
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

XXVIII. évfolyam, 81. szám
2018. november

Ingyenes újság

Polgármesteri napló

Egy ideje ismét piros be-
tűs nappá lett november el-
seje, Mindenszentek ünne-
pe. A hátterében, vele szin-
te összemosódva húzódik 
meg a Halottak Napja. E két 
ünnep az ember életének 
egyik legfontosabb, soha el 
nem feledhető valóságára 
világít rá. Egyikünk sem 
maradhat ki a sorból, egyi-
künk sem szökhet meg 
előle, nem térhet más útra, 
legyen akár kisgyerek, akár 

fiatal, akár ag-
gastyán. A kü-
lönbség legföl-
jebb annyi, hogy 
minél fiatalabb 
valaki, annál ke-
vésbé érzékeli, 
hogy hová vezet 
ez az út. 

V i s z o n y l a g 
sokáig lehet vi-
dáman és önfe-
ledten sétálgatni 
rajta, előbb vagy 
utóbb azonban 
mindenki rá-

döbben, hogy útja véget 
ér. Ahogy az előttünk járók 
mind kihullnak a sorból, 
úgy fogunk eltűnni egy-
szer mi is.

A halál, az elmúlás a 
szeretet nagy erőpróbája. 
Egyszer csak eltűnik mel-
lőlünk valaki, aki hosszú 
ideje, talán születésünk óta 
életünk része volt, mély-
séges szeretetben. A vilá-
gunk szinte összeomlik, 
úgy érezzük, hogy ha nincs 

többé az, akit szeretek, hiá-
nya pótolhatatlan.  Kis idő 
múlva azonban megtanul-
juk újra, hogy az élőket kell 
még jobban szeretnünk ah-
hoz, hogy soha ne legyen 
olyan érzésünk, amit az 
elmulasztott szeretet bűn-
tudata ébreszt bennünk. 
A Halottak napja ennek az 
életen-halálon átívelő sze-
retetnek az ünnepe.

Ilyenkor elcsendesedik 
a világ körülöttünk, keve-
sebb a zaj, lelassulnak a 
reflexek, kizökkenünk a 
megszokott kerékvágásból. 
Türelmesebbek leszünk és 
egyben zárkózottabbak is. 
Készülünk a képzeletbe-
li Találkozásra, melyet az 
év bármely napján meg-
tehetünk, mégis más ez a 
készülődés. Ma lélekben 
találkozni fogunk azokkal, 
akik már nem lehetnek kö-
zöttünk, felkeressük Őket 
nyugvóhelyükön és el-
mondjuk imáinkat értük. A 
temető ma újra összehozza 

a családok tagjait, a közeli-
eket a távolabbiakat és eltá-
vozott Szeretteinket, akik 
égi otthonukból jönnek el 
ma hozzánk. Találkozunk 
Szülőkkel, Testvérekkel, 
Gyerekekkel, Nagyszülők-
kel, Rokonokkal, Barátok-
kal, Munkatársakkal, Isme-
rősökkel, akik már régeb-
ben, vagy rövidebb ideje, 
de nagyon hiányoznak.

Pislákoló gyertyák a szél-
ben, világító mécsesek fé-
nye, a fájdalom és fohász 
halkan mondott Imái veze-
tik be a pillanatot, amikor 
újra szinte érezni fogjuk 
közelségüket. A Csend jel-
zi majd, ha megjöttek. Itt 
lesznek ma velünk, égi ere-
jük teljében, mosollyal az 
arcukon, csillogó szemek-
kel, ahogyan emlékszünk 
rájuk, ahogyan megma-
radnak örökre, ahogyan a 
szívünkben örökké élnek. 
Rövid ez a találkozás, de 
mégsem maradhat el, nem 
pótolható. Mert erőt ad és 

esélyt ad nekünk élőknek, 
figyelmeztet a hibáinkra és 
a mulasztásainkra. Esélyt 
ad arra, hogy értékeljük, 
becsüljük a földi időnket, 
ragaszkodjunk jobban a 
számunkra fontos embe-
rekhez, mutassuk és bizo-
nyítsuk be nap, mint nap, 
az irántuk érzett szerete-
tünket. Becsüljük meg a 
velük tölthető idő minden 
percét, keressük, találjuk 
meg együtt a Földi Élet lé-
nyegét, értelmét, és megis-
mételhetetlen örömeit. Ne 
fukarkodjunk a dicsérő, 
biztató szavakkal, ne tart-
sunk haragot és engedjük, 
hogy bennünket is szeres-
senek. Legyünk képesek 
és méltók a szeretetre itt 
és most, még ezen a vilá-
gon.

A Szeretteink sírjánál 
döbbenünk rá, milyen 
sok már mögöttünk a ki-
használatlan idő és az el-
vesztegetett lehetőség. 
Marcangoló az érzés, mert 

tudjuk, ez a mulasztás nem 
pótolható, ezért tudni kell 
tanulnunk a fájdalmaink-
ból.  Így most is ugyanúgy, 
mint amikor még velünk 
voltak, valójában ők segí-
tenek nekünk, még ma is 
üzennek, vigyáznak ránk. 
A szívünkben őrzött em-
lékeink között sokkal több 
a jó és erősebb a szép, be-
aranyozza az együtt megélt 
életünk, velünk maradt pil-
lanatait.  Úgy vésődtek em-
lékezetünkbe, ahogyan ők 
is szeretnék: - örökké tar-
tó szeretetben. Mondjuk 
el újra Imákba foglalt kö-
szönetünket és hálánkat, 
mondjunk el ma az Értük 
szóló legszebb imánkat, 
az együtt töltött életért, 
mindenért, amit tőlük kap-
tunk. „Szívünkben örökké 
éltek, lélekben velünk ma-
radtatok” Boldog Nyugal-
mat és Örök Emléket!

Ménes Andrea
polgármester

Vámospércsi Téka
Rozalex Beatrix feltá-

ró gyűjtése alapján 162 
vámospércsi születésű első 
világháborús katonaáldo-
zatról tudunk. Ez a szám 
nem teljes, jövőbeli for-
ráskutatások feladata lesz 
a pontos szám meghatáro-
zása. A 162 hős jellemzően 
a magyar királyi 3. honvéd 
gyalogezredben, valamint 
a császári és királyi 39. gya-
logezredben szolgált. Ne-
veiket – amiket betűrend-
ben a Vámospércsi Hírek-
ben is közlünk – őrizze 
meg az utókor emlékezete: 
Ács Gábor, Alföldi Sándor, 
Asztalos Gábor, Bakk La-
jos, Balázs Gábor, Balázs 
János, Balázsi Gábor, Ba-
logh Imre, Balogh István, 
Balogh József, Balogh Jó-
zsef, Bányai II Imre, Bartha 
Bálint, Bartha II Bálint, 
Bereczki Imre,  Berki Imre, 
Berki József, Bicskei Gá-
bor, Bicskei József, Bőde 
Imre, Bőde II Imre, Bőde 
Sándor, Csuth János, Csuth 
Lajos, Csuth Sándor, Daró 
Antal, Deák Imre, Deák Ist-
ván, Deák József, Deák Sán-
dor, Deék Sándor, Demjén 
Lajos, Erdei János, Erőss 
Lajos, Fagyal József tize-

des, Fagyal Márton, Fagyal 
Sándor, Farasi János, Feke-
te Károly, Fekete II Károly, 
Forgács Lajos, Futaki Sán-
dor, Gombás Sándor, Guba 
Sándor, H. Kiss János, Hor-
váth Gábor, Horváth Lajos, 
Horváth Sándor, Hunyadi 
György, Hunyadi József, 
Hunyadi II József, Hunyadi 
Sándor, Hunyadi II Sándor, 
Hunyadi Zsigmond, Huszti 
Mihály, Imre Pál, Jánosi La-
jos, Kaszai Imre, Kelemen 
Sándor, Kiss Bálint, Kiss 
Ferenc, Kiss István, Kiss 
János, Kiss József, Klein 
Lajos, Konc Lajos, Kovács 
István, Kovács II István, 
Kovács János, Kovács Lajos, 
Kozma Gábor, Kozma La-
jos, Körösi József, Kunkli 
József, László István, Lász-
ló Mihály, Lővy Sándor, 
M. Sándor József, M. Kiss 
Lajos, Madai Imre, Máthé 
István, Menyhárt Ferenc, 
Menyhárt István, Menyhárt 
Lajos, Menyhárt II Lajos, 
Mézes Lajos, Nagy Ferenc, 
Nagy Imre, Nagy II Imre, 
Nagy István, Nagy János, 
Nagy Lajos, Nagy II Lajos, 
Nagy III Lajos, Orosz József, 
P. Szabó József, Páik Imre, 
Pásti Lajos, Percze Imre, 

Poczes Imre, Polgár Imre, 
Polgár József, Polgár Sán-
dor, Pólyik Lajos, Rosenfeld 
Ede, Rosenfeld József, Sán-
dor Lajos, Sándor Sándor, 
Sass János, Stolics Miklós, 
Szabó Gábor, Szabó Imre, 
Szabó János, Szabó József, 
Szabó II József, Szabó III 
József, Szabó IV József, Sza-
bó V József, Szabó VI Jó-
zsef, Szabó Sándor, Szabó 
Zsigmond, Szutor Lukács, 
Szücs Bálint, Tagyi Gábor, 
Tagyi Imre, Téglási Lajos, 
Tiba Gábor, Tóth Bálint, 
Tóth Imre, Tóth II Imre, 
Tóth István, Tóth II István, 
Tóth K. István, Tóth Lajos, 
Tömöri Ferencz, Tömöri 

Gábor, Tömöri Lajos, 
Tömöri Péter, Török Jó-
zsef, Török Miklós, Tulaki 
Sándor, Vámos Sándor, 
Várasi Imre, Varga Gábor, 
Varga Imre, Varga II Imre, 
Varga Lajos, Varga Sándor, 
Városi Lajos, Veisz Lajos, 
Veres József, Veres Lajos, 
Veress Sándor, Vincze And-
rás, Vincze Bálint, Vincze 
Sándor, Vincze Zsigmond 
Sándor, Weisz Lajos, Zá-
kány Lajos, Zudor Gábor, 
Zudor Imre, Zudor II Imre. 
E nevek a december else-
jén nyíló KATONADOLOG 
című első világháborús ki-
állításunk memóriafalán is 
olvashatóak lesznek.

Ady Endre:

Imádság háború után

Uram, háborúból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.

Nézd: tüzes daganat a szivem
S nincs ami nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a szivemre,
Hogy egy kicsit lohadjon.

Lecsukódtak bús, nagy szemeim
Számára a világnak,
Nincs már nekik látni valójuk,
Csak Téged, Téged látnak.

Két rohanó lábam egykoron
Térdig gázolt a vérben
S most nézd, Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.

Nem harcolok és nem csókolok,
Elszáradt már az ajkam,
S száraz karó a két karom már,
Uram, nézz végig rajtam.

Uram, láss meg Te is engemet,
Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.

(Száz éve, 1918. 11. 11.-én, 11 órakor írták alá az 
első világháború végét előkészítő fegyverszüneti 
egyezményt Németország és Franciaország kö-
zött.)



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)
2018. október 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné (E.V.) 67169100-1-29 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 113 250
Germán Ferenc (E.V.) 77463113-2-29 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 120 630
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7. 55 830
Nagy Károly (E.V.) 64242842-2-29 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László (E.V.) 47644007-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 910 051

Összesen: 1 810 761

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)
2018. október 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Dante Shoes Kft.
“f.a.” 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 756 617

Mauro Shoes Kft.
“f.a.” 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 

Kisshaus-Épker Kft. 
“k.t.a.“ 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Polivill Elektro Kft. 24925615-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 185 513
Balogh Vámos 
Transz Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 389 179  

Nyírfa Transped 
Kft. 25568688-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 238 800  

Revopart Trade Kft. 
“f.a.“ 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthori kert 2201. 118 884  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2018. október 29. napján ülést és közmeghall-
gatást tartott, melyen a következő döntéseket hozták 
a képviselők:

Módosították a háziorvosi alapellátás és az orvosi ügye-• 
let biztosítására vonatkozó megbízási szerződést.

Döntöttek arról, hogy a nem közművel összegyűjtött • 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó díjak nem mó-
dosulnak. Ezzel a döntéssel a képviselők célja az volt, hogy 
a lakosság terhei ne növekedjenek. A jelenleg hatályos díjak 
mértéke egyedülállóan alacsony a környék településeihez 
képest. 

Döntés született az Önkormányzat tulajdonában lévő • 
gazdasági társaságok társasági szerződéseinek módosításá-
ról.

Elfogadták a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellá-• 
tására vonatkozó szerződés megkötését a Debreceni Hulla-
dék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel.

döntöttek arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában • 
lévő ivóvíz víziközmű vagyonértékelését elvégezteti a testü-
let.

Elfogadták az iskolai felvételi körzethatárok meghatá-• 
rozásához szükséges önkormányzati véleményt.

Módosították az államháztartáson kívüli forrás átadás-• 
átvételéről szóló 3/2015.(I.28.) önkormányzati rendeletet.

A lakosság fórum keretében Zsemberi István tele-
püléstervező mutatta be a rendezési terv módosítá-
sát, különös tekintettel a 48-as főút fejlesztésére és a 
zöld város projekt megvalósításához kapcsolódóan. 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Bodnár Sándor

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

Tájékoztatás az aktuális EFOP 
pályázatokról

Néhány hónapja indult útjára Vámospércsen az EFOP-
1.5.3 „Humán szolgáltatások fejlesztése Nyíradony járásban” 
című projekt. Városunk hét szomszédos településsel együtt 
célul tűzte ki a társadalmi felzárkóztatás érdekében a kü-
lönbségek csökkentését, a minőségi humán közszolgáltatás-
okhoz való hozzáférés javítását. 

A számos programelem közül a legfontosabbak már mű-
ködnek. A nyár folyamán 56 hátrányos helyzetű helyi lakos 
lépett be a programba, akik a munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedési esélyüket szeretnék növelni. Számukra a téli hó-
napokra való tekintettel anyagi támogatás is biztosítva lesz. 
A klubfoglalkozások célja a tanácsadással, segítő módszerek-
kel, előadásokon való aktív részvétellel a testi, lelki és mentá-
lis fejlődés biztosítása.

Szívesség Bankot hoztunk létre, melynek alapvető célja a 
helyi idősek, rászorulók segítése, városunk szebbé tétele. Az 
önkéntességen alapuló helyi kezdeményezésünkkel tartós 
szemléletformálást szeretnénk elérni, közösségeket építeni. 
Bárki, aki segíteni szeretne, csatlakozhat ehhez a nagyszerű 
elképzeléshez!

A Diákszövetség fő témája a diákmunka, mely a 16 és 25 
év közötti nappali tagozatos tanulóknak nyújt segítséget a 
megfelelő diákmunka megtalálásában. Ez azért hasznos, 
mert segítheti a fiatalokot abban, hogy pl. tanulmányaikat 
finanszírozzák, tartást ad nekik, megtapasztalhatják a mun-
ka világát. Diákszövetségünk tagsága egyre bővül, de várjuk 
még az újabb jelentkezőket is!

Októberben workshopot tartottunk különböző szakem-
berek számára a gyermekbántalmazás témakörében. Az inte-
raktív előadást, melyet pszichológus szakember tartott, eset-
megbeszélések, jó gyakorlatok átadása követte. A jelen lévő 
pedagógusok és szociális szakemberek új ismeretanyaggal 
és gyakorlati tanácsokkal gazdagodtak. 

A projekten belül lehetőség nyílt a nappali tagozaton ta-
nuló középiskolai diákok számára települési ösztöndíj meg-
pályázására, melynek célja a képzett fiatalok helyben tartá-
sa. Városunk képviselőtestülete támogatta ezt a lehetőséget, 
s ennek köszönhetően 19 tanuló részesül ebben a tanulmá-
nyi félévben egyszeri 50.000 ft-os támogatásban! Az ösztön-
díj félévente újra pályázható. Ehhez hasonló ösztöndíjprog-
ramra eddig még nem volt példa, nagy segítséget jelent ez az 
összeg az érintett családoknak.

Ménesné Vincze Anikó 

Idősek Hónapja a Szociális Szolgáltató 
Központban

(derült szívvel megöregedni)

Október táján az idősek kerülnek a középpontba, így van 
ez a Szociális Szolgáltató Központban is.  Az idei évben a ha-
gyományokhoz híven került sor az idősek hónapja program-
sorozat lebonyolítására az idősek otthonában. A program az 
óvodások zenés, vidám műsorával indult, amelyet egy közös 
fogadás követett, ahol süteménnyel és üdítővel vendégel-
tük meg a gyerekeket valamint a felkészítő pedagógusokat. 
Ezt követően került sor a ki mit tud versenyre. A verseny 
emlékidéző, memóriafejlesztő csoportos beszélgetésekből 
állt.  Az öregeknek ugyanis gyakran nehéz visszaemlékez-
niük arra, hogy mi történt pár perccel vagy órával ezelőtt, 
de a régi eseményeket gyakran maradéktalanul felidézik. A 
verseny abból állt, hogy a régi hagyományos ételek elkészí-
téséhez szükséges hozzávalókat kellett felsorolniuk lakóink-
nak, további feladatok voltak még a hónapok és évszakok 
felelevenítése, testrészek felismerése, valamint szójátékok. 
A programot tovább gazdagította, a jó időnek is hála, a ki-
hagyhatatlan kerti főzés.  Az első alkalommal egy intézményi 
dolgozónk felajánlásával házi csirkéből készült pörköltet sü-
töttünk, a nappali klub tagjai is részt vettek az előkészítő 
munkálatokban.  A résztvevők kétféle köret (főt burgonya 
és tészta) közül választhattak, tetszés és ízlés szerint. Mivel 
a hónap további részében az időjárás nem kedvezett a ker-
ti főzéseknek, ezért más programokat választottunk. Egyik 
alkalommal például egy délelőtti napon városnézős sétako-
csikázáson vehettek részt az aktívabb lakóink. A kirándulás 
témája az volt, hogy mi változott Vámospércsen a régi idők-
höz képest.  A cél, hogy megőrizzük ellátottjaink aktivitását, 
frissességét. Az idősekkel való foglalkozás során fontosnak 
tartjuk, hogy minél több olyan programot szervezzünk, 
amely az összetartozást és a törődést erősíti.

Pénzes Zsuzsanna  
szakmai egység vezetője

Befejeződött a napelemes rendszer 
telepítése  Vámospércs Városi 

Önkormányzat közintézményeinél

Befejeződött Vámospércs Városi Önkormányzatnál a 
64.575.040 forint uniós és hazai támogatásnak köszönhető-
en a Vámospércs város közintézményei napelem rendszere-
inek kiépítése beruházás. A projekt az energetikai tanúsítá-
sok és az energetikai beruházással érintett épületek állandó 
használóinak tájékoztatásával, képzésével az alkalmazott 
megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint 
a beruházás környezeti hozadékairól zárult.

2018. október 31-én lezárult a rendszerek üzemeltetésére 
vonatkozó oktatás – minderről Ménes Andrea polgármes-
ter, számolt be. A fejlesztés eredményeként a Béke u. 1. szám 
alatt található Polgármesteri Hivatal épületének, az Iskola u. 
1. szám alatt található Általános iskola főépületének, a Nagy 
u. 6. szám alatt lévő Központi iskola épületének, a szintén 
ezen a címen lévő Dombi iskola épületének és az Iskola u. 
4. szám alatt található óvoda épületének elektromos energia 
ellátásának kiváltása valósult meg napelemes rendszerekkel, 
amelyek lényeges költségmegtakarítást eredményeznek kor-
szerű, környezetkímélő működés mellett. 

A közintézmények tetőszerkezetére 421 db, összesen 113 
kW teljesítményű napelemes rendszer került felszerelésre. 
Ez a közintézmények éves elektromos energia szükségleté-
nek körülbelül 90%-os kiváltását tudja megvalósítani.

DOBOS ISTVÁNNÉ
(Margit néni)

halálának

10. évfordulójára

(2008. november 08.)

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
találjál odafent örök boldogságot.

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
Az emlékeddel szívünkben maradtál,
számunkra Te soha meg nem haltál.
Ha egy könnycsepp gördül arcunkon
az azért van, mert nagyon hiányzol.”

Szerető családja

A Vámosvíz Kft. eladásra kínálja a tulajdonában lévő

IFA W50 típusú szippantó felépítményes
tehergépjárművét.

A jármű forgalomból kivont, hiányos állapotú.

Az ajánlatokat írásban várjuk a
Vámosvíz Kft. 4287 Vámospércs, Piac u. 4.

postacímre.

Megemlékezés

Barkó Márton
névnapja alkalmából

„Hozzád már a temetőbe mehetek.
Sírodra már csak virágot vihetek.
Emléked örökké őrizni fogjuk.”

Szerető unokahúgod: 
Barkó Ica és családja



2018. július 7-én, a 
vámospércsi Hajdú Napok 
díjkiosztó gáláján a Kiss-Fa 
Família Kft. „Vámospércs 
Kiemelkedő Vállalkozója 
Díj”-ban részesült. A cég 
vezetőjét, Kiss Tivadart kér-
deztük a családi szakmai 
hagyományról, a faművelés 
mesterfogásairól, legemléke-
zetesebb megrendeléseikről, 
a Kiss-Fa Família újabb ter-
veiről.

Vámospércsi Hírek: 
Édesapjától tanulta a bútor-
asztalos mesterség fortélyait 
és a díszítőmesterség titkait. 
Mennyire volt magától érte-
tődő, hogy az apai örökséget 
folytatja? Kettejük munka-
kapcsolatát hogyan kell el-
képzelni? Mesélne a vállal-
kozás kezdeti éveiről is?

Kiss Tivadar: Azzal a fel-
ütéssel kezdeném stílszerű-

en, hogy forgácsban szület-
tem. Az 1980-as évek elején 
lett magánvállalkozó édes-
apám, a szocialista rendszer 
béklyói közül próbált meg így 
kitörni. Kezdetben minden 
nagyon nehéz és viszontagsá-
gos volt. Nem állt rendelkezé-
sére mérvadó alaptőke, nem 
voltak szerszámaink, gépe-
ink. Édesanyám és édesapám 
a saját erejükből hozták létre 
a vállalkozást, mindannak 
az alapjait, amivé lettünk. 
Ebbe nőttem és szocializá-
lódtam bele. Ahogy bővült a 
megrendelők köre, lett egy 
alkalmazottunk, majd kettő, 
aztán újabb szintlépések kö-
vetkeztek. Jelen pillanatban, 
mintegy évtizede, immáron, 
35-40 főt tudunk foglalkoz-
tatni.  Lépcsőzetesen és 
szervesen épült fel a vállal-
kozás, minden fejlemény a 
másik következménye volt. 
Az 1980-as, ’90-es években, 

szoktam viccesen monda-
ni, nem volt Pinterest, sőt 
internet sem. Amióta ezek a 
lehetőségek bárki számára 
hozzáférhetővé váltak, kissé 
megbolondult, de legalábbis 
felbolydult a világ, kinyílt, 
a megrendelők fantáziája 
pedig nem ismer határokat. 
Viszont kevés olyan cég van, 
ami nem akar idejekorán gá-
tat szabni a fantáziának, ha-
nem a teljes megvalósításra 
törekszik.

Vámospércsi Hírek: A 
Faiparos Himnuszban ol-
vashatók a következő sorok: 
„A fát kidönti két karunk, 
zokogva hal sok ág, / De két 
karunktól újra él, tovább, 
tovább, tovább. / Még elda-
lolja szép dalod, formálja 
értelem, / Hogy feldíszítse 
otthonod és támaszod le-
gyen.” Ezekből a sorokból is 
világosan kiolvasható, hogy 
a fával való bánás sokrétű 
érzékenységet követel, alá-
zatot, gondos figyelmet, em-
pátiát, kreativitást. Melyek 
a legkedveltebb fafajták, 
amikkel dolgozni szoktak? 
Valamint: mi vagy mik vol-
tak a legkülönlegesebbek, 
legrendhagyóbbak? Beszél-
ne a létrehozás, az alkotás 
öröméről?

Kiss Tivadar: A fafajták 
között nincs kimondott favo-
ritom. Sokat dolgozunk bük-
kel, tölggyel, cseresznyével, 
újabban paliszanderrel, ami 
egy bíbor-vöröses-barnás szí-
nű, nagy becsben tartott ró-
zsafa. Nem vagyok túlképzett, 
egy sima asztalosnak tartom 
magamat, akit a Jóisten jó 
arányérzékkel, jó ízléssel és a 
fa szeretetével áldott meg. A 
barokkos stílusokat kedvelem 

leginkább, amikkel van mun-
ka, oda kell figyelni minden 
pillanatban. A mi szakmánk-
hoz – főként, ha egy komo-
lyabb asztalosipari projekt-
ben vagyunk benne, például 
luxuslakások felöltöztetésé-
ben – nagy bátorság kell, de 
mégis hideg fej, felelősségtu-
dat, jó térlátás, rajztudás és a 
számtani, tervezői ismeretek 
sem ártanak, az improvizáci-
ós és kooperációs készségről 
nem is beszélve. Szerencsés-
nek érzem magamat amiatt, 
hogy kollégáim közül többen 
20-25 éve itt vannak velünk, 
sokat köszönhetek nekik. Itt 
voltak már tanulók, tudják a 
gondolataimat, én is az övé-
két. Együtt, egymásért is csi-
náljuk. 

Vámospércsi Hírek: 
Mik azok a markerek, jelleg-
zetességek, amelyek megkü-
lönböztethetővé, sőt mi több, 
különlegessé teszik a Kiss-Fa 
Família termékeit?

Kiss Tivadar: Olyan vál-
lalkozás vagyunk, ami első-
sorban nem tömegtermé-
keket gyárt. Megcsináljuk a 
tömegterméket is, ha szükség 
van rá, de – és itt jön a másik 
véglet – az egyediség csimbo-
rasszóját, a barokk kastélyt 
is. Számos stílusportfólió áll 
rendelkezésünkre.  Magyar-
országon, tudtommal, 2-3 
hozzánk hasonló profilú és 
összetettségű cég működik, 
ami mindent meg tud csi-
nálni, úgy, hogy nem soroza-
tokat gyárt például: luxusla-
kásokat, nagykövetségeket, 
szállodákat, éttermeket 
(külföldi nagykövetségekre 
is készítettünk bútorokat). 
Mi például egyszerre nyolc 
munkában vagyunk benne 

(cukrászdától a luxuslaká-
sokig). A legnagyobb szállo-
da, amit be tudtunk vállalni 
ezzel a létszámmal egy 250 
szobás volt: ennél is a szoba-
asszonyi polctól az ágyakon 
keresztül az intarziákig és a 
bárig mindent mi csináltunk. 
Jelenleg, ha az elkészített 
szállodai szobák számát vesz-
szük alapul, már 1000 szoba 
felett járunk. Büszke vagyok 
arra, hogy sosem reklámoz-
tuk magunkat, nem költöt-
tünk vagyonokat promóci-
óra, a munkák találtak meg 
minket. A 2010-es gazdasági 
világválság sem okozott sze-
rencsére komolyabb gondot 
sem a vevőkörünkben, sem 
a vállalkozásban. Hitelmen-
tesek vagyunk, nem vagyunk 
lekötelezve senkinek.

Vámospércsi Hírek: A 
cég referencialistája tisz-
teletreméltó gazdagságot 
mutat. Olyan ikonikus ét-
termek, kávézók, pubok, 
kastélyszállók köszönhe-
tik arculatmeghatározó 
dizájnjukat Önöknek, mint 
az országosan is egyedülál-
ló Krúdy Étterem, Árkád Ká-
vézó, a Hotel Óbester vagy 
a Pálma Étterem. Ezek a 
helyek stílusukban is külön-
böznek. Le tudnak gyártani 
utolsó részletig mindent, 
amit a megrendelő kíván?

Kiss Tivadar: Igen, a nyí-
lászáróktól az intarziákon át 
a reprezentatív lépcsősor-
okig. Egy példával szeretném 
szemléltetni, hogy mire is 
gondolok pontosan. Néhány 
évvel ezelőtt a mándoki 
Forgách-kastély, ami egyko-
ron Szabolcs vármegye egyik 
legfontosabb főúri reziden-
ciája volt, semmilyen formá-

ban nem emlékeztetett arra 
a pompára, amit a Forgách 
főnemesek igényességének 
köszönhetett. A falai álltak 
csupán, leromolva, minden 
beépített értékét megron-
gálták vagy ellopták az 1945-
öt követő évtizedekben. A 
végső pusztulástól jelenlegi 
tulajdonosa mentette meg 
az épületet, aki felső kategó-
riás szállodát álmodott bele, 
méghozzá az „eredeti” 18. 
századi hangulattal és belső 
kialakítottsággal. Ránk bízta, 
teljesen szabad kezet kap-
tunk, ami egyrészt felszaba-
dító érzés, másrészt komoly 
stresszt is jelentett, hiszen ha 
elszúrunk valamit, erkölcsi-
leg, szakmailag és anyagilag 
is nagyot lehet bukni. Sokat 
dolgoztunk rajta, megéri 
megnézni a kastélyt, ha vala-
ki szereti a szépet. 

Vámospércsi Hírek: Je-
lenleg hány embert foglal-
koztatnak? Néhány sorban 
jellemezné az üzemüket? 
Milyen jövőbeli terveik van-
nak? 

Kiss Tivadar: 35-40 em-
bernek adunk munkát, min-
dig azon vagyunk, hogy kor-
szerűsítsük a műhelyünket. 
Nagyon foglalkoztat a jövő, 
nem csak a 2019-re tervezett 
feladatok miatt (például a 
debreceni IT bővítése, az 
Aranybika kezdődő rekonst-
rukciója, a nyíregyházi Krúdy 
Szálloda felújítása), hanem 
amiatt is, hogy a fiam is asz-
talos lett, s immáron három 
generáción át ível e szép ha-
gyomány. Amit még elmond-
hatok: lokálpatriótaként 
továbbra is Vámospércsen 
képzeljük el a jövőt.

A 90. zsoltár első versé-
nek közös éneklésével vette 
kezdetét november elsején a 
köztemető ravatalozójában 
megtartott ökumenikus Is-
tentisztelet, amelyet a három 
történelmi egyház lelkipász-
tora (Dr. Petró László refor-
mátus lelkész, Tarapcsák Já-
nos görögkatolikus parókus 
és Eiben Tamás római kato-
likus plébános) celebrált, 
Ménes Andrea polgármes-
ter köszöntőjét követően. 
Dr. Petró László érzékletes 
igehirdetésében kiemelte, 
hogy „itt ezen a helyen olyan 
csend van, amiben meg kell 
hallanunk az elengedés és 
befogadás hangjait. A csend 
azt jelenti, hogy Isten sze-
retete készen áll arra, hogy 
mindnyájunkat elfogadjon. 
Hitünk legteljesebb remény-
ségével állunk itt.” Ménes 
Andrea arra hívta fel a figyel-

met, hogy az elmúlás a szere-
tet erőpróbája. „Egyszer csak 
eltűnik valaki mellőlünk, a 
világunk összeomlik, mert a 
hiánya pótolhatatlan. De hiá-
nya fel is erősíti az élők irán-
ti önzetlen szeretetet. A mai 
napon különös figyelemmel 
készülünk a képzeletbeli 
találkozásra, elhunyt szüle-
inkkel, régi ismerősökkel, 
barátokkal: a fájdalom és a 
fohász halkan mondott imái 
hozzák el ezt a pillanatot. Le-
gyünk képesek és méltók a 
szeretetre” – zárta beszédét. 
Ebben az évben november 
elsején szokatlanul ragyogó, 
életigenlő napsütés köszön-
tött ránk. Az istentisztelet 
végére besötétedett, a több 
ezer apró mécses pedig egy-
szerre világította meg a sír-
emlékeket és az emlékezők 
arcait.

„És te megmaradsz 
minden időben”

A Családok Éve alkalmából 
a Vámospércsi Református 
Egyházközség két hiánypót-
ló családbarát és családokat 
segítő programsorozat elindí-
tására vállalkozott. Ezekről a 
kezdeményezésekről kérdez-
tük Dr. Petró Lászlót, a gyüle-
kezet lelkipásztorát.

Vámospércsi Hírek: A be-
harangozóban az olvasható, 
hogy az egyik programsoro-
zat (5 este a házastársaddal) 
a párkapcsolatokra fókuszál, 
míg a Baba-mama kör a kis-
gyermekeknek és a kisgyer-
mekes anyukáknak nyújt a 
kikapcsolódás mellett tanulá-
si és tapasztalatcserét jelentő 
lehetőségeket. Mesélne részle-
tesen a programokról? Mire 
számíthatnak a résztvevők?

Dr. Petró László: Úgy 
gondoljuk, a családoknak ma-
napság nagyon sok kihívással 
kell szembenézniük. Abban 
szeretnénk segíteni, hogy a 
házastársak tudjanak egymás 
felé fordulni és kapcsolatukat 
tisztán és őszintén megélni. 
Az „5 este a házastársaddal” 
című programsorozat egy 
párbeszéden alapuló alkalom, 
amelynek nem az a lényege, 
hogy mi próbálnánk akár 
önmagunkat, akár másokat 
példának állítani, hanem sok-
kal inkább azt a célt szolgálja, 
hogy a házastársak figyel-
müket tudják ismét egymás 
felé fordítani. Rövid előadást 
követően a párok egymással 
beszélgetnek majd az alkalma-
kon és oldanak meg olyan in-
teraktív feladatokat kizárólag 
közösen, amelyek segítenek a 
kapcsolatuk elmélyítésében. 
Ez a program arra fókuszál, 
hogy a családi élet a házaspár 
szilárd, megerősödött kapcso-

latából táplálkozhasson, ami-
nek aztán az élet különböző 
területein számos gyümölcse 
lehet. A Baba-mama körrel 
az édesanyák számára szeret-
nénk hathatós segítséget nyúj-
tani a gyermeknevelésben. Az 
édesanyák gyakran egyedül 
töltik a nap nagy részét gyere-
keikkel, és természetszerűleg 
számos kérdés tör elő belő-
lük ezen idő alatt. Szeretnénk 
egy olyan bibliai tanításon 
alapuló közösséget teremte-
ni, ahol az édesanyák közösen 
taníthatják, nevelhetik gyer-
mekeiket és megbeszélhetik 
azokat a kérdéseket, amelyek 
élethelyzetükből fakadóan a 
legmélyebben érintik őket. A 
gyerekek pedig még az óvoda 
előtt megismerhetik egymást, 
hozzászokhatnak a többi gye-
rek és felnőtt társaságához. Az 
énekek, mondókák és bibliai 
történetek pedig már ebben a 
korai időszakban fejleszthetik 
képességeiket.

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen időközönként kerülnek 
megrendezésre az egyes al-
kalmak? Elképzelhető, hogy 
2019-ben is folytatódni fog-
nak?

Dr. Petró László: Az „5 este 
a házastársaddal” című prog-
ramsorozatot terveink szerint 
időszakosan hirdetjük meg, 
de minden évben szeretnénk 
legalább egy csoportot elindí-
tani. Érdemes abban is gondol-
kodni, hogy a házasságkötés 
előtti jegyesoktatást hogyan 
lehetne egy ilyen programso-
rozaton való részvétel irányá-
ba terelni. Természetesen, ha 
élénk érdeklődés mutatkozik 
a program iránt, készségesek 
leszünk gyakrabban is indíta-
ni. A Baba-mama kör alkalmai 

ezzel szemben folyamatosak 
lesznek, bármikor be lehet 
csatlakozni az édesanyáknak 
és gyerekeiknek. 

Vámospércsi Hírek: Az 
egyház és annak intézmény-
rendszerei a társadalmi fele-
lősségvállalás szempontjából 
is élen járnak. Azzal, hogy 
bölcsődéket, óvodákat, csa-
ládi napköziket, iskolákat 
(általános iskolától az egye-
temig), diakóniai központo-
kat, különféle alapítványo-
kat hoztak létre közvetlenül 
és közvetetten is a családok 
integritását, a családi érté-
kek megőrzését vállalják, mi-
közben például a klasszikus 
nagycsaládos életforma ki-
veszőben van. Az egyház 21. 
századi missziójának köz-
ponti eleme a család?

Dr. Petró László: A bibli-
ai gondolkodás szerint a csa-
lád Isten különös ajándéka, 
amelyben kiteljesedik az em-
ber élete. Nem véletlen, hogy 
az ember magában hordozza 
a közösség iránti vágyódásnak 
különös érzését, hiszen abban 
erő rejlik, és ha el is esik az 
ember, valaki rögtön ott te-
rem, hogy felemelje. Ennélfog-
va az egyház már évszázadok 
óta szívén viseli a családok éle-
tét, hiszen ez a legszorosabb 
közösség, ahonnan nap mint 
nap elindul és ahová megérke-
zik az ember. A család lehet a 
feltöltődés, a megerősödés és 
a kiteljesedés helye. A Magyar-
országi Református Egyház 
egyébiránt már 2004-ben egy 
egész éves programsorozatot 
tartott, amelynek témája a 
család, mint a legkisebb gyü-
lekezet volt. Itt osztjuk meg és 
dolgozzuk fel azokat a hatáso-
kat, amelyek érnek bennünket 

az iskolában, a munkahelyen, 
az utcán vagy akár a mai mo-
dern elektronikai eszközökön 
keresztül. A család az a közeg, 
ahol a helyére kell kerülnie 
mindennek, mert az egymás 
iránti őszinte és tiszta szere-
tet gyógyító és felüdítő erővel 
bír. Ugyanakkor azt is látjuk, 
hogy manapság éppen ezek 
az értékek vannak a legna-
gyobb veszélyben az embert 
érő hatások miatt. Gyülekeze-
tünk szeretne a vámospércsi 
családok számára egy olyan 
támasz lenni, amelyben nem 
vezényszóra és nem is kiok-
tató jelleggel mondják meg, 
hogyan kell élni. Nekünk 
egyetlen feladatunk van, hogy 
rámutassunk arra a krisztusi 
szeretetre, amely könnyeket 
töröl, megadja az új esélyt és 
minden körülmények között 
reménységgel tölt el. Azt kí-
vánjuk a vámospércsi csalá-
dok számára, hogy legyen ez 
a szeretet állandó lakója csa-
ládi otthonuknak! S ha ebben 
bármit tudunk segíteni, akkor 
örömmel állunk mindenki 
rendelkezésére!

Megéri megnézni a kastélyt, ha valaki szereti a szépet

A család az a közeg, ahol a helyére kell 
kerülnie mindennek



Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenő hírlapja. Felelős szerkesztő: Korpa Tamás (vamospercsi.hirek@gmail.com). A szerkesztőség címe: Művelődési Ház és Könyvtár, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039.
Kiadja: Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Városi Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelőszerkesztő: Fábián Máté. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelős vezető: Fábián Imre ügyvezető

A Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület a si-
keres bécsi és a kassai karácso-
nyi vásárlátogatások után idén 
Temesvár adventi sokadalmát 
veszi célba, december nyol-
cadikán. Temesvár Románia 
harmadik legnagyobb városa, 
mintegy 320.000 ember ott-
hona, híres többnemzetiségű 
kereskedőváros. A románok 
és magyarok mellett németek, 
szerbek, szlovákok, ukránok és 
az utóbbi években már olaszok 

is lakják. Kulturális és különö-
sen az építészeti gazdagsága 
miatt „Kis Bécsnek” is nevezik. 
A török hódoltság időszakában 
kétszáz éven keresztül oszmán 
fennhatóság alá tartozott, az 
első világháborút követően Ro-
mániához csatolták. A városból 
indult el – Tőkés László refor-
mátus lelkész, későbbi püspök 
– jóvoltából a kommunista dik-
tatúrát lebontó romániai for-
radalom 1989-ben. Temesvár 
vajdasági testvérvárosával, Új-

vidékkel Európa Kulturális Fő-
városa lesz 2021-ben, így újabb 
kulturális, infrastrukturális és 
turisztikai nagyberuházások 
várhatók itt. Múzeumai közül 
kiemelkedik a Bánsági Múze-
um, Kelet-Európa legnagyobb 
madár- és lepkegyűjteményé-
vel. A vámospércsi, bagaméri 
és álmosdi kirándulók Temes-
vár felé menet rövid látogatást 
tesznek az aradi Szabadság-szo-
bornál és a máriaradnai Mária-
kegyhelynél.

Advent Temesváron

Hajdú-Bihar megye nap-
jának alkalmából, november 
23-án illusztris vendég érkezik 
városunkba. Nem is egyedül te-
szi tiszteletét, hozza magával a 
Csodaembert, a nagyotmondó 
inast, a somogyországi patak-
görbítőket, őméltósága Mátyás 
királyt és a Nyugszom csárda 
teljes személyzetét. Különös 
ismertetőjegyei közé tartozik 
a Deák Ferencre emlékeztető 
bajusz, a vándorbot, aminek 
segítségével az egyik napon 

még Dél-Afrikában, a követke-
zőn Vámospércsen, a harmadi-
kon Svédországban ad elő, és 
természetesen a mese. A mese, 
amiről ő maga így vall: „Ha a 
világ összes meséjét összerak-
juk, hiánytalanul megkapjuk 
az embert. Az indulatait, vá-
gyait, vívódásait... világlátását. 
És egymáson próbálták ki 
évszázadokon, évezredeken 
keresztül. Ez olyan lecsiszolt 
munka, olyan páratlan mutat-
ványa az emberiségnek, ami 

nélkül hiányos életet élnénk.” 
Olvasóinknak persze nem áru-
lunk zsákbamacskát, cikkünk 
címe felfedi, hogy kiről van 
szó. Berecz András Kossuth-dí-
jas énekesről, mesemondóról, 
népmesegyűjtőről, folklórku-
tatóról és előadóművészről, 
aki az első dalokat édesanyjától 
tanulta, aki a híres kunhegyesi 
táncos, tréfafa és nótafa, Tanka 
Gábor lányaként sok ilyet tu-
dott. Megalapította az Ökrös 
és az Egyszólam együttest, és 
énekesként hamarosan igen 
népszerűvé vált. Az éneklés 
mellett néprajzi tanulmányo-
kat is folytat. Kutatási területei 
elsősorban Felvidék, Erdély, 
Moldva, Somogy, de Nagykun-
ságban és Nyírségben is gyűjt 
dalokat, meséket, tréfákat. Sok 
lemezt, kazettát, CD-t, rádió- és 
televízió felvételeket készített 
itthon, Európában, USA-ban és 
Kanadában is. Magyar népzenét 
tanított Kalotaszentkirályon, 
Jobbágytelkén, Sopronban, a 
torontói York Egyetemen, vala-
mint kanadai és amerikai tábo-
rokban. Berecz András estjére 
a Művelődési Ház és Könyvtár 
színháztermében kerül sor, a 
belépés díjtalan.

Berecz András az Óperenciás partjáról 
érkezikBiztosan sokan voltak, akik 

október huszonharmadiká-
hoz közeledve rákattintottak 
a világhálón az Eladott párnák 
– 1956 Vámospércsen című 
amatőr dokumentumfilmre, 
és újraélték a főtéren történ-
teket a szemtanúk, résztvevők 
sugallatos beszámolói alapján. 
Ahogyan telnek az évek, nő az 
időbeli távolság a forradalom 
és szabadságharc, valamint az 
aktuális jelen között, társta-
lanná és pontszerűvé válnak 
az események, veszítenek 
közvetlenségükből. Ez a tör-
ténelem, benne a generációs 
emlékezet törvényszerű me-
nete, azt viszont sosem sza-
bad elfelejtenünk – ahogyan 
az október 19-ei városi ün-
nepség vezérszónoklatában 
Ménes Andrea polgármester 
is emlékeztetett rá –, hogy 62 
évvel ezelőtt „mindenekfelett 
álló nemzeti egység valósult 
meg és a felszabadulás eufó-

rikus öröme hatotta át az em-
bereket”. A harcban – Bibó 
Istvánt idézve – „ osztály- és 
felekezeti különbség nélkül 
vett részt a teljes magyar nép.” 
1956 hősei – köztük Maléter 
Pál, Nagy Imre, Gérecz Atti-
la, Pongrácz Gergely, Bibó 
István, Mansfeld Péter, Buda 
Ferenc, a pesti, debreceni, 
vámospércsi ifjak és aggok, 
munkások és egyetemisták, 
megannyi tankokkal szem-
beszálló kiskorú – a hűség, 
áldozatkészség példaképei. A 
magyar nép kollektív áldoza-
tát a kommunista világrend-
szer széteséséig nem tudta 
kiheverni, az 1968-as prágai 
tavasz, a lengyel Szolidaritás-
mozgalom, mind-mind egy 
szög lett a diktatúra koporsó-
jában. „Ha beépül ’56 érték-
rendszerünkbe, beivódik zsi-
gereinkbe, ha együtt tudjuk 
értelmezni az üzenetet, akkor 
volt értelme az önfeláldozás-

nak. A világban mostanában 
zajló változások egyre jobban 
átéreztetik mindazt, hogy elő-
deink miért küzdöttek” – fi-
gyelmeztetett a városvezető. 
Az ünnepi beszédet követő-
en a Mátyás Király Általános 
Iskola és AMI nyolcadik osztá-
lyos növendékei adtak méltó-
ságteljes, a pesti forradalom 
eseménytörténetét feleleve-
nítő műsort (felkészítő taná-
rok: Hamecz Erika Emese és 
Szentjóbi Marianna). A szín-
pad függönyére felvitt lyukas 
zászló, az egykori események 
szimbóluma és a narrátorok 
piros-fehér-zöld színű map-
pái, amikből kiolvasták a hősi 
példákat, végül a gyertyás vo-
nulás azt az érzést keltették, 
hogy sikerült átérezniük 1956 
önfeledtségét és tragikus he-
roizmusát. A megemlékezést 
koszorúzás zárta a városi kop-
jafánál.

Októberi fogadalom

Október 20-án, ragyogó-
an szép őszi napon került 
sor Vámosgyörkön a Vámos 
Települések Szövetsége által 
rendezett hagyományos Vi-
rág János  Énekkari  Találko-
zóra és Vers- és Mesemondó 
Versenyre. A Vámos Telepü-
lések zászlóját és meggyújtott 
gyertyáját a kórusvezetők 
kísérték fel a helyi Közössé-
gi ház színpadára, közben 
a Mindenszentek templom 
harangszóval köszöntötte 
a megjelent vendégeket és 
versenyzőket. A szlovák, ro-
mán és magyar himnusz el-
hangzása után Gombos Judit 
a szolnoki Szigligeti Színház 
színésznője, a délelőtt házi-
asszonya köszöntötte a meg-
jelent vendégeket, köztük 
Hám László urat, a Vámos Te-
lepülések Szövetsége elnökét 

és Ménes Andrea polgármes-
tert, a VTSZ alelnökét. A szín-
vonalas versenyen hét kórus, 
öt mesemondó és nyolc vers-
mondó képviselte települé-
sét. A csilingelő gyermek-
hangok, az ismerős népdalok, 
a különleges hangszerek, a 
meglepő ötletek segítségével 
képzeletünk bejárta hazánk 
távoli tájait. Együtt lélegzett, 
nevetett, érzett a hallgatóság 
a vers-és mesemondókkal.  A 
Vámospércset képviselő kü-
lönítmény minden lehetsé-
ges kategóriában arany minő-
sítést vagy kiemelt különdíjat 
érdemelt ki. A kórusok viada-
lán a Búzavirág Gyermekkar 
(karvezető: Ráczné Stummer 
Ibolya) Vámosgyörk Közsé-
gi Önkormányzat különdíjá-
ban részesült, míg Dr. Virág 
Gábor és felesége különdíját 

a Vámospércsi Népdalkör 
vehette át (együttesvezető: 
Szabó Mihályné). Versmon-
dás kategóriában Petruska 
Kristóf (ifjúsági) és Somo-
gyi László Gábor (felnőtt), 
mesemondás kategóriában 
Plavecz Zoé (gyermek) visel-
het arany minősítést. Az ered-
ményhirdetés után a Pénz-
ügyőr Zenekar hangversenye 
következett a vámosgyörki 
Mindenszentek templomban. 
A koncertet Zelinka Tamás 
zenetanár színes, tartalmas 
és érdekes ismeretekben gaz-
dag konferálása kísérte. Vezé-
nyeltek: Kapi Horváth Ferenc 
és Nyers Alex karmesterek. 
A koncertről a Szent István 
Rádió is felvételt készített. A 
csodálatos hangverseny után 
a nap vacsorával és zenés-tán-
cos esttel zárult.

Vámosgyörki „aranyeső”

2018. október 29-én a 
Pircsike Vámospércsi Közmű-
velődési Egyesület szervezésé-
ben színházi előadáson vettünk 
részt huszonöt színházkedvelő 
vámospércsi lakossal. A Debre-
ceni Csokonai Nemzeti Szín-
házban a Macskajáték című 
előadást tekintettük meg. Ör-
kény István darabjának női 
főszerepeit a színház két kor-
szakos jelentőségű művésze, 
Kubik Anna és Ráckevei Anna 
játszották. Örkény ekként írt 
a Macskajátékról: „A Macska-
játék meséjét énelőttem már 
több ezren elmesélték. Két 
ember szereti egymást, de aka-
dályok lépnek föl, s a csábító 
harmadik minden női varázsát 
latba vetve magához láncolja 
a férfit, s a boldog pár oltár 
elé lép… Ez a szerelmi három-
szög csak abban különbözik 
elődeitől, hogy szereplői nem 

tizen-, nem is huszon-, hanem 
hatvan-egynéhány évesek.” A 
jövőben is szeretnénk hasonló 
kulturális élményben részesí-

teni az érdeklődő vámospércsi 
közönséget. 

Somogyi László Gábor

Szerelmi háromszög hatvanon felül


