a megelőlegezett összeg az erre a célra megnyitásra
kerülő „kötvényből előfinanszírozott beruházások „megne-
vezésű alszámlára kerüljön átvezetésre. Ötödik napirendi
pontban döntés született az idei karácsonyi díszkivilágítás-
sal kapcsolatban,  a Mezei-Vill Kft.-vel végezteti el a munká-
latokat az önkormányzat. Hatodik napirendi pontban a tes-
tület jóváhagyta Vámospércs város 2010. évi belső ellenőr-
zési tervét. Következő napirendi pontban a képviselők elha-
tározták, hogy hogy a Debreceni Városi Bíróság által kibo-
csátott fizetési meghagyása ellen – melyben Vámospércs
Városi Önkormányzat a kötelezett, (néhai Cs. Lászlóné vál-
lalkozó jogutódja) Cs. László a jogosult – ellentmondást
kíván benyújtani, a követelés tárgyául megjelölt bruttó
1 375 000 forint vállalkozó díj és ennek 2004. 10. 01.napjától
számított késedelmi kamatának megfizetésének sem a jog-
alapját, sem annak összegszerűségét nem ismerte el.
Nyolcadik napirendi pontban döntés született arról, hogy az
önkormányzati feladatok ellátása, a folyamatos likviditás
fenntartása érdekében a folyószámla-hitel igénybevételére
irányuló folyószámla-hitelkeret szerződést további egy évre
meghosszabbítja az önkormányzat úgy, hogy annak keret-
összegét felemeli 60 millió forintra. Ezt követően az ÉAOP-
5.1.1/E-2008-0022 pályázattal kapcsolatban korábban meg-
kötött 2 szerződés módosításáról és egységes szövegének
elfogadásáról döntött a testület. A Polgármesteri Hivatal
épületét érő természeti károk miatt beadott vis maior pályá-
zattal kapcsolatban korábban hozott határozatát is módosí-
tották a képviselők, majd a károk felmérésére szerződés alá-
írására hatalmazta fel a testület a polgármestert. 

Ezt követően a testület zárt ülésen folytatta a munkáját.

Ménes Andrea 
polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Együttműködésben állapodtak meg
A VPOP Észak-Alföldi

Regionális Parancs nok -
sága együttműködési meg-
 állapodást írt alá három,
a régió területén találha-
tó „vámos” településsel:
Vámospérccsel, Vámos -
oroszival és Vámosatyá -
val. 

A 2007-ben – tíz magyar
település összefogásával –
megalakult Vámos Telepü -
lések Szövetsége ma már
több mint húsz tagot szám-
lál, s három országra terjed
ki azoknak a községeknek a
száma, akik csatlakoztak a
szövetséghez. A vámos ne -
vet viselő települések önkor-
mányzataiból létrejött VTSZ
legfőbb célkitűzései: baráti,
idegenforgalmi, kulturális
kapcsolatok kialakítása, il -
letve hagyományaik megis-
mertetése egymással. Ennek
érdekében minden évben
más-más helyszínen több
napos találkozót szervez-
nek, kórusversenyt illetve
országos iskolai vetélkedőt
tartanak. A VTSZ legfőbb
támogatója a VPOP, tisztelet-
beli társelnöke pedig dr.
Nagy János altábornagy, or -
szágos parancsok.

A november 12-én meg-
kötött együttműködési meg-
 állapodás ezt a kapcsolatot

szeretné szorosabbá tenni.
A közös célokat kibővítik
ezután az oktatás és a vállal-
kozások területére is. A
VTSZ elnöke, Hám László
úgy fogalmazott: „az ötlet,
hogy régiós parancsnoksá-
gok kössenek együttműkö-
dési megállapodást a terüle-

tükön lévő településekkel,
azt a célt szolgálja, hogy
to vább erősítsük a kötelé-
keket egymás között.”
Vámospércs polgármestere,
Ménes And rea üdvözölte a
kezdeményezést, s mint
mondta: „ezáltal a helyi isko-
lások első kézből kaphatná-

nak felvilágosítást a vám- és
pénzügyőr hivatásról, illet-
ve a vállalkozók is – nyílt
napok alkalmával – ingyen
juthatnának információk-
hoz például a jövedéki adó-
zásról és egyéb más  vonat-
kozó szabályozókról, vala-
mint azok változásairól.”

28 milliós támogatás a Vámosgépnek 

Még az elmúlt évben
nyújtotta be pályázatát
technológiai fejlesztések
céljából a vámospércsi
Vámosgép Gép- és Acél -
szerkezetgyártó Kft. A
projekt összértéke 68 mil-
lió  Ft , melyhez 40 száza-
lékos támogatást kaptak
az Új  Magyarország Fej -
lesztési Terv keretén be -
lül – többségében uniós
illetve hazai forrásokból. 

Az idei év elejéig úgy tűnt,
elkerüli a mintegy kétszáz
alkalmazottat, köztük száz
vámospércsi lakost foglal-
koztató Vámosgépet a gaz-
dasági válság – tudtuk meg a
vállalat igazgatójától, Német
Bélától. Mint mondta: „az
előző évek során, 2007/
2008-ban nagyon intenzív,
30-40 százalékos rendelésál-
lomány-növekedésünk je-
lent meg, s ez a tendencia
egészen 2009 első negyed
évéig tartott. Ám különösen
a második negyedévtől kez-
dődően a recesszió elérte az

ágazatot – melyben cégünk
beszállítóként működik –, s
csökkentek a megrendelé-
sek. Így az addigi nagyon
jelentős növekedést elég
mély szakadék követte. Saj -
nos ezen időszakban a
korábban radikálisan fel-
emelt létszámot ugyanilyen
arányban csökkenteni kel-
lett, vissza a 2007-es alaplét-
számra, ami esetünkben
szűk 180 főt jelent. A múlt év
végén ez 220 fő volt, sőt
akkoriban további 15 fő
bérelt munkaerőt is alkal-
mazni kényszerültünk. Őket
az év második felében már
nem tudtuk foglalkoztatni,
augusztustól a szerződéses
dolgozók közül több mint
negyvennek nem tudtuk
meghosszabbítani a szerző-
dését. Ám mivel jövő év ele-
jétől a rendelési állomány
visszaáll a 2007-es szintre, az
elbocsátottak közel 50 szá-
zalékát január 4-től vissza
fogjuk venni.” 

A belső inflációs költség-
növekedéseket figyelembe

véve nagyon jelentős terme-
lési növekedési kényszer
alatt működik a cég. Ehhez
elengedhetetlenül szüksé-
gesek a technológiai fejlesz-
tések, beruházások, melye-
ket uniós és hazai pályázati
források segítségével tud-
nak megvalósítani. A Vámos -
gép kereskedelmi vezetője,
Takács Sándor örömmel szá-
molt be legújabb nyertes
pályázatukról: „2008-ban az
Új Nemzeti Fejlesztési Terv
keretein belül nyertünk egy
két évre szóló projekttámo-
gatást, mely főként techno-
lógiai eszközök beszerzésére
fordítható. Már az elmúlt
évben megvalósítottuk a
projekt 50 százalékát, több
kisebb gép illetve egy na -
gyobb CNC élhajlító beszer-
zésével, idén pedig egy CNC
megmunkáló-központot
létesítettünk. Ez eredetileg a
tervekben mint robothe-
gesztő szerepelt volna, s eh -
hez kértünk pályázati módo-
sítást, aminek keretében a
már említett megmunkáló-

központ valósult meg. A he -
gesztőrobot egyértelműen
munkaerőt váltott volna ki,
ami a tavalyi évnek a megnö-
vekedett hegesztőszakmun-
kás-kapacitás igényeit váltot-
ta volna ki. Ám a megválto-
zott gazdasági helyzet miatt
kénytelenek voltunk a pro-
jekt eszközének megváltoz-
tatását kérelmezni a Gaz -
dasági Minisztériumtól. A
be ruházás összértéke nettó
65 millió forint, és 40 száza-
lékos támogatást kaptunk
rá, ami konkrétan 28 millió
forintot jelentett. A projek-
ten belül ez két nagyobb
CNC megmunkáló központ-
nak volt az ára. Egyik a CNC
élhajlító, ami a tavalyi évben
21 millió forintba került,
illetve körülbelül 20 millió
forint összértékben történt
beruházás keretében vásá-
roltunk hegesztő-, eszterga-,
marógépeket. Az idei évre
megmaradt mintegy 27 mil-
lió forintot a megmunkáló-
központ létrehozására fordí-
tottuk.” 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
ÖKRÖS BÉLA és KOVÁCS GYÖNGYI

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK
MÁRTA ISTVÁN

BÓNÉ IMRE
özv. SZABÓ FERENCNÉ (Bodnár Julianna)

ECSEDI GYULA
KOVÁCS LAJOS

SZŐLŐSI ISTVÁN

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ÖZV. SZABÓ FERENCNÉ
sz.: Bodnár Julianna

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ÖZV. PÁL JÁNOSNÉ
sz.: Török Ilona

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BÓNÉ IMRE

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak
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A VPOP és a települések vezetői 

Közlekedési vetélkedő

Három település – Ál -
mosd, Nyírábrány és Vá -
mospércs – diákjai mérték
össze tudásukat a Mátyás
Király Általános és Művé -
szeti Iskolában megrende-
zett közlekedési vetélkedőn.

A négyfős helyi csapat tagjai:
Nótin László 1.b., Szabó
Kristóf 2.b., Szabó Dorina
3.b. és Kuprák Máté 4.c. osz-
tályos tanulók voltak. 

A mieink a második he -
lyen végeztek.

Az Őszi Gyermekkönyv napok programsorozat 
keretében a Városi Könyvtár vendége volt

Figura  Ede előadóművész. A 8. osztályosoknak
A 20. század költői,  míg a 2. osztályosoknak A hétfe-
jű sárkány című műsorát adta elő. Mindkét előadás 

nagyon tetszett a tanulóknak

A remekül szerepelt  diákok Papp Lászlóné 
igazgatóhelyettessel

Vámospércs Városi Ön -
kor mányzat a Teve Egye sü -
lettel közösen, idén is meg-
hirdeti a „Cipősdoboz-ak -
ciót”, ezért felhívással fordul
mindazok felé, akik megunt
játékok, felesleges, de műkö-
dő eszközök, jó állapotú,
főleg gyermekruhák felaján-
lásával örömöt szereznének
olyan embertársaiknak, akik-

 nek egyébként nem kerülne
ajándék a karácsonyfa alá.

Az adományokat a Csa -
ládsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Béke u. 3 szám
alatti épületébe lehet be-
vinni, munkanapokon 8.00-
15.30-ig. 

Felvilágosítást kaphatnak:
Kovács Sándortól a 06/20
800-2888 számon.

Közmeghallgatás
Vámospércs Városi Ön -

kor mányzat Képviselő-
tes tülete tisztelettel meg-
 hívja a város ügyei iránt
érdeklődő polgárait, de  -
cember 29-én (kedden)
17 órától a Dombi Iskola
tornatermében tartan -
dó közmeghallgatására.

Ünnepi ,,cipősdoboz-akció”

Január elején dolgozókat vesz vissza a vállalat



Kedves vámospércsi 
szenvedélybetegek!

Örömmel ajánljuk Önöknek önsegítő csoportjain-
kat, illetőleg arra kérünk mindenkit, hogy ilyen cso-
portokat maguk hozzanak létre városukban. Ahol van
már Anonim Alkoholisták-csoport (Debrecen, Bal -
mazújváros, Bocskaikert, Hajdúböszörmény, Haj -
dúhadház), ezeknek a tagjai közül sokan hosszan és
boldogan tudnának mesélni arról, hogy sikeresen
megmenekültek az alkoholtól. Vannak, akik már öt-hat
éve józanok tudtak maradni az A.A-program segítsé-
gével. Semmi sem gyógyítóbb egy alkoholista számára,
mint józan alkoholistával beszélgetni, a tapasztalato-
kat megosztani, az eredményeket és a keserűségeket
egymással megbeszélni. A debreceni csoportnak van
olyan tagja is, aki 23 évvel ezelőtt tette le a poharat, de
ünnepeltünk mostanában 10. és 7. „születésnapot” is.
A.A-csoportot két alkoholista beteg alakíthat, akik
elszánják magukat arra, hogy beteg társaiknak is segí-
tenek. Keressék fel a debreceni csoportot, ahol bárki
szívesen ad felvilágosítást.  

Ugyanez a helyzet a más szenvedélybetegségekből
szabadulók önsegítő csoportjaival is. A Függő-Híd
Egyesület debreceni Attila tér 6. szám alatti helyiségé-
ben a következő csoportok működnek:

Szenvedélybetegek Családi Csoportja (Al-Anon):
szerda 18 óra, vasárnap 19.30 óra 

Anonim Felnőtt gyermekek (ACA): szerda 16.30
óra, vasárnap 16.30 óra

Névtelen Szerencsejátékosok (GA): hétfő 19 óra,
szombat 9 óra

Névtelen Anyagosok (NA): kedd 18.30 óra, Miklós
utca 18. Híd Protestáns Központ

A.A-csoportok Hajdú-Biharban

Balmazújváros: szombat 18 óra, Nádudvari út 51. 
Bocskaikert: kedd 18 óra, Vincellér utca 20.   
Debrecen: hétfő 18 óra, Attila tér 6 szám (a görög

katolikus templom mellett a Szent Anna utca végén)
kedd 17 óra, Kenézy-kórház, pszichiátria, II. emeleti

csoportszoba
szerda 18 óra, Attila tér 6. 
péntek 17 óra, Kenézy-kórház, pszichiátria II. emelet
vasárnap 18 óra, Attila tér 6.    
Hajdúböszörmény, csütörtök 18 óra, Bocskai tér, a

Városi Könyvtár épületében                    
Hajdúhadház, csütörtök 18 óra, Széchenyi utca

18/B.

Senkinek sem kell meghalnia,
válassza az életet!

„Függő-Híd Egyesület 
a Szenvedélybetegekért” 

A Coca-Cola HBC Ma -
gyar ország Kft. debrece-
ni csoportja – a Coca-
Cola társadalmi szerep-
vállalás programon el -
nyert pályázati pénzből –
a vámospércsi Mátyás
Király Általános és Mű vé -
szeti Iskolának adomá-
nyozott 80 ezer forint
értékben 40 tuját és 40
cserjét, amiket december
4-én ültettek el az oktatá-
si intézmény udvarán. A
pályázatot Ács Péter, a
Vámospércsi Asztali te -
nisz Egyesület (VASE)
vezetője és Szászi Erika
készítette el.

A Coca Cola csapat
„tablója”. Munkában
az adományozók

Nyolcvan cserjét és tuját kapott az iskola 

Tűzesetek novemberben
11. 3. Egy idős mozgás-

sé rültet és szellemi fogya-
tékos fiát a szomszédok
régóta nem látták. Rosz -
szul lettek vagy egyéb ok
miatt nem nyitottak ajtót.
Az egység a rendőrséggel
közösen az ud varra beju-
tott, felszólításra az egyik
lakó ajtót nyitott. A men-
tős orvos mindkét férfit
megvizsgálta, állapotukat
jónak találta.

11. 5. Nyíradony és Nyír -
acsád között 14 óra után
pár perccel egy L200-as
típusú kisteherautó az
útról lesodródott, a tetejé-
re fordult. Az egység a gép-
járművet áramtalanította.
A gépkocsit egy „civil da -
ru” a talpára állította, az
egység vontató kötél se -
gítségével az útra a sérült
kocsit visszahúzta. 

11. 7-én 12.20 órakor
Vá mospércsen egy lakó-
ingatlan egyik szobájá-
ban tűz keletkezett. A szo-
bában ketten voltak, akik
– az orvos szerint – füst-
mérgezésben meghaltak.
A tűz a kapott jelzés előtt
2-3 nappal keletkezett. 

11. 12-én 19 órakor a jel-
zés alapján Nyíracsád és
Nyír lugos között nagy
kiterjedésű tűzre uta ló
erős fényeket láttak. Az
Adony I. és Vá mos pércs I.

is tapasztalta az erős fény-
jelenséget Nyíracsád te -
rületén, s megkezdte a fel-
derítést. A külterületen,
Nyí rábrány irányában
volt ta pasztalható a fény-
jelenség. Kiderült, hogy
földgáz-próbakitermelés
folyik Fülö pön, a kiterme-
lő cég a ki áramló gázt
égette el. Így az eset téves
jelzés volt.

11.18-án 10. 42 órakor
Nyír adony-Nyírmihálydi
kö zött a 471. úton egy
Volks wagen Beetle típu-
sú személygépkocsi árok-
ba sodródott, személyi
sérülés nem történt. Az
egység a járművet vissza-
húzta az úttestre. A jármű
elszállításáról a tulajdo-
nos gondoskodott. Az
anyagi kár kb. 400 ezer
forint.

11. 29-én 17 órakor
Nyír  adony-Aradvány -
pusz ta területén, Csere -
pes tanyán a mentőszol-
gálat gépjárműve a sár-
ban elakadt. Az egység a
járművet aszfaltozott útra
vontatta.

11. 30-án 21.10-kor Bal -
kányban a Bay tanyán ho -
dály égett. A nyíradonyi
egység vonult Szakoly
Tűz oltóság segítségére, a
jelzés alapján egy kb. 500
nm-es szalmatároló égett. 

Suzukit kapott a polgárőrség
November utolsó hét-

végéjén Hajdúböször -
ményben tartotta a Me -
gyei Polgárőr szövetség
szokásos évértékelőjét. 

A rendezvényre meghí-
vást kapott – városunk pol-
gármestere mellett – Kocs -
máros Jánosné, a Vámospér -
csi Polgárőr Egyesület elnö-
ke is, ugyanis a civil szerve-
zetnek a Megyei Polgárőr -
szö vetség egy Suzuki Swift
típusú személyautót ajándé-
kozott. 

Tóth Attila, a szövetség
elnöke elmondta: szívügyé-
nek tekinti a vámospércsi
polgárőrséget, hiszen maga
is innen származik. Éppen
ezért nagy erőfeszítéseket
tett és tesz, hogy azt minél
nagyobb mértékben támo-
gatni tudják. 

Jól is jön a segítség –
Ménes Andrea szerint, h -
iszen a kormány az önkor-
mányzatoktól való folyama-
tos elvonások mellett – bár-
hogy is akar, csak kevéssé
tud hozzájárulni a civil szer-
vezetek működéséhez. Mint

mondta: „Már a törvény által
előírt kötelező feladatokat is
szinte csak hitellel megpótol-
va tudjuk ellátni. Oda jutot-

tunk ugyanis, hogy az in-
tézményeink fenntartásának
körülbelül csak 50 százalékát
fizeti az állam. Sajnos azt kell,

hogy mondjam: ebben a
helyzetben elsőként az ön -
ként vállalt feladataink költ-
ségeit kell csökkentenünk.”

Tóth Attila (balra) örömmel adta át az autót a vámospércsieknek

Szépkorú embertársainkat ünnepeltük
Nagyszabású, meghitt

hangulatú rendezvény-
nyel tisztelgett a város
önkormányzata a telepü-
lés idős lakosai előtt. A
művelődési házban a
közönségnek szavalattal,
színi előadással, éneklés-
sel kedveskedtek a gyere-
kek.

Vámospércs idősei öröm-
mel fogadták el a városveze-
tés levélbeli, kedves invitálá-
sát a számukra szervezett
ünnepségre, és szép szám-
mal vettek részt a közel két
órás, színvonalas műso-
ron. „Ha az ember kellő
mélységgel és tudatossággal
végigtekint cselekedetein,
ha illő módon megvizsgálja
lelkiismeretét, hibáit és mu -
lasztásait, a szíve mélyén
min dig a szeretethez, a má -
sik ember iránti tisztelethez
érkezik” – kezdte ünnepi
beszédét a polgármester.
„Azt tartják – mondta –,
arról ismerszik meg egy
adott kor, társadalom, hogy
miként az időseivel. A bölcs,
tisztességes és alázatos em -
ber tudja, hogy időseink és
öregeink nélkül mi magunk
sem lennénk. Tőlük kaptuk
az életet, szellemi és kulturá-

lis javainkat, az ő kezük mun-
kájából épült fel mindaz,
amit mi a saját munkánkkal
építhetünk tovább. Nem
véletlen, hogy a régi idők-
ben megbecsült helye volt
az idős embernek a család-
ban. Akadt olyan vidék, ahol
gondolkodó széknek hívták
azt a karosszéket, amely a
szoba közepén állt, s amely-
ben csak a család legidősebb
tagja ülhetett. Ő volt hivatott
azt a szerepet betölteni,
hogy a fiatalabbak köré ülje-
nek, s ő mondta ki a család

ügyes-bajos dolgaiban a
döntő szót.” Ménes Andrea
szólt a szép korú generáció
jelenlegi helyzetéről, a társa-
dalomban való helyéről,
megbecsüléséről is. „Ma
nem ilyen kort élünk. Mai
világunk a látszatokat, a fel-
szín csillogását emeli min-
denek felé, a külső szépsé-
get, a test fiatalságát hangsú-
lyozza a belső szépség és
derű he lyett. A régi értéke-
inkhez való hűség helyett a
szüntelenül változó és leg-
többször tartalmatlan új -

don ságokat, a szolgálat és a
család öröme helyett a
magunknak élés önzését
kínálja.”A polgármesterasz-
szony köszöntötte a város
idén kerek évfordulós ünne-
peltjeit, a 60, 70, 80, 90 éves
néniket, bácsikat. 

A jelenlévők ezután So -
mogyi László Gábor szavala-
tát hallhatták, majd a Mátyás
Király Általános és Művé -
szeti Iskola kórusa lépett a
színpadra. A gyerekek után a
Nagyváradról érkezett elő-
adóművész, Hajból Klára
adott elő egy részletet Jenei
József Szeretni című írásá-
ból. A program folytatásá-
ban az 1.c osztályos tanulók
műsora következett, majd
Polgárné Nagy Elvira inter-
pretációját élvezhette a
nagyérdemű. Az est második
harmadában lépett színpad-
ra a SOHA társulat, mely Én,
Herbert vagyok című bohó-
zatát adta elő. Utolsóként
Grega Csaba 6.c osztályos
tanuló kimagasló énekhang-
jával varázsolt meghitt per-
ceket a teremben. A prog-
ram végén egy-egy szál virág-
gal a képviselőtestület tagjai
köszöntötték a nyugdíjaso-
kat.

Ménes Andrea polgármester az idősekkel



Egy mozijegy áráért lehet golfozni
Hosszú évekig a golf

töltötte be a sportágak
között Magyarországon a
non grata, azaz a nem
kívánatos szerepet, mi -
vel – a mindenkori kor-
mányzati propagandá-
nak köszönhetően – ezt
valamifajta úri murinak,
csak a kiváltságosoknak
járó időtöltésnek tartot-
ták. 

A helyzet mára sem válto-
zott sokat, az emberek több-
sége még most is idegenke-
dik a golftól – azt gondol-
ván, hogy számára ez megfi-
zethetetlen. A Vámospércs
határában lévő Boya Eagles
Golf & Country Club alelnö-
ke, Barna Éva ezt a tévhitet
szeretné eloszlatni a fejek-
ben. 

– Magyarországon a golf –
javarészt politikai okok miatt
– az ‘50-es évek elejétől a ‘70-
es évekig betiltott sportág-
nak számított. Pedig már
akkor is nagy múlttal rendel-
kezett, hiszen az első hazai
golfpálya már a századfordu-
ló elején (1908-ban) Tátr a -
lomnicon megnyitotta ka -
puit az érdeklődők előtt. Ezt
követően a második világhá-
ború kitöréséig óriási fejlő-
désnek indult. Szlávy Béláné,
aki 19-szeres magyar, ötszö-
rös osztrák és négyszeres
cseh bajnoki címet mondha-
tott 1920 és 1947 között
magáénak, 1926-ban a német
bajnoki cím megnyerése
után Európa legjobbjának
lett kikiáltva, sőt a világ ötö-
dik legjobb női játékosának
ismerték el. A golf 1952-től –
mondhatni – megszűnt lé -
tezni, beszántatták a golfpá-
lyákat. 1989 mérföldkő volt a
sportág életében, ekkor ala-
kult újjá a Magyar Golf szö -
vetség. Elmondhatjuk, hogy
a Vámospércs határában
lévő Boya Eagles Golf &
Country Club Kelet-Ma gyar -
ország egyetlen 18 lyukú
golfpályája. Ehhez hasonló
adottságú, nemzetközi szin-
tű pályák csak az ország nyu-
gati részén találhatók, Tatán,
Pannóniavölgyben, Bük für -
dőn, Hencsén, Balatonudva -
riban. Az elmúlt évtizedek
bebizonyították, hogy már
nem fehérnadrágos a tenisz,

illetve a síelés sem csak a gaz-
dagok sportja. S ha azt mon-
dom, hogy gyakorlatilag egy
mozijegy áráért lehet nálunk
golfozni a diákoknak, akkor
azt gondolom, ez nem meg-
fizethetetlen.   

– Mik az eddigi tapaszta-
latok?

– Ez az év a mi szemszö-
günkből a tapasztalatszer-
zés, a piacra vezetés és a küz-
delem jegyében telt. Cél -
kitűzéseink között szerepelt
a sportág megismertetése,
megszerettetése mellett an -
nak a tévhitnek, téves köz-

gondolkodásnak az eloszla-
tása, mely szerint a golf úri
sport. A golfetikett nem
engedi a farmerruházatot.
Azért, mert elegánsan (szö-
vetnadrágban és galléros
pólóban) kell megjelenni,
feltételezem, hogy a nadrág
tulajdonosát, illetve viselőjét
azonosítják a magas egzisz-
tenciakörrel, vagy legalább-
is ezt a „sugallatot” közvetíti
az átlagember felé. Amit az
ember nem ismer, azzal
szemben fenntartásai van-
nak, s jelen esetben még pre-
koncepciói is. Éppen ezért a
golfklub mindent elkövet
annak érdekében, hogy nép-
szerűsítse a sportágat első-
sorban a fiatalság körében.
Jelenleg mintegy 70 millió
ember golfozik a világon,
ebből Európában több mint
ötmillió, a pályák száma
meg haladja a hatezret. So -
kan életformának is tartják a

golfot, mert a természetben
eltöltött aktív kikapcsolódás
együtt jár egy igen erős kon-
centrálással, komoly fegyel-
met és udvariasságot igénylő
magatartással. A golfjáték
egyébként kortól független,
mindenki fizikai és szellemi
teljesítőképessége szerint
vesz részt benne. Mint az
egyik legnagyobb szabad-
idősportnak, óriási a nép-
szerűsége, sajnos – az emlí-
tett okok miatt is – egyelőre
csak külföldön. A pályák cso-
dálatos látványa, a játék szép-
 sége és különleges ne hézsé-
ge ugyanakkor az egyik leg-
nagyobb profi sportággá fej-
lesztette a golfot. A Magyar
Golf Szövetség és a klub
együttműködése értelmé-
ben lehetőséget biztosítunk
– szervezett formában –
iskolás gyerekek számára a
golfozás kipróbálására, gya-
korlására. Ez helyi szinten
konkrétan azt jelenti, hogy
szeretettel várjuk - a régió-
ban: Létavértes, Kokad, Ál -
mosd, Bagamér, Vámos pércs,
Nyírábrány, Nyírmárton fal -
va és Debrecen – élő, a sport
iránt érdeklődő diákokat.
Nagyon szeretnénk, ha a
közeljövőben a sporthírek
egy új tehetség, „kis Tiger
Woods-ról” felbukkanásáról
számolhatna be…

– Milyen rangos megmé-
rettetések voltak illetve lesz-
nek a golfpályán?

– Mozgalmasan telt az idei
szezon. Áprilisban tartottuk
a pályaavatóval egybekötött
első versenyünket, melyen
50 versenyző vett részt. A
nyár folyamán otthont ad -
tunk a Kelet-Nyugat Golf -
gálának. Októberben szüreti
versenyen mérettették meg
magukat a versenyzők. A
Tátra Golfklub Bajnoka sze-
zonzáró versenyünkre pe -
dig november közepén ke -
rült sor. A jövőt illetően
örömmel mondom: a Ma -
gyar Golf Szövetség arról
határozott, hogy a Magyar
Kupa rendezési jogát Kelet-
Magyarország egyetlen 18
lyukú pályája, a vámospércsi
Boya Eagles Golf & Country
Club kapta. A versenyt 2010.
május 8-án rendezzük meg. 

Hassó Adrienn

SS PP OO RR TT

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor (e-mail: deidor5@gmail.com). 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

Bronzos helyen telelnek a focisták
Kiváló őszi szezont pro-

dukálva bronzérmes helyen
telelhetnek a focisták, akik a
megyei II .osztályú bajnok-
ságban  a Tiszacsege és a
Nyírábrány mögött várhat-
ják a tavaszi folytatást. Csa -
patunk az  utolsó őszi fordu-
lóban a  Hajdúhadház gárdá-
ját fogadva magabiztos, 5–3-
as győzelemmel tette fel a
koronát az idei bajnoki pro-
dukciójára. A gólszerzők kö -
zül Kiss Imre és Halász
Sándor mellett Szőke Ro -
land mester hármast ért el.
Utóbbi játékosunk ezzel im -
már 18 találat tulajdonosa, s
ötgólos előnnyel vezeti a
megyei góllövőlistát. Csak
érdekességként említjük,
hogy az Álmosd ellen ötször
volt eredményes, míg a Fü -
löp valamint a már említett
Hajdúhadház elleni derbi-
ken egyaránt mesterhár-
mast ért el.

De vissza kanyarodva  a
csapat őszi produkciójához,
az Oláh-legények az őszi 13
mérkőzésükön 9 győzelem

és 1 döntetlen mellett három
vereséget  szenvedtek el. 39
rúgott, és 20 kapott góllal 28
pontot gyűjtve végeztek a
rendkívül előkelő harmadik
helyen. Az őszi első Tisza -
csege előnye a mieinkhez
képest tetemes, kilencpont,
ám az ezüstérmet jelentő
második  helytől csupán két
pontnyi a hátrányuk Vie to -
riszéknak. Igaz, a 4. helye-

zett Nádudvar is csupán
ennyire van lemaradva tő -
lünk. Így aztán tavasszal óri-
ási harc várható a dobogó
második, illetve harmadik
fokáért. 

Csapatunk ifjúsági alaku-
lata már korántsem vár hatja
ilyen derűsen a ta vaszi foly-
tatást, hiszen az utolsó előtti
pozícióban fe jezte be az őszi
idényt.

Asztalitenisz: csak a VASE II-nek ment
Váltakozó sikerrel

vették a legutóbbi aka-
dályokat a VASE asztali-
teniszezői a me gyei baj-
nokság küzdelmeiben.
Az úgynevezett „el ső”
csapatunk számára óri-
ási meglepetésre há -
rom mec  csen egyetlen
pont sem termett, mi -
közben a „kettő” két
győzelmet könyvelhe-
tett el. A sorozat 9.
játéknapján a VASE I.
Hortobágy erősebbik
csapatával mérkőzött
meg idegenben, s a
hazaiak 14–4-re maga-
biztosan győzték le
Ácsékat. A VASE II.
ebben a körben a
DEAC alakulatát fogad-
ta, s 11–7-re nyert. A 10. for-
dulóban városunk második
számú együttese szabadna-
pos volt, így csak a VASE I.
játékosai fogtak ütőt, még-
hozzá hazai környezetben a

bajnoki címre pályázó
Püspökladány ellen. A ven-
dégek erőfölényét mutatja,
hogy csupán három mecs-
cset engedélyeztek a mie-
inknek, így 15–3 lett oda. 

A 11. fordulóban a
VASE I. újfent pályavá-
lasztó volt. Ez úttal a
nagyváradi Tibclau I.
gárdája látogatott váro-
sunkba, és sajnos ismét
vendéggyőzelem szü-
letett. Igaz, ezúttal vala-
mivel szorosabb volt a
vége, ám a 12–6 így
is jókora különbséget
mu tat. Ezen a játékna-
pon a VASE II. is hazai
környezetben játszott,
ráadásul sokkal ered-
ményesebben. Az el -
len fél a Hajdúböször -
mény II. volt, amelynek
esélye sem volt egy
szoros eredményre, s a
13–5-ös hazai diadal
ezt hűen tükrözi is.

Ezzel csapataink a tabellán
szorosan egymás mögött – a
VASE I. 11 ponttal, a VASE II.
10 ponttal – a középme-
zőnyben várhatták a folyta-
tást. 

A Takarékossági világnap  alkalmából a városi  könyvtárban jártak 
a nagycsoportos óvodások, ahol a takarékosságról beszélgettek, és ezzel

kapcsolatos meséket hallgattak meg.
Fotó: Nyakas Gáborné

Kacsó Norbertéknek 
ezúttal kevésbé ment

A bajnokság őszi végeredménye

Felnőttek

1. Tiszacsege 13 12 1 0 66-10 37    
2. Nyírábrány 13 9 3 1 39-15 30
3. Vámospércs 13 9 1 3 39-20 28
4. Nádudvar 13 8 2 3 29-20 26
5. Hajdúhadház 13 6 2 5 33-24 20
6. Egyek 13 6 2 5 27-23 20
7. Görbeháza 13 6 1 6 21-17 19
8. Sáránd 13 5 4 4 22-19 19
9. Nyíracsád 13 5 0 8 34-30 15

10. Mikepércs 13 4 3 6 19-26 15
11. Hajdúdorog 13 3 4 6 23-36 13
12. Fülöp 13 2 0 11 13-53 6
13. Józsa 13 1 4 8 18-45 6
14. Álmosd 13 0 3 0 13-58 3

Ifjúságiak

1. Hajdúdorog 13 12 0 1 57-17 36
2. Tiszacsege 13 11 1 1 56-11 34
3. Görbeháza 13 8 1 4 30-19 25
4. Nyíracsád 13 8 0 5 61-28 23
5. Nyírábrány 13 7 0 6 39-26 21
6. Fülöp 13 6 2 5 36-26 20
7. Mikepércs 13 5 3 5 19-19 18
8. Hajdúhadház 13 5 1 7 44-42 16
9. Egyek 13 4 2 7 21-34 14

10. Nádudvar 13 4 2 7 21-46 14
11. Álmosd 13 5 0 8 30-51 12
12. Sáránd 13 4 0 9 18-46 12
13. Vámospércs 13 3 1 9 14-37 10
14. Józsa 13 2 11 0 12-56 6

A golfpálya tájnak is gyönyörű

Jövőre is bőven lesz
rendezvény
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