
Legyen úton lenni boldogság!

Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút

XXV. évfolyam, 7. szám
2015. július

Ingyenes újság

Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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„Hamarosan a szélrózsa 
bármelyik irányába indulunk 
is el Vámospércsről a környe-
ző településekre, megújult 
aszfaltutakon tehetjük meg 
azt” – nyilatkozta lapunknak 
Ménes Andrea polgármester, 
a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés Fidesz frakciójának 
vezetője. A Közgyűlés októ-
ber 28-ai ülésén elfogadott 
közlekedésfejlesztési terveket 
röviden ismertetjük. 

A 48. számú Debrecent 
Nyírábránnyal összekö-
tő főút megújulásáról már a 
Vámospércsi Hírek októberi 
számában tájékozódhattak 
olvasóink. A munkálatok so-
rán megtörténik a főút 11,5 
tonnás burkolaterősítése, 
így egészen az országhatárig 
autópálya minőségű út várja 
a közlekedni vágyókat. A fej-

lesztés Európai Uniós támo-
gatással, IKOP forrásból való-
sul meg. Szintén a 48. sz. főút-
hoz kapcsolódó örömteli hír, 
hogy a főút teljes hosszában 
kerékpárút épül ki, a már 
meglévő szakaszok pedig fel-
újításra kerülnek. A Terület- 
és Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) keretén 
belül Hajdú-Bihar megyében 
mintegy 50 kilométernyi mel-
lékút teljes körű rekonstruk-
ciója történik meg – köztük 
a Vámospércs–Létavértes 
útszakaszé. A Kormány dön-
tött továbbá a 2017. évben in-
dítandó útfelújítási program 
előkészítéséről, amelynek 
keretében országos szinten 
tervezetten 100 milliárd fo-
rintot fognak útfelújítási 
munkálatokra fordítani. Haj-
dú-Bihar megyében közel 35 

km hossznyi útszakasz szüle-
tik újjá mintegy 4 milliárd fo-
rintból. E program keretében 
újítják fel a Vámospércs és 
Bagamér közötti külterüle-
tet, valamint a Vámospércs-
Nyírlugos összekötő utat. 

Megyei szinten az alábbi 
fejlesztésekre számíthatunk 
még: az M35 gyorsforgalmi út 
Debrecen és Berettyóújfalu 
közti szakaszának, valamint az 
M4 gyorsforgalmi út Berettyó-
újfalu és Nagykereki közti sza-
kaszának megépítése IKOP 
forrásból. 45 milliárdnyi hazai 
költségvetési forrásból kerül 
finanszírozásra a 471. sz. főút 
Debrecen–Hajdúsámson–
Nyíradony–megyehatár sza-
kaszának kapacitásbővítése 
és burkolatmegerősítése. 

Nemcsak a megye útjai 
lesznek egyre járhatóbbak, 

hanem városunk is számos 
közútfejlesztési projekt elé 
néz. Vámospércs Városának 
Képviselő-testülete 2016. 
szeptemberi ülésén döntött 
arról, hogy a költségvetésben 
rendelkezésre álló több, mint 
44 millió forintot a település 
mely utcáinak megújítására 
fordítják. Ez alapján közbe-
szerzést is indítottak. Ebből a 
keretből fognak megvalósul-
ni a Táncsics utca útépítési 
munkálatai: aszfalt útburkolat 
építése és padkázás, emellett 
a Sport utcát és a Görbe 
utcát érintő útalap építése, 
továbbá az az útstabilizáció, 
amely a Rövid utcát és a Rö-
vid utca–Béke utca–Nap 
utca közötti szakaszt érin-
ti. Az útkarbantartásra szánt 
éves keretből megvalósul a 
Kiss utca kátyúzása az Ady 

Endre utca–Temető utca–
Kossuth utca csatlakozásáig. 
Szintén ebből a pénzösszeg-
ből javítják ki a Szőlős utca 
elején található útsérülést va-
lamint az Arany János utca 

úthibáit is. Megújul továbbá 
az Iskola utca burkolata. Az 
utca 5,5 m szélességben kerül 
felújításra, mellyel egyidőben 
a szikkasztó árok is megújul.

Vámospércs számos kiváló 
lelkipásztort adott a baptis-
ta közösségnek a huszadik 
század folyamán, akik a leg-
kiélezettebb helyzetekben is 
képesek voltak példát mutat-
ni hitéleti és emberi nagyság-
ból. Megbecsüléssel emléke-
zünk a vámospércsi születésű 
Kolozs József prédikátorra, 
első világháborús hadifogoly-
ra, aki 1935 szeptemberétől 
(többek között törökszent-
miklósi és karcagi szolgálatot 
követően) a Hajdúböszörmé-
nyi Baptista Egyházközség 
elnöke lett. Ugyancsak kegye-
lettel gondolunk Pannon-
halmi Béla lelkipásztorunk-
ra, aki a második világháború 
borzalmait követően 1953-ig 
(nyolc éven keresztül) látta 
el egyházi feladatait város-
unkban, ittlétének ideje alatt 
művelődési otthonná is vál-
toztatva a baptista imaházat. 
A Vámospércsi Önkormány-
zat 2009-ben díszpolgári 
címmel, illetve díszsírhellyel 
emlékezett meg lelkipásztori 
munkásságáról. Nevét 2014-
ben felvette a Szivárvány 
Magántanoda, Pannonhalmi 
Béla Baptista Általános Iskola 
néven. 

2016. szeptember 25-től – a 
Vámospércsi Baptista Gyüle-
kezet jóvoltából – az imaház 
szépen felújított homlokzatán 
emléktábla idézi meg Szűcs 
Ádám (1877-1921) – a gyüle-
kezet egykori lelkipásztorának 
– alakját, aki a falu aljegyzője-
ként is tevékenykedett az első 
világháború idején. Amikor 
a megszálló román csapatok 
a falu házainak felgyújtásá-
ra szánták el magukat, Szűcs 

Ádám és a helyi gyülekezet 
vezetősége megakadályozta 
a pusztítást. Deák Sándor – 
a táblaavatáson elhangzott 
– beszédének segítségével 
idézzük fel az egykor történ-
teket: „1919-ben a megszálló 
román csapatok Nyírábrány 
felől közeledtek Vámospércs 
felé. Az Akasztófa hegynél 
20-25 fő vörös katona (akik 
Debrecenből jöttek) táma-
dást intézett a román csapat 
előőrse ellen. Többen meg 
is sérültek. A vörösök látva 
a nagy túlerőt, visszamene-
kültek Debrecenbe. A román 
hadosztály tábort vert a falu 
határában az ún. Meggyesnél. 
A parancsnok arra utasította 
alvezérét, hogy perzseljék fel 
a falut. Többfelé égtek már a 
házak, mire Szűcs Ádám ösz-
szeállított egy küldöttséget a 
falu vezetőiből és a baptista 
gyülekezet véneiből. Többek 
között: Magyari Gyula főjegy-
ző, Hunyadi Lajos főbíró, Hu-
nyadi József gyülekezeti vén, 
nagyapám, Deák Lajos gyüle-
kezeti vén, Sarudi Sándor gyü-
lekezeti vén, továbbá a falu 

esküdtjei közül néhányan. 
A küldöttséget Szűcs Ádám 
vezette, kezében egy rudas 
hordó rúdjára rögzített fehér 
lepedővel. A parancsnok elé 
érve mindnyájan letérdeltek, 
és Szűcs Ádám román nyel-
ven könyörgött a faluért, 
mondván, hogy a falu nem 
vétkes, mert a támadó vörös 
katonák Debrecenből jöttek 
ki és már el is menekültek. 
A parancsnokot meghatotta 
a vének alázata, és az, hogy 
itt románul is jól beszélnek. 
Azonnal utasította katonáit, 
hogy szüntessék be a további 
gyújtogatást, és a már égő há-
zakat segítsenek oltani a falu 
népének.” Szűcs Ádám példás 
emberi cselekedetei mellett 
egyházépítő erőfeszítéseket 
is tett: 1912-ben, vámospércsi 
lelkipásztorként, ő merítet-
te be az első szatmárnémeti 
baptistákat – a szatmárné-
meti gyülekezet a szatmári 
baptizmus kezdeteként tekint 
erre az eseményre. Szűcs 
Ádám a szatmári gyülekezet 
első lelkipásztora is volt 1912 
és 1918 között.

Megtartó emlékezet
Október végén és november elején gyertyagyújtással emlékezünk reformátor őseinkre (ok-

tóber 31.), mindenszentekre (november 1.), elhunyt családtagjainkra, rokonainkra, közeli és tá-
voli ismerőseinkre, szeretteinkre (november 2.), az első világháború áldozataira (november 11.). 
Erdélyben a halottak napi gyertyagyújtást „világításnak” nevezik. Sütő András Kossuth-díjas író 
mennyire láttató erővel fejezi ki a találkozás ránk mért felelősségét: „Jertek majd ki a síromhoz 
világítani, nem azért, hogy engem lássatok, vagy én lássak valamit, mivel a föld betömi a sze-

mem, hanem hogy a saját arcotokra hulljon a gyertya világa.” Az egymásra figyelés imperatívusza 
azt is jelenti, hogy nem feledjük azokat az embereket, akik a sors kiélezett pillanataiban, jókor, jó 
helyen, jó döntést hozva, vállalva az áldozatot, példát tudtak adni mindannyiunk számára, akár 
úgy, hogy városuk megmentésére tették fel életüket a megszállókkal szemben, akár úgy, hogy tá-
vol otthonuktól harcoltak a hazájukért. Száz évvel ezelőtt még javában dúlt az első világháború. 
2016-ban Vámospércs két emlékjellel is gazdagodott ennek apropóján.

Az első világháborúban el-
esett katonáknak és a vitézi 
rend hőseinek emlékét őrző 
kopjafát állított városunk ön-
kormányzata vitéz Hunyadi 
Péter adományaként, öku-
menikus istentisztelet kere-
tében, november elsején, az 
új köztemetőben. A vitézi 
rendet 1920-ban hívták élet-
re: olyan személyeket válasz-
tottak a rend tagjaivá, akik a 
harcokban, valamint az élet 
különböző területein (kultu-
rális, szociális, vallási, karita-
tív elhivatottság) példamuta-
tó elszántsággal álltak helyt. A 
szovjet megszállást követően 
a vitézi rend Magyarorszá-
gon nem tevékenykedhetett 
tovább. Az akkori kormány-
zat 1945-ben betiltotta a szer-
vezetet, de az emigrációba 
kényszerített vitézek össze-
fogásának köszönhetően mű-
ködött továbbra is. A rendet 
végül 2011-ben rehabilitálta 
az alkotmánybíróság. 

Az adományozó vitéz Hu-
nyadi Pétert az emlékállító 
szándék személyes tétjeiről 
kérdeztük: „Mint Vámospércs 
szülötte, ennyivel tartozom 
szülőföldemnek, hiszen 
oly sok szép emlék fűz ide. 
Igaz, hogy nem sokat éltem 
Vámospércsen, mert édes-
anyám korai halála után 
nevelőszülőkhöz kerültem 
Debrecenbe, majd később 
apai nagyapámék vettek ma-

gukhoz, így az általános iskola 
6-7-8. osztályát már itt végez-
tem el. Ez idő alatt csepere-
dő nagyfiúként számtalan 
jóbarátra tettem szert. Ebbe 
a tanulástól a csínytevésig 
az osztálytársaimmal, kortár-
saimmal együtt minden be-
lefért. Soha nem felejtem el 
azokat az estéket, amikor a 
falun akkor szokásos úgyne-
vezett tanyázásnak nevezett 
szomszédolás vagy más alkal-
mi összejövetelkor nagyapám 
és barátai, szomszédai felele-
venítették a régi katonai és 
vitézi emlékeiket. Én, mint 
fiúgyermek, ámulattal és cso-
dálattal hallgattam szavaikat, 
és amikor néhány pohár bor 
után dalra fakadtak, sok nótá-
jukat meg is tanultam. A kop-
jafaállítás gondolatával rég-
óta foglalkozom, elsősorban 

nagyapám iránti tiszteletem, 
szeretetem és hálám kifeje-
zéseként, de ide tartoznak 
az előbbiekben említett kor-
társai, barátai, szomszédjai 
is, akiktől oly sokat tanultam 
tisztességről, önzetlen oda-
adásról, emberbaráti szeretet-
ről, ami eddigi életemben is 
mindig útravalóul szolgált.” 

A kopjafán olvasható „A ha-
záért” felirat, valamint meg-
tekinthető a vitézi rend jel-
vénye fába faragva: koronás 
kiscímer szablyával és napko-
ronggal, egyik oldalán tölgy-
fa, másik oldalán búzakalász 
motívumokkal.

Korpa Tamás

Szűcs Ádám-emléktáblát avattak „A hazáért” –
első világháborús kopjafát avattak



Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2016. október 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 71 125
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 58 459
Borók Ferenc 8362010118 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 59 409
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 242 158
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
Gyarmati Csilla 8411472752 4263 Nyírmártonfalva Kossuth u. 20. 60 480
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 65 150
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 54 300
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 55 340
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 580 229
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 158 273
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475
Szörny Ottó ifj 8367383990 4287 Vámospércs, Malom u. 11. 52 500 
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 101 451

Összesen: 4 024 902

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2016. október 30-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Baltemar Bt. “Kény-
szertörlés alatt“ 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700

Kacur Termelő Kft.
“Kényszertörlés 
alatt“

24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 257 050

Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 411 030

Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 690 628 
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“ 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Zsofám Kft. “Kény-
szertörlés alatt“ 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 3 960 341 

I s k o l a I  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

SzécSi iStván

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

A Debreceni Egyetem „Kutatók éjszakája” rendezvényére 
42 diákunk látogatott el a 6.–8. évfolyam tanulói közül. A folyó-
vizes laborban megtekinthettük a folyóvizek, a szélcsatorna kí-
sérletnél pedig a szél felszínalakító munkáját. Közelről megvizs-
gálhattuk a botanikus kert növény- és állatvilágát, működés köz-
ben figyelhettünk meg egy drónt. Az Agórában fiatal tehetségek 
mutatták be kutatási területeiket, továbbá fizikai kísérleteket és 
LEGO robotokat is láthattunk. A konyhában használt anyagokkal 
kémiai kísérleteket végeztünk, illetve egy elektromos meghajtású 
autót is megnéztünk. Késő este fáradtan, de élményekkel gazda-
gon érkeztünk haza.

A programot szervezte: Tankáné Antal Irén és Kovácsné Várdai 
Izabella. Kísérők: Bánóczki Krisztina, Pataki Ferencné és Elekné 
Laczkó Judit.

Házi angol versenyt rendeztünk a felső tagozatosok részvé-
telével. Legjobbnak bizonyultak:

5. évfolyam: Molnár István Márton 5.b
6. évfolyam: Gellén Attila 6.a
7. évfolyam: Lakatos Bence 7.a
8. évfolyam: Csontos Máté 8.c

A kicsik osztálykeretben, a 4–8. évfolyamosok az iskolarádió-
ban meghallgatott műsor segítségével idézhették fel az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeit. Nyolcadikosaink meg-
ható megemlékezéssel tisztelegtek 1956 hősei előtt. Előadásu-
kat a városi ünnepség részeként tekinthettük meg. A műsort ösz-
szeállította és a szereplőket (Megyesi Emese, Menyhért Eugénia, 
Pólyik Ágota, Torzsa Lili 8.a, Erdélyi Dániel, Suba Nikolett 8.b, 
Antal Ákos, Csontos Máté 8.c ) felkészítette Kelemenné Hajdó 
Mária, Kovácsné Nagy Anikó és Ráczné Stummer Ibolya.

Új kezdeményezésként idén Suliparlamentet szerveztünk. 
Az osztályok az előzetesen megkapott szempontsor segítségével 
mondhatták el, mennyire ismerik az iskolai diákönkormányzat 
munkáját, mit tudnak a DÖK jogairól, lehetőségeiről. Össze-
gyűjtötték kérdéseiket, kéréseiket, amelyeket összegzésük után 
Pólyik Ágota, iskolánk DÖK vezetője visz el a megyei diákparla-
mentbe, onnan pedig az országos fórumra is eljuthatnak majd a 
helyi felvetések. 

A felső tagozatos diákok számára az angoltanárok (Cseh Nóra, 
Kovácsné Nagy Anikó, Szentjóbi Marianna) az angolszász terü-
letről származó Halloween party-t szerveztek. Az előzetes fel-
adatként otthon kifaragott töklámpásokat az aulában állítottuk 
ki, ezekre egész délelőtt szavazhattak a diákok. A délután első 
részében játékos vetélkedőn vehettek részt a gyerekek és a vállal-
kozó kedvű tanárok. Nagy sikert aratott a boszorkányok seprűn 
lovaglása, a „gilisztaevés” vagy a lufidurrantó tánc. Ezt követően 
kezdődött a parti!

Tankáné Antal Irén

Házasságkötés:

Balogh Miklós és kozáp anita

Medve Roland és kozáp Renáta

Akik már nincsenek közöttünk:

szaBó Józsefné (deMJén MaRgit)
szécsi istván

szilasi sándoR

a n y a k ö n y v I  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Szabó JózSefné (DemJén margit)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

2016. október

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. október 24. napján rendes ülést tartott, melyen a kö-
vetkező döntéseket hozták a képviselők:

a napirendi pontok előtt Ménes Andrea polgármester asz-•	
szony polgármesteri tájékoztatót adott az elmúlt testületi ülés óta 
eltelt időszak történéseiről, ezt követően az önkormányzat köz-
beszerzési szabályzatát és éves közbeszerzési tervét módosította 
a testület,

a képviselők úgy határoztak, hogy a DIGI Magyarország Kft-•	
vel bérleti szerződést köt az önkormányzat – határozott időtar-
tamra, 2029. június 15. napjáig - a Marinka városrészen az önkor-
mányzat tulajdonában álló ingatlanon 150 négyzetméteres terü-
letre vonatkozóan, antennatartó torony építése céljából,

a testület a PLATINUM Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vál-•	
lalat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját jóváhagyta,

a 2016. évi közmeghallgatást a képviselők 2016. november •	
17. napján 17 órára tűzték ki, amelynek helye a Művelődési Ház és 
Könyvtár (4287 Vámospércs, Debreceni u.2.) színházterme lesz,

a testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában •	
lévő MFD-669 forgalmi rendszámú Chevrolet Cruze típusú sze-
mélygépjárművet Ménes Andrea polgármester részére személyes 
használatra rendelkezésre bocsájtja, a gépkocsi hivatali és magán-
célra egyaránt igénybe vehető, melyhez menetlevelet nem kell 
vezetni, valamint a személyes használatra átadott gépjármű enge-
délyezett éves futásteljesítménye: 80.000 km,

döntöttek az önszerveződő közösségek, civil és társadalmi •	
szervezetek 2016. évi támogatásáról is a képviselők: a helyi civil 
szervezetek vezetői a testületi ülésen részt vettek, elmondták a 
céljaikat. Ennek megfelelően a testület a Bocskai Sportegyesület-
nek 1.750ezer forint, a Városi Polgárőr Egyesületnek 150e forint, 
a Vámospércsi Asztalitenisz Egyesületnek 350e forint, a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési Egyesületnek 350e forint, a Rákóczi 
Szövetségnek 50e forint, a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Me-
gyei Egyesülete részére 50e forint támogatást nyújt.

ö n k o r m á n y z a t I  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

SzilaSi SánDor

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

TÁJÉKOZTATÁS!

Költözés miatt a Pacsirta utcai fodrászat
november 15-30-ig

Zárva tart.

Nyitás: December 1.
Debreceni út 13. szám alatt.

Elérhetőség: 06 30 595 8338

Szeretettel várom régi és az új vendégeket!
Nagy Ferencné Marika

– SZOLGÁLTATÓVÁLTÁS –
Mint arról levélben már értesültek, 2016. október 1-jétől a FŐ-

GÁZ nyújtja Vámospércs lakosainak a földgázszolgáltatást. Kikül-
dött levelük részletes tájékoztatást nyújt minden lakos számára, 
emellett szeretnénk felhívni figyelmüket a következőre:

A TIGÁZ-tól a FŐGÁZ-hoz érkezett fogyasztók közel fele ha-
vonta közel azonos összeget fizet a földgázért, mert a kiegyenlí-
tett részszámlázást választotta. A szolgáltatóváltás miatt azonban 
átmeneti változás áll be a részszámlák összegében. Ennek oka, 
hogy a fűtési szezon magasabb fogyasztására előre befizetett 
többletet a TIGÁZ a végelszámoláskor visszafizette, mivel a fűtési 
szezonban már nem a TIGÁZ lesz a gázszolgáltató. Az előttünk 
álló időszakban azonban a téli hónapok túlsúlya miatt a követke-
ző éves gázmérő-leolvasásig a megszokottnál magasabb összegű 
részszámlák várhatók.

Fontos tehát, hogy a fogyasztók a végelszámoláskor a TIGÁZ-
tól visszakapott pénzüket tartalékolják a következő hónapok vár-
hatóan magasabb részszámláira.

„Szeretnénk elkerülni, hogy az átmenetileg jelentkező maga-
sabb kiadás a családokra váratlan pénzügyi terhet rójon” – nyi-
latkozta a FŐGÁZ, ezért is készítettek egy kisfilmet, amelyben a 
fennálló helyzetet magyarázzák el a fogyasztóknak. A videót meg-
tekinthetik a város facebook oldalán és a FŐGÁZ honlapján.

Színházbérlet a 2016/17-es évadra Vámospércsen 
a Művelődési Ház és Könyvtárban.
Előadások:
2016. november 18-án 19 órától a Mandala 
Dalszínház előadása Négy piros dugóhúzó 
címmel.

Szereplők: Mikó István, Bódis Gábor, Kovács Viktória, Cserjési 
Beatrix, Varga Péter, Bánhidi Péter, Papp György. Rendezte: 
Mikó István.

2017. január 20-án Fregoli Színház előadása Félrelépni tilos 
címmel.

Szereplők: Esztergályos Cecília, Magyar Attila, Harsányi Gábor, 
Nyertes Zsuzsa, Timkó Eszter.

2017. február 24-én a Körúti Színház előadása Minden lében 
három kanál címmel. 

Szereplők: Beleznay Endre, Placskó Emese, Oroszi Tamás, 
Lipták Péter, Szabó Kristóf, Gyebnár Csekka, Pecsenyiczki Ba-
lázs, Lehel Kata. Rendezte: Galambos Zoltán.

2017. március 31-én a Fogi Színház előadása Bolha a fülbe 
címmel.

Szereplők: Harsányi Gábor, Fogarassy Bernadett, Jászai László, 
Oszter Alexandra, Beleznay Endre, Várkonyi András, Csengeri 
Attila, Hoffmann Richárd, Várkonyi Andrea, Benkóczy Zoltán, 
Cseke Katinka. Rendezte: Pozsgai Zsolt.

Információ: 52/591-038 vagy személyesen a könyvtárban.
Bérlet ára: 10.800ft, mely négy részletben is fizethető.



Dr. Mechler Andrea kap-
ta 2016-ban a „Vámospércs 
Egészségügyéért” Díjat. 
Városunk házi gyermek-
orvosa az alapellátáson 
kívül az óvodai és iskolai 
egészségügyet is ellátja. 
Emellett a kistérségi szak-
rendelőben gyermek-
gyógyászati szakrendelést 
is végez a környékbeli 
vegyespraxisokhoz tartozó 
gyermekek számára. Mivel 
a házi gyermekorvosi pra-
xis akkreditált oktatóhely 
is, így az ide érkező rezi-
densek gyakorlati oktatása, 
segítése is feladatai közé 
tartozik. Rengeteg mun-
kája mellett mindig szakít 
időt a sportra, amely, mint 
mondja, az egészséges élet-
mód egyik alappillére. 

Dr. Mechler Andreával 
Porczió Veronika beszélgetett.

Mindig is orvos szeretett 
volna lenni? Mikor döntött 
úgy, hogy orvosi egyetemre 
jelentkezik? Gyermekorvosi 
pályára készült eredendően, 
vagy később alakult ki ez a 
fajta orientáció?

A családi környezet meg-
határozó volt számomra. Szü-
leim mindketten orvosok. 
Édesanyám fül-orr-gégész volt, 
édesapám ideggyógyász. Kö-
zépiskolás koromban már egy-
értelműen az orvosi egyetem-
re készültem. Debrecenben 
a Kossuth Gimnázium angol 

tagozatára jártam, ekkor még 
csak annyit tudtam, hogy gye-
rekekkel szeretnék foglalkozni. 
A gimnáziumi évek végére már 
egyértelműen tudtam, hogy or-
vos szeretnék lenni, és furcsa 
módon azt is, hogy gyermek-
gyógyász, bár még akkor túl 
sok fogalmam nem volt erről a 
szakmáról.

Az egyetemen a debrece-
ni gyermekklinika genetikai 
laboratóriumában végeztem 
tudományos diákköri mun-
kát, ahol a szakmai vezetőm, 
Dr. Oláh Éva (később ő lett a 
Gyermekklinika igazgatója, és 
nekem is főnököm) vezetett 
be és szerettette meg velem 
a gyermekgyógyászatot. Így 
ötöd éven, amikor a pediátriát 
tanultuk, és az intézményt is 
megismertem, már csak a gyer-
mekgyógyászat érdekelt. 

Végzés után, 1987-ben 
a Gyermekklinikán kezd-
tem dolgozni, 1992-ben 
szakvizsgáztam. A klinikán 
gasztroenterológiával foglal-
koztam, ambulanciát vezettem, 
és a koraszülött–intenzív osz-
tályon ügyeltem, a Down-klub 
gyermekgyógyásza voltam, és 
az angol, ill. magyar nyelvű ok-
tatásban vettem részt.

Hogyan emlékszik vissza a 
kezdeti vámospércsi időszak-
ra? 

1998. február 1-jétől vagyok 
Vámospércsen házi gyermek-
orvos, ahova az önkormányzat 
által kiírt pályázat elnyerése 

után kerültem. Azt megelő-
zően 2 vegyes praxis műkö-
dött itt, így a gyermekpraxis 
megszervezése, felépítése, és 
elfogadtatása a helyi lakos-
sággal is rám, illetve az akkori 
asszisztensemre várt. Az első 
néhány hónap nagyon nehéz 
volt, „idegen” voltam, érez-
tem a kétkedést, az ellenállást. 
De ez természetes folyamat. 
Mindenhez idő kell. Nekem is 
rengeteget kellett tanulnom: 
meg kellett ismernem az itteni 
családokat, a helyi szokásokat, 
a szerényebb szakmai lehetősé-
geket, alkalmazkodnom kellett 
az új feltételekhez.

A házi gyermekorvosi szak-
ma nagyban különbözik a 
klinikai-intézeti munkától. Itt 
egyedül kell dönteni, nincs 
másik szakember mellettünk. 
Azonnali, „face to face” dön-
téseket kell hozni, nincs sok 
diagnosztikai eszköz a kezünk-
ben, nem tudom folyamatosan 
megfigyelni a kis beteget, nem 
tudom teljes mértékben ellen-
őrizni, hogy a terápiás javasla-
tokat betartják-e. Mindehhez 
meg kell nyerni a szülők bizal-
mát, hiszen együttműködésük 
nélkül nem lehet hatékonyan 
dolgozni. De ugyanezek a ki-
hívások adják a szépségét is az 
alapellátásnak.

Munkámat ugyanakkor ma 
már nagyban megkönnyíti, 
hogy egy jól együttműködő 
csapatban dolgozhatok. Ennek 
a teamnek a része az asszisz-
tensem és a két védőnő. Úgy 
érzem, mi mindannyian segít-

jük egymás munkáját, összedol-
gozunk. Ez nincsen mindenhol 
így, ezért is értékelem nagyra. 
Ahogyan azt is, hogy kiváló a 
kapcsolatunk a gyermekjóléti 
szolgálattal, az óvodával és az 
iskolával is.

Van valamilyen orvosi hit-
vallása? Megosztaná az olva-
sókkal?

Én szerencsés embernek 
tartom magam. Ugyanis azt 
csinálhatom, amit a legjobban 
szeretek, ami örömet okoz – ez 
nagy kiváltság számomra. Azt 
gondolom, ezzel a kiváltság-

gal én tudok élni. És remélem, 
nem élek vissza vele. Hosszú 
távon nem lehet olyan munkát 
végezni, amit nem élvez az em-
ber.

Ebben a mai méltatlan ma-
gyar egészségügyi helyzetben, 
ahol a gyermek alapellátás is 
sokadrangú helyen áll mind 
politikai, mind szakmai szem-
pontból, igen nehéz nap mint 
nap tenni a dolgunkat és hinni 
abban, hogy érdemes. Ma már 
csak úgy lehet ezt csinálni, ha 
nagyon szeretem a munkámat, 
ha látom mégis az értelmét, ha 
új célokat tudok kitűzni ma-
gam elé, és mindig tanulok. 

Valószínűleg mindannyi-
an egyetértünk abban, hogy a 
gyermek a legnagyobb érték 
az életben. Amikor megszüle-
tik a baba, mind így érzünk. 
És mégis. Valahogy „útközben” 
ez a gondolkodás elvész. Nem 
teszünk meg mindent a gyer-
mekekért. Valamiért már so-
kadrangúvá válik, hogy egész-
ségesen táplálkozik-e, mozog-e 
eleget a gyermek, hogy meg-
kapja-e a mindennapi simo-
gatást, ölelést, elfeledkezünk 
a meseolvasásról, a közös sé-
tákról, beszélgetésekről, oda-
figyelésről, élményekről. Pont 
azokról a dolgokról, amelyek 
leginkább befolyásolják a ki-
csik testi és szellemi fejlődé-
sét. A szülők elfelejtkeznek sa-
ját felelősségükről, arról, hogy 
a mintát ők közvetítik. Sajnos 
kevés az egészségtudatos szü-
lő. Mindezt azért említem, 
mert a gyermekorvosi alapellá-

tás nem csak a betegellátásról 
és gyógyításról szól. Hanem a 
prevencióról (megelőzésről), 
a helyes irányok kijelöléséről, 
útmutatásról. 

Nem tudom, hogy hitvallás-
nak lehet-e az előbb elmondot-
takat nevezni. Én ezeket tartom 
a legfontosabbnak: a gyerme-
kek szeretete, elhivatottság, 
szakmaiság, empátia. 

Van hobbija? Mivel tölti szí-
vesen a szabadidejét?

Elsősorban a családommal, 
két felnőtt fiammal. Szerencsés 
vagyok, mert nagyon jó bará-
ti köröm is van. Emellett már 
gyermekkorom óta sportolok, 
úszok. Jelenleg is szenior úszó 
vagyok, ez azt jelenti, hogy 
rendszeresen vannak edzése-
ink, és versenyeken is szoktam 
indulni. Az orvos világjátéko-
kon két alkalommal vettem 
részt (Evian, Balatonfüred), 
és hat aranyérmet nyertem – 
erre nagyon büszke vagyok. 
Ahogyan arra is, hogy jelenleg 
is tartok egy szenior országos 
csúcsot. A Balaton- és öbölát-
úszásokon is gyakran részt ve-
szek. Az úszás mellett, a futás, 
a korcsolyázás, a síelés, az ol-
vasás jelenti a kikapcsolódást. 
Úgy szoktam mondani, ezek az 
én fiziko- és pszichoterápiáim. 
A strapás munka miatt szükség 
van erre, hogy az ember bírja 
lelkileg és fizikailag is. Ráadá-
sul hitelesen képviselhetem 
„mondandómat” a családok 
felé.

„A gyermek a legnagyobb érték az életben”

Vámosgyörkön hagyomá-
nyosan, immár hatodik éve 
rendezik meg a Virág János 
Énekkari Találkozót, valamint 
a vers- és mesemondó ver-
senyt. A Vámostelepülések 
sorába tartozik Vámospércs 
is, így városunk lakói és mű-
vészeti csoportjai rendszeres 
résztvevői a rendezvénynek. A 
vámosgyörki Visontai Kovách 
László Katolikus Általános Is-
kola tornaterme alkalmi elő-
adóteremmé alakult október 
8-án. A szakmai zsűri majd 
harminc produkciót érté-
kelt. Felléptek Vámosgyörk, 

Vámosudvarhely, Vámospércs, 
Vámosgálfalva, Felsővámos, 
Sajóvámos, Vámosbalog (ma 
Nagybalog), Nemesvámos, 
Vámoscsalád települések sza-
valói, énekesei. Túlzás nélkül, 
ám annál nagyobb büszkeség-
gel számolhatunk be arról, 
hogy a két busznyi résztvevővel 
érkező vámospércsi delegációt 
átnevezhetnénk „arany buszo-
soknak” is. Hiszen arany mi-
nősítésben részesült a Ráczné 
Stummer Ibolya karvezető által 
irányított Búzavirág Gyer-
mekkar, mese kategóriában 
az iskolások között Plavecz 

Kincső harmadik osztályos 
tanuló, (felkészítő tanára 
Plaveczné Gábori Csilla), mese 
kategóriában a felnőttek kö-
zött Somogyi László Gábor, 
vers kategóriában a felnőttek 
között Polgárné Nagy Elvi-
ra. Ezüst minősítést tudhat 
magáénak a Szabó Mihályné 
vezette Vámospércsi Nép-
dalkör, bronz minősítésben 
részesült Pólyik Ágota nyol-
cadik osztályos tanuló (felké-
szítő tanár Cseresznye Erzsé-
bet). Örömmel gratulálunk a 
díjazottaknak!

Díjeső Vámosgyörkön

a k I k r e  b ü s z k é k  l e h e t ü n k

Október 21-én Fátyol Vio-
la Robert Capa Magyar Foto-
gráfiai Nagydíjban részesült 
a vámospércsi népdalkört 
megörökítő fotóiért és ins-
tallációiért. Májusban tették 
közzé annak a három fiatal 
fotóművésznek a nevét, akik 
Capa Ösztöndíjban részesül-
hetnek és versenyezhetnek a 
Capa Nagydíjért. Öröm, hogy a 
vámospércsi művésztelep osz-
lopos tagja, Fátyol Viola kapta 
az elismerést – amivel nem 
csupán hazánkban, hanem a 
nemzetközi színtéren is erő-
síti városunk hírnevét. Pálya-
művének egy részét (címe: Ha 
van szíved, neked is fáj, amit 
velem tettél), már láthatták 
városunk lakói a Művelődési 
Ház és Könyvtár galériájában. 
Fátyol Viola eredetileg azzal a 
céllal vált a népdalkör tagjává 
2013-ban, hogy megfigyelhesse 

és megörökíthesse a közösség 
működését és szerepét a te-
lepülés életében, ám közben 
észrevétlenül ő maga is a kö-
zösség része lett.

Október 21-én tüntették ki 
Tasó László közlekedéspo-
litikáért felelős államtitkárt, 
térségünk országgyűlési kép-
viselőjét! Nyíracsád község 
önkormányzata a település 
fejlődéséért végzett munká-
jáért díszpolgári címet ado-
mányozott államtitkár úrnak. 
Az elismerést dr. Nagy János 
polgármester adta át a telepü-
lésen rendezett ’56-os ünnepi 
megemlékezés után.

Október 23-án, nemzeti ün-
nepünk alkalmából Dánielfy 
Zsolt színművész Debrecen 
városának Csokonai-díjában 
részesült! A 36 éve a Csokonai 
Színházat erősítő, kiváló szí-
nész, előadóművész rendszere-

sen megfordul Vámospércsen, 
városi ünnepeken szaval, ver-
senyeken zsűriz. „A közönség-
gel vagyok mindig, legalábbis 
igyekszem úgy játszani, hogy 
együtt alkothassunk” – nyilat-
kozta Dánielfy Zsolt, aki drá-
mai színészként, komédiák, 
musicalek és operettek szerep-
lőjeként is emlékezetes alakítá-
sokat tudhat magáénak.

Október 23-án, a Magyar Író-
szövetség székházában Korpa 
Tamás költő, irodalomtör-
ténész Gérecz Attila-díjban 
részesült! A városunkban élő 
irodalmár Egy híd térfogatáról 
című könyvéért kapta meg a 
kétévente egy fiatal szerzőnek 
odaítélhető állami középdíjat. 
A könyv eredeti kéziratát a 
szerző Vámospércs városának 
és a Művelődési Ház és Könyv-
tárnak ajándékozta.

Szakmai elismerések

Október 21-én tartották 
Vámospércsen az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
hatvanadik évfordulójára em-
lékező városi ünnepséget. Va-
jon hogyan és milyen módon 
hozható közel és érthető meg, 
adható át nemzedékről nem-
zedékre ’56 eszmeisége, úgy, 
hogy közben a minket körülve-
vő világ folyamatosan változik? 
„Nagy behajtás”, „padláslesöp-
rés”, „személyi kultusz”, „ku-
lák”, „osztályidegenség” – ezek 
a szavak ma már csak történe-
lemkönyvekben olvashatók, 
miközben néhány évtizeddel 
ezelőtt családok, sőt nemzedé-
kek életét keserítették meg, s 
korlátozták véglegesen. A Mű-
velődési Ház és Könyvtár szín-
háztermének széksorait októ-
ber 21-én javarészt gyerekek 
és fiatalok töltötték meg – az 
új generáció. Ünnepi beszédé-
ben Ménes Andrea polgármes-
ter éppen ezért nagy gondot 
fordított arra, hogy ismertes-
se a forradalom kitörésének 
okait, Magyarország korabeli 
történelmi helyzetét. A Mátyás 
Király Általános és AMI 8. osz-
tályos tanulóinak színvonalas 
műsora megidézte október 

23-a budapesti eseménytörté-
netét, a szabadságharc hero-
ikus napjait és a leveretés ko-
morságát. A műsort követően 
került sor az „Eladott párnák” 
– 1956 Vámospércsen című 
amatőr dokumentumfilm le-
vetítésére, melyben Malmos 
Istvánné, Kálmán Józsefné 
Sarudi Ilona, Deák Sándor 
és Suba Sándor idézték fel a 
hatvan évvel ezelőtti pillana-
tokat a szemtanúk és résztve-
vők hitelességével. „Nagyon 
tanulságos, hogy az akkori 
Vámospércs milyen összetar-
tó volt. Az embereknek mek-
kora nagy igazságérzete volt, 
és hogy hajlandóak voltak 
az igazukért és egymásért is 

kiállni” – nyilatkozta Ménes 
Andrea polgármester a film-
hez intézett ajánlásában. Az 
„Eladott párnák” bárki számá-
ra megtekinthető a YouTube 
videómegosztón. A jubileumi 
emlékév programjai október 
28-án, az „Emlékpróba – 1956” 
címet viselő megrendítő szín-
padi játékkal folytatódtak, 
amelyet az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordu-
lójára létrehozott Emlékbizott-
ság támogatott. November 14-
én pedig Filep Tibor történész 
és Márkus Béla Széchenyi-díjas 
irodalomtörténész tart majd 
előadást városunkban. Tiszte-
let a bátraknak, méltóság az 
emlékezőknek!

„Eladott párnák” – méltó emlékezés az 1956-
os forradalom és szabadságharc hőseire

A képen balról jobbra: Fátyol Viola, Tasó László, Dánielfy Zsolt, Korpa Tamás
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Üdvözletünket küldjük…

Idézhették Szőcs Géza Kos-
suth-díjas költő gyermekversét 
azok a vámospércsi, bagaméri 
és álmosdi kirándulók, akik 
a Pircsike Közművelődési 
Egyesület szervezésében a 
feketetói vásárra látogattak, 
október 9-én. A mai Románia 
legnagyobb szabadtéri vásá-
rát minden év októberének 
második hétvégéjén rendezik 
meg – ilyenkor a régiségkeres-
kedők, keramikusok, vasműve-

sek, népművészek, zöldsége-
sek, ruhaárusok standjai több 
kilométer hosszan gyűrűznek 
a Sebes-Körös két partján. A 
látogatót, miután kíváncsian 
nézelődik és alkudozni próbál, 
a piac különböző részein felál-
lított étkezdék várják vendégül, 
a tradicionális erdélyi konyha 
specialitásaival. A kirándulás 
lehetőséget biztosított arra is, 
hogy a résztvevők meglátogat-
hassák a felújított nagyváradi 

várat és városközpontot, vala-
mint a mezőtelegdi víztározót. 
Külön ki kell emelnünk a vásár-
látogatást megszervező Somo-
gyi László Gábor munkáját, aki 
idegen- és csoportvezetőként 
élményekkel gazdagon, élveze-
tesen és elegánsan kalauzolta 
a résztvevőket, nem csupán 
a vásáron, hanem Nagyvárad, 
Feketetó, a partiumi térség és 
Erdély magyar nevezetességei 
között is.

„Feketetón a sáfár
nézi, hogy áll a vásár”

1991 óta október 1-jén ün-
nepeljük az Idősek Világnap-
ját. Idén sem maradhatott el 
városunk szépkorú lakosainak 
köszöntése. Ménes Andrea 
polgármester ünnepi beszédé-
ben kiemelte, milyen sokkal 
tartozunk az idősebb gene-
rációnak, akik fáradságukkal 
építették városunkat és mindig 
azon igyekeztek, hogy a lehető 
legjobb feltételeket teremtsék 
meg gyermekeiknek, unokáik-
nak. Apró köszönetként a vá-

ros és a képviselő-testület több 
műsorszámból álló ünnep-
séggel lepte meg az időseket. 
A Fintorgó Színjátszócsoport 
rendkívül élvezetesen és mu-
latságosan adta elő Fazekas 
Mihály klasszikusát, a Lúdas 
Matyit. Majd felkészítő taná-
ruk, Somogyi László Gábor állt 
színpadra, aki egy rövid, ám an-
nál szellemesebb népmesével 
szórakoztatta a közönséget. Az 
esemény fénypontját a Molnár 
Júlia és Kiss Csaba, a nagyvára-

di Szigligeti Társulat művészei 
által énekelt operettslágerek 
jelentették, amelyeket hol vé-
gigtapsolt, hol végigénekelt a 
hallgató közönség. A fellépők 
után az önkormányzat megven-
dégelte a délután ünnepeltjeit, 
a helyszínről pedig mindenkit 
egy-egy szál rózsával engedtek 
haza.

Az eseményt Magyar László 
és a Guru Pékség támogatta.

„Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt”

Október 14-én Tsík Sándor, 
a Csimota Kiadó szerkesztő-
je volt városunk vendége. A 
koradélelőtt kezdődő rendha-
gyó irodalomóra keretében, az 
alsósok megtudták, mi minden 
szükséges ahhoz, hogy az író/
költő fejében megszületve a 
mesés/verses könyv eljusson a 
könyvesboltok polcaira és az ő 
kezükbe. Interaktív formában, 
mindenkit megmozgatva jár-
ták végig a könyvkiadás lépése-
it. Nagy sikert aratott a Japánból 
származó papírszínház. Tsík 
Sándor a Piroska és a farkas 
újszerűen feldolgozott meséjét 

adta elő egyszerre több osztály-
nyi gyereknek.

Rövid pihenő után iskolánk 
tollforgatóinak segítségére 
volt. Ők is megismerhették a 
papírszínház élményét, a Mi 
lenne ha… elgondolkodtató 
mese után kellett megfogal-
mazniuk saját gondolataikat 
hasonló témára. De kipróbál-
hatták magukat a gyerekek rím-
faragásban is.

Késődélután pedagógusok-
nak, könyvtárosoknak, szülők-
nek tartott „mini továbbkép-
zést” gyermekirodalomból. 
A jelenlévők megtudhatták, 

milyen típusú könyveket ad-
nak ki manapság, melyik kor-
osztály számára milyen könyv 
való, mire kell odafigyelni, ha 
könyvet választunk az ifjúság-
nak. Az előadó körbe is adta a 
szebbnél szebb, színesebbnél 
színesebb kiadványokat, így 
az érdeklődők bele is olvas-
hattak. Az informatív előadás 
mi mással végződhetett volna, 
mint egy újabb papírszínházas 
mesével, amit a felnőttek is leg-
alább annyira élveztek, mint a 
gyerekek.

Papírszínház az egész világ

Hajdúszoboszló képzőmű-
vészetet pártoló közönsége a 
Hotel Béke Hajdú termében 
ismerkedhet meg a Művész-
nők Nemzetközi Alkotótáborá-
ban készült festményekkel. A 
megjelenteket Ménes Andrea, 
Vámospércs polgármestere 

köszöntötte október 11-én, a 
gonddal válogatott kollekciót 
H. Csongrády Márta Holló Lász-
ló-díjas fotóművész, művészeti 
vezető mutatta be. „Szerencsés 
helyen rendeztük be a kiállí-
tást, mert a konferenciaterem 
előtere sok nézőt bevonz. A 

megnyitón készült képeket fel-
töltöttem a közösségi médiára. 
Két perc múlva már Indiából 
jelezték is a kiállításon részt-
vevő művészek, hogy látták és 
köszönik. A művészek mindig 
aggódnak, hogy vajon azok a 
képek hová sodródnak az évek 

során, amiket 
itt hagynak. 
Amikor egy-
egy ilyen 
g y ű j t e m é -
nyes kiállítá-
son bemu-
tatjuk a ránk 
bízott alkotá-
sokat, min-
denki szá-
mára öröm, 
és megnyug-
vás.” – nyi-
latkozta la-
punknak H. 
Csongrády 
Márta.

Szoboszlói vendégségben a női alkotótábor képei
A Hagyományőrző Munka-

közösség szervezésével idén 
is megrendezésre került óvo-
dánkban a szüreti mulatság. A 
program a gyerekek számára 
rengeteg élményt biztosított. 

Gyerekek és szülők egy-
aránt kipróbálhatták a ku-
korica- és babfosztást, diótö-
rést, kukoricamorzsolást és a 
zöldségbábkészítést, próbára 
t e h e t t é k 
magukat a 
d i ó h o r d ó 
versenyben. 
Bemutatásra 
kerültek ré-
gen használa-
tos asztalterí-
tők, falvédők, 
ke r á m i á k , 
f a h o r d ó k . 
A városba 
is elvittük a 
szüreti han-
gulatot: a gye-
rekek több 
utcát érintve 

végigszekereztek a városon 
az óvónénikkel együtt, hagyo-
mányos, népies öltözetben, 
amelyet mindannyian büsz-
kén viseltek. A jó hangulathoz 
hozzátartozott a népzene, a 
néptánc is – népi gyermekjá-
tékokat és alaplépéseket ismer-
tek meg az ovisok. Feldíszített 
teraszunkon volt lehetőségük a 
kicsiknek elfogyasztani az üst-

ben főtt ebédet, amely igazán 
ízlett mindenkinek.

Köszönjük szépen minden 
közreműködőnek a segítséget 
– csodás élményben volt ré-
szünk!

Karácsony Nóra Alexandra

Szüreti mulatság az óvodában


