
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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Polgármesteri napló

„Egész világ nem a mi bir-
tokunk; / amennyit a szív 
felfoghat magába, / sajá-
tunknak csak annyit mond-
hatunk.” – írja Vörösmarty 
Mihály A merengőhöz című 
versében. A szív nagysága 
persze az idézetben a szel-
lem nagyságát, frissességét, 
a szemlélet szabadságát, a 
világban való jártasságot is 
magába foglalja. Mindannyi-
an ismerjük azt az örök igaz-
ságot, hogy szülőföldünktől, 
saját értékeinktől távol ke-
rülve, akár egy másik város-
ban, régióban, országban 
vagy kontinensen ismerünk 
rá az otthon, az útnak indító 
közeg valós jelentőségére 
és szépségére. Nosztalgiával 
gondolunk rá, becsben tart-
juk – és jobb esetben haza 
térünk, hogy a magunkba 
szívott tudással, tapasztalat-
tal, felismerésekkel hozzájá-
ruljunk szülőföldünk felvi-
rágoztatásához. 

Sokat gondolkoztam azon, 
a város építészeti megújulá-
sának küszöbén, a 2019-es 
évet végig kísérő örömteli 
változások hajnalán, hogy 
mik azok a fő ismérvek, 
amik az itt élőknek elsők 
között eszükbe jutnak a sa-
ját településükről. Mik azok, 
amik az innen elszármazot-
takat ide kötik? Mik azok az 
első benyomások, amikkel 
a városon átutazók szembe-
sülnek? Mik azok a meglévő 
források, látnivalók, szolgál-
tatások, amiért a kirándulók 
útba ejtik Vámospércset? A 
városvezetés vajon hogyan 
járulhat hozzá ahhoz még 
inkább, hogy lakói otthon 
érezzék magukat itt, és a 
külső, idegen szem számá-
ra is láthatóvá, sőt vonzóvá 
tegyük térségünket? Min-
den az alapoknál kezdődik: 
lehetőségeinkhez mérten 
gondot fordítunk a házra, 
ahol élünk és a gyerekeinket 
neveljük; adunk a környe-
zetünkre, virágosítunk, fásí-
tunk, szelektíven gyűjtjük a 
szemetet; motiváltakká vá-
lunk, hogy az útfelújítások 
után egy harmonikus ut-
caképet teremtsünk közös 

erővel. Az Önkor-
mányzat által be-
nyújtott sikeres 
pályázatok lehe-
tővé teszik, hogy 
végre rendeződ-
jenek belvárosi 
zöld szigeteink 
szépen kialakí-
tott parkok for-
májában. Lesz 
új művelődési 
házunk, fedett 
piacunk, rendez-
vényházunk, mú-
zeumunk, olyan 
szabadidős par-

kunk, ahová nyugodt szívvel 
kalauzolhatjuk el rokona-
inkat, a látogatóba érkező 
barátokat; az önkormányzat 
saját megtakarításain és a 
pályázatokon elnyert for-
rások következtében 2019-
ben nagymértékben mérsé-
kelhetjük közlekedési és inf-
rastrukturális hiányossága-
inkat. De mit érnek a fejlesz-
tések, ha nincs mögöttük 
közösség, és nincsen átható 
szellemiség? Amikor a város-
ra, mint olyanra gondolunk, 
nem csak közigazgatási egy-
ségként, lakóövezetként, 
ipari parkként gondolunk 
rá, hanem kulturális, művé-
szeti, oktatási és szociális 
központként és a települési 
értékek táraként is! 

Tasó László országgyűlési 
képviselő a 2018-as Hajdú 
Napokon mondott beszédé-
ben úgy fogalmazott, hogy 
„Vámospércsen látható, 
hogy mit akarnak, mik a cé-
lok, hogyan nyerhetnek kéz-
zelfogható megvalósulást 
az elgondolások. És ez arra 
a szellemiségre és városar-
culati erőfeszítésre is igaz, 
amik ezen az eseményen 
is tükröződnek”. A februá-
ri Polgármesteri Naplóban 
néhány olyan 2019-es kezde-
ményezésünkre hívnám fel 
olvasóink figyelmét, ame-
lyek – hitem szerint – alap-
vetően járulnak hozzá városi 
létünkhöz, regionális szere-
pünkhöz, humán fejlesztési 
irányainkhoz és nem utolsó-
sorban ahhoz az imázshoz 
és márkához, amit egyre 
inkább „vámospércsiként” 
tudunk meghatározni és el-
fogadni.

Ebből a szempontból 
2019 mottója a következő 
kifejezés lehetne: „Kilé-
pünk az országos színtérre”. 
Vagyis rákapcsolódunk és 
igazodunk rendezvénye-
ink egy jelentős részével az 
országosan meghirdetett 
emlékévekre, évfordulók-
ra, kulturális folyamatokra. 
Bizonyára emlékeznek a 
Mátyás Király Emlékévvel 
összefüggő eseményeinkre 
2018-ból: a szavalóverseny-
től kezdve, Berecz András 

estjén át a reneszánsz ze-
nei felvonulást érintve a 
városnapokon felállított 
szelfiparavánokig. Vagy az 
első világháborús centená-
riumra időzített, nagy he-
lyi és megyei visszhangot 
kiváltó Katonadolog című 
kiállításunkat is említhetjük 
követendő példaként. 

Idén, a tőlünk mintegy 68 
kilométerre született, kör-
nyékünkhöz, Debrecenhez, 
az Érmellékhez és Nagyvá-
radhoz sok szállal kötődő 
Ady Endre munkásságának 
szentelünk néhány ese-
ményt. Ady halálának 100. 
évfordulóján, január 27-én 
hirdette meg Vámospércs 
Városi Önkormányzat és a 
Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesület orszá-
gos ex libris pályázatát. Az 
ex libris olyan sokszorosí-
tott, grafikai alkotás, melyet 
a könyvek kötéstáblájának 
belső oldalára ragasztanak 
és a tulajdonos nevét tartal-
mazza. Az ex libris-készítés 
nagyon népszerű napjaink-
ban, gyerekek és felnőttek 
is űzik, sőt művészi tevé-
kenységként is elfogadott. 
Úgy gondoljuk, az ex libris 
műfaja alkalmas lehet arra, 
hogy különböző Ady-arco-
kat, Ady-motívumokat, Ady-
helyeket jelenítsenek meg, 
kellő kreativitással, vizuális 
leleményességgel, techni-
kai megkötések nélkül. Az 
ex librisek, amellett hogy 
rögzítik az ex librissel je-
lölt könyv tulajdonosának 
nevét, kifejezhetik annak 
világlátását, jelmondatát, 
azokat az értékeket, amiket 
fontosként határoz meg Ady 
kapcsán. Ady Endre költé-
szete nemzedékek számára 
biztosított inspirációt a mű-
vészetben, jelentett fogó-
dzót a mindennapi életben 
és hozzájárult a nemzeti 
sorskérdéseinken való töp-
rengéshez. Ahány Ady-vers, 
annyi Ady-arc és annyi ol-
vasó. Érmindszent, Nagyvá-
rad, Budapest, Párizs… Ady 
a világpolgár, Ady a tűz csi-
holója, Ady az áldásadó, Ady 
Dózsa György unokája, Góg 
és Magóg fia, a Hortobágy 
poétája… Ady az ismerős és 
az idegen. Joggal tehetjük 
fel saját kérdését halálának 
századik évfordulóján: „Ki 
látott engem?”. A versenyre 
két kategóriában (diákok 18 
éves korig; valamint 18 év fe-
letti amatőr és képzett mű-
vészek) a Kárpát-medence 
minden településéről lehet 
nevezni. Bízunk abban, hogy 
minél több vámospércsi ta-
nuló és amatőr művész kap 
kedvet saját ex librisének 
az elkészítéséhez és nevezé-
séhez. Hisszük: azzal, hogy 
Kárpát-medence szerte hir-

detjük meg versenyünket 
hozzájárulhatunk a város jó 
hírnevének öregbítéséhez 
és egyáltalán megismerésé-
hez! Az Ady-sorozatunkat 
április 11-én szavalóverseny-
nyel és Herczeg Ákos Ady-
kutató előadásával tetőzzük 
be, míg szeptemberben 
kerékpár-túrát szervezünk 
Ady-zarándoklat néven, 
Érmindszentet, Nagykárolyt 
és Érmihályfalvát érintve – a 
költő életében fontos szere-
pet játszó helyszínekre. 

Ha már a túránál és a 
távolság leküzdésénél tar-
tunk, álljunk meg egy pilla-
natra. Bízom benne, hogy 
sokan használják már a 
városi sporttelepen kiala-
kításra került kondicionáló 
parkot. A park eszközeinek 
helyes használatáról hama-
rosan bemutató foglalkozást 
szervezünk. Hagyomány vá-
rosunkban az a tömegsport-
ra felhívó kezdeményezés, 
hogy május elsején közösen 
elkerékpározunk a nyírábrá-
nyi határátkelőhöz. 2019-től 
Hajdú Portya néven a kerék-
pártúrát teljesítménytúrával 
egészítjük ki – ez a kezdemé-
nyezésünk is szervesen kap-
csolódik a „Kilépünk az or-
szágos színtérre” mottóhoz. 
Miközben sokan vagyono-
kat áldoznak arra, hogy lak-
helyüktől sok száz kilomé-
terre teljesítménytúrákon 
vegyenek részt a hegyekben 
vagy a folyókon, hódoljanak 
az egészséges életmódnak, a 
természetben eltöltött idő-
nek, mi némiképp másképp 
gondolkodunk. Vámospércs 
környéke tele van értékes 
erdőkkel, ligetekkel, frissen 
átadott kilátókkal, amiket 
szinte alig ismerünk. Saját 
természeti környezetünk 
jobb megismerése és értéke-
inek felfedezése arra sarkall 
minket, számítva lakóink 
közreműködésére és segít-
ségére, hogy hagyományte-
remtő szándékkal indítsuk 
el a május elsejei, gyalogo-
san teljesíthető Hajdú Por-
tyákat. A Portyák 20 km-es 
és 30 km-es távokon teljesít-
hetők az alábbi állomások 
mentén: Vámospércs sport-
pálya – Szentannapusztai 
kilátó – Sándor Tanya – 
Vámospércs; a hosszabb 
táv kiegészül a nyírábrányi 
Szapáry-kilátóval. Hiszünk 
benne, hogy a vámospércsi 
kirándulók mellett ez a 
programunk vonzó lehet a 
kistérség és a megye túrázó-
inak is! A Hajdú Portyáról a 
Vámospércsi Hírek márciusi 
számában közlünk részletes 
anyagot.

2017-től testvérvárosi 
megállapodást kötöttünk 
az erdélyi Szilágybagos te-
lepüléssel. A 2018-as Haj-

dú Napokon szilágybagosi 
tematikus programokat 
tartottunk (Polgármeste-
ri  Talk Show, Szabó Zsolt 
András kiállítása, Szabó Ró-
bert Csaba író-olvasó talál-
kozója, a bagosi színjátszók 
fellépése). Idén, a Nemzeti 
Összetartás Napján (június 
4.) folytatni szeretnénk az 
együttműködést. Ezért Fa-
ragó Annamária Menaságra 
repülj!... című filmjének 
díszelőadása mellett bemu-
tatjuk a szilágybagosi szár-
mazású Szabó Tamás erdélyi 
kastélyokat megelevenítő 
fotókiállítását és szakmai 
workshopot szervezünk ci-
vil szervezeteinknek. 

Gyakran teszem fel ma-
gamnak a kérdést: kik is a je-
lenkor elismert vámospércsi 
vagy Vámospércsről elszár-
mazott tehetséges ifjai, akik 
már fiatal felnőttségük ide-
jén jeles tanulmányi-kuta-
tói, művészeti, sport- vagy 

szakmabeli eredményeket 
értek el? Szeretnénk tudni 
róluk, erősíteni helyi kötő-
désüket, bemutatni őket a 
város közönségének. Ehhez 
a seregszemléhez a legrep-
rezentatívabb apropót a Haj-
dú Napok szolgáltathatják – 
éppen ezért Vámospércsről 
jöttem… címmel beszélge-
tést szervezünk a részvétel-
ükkel. Kérjük polgárainkat, 
ajánlják a város figyelmébe 
őket! Ha tudnak tehetsé-
ges sportolóról, művészről, 
szakmunkásról, kutatóról, 
jelezzék nekünk.

Bízom benne, hogy 2019 
izgalmas, fontos tapasztala-
tokat eredményező év lesz 
városunk lakói számára, 
és továbbépülhet közössé-
günk Vámospércsen és a 
bennünk élő Vámospércsen 
egyaránt.

Ménes Andrea
polgármester

Felhívás!
„Ki látott engem?”

Ex libris pályázat a 100 éve 
elhunyt Ady Endre emlékére

Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület országos EX LIBRIS pályázatot hir-
det, Ady Endre halálának századik évfordulóján!

A kategóriák:
- diákok 18 éves korig
- amatőr és képzett művészek

Minden pályázó maximum három alkotással jelentkezhet, az 
alkotások mérete ne haladja meg a 15x15 cm-t. A pályázók a 
művek hátoldalán tüntessék fel a kép adatait (cím, technika, 
méret) és saját elérhetőségeiket (név, postacím, e-mail cím, 
diákok esetében továbbá az iskola és a felkészítő neve). Az 
ex libriseket Vámospércs Városi Önkormányzat postacímé-
re (4287 Vámospércs, Béke utca 1.) kérjük elküldeni. A borí-
tékra, kérjük, írják rá: „Ady 100 – Ex libris pályázat”.

Beküldési határidő: 
2019. március 31.

A beérkező munkákból a szervezők kiállítást rendeznek, az 
ünnepélyes eredményhirdetésre április 11-én kerül sor.

Díjazás: 
- A kategóriák győztesei értékes könyvcsomagban és 25 ezer 
forintos pénzjutalomban részesülnek. A díjazottak írásban 
kapnak értesítést.



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)
2019. január 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. 196 530

Guba Attiláné (E.V.) 65626227-2-09 4287 Vámospércs, Nyírmártonfalvai 
út 51/9 107 373

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. 776 376
Tóth Ferenc 8352343211 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 14. 77 820
Ujvári Ildikó 65012088-2-09 4287 Vámospércs, Bartók Béla u. 5. 129 680

Összesen: 2 012 029

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)
2019. január 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. 2 471 817

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

Polivill Elektro Kft. 24925615-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 210 513
Bazsi-Cool Kft. 261258880-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa György u. 62. 336 460  
Kisshaus-Épker Kft. 
“k.t.a.“ 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Revopart Trade Kft. 
“f.a.“ 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthori kert 2201. 118 884  

S & C Shoes Kft. 25815179-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 36. 722 833  
Triton Service Kft. 14338999-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 79. 129 807  
Fürge Fürj Szociális 
Szövetkezet 25145782-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 101 700  

Összesen: 6 041 236

HAkik már nincsenek közöttünk:

Deák Gáborné (FaGyal etelka)
SarkaDi MiklóS

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Vámospércsen 
élelmiszer engedéllyel

üzlethelyiség
kiadó!

 Tel.: 06-20/2826-101

A Református Egyház hírei
Ökumenikus imahét Vámospércsen

Minden év januárjában egész világszerte közösen imádkoz-
nak a keresztyének. Ezalatt az egy hét alatt nemcsak Krisztushoz 
való tartozásukat vallják meg, hanem egymás felé fordulva veszik 
észre újra és újra a különböző felekezetek értékeit. 2019-ben az 
egész világon az igazság témája köré szerveződtek az alkalmak.

Vámospércsen négy történelmi felekezet is működik, így már 
hosszú évek óta ez a négy közösség együtt tartja meg az imaheti 
alkalmakat. Január 21-24 között minden este 17 órától kezdődtek 
az alkalmak, melyek kialakítása során két alapelv is motiválta a lel-
kipásztorokat. Minden felekezet legalább egyszer legyen egy hét 
során házigazda, és minden felekezet lelkipásztora egy alkalom-
mal hirdesse az Igét. Hétfő este így a református gyülekezet látta 
vendégül a többi felekezetet, a szolgálattevő pedig Bacskó Gábor, 
baptista presbiter volt. Kedden a baptista imaházban volt az al-
kalom, ahol Tarapcsák János görög katolikus paróchus hirdette 
Isten Igéjét. Szerda este a görög és római katolikus felekezetek 
közösen használt templomában volt az alkalom, ahol Dr. Petró 
László református lelkipásztor szolgált, míg csütörtökre, a záró 
alkalomra, ismét a református gyülekezet invitált mindenkit, ahol 
Eiben Tamás római katolikus lelkipásztor hirdette Isten Igéjét.

Ezalatt az egy hét alatt újra rádöbbentünk Istennek végtelen 
szeretetére, amellyel mindannyiunkat ismer, elfogad és gyerme-
kének tekint. Isten áldása legyen minden vámospércsi történel-
mi felekezeten!

Vámospércsi Református Egyházközség 2019-es pályázatai
Szeretnénk röviden beszámolni az egész város közössége 

számára gyülekezetünk folyamatban lévő pályázatairól. A VP6-
7.2.1-7.4.1.1-16 jelzésű pályázat során az Egyházközség 48 millió Ft 
összértékű támogatást nyert a templom lépcsőjének helyrehozá-
sára, a templom homlokzatának festésére, a falak vizesedésének 
megszüntetésére, a templom támfalának megerősítésére, a nyí-
lászárók javítására és parkosításra. Örömmel számolunk be arról, 
hogy az építési engedélyt megkapta a gyülekezet, de még néhány 
jogi kérdés tisztázásra vár. Ahogyan az idő engedi, szeretnénk a 
munkálatokat mihamarabb elkezdeni, így remélhetőleg a nyár 
során befejezésre is kerülhet a projekt.

Az EGYH-KCP-18-P-0054 jelzésű pályázat során 3 millió Ft-ot 
nyert gyülekezetünk a templom padfűtésének kialakítására. Jelen-
leg a szükséges örökségvédelmi engedélyek beszerzése zajlik, de 
várhatóan április hónapban elkezdődhet a kivitelezés, ami azt jelen-
ti, hogy 2019-ben már a fűtött templomban tarthatjuk a karácsonyi 
istentiszteletet. Sajnos a padfűtés teljes összegét a pályázati forrás 
nem fogja fedezni, azt a gyülekezet önerejéből egészíti majd ki.

Ezeken kívül több beruházást is tervezünk 2019-re. Minden-
képpen keressük a lehetőségét annak is, hogy a régi parókia épü-
letét hogyan tudná a gyülekezet felújítani és hasznosítani. A tava-
lyi esztendőben is több felújítás valósulhatott meg. Ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani Vámospércs Városi Önkormányzat 
számára, a toronyóra felújításának támogatásáért. Hisszük, hogy 
környezetünk rendbetétele a gyülekezet javára és Isten dicsősé-
gére történik majd.

Dr. Petró László
lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Deák Gáborné (FaGyal etelka)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

SarkaDi MiklóS

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

illéS láSzló

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

Köszönetnyilvánítás
Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi 

Közművelődési Egyesület köszönetét és háláját fejezi ki azoknak 
a vámospércsi és környékbeli magánszemélyeknek, akik tárgyi 
adománnyal hozzájárultak a Katonadolog – vámospércsiek az 
első világháborúban című kiállítás létrejöttéhez, valamint azok-
nak, akik önkéntes munkájukkal segítségünkre voltak. 

Almási Sándor, Ambrus Zsolt, Bányai Csaba, id. Czakó Józsefné, 
Diósné Kozma Erzsébet, E. Póik Márta, Hajdu Zoltánné, Holló 
Istvánné, vitéz Hunyadi Péter, Karakócziné Vincze Róza, Kari 
Irén, Kovács Ferenc, Lakatos Jánosné, Ménes Mihályné, Nagy 
István, Nagy Sándor, Nyakas Gáborné, Papp János, Polgárné 
Nagy Elvira, Porczió Veronika, Sándor József és felesége, Sándor 
Józsefné, Szabad András, Szabó Anikó, Szőcs József, Szutor Tibor, 
Tóth Józsefné, Varga Attila. 

Büszkeséggel tölt el minket, hogy a kiállítást – melynek célja 
azon egykori vámospércsi katonák kutatása volt, akik életüket és 
vérüket adták a hazáért – nagy érdeklődés övezte, több újságcikk 
is tudósított róla, felnőttek és gyerekek tárlatvezetés mellett vagy 
rendhagyó történelem óra keretében is megtekinthették.

Ménes Andrea 
fővédnök

Somogyi László Gábor és Korpa Tamás
kurátorok

Közlemény
A Stílus Egylet Kulturális és Szabadidős Egyesület támogatási 

szerződést kötött a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztériummal a 
GINOP-3.3.3-17-2017-00056 „Út a jövőbe-digitális tudások fejleszté-
se a Nyíradonyi Járás településein” című projekt megvalósítására.

A pályázat célja, hogy a Digit-ALL Pont, Klub és rendezvényeink 
keretében hozzájáruljunk a térségi 45 évet meghaló személyek di-
gitális készségeinek fejlesztéséhez, fejlesszük tudásuk és növeljük 
érdeklődésüket a digitális tudás iránt. Célcsoportunk hátrányos 
helyzetű, vidéki és kis város településeken élő személyek.

Nyíradony Járás településeiről összesen 60 személynek nyúj-
tunk tanulási lehetőséget és közel 300 személynek elérhetővé tesz-
szük székhelyünkön és kitelepüléskor a számítógépek használatát. 
Összesen 360 személyt érint közvetlenül, viszont közvetett módon 
az érintettek száma magasabb, hiszen a pályázati eredményekről és 
tevékenységekről a Nyíradonyi Járásban élők információt kapnak. 
A pályázatot a Nyíradonyi Járás településein valósítjuk meg, ezek a 
következőek: Nyíradony, Nyírmártonfalva, Vámospércs, Bagamér, 
Újléta, Álmosd, Nyírábrány, Fülöp és Nyíracsád.

A számítógépes képzés az Egyesületünk székhelyén: 4254 
Nyíradony, Ady Endre utca 2. szám alatt kerül megrendezésre. 
A teljes képzés ingyenes és összesen 80 órás számítógépes kép-
zést nyújtunk.

A Digit-ALL Klub estéket Nyíradonyban és a járási települése-
ken szervezzük meg.

Az elkövetkező időpontokról és helyszínekről honlapunkon 
tájékozódhat: www.stilusegylet.eu A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.

További információ kérhető, illetve a számítógépes képzésre 
jelentkezni lehet Kres Tünde Tímea, Egyesületi Elnöknél, telefon-
szám: 06704114610 vagy e-mail: stilus,djp@gmail.com.  A számító-
gépes képzés 2018. január 14.-től kezdődött meg.

Felhívás!
Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti vámospércsi hölgyeket, 

hogy számukra 2019. március 4-8. között, Debrecenben, em-
lőszűrő vizsgálat szerveződik. A vizsgálat INGYENES, min-
den érintett hölgy névre szóló meghívót kap a szűrés helyének 
és pontos idejének megjelölésével. Kérjük, éljen a felkínált lehe-
tőséggel, és menjen el a szűrővizsgálatra!

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, a he-
lyi védőnői szolgálatnál, vagy a Kenézy Emlőcentrumnál. 
(Debrecen, Jerikó u. 17-19. Tel:52/536-865) 

Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet!

i s k o l A i  h í r e k
Vórincsák Vivien Evelin 4.b osztályos tanulónk a KYO  –
Hungária SE színeiben a Lengyelországban megrendezett 
Carpathia Karate Cup 2019 nemzetközi versenyen II. he-
lyezést ért el. Edzői: Tokaji Norbert, Kovács Mihály, Pintér 
Gyula. Gratulálunk!
Értesítjük az érintett szülőket, hogy intézményünk, a  –
Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI, a 
2019/2020-as tanévre vonatkozóan az iskolai hit- és er-
kölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájé-
koztató napot tart 2019. március 5-én 16:30 órai kezdet-
tel az Iskola utcai épületben. A tájékoztató napra várunk 
minden leendő első osztályos és minden, a hit- és erkölcs-
tan iránt érdeklő szülőt és tanulót. Az egyházak képvise-
lői tájékoztatást adnak arról, hogy igény esetén a hit- és 
erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes

2018. 12.18-án tájékoztatást tartottunk a szülők ré-
szére az EFOP 4.1.2. pályázat keretében megvalósuló 
iskolafelújítással kapcsolatos tudnivalókról. A projekt 
megvalósítása érdekében 2019. április 1-ig a Nagy utcai épü-
letet valamint az Iskola u. 1. szám alatti épület 1. emeletén 2 
tantermet ki kell ürítenünk, építésre át kell adnunk.

Április elejére a Nagy utcai épület kiürítése, osztályok el-
helyezése:
• Iskola u 1.sz. 1. emelet (ezen a szinten az 1. és a 3. évfo-

lyam lesz elhelyezve).
• Iskola u 1.sz. 3. emelet (ezen a szinten a 2. és a 4. évfo-

lyam lesz elhelyezve).
• Minden felső tagozatos osztály a 2. emeleten kap helyet, 

emiatt áthelyezésre kerül a 8.b osztály, a 6.c osztály és az 
5.b osztály.

A művészeti tantermekben zavartalanul folyik a tanítás. A 
gyerekek biztonsága érdekében az Iskola úti épületet 2019. jú-
nius 1-jével ki kell ürítenünk, vagyis a tanítást május 31-ével 
be kell fejeznünk. Ez az iskolai munkatervben betervezett és 
még fel nem használt három tanítás nélküli munkanap átcso-
portosításával, valamint a munkanapok áthelyezésével valósít-
ható meg.

Munkanapok áthelyezése: 

Szombati munkanap Ledolgozott munkanap

tan. nélk. mn.
(DÖK nap Vp. sportpálya) 06. 03. hétfő (B hét)

tan. nélk. mn
(osztálykirándulás) 06. 04. kedd (B hét)

tan. nélk. mn
(osztályozó értekezlet) 06. 05. szerda (B hét)

2019. 02. 09. 06. 06. csütörtök (B hét)

2019. 02. 16. 06. 07. péntek (B hét)

2019. 03. 02. 06. 11. kedd (A hét)

2019. 03. 23. 06. 12. szerda (A hét)

2019. 04. 06. 06. 13. csütörtök (A hét)

2019. 04. 27. 06. 14. péntek (A hét)
 
Május elejétől a tanévvégi záró dolgozatok miatt nem szer-

vezünk szombati munkanapokat.
A ballagás ideje a tervezettek szerint 2019. június 15. 9:00. 

Szünet- és ünnepnapok: március 15. (hosszúhétvége), április 
18-23. (tavaszi szünet), május 1. (szerda), június 10. (pünkösd-
hétfő).

Köszönjük megértésüket!

Szabó Gyula
megbízott intézményvezető



Vámospércs Városi Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2018-19-es tanév 
első félévéhez hasonlóan 
ismételten kiírja a középfo-
kú oktatási intézményben 
tanulók részére folyósít-
ható tanulmányi ösztöndí-
ját! Az elmúlt fél évben 19 
vámospércsi tanuló ré-
szesült fejenként 50 ezer 
forintos ösztöndíjban az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00077-es 
azonosítószámú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a 
Nyíradonyi járásban” című 
projekthez kapcsolódva. 
„Az ösztöndíj egyik célja a 
település népességmegtar-
tó erejének erősítése. A kö-
zösség legnagyobb reménye 
a fiataljaiban van. Az ösztön-
díjjal szeretnénk segíteni és 
motiválni őket, hogy minél 
képzettebb, saját előmene-
telükre odafigyelő, tenni 

akaró felnőttekké válhassa-
nak. Az ösztöndíjat, amelyet 
egy összegben folyósítunk, 
hiszem, hogy hasznosan 
költik el a győztesek.” – áll 
Ménes Andrea polgármes-
ter közleményében. 

Az ösztöndíjban részesí-
tés feltételei: 1) a pályázó 
Vámospércsen állandó lak-
hellyel, vagy tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik 
és életvitelszerűen itt él; 
2) középfokú iskolarend-
szerben, nappali tagozaton 
tanul; 3) a legutóbbi félév-
ben tanulmányi eredménye 
minimálisa 3,5 legye; 4) a 
pályázó családjában az egy 
főre jutó jövedelem összege 
nem éri el az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át (2019-
ben 85.500 ft); 5) a pályázó 
belép a Diákszövetségbe; 6) 
a pályázó belép a Szívesség 

Bankba. Előnyt élveznek 
azok a tanulók, akik olyan 
szakmát tanulnak, mellyel 
a humán közszolgáltatás-
ban el tudnak helyezkedni; 
nyelvvizsgával, számítógé-
pes vizsgával rendelkezik; 
közösségi szolgálatot telje-
sít, vagy igazoltan önkéntes 
munkát végez lakóhelyén; 
árva, félárva, egyedülálló 
szülő neveli, fogyatékosság-
gal él; családjában tartósan 
beteg, rokkant vagy munka-
nélküli családtag van; szülei 
közfoglalkoztatásban vesz-
nek részt.

A pályázat beadási határ-
ideje: 2019. 02. 15., postai 
úton vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális Irodáján. A pályázatok 
elbírálásának határideje: 
2019. 02. 28.

Felhívás! Újra lehet pályázni 
tanulmányi ösztöndíjra!

Vámospércsi Hírek: 
Hajzer Imréné 1982 szep-
tembere óta dolgozik a 
Vámospércsi Óvodában, 
ő maga is tősgyökeres 
vámospércsi. Nemzedékek 
tekintenek rá kedves óvó-
nőjükként. Első kérdésem 
arra irányul, hogy Ön va-
jon járt-e óvodába és miért 
döntött amellett, hogy a Haj-
dúböszörményi Pedagógiai 
Főiskolára jelentkezik? Evi-
dens volt-e az Ön számára a 
továbbtanulás?

Hajzer Imréné: Az első 
kérdésére, hogy voltam-e óvo-
dás – válaszom, hogy NEM. 
Annak idején édesanyámnak 
nem volt munkahelye, ezért 
engem nem vettek fel óvodá-
ba. Azt, hogy óvónéni szeret-
nék lenni, már 9-10 éves ko-
romban eldöntöttem. Egy öt 
gyermekes család szomszéd-
ságában nőttem fel, mindany-
nyian kisebbek voltak nálam, 
ezért gyakran játszottam el, 
hogy az óvónénijük vagyok, 
nevelgettem, tanítgattam 
őket. Ezen kívül öt éves vol-
tam, amikor nővérem férjhez 
ment, tehát nem volt játszó-
társam, mindig kerestem a 
gyermekek társaságát. Végül 
a pályaválasztásomhoz hozzá-
járult még az is, hogy az egyik 
unokatestvérem óvónő volt 
akkoriban. A célom elérésé-
hez továbbtanulással juthat-
tam el. Szüleim nem várták el 
tőlem a diploma megszerzé-
sét, de annál büszkébbek vol-
tak rám, amikor elkezdtem a 
főiskolát, illetve amikor meg-
kaptam óvónői diplomámat 
1982-ben. Hozzáteszem még, 
hogy édesanyámnak négy 
elemi, édesapámnak is csak 
hat elemi osztály elvégzésére 
volt lehetősége, ezért is támo-
gatták továbbtanulásomat. 

Vámospércsi Hírek: 
Hogyan foglalható össze a 
pedagógusi hitvallása? És 
milyen egy vámospércsi 
óvodás? Mik a legfontosabb 
értékek a nevelésben?

Hajzer Imréné: Pedagó-
giai hitvallásomnak a gyer-
mekek szeretetét, tiszteletét 
tartom. A gyermekek érde-
ke számomra mindenek-
felett áll. Hogy milyen egy 
vámospércsi óvodás? Véle-
ményem szerint épp olyan, 
mint egy máshol élő 3-6 éves 
gyermek. Érdeklődő, nyitott, 
akit érzelmei vezérelnek, 
mozgásigénye óriási, legfon-
tosabb tevékenysége a játék.  

A nevelés során a legfonto-
sabb értékek az együttérzés, 
önzetlenség, figyelmesség, 
őszinteség, egymás iránti tisz-
telet, hagyományok ápolása. 
Célunk az óvodában olyan 
gyermekek nevelése, akik ér-
zelmileg gazdagok, nyitottak, 
érdeklődőek, másokat elfo-
gadóak, együttműködőek. 
A gyermek fejlődő szemé-
lyiség, sajátos életkori sza-
kaszonként és egyénenként 
változó testi és lelki szük-
ségletekkel. Törekszünk a 
gyermeki személyiség teljes 
kibontakoztatására. 

Vámospércsi Hírek: 
Miben különböznek a mai 
gyerekek habitusukban, 
szemléletükben, figyelmük-
ben, érzékenységükben, a 
technikai eszközökhöz való 
viszonyukban mondjuk a 
két-három nemzedékkel ko-
rábbi óvodásokhoz képest?

Hajzer Imréné: A mai 
gyermekek többsége egyrészt 
sajnos érzelmileg elhanyagol-
tabb, másrészt azonban oko-
sabb és tájékozottabb, mint 
néhány generációval ezelőtt. 
A mai óvodások kiválóan 
használják a modern digitális 
eszközöket, ezáltal rengeteg 
információt szívnak maguk-
ba. Az én korosztályom szá-
mára nagy kihívás felvenni 
a tempót egy óvodás techni-
kai és digitális ismereteivel. 
Igyekszem lépést tartani ve-
lük, több-kevesebb sikerrel. 
Bízom benne, hogy a szü-
lőknek is sikerül egészséges 
egyensúlyban tartani és jó 
irányba terelni például az 
internet adta lehetőségeket, 
és a mesélést, diavetítést sem 
felejtik el. Sajnos egyre több 
az agresszívan viselkedő gyer-
mek, melynek oka elsősor-
ban a szülők túlhajszoltsága, 
a stresszesebb élet. Kevés a 
családi közös program, a tar-
talmasan együtt töltött idő. A 
csonka családokból érkező 
gyermekek pedig különösen 
igénylik a több odafigyelést, 
ölelést, babusgatást. 

Vámospércsi Hírek: A 
díj átadásakor elhangzott 
laudáció külön is kitért 
arra, hogy szívügyének te-
kinti a gyerekek közlekedés-
kultúrájának fejlesztését, 
a biztonságos közlekedés 
alapjainak elsajátítását. Aki 
helyesen tud közlekedni, az 
élet más területein is körül-
tekintően dönt?

Hajzer Imréné: A He-
lyi Óvodai Nevelési Progra-
munk kiemelt feladatának 
tekinti az óvodások helyes 
közlekedésre nevelését. Min-
den csoportban feldolgoz-
zák ezt a területet, én csak 
összefogom, illetve koordi-
nálom ezt a munkát. Min-
den évben megszervezem a 
Közlekedési Napot, amelyen 
színes programok segítik a 
biztonságos közlekedésre 
nevelést. Valóban szívügyem-
nek is tekintem ezt a témát, 
hiszen a gyermekek közleke-
dési kultúrájának fejleszté-
sén, a gyalogos közlekedés 
szabályainak megismerésén 
keresztül válnak biztonságo-
san közlekedő felnőttekké. 
A közlekedésben nagyon 
fontosnak tartom a szülők 
modellértékű szerepét. A 
közlekedéshez szükséges ké-
pességek fejlesztése, mint a 
fegyelem, figyelem, önfegye-
lem, tolerancia az élet más 
területén is segítik eligazodá-
sukat, körültekintő döntési 
képességüket. 

Vámospércsi Hírek: 
Mentorpedagógusként is te-
vékenykedik. Felemelő érzés 
lehet az, ha egykori óvodá-
sai közül lesznek, akik az 
ön pályáját választják. A 
mentor – mentorált viszony 
kétoldalú? Vagyis: Ön is 
merítkezik belőle?

Hajzer Imréné: Men-
torpedagógusa három volt 
óvodapedagógus-hallgató-
nak voltam, akik közül ket-
ten már nem Vámospércsen 
dolgoznak, egyikük jelenleg 
is kolléganőm. Mindhárman 
nagyon jó szakemberek, 
büszke vagyok rájuk, és a mai 
napig jó kapcsolatot ápolok 
velük. Gyakran beszélünk, 
előfordul, hogy egy-egy óvo-
dai probléma kapcsán segít-
ségemet, tanácsomat kérik, 
de az sem ritka, amikor én 
kérem ki a véleményüket 
egy adott nevelési helyzet 
megoldásában. Úgy gondo-
lom, hogy a frissebb elméle-
ti tudásuk és tapasztalatuk 
számomra is hasznos lehet. 
Egy jelenlegi kolleganőm-
nek voltam óvónénije, akivel 
gyakran felidézzük a régmúlt 
időket. Bízom benne, hogy a 
jelenlegi lelkesedéssel fogja 
végezni munkáját sok-sok 
éven át. Remélem, hogy egy-
kori óvodásaim közül még 
többen választják majd ezt a 
szép hivatást.

Pedagógiai hitvallásomnak a 
gyermekek szeretetét,

tiszteletét tartom Vámospércsi Hírek: 
Új intézményvezető kezdi 
meg a munkáját a Szoci-
ális Szolgáltató Központ 
élén. Pigniczki Mónika 
szociálpedagógusként vég-
zett a Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Fel-
nőttképzési Karán. Első 
kérdésem arra vonatkozik, 
hogy milyen indíttatásból 
döntött amellett, hogy a 
szociális területen képezi 
magát? Választás kérdése 
volt ez vagy valamilyen 
belső döntés eredménye?

Pigniczki Mónika: A 
szociálpedagógia szakot, 
valamilyen belső hatásra 
választottam. Az iskola el-
végzése után, amikor ezen 
a területen kezdtem el dol-
gozni, kiderült, hogy jó vá-
lasztás volt. Ez a terület az, 
amely a személyiségemhez 
a legközelebb áll, így a mun-
kámat a legjobb tudásom-
mal tudom végezni. 

Vámospércsi Hírek: 
A Nyíradonyi Szociális és 
Gyermekjóléti Központ 
esetmenedzsereként és csa-
ládsegítőjeként sok tapasz-
talatra tett szert. Az idős-
gondozásban mik azok az 
elvek és módszerek, amiket 
fontosnak és megtartó ere-
jűnek gondol?

Pigniczki Mónika: A 
családsegítés során sok ta-
pasztalatot szereztem az 
idősebb korosztály tekin-
tetében. Közülük sokan 
szorulnak segítségre, akár 
információra, tanácsra, 
ügyintézésben való közre-
működésre, mégis a legfon-
tosabb, hogy a legnagyobb 
segítség számukra az, ha 
valaki meghallgatja őket. Ha 
odafigyelnek rájuk, érdek-
lődéssel, szeretettel. A Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
bentlakói számára is ez a 
legfontosabb, úgy gondo-
lom. Az elmúlt egy hónap-
ban azt tapasztaltam, hogy 
nagyon fontos az idősekkel 
a kommunikáció, hogy a 
társadalom hasznos tagjai-
nak érezzék magukat, hogy 
el tudják mondani, akár 
öröm érte őket, akár bána-

tuk van, hogy tudjanak be-
szélni valakinek a régmúlt 
időkről. A másik fontos do-
log, hogy a hozzátartozókat 
megnyugvás töltse el, hogy 
szerettüket biztonságban 
tudhassák.

Vámospércsi Hírek: 
Egy bentlakásos intézmény 
egy külön univerzum, ami-
ben a lakók és a dolgozók 
szoros szövetséget kötnek. 
Egy helyen úgy nyilatko-
zott nagyon láttató erővel, 
hogy ebben a szakmában 
„a dolgozók személyiségük-
kel is dolgoznak, nap mint 
nap önmagukból adnak”. 
A mindennapok kiegészül-
nek a Nappali Klub számos 
programjával. Hogyan le-
het minél családbarátabbá, 
otthonossá tenni egy ilyen 
intézményt?

Pigniczki Mónika: A 
szociális szféra területe-
in dolgozó szakemberek, 
nagyon sokat adnak ma-
gukból a munkájuk során, 
annak érdekében, hogy a 
klienseknek segíteni tudja-
nak. A Szociális Szolgáltató 
Központban dolgozó kollé-
gák minden munkanapja a 
segítésről szól. Segíteni az 
alapvető dolgokban, mint 
öltözködés, étkezés, fürdés. 
Segíteni a megfelelő egész-
ségügyi ellátásokhoz való 
hozzájutáshoz, és segítséget 
nyújtanak az idősek mentá-
lis állapotának javításához, 
akár egy beszélgetéssel, egy 
énekléssel, egy levélírással, 
vagy akár egy sakk-
játszmával. A nappali 
ellátás keretében hoz-
zánk járók családias 
hangulatban töltik 
el a klubfoglalkozá-
sokat. Volt alkalmam 
betekinteni ezekbe, 
és kiderült számom-
ra, hogy milyen aktí-
vak, kreatívak. Részt 
vesznek az intézmény 
rendezvényein, ün-
nepségein, kirándulá-
sokon. Jelenleg épp a 
farsangra készülnek a 
bentlakókkal együtt. 
Bízom benne, hogy 
a következő időszak-

ban folyamatosan fog nőni 
a klubtagok száma, egyre 
többen csatlakoznak a te-
lepülésről olyanok, akik a 
hétköznapjaikat szívesen 
töltenék el kellemes társa-
ságban.

Vámospércsi Hírek: A 
Vámospércsi Szociális Szol-
gáltató Központban újabb 
nagy beruházásoknak le-
hetünk tanúi. A település-
vezetés számára mindig 
kiemelt jelentőséggel bírt, 
hogy a város biztosította 
szolgáltatások magas szín-
vonalon működhessenek. 
Milyen fázisban vannak je-
lenleg az intézményt érintő 
fejlesztések?

Pigniczki Mónika: A 
jelenlegi beruházás során 
több helyiséggel fog bővül-
ni az intézmény: irodával, 
vizesblokkokkal és egy nagy 
teremmel, amelyben az idő-
sek számára tornafoglalko-
zásokat tudunk majd bizto-
sítani, ráadásul itt a nagyobb 
ünnepségeket is meg tudjuk 
majd tartani, és nagy segít-
séget jelenten majd a nap-
pali ellátás résztvevőinek 
is. Jelenleg a tetőszerkezeti 
és a szigetelési munkák van-
nak folyamatban. Az építke-
zés várhatóan a nyár elejére 
fejeződik be. Az intézmény-
be való beilleszkedéshez, il-
letve a megismeréséhez, na-
gyon sok segítséget kaptam, 
mind a fenntartótól, mind a 
kollégáktól, amit ezúton is 
köszönök!

Sokat adnak magukból a 
munkájuk során



A Tasó László or-
szággyűlési képviselő 
fővédnöksége, Ménes 
Andrea polgármester 
védnöksége alatt meg-
rendezett városi far-
sangi bálok küldetése 
– a tél elűzésébe vetett 
hit megerősítése és az 
életöröm, a mulatság 
kifejezése mellett – 
mindig a jótékonyko-
dásról és a közösségi 
gyűjtésről is szólt. A 
bálok bevételének kö-
szönhetően készülhe-
tett el tavaly például a 
Búzavirág Gyermekkar 
karácsonyi CD-lemeze, 
azt megelőzően a Fin-
torgó Gyermek Szín-
játszó Csoport része-
sült támogatásban. A 
2019-es év városszerte 
az urbanisztikai meg-
újulások éve lesz! En-
nek a megújulásnak az 
igézetében a gyűjtés 
célja idén az utcabú-
torok cseréje és fej-
lesztése volt. A befolyt 
összeg meghaladta a 
400.000 forintot. Aki 
eljött, maszkot öltött 
és tombolát vásárolt: 
segített. És mindezek 
mellett jól is szóra-
kozott, Kocsis Janika 

kiváló hangulatot te-
remtett, Hunyadi Ta-
más musicalt énekelt, 
a Karacs Anna-Dankó 
Tamás táncduó latin 
táncokat adott elő. Ta-
lán még a település 
névadományozója, az 
álruhás Mátyás király 
is tiszteletét tette feb-
ruár 2-án a róla elneve-
zett iskola tornatermé-
ben, és megkóstolta az 
Élelmezési Intézmény 
(Bálega Jánosné és 
munkatársai) által ké-
szített finomságokat. 
Külön köszönettel tar-
tozunk az alábbi ma-
gánszemélyeknek és 
cégeknek, akik nagy 
mértékben hozzájárul-
tak a jótékonysági ak-
cióhoz: Ádám Zoltán, 
Debreceni Zsolt (Zsola 
Bolt), Gész Gaál és Szik-
lás Kft., Gyarmatiné 
Eszenyi Mariann (Fré-
zia Virágüzlet), Ménes 
Andrea polgármester, 
Nagyné Kiss Andrea 
(Kis-Virág Cukrászda), 
Ritli Adrienne, Sallai 
Szabolcs, Sinka Zsanett 
(Ciao Pizzéria), Tasó 
László országgyűlési 
képviselő, Vámosgép 
Kft.

Jelmezben a közjóért!

Január 13-án, vasárnap, 
Illényi Katica Liszt-dí-
jas hegedűművész adott 
nagysikerű újévi kon-
certet a Művelődési Ház 
és Könyvtár színházter-
mében. Fellépése abba 
a nívós sorba illeszke-
dik, amit Keresztes Ildi-
kó, Szekeres Adrienn és 
Varnus Xavér fémjelzett 
az elmúlt években. Varnus 
Xavér Vámospércsen 
már két ízben is bizonyí-
totta, hogy a komolyze-
ne, ha megfelelő módon, 
útmutató kommentárral 
hallgatjuk, korántsem áll 
távol a 21. század embe-
rétől. Eddigi három év-
tizedes pályáján Illényi 
Katica is ezt a missziót 
vallja magáénak, hiszen 
Vivaldi, Liszt és Rimsz-
kij-Korszakov örökbecsű 
darabjai mellett igényes 
filmzenei darabokat (pél-
dául Ennio Morricone 
műveit) is megszólaltat-
ja. Az esemény sokolda-
lúságát csak fokozta a 
művésznő közönséget 
is megszólaltató éneklé-
se (Szeressük egymást 
gyerekek; Azért vannak 
a jó barátok), valamint 
a különleges, theremin 

hangszeren előadott ze-
neművek. Jelenleg mind-
összesen négy koncer-
tező theremin művészt 
tartanak számon rajta 
kívül. A theremin olyan 
elektronikus hangszer, 
amit a rajta játszó em-
ber kezeinek mozgása 
hoz működésbe, anélkül, 
hogy a művész a hang-
szert megérintené. Eb-
ből a működésmódból 
adódott egy nagyon is 
emberi pillanat – amire 
cikkünk címe is utal –, 
amikor egy januári légy 
betévedt a színházterem-
be és keringeni kezdett 
a hangszer, a hangszer 
antennája és Illényi Kati-
ca kezei között. A kezek 
önmérsékletről tettek 
tanúbizonyságot és nem 
vették üldözőbe a hang-
szer roppant érzékeny 
antennája felett a hívat-
lan vendéget, s így nem 
csalogattak elő nem várt 
hangokat a thereminből. 
Illényi Katicát Bundzik 
István zongoraművész, 
egyetemi tanár kísérte, 
az eseményen fellépett 
Vámospércs büszkesége, 
a Búzavirág Gyermekkar 
is.

Illényi Katica és
a januári légy

Zord havazás köszön-
tött városunkra január 
22-én, a Magyar Kultúra 
Napján. Az időjárási ano-
mália ellenére a Művelő-
dési Ház dolgozói folyo-
sót nyitottak a hóban, az 
újrahulló fehér leplen 
pedig cipőtalpak nyomai 
jelezték: érkeznek azok, 
akik együtt, közösségben 
szerették volna megünne-
pelni a kultúrát. „Egyszer-
re vagyunk a magyar és az 
európai kultúra részesei, 
hozzáférhetünk a sokszí-
nűséghez, s épp emiatt 
tudjuk saját nemzetünk 
kulturális teljesítményeit 
érzékelni és megérteni. A 
kultúra eredeti jelentése 
is kiművelést, megmű-
velést jelent. A kultúra 
értelmezni segít azzal, 
hogy egy közösség gon-
dolkozásmódját és össze-
gyűjtött tudását vonultat-
ja fel.” – fogalmazott ün-
nepi beszédében Ménes 
Andrea polgármester. A 
jelenlévők meghallgat-
hatták Somogyi László 
Gábor drámai előadásá-
ban nemzeti imánkat, 
Kölcsey Ferenc Himnusz 
című versét, majd részt 
vehettek Lénárt Attila 
grafikus, közművelődési 

szakember könyvbemu-
tatóval egybekötött kiál-
lítás-megnyitóján. A szer-
zőnek tavaly jelent meg 
Csipetnyi mese című 
gyerekkönyve, aminek 
egyik különössége, hogy 
illusztrációi Lénárt Atti-
la rézkarcai. „A rézkarc 
közel áll hozzám, ez az 
a technika, amivel a leg-
finomabb gondolatokat 
lehet átadni egy kis rézle-
meznyi helyen. Hozzátar-
tozik a rizikó is, hiszen 15-
20 fázisból áll egy rézkarc 
elkészítése és csak a mun-
kafolyamat végén látható, 
hogy sikerült-e konkrét 
formát adni annak, amit 
előzetesen megálmod-
tam. Anyagismeret, rajz-
tudás, kémiai ismeretek – 
ezek háromszögében jön 
létre az alkotás” – vallotta 
Lénárt Attila Rékasi Atti-
la fotóművész egyik kér-
désére adott válaszában. 
A közönség megszem-
lélhette, ujjaival pedig 
megtapogathatta néhány 
kiállított rézkarc rézleme-
zét is. Az ünnepséget Ács 
Panna és Karacs Zsófia 
szavalatai tették teljessé, 
akik a Csipetnyi meséből 
olvastak fel két gyerek-
verset.

Rézkarcba foglalták a 
Magyar Kultúra Napját

Mennyire lehetséges 
az együttérzés egy má-
sik emberrel, akár vadi-
degennel, mennyire va-
gyunk képesek átérezni 
azt, amin a másik átmegy, 
ezzel mennyire tudjuk 
őt segíteni és mennyi-
re ártunk magunknak? 
Ilyen és ehhez hasonló 
kérdéseket vesz számba 
Szöllősi Mátyás Simon Pé-
ter című regénye, ami az 
Európa Kiadó gondozásá-
ban jelent meg 2018-ban. 
A legjobb első prózakö-
tetnek járó Margó-díjas, 
valamint Mozgó Világ- és 
Látó-díjas, a Nemzeti Kul-
turális Alap ösztöndíjával 
kitűntetett szerző köny-
vének főhőse ismerős le-
het a Bibliából. Simon Pé-
ter Jézus leghűségesebb 
tanítványa, az első pápa, 
az egyház megteremtője 
– a regénybeli Péter 21. 
századi alak, egy diakó-
nus, akinek élete furcsa 
fordulatokat vett, egyik 
válságból a másikba csöp-
pen. A könyv egyetlen 
mitikus napon át kíséri 
Péter útját a 2010-es évek 
Budapestjén. Szöllősi 
Mátyás január 18-án járt 
városunkban, amikor is 

írói munkássága mellett 
– jóbarátja, Korpa Tamás 
kéréseire válaszolva – 
másik fő tevékenységébe, 
a fotóriporteri munkába 
is betekintést nyerhet-
tünk. A szerző három al-
kalommal vehetett részt 
a Magyar Tudomány Aka-
démia szibériai régészeti 
ásatásain, 10.000-nél több 
fotóval dokumentálta az 
ott folyó őstörténeti fel-
tárásokat. A megjelentek 
kézbe vehették Szöllősi 
Mátyás Budapest Kata-
lógus című vaskos albu-
mát, amelyben mintegy 
hetven budapesti – nők, 
férfiak, gyerekek – port-
réi és rövid élettörténetei 
szerepelnek. „A Buda-
pest Katalógus, amellett, 
hogy megejtően szép és 
igényes kiadvány, időkap-
szula is, a fővárosi életről, 
Budapest arcairól. Én 
bízom benne, hogy Má-
tyásnak lesz dolga velünk, 
megihletik a vámospércsi 
emberek, és egyszer majd 
mi is kézbe vehetünk ma-
gunkról egy hasonló vá-
logatást.” – mondta meg-
nyitójában Ménes Andrea 
polgármester.

Mindannyian Simon 
Péterek vagyunk


