
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

XXIX. évfolyam, 86. szám
2019. május

Ingyenes újság

Polgármesteri napló

„szeretettel intvén mind 
az erdélyieket és magyaror-
szági híveinket az egymás 
közt való szép egyezségre, 
atyafiúi szeretetre. Az erdé-
lyieket, hogy Magyarország-
tól, ha más fejedelemség 
alatt lesznek is, el ne sza-
kadjanak. A magyarorszá-
giakat, hogy az erdélyieket 
el ne taszítsák, tartsák ő 
atyafiainak és ő véreknek, 
tagjoknak…”

A fenti idézet egy 400 
évnél is régebbi végrende-
letből származik, mégis tö-
kéletesen és kristálytisztán 
érthető. Érthető nyelvében, 
nyelvtanában, szókincsében, 
és érthető szellemiségében, 
üzenetében, felhívásában a 

mai kor emberé-
nek is. Csodálatos 
a magyar nyelv, 
hiszen első nyelv-
emlékeinkig, a 
Halotti beszéd 
és könyörgésig, 
az Ómagyar Má-
ria-siralomig, a 
Gyulafehérvári 
sorokig vissza 
tudunk tekinteni 
szótár nélkül a 
történelemben. 
Csak összehason-
lításképpen jegy-

zem meg: Shakespeare angol 
nyelvét a mai angol beszélők 
már nem értik magyaráza-
tok és szószedetek nélkül. A 
végrendelet Bocskai István, 
Magyarország és Erdély feje-
delme, a Magyarok Mózese, 
a Hajdúk Édesatyja politikai 
testamentuma. Nagyon ne-
héz időket éltek akkoriban 
eleink. Bocskai és a megma-
radt Magyarország az Erdélyi 
Fejedelemséggel folyamatos 
ütközőzónaként létezett a 
két nagyhatalom, a két világ, 
a két vallás, a két kultúra, a 
Nyugatot jelképező Habs-
burg Birodalom és a Keletet 
megtestesítő Oszmán Biro-
dalom között. Bocskai bámu-
latos diplomáciai érzékkel és 
katonai sikerekkel (amelyek-

ben leghűségesebb támoga-
tóinak, a hajdúknak kulcssze-
repe volt) elérte, hogy a két 
nagyhatalom között a mér-
leg nyelve lehessen. A nagy 
történelmi fordulat, a Habs-
burgok ellen indított szabad-
ságharc döntő mozzanata itt 
játszódott a közelünkben, 
nem egészen húsz kilométer-
re, Álmosd és Bihardiószeg 
határában, 1604. október 
14-ről 15-re virradó éjszaka. 
A győzelmet követően Bocs-
kai újabb területeket foglalt 
vissza, bevonult Debrecen-
be, Nagyváradra, Kassára; 
kiszélesítette bázisát, hiszen 
a hajdúk és az elnyomott 
jobbágyok után a városi pol-
gárság, a köznemesség és a 
főnemesség támogatását is 
elnyerte. Nemzeti egységet 
teremtett: ez a kulcsmondat. 
Halálos ágyán pedig olyan 
útmutatást adott, ami mind 
a mai napig érvényes: az a 
magyar jövő záloga a Kárpát-
medencében, ha a magyarok 
összefognak, egységet alkot-
nak, tisztelettel és jó szívvel 
viszonyulnak egymáshoz. Ha 
mi nem fogunk össze, senki 
sem segít rajtunk. Idézzük a 
Szózat néhány sorát: „S a sírt, 
hol nemzet süllyed el, / Né-
pek veszik körül, / S az em-
ber millióinak / Szemében 

gyászkönny ül.” A sor végére 
én mindig kérdőjelet gon-
dolok: valóban gyászkönny 
ülne a környező népek la-
kóinak szemében, ha ismét 
végveszélybe kerülne a ma-
gyar nemzet? Nem hinném. 
99 évvel vagyunk az első 
világháborút lezáró trianoni 
békediktátum után, amikor 
az egykori Magyarország 
területének 2/3-a, lakossá-
gának 1/3-a a létrejövő új 
országokhoz került. 15 évvel 
vagyunk a 2014. december 
ötödikei kettős állampolgár-
ságról döntő sikertelen nép-
szavazás után. Ha a számok 
szimbolikájánál maradunk: a 
nemzeti megmaradás 24. órá-
jába sodródtunk? Meggyőző-
désem, hogy nem. 2010-ben 
ismét olyan nemzeti és pol-
gári értékeket valló kormány 
került hatalomra, amelynek 
egyik első cselekedete a ha-
táron túli nemzettestvérek 
számára a kettős állampol-
gárság lehetőségének meg-
teremtése volt! Sorra nyíltak 
a konzulátusokon, nagykö-
vetségeken azok a hivatalok, 
amelyek a gyors ügyintézés-
ét megkönnyebbítették! Jú-
nius negyedikét, a trianoni 
békeszerződés napját pedig 
a Parlament, Kövér László és 
Semjén Zsolt kezdeményezé-

sére a Nemzeti Összetartozás 
Napjává avatta. Ezen a napon 
a veszteségre és a szétsza-
kított országra való emlé-
kezés mellett egyre inkább 
az összefogás, az egységko-
vácsolás, a közösségépítés 
feladatára kell összpontosí-
tanunk! „Ez a mi munkánk; 
és nem is kevés” – írja Jó-
zsef Attila. Határ menti vá-
rosként, Bocskai hajdúinak 
utódaként nem szívlelhetjük 
meg elégszer a fejedelem 
testamentumát. 2016. szep-
temberében önkormány-
zati és kultúrdiplomáciai 
együttműködést kötöttünk 
az erdélyi Szilágybagossal. A 
2018-as Hajdú Napokon meg-
erősítettük ezt a vállalást 
testvérvárosunk első embe-
rével, Marina Ida-Magdolna 
polgármester asszonnyal 
a Szilágybagost bemutató 
tematikus nap alkalmával. 
Együttműködésünk töret-
len, felelősséget vállalunk 
a másik közösségéért! En-
nek a felelősségvállalásnak 
újabb letéteményese lehet 
a Nemzeti Összetartozás 
Napjának megünneplése 
Vámospércsen. Június ne-
gyedikén nyílik meg a Műve-
lődési Ház és Könyvtárban 
Szabó Tamás szilágybagosi 
születésű, Kolozsváron élő 

képzőművész erdélyi kas-
télyokat bemutató fotókiál-
lítása, valamint levetítésre 
kerül Faragó Annamária 
Menaságra repülj című doku-
mentumfilmje, ami a székely 
emberek humorát, örömeit 
és könnyeit viszi vászonra, 
tudósítva arról, hogy az anya-
országtól való elszigeteltsé-
gükben és elzártságukban 
is őrzik magyar gyökereiket 
és hagyományaikat. A film 
szereplői a falu lakói, akiket 
természetes környezetük-
ben filmeztek. Ezen az ünne-
pélyes alkalmon jelentjük be 
Vámospércs és Szilágybagos 
településvezetőiként az Ösz-
szetartozunk Díj alapítását. 
A díjban évente két szemé-
lyiség részesülhet – egy 
anyaországi és egy határon 
túli –, akik kimagasló szak-
mai, tudományos vagy mű-
vészeti eredményeik mellett 
példamutató közösségi mun-
kát is végeznek. Kívánom, 
hogy minél többen legyünk 
és minél többen nyilvánít-
suk ki június negyedikén az 
„egy vérből valók vagyunk” 
hitvallását.

Ménes Andrea
polgármester

Adjunk esélyt az utánunk jövő nemzedékeknek!
Lassan ötödik éve törek-

szünk arra, hogy felhívjuk az 
ország és a kontinens lakói-
nak figyelmét a mindennap-
jainkat, megszokott életün-
ket és a jövőt veszélyeztető 
folyamatokra. Mégis szinte 
hihetetlen, hogy sokan ké-
pesek félvállról venni féltve 
őrzött örökségünk jövőjét, 
amiért elődeink küzdöttek, 
áldozatot vállaltak, otthont, 
házat, hazát teremtettek. 
Megőrizték történelmünk 
kincseit, hagyományainkat, 
kultúránkat, mindennapi éle-
tünket meghatározó értéke-
inket. Most fizetett lobbisták 
készülnek arra, hogy saját 

érdekükben, vagy megbízó-
ik utasítására elárulják saját 
nemzetük örökségét, az ösz-
szetartó és megtartó erőt 
jelentő értékközösségüket. 
Meggyalázzák azoknak a 
hősöknek az emlékét, akik 
megteremtették, megvédték, 
óvták és gyarapították orszá-
gukat, minden tőlük telhetőt 
megtettek annak érdekében, 
hogy saját népüknek hazája 
legyen és maradjon. 

Sokszor ez sem volt elég, 
sokszor a túlerő eltiporta a 
függetlenségi harcokat, de 
őseink, elődeink évszázad-
okon keresztül át tudták örö-
kíteni bennünk a szabadság 

iránti feltétlen 
vágyat és elkö-
telezettséget, az 
önrendelkezés 
c s o r b í t h at at -
lanságának igé-
nyét. Át tudták 
adni az érzést, 
az örök köte-
léket jelentő 
egymás iránti 
tiszteletet és 
szeretet, ami 
egyben tartott 

bennünket, megvédett, de 
egyben összekapcsolt Euró-
pa népeivel.

Mindezt most látható és 
lappangó veszély fenyegeti, 
mert nem egyetlen harcot 
kell megvívnunk, hanem egy 
vallási, kulturális és érték-
rendet eldöntő háborút, ami 
a legújabb kori invázióval 
kezdődött.

Nem lesz elég a lelki paran-
csolatnak eleget téve szava-
zatunkkal hitet tenni a haza 
iránti elkötelezettségünk 
mellett. Fel kell világosítani a 
megtévesztetteket és a hitet-
lenkedőket, hogy eljöhet az 
a korszak, amikor ezekre az 
időkre úgy tekintenek majd 
vissza, hogy valójában ez volt 
a végjáték. Védjük meg az 
örökségünket, hogy el 
tudjunk számolni a lelki-
ismeretünkkel, gyerme-
keink és unokáink büsz-
keséggel emlékezzenek 
ránk, a jövő magyarjai 
szabadon és szeretetben 
éljenek.

Tasó László
országgyűlési képviselő

Alapkőletétel – a fejlődés alapja
2019. április 24-én letet-

ték a 48. számú főút Debre-
cen és Nyírábrány, illetve az 
országhatár közötti szakasz 
fejlesztésének alapkövét. A 
beruházás keretében össze-
sen 26,5 km hosszan a meg-
lévő 2x1 sávos útszakasz 
megerősítésére és szélesí-
tésére kerül sor. A felújítást 
mintegy 20 milliárd forint-
ból az Euroaszfalt Kft., a 
Ke-Víz 21 Zrt., valamint a 
Zemplénkő Kft. végzik el. 
A biztonságosabb közleke-
dés érdekében a baleseti 
gócpontoknál szintbeni 
csomópontok épülnek. A 
párhuzamos szervizutaknak 
köszönhetően csökken 
az útcsatlakozások száma, 
mely szintén megoldást je-
lent a jelenleg kialakuló bal-
esetveszélyes helyzetekre. A 
főúton Vámospércs belte-
rületi szakaszának munkáit 
az Euroaszfalt Kft. végzi el, 
a külterületi szakaszok ki-
vitelezését a Ke-Víz21 és a 
Zemplénkő Kft nyerte el. 
A beruházásban ennek a 
három kivitelezőnek a fel-

adata lesz a közvilágítási há-
lózat kiépítése is mintegy 5 
kilométeren, valamint pár-
huzamos szervizutak leasz-
faltozása 2,8 kilométeren. A 
48-as főút alapkőletételén – 
amelynek Vámospércs adott 
otthont – Ménes Andrea (Fi-
desz-KDNP) vámospércsi 
polgármester, Pántya Jó-
zsef, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő (NIF) Zrt. 
útfejlesztési igazgatója, 
Kiss Boglárka a NIF Zrt. szó-
vivője, Nyíri Béla (Fidesz-
KDNP) nyírábrányi polgár-

mester, Tasó László, a térség 
fideszes országgyűlési kép-
viselője, Mosóczi László, az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) köz-
lekedéspolitikáért felelős 
államtitkára, Türk László 
(Fidesz-KDNP) debreceni 
önkormányzati képviselő, 
Beke Péter, a Zemplénkő 
Kft. ügyvezető igazgatója és 
Bencze Gábor, a Ke-Víz 21 
Zrt. igazgatója vettek részt. 
Az ünnepségen fellépett 
a vámospércsi Búzavirág 
Gyermekkar is.



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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény. 130. §. alapján)
2019. április 30-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
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. 685 666 
Ujvári Ildikó (E.V.) 65012088-2-09 4287 Vámospércs, Bartók Béla u. 5. 119 600 
Deákné Szőcs Mária 
(E.V.) 64925468-1-29 4287 Vámospércs, Nagy u. 12. 140 950 

Id. Sós János 8332013429 4288 Vámospércs, Temető utca 7. 119 310 

Összesen: 1 789 776 

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. április 30-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 
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
Bazsi-Cool Kft. 26125880-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 336 460

Összesen: 5 533 696 

Házasságkötés:

Szabó Gábor éS HorvátH Mária

Tömöri ATTilA és Győrfi VikTóriA

Akik már nincsenek közöttünk:

téGláSi MiHály

rácz Gábor

NaGy SáNdor

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Téglási Mihály

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

Újabb útprojektek indulnak!
Tizenkét vámospércsi utca stabilizálását végezheti el a debreceni 

Truck-Food Kft. A munka során a kivitelezőnek oly módon kell terí-
tenie a zúzottkövet, hogy a földmunkák után útalapként is felhasz-
nálható legyen. A Csokonai, a Hegyalja, az Irinyi, a Kendereskert, 
az Orgona, a Rákóczi, a Petőfi, a Rózsa, a Szabadság, a Vörösmarty 
és a Zrínyi utca, valamint a Futona domb stabilizációs munkáira a 
téglási Szarka és Társa 2004 Bt. és a nyíradonyi Euro-River Kft. szin-
tén adott be árajánlatot.  A nyertessel május 2-án kötött szerződést 
Vámospércs Városi Önkormányzat. A Hajnal utca esetében a közbe-
szerzési eljárás eredményesen lezárult, a kivitelezővel megtörtént a 
szerződés megkötése és a munkaterület átadása. A Bartók Béla utca 
esetében a közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.

Ménes Andrea
polgármester

i s k o l A i  h í r e k
Április 17-én a Tankerületi felolvasó versenyen Balázs 

Máté (2.a) 1., Trencsényi Simon (2.b) 3. helyezést ért el. Felkészí-
tő nevelők: Jankovics Magdolna és Plaveczné Gábori Csilla.

A nyírábrányi iskola érdekes új versenyén hetedikeseink kép-
viselték iskolánkat. A gyerekeknek a történelmi kérdéseken túl 
a vitézi hétpróbában is jeleskedniük kellett. A csapattagoknak 
(Borsó Zoltán, Kovács Boglárka, Palfi Patrik és Takács Csaba 7.b 
osztályos tanulók) Danka Noémi és Fodor László pedagógusok 
segítettek a felkészülésben.

A Bolyai megyei matematikaversenyen Baranyi Fruzsina 
(5.a) és Nagy Gréta (6.a) vett részt Debrecenben.

Idén is csatlakoztunk a Méltóság Futófesztiválhoz. A kez-
deményező Magyar Hospice Alapítvány jelképe a nárcisz, ezért 
tanulóink és pedagógusaink sárga pólóban közösen tornáztak, 
futottak 20 percet az iskola udvar

Az EFOP-4.1.2 pályázat keretében iskolánk épületeinek felújí-
tása 428 millió forint értékben valósul meg. A pályázathoz kap-
csolódóan szeptembertől a 2., 3., 4. és 5. évfolyamon, majd ezt 
követően felmenő rendszerben bevezetésre kerül a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás csökkenését célul kitűző Komplex Alap-
program (KAP), vagy más néven Élménysuli. A leendő 6., 7. és 
8. évfolyamot és az elsősöket nem érinti a változás. A KAP-hoz 
kapcsolódóan a legtöbb pedagógusunk június és augusztus fo-
lyamán 120 órás módszertani továbbképzésen vesz részt.

Az előző tanévben egy, az idén már mindhárom hatodik osz-
tályunkat kiválasztották a természettudományos mérésre. 
Ezekre május 8., 9. és 10-én került sor. A méréseket külső mérés-
vezető szakember vezette. Még két országos mérés vár a gyere-
kekre: az idegennyelvi mérés május 22-én, az országos kom-
petenciamérés május 29-én lesz. Ezeken a hatodik és nyolcadik 
(illetve 10.) osztályos tanulók részvétele kötelező! A részletes tájé-
koztatást az érintett tanulók ellenőrzőjébe fogjuk beragasztani.

Tankáné Antal Irén

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Rácz gáboR

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Nagy sáNdoR

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

Kézműves udvar és tematikus játszótér 
is épül a múzeumhoz!

A Hajdú Kiállító- és Bemutatóterem udvarán a település adottsá-
gainak megfelelő Kézműves Udvar kialakítására is sor kerül, amely 
egyben múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is helyet biztosít. Élet-
kor-független, családbarát megoldások kerülnek előtérbe – a család 
minden tagja kipróbálhatja, megismerheti a régi fazekas techniká-
kat. Célja a térség kézműveseinek, népművészeinek összefogása, 
az egyedül kis gazdasági erővel rendelkező művészek felkarolása a 
népi mesterségek különböző területéről. A Hajdú Kiállító- és Bemu-
tatóterem egy rövid sétával érhető majd el az ügyességet és a ráter-
mettséget próbára tevő Tematikus Játszótér. A gyerekek hét játékos 
elemből álló próba teljesítésével bizonyíthatják, hogy kiváló hajdú 
válhat belőlük. Ez a hét erény pedig az ügyesség, a bátorság, a pon-
tosság, az erő, a leleményesség, a kitartás, a gyorsaság. A Hajdú Kiál-
lító- és Bemutatóterem a Kézműves Udvar és a Tematikus Játszótér 
az év 270 napján nyitva lesz, biztosítva ezzel az érdeklődők számára 
az egész éves látogathatóságot. Az Önkormányzat főszezonban heti 
5 napon, naponta 8 órában tartja nyitva az attrakciókat. A játszótér 
bárki számára, ingyenesen igénybe vehető attrakció. A képen a Te-
matikus Játszótér látványterve figyelhető meg.

Intézze önkormányzati ügyeit 
elektronikusan!

Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető 
Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vál-
lalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor két-
ségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól 
már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető 
az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül 
online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan in-
tézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. 
Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs 
feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkor-
mányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk 
nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és 
építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyúj-
tása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és 
még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a 
személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosz-
szú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től 
teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon 
keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, 
amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és 
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digi-
tális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első 
lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági 
és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szük-
séges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, 
gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezet-
kímélőbb módon tehetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett 
felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociá-
lis vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező 
ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a 
rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre 
kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármi-
kor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi 
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a 
folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrla-
pokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a 
vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcso-
latos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és 
aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is 
megtalálnak.

VÁLASZTÁSI KISOKOS
Európai Parlament tagjainak választása

2019. május 26.
Tisztelt választópolgárok!

2019. május 26. napján kerül sor az Európai Parlament tagjainak 
megválasztására. A választás 6,00 órától 19,00 óráig tart. A szava-
zókörök az elmúlt választás óta nem változtak. Vámospércsen 5 
szavazókör van az alábbi címeken: 

001. sz. szavazókör: Malom utca 2. Piremon Nyomda
002. sz. szavazókör: Béke utca 1. Polgármesteri Hivatal
003. sz. szavazókör: Béke utca 1. Polgármesteri Hivatal
004. sz. szavazókör: Nagy utca 4. Általános Iskola
005. sz. szavazókör: Iskola utca 2. Óvoda

Az átjelentkezési kérelmek benyújtási határideje: 2019. 
május 22. (szerda) 16,00 óra. (az átjelentkezési kérelmek a www.
valasztas.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítással, vagy ügyfélkapu 
nélkül, online módon nyújthatók be.). Ugyanez a határidő vonatko-
zik a mozgóurna iránti kérelmek személyesen, postán, online 
ügyfélkapus azonosítás nélkül történő benyújtására is. A mozgóur-
na kérelmeket személyesen, vagy ügyfélkapus azonosítással, illet-
ve írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, to-
vábbá hozzátartozó, vagy egyéb más személy útján a Helyi Választási 
Irodában 2019. május 24. napján (péntek) 16,00 óráig, a sza-
vazókörökben pedig 2019. május 26. napján 12,00 óráig lehet 
benyújtani. Az európai parlamentnek 705 képviselője van, Magyar-
ország 21 képviselőt küldhet európai parlamentben. 9 jelölő szer-
vezet állított listát. A választópolgár kizárólag egy listára szavazhat! 
A választópolgár érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, 
jogosítvánnyal, vagy útlevéllel gyakorolhatja választójogát.  Ameny-
nyiben a választás napján derül ki, hogy a választáshoz szükséges 
okmány érvényessége lejárt, úgy a Kormányablakban ezen a napon 
is intézhető a szükséges okmányok érvényesítése! Amennyiben a vá-
lasztópolgárok választással kapcsolatban tájékoztatást kérnek, úgy a 
választás előtt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (jegyző), a válasz-
tás napján a Szavazat Számláló Bizottságok elnökéhez fordulhatnak.

Kanyóné Papp Klára
HVI vezetője

4 nyári tábor is várja a gyerekeket!
Vámospércs Városi Önkormányzat – összhangban Magyar-

ország Kormányának vonatkozó előírásaival – fontosnak tartja, 
hogy hozzájáruljon a nyári iskolai szünet alatt is a rászoruló gyer-
mekek étkeztetéséhez, valamint ahhoz – táborok szervezésével és 
pályázásával –, hogy élményekben gazdagon és kikapcsolódással, 
feltöltődéssel teljenek a vakáció hónapjai. Mivel a nyári szünidő 
idén a Mátyás Király Általános Iskola és AMI felújítása miatt hosz-
szabb lesz, négy nyári tábor is kikapcsolódási lehetőséget biztosít 
gyerekeinknek. 

Június 5. és 14. között szervez hagyományaihoz híven Nyári 
Gyermektábort a Művelődési Ház és Könyvtár. A Művelődési Ház 
és Könyvtárban és környékén kézműves foglalkozások (nemeze-
lés, korongozás, faragás) és népi játékok várják a vakációzókat.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan a táborozók kilátogatnak a Sándor-
tanyára is, Sándor Józsefné és férje támogatásával.

Az EFOP-3.3.5 pályázat keretében idén ismét szervez napkö-
zis élménytábort tanulóik számára a Mátyás Király Általános 
Iskola és AMI. Június 3. hetében 20-20 fő 2. és 4. osztályos tanuló 
táborozik Csere Gabriella, Molnár Edit, Plaveczné Gábori Csilla 
és Tarr Ildikó vezetésével. Június 4. hetében szintén 20-20 fő 1. és 
6. osztályos diákunk vesz részt a programban Cioltea Laura, Cse-
re Gabriella, Plaveczné Gábori Csilla és Tarr Ildikó vezetésével. 
A napközis táborokban művészeti foglalkozások, buszos kirán-
dulások, meghívott érdekes külsős programok és játék várják a 
gyerekeket 8-tól 4-ig. A helyszínt az iskola felújítási munkálataitól 
függően fogják meghatározni, amiről az érintett szülőket és gye-
rekeket időben tájékoztatják. Szintén az EFOP-3.3.5 pályázat kere-
tében június 3. hetében 30 fő 5. osztályos Szilvásváradon bent-
lakásos táborban vehet részt. A táborba Cioltea Laura, Dorogi 
Balázs, Fodor László és Tóth Éva kíséri el a gyerekeket. A környék 
természeti szépségeinek, látnivalóinak megfigyelésén kívül spor-
tos jellegű programokat is szerveznek a nevelők. A táborokra a 
résztvevők már korábban jelentkeztek, újabb jelentkezéseket már 
nem tudunk fogadni.

Július 8. és 12. között pedig a Pedagógiai Szakszolgálat tartja 
meg Drámatáborát! A foglalkozások célja, hogy különböző dra-
matikus tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon 
és improvizációs, rögtönzéses feladatokon keresztül fejlessze a 
tanulók érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készsé-
geit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csopor-
tos kreatív folyamatokon keresztül segítse a gyerekek szocializá-
ciójának, közösségbe való beilleszkedésének folyamatát. Továbbá 
fejlessze a gyerekek önismeretét, önkifejezését, másokkal való 
kommunikációját. A táborban gyógypedagógus, pszichológus és 
fejlesztő pedagógus is részt vesz.

Augusztus közepén, a Hajdú Múzeum átadását követően Hon-
ismereti tábort szervez a Pircsike Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület. A tábor témája: A hajdúk szerepe városunkban és kör-
nyékünkön. A változatos program hajdú kvízt, kézműves foglal-
kozásokat (pl. hajdúplakett készítése) és egy Bocskai nyomában 
címet viselő kirándulást is magába foglal.

Vámospércsen 
élelmiszer engedéllyel

üzlethelyiség
kiadó!

 Tel.: 06-20/2826-101



Rózsák, rózsacsokrok, vá-
gott rózsákkal díszített szín-
pad, gálarózsák, anyák napi 
rózsaszálak, egy-egy megla-
zult rózsaszirom, vörös ró-
zsa, sárga rózsa, rózsafehér 
– és Csoóri Sándor megren-
dítő verse, Anyám fekete ró-
zsa. Nem lehet elfogódottság 
és érzelmek nélkül beszélni 
az Anyák napjáról. Az ember 
talán, amikor Anyák napján 
emlékezik, az idegpályái, az 
értelmi és érzelmi beállított-
ságai előidézik az aranykor 
érzését, aminek mindenki 
részese volt egykor, akit anya 
szült. Az anyával való egység-
re, a benne-létre, a belőle-
létre gondolhatunk, és arra 
az önzetlen, a szeretet és 
odafigyelés maximumán ki-
bontakozó érzésre, ahogyan 
egy anya gondoskodik a cse-
csemőjéről. Élethosszig tartó 
szeretet: anyánk pecsétje raj-
tunk. 

A Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
hosszú évek óta fontos felada-
tának tartja, hogy közel hoz-
za egymáshoz az itt élőket, 
ezért szerveznek családbarát 
programokat, kirándulásokat 
határon innen és határon túl, 
klasszikus közösségi esemé-
nyeket, köztük Az év édes-
anyja című fogalmazásíró- és 
rajzversenyt, aminek ered-
ményhirdetését nemes gála 
rendezésével kötik össze.  

2019. május 12-én, ünnepi va-
sárnap sokan gondolták úgy, 
hogy megtisztelik jelenlét-
ükkel a díjátadót, bátorítják 
az izguló gyerekeket és tanúi 
lesznek annak, hogy ki lesz 
az a két szerencsés édesanya, 
aki egy éven keresztül visel-
heti Az év édesanyja címet 
Vámospércsen. 

Ünnepi beszédében Mé-
nes Andrea polgármester 
személyes emlékeit idézte 
fel: „Anyák napja hallatán 
eszembe jutnak a régi, s a mi-
napi kedves emlékek, mikor 
testvéröcsémmel, egy-egy 
csokor virággal kezünkben 
hazamegyünk édesanyánkat 
felköszönteni. Nagyon bol-
dog percek, órák az együtt 
töltött idők. Hiszen ilyenkor 
érezhetjük a szülői ház mele-
gét, a gyermekkor édes emlé-
keit. Érezhetjük édesanyánk 
soha el nem múló szeretetét, 
mely szeretet felnőttkorban 
is felemelő és jól esik. Aztán 
ezeken az alkalmakon össze-
ül a család, hogy elköltsük 
az édesanyánk szívéből és 
lelkéből elkészített ünnepi 
ebédet. Ahogy falatozunk, 
látom édesanyánk arcán és 
szemén a mosolyt, a boldog-
ságot, ahogyan gyönyörkö-
dik gyermekeiben, s főként 
unokáiban. Én azonban nem 
csak a mosolyt és a boldogsá-
got látom anyánk arcán, ha-
nem a kiülő ereket a kezén, s 

az ízületi fájdalmaktól elgör-
bült ujjait, amellyel felnevel-
te két gyermekét, az öcsémet 
és engem, amit megköszönni 
soha nem lehet eléggé neki.  
Aztán záporoznak a kérdé-
sek édesanyánk ajkáról. Kér-
dezget tőlünk nem egyet, de 
százat, nem nyomja-e lelkünk 
szomorúság, bánat, nem bán-
tanak-e az emberek? Mert az 
édesanyákat attól a pillanat-
tól, hogy világra hozzák gyer-
meküket, soha nem a saját 
fájdalmuk és bajuk aggasztja, 
hanem a gyermekeik boldo-
gulása. Természetesen voltak 
s vannak bajaink, problé-
máink, mert az élet gondos-
kodik arról, hogy legyenek, 
de ezekről a gondokról a 
világ minden kincséért sem 
szólnánk, nehogy terheljük 
velük édesanyánk lelkét. De 
hát, ahogy lenni szokott, az 
ünnepek, a családi összejö-
vetelek hamar véget érnek, 
rohan az idő. Menni kell a 
gyerekeknek, Napnyugatnak, 
Napkeletnek, elérkeznek a 
búcsú percei. Az édesanyák 
ajkáról ismét elhangoznak 
a féltő, gondoskodó szavak. 
Ezeket a szavakat azonban 
már elnyeli a kocsi ajtajának 
csapódása és a motor berre-
gésének zaja. Az édesanya 
pedig reszkető, csontos kezé-
vel, vértelen ajkát simogatva, 
könnybe lábadt szemekkel 
tekint tovaszáguldó gyerme-
kei után mindaddig, amíg el-
nyeli őket a látóhatár… Anyák 
napja van!” Ezekhez a szép 
gondolatokhoz tehetjük hoz-
zá Lászlóffy Csaba Anyánk 
napja című versének záró 
sorait: „Ma / itt járt ő is, mécs-
fényt lobogtató éjjeli áradás-
ban, ebben az / áttetsző ta-
vaszban”.  

Az ünnepi beszédet köve-
tően Somogyi László Gábor, 
a Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesület elnö-
ke, egy nagy csokor rózsával 
a kezében üdvözölte a meg-
jelenteket, aztán Ács Panna, 
Hunyadi Tamás és Lengyel 

Ameli énekét hallgathat-
ták meg a jelenlévők, majd 
Polgárné Nagy Elvira szavalta 
el megdöbbentő drámaiság-
gal és mégis mértéktartó ko-
molysággal József Attila Ké-
sei sirató című remekművét. 

A gálaműsor fénypontja-
ként Ménes Andrea polgár-
mester és Somogyi László 
Gábor egyesületi elnök beje-
lentette azt a két szerencsés 
anyukát, akik gyermekeik 
társaságában elfoglalhatták 
a színpad előtt felállított 
díszhelyüket. A vámospércsi 
hagyomány szerint a gyere-
kek fogalmazás formájában, 
tehát írásos portrékban 
ajánlhatták a zsűri figyelmé-
be anyukájukat, gondosan 
érvelve amellett, hogy miért 
érdemelnék ki Az év édes-
anyja címet. A mintegy 40 
pályamű elolvasása és értéke-
lése után az alsó tagozatosok 
között Balogh Cintia édes-
anyja, Jónás Katalin; a felső 
tagozatosok között Zilahi 
Nándor édesanyja, Zilahiné 
Szabó Gabriella viselheti egy 
éven keresztül a megtisztelő 
címet. A rajzverseny eredmé-
nyei a következők. Alsó tago-
zaton első díjat nyert Szabó 
Lili, másodikat Piczil Anna, 
harmadikat Jáger Barbara. 
Felső tagozaton Szalai Eszter 
győzött, második lett Hamza 
Dorina, harmadik pedig Rácz 
Réka Erika. A gála zárásaként 
minden pályázó egy szál ró-
zsában részesült, amivel fel-
köszönthette édesanyját. Az 
alábbiakban közöljük a két 
nyertes írásművet.

Az én anyukám
(Balogh Cintia)

Ő az, aki engem a világra 
hozott. Nagyon szeretem őt, 
mert gondoskodó édesanya. 
Az én anyukámnak barna 
szeme, fekete haja van. Sze-
reti, ha mindig mosolygunk, 
tiszteljük a testvéreimmel 
egymást. Ha vitatkozunk a 
testvéreimmel, megszakad a 
szíve. Ha betegek vagyunk, 

ápol és úgy őriz minket, mint 
a szeme fényét. Az ő szíve 
melengető, megnyugtató és 
kedves. Ha a hangját hallom, 
már nem félek, megnyug-
szom, és csak rá gondolok, 
hogy mi ketten vagyunk a 
világon. Felvidít, ha szomorú 
vagyok. Észreveszi, ha vala-
mi nincs rendben, szinte a 
gondolataimban olvas. Ő az 
én legjobb barátom, mert rá 
mindig számíthatok, bármi 
gond vagy baj van. Sokat dol-
gozik otthon és a munkahe-
lyén. Ő nagyon sok emberen 
segített, nem azt nézi, hogy 
ő most szegény vagy lyukas 
ruhákat hord, ő mindig meg-
bocsát. Felnézek rá, mint 
egy királynőre, hiszen tele 
van jósággal, boldogsággal, a 
szíve gyönggyel van kirakva. 
Minden reggel érdemes fel-
kelnem érte.  Olyan gondos 
anya szeretnék lenni, mint 
ő. Azt szeretném, ha büszke 
lenne rám és elérném, amit 
ő nem tudott beteljesíteni. 
Szeretném, ha valami nagy 
dolgot vihetne véghez, de 
az én szememben ő mindig 
a drága anyukám marad. Tíz 
éve már én vagyok a legsze-
rencsésebb kerek e világon. 
Azt kívánom neki, hogy bol-
dog és sikeres élete legyen!

Az év édesanyja
(Zilahi Nándor)

Anya: alapszófaj, névszó, 
főnév, köznév, konkrét és 
egyedi név. Az én anyukám 
számomra egyedi és pótol-
hatatlan, de szerintem így 
van ez a többi anyukával is. 
Jó, hogy van ez az Internet, 
mega Wikipédia, na meg a 
Google fordító. Ezeket ta-
láltam… Az anya az utód 
szülőpárjának biológiai és/
vagy szociális, jogi nőtagja, 
különféle társadalmi, vallási, 
jogi, kulturális, genealógiai 
szerepet töltenek be. Hú! Az 
őszintét megvallva én ezt a 
mondatot nem igazán értem, 
de aki ellenzőként nézi az 
anya szót, hát egészségére. Az 

anya nem csak egy szó, mikor 
kimondod, érzed, hogy eltölt 
a melegség a boldogságtól. 
Az anyukák mind különbö-
zőek. Az enyém most épp 
rövid barna hajú, és mind a 
két szeme különböző színű, 
ezért is olyan egyedi. Amit a 
legjobban szeretek benne az 
a hangja. Mindig énekel, még 
akkor is, amikor megmond-
juk neki, hogy ő nem szüle-
tett énekesnőnek. Olyankor 
még hangosabban folytatja, 
mi pedig nevetünk rajta a 
tesómmal és apával. Az ének-
lés mellett imádom, amikor 
táncol. Az is nagyon vicces 
tud lenni. Nem szép dolog 
kinevetni, de ő ezt vállalja 
bármikor, ha látja rajtam, 
hogy szomorú vagyok. Igaz, 
sokszor veszekedünk. Fiú lé-
temre mindig megyek a saját 
fejem után. Ha összeveszünk, 
egyből kibékülünk, de ő jön 
mindig oda hozzám, mert  
1) én makacs vagyok, 2) ő 
nagyon rosszul érzi magát, 
mert ilyenkor mindenki csak 
ül csendben és „angry birds”-
fejet vág (mérges). Szeretem, 
mert mindig bízhatok benne, 
megértő, segít amiben csak 
tud. Főz, tudja, hogy a kedven-
cem a rántott gomba, mos, 
takarít és még az Xbox-on is 
játszik velem néha. Külsőre 
apára hasonlítok, de anyának 
és nekem annyi anyajegyünk 
van, mint a rokonság összes 
tagjának együtt. Tudom, 
hogy rá mindig számíthatok, 
nem csak a bajban. Neki sose 
kell megfelelni, mert így fo-
gad el, ahogy vagyok. A jövő 
sok titkot rejt, de én mindig 
biztosan megyek előre, mert 
ő az én anyukám, aki mindig 
mellettem van. Örülök, hogy 
az anyukám vagy és hogy én 
a fiad lehetek. Örülök, hogy 
te, te vagy, olyan, amilyen. 
Mindenből a legleg – ez nem 
túlzófok, csak nyelvtanilag. 
Remélem, hogy az én gyerme-
kemnek ilyen anyukája lesz, 
mint nekem. És igen, mindig 
a te fiad leszek! Szeretlek!

Olyan gondos anya szeretnék lenni, mint ő

Négy évtizedes pedagógusi 
munkájának elismeréseként 
2018-ban Papp Lászlóné ré-
szesült a „Vámospércs Okta-
tásügyéért Díj”-ban. A tanév 
végéhez közeledve időzítet-
tük beszélgetésünket, ami 
egyben záró darabja is a vá-
rosi díjak apropóján készült 
interjú-sorozatunknak. A dí-
jazottat szakmai és emberi 
tapasztalatairól, az oktatás 
változó világban betöltött 
szerepéről, kedvteléseiről 
és a Vámospércsi Mátyás 
Király Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolá-
ról kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
Pedagógusi pályáját a 
vámospércsi óvodában kezd-
te el, majd 1988-ban szerzett 
tanítói diplomát a Debreceni 
Tanítóképző Főiskolán. A pe-
dagógusi hivatás mennyire 
volt választás kérdése Önnél? 
Mindig is a gyerekek oktatá-
sával és nevelésével szeretett 
volna foglalkozni?

Papp Lászlóné: A peda-
gógus hivatás számomra nem 
volt választás kérdése. Úgy 
szoktam mondani, beleszü-
lettem a pedagógus életbe. 6 
éves koromig szó szerint az 
iskolában éltem. Édesapám 
„tanyasi tanító” volt. A Toby-
tanyán, majd a Farkasvölgyi 
telepen tanított. Egyik ajtó 

az iskolába nyílt, a másik a 
lakásunkba. Gyerekek között 
nőttem fel. Csodálatos volt 
a gyerekkorom, rengeteget 
játszottunk a környékbeli 
gyerekekkel. Erdő, termé-
szet, növények, állatok voltak 
körülöttünk. Minden, ami jót 
tesz a gyermek egészséges 
fejlődésének.

Vámospércsi Hírek: 
Nagyon fontos, hogy milyen 
minták állnak rendelkezésre 
a tanulók előtt. Ön fel tudna 
idézni néhány emléket, mo-
mentumot, erős, akár életre 
szóló benyomást a saját gyer-
mekkorából a tanáraitól?

Papp Lászlóné: Sze-
rencsés vagyok, nagyon jó 
tanáraim voltak. Alsó tago-
zatban minden évben más 
osztályfőnököm volt. A har-
madik és negyedik osztályos 
tanítóimnak később kollégá-
juk lettem, Sok közös évet 
dolgoztunk együtt, gyakran 
felidézve az iskolai élménye-
imet. Felső tagozatban szu-
per osztályfőnököt kaptam 
újra. Szívesen emlékszem rá. 
Orosz szakos volt, igazi szi-
gorú tanár néni, de élt-halt a 
gyerekekért. Miatta választot-
tam az emeltszintű orosz ta-
gozatot a debreceni Kossuth 
Gimnáziumban, és lettem 
orosz „speckolos” tanító. 

Vámospércsi Hírek: 
Mik voltak a kedvenc tantár-

gyai gyerekként és ön miket 
szeretett leginkább tanítani, 
és miért? Ez a kérdésbokor 
abból a szempontból is fon-
tos, mert a tanítói munka 
egyik legszebb és egyúttal 
legfelelősségteljesebb része 
a megfelelő alapok lerakása. 
Legyen szó akár az olvasás-
ról, írásról, számolásról – a 
gyerek alapviszonyulását 
meghatározza az első benyo-
más?

Papp Lászlóné: Alsóban 
minden tantárgyat szeret-
tem. Felsőben a már említett 
orosz nyelv érdekelt a legjob-
ban. Egyedül az ének-zenével 
voltak gondjaim. A hallásom 
nagyon jó volt, az énekhan-
gom annál kevésbé volt 
meggyőző. Az orosz nyelvet 
nagyon szerettem tanítani, 
majd amikor megszüntették, 
szép lassan a matematika 
tanítása került előtérbe. Az 
utolsó években már az év-
folyamomon két osztályban 
is én tanítottam ezt a tantár-
gyat, így az óraszámom nagy 
részét a matematika töltötte 
ki. A gyerekre szerintem nem 
az első benyomás hat igazán, 
hanem a következetes tanítói 
minta. Szabályok meghatáro-
zásával, betartásával és betar-
tatásával mindkét részről.

Vámospércsi Hírek: Azt 
szokás mondani, hogy manap-
ság a technomédiumokban 

és a digitális kultúrában be-
következett változások miatt 
5 évenként új generációk 
jelennek meg. X-generáció, 
Y-generáció, Z-generáció, Zs-
generáció. Mennyiben más 
megragadni ma a gyerekek 
figyelmét, mint például az 
1980-as években? 

Papp Lászlóné: Ezeket a 
megnevezéseket szakembe-
rek adták, és adják. Én úgy 
gondolom, mindegy hogyan 
nevezzük az adott generációt, 
a legfontosabb, hogy a tanító 
tudja motiválni a gyerekeket. 
Ehhez viszont hozzátartozik, 
hogy folyamatosan képeznie 
kell magát, hogy megismerje, 
és használni tudja a legújabb 
módszereket a napi munkájá-
hoz. Az „egésznapos” iskola 
miatt késő délután is voltak 
matematika óráim. Ezekre 
folyamatosan kutattam és 
szerkesztettem játékos mate-
matika feladatokat. A gyere-
kek játékos óráknak nevez-
ték ezeket. Kötetlenül játék 
közben gyakoroltak.

Vámospércsi Hírek: Öt 
éven keresztül látta el az alsó 
tagozatos igazgató-helyettesi 
feladatokat? Mikre a legbüsz-
kébb iskolai elöljáróként?

Papp Lászlóné: Nem volt 
könnyű 5 év, de szívesen em-
lékszem vissza rá. Nagyon 
sokat tanultam ezen idő alatt. 
Megismertem az iskolánkban 

folyó munkát, kollégákat egy 
másik szemszögből is. Ve-
zetőtársaimmal sok sikeres 
megyei szintű rendezvényt 
szerveztünk, minden lehetsé-
ges pályázaton részt vettünk, 
ami tanítványainknak, intéz-
ményünknek, kollégáinknak 
javára vált. Nagyon sokat kö-
szönhetek a férjemnek, aki 
ezalatt az 5 év alatt az átlagos-
tól sokkal több terhet vett át 
tőlem. Visszagondolva, amire 
nagyon büszke vagyok, hogy 
mindig emberséges (ezt kol-
légáim visszajelzései után 
írom) voltam a hozzám tarto-
zó alsós tanítóinkkal.

Vámospércsi Hírek: Me-
sélne néhány sorban kedves 
szabadidős tevékenységeiről, 
hobbijairól?

Papp Lászlóné: Nagyon 
szerettem tanítani. Imád-
tam a gyerekeket, de most 
legalább ennyire imádom a 
nyugdíjas életemet. Hivatá-
som mellett mindig a család 
volt számomra a legfonto-
sabb. Két lányunk van, és 
hamarosan megérkezik a 
hatodik unokánk. Nagyon 
jó érzés, hogy már nem kell 
azon gondolkodni, hogyan 
is osszam be az időm, hogy 
segíthessek nekik. Lassan 
eltelik egy tanévem az isko-
lai munkám nélkül, de még 
egyetlen nap sem éreztem, 
hogy unatkoznék.

A legfontosabb, hogy a tanító tudja motiválni a gyerekeket



A gyerekek legnagyobb örö-
mére! Április 26-án, 14 órától 
a Művelődési Ház és Könyvtár 
színháztermében az egy főre 
jutó buborékok száma talán 
még sosem volt ilyen nagy. Hát 
még, ha hozzátesszük, hogy 
nem közönséges méretű, ha-
nem életnagyságú buborékok-
ról volt szó! Sőt, ki is lehetett 
próbálni őket, hiszen bubo-

rékhengerben állni jó, tudja 
minden gyerek! Ezen a napon 
Pelehács Mihály kvantumfizi-
kus tartott játékos, a tűz, a víz 
és a levegő őselemeket érde-
kesen vegyítő showműsort. A 
gyereksereg, amellett, hogy jól 
szórakozott, résztvevője is le-
hetett az érzékek gazdagságát 
felvillantó különös világnak.

Nem pukkadt ki a 
buborék!

2015 óta fut sikerrel a 
Kastély Erdélyben program 
Romániában, amely az erdé-
lyi kastélyok revitalizációját 
szolgálja, a nemesi lakok és 
a helyi közösségek szerves 
kapcsolatát igyekszik megerő-
síteni, népszerűsíteni változa-
tos rendezvények, szakértői 
hálózat és pályázatok révén. 
A Program szerves részét ké-
pezi az erdélyi kastélyok és 
kúriák jelenlegi állapotának fo-
tódokumentációja is. A PONT 
Csoport munkatársának, Sza-
bó Tamásnak sikerült szemé-
lyesen ellátogatnia számos 
erdélyi kastélyhoz és kúriához 
– ezekhez a gyakran több száz 
éves műemléképületekhez –, 
amelyek közül egyesek napja-
inkban egykori pompájukban 
ragyognak, mások azonban az 
összeomlás szélén állnak. Egy-
szerre látványos, izgalmas és 
szívszorító adatbázis született 

Erdély építészeti remekeiről. 
A szilágybagosi Szabó Tamás 
fotóiból június 4-én, a Nem-
zeti Összetartás Napján nyílik 
kiállítás. Szabó Tamás közgaz-
dász, egyetemi tanulmányai 
elvégzése után pályázatírással 
kezdett foglalkozni, előbb Szil-
ágy megyében, majd a kolozs-
vári önkormányzatnál 2007 és 
2014 között, ahol részt vett a 
kolozsvári metropolisz övezet 
stratégiájának kidolgozásában 
és a város Uniós projektjeinek 
megírásában és kivitelezés-
ében. Jelenleg az Észak-Nyugati 
Régiós Fejlesztési Ügynökség 
munkatársa, de emellett még 
mindig aktívan részt vesz a 
PONT Csoport tevékenységei-
ben. 25 éve fotózik, ami koráb-
ban hobbi volt, mára hivatássá 
is vált. Többnyire tájfotózással 
foglalkozik, de portfóliójában 
megtalálhatóak a kastélyfotók-
tól az eseményfotókig.

Erdélyi kastélyfotókból 
nyílik kiállítás!

A Vámospércsi Téka je-
len bejegyzése egy eleddig 
nem ismert forrás közrea-
dásának feladatát valósítja 
meg.  Szűcs Ádám baptista 
lelkipásztor Békehírnökben 
megjelent írása beszámol 
a száz évvel ezelőtti román 
megszállás időszakáról. Íme, 
az írás, ami városunk 20. szá-
zadi történetének egy kevés-
bé ismert, ám roppant fon-
tos eseményét örökíti meg. 
„Tudatom a Békehírnök olva-
sóival is, hogy már több mint 
egy éve, amióta nem tudtunk 
magunkról semmi életjelet 
adni, mivel a forradalom 
után mindjárt megkezdődött 
a „vörös” rémuralom. Meg-
szakadt a posta-, távbeszé-
lő- és távirdaforgalom. Egy 
hónapra a „vörösök” után 
jött a román megszállás. Ez 
rosszabb lett a vörös uralom-
nál. Az utóbbinak egy hónap 
alatt nem volt elég ideje em-
berkínzó, erkölcsrontó fer-
telmes terveit keresztülvin-
ni, mint amilyen hajmeresztő 
híreket hallottunk a Tisza és 
Duna közéről, hol több alkal-
ma volt a kegyetlenkedésre. 
Itten egy évig a románok vé-
gezték kegyetlen munkáikat 
a rendcsinálás leple alatt. 

A megszállás alatt a misz-
sziókerületbe csak nehezen 
lehetett eljutni, mivel az 
utazási igazolványok nehe-
zen beszerezhetőek voltak. 
(…) Csekély, szerény mun-
kálkodásunk után mégis ta-
pasztalhattuk az Úr velünk 
létét. 1919. június 9-én, azaz 
pünkösd második napján, 
Vámospércsen 23 lelket 
alámerítettünk. A bemerí-
tés a szabadban történt. A 

községünkben állandóan 
térparancsnokság székelt, 
kötelességemnek tartottam 
a nagyszabású ünnepélyün-
ket bejelenteni a helyi tér-
parancsnokságnak, amely 
alaklomra az egész helyőrsé-
get meghívtam. A meghívást 
megtiszteltetésnek vették, az 
egész helyőrség díszben való 
kivonulását a térparancsnok 
úr elrendelte. Óriási ünnep-
lő közönség volt jelen, akik 
nagy érdeklődéssel hallgat-
ták, Rózsa testvér bibliama-
gyarázatát, majd alulírott 
szólt román nyelven a kivo-
nult őrség kedvéért a szent-
írásból, amely alkalommal a 
parancsnok úr megilletődve 
imára vezényelt, és minden 
katona levette páncélsisak-
ját. Amikor az alámerítés 
megtörtént, az imaházhoz 
mentünk, ahol az új tagokat 
felavattuk és úrvacsorát is 
vettünk. 

A parancsnok úr mindvé-
gig az imaházban töltötte az 
időt, azzal a megjegyzéssel 
távozott el tőlünk, hogy ő 
ilyet még nem látott, de mi-
helyt őt az Isten hazasegíti, 
az édesanyjának elbeszéli, 
amit látott és hallott. (…) Har-
madnap az ünnepély után 
más őrség váltotta fel őket; 
a parancsnok úr elkerült tő-
lünk, majd személyesen is 
felkeresett, azután levelez-
tünk is egymással. 

Az evangéliumot megér-
tette, az igét bevette, elviszi 
a Krisztus evangéliumában 
kevésbé felvilágosodott Ro-
mániába. Az Úr tegye nála 
virágzóvá és gyümölcsözővé 
a szívében elrejtett szent ma-
got.”

Vámospércsi Téka

Lehetne hosszan részletez-
ni, hogy ki ő, és milyen jelen-
tőségű, de az az igazság, hogy 
kevés olyan korszakos, színes 
és sokrétű muzsikusa volt az 
utóbbi évszázad magyar köny-
nyűzenei életének, mint Hor-
váth Károly, vagyis Charlie. Éle-
te és szakmai pályája egyaránt 
nagy fordulatokban gazdag: 
balett-táncosnak készült, több 
ízben el kellett hagynia az or-
szágot a diktatúra alatt, bejárta 
az egész világot, hercegeknek, 
sejkeknek énekelt, éveket töl-
tött Afrikában, volt egy olyan 
10 éves periódusa, hogy az év 
330 napján dolgozott folyama-
tosan. Az idén 71 éves, Liszt 
Ferenc-díjas énekes a rock, a 

jazz, a blues, a soul és a funk 
jellegzetesen rekedt hangú 
előadóművésze. Mielőtt szó-
lókarrierbe kezdett játszott az 
Olympiában, a Generálban, 
egy évtizeden át külföldön a 
Pannonia Expressben, majd a 
Tátrai Bandben. Ő képviselte 
Magyarországot az 1998-as Eu-
rovíziós Dalversenyen. Charlie 
nevéhez olyan slágerek kö-
tődnek, mint a Könnyű álmot 
hozzon az éj, az Az légy, aki 
vagy, a Nézz az ég felé, a Jég 
dupla whiskey-vel. Örömmel 
jelenthetjük be, hogy a Hajdú 
Napok színpadán ingyenes, 
élő nagykoncertet ad Horváth 
Charlie!

Az légy, aki vagy, a Hajdú 
Napokon is!

100 éve menekült meg 
Vámospércs!

In memoriam Szűcs Ádám

Május 10-én került sor az Írók 
az iskolában kortárs irodalmi 
sorozat tavaszi félévének záró-
eseményére a Művelődési Ház 
és Könyvtár oktatótermében. 
A Ménes Andrea polgármester 
védnöksége alatt futó sorozat 
azzal a céllal jött létre, hogy 
lehetővé tegye vámospércsi 
gyerekek és élvonalbeli irodal-
márok találkozását, rendhagyó 
irodalomórák, író-olvasó talál-
kozók, írás-órák formájában. 
A májusi vendég Áfra János 

Gérecz Attila-díjas költő, szer-
kesztő, egyetemi oktató volt, 
aki előbb 5-6. osztályos, majd 
7-8. osztályos tanulókkal osz-
totta meg verseit, életének for-
dulópontjait, az íráshoz fűző-
dő viszonyát. Beszélgetőtársa, 
Korpa Tamás kiemelte, hogy a 
vendég földink, Hajdúböször-
ményben született és nőtt fel, 
innen, a közelből vált országo-
san jegyzett művésszé. Ez az út 
tehetséggel és kitartással van 
kikövezve.

Írók az iskolában

1919-ben a Magyarországot 
megszálló román csapatok 
Nyírábrány felől érkeztek 
Vámospércs felé. Az Akasz-
tófa hegy környékén lesbe 
álló 25-30 főnyi vörös katona 
megtámadta a román csapat 
előőrsét, nem törődve azzal, 
hogy tettükkel milyen vesze-
delembe sodorhatják a falu la-
kosságát. Majd látva a nagy túl-
erőt, elmenekültek Debrecen 
irányába, ahonnan előzőleg 
érkeztek. „Perzseljétek fel a 
falut!” – parancsolta a román 
csapat vezetője, amikor meg-
hallotta, hogy Vámospércs irá-
nyából törtek rájuk és néhány 
katonáját agyonlőtték, többe-
ket megsebesítettek. Lovas 
katonái kezdték el gyújtogatni 
a falu házait, fosztogattak, ra-
boltak, amit csak tudtak.  Az 
írott forrás szerint – a Baptista 
Gyülekezet jegyzőkönyvének  
1919. május 18.-ai bejegyzése – 
:  „A román katonák sok házat 
felgyújtottak és fosztogattak, 
raboltak. A Baptista Gyüleke-
zet pénztárát is elrabolták, 
mintegy 2200 koronát”.                            

A nép remegve próbálta 
összeszedni értékeit és me-
nekültek ki a határba. A falu 
elöljárói gyors tanácskozás 
után küldöttséget szerveztek 
a román parancsnokhoz, hát-
ha így megmenthetik a falut. 
Egy rudashordó rúdra – régen 
ezzel hordták össze a szénát – 
rákötöttek egy fehér lepedőt 
és indultak ki a Medgyeshez, 
ahol a román sereg táborhe-
lye volt. A küldöttség tagjai: 
Hunyadi Lajos főbíró, Magyar 
Gyula főjegyző, Szűcs Ádám 
aljegyző, aki többek között a 
helyi baptista gyülekezet lel-
kipásztora is volt, Deák Lajos, 
Sarudi Sándor, Farkas József, 
Hunyadi József, Kolozs József 
a baptista gyülekezet elöljá-
rói, ún. gyülekezeti vének, és 
még néhányan, akiknek nevei 
nem ismeretesek. Távolról 
több rémült siheder is követ-
te apjukat, mondta el egykor 

édesapám, aki szintén a su-
hancok között volt. Ekkor már 
a faluban sok ház lángokban 
állt, főleg a Hegyalja, a Víz, a 
Szöllős  és a Nagy utcán. Út-
közben Szűcs Ádám arra kér-
te a küldötteket, hogy mind-
nyájan térdeljenek le a román 
parancsnok előtt. Megérkezve 
Szűcs Ádám román nyelven 
beszélt a román csapat pa-
rancsnokával. Könyörgött a 
falu lakosságáért. Azzal érvelt, 
hogy a falu nem tehet a táma-
dásról, ahhoz a falunak semmi 
köze nem volt, a falu lakossá-
ga ártatlan. Nagyon kéri, hogy 
kímélje meg a falut a gyújtoga-
tástól, és gondoljon arra, hogy 
sok ártatlan gyermek és nő 
szenvedne a bosszújától. 

Poromburát meghatotta a 
falu képviselőinek a megaláz-
kodása és meglepődött azon, 
hogy „itt ilyen jól beszélnek 
románul”. Megkegyelmezett 
a falunak. Sőt utasította a ka-
tonáit, hogy szüntessék be 
a további gyújtogatást és a 
már égő házakat segítsenek 
eloltani. Futárokat menesz-
tett a faluba az újabb parancs 
végrehajtására. Szűcs Ádám 
is odaszólt a közelben vára-
kozó fiúknak, hogy fussanak 
a faluba, és hirdessék, hogy 
nem kell már menekülni, nem 
folytatódik a gyújtogatás. A 
képviselők megköszönték a 
parancsnoknak, hogy kérésük 
meghallgatásra talált. Vissza-
érkezve a faluba bekapcso-
lódtak az égő házak oltásába. 
Késő éjszaka lett, mire az oltás 
sikeresen befejeződött.  

Nem ismeretes hány áldo-
zata volt ennek a történetnek 
a faluban, de Szűcs Ádámról 
tudjuk, hogy az ekkor szerzett 
sérülése okozta betegségét és 
korai halálát. Méltó emlékez-
nünk erre a 100 éve történt 
eseményre és az akkori veze-
tők áldozatvállalására. Példát 
adnak a ma élőknek is. 

Deák Sándor


