
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
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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

Kezdjük kicsit a kívülál-
ló szempontjából az ápri-
lisi Polgármesteri Naplót: 
Vámospércs 5500 fős kis-
város, Debrecentől húsz 
kilométerre, a román or-
szághatártól tíz kilométerre 
található, a Hajdúsági Táj-
védelmi Körzetben, nagy 
kiterjedésű tormaültetvé-
nyekkel, valamint tölgyes és 
akácos erdőkkel határolva. 
„A legkisebb hajdúváros” 
névvel illetett, a jégkorszak 
végén képződött futóho-
mokra épült, termálvíz-lelő-
helyekben gazdag település 
napjainkban egyre inkább 

térségi vezető 
szerepre tesz 
szert. Képzőmű-
vészeti táborok, 
gasztrokultúra, 
k ö n n y ű z e n e i 
koncertek, Bocs-
kai-kultusz, Haj-
dú-fesztivál, or-
szágosan ismert 
v á l l a l ko z á s o k : 
pedig egy év 
Vámospércsen is 
csak 365 napból 
áll. 

A 365-ből az 
egyik, jelesül május elseje, 
nem csupán a naptárban 
piros betűs, hanem azon 
városlakók, Vámospércs 
vonzáskörzetében élők és 
a városba érkezők életében 
is azzá válhat, akik próbára 
szeretnék tenni képessé-
geiket az első alkalommal 
megrendezésre kerülő 
Hajdú Portya teljesítmény-
túrán. Vámospércs 58,2 
km2-nyi területe földrajzi-
lag, társadalomföldrajzilag 
és kulturálisan is izgalmas 
találkozási pontot képez 
azáltal, hogy a Hajdúság, a 
Nyírség, az Érmellék met-

szésében, az országszerte 
ismert gúthi erdő és a Kék-
Kálló völgy határában fek-
szik. A települést minden 
irányból erdőségek, ligetek, 
zsombékos rétek, egykori 
nagy kiterjedésű mocsaras 
nyírvízlaposok maradványai 
ölelik. Vámospércs nem 
csak tájegységi kölcsönha-
tásait tekintve különleges, 
hanem a legkisebb régi haj-
dúvárosként, de a hajdú-
városok tömbjétől keletre 
szakadva mindig is a saját 
útját járta. Különfejlődésé-
ben nagy jelentőséggel bírt, 
hogy egyaránt érték hatások 
Debrecen, Nagykároly és 
Nagyvárad felől is, az első vi-
lágháború után pedig az or-
szághatár szélére sodródott. 
Úgy gondolom, hogy meg 
kell találnunk és fel kell mu-
tatnunk azokat a jellegzetes-
ségeket, amik különlegessé 
tehetik városunkat. Nekünk 
magunknak is a különössé-
geket kell számba vennünk, 
hogy különlegesként ismer-
hessük fel őket. Legyen szó 
akár a májusban virágzó, 
több száz hektárnyi akácer-
dőkről, a Kék-Kálló völgy 

különleges növényvilágáról, 
köztük a fokozottan védett 
magyar kökörcsinről, vagy 
éppen a homoki nőszirom-
ról, homoki vértőről, hínár-
liliomról. Azt szoktuk mon-
dani, hogy Vámospércsen 
nem a víz, hanem a szél az 
úr, a homok pedig az úrnő. 
Versenyre kelni a tájat évről 
évre alakító futóhomokkal, 
nagy kihívás, de ha úgy te-
kintünk e jelenségre, hogy a 
szemünk előtt, (vagyis még 
a mi életünkben) is nyo-
mon követhető a táj meta-
morfózisa, igazán izgalmas. 
Vámospércs környéke tele 
van értékes erdőkkel, lige-
tekkel, olyan részekkel, aho-
vá az ember nem, vagy csak 
alig tette be a lábát, frissen 
átadott kilátókkal, amiket 
szinte nem is ismerünk. Sa-
ját környezetünk jobb meg-
ismerése és értékeink felfe-
dezése arra sarkall minket, 
hogy hagyományteremtő 
szándékkal indítsuk el má-
jus elsejei, 18 km-es és 25 
km-es távon meghirdetett 
Hajdú Portya nevű gyalogos 
teljesítménytúránkat, és a 
menetrendszerinti bicikli-

túránkat, amihez várjuk a 
jelentkezőket a Kárpát-me-
dence minden pontjáról.

A Városi Sportpályán tör-
ténő regisztrációt követően 
8 órakor dördül el a gyalog-
túra startpisztolya, jelképe-
sen a hajdúutódok által a vá-
ros védelmezőjeként tisztelt 
Bocskai István fejedelem in-
dulójára. A 25 km-s útvonal 
érinti a Gróf Nádasdy Fe-
renc Emlékplakettel kitün-
tetett Farkasvölgye Vadász-
társaság központját, ahol az 
érdeklődők megszemlélhe-
tik a monumentális üveg-
hordókat és a fácánneveldét. 
A lankás fenyő- és tölgy-
erdők után utunk a város 
legalacsonyabb részéhez, a 
Villongó-érhez vezet (124 
méter tengerszint feletti 
magasság), majd átkelünk 
a 48-as számú főútvonalon, 
hogy a szentannapusztai 
egykor virágzó agrárpa-
radicsomot érintve meg-
érkezzünk a gyönyörűen 
felújított Sándor Tanyára, 
majd a 2016-ban átadott, 
16 méter magas Ludas-tavi 
kilátóhoz. A kilátó tetején 
lefényképézkedhetünk a 

Hajdú vitéz szelfiparavánnal. 
Miközben a Városi Sportpá-
lyán népi játszóház, kézmű-
ves foglalkozás, sportprog-
ramok várják az érdeklődő-
ket és a célba érkezőket, kö-
zösen készíthetjük el a Világ 
Legnagyobb Túrabakancsát. 
A 100 négyzetméteresre ter-
vezett installáció bekerülhet 
a Guinness-rekordok közé.

A Hajdú Portya résztve-
vői oklevélben, kitűzőben 
részesülnek, a szervezők a 
legjobb szintidőket külön is 
díjazzák, az ellenőrzési pon-
tokon frissítők és egyedi ter-
vezésű pecsételők várják a 
túrázókat. 

Nem tehetünk mást, mint 
hogy elismételjük a Hajdú 
Portya egyik mottóját: „Kap-
csold ki a tévét, tedd el a 
telefonodat, ne gondolj a 
laptopodra, lépj ki a virtuá-
lis valóságból, lépj be a ter-
mészetbe, portyázd szét a 
napod, s ha beköszönt az éj-
szaka, füleld a haris „krekx-
krex” énekét.” Itthon, ott-
hon.

Ménes Andrea
polgármester

Európa válaszút elé érkezett!
Az előző évezred köze-

pétől a jóléti államoknak 
nevezett országokban az 
életszínvonal folyamatos ja-
vulásával egyre magasabb 
átlagéletkor jár. Az informá-
ciós világhálók létrehozásá-
val elterjesztett fogyasztási 
szokások és a köréjük rajzolt 
színes értékkavalkád ezzel 
párhuzamosan megágyazott 
az individualista életfilozó-
fia erőteljesebb, „mai kor - 
szerű” megjelenésének. Ez 
gyengíti a közösségi felelős-
ség felvállalását és magát az 
évezredek, évszázadok óta 
kialakult nemzeti azonos-
ságtudatot, az összetartozás 
érzését.

A pénzügyi csoportok 
kezében egyre koncentrá-
lódó tőke folyamatosan nyit 

frontokat a világgazdasági 
erőtér határterületein, így 
az általában tízévente jelent-
kező összehangolt pénzügyi 
manőver a „világgazdasági 
válság” nem más, mint egy 
újraelosztási kísérlet. 

A nyugat-európai orszá-
gok gazdaságai a gyengülő 
versenyképességüket olcsó 
munkaerő „beszerzésével” 
akarják megerősíteni, mert 
egyre kisebb annak az esé-
lye, hogy Közép-, Kelet- és 
Dél-Európa munkaerőbázisa 
továbbra is hajlandó a hazai 
bérek feléért, harmadáért 
dolgozni. 

A XVI. századtól az észak- 
és nyugat-európai gyarma-
tosítók, konkrétan a rab-
szolgatartó államok, mint 
Nagy-Britannia, Franciaor-

szág, Hollandia, 
Dánia, Belgi-
um, Svédor-
szág, Norvégia, 
Németország a 
korábbi recept 
szerint, újra ko-
rábbi gyarma-
taikról várják 
a jóval olcsóbb 
mu n k á s ke ze -
ket. Néhány év-
század alatt ki-

hordták a leigázott országok 
ásványi kincseit és kiválo-
gatták a számunkra valami-
lyen stratégiai szempontból 
értékes embereket, most a 
2.0 verzió következik.

Amikor a világgazda-
sági erőtér felosztására 
összeálló pénzügyi erők 
meghirdették a III. évez-
red első betelepítési ak-
cióját és felépítették hoz-
zá a közreműködő civil, 
illetve szakosodott más 
csempész szervezete-
ket, könnyen meglehet, 
hogy nem csak az euró-
pai nemzetek, hanem a 
keresztény világ sírját is 
megásták.

Az elmúlt legalább egy év-
században ugyanis világos-
sá vált, hogy a betelepített 
egykori rabszolgák, a leszár-
mazottaik és az utánuk ér-
kező kései rokonok, amikor 
megtehetik, akkor igenis a 
saját életüket akarják élni 
és eszük ágában sincs al-
kalmazkodni a befogadó 
ország értékrendjéhez, szo-
kásaihoz, de főleg nem a val-
lásához.

Az elmúlt 4-5 év tragédiái 
világították rá erre a kibé-
kíthetetlen ellentétre, amit 

a nyugat-európai korábbi 
rabszolgatartók eddig is jól 
tudtak.

Magyarország miniszter-
elnöke, Orbán Viktor vilá-
gossá tette a magyar nép 
álláspontját, a keresztény 
magyar nemzet tagjainak 
véleményét és egyben el-
tökéltségünket arra vonat-
kozóan, hogy Szent István 
országában csak a ma-
gyarok dönthetnek ar-
ról, hogy kivel, milyen nép 
szülöttével és milyen élet-
felfogású emberekkel élnek 
együtt. 

A május 26-án esedékes 
Európai Parlamenti Válasz-
tás tétje egyértelműen az, 
hogy Magyarországot milyen 
felfogású emberek képvise-
lik az ország és Európa sor-
sát eldöntő kérdésekben és 
intézkedések elfogadásánál. 

A magyar emberek előtt 
ismert, hogy a Fidesz és a 
KDNP frakciószövetségen 
kívüli parlamenti ellenzéki 
pártok megválasztásra kerü-
lő Európa Parlamenti képvi-
selői a működésüket finan-
szírozó pénzügyi csoportok 
elvárásainak és a brüsszeli 
utasításoknak megfelelően 
fognak szavazni. 

A kormányzó pártok gyen-
gítése érdekében képesek 
lennének feláldozni az or-
szág még meglévő és sokak 
által irigyelt biztonságát, fel-
adva ezeréves történelmünk 
során a nemzetet összetartó 
értékeinket, a hazánkat, tör-
ténelmi örökségünket.

Európa válaszút elé ér-
kezett.

Egészen biztos, hogy a má-
jus 26-ával kezdődő ciklus-
ban minden fontos döntés 
megszületik, ami nem csak 
a következő évtizedeket, ha-
nem egyértelműen Európa 
sorsát és helyét határozza 
meg a megkezdett XXI. szá-
zadban.

Magyarország minisz-
terelnöke 7 pontban 
foglalta össze azt a prog-
ramot, ami megállítja a 
bevándorlást, megtartja 
az államoknak saját or-
száguk feletti önrendel-
kezésük jogát és egyben 
megvédi a kontinens 
meghatározó értékrend-
jét, magát a keresztény 
civilizációt. A választás 
tétje nagy és pontosan tud-
juk, hogy nem tartozunk a 
legnagyobb és legerősebb 
országok közé, akik eldönt-

hetnék Európa jövőjét. De 
abban egészen biztosak va-
gyunk, hogy a helyes úton 
járunk, és amit képviselünk 
az országunknak, a magyar 
nemzet minden tagjának és 
Európa keresztény értékek 
szerint élő népeinek a biz-
tonságot, az esélyt és a lehe-
tőséget teremtheti meg.

A május 26-i Európai 
Parlamenti Választásra 
készülő a magyar embe-
rek 93 %-os többségének 
álláspontja az, hogy mi 
dönthessünk a sorsunk-
ról, mi dönthessünk a 
hazánkról, a törvénye-
inkről, a szokásainkról, 
mindig mi dönthessünk 
az életünkről. Azonban 
ennek a határozott véle-
ménynek meg kell jelennie 
a szavazás napján is, ezért 
rendkívül fontos a válasz-
tópolgárok részvétele! Bár-
mennyire is ködösítenek 
itthon, vagy határainkon 
kívül, a májusi döntés nem 
pártpolitikai kérdés, hanem 
NEMZETI ÜGY!

„A haza minden előtt, 
Isten mindenki felett”

Tasó László
országgyűlési képviselő



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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény. 130. §. alapján)
2019. március 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. 731 021
ifj. Sós János 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7. 101 470
id. Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7. 119 960
Ujvári Ildikó (E.V.) 65012088-2-09 4287 Vámospércs, Bartók Béla u. 5. 119 600

Összesen: 2 099 554

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. március 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. 2 195 784

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

Polivill Elektro Bt. 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
Fürge Fürj Szociális 
Szövetkezet 25145782-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 101 700

Összesen: 5 635 396

Házasságkötés:

Jónizs AttilA és Pelei KrisztinA

Akik már nincsenek közöttünk:

PólyiK imréné (BicsKei mArgit)
BArzsó József

tóth imre

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Helyettesítés!
Április 26-tól május 3-ig a házi gyermekorvosi ren-

delésen helyettesítés lesz. Ebben az időperiódusban Dr. 
Kerekes Valéria fog rendelni, az alábbiak szerint: április 
26. (péntek) 9-11 óra; április 29. (hétfő) 9-11 óra; április 30. 
(kedd) 9-11 óra; május 1. (szerda) munkaszüneti nap; május 
2. (csütörtök) 9-11 óra; május 3. (péntek) 9-11 óra.

Megértésüket köszönve,
dr. Mechler  Andrea   
házi gyermekorvos

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Pólyik imréné (Bicskei margit)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Befejeződött a Szociális Szolgáltató 
Központ fejlesztése Vámospércsen

Befejeződött Vámospércs Városi Önkormányzat-
nál a 40 080 000 forint uniós és hazai támogatásnak 
köszönhetően a Szociális Szolgáltató Központ fej-
lesztése Vámospércsen. A projekt megvalósításával 
preventív szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatói köz-
pont került kialakításra. A központ fejlesztésével, va-
lamint a szükséges eszközök beszerzésével a Szociá-
lis Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások 
megújultak, valamint élhetőbb körülményeket bizto-
sítanak a térség lakosságának. 

2019. március 11-én lezárult a fejlesztés - minderről Ménes 
Andrea polgármester számolt be. A fejlesztés eredményeként 
az épület megközelítőleg 137,78 m2 területtel bővült, mely 
bővítményben kapott helyet az 53 m2 területű rekreációs tor-
na szoba, további 85,19 m2-en került kialakításra öltöző és rak-
tárhelyiség, a jelentős mennyiségű intézményi felszerelések-
nek és eszközök számára, valamint mosó- és szárító helyiség, 
orvosi szoba. A fejlesztéshez kapcsolódóan az Önkormányzat 
saját forrásból biztosítja udvari pavilon létesítését, az épület-
hez tartozó udvar, valamint zöld területek megújítását, mely a 
szabadtéri programoknak a helyszínéül szolgál majd.

A rekreációs torna szoba a prevenciót szolgálva, lehetőséget 
ad az időskorúak sportolására, egészségmegőrző programok 
megvalósítására. A projekt keretében az időskorúak nappali 
ellátását és a támogató szolgálatot (fogyatékkal élők segítése, 
házi segítségnyújtás) segítő, 8 fő szállítására alkalmas Merce-
des Vito típusú személyszállító busz beszerzésére is sor került.

Vámospércs Városi Önkormányzat az Európai Uniós tá-
mogatás mellett, a kerti pavilon kiépítésén túl saját forrásból 
futópad, ellipszis tréner, szobakerékpár, vibrációs gép, bordás-
fal, házimozi rendszer, projektor, televízió, irodai székek, ösz-
szecsukható asztalok beszerzését biztosítja – figyelemmel az 
igénybevevők életkori sajátosságaira, egészségi állapotára – ez-
zel is hozzájárulva a szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

i s k o l A i  h í r e k
„A természet ébredése” címmel hirdetett rajzversenyt 

a hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola, 
melyen két tanulónk, Gorgyán Péter (1.b) és Szilágyi Lili 
(4.c) korcsoportos 3. helyezést ért el. Felkészítő nevelő: 
Francz Vilmos Ákos

Március 13-án 25 hetedikesünk látogatott el Budapestre 
a Szakma Sztár Fesztiválra, hogy a különböző foglalko-
zásokkal ismerkedjen. A hagyományosnak számító kirán-
dulást a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezte és finanszírozta. A gyerekeket osztályfőnökeik, 
Horváthné Czentye Ibolya és Opre Mária Krisztina kísérték 
el a kirándulásra.

A debreceni Ifjúsági Ház szervezésében a második téma-
napunk megrendezésére a Fenntarthatósági Témahéthez 
kapcsolódva március 22-én került sor. Az Ökonapon a gye-
rekek a környezetvédelemmel kapcsolatos előadást nézhet-
tek meg, papírhulladék felhasználásával csipeszfigurákat és 
nyuszi asztaldíszt készíthettek, valamint fűszernövényeket 
ültethettek. Nagy sikert arattak az óriásjátékok is.

Áprilisban a vers- és mesemondó gyerekeknek rengeteg 
alkalmuk nyílt bizonyítani tehetségüket. Egymást érték 
a versenyek, ahonnan diákjaink sorra hozták a szebbnél 
szebb eredményeket. A XIII. Megyei Versfesztiválon 
Ács Panna (7.a) és Plavecz Kincső (5.b) arany, Karacs Zsófia 
(6.c) és Vasvári Gabriella (6.b) ezüst, Juhász Réka (6.b), Pálfi 
Petra Sára (5.b) és Baranyi Fruzsina (5.a) bronz minősítést 
kapott. A XVII. Debreceni Költészeti Fesztiválon Ács 
Panna 1. helyezést ért el, Juhász Réka és Trencsényi Simon 
(2.b) különdíjat kapott. A Mesél a Sárrét Megyei Mese-
mondó Versenyen Tömöri Marcell (5.b) 1., Plavecz Kin-
cső és Trencsényi Simon 3. helyezett lett. A „Babszem Jan-
kó” Országos Mesemondó Versenyen Plavecz Zoé (2.b) 
különdíjban részesült. A gyerekeket a versenyekre Hamecz 
Erika Emese, Opre Mária Krisztina és Plaveczné Gábori 
Csilla készítette fel.

 

Nagy Virág Laura (7.a) és Gellén Attila (8.a) tanulók to-
vábbjutottak a Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-
Földtan Verseny, valamint a Herman Ottó Kárpát-me-
dencei Biológia Verseny megyei fordulójára is. Felkészí-
tő nevelők: Danka Noémi (földrajz) és Fodor László (bioló-
gia).

Április 3-án iskolánk minden felső tagozatos tanulója 
megtekinthette a debreceni Déri Múzeumban a Szent Ko-
rona másolatát, valamint az 1848-as kiállítást. A múzeum-
ban Danka Noémi tanárnő tartott rendhagyó történelem 
órát a gyerekeknek. A múzeumlátogatáson a Debreceni 
Tankerületi Központ jóvoltából ingyenesen vehettek részt 
diákjaink.

Az alsó tagozat diákönkormányzata tojásfestő versenyt 
rendezett, melyen ismét nagyon kreatívan díszített hímes 
tojások készültek.

Április 11-én és 12-én megtörtént a leendő elsősök beíra-
tása. A szülők a felvételről értesítést postai úton, további 
információkat iskolánk honlapján, illetve a későbbiekben 
plakátokról kaphatnak.

Tankáné Antal Irén

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Barzsó József

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

tóth imre

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

Óvodai beíratás!

Az óvodai beíratás időpontjai:  2019. április 24-25-26. A be-
íratás reggel 8  órától 16 óráig tart. Helye: az óvoda titkársága. 
Kérem, hozzák magukkal gyermekük születési anyakönyvi 
kivonatát, oltási bizonyítványát, TAJ kártyáját és lakcímkár-
tyáját. A 2019.  augusztus 31-ig 3. életévüket betöltött 
gyerekek számára az óvodai nevelés kötelező!

Azokat a gyerekeket, akik később töltik be a 3. életévü-
ket, előjegyzésbe vesszük és a nevelési év során folyamato-
san kapcsolódhatnak be az óvodai nevelésbe.

Németh Jánosné
óvodavezető

Ó v o d A i  h í r e k

„Víz, víz, tiszta víz”

Óvodánkban a környezetvédelemi jeles napok megün-
neplése már hagyománnyá vált, hiszen hosszú évek óta 
megszervezzük az ünnepek programjait. Március 22-én a 
Víz Világnapját ünnepeljük.

Az ezt megelőző napokban már változatos tevékenységeket 
kínáltunk a gyerekeknek, amelyek során sokrétű tapasztalato-
kat szerezhettek, átélhették a felfedezés örömét. Különböző 
munkaformákban ismerkedhettek a vízzel, annak élővilágával, 
felelevenítve előzetes – ezzel kapcsolatos – élményeiket, isme-
reteiket. Az ünnephez kapcsolódóan feldíszítettük a folyosót, 
közös alkotások készítésére kértük fel a családokat, majd az 
elkészült munkákból kiállítást rendeztünk.

A vízzel kapcsolatos élménygyűjtés egy olyan játékos dél-
előttel zárult, amikor a gyerekek több helyszínen, érdekes 
játékokban, ügyességi feladatokban vehettek részt. E jeles 
nap reggelén felnőttek és gyerekek kék színű pólóban ér-
keztek az óvodába. Csoportonként járták körbe a „szigete-
ket”, ahol különböző kísérletekkel, mozgásos játékokkal, 
beszélgető körrel várták őket a szervező óvó nénik. 

A programot szervező óvodapedagógusok: Oláhné Pólyik 
Ilona, Polgárné Daróczi Anikó, Szabó Petra.

Legfőbb célunk az volt, hogy megvalósuljon az élménye-
ken  alapuló környezeti nevelés,vegyenek észre ok-okozati 
összefüggéseket a víz témájával kapcsolatosan és fejlesszük 
az önálló ismeretszerzés képességét.

Reméljük, hogy  a gyerekek sok ismeretet, tapasztalatot 
gyűjtöttek, a  programok pedig segítették környezettudatos 
magatartásuk kialakulását.

Kocsisné Nagy Enikő 
óvodapedagógus



2018-ban ünnepelte fennál-
lásának tízedik évfordulóját a 
Pircsike Vámospércsi Közmű-
velődési Egyesület. Az ünnepi 
jubileum alkalmából az Egye-
sület képviseletében Somogyi 
László Gábor Vámospércs 
Közművelődéséért díjat vehe-
tett át. 

Vámospércsi Hírek: Ho-
gyan is kezdődött? Repüljünk 
vissza az időben. Miért és mi-
lyen alapcélokkal jött létre a 
Pircsike?

Somogyi László Gábor: 
Azért jöttünk létre és választot-
tuk a közművelődési egyesü-
leti formát, hogy új színekkel 
gazdagítsuk a helyi kulturális 
spektrumot. Szerettük volna 
közelebb hozni az emberek-
hez a művészetet, a kultúrát, 
egyáltalán a közművelődés 
klasszikus területeit, s ezeken 
keresztül a rácsodálkozás, a 
töltekező szemlélés, az él-
ményszerzés és a kisközös-
ségi együttszervezés örömét. 
Kirándulásokat kezdtünk el 
szervezni, szavalóversenyeket 
rendezni, képzőművészeti al-
kotótábort, jótékonysági este-
ket. Mondhatnám viccesen: a 
nyakunkba vettünk mindent, 
amit lehetett. Tizenheten ala-
pítottuk a Pircsikét, a bázisunk 
az évek során nőtt, még úgyis, 
hogy az alapítók közül többen 
már nem élnek, vagy másfelé 
vitte a sorsuk őket.

Vámospércsi Hírek: Ha 
nézünk egy éves palettát, ak-
kor hogyan néz ki a Pircsike 
rendezvénykalendáriuma?  
Vannak minden évben meg-
tartott zászlóshajó-eseménye-
itek?

Somogyi László Gábor: 
Számos projektben együttdol-
gozunk a Városi Önkormány-
zattal és a Művelődési Ház és 
Könyvtárral. Ha egy képzelet-
beli évet szeretnénk megfogni 
a Pircsike szemszögéből, akkor 
ki kell emelnem a költészet-
napi szavalóversenyt, ami a 
hőskorban még nemzetközi 
volt, hiszen a határon túli terü-
letekről is érkeztek nevezések. 
2019-től ismét ezt a vonalat 
szeretnénk erősíteni: idén az 
Ady-emlékévhez kapcsolódó-
an megyei kontextusban gon-
dolkodtunk és már megjöttek 
az első fecskék Hajdúszobosz-
lóról, Mikepércsről és testvér-
városunkból, Szilágybagosról, 
de természetesen a legfőbb 

bázisunk vámospércsi. A má-
sodik nagy eseményünk „Az év 
édesanyja” elnevezésű rajzver-
seny és fogalmazásíró-verseny, 
aminek az eredményhirdetés-
éhez gálaműsort is szoktunk 
összeállítani. A június végi 
– július eleji időszakot a Mű-
vésznők Nemzetközi Alkotótá-
bora határozza meg: több mint 
tíz éve alkotnak közösségben 
egy hét erejéig városunkban 
a Kárpát-medence és Európa 
különböző területeinek kép-
zőművészei. Közülük szinte 
mindenki elkészítette már a 
maga „Vámospércs-portréját”. 
Szeptemberben az „Égig érő 
paszuly” őszi városi fesztivál 
társszervezőiként tevékeny-
kedünk. Akik egész évben jól 
viselkedtek, szeretettel látjuk 
őket, kortól függetlenül a Mi-
kulásházunkban, december 
hatodikán.  Ami a kirándu-
lásokat illeti: nem szokott el-
telni egy negyed év Pircsikés 
kirándulás nélkül. Évek óta 
szervezünk háromnapos utazá-
sokat a Csíksomlyói Búcsúra, 
érintve Dél-Erdély és Szászföld 
bizonyos nagyvárosait (Brassó, 
Nagyszeben, Gyulafehérvár). 
Adventi időszakban kerestük 
fel Bécset, Kassát, Nagyváradot, 
Temesvárt. Nagyon közked-
veltek a feketetói vásárt meg-
célzó útjaink is.  Rendszerint 
csatlakoznak hozzánk – oszto-
zunk az út porában! – kaland-
vágyó álmosdiak, bagamériak, 
fülöpiek, debreceniek is.

Vámospércsi Hírek: Az 
elmúlt időszakban volt olyan 
nagyobb volumenű esemé-
nyetek, ami összehozta a 
vámospércsieket?

Somogyi László Gábor: 
„Katonadolog” címmel, 
„Vámospércsiek az első világhá-
borúban” alcímmel rendeztük 
meg centenáriumi kiállításun-
kat, ami nem jöhetett volna lét-
re a lakosság kooperatív, felelő-
sen gondolkodó, segítőkész és 
nagyvonalú hozzáállása nélkül. 
Olyan első világháborús tár-
gyakkal ismerkedhettünk meg, 
amikre nem hogy számítani, 
még gondolni sem mertünk. 
Frontlevelek a lövészárkokból, 
harcteret megjárt Biblia, kato-
naláda, egy a bevonulás előtt 
vásárolt eljegyzési étkészlet… 
ezek mind páratlan kincsek a 
településtörténet szempontjá-
ból. A kiállítás kiegészült törté-
neti kutatással is, majd a meg-
nyitót követően rendhagyó 

történelemórákkal, szervezett 
tárlatvezetéssel, megjelentet-
tünk egy kisebb kiadványt is.  
A költészet napi szavalóverse-
nyünk Ady-apropóját már em-
lítettem. Nagyot álmodtunk, 
Ady is erre tanított minket, 
ezért országos Adyt megidéző 
ex libris pályázatot hirdettünk, 
amire mintegy 200 pályamű 
érkezett Szegedtől Győrön ke-
resztül, Budapesten át, Nagy-
váradig, Vámospércsig. Ezek 
az alkotások mind Vámospércs 
értékei.  Legújabb dobásunk 
– a Városi Önkormányzat és a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
partnerségével – a május el-
sejei Hajdú Portya elnevezésű 
teljesítménytúránk lesz. A Ka-
tonadolog egy nagyon egyedi, 
helyi fókuszú kezdeményezés, 
azt mutatja fel, ami a városból 
kinyerhető; az ex libris pályá-
zat pedig – aminek egyik fődí-
jasa Sándor Ákos vámospércsi 
tehetség – ide, a városba gyűj-
ti, halmozza fel az ország kü-
lönböző részein élők munkáit.

Vámospércsi Hírek: Ha 
jól tudom, az Egyesület saját 
színjátszó csapattal is rendel-
kezik. Fel is léptek, vagy első-
sorban a saját szórakoztatás 
és közösségépítés a cél?

Somogyi László Gábor: 
A társulat jelentős része az ala-
pítókból és az újonnan csatla-
kozók közül kerül ki, de részt 
vettünk már koprodukciókban 
is. A repertoárunk elég széles: 
a kevés szereplős jelenetek-
től, bohózatoktól kezdve a 45 
ember együttjátszására épülő 
Passióig tart. A legjobb darab-
jainkat bemutatjuk a környék 
partnertelepülésein is.  Az 
egyik nagy személyes vágyam, 

hogy egyszer Eugene Ionesco 
Különóra című, „tragikus ko-
médiaként” meghatározott da-
rabját is bemutathassuk.

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen céljaitok vannak projekt-
szinten és a szervezet frissíté-
sének tekintetében?

Somogyi László Gábor: 
Minden egyesület életében 
kulcskérdés, hogy hogyan 
lehetséges a megújulás, vér-
frissítés, a már hagyomány-
nyal rendelkező programok 
újragondolása, aktuálissá és 
érdekessé tétele. A sablonsze-
rű, unalmas ismételgetésnek 
nem vagyok a híve. Sokat éltem 
Nagyváradon, ahol a különféle 
művészeti műhelyek, diákszö-
vetségek, galériák jelentékeny 
tradícióval bírnak. Sok inspirá-
ciót kaptam ezektől, és itthon 
is megpróbálom kamatoztatni 
ezt a tapasztalatot és tudást. 
Azon gondolkodunk, hogy „Az 
év édesanyja” rendezvényünk 
rajzversenyét, hogyan és mi-
lyen módon tudnánk kinyit-
ni, még több gyermeket és 
felnőttet megnyerni annak az 
ügynek, hogy valljanak vizuális 
módon a szülői szeretetről. A 
magyar irodalomban számos 
nagy anyaversről tudunk (Jó-
zsef Attila Mamájától kezdve 
Petőfi Anyám tyúkján át Csoóri 
Sándor Anyám fekete rózsa 
című verséig) – lehet, hogy ez 
lesz az a nyomvonal, amin elin-
dulunk. A másik közelgő fejle-
mény: a Pircsike konzorciumi 
partnere a létrejövő Hajdú Mú-
zeumnak egy kézműves udvar 
kialakításával kapcsolatban. 
Ehhez a megtisztelő, nagy fel-
adathoz is komoly reményeket 
fűzünk!

Azért jöttünk létre, hogy gazdagítsuk a várost

Vámospércs és Érmind-
szent (Ady Endre szülőfaluja) 
közötti távolság közúton 65 
km. Nagykároly, a költő egyik 
iskolavárosa (itt írta első verse-
it), 50 km. Folytassuk tovább: 
érettségi iskolavárosa Zilah, 
115 km, joghallgató iskolavá-
rosa Debrecen, 20 km, költői 
megmutatkozásának színhelye 
Nagyvárad, 65 km. Ady Endre 
gyermek-, ifjú- és fiatal felnőtt 
korának helyszínei, tájai, em-
beri karakterei, összességében 
az a valóság, amibe beleszüle-
tett és amiből táplálkozott, sok 
helyen érintkezik a mi őseink 
valóságával. Ady a közelünk-
ben látta meg először az ég 
kékjét, itt élt, személyiségé-
nek mélyrétege itt alapozódott 
meg, innen fejlődött azzá, aki 
ezeken az adottságokon túltéve 
egy nemzet számára vált meg-
határozó alkotóvá. Talán nem 
véletlen, hogy közel érezzük 
magunkhoz őt. Április 13-án a 
költő halálának centenáriumá-
hoz kapcsolódva két esemény-
nek is helyet adott a Művelődé-
si Ház és Könyvtár. Az „Értől az 
Oceánig” címmel megrende-
zett megyei szavalóversenyün-
kön közel 40 versmondó vett 
részt, képviselve a házigazda 
város mellett Hajdúszoboszlót, 
Mikepércset és Szilágybagost. 
A szoros versenyen a követke-
ző eredményeket állapította 
meg a Ménes Andrea, Mercs 
János (zsűrielnök, a Csokonai 
Színház színművésze), Somo-
gyi László Gábor és Korpa Ta-
más összetételű zsűri. Az 1-4 

osztályosok között első helye-
zést ért el: Plavecz Zoé, máso-
dik lett Balázs Máté, harmadik 
pedig Szabó Nóra. A rekordin-
dulóval jelentkező 5. osztályo-
sok között első lett Pálfi Sára, 
második Plavecz Kincső, har-
madik pedig Tömöri Marcell. 
A 6-7. évfolyamosok versenyé-
ben Petruska Kristóf végzett az 
élen, Ács Panna lett a második, 
Szarvas Léna (Hajdúszoboszló) 
pedig a harmadik. A felnőttek 
mezőnyében Szabóné Tóth 
Andrea diadalmaskodott Szar-
vas Szilárd (Hajdúszoboszló) 
és Nagy Nándor (Szilágybagos) 
előtt.

A szavaló-
versenyt kö-
vetően – egy 
időben, a pro-
testáns Ady-
hoz nagyon is 
illő módon, a 
déli harang-
szóval – nyílt 
meg a „Ki lá-
tott engem?” 
című orszá-
gos Ady ex 
libris pályá-
zat mintegy 
200 munkájá-
ból létrejött 
kiállítás. A 
tárlat – ami 
júniusig bárki 
számára meg-
t e k i n t h e t ő 
– rendhagyó 
tükörterem-
ként fogadja 
az érkezőket 

azáltal, hogy a tér minden pont-
jára Ady-arcokat, Ady-motívu-
mokat és Ady-sorokat helyeztek 
el a kurátorok. A pályázat ered-
ményei a következők. Ifjúsági 
kategóriában első helyezést ért 
el Sándor Ákos (Vámospércs), 
második lett Nagy Eszter (Deb-
recen), megosztott harmadik 
pedig Nagy Anna Berta (Hód-
mezővásárhely) és Ónodi Sára 
(Szeged). A felnőttek között 
kiemelt első díjban részesült 
Réti András grafikusművész 
Tatáról. Az ex libris pályázatra 
az ország következő települé-
seiről érkeztek munkák: Atkár, 

Álmosd, Bagamér, Berettyó-
újfalu, Budapest, Debrecen, 
Ecser, Érd, Fülöp, Győr, Harka, 
Hódmezővásárhely, Kokad, Le-
ányfalu, Miskolc, Nagyvárad, 
Nyírbátor, Nyíregyháza, Salgó-
tarján, Somoskőújfalu, Szeged, 
Szolnok, Szuhogy, Tata, Tépe, 
Vámospércs, Várpalota, Zala-
egerszeg, Zilah. 

A rendezvények Vá mos-
pércs Városi Önkormány-
zat, a Művelődési Ház és 
Könyvtár, valamint a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület szervezésében való-
sultak meg.

Akikre büszkék vagyunk!

Elkezdődött az elkövetkező évek 
legfontosabb útfejlesztési projektje!
Örömmel tájékoztatom minden kedves városlakónkat, hogy elkezdő-

dött a 48-as számú főút Vámospércs belterületi szakaszának felújítása! A 
munkálatok végeztével egy sokkal biztonságosabb, tartósabb, szerkezeté-
ben erősebb, küllemében impozánsabb fő közlekedési útvonalunk lesz! 
A felújítás persze komoly kihívást is jelent a mindennapi életünkben: 
számos ideiglenes lezárással, félpályás közlekedéssel jár; ezért minden-
ki türelmét, megértését kérjük! Ezeket a kisebb áldozatokat egy sokkal 
nagyobb, minden lakosunkat érintő cél érdekében hozzuk! Kérjük Önö-
ket, hogy jó szándékú észrevételeikkel segítség a beruházás sikerességét! 
Alább közöljük Pinczés Tibor műszaki igazgató részletes ütemtervét.

Ménes Andrea
polgármester

Tájékoztató a „48. sz. főút 18+700 – 20+285 km sz. közötti sza-
kasz 11,5 tonnás burkolaterősítés kivitelezési munkái”-ról

A tervezett útfelújítás Debreceni utcai üdvözlő táblától a Béke 
utca Arany János utcai csatlakozásáig tart. A kivitelezés során fel-
bontásra kerül a főút teljes meglévő útpályaszerkezete és útsze-
gélyeinek egy része is. A főúton a jelenlegi útgeometriával meg-
egyező felületen teljesen új -11,5 tonna tengelyterhelésre mérete-
zett- pályaszerkezet készül. A szakaszon érintett útcsatlakozások 
– a tervek szerinti változó hosszban – újraaszfaltozásra kerülnek.

A Városháza és az Arany János utca között (a páratlan olda-
lon a 13 és a 33 szám között) a főúttal párhuzamos kialakítású 
parkolósáv épül. A főút 20+248,26 km szelvényében lévő Nyírvíz 
csatorna (Létai-ér) feletti kishíd teljes felújítása is megtörténik. 
Az építési munkák várhatóan szeptember végéig tartanak.

A főpálya kivitelezését 11 ütemben, szakaszos jelzőlámpás for-
galomszabályozás alatt történő félpályás útlezárással tervezzük 
megvalósítani. Sajnos a félpályán lezárásra kerülő 250 - 300 m 
hosszú szakaszok a forgalom folyamatos akadályoztatását ered-
ményezik. E mellett a felbontott – vagy építés alatt lévő – szaka-
szoknál az ingatlanok megközelítése is nehézkes lesz. Ezekről az 
akadályokról a helyszíni építésvezetőnk időben tájékoztatást fog 
adni (szórólapokkal és személyesen a helyszínen).
A szakaszos lezárások várható ütemezése:
1. ütem: 
-18+700 - 19+000 jobb o. 2019.03.19.–2019.04.09.
Lezárás a Debreceni utcán 3030/2 Hrsz-től a 22 hsz között jobb 
oldalban (Járdás oldal)
Tulipán u. lezárva, kerülni lehet : Báthori vagy Tóth Árpád felé 
Orgona u. lezárva, kerülni lehet : Bocskai v. Vörösmarty felé
- Buszmegálló: 19+605 – 19+626 bal o. 2019.03.19.–2019.04.24.
Lezárva a 986 Hrsz előtti buszmegálló. (MOL kút oldalában és 
közelében)
-48-as út, 4807-es út, és 4905-ös út csomópont közepe (kb 10x11 
m-es nyolcszög). Időpont: 2019.03.20.–2019.04.09.
-20+000 - 20+285 bal oldal. Időpont: 2019.03.19.–2019.04.13.
Lezárva a Béke utca a Váci Mihály és Arany János utca között bal 
oldalban. (Posta oldala)
Váci Mihály lezárva, kerülni lehet : Nagy utca, Csokonai utca út-
vonalon.
2.ütem:   
-19+600 - 19+850 bal oldal. Időpont: 2019.03.28.–2013.04.24.
Lezárva 986 hrsz. előtti buszmegállótól a lámpás csomópontig 
bal oldalban.
3. ütem: 
-18+700 - 19+000 bal oldal. Időpont: 2019.04.13.–2019.05.02.
Lezárás a Debreceni utcán 3030/2 hrsz-től a 22. hsz. között, bal 
oldalban.
Tulipán utca lezárva, kerülni lehet: Báthori vagy Tóth Árpád utca 
felé. 
Orgona utca lezárva, kerülni lehet: Bocskai vagy Vörösmarty utca 
felé.
-19+850 - 20+000 bal oldal. Időpont: 2019.04.13.–2019.05.02.
Lezárva Béke utca a Váci Mihály és a lámpás csomópont között 
bal oldalban.
Jókai utca lezárva, Béke utca felől egyirányú.
4. ütem: 
-19+600 - 19+850 jobb oldal. Időpont: 2019.04.25.–2019.05.13.
Lezárva Debreceni utcán a 61/15 hrsz-től a lámpás csomópontig 
jobb oldalban.
5. ütem: 
-19+000 – 19+300 jobb oldal. Időpont: 2019.05.07.–2019.05.25.
Lezárás a Debreceni utcán a 22 hsz. és a Petőfi Sándor utca között 
jobb oldalban.
Tóth Árpád utca lezárva, kerülni lehet: Tulipán vagy Malom utca 
felé.
Szőlős utca lezárva, kerülni lehet: Orgona vagy Petőfi utca felé.
-20+000 – 20+285 jobb oldal. Időpont: 2019.05.07.–2019.05.25.
Lezárva a Béke utca a Váci Mihály és Arany János utca között jobb oldalban.
Váci Mihály lezárva, kerülni: Nagy utca, Csokonai utca útvonalon.
6. ütem: 
-19+600 – 19+850 középső sáv. Időpont: 2019.05.07.–2019.05.25.
Lezárás a Debreceni utcán a 61/15 hrsz-től a lámpás csomópontig 
középső sávban.
7. ütem: 
-19+850 – 19+970 középső sáv. Időpont: 2019.05.28.–2019.06.13.
Lezárva Béke utca a Váci Mihály és a lámpás csomópont között 
középső sávban.
-19+000 – 19+300 bal oldal. Időpont: 2019.05.28.–2019.06.13.
Lezárás a Debreceni utcán a 22 hsz. és a Petőfi Sándor utca kö-
zött, bal oldalban.
Tóth Árpád utca lezárva, kerülni lehet: Tulipán vagy Malom utca felé.
Szőlős utca lezárva, kerülni lehet: Orgona vagy Petőfi utca felé.
8. ütem: nincs (köt a ckt útalap)
9. ütem: 
-19+300 – 19+600 jobb oldal. Időpont: 2019.06.13.–2019.06.28.
Lezárás a Debreceni utcán a Petőfi Sándor utca és a 61/15 hrsz. 
között jobb oldalban.
Petőfi és Patika utca lezárva, kerülni lehet: József Attila vagy Nagy utca felé.
Malom utcáról csak jobbra lehet fordulni a 48-as főútra .
-19+850 – 20+000 jobb oldal. Időpont: 2019.06.13.–2019.06.28.
Lezárva Béke utca a Váci Mihály és a lámpás csomópont között 
jobb oldalban.
10.ütem:
-Kossuth Lajos utca (4807 j. út) és Nagy utca (4905 j. út) aszfalto-
zása. Időpont: 2019.06.22.–2019.06.30.
11.ütem:
-19+300 – 19+600 bal oldal. Időpont: 2019.07.01.–2019.07.16.
Lezárás a Debreceni utcán a Petőfi Sándor utca és a 61/15 hrsz. 
között bal oldalban.
Petőfi és Patika utcáról csak balra lehet fordulni a 48-as j. főútra.
Malom utca lezárva, kerülni lehet: Tóth Árpád vagy Kossuth utca felé.
A Létai-ér kishídjának a felújítása kb. 2019.04.01. – 2019.06.30. kö-
zötti időszakban történik meg. Az aszfalt kopóréteg készítése a 
teljes szakaszon kb. 2019.07.20. – 2019.08.06. Az ezt követő időszak-
ban a padkaépítési, járdaépítési, burkolatjel festési és táblázási, 
valamint a tereprendezési befejező munkálatok készülnek el.

Pinczés Tibor, műszaki igazgató, D-Profil Kft



Habár hivatalosan a Kálmá-
nok október 13-án ünneplik 
névnapjukat, most egy elő-
adás erejéig március 29-én, a 
színházi világnap közelében 
hívták össze az ünnepi zsúrt, 
hiszen ekkor mutatták be vá-
rosunkban Hajdu Szabolcs 
Kálmán Nap című darabját a 
Látókép Ensemble színészei.  
Az előadásra rendhagyó mó-
don nem a színházteremben, 
hanem a Művelődési Ház és 
Könyvtár emeleti kiállító-
termében került sor. A titok 

nyitja felfejthető: az Oscar-
díjra jelölt rendező lakás-
színházi körülmények közé 
álmodta meg darabját. Vagyis 
egy olyan kicsi térbe, ahol a 
közönség és a színészek közti 
klasszikus határ elmosódik, 
közvetlen közelről szemlél-
hetünk minden rezdülést, 
drámai vagy vidám helyzetet. 
Ebben a sorrendben: drámai 
és vidám. Vagy a kettőt ötvöz-
ve: keserédes. A darab két há-
zaspár, két feleség és két férj 
életére, a feleségek és férjek 

közti bonyolult érzelmi és 
lelki viszonyokra enged rá-
látást, nagy színészi játékok-
kal bemutatva egy névnapi 
látogatás viszontagságait. A 
Kálmán Nap a magyar közép-
osztály életéről készült pilla-
natfelvétel. A darabot köve-
tően Hajdu Szabolcs és Térey 
János beszélgetésére került 
sor Korpa Tamás moderálá-
sával.  Térey János – aki ké-
szülő memoárjában számos 
szöveget szentel vámospércsi 
nyarainak leírására – a Pécsi 

Országos Színházi Találkozó 
főválogatójaként remek rálá-
tással rendelkezik a kortárs 
színházi világra. A beszélge-
tés végén az is kiderült, hogy 
Hajdu Szabolcs és felesége, 
a Kálmán Napban is fellépő 
Török-Ilyés Orsolya készülő 
új projektjében a kultikus er-
délyi színésznő, Illyés Kinga 
lehallgatási dossziéit próbál-
ják szóra bírni hangjáték for-
májában.

Kálmán Nap márciusban?

Elpattant egy húr, 
Arrivederci Amore, Ábrán-
dos szép napok – e három 
zeneszám nélkül elképzel-
hetetlen az elmúlt harminc 
év magyar könnyűzenéje! 
Hát igen, hosszú idő telt el 
azóta, hogy 1983 júniusában 
létrejött a Dolly Roll együt-
tes, többek között az azóta 
már elhunyt Flipper Öcsi 
vezetésével. A csapat még 
ebben az évben megjelen-
tette első nagylemezét, Va-
káció címmel, ami három 
hónap alatt aranylemez lett, 
fél év alatt platina, ez pedig 
250.000-es eladott példány-
számot jelent… A közönség 
egy csapásra elfogadta 
őket, az együttes nagy 
sikereket ért el külföld-
ön is, felléptek Ausztri-
ában, Németországban, 
Bulgáriában, Szlovákiá-
ban, Lengyelországban, 
Romániában, Olaszor-
szágban, Ukrajnában, 
Jugoszláviában és Cseh-
országban; népszerű-
ségüket megőrizték 
Flipper Öcsi kiválása 
után is. Az együttes 
frontembere az idén 
70 éves Dolly, a magyar 
könnyűzene egyik leg-
elismertebb énekes-

nője, Magyarország rock ’n 
roll, rockabilly királynője. 
Ő az egyedüli olyan magyar 
énekesnő, aki együttesével 
közel 100 ezer fizető néző 
előtt koncerezett az ország 
legnagyobb stadionjában 
1995-ben. Az EMeRTon-díjas 
énekesnő életéről – stíluso-
san Dollywood Story címmel 
– könyv jelent meg 2001-
ben. Az együttes 2017 máju-
sa óta Dolly Plusssz néven 
koncertezik. Lehull a lepel, 
a 2019-es Hajdú Napok egyik 
fellépője, aki élőzenés, in-
gyenes nagykoncertet ad: a 
Dolly Plussz!

Dolly Vámospércsre 
készül!

„Adjon a jó isten, / Boldog 
ünnepeket! / Mindenféle 
jókkal / Lásson el titeket. / Az 
öreg nagyapám / Ily köszön-
tőt hagyott, / Örvendjetek 
vígan, / Jézus feltámadott. / 
Öröm ez tinéktek, / Énnekem 
és másnak, / De én is örülök 
/ A hímes tojásnak. / Adjanak 
hát nékem / Néhány piros to-
jást, / Hogy jó kedvvel menjek 
/ Az utamra tovább.” – hang-
zik a hajdúsági köszöntés. És 
valóban, a keresztények leg-
örömtelibb ünnepe a Húsvét 
(idén április 21-22.), amikor 
Jézus Krisztus kereszthalálá-
val megváltotta az embere-
ket és feltámadt a halálból. 
A húsvéti ünnepkör Virágva-
sárnappal (Jézus diadalmas 
jeruzsálemi bevonulásának a 
megemlékezésével) kezdődik 
és fehérvasárnappal zárul. A 
hamvazószerdától húsvétva-
sárnapig tartó időszak pedig 
a húsvéti előkészület ideje. 
A Húsvéttal habár betetőző-
dik, nem ér véget a keresz-
ténység mozgalmas tavasza. 
Húsvéttól számítva az ötve-
nedik napon, vagyis a húsvét 
utáni hetedik vasárnapon és 
hétfőn ünnepeljük pünkös-
döt, a Szentlélek kiáradását, 
az Egyház születésnapját. 
Az Apostolok Cselekedetei 
a következőképpen jegyzi 
fel a pünkösdi csodát: „Ami-

kor pedig eljött a pünkösd 
napja, és mindnyájan együtt 
voltak ugyanazon a helyen, 
hirtelen hatalmas szélroham-
hoz hasonló zúgás támadt 
az égből, amely betöltötte 
az egész házat, ahol ültek. 
Majd valami lángnyelvek je-
lentek meg előttük, amelyek 
szétoszlottak, és leszálltak 
mindegyikükre. Mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel, és 
különféle nyelveken kezd-
tek beszélni; úgy, ahogyan a 
Lélek adta nekik, hogy szólja-
nak.” Lassan 500 éve tesznek 
közös tanúságot Krisztus 
mellett a Csíksomlyóra elza-
rándokoló hívek szerte a Kár-
pát-medencéből. A Pircsike 
Vámospércsi Közművelődé-
si Egyesület szervezésében 
idén is lehetőségünk lesz a 
hit közös megélésére. A jú-
nius 7-én induló és június 
10-én visszatérő vámospércsi 
zarándokok részt vehetnek 
a Kissomlyó és Nagysomlyó 
közti nyeregben tartandó 
szabadtéri szentmisén; míg 
útközben meglátogatják a 
parajdi sóbányát, a Szent 
Anna-krátertavat, Csíksze-
reda, Brassó, Nagyszeben és 
Gyulafehérvár belvárosát. 
A csíksomlyói találkozásról 
júliusi számunkban részlete-
sen is olvashatnak.

Húsvét és Pünkösd: a 
feltámadás és a kiáradás 

ünnepei
A Vámospércsi Téka hely-

történeti cikkei után új ro-
vatunkban településünk és 
térségünk jellegzetes növé-
nyeinek bemutatására vállal-
kozunk.  A Vámospércsi Nö-
vénykalauz első bejegyzése 
az ezüsthársat járja körül. A 
költői hangzású ezüsthárs 
Délkelet-Európából és Kis-
Ázsiából származik. A Balkán 
jellegzetes növénye, ami a 
Kárpát-medencében éri el 
elterjedési területének északi 
határát. Gyakran láthatjuk a 
városokban is, mert jól tűri a 
szárazságot és ezért szívesen 
telepítik díszfának. Magas ter-
metű (25–30 m), szabályos, 

koronája fiatalon kúp alakú. 
A törzse egyenes, a kérge 
sima, zöldesszürke, idősebb 
korában finom repedések tar-
kítják. Forró nyári napokon 
az ezüsthárs levelei többé-ke-
vésbé függőleges helyzetbe 
állnak, vagy fonákukat for-
dítják a Nap felé, hogy csök-
kentsék a párologtatást. Őszi 
lombja aranysárga. Rendkívül 
ízletes méze túltesz a kis- és 
nagylevelű hárs mézén.  Az 
egyik legszebb hazai fajtáját 
a szelestei kastélyparkban te-
kinthetjük meg. 2010-ben az 
ezüsthársat választották az Év 
Fájának Magyarországon.

Vámospércsi Növénykalauz

Lakóinkat és olvasó-
inkat már több ízben tá-
jékoztattuk arról, hogy 
Vámospércsen a hajdú 
hagyományokat megele-
venítő kiállító- és bemu-
tatótér, látogatóközpont, 
kézműves udvar és tema-
tikus játszótér épül. 2017. 
június 27-én a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium kép-
viseletében eljáró Magyar 
Államkincstár Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatósága és 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat között létrejött a 
támogatói szerződés. Az el-
következendő hónapokban 
megkezdődött a projekt 
részletes műszaki-szakmai 
kidolgozása, néhány hete 
pedig a konkrét műszaki 
kivitelezés is. A projekt 
keretében az önkormány-
zat megvásárolta a Móricz 
Zsigmond utca 1. szám alat-
ti ingatlant, aminek teljes 
műszaki, építészeti felújí-
tása látványos szakaszához 
érkezett. A felújítás során 
az épülethomlokzat – az 
energetikai korszerűsítést 
követően – visszakapja ere-
deti arculatát; beépítésre 
kerül a terasz, elkészül a 
fogadótér, a vizesblokk, a 
négy kiállítóterem. Megkez-
dődött az épület mögötti 
tér rendezése, a kézműves 
ház felépítése is. Cikkünk-
ben virtuális sétára hívjuk 
a Vámospércsi Hírek olva-
sóit, amelyben végigjárjuk 
a majdani múzeumot és 
felmérjük jellegzetessé-
geit. A múzeum szakmai 
koncepcióját Korompainé 

Mocsnik Marianna etnog-
ráfus, megyei múzeumi 
koordinátor dolgozta ki. 
A fogadótérben terveink 
szerint elhelyezésre kerül a 
hajdúk közös címere (Éger-
házi László fafaragó mun-
kája), amely szimbolizálja 
a hajdú jogokat gyakorlók 
összetartozását. A címer 
mellett kerül elhelyezésre a 
hajdúviseletben álló bábú, 
kezében fegyvermásolattal. 
Bocskai fejedelem faragott 
portréja és intelme hívja 
időutazásra a látogatókat. 
Az egyik kiállítóterem a ka-
tonáskodó hajdúk négy cso-
portjára hívja fel a figyel-
met (királyi vagy végvári 
hajdúk; magánföldesúri 
hajdúk; a régi hajdúváros-
ok lakói; a kis bihari haj-
dúvárosok lakói), térké-
pekkel, mágnestáblákkal, 
interaktív eszközökkel. A 
terem közepére hatalmas 
utazóládákat terveztünk, 
amelyek ruhamásolatokat 
tartalmaznak. Az egyes haj-
dú csoportok megismerése 
után, az utazóládák, amik 
addig ülőalkalmatosságnak 
is szolgáltak, kinyílnak és 
ki-ki a neki tetsző öltözék-
be bújva gyalogos vagy lo-
vas hajdúként, vagy főúri 
öltözékben folytathatja a 
látogatást a Fegyverterem-
ben. Az időutazást a kö-
vetkező terem falán végig-
futó szemléletes idővonal 
segíti, amellyel a hajdúk 
nagy háborús időszakait 
követhetjük végig. Az in-
gatlan udvarán tervezett 
a település adottságainak 

megfelelő kézműves udvar 
kialakítása is, amely egy-
ben múzeumpedagógiai 
foglalkozásoknak is helyet 
biztosít. Életkor-független, 
családbarát megoldások ke-
rülnek kialakításra – a csa-
lád minden tagja kipróbál-
hatja, megismerheti a régi 
népi mesterek technikáit. 
A hajdú kiállító- és bemuta-
tóteremből egy rövid sétá-
val érhető el az ügyességet 
és a rátermettséget próbára 
tevő tematikus játszótér. A 
gyerekek hét játékos elem-
ből álló próba teljesítésé-
vel bizonyíthatják, hogy ki-
váló hajdú válhat belőlük: 
ügyesség, bátorság, pon-
tosság, erő, leleményesség, 
kitartás, gyorsaság. „Olyan 
intézményben gondolkod-
tunk, ami nem egy sokadig 
Hajdú Múzeum, hanem tud-
ja, hogy mit akar, mit tud, 
és hogy a látogatói mit vár-
hatnak el tőle. Elsősorban a 
gyerekekre koncentrálunk, 
és az élményszerű befoga-
dást részesítjük előnyben, 
ezért helyezünk el néhány 
készségfejlesztő és interak-
tív eszközt az épületben. 
Aki végigjárja a múzeumot, 
kap egy átfogóbb, de egy-
szersmind részletgazda-
gabb képet a hajdú múltról 
és mindennapokról. A mú-
zeum kiegészítő egységei, 
a játszóvár és a kézműves 
udvar azt a szándékot erő-
sítik, hogy az intézmény 
hosszabb időre kínáljon 
elfoglaltságot látogatói szá-
mára” – nyilatkozta Ménes 
Andrea polgármester.

Itt hamarosan múzeum nyílik!


