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

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

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

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

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

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút

XXV. évfolyam, 7. szám
2015. július

Ingyenes újság

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

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

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben

XXX. évfolyam, 1. szám
2020. január

Ingyenes újság

Polgármesteri Napló

Mit tettünk? Hová jutot-
tunk? Mit valósítottunk 
meg a terveinkből? Fontos, 
hogy tudjuk ezekre a kérdé-
sekre a választ, hiszen aki 
nem tudja, hogy egy esz-
tendő hosszú menetelése 
végén hová érkezett meg, 
az azt sem tudja, merre kell 
elindulni. Településünkön 
igazabb a mondás, mint 
valaha: a két pont közötti 
legrövidebb út mindig fel-
újítás alatt áll. 2019-ben ezt 
valamennyien és különös 
intenzitással tapasztalhat-
tuk meg – elég, ha csak a 
48-as számú főút felújításá-
ra és a belterületi utak kor-
szerűsítésére gondolunk. 

Nos, ezek a vál-
tozások azonban 
azt is előre jelzik, 
hogy 2020-ban 
sem adhatjuk 
alább, s legalább 
ennyi – konkrét 
és szimbolikus 
– utat fogunk 
építeni. Hiszem, 
hogy a város új-
jászületésének 
évévé válik az új 
évtized kapuja! 
Hiszen számos, 
európai uniós és 
hazai forrásból 
támogatott fej-
lesztésünk hozza 
meg a gyümöl-

csét, mi pedig jó gazdaként 
sikeres szüretben bízunk. 
Az előttünk álló munkához, 
mindenekelőtt és minde-
nekfelett, kérem az Önök 
segítségét, jóindulatú tá-
mogatását és türelmét! Az 
új évben is összefogásra 
lesz szükségünk! Arra, hogy 
mindannyian a legjobb tu-
dásunk szerint végezzük 
el a ránk bízott feladatot. A 
jó munka fundamentuma 
az egymás iránti tisztelet, a 
kitartó, kölcsönös bizalom, 
a hosszú távú gondolkodás 
és hagyományos értékeink 
tisztelete. Lélekben meg-
erősödve kell újjáépíteni 
helyi közösségeinket. Tá-

mogatnunk kell a családo-
kat, a valódi civil értékekkel 
bíró, önszerveződő közös-
ségeinket, védenünk kell 
teremtett világunkat, óv-
nunk környezetünket, mert 
ezek nélkül nincs polgári 
társadalom!

Engedjék meg, hogy az 
év első Polgármesteri Nap-
lójában felsorolás szintjén 
számoljak be Önöknek az 
előbbiekben beharangozott 
feladatainkról. Elkezdődik a 
Művelődési Házunk felújí-
tása és a mellette lévő park 
rekonstrukciója. Amennyi-
ben január végén sikeresen 
lezárul a kivitelező kivá-
lasztása, év végéig eltarta-
nak majd a munkálatok. A 
Hajdú Múzeum, Kiállító- és 
Bemutatóterem is megnyit-
hatja idén a kapuit: az épü-
letrekonstrukciót követően 
folyamatban van a kiállítási 
attrakciók legyártatása és 
beszerzése. Szándékaink 
szerint a nyári szünetben 
már érdekes programokkal 
fogadhatjuk az ide látogató 
családokat. A Marinka terü-
letén Jóléti parkot alakítunk 
ki a tó környékén, sétány-
nyal, növényekkel, ezzel biz-
tosítva a szabadidő kellemes 
eltöltését. Új, nagyobb, több 
parkolóval bíró piacot épí-
tünk, amely mind a terme-
lők, mind a piacozást kedve-

lők örömét szolgálja majd. 
A régi állatvásártér helyén 
megépülhet év végére az 
150 fő befogadására alkal-
mas rendezvényház, amely 
családi és céges rendezvé-
nyeknek is méltó helyszíné-
ül szolgálhat! A Debreceni 
Tankerületi Központ sike-
res pályázatának köszönhe-
tően korszerű szaktanter-
meket, sport- és pihenőud-
vart alakítanak ki a Mátyás 
Király Általános Iskolában. 
Gyermekeink ennek kö-
szönhetően a környék leg-
korszerűbb oktatási intéz-
ményében szerezhetik meg 
az általános iskolai bizonyít-
ványt. Igaz, elbírálás alatt áll 
a mini bölcsődénk kialakítá-
sának pályázata, de minden 
reményünk megvan arra, 
hogy ebben az évben az 
óvoda egyik szárnyában ki-
alakíthassuk a legkisebbek 
nevelésének a feltételeit. A 
leromlott városrész rekonst-
rukcióját megcélzó projek-
tünk keretein belül a Tuli-
pán utcán élők életminősé-
gén szeretnénk javítani. Út-
alapot építünk, kialakítunk 
egy szociális bérlakást és 
egy közösségi házat kerttel, 
játszóudvarral. Nagyon sok 
olyan családi és felzárkóz-
tató programot szervezünk 
az év során, amely az ott 
élők sikeres életvezetését 

segíti majd. Folytatjuk sok-
színű kulturális programja-
ink szervezését! Örömmel 
jelenthetem be, hogy 2020-
ban Vámospércs ad ott-
hont a Vámos Települések 
Nemzetközi Találkozójának! 
Ez a grandiózus esemény 
kemény próbatétel is lesz 
számunkra, hiszen a város 
értékeit és legszebb arcát 
szeretnénk megmutatni a 
Magyarországról és határon 
túlról érkező delegációk 
számára. Túrázók, figyelem! 
Idén is lesz Hajdú Portya! 
Lesznek képzőművésze-
ti táborok, csatlakozunk a 
Nemzeti Összetartozás Évé-
hez egy 12 hónapon átívelő 
programsorozattal: köztük 
az Összetartozunk Díj át-
adásával, ex libris pályáza-
tunkkal, előadássorozattal, 
köztéri alkotás avatásával. 
Fontos kultúrdiplomáciai 
siker, hogy mi adhatunk ott-
hont a Nemzeti Kulturális 
Alap által finanszírozott, a 
Fiatal Írók Szövetsége által 
szervezendő tudományos 
konferenciának, ami a ma-
gyar Alföld irodalmi megje-
lenéseit kutatja. Szeretnénk 
folytatni természetesen a 
belterületi utak rendbeté-
telét, amennyiben a pályá-
zatokhoz szükséges önré-
szek biztosítását követően 
marad rá forrásunk.

Ünnepek után vagyunk: 
néhány héttel Karácsony 
szent ünnepe és az Újév 
köszöntése után. Az ün-
nep pedig éppen arra 
való, hogy a múlt elem-
zése és a jövő fürkészése 
mellett a mára terelje a 
figyelmünket. Arra, hogy 
az a legfontosabb, ami szá-
munkra „van”. Erre pedig 
mindannyiunknak figyelni 
kell, hiszen, ha jól belegon-
dolunk, igazat adhatunk 
Hamvas Bélának, a XX. szá-
zad egyik legnagyobb ma-
gyar gondolkodójának, aki 
ezt írja: „Senki közülünk 
nem él a mának és a pilla-
natban. Mindnyájan ma a 
holnapot éljük: – holnap 
a holnaputánt. Sorsunkat 
a jövőbe vetjük: azt hisz-
szük holnap érünk el oda, 
ahol aztán már igazán el 
lehet kezdeni élni. A csalá-
di körben eltöltött ünnepi 
napok után azt kívánom 
mindannyiunknak, hogy 
vegyük birtokunkba a je-
lent, figyeljünk a mostra 
is. Kívánom, hogy a 2020-as 
év hozzon minden kedves 
városlakónknak egészsé-
get, boldogságot, szakmai 
sikereket és anyagi gyara-
podást!

Ménes Andrea
polgármester

2019. decemberében 
jelentette be a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum (PIM), 
hogy jelentős anyagi jut-
tatással új ösztöndíjprog-
ramot indít irodalmárok 
(költők, írók, műfordí-
tók) részére. A díjat 35 
és 65 év közötti, magyar 
nyelven alkotó szerzők 

kapják abból a célból, 
hogy nyugodtabb alkotói 
körülményeket biztosít-
son számukra a Múzeum. 
A díjazottak száma egy-
szerre 30 fő lehet. A ran-
gos elismerés városunk 
díszpolgárának, Térey 
Jánosnak a nevét vette 
fel. A díjazottak szemé-

lyéről az írószervezetek, 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, a Magyar 
Művészeti Akadémia és a 
PIM delegáltjaiból össze-
álló kuratórium dönt. A 
49 éves korában, tragikus 
hirtelenséggel elhunyt 
Térey Jánost június 21-
én a Digitális Irodalmi 
Akadémia posztumusz 
tagjának választották. A 
Babérkoszorú-díjas költő 
a kortárs magyar kultúra 
megkerülhetetlen alakja, 
aki több versben és nap-
lóban is megemlékezett 
Vámospércsről. „Életem 
fontos eseménye, hogy 
Vámospércs díszpolgára 
lehetek. Ezt az elismerést 
a szüleim emlékének és a 
tizenéves önmagamnak 
ajánlom.” – fogalmazott 
Térey 2018-ban a Hajdú 
Gálán.

Térey János nevét viselő 
ösztöndíj indul Vámospércs Városi Ön-

kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődé-
si Egyesület szervezésében 
ruhagyűjtésre, majd ruha-
osztásra került sor 2019 de-
cemberében. „Akciónkkal 
azért szerettünk volna tenni 
közvetlenül a Karácsonyt 
megelőző napokban, hogy 
ruhanemű ajándék is kerül-
hessen mindazok fája alá, 
akik éltek ezzel a lehetőség-
gel. Nagy összefogás tanúi 
lehettünk, hiszen a gyűjtésre 
fenntartott két nap alatt any-
nyi ruha érkezett ötventől is 
több adományozótól, hogy 
megtöltötte ideiglenes bázi-
sunkat, az uszodát.” – nyilat-
kozta lapunknak Ménesné 
Vincze Anikó, az akció egyik 
főszervezője. A kollekcióban 
főként – az időjáráshoz illő 
módon – őszi és téli ruhane-
műk kaptak helyet (például 
télikabátok, sportkabátok, 
szövetkabátok, vastagabb pu-
lóverek), gyermek és felnőtt 
méretben egyaránt; használt 
és új darabok is. A klasszikus 

ruhaneműk mellett játékok, 
könyvek, ágyneműk, táskák, 
cipők, babakocsi, sőt még 
gyerekülés is várta új gaz-
dáját. „Volt, aki nagy meny-
nyiségben új gyerekzoknit 
ajánlott fel például. Aki el-
jött, korlátok nélkül válogat-
hatott. Jó érzéssel töltött el 
bennünket, hogy sok ado-
mányozó kedvű emberrel 
találkozhattunk, és sok olyan 
vá mos pér csi vel, a kik nek 

hasz nára vált a „Jónak lenni 
jó” akciónk.” – tette hozzá a 
másik főszervező, Somogyi 
László Gábor alpolgármes-
ter. A ruhaosztásra decem-
ber 19-én került sor. A sikerre 
való tekintettel a szervezők 
tervbe vettek egy következő 
ruhagyűjtő- és osztó alkal-
mat is: január 27-én és 28-án 
(hétfőn és kedden) várják az 
adományokat; az osztás janu-
ár 29-én (szerdán) történik.

Jónak lenni: jó!



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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2019. december 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Czeglédi Andrásné (E.V.) 67169100-1-29 4078 Debrecen Haláp tanya 309. 122 300 
Nagy Károly (E.V.) 64242842-2-29 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 616 950 
Rosenfeld László (E.V.) 47644007-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 284 471 
Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 56 560 

Id. Sós János 8332013429 4288 Vámospércs, Temető utca 7. 232 760 

Ifj. Sós János 8332013429 4289 Vámospércs, Temető utca 7. 225 799
Ifj. Téglási Imre (E.V.) 68206794-1-29 4287 Vámospércs, Acsádi út 6. 134 051
Kiss Mihály 8389191431 4287 Vámospércs, Víg u. 2. 312 036 
Nagy István (E.V.) 8366291030 4287 Vámospércs,  Pacsirta u. 28. 623 642 
Szabó Tamás (E.V.) 8399933708 4287 Vámospércs,  Kiss u. 10. 135 966 

Összesen: 2 744 535

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

rendelkező gazdasági társaságok (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2019. december 31-ei állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

S & C SHOES KFT. 25815179-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 36. 1 091 
095

BAZSI-COOL KFT. 26125880-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 377 672
SUN-SOLAR GREEN KFT. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 120 379
CAR BRILL KFT. 23741265-2-09 4288 Vámospércs, Nagy u. 68. 182 784
TÜBERT BURKOLAT BT. 26524052-02-09 4287 Vámospércs, Víg u. 10. 246 350
CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4289 Vámospércs,  Béke u. 5. 184 358
C.R.ERSI KFT. 26582607-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 259 013
NYÍRFA TRANSPED KFT. 2556868-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 155 119
VÁMOSERDŐ KFT. 26182252-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 151 032

Összesen: 2 767 802

Házasságkötés:

Hunyadi imre és illés anita

Akik már nincsenek közöttünk:

török sándor

kállai sándorné (tejfel margit)
menyHárt sándor

kovács miklósné (kiss irma ilona)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Háziorvosi rendelés
Tisztelt Városlakók!
A háziorvosi rendelés időpontjai a következőképpen alakul-

nak 2020. január elsejétől:

Dr. Kovács Lilla Dominika Dr. Suba László

Hétfő 8-13 óra 13-18 óra

Kedd 13-18 óra 8-13 óra

Szerda 8-13 óra 13-18 óra

Csütörtök 13-18 óra 8-13 óra

Péntek 8-13 óra 13-18 óra
Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Török Sándor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

kállai Sándorné (Tejfel MargiT)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

MenyhárT Sándor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

kovácS MiklóSné (kiSS irMa ilona)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Gyermekorvosi rendelés
Tisztelt Városlakók!
A házi gyermekorvosi rendelés időpontjai a következőképpen 

alakulnak január elsejétől:

Dr. Mechler Andrea

Hétfő 8-12 óra

Kedd 14-18 óra

Szerda 8-12 óra

Csütörtök 14-18 óra

Péntek 8-12 óra

Tanácsadás hétfő: 12-14 óra; szerda: 12-14 óra

Fogászati rendelés
Tisztelt Városlakók!
A házi fogászati rendelés időpontjai a következőképpen ala-

kulnak 2020. január elsejétől:

Dr. Holp Balázs Zsolt Dr. Kasza Zsuzsanna

Hétfő 8-13 óra 14-20 óra

Kedd 14-19 óra 8-14 óra

Szerda 8-13 óra 14-20 óra

Csütörtök 14-19 óra 8-14 óra

Péntek 8-13 (páratlan héten),
14-19 óra (páros héten)

14-20 (páratlan héten),
8-14 (páros héten)

Védőnői szolgálat
Tisztelt Városlakók!
A védőnői szolgálat időpontjai a következőképpen alakulnak 

2020. január elsejétől:

I. Körzet II. Körzet

Üveges Andrea Iszákné Géresi Judit

Védőnői Várandós Tanács-
adás

Védőnői Várandós Tanács-
adás

szerda: 8:00 – 10:00 hétfő: 8:00 – 10:00

Védőnői Tanácsadás gyerekek 
részére

Védőnői Tanácsadás gyerekek 
részére

szerda: 10 – 12:00 hétfő: 10 – 12:00

Csecsemő Szaktanácsadás Csecsemő Szaktanácsadás

Szerda: 12:00 – 14:00 Hétfő: 12:00 – 14:00

Rendel: Dr. Mechler Andrea 
házi gyermekorvos

Rendel: Dr. Mechler Andrea 
házi gyermekorvos

Jogi segítségnyújtás
Vámospércs Városi Önkormányzat továbbra is jogi segítség-

nyújtást biztosít minden vámospércsi lakos számára. Az ügyfél-
fogadásra kéthetente, péntekenként kerül sor 8 órától 11 óráig, 
Dr. Petkó Mihály jóvoltából, a Polgármesteri Hivatalban. A rész-
letekről érdeklődni Kállai Gergőnénél lehet a 06-20-252-46-83-as 
telefonszámon.

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 
közleménye

Tisztelt Városlakók!
Vámospércsen a szelektív hulladékok elszállításának időpont-

jai 2020-ban a következőképpen alakulnak: január 15-16., február 
19-20., március 18-19., április 15-16., május 20-21., június 17-18., jú-
lius 15-16., augusztus 19-22 (augusztus 20-ai áthelyezés augusztus 
22.-re, szombatra)., szeptember 16-17., október 21-22., november 
18-19., december 16-17.

Pálinkamustra
2019. december 28-án a VI. Vámospércsi Pálinka Versenyen 30 

pálinkát versenyeztettek meg a résztvevők. Az év versenyművei 
a zsűri tagjai – Huszti János és Lehó István – szerint kiemelkedő 
minőségűek voltak. Eredmények: fehér pálinka kategóriában első 
díjat Holhós Ferenc, második díjat Gyallai Imre, a harmadik díjat 
Gyarmati Péter érdemelte ki. Ágyas pálinka kategóriában Nagy 
Lajos diadalmaskodott, a második helyezett pedig Csuth Imre lett. 
Vendég pálinka kategóriában Szegedi Tibor győzött, míg Magyari 
László a képzeletbeli dobogó második fokára álhatott fel. Hálásan 
köszönjük az esemény támogatóinak – Vámospércs Városi Ön-
kormányzatnak, Huszti Jánosnak, Nagy Istvánnak és a Kertbarát 
Körnek – a segítséget, valamint gratulálunk a versenyzőknek! 

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

90 szál gyertya az ünnepi tortán
1930. január 3-án látta meg a napvilágot Vámospércsen Zsanda 

Mihályné Boriska néni, tősgyökeres hajdúsági földműves szü-
lők gyermekeként. Kilencvenedik születésnapján örömmel vet-
te számba családja tagjait: három gyermekkel, hét unokával és 
immáron tíz dédunokával ajándékozta meg a sors. Átélte a 20. 
század jelentős részét, többek között a második világháborút is. 
Vámospércsről Buzitára kerülve öt holdnyi földön gazdálkodott, 
amíg a férje Szentannapusztán dolgozott. Kertszeretetét a mai 
napig megtartotta: jó egészségnek örvend, saját kiskertjét a mai 
napig műveli. Buzitáról visszatérve Vámospércsen építkeztek fér-
jével – hű maradt a szülőföldjéhez, és azokhoz az emberi értékek-
hez, amiket szüleitől tanult. „Amikor meghallom a vámospércsi 
templom harangját, tudom, hogy itthon, a legjobb helyen vagyok.” 
– fogalmazott. A jeles jubileumból Ménes Andrea polgármester 
személyesen is felkereste Boriska nénit és átadta neki Orbán Vik-
tor miniszterelnök üdvözlő sorait is. „Magával ragad az a báj, ked-
vesség, béke és bölcsesség, ami Zsanda néni személyéből árad! 
Kívánom, hogy jó egészségben, szeretetben még hosszú-hosszú 
évekig tartsa meg a Jóisten, szerető családja körében! Köszönöm 
a kedvességet, a szíves vendéglátást, viszontlátásra a 100. születés-
napon.” – zárta sorait Ménes Andrea.

Úton, a Magyar Kultúra Napján
1989 óta január 22-én, Kölcsey Ferenc főművének, nemzeti 

imánknak, a Himnusznak a születésnapján ünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját. A Himnusz rendhagyó születésnapját több ezer te-
lepülés, iskola, kulturális és civil szervezet üli körül. Az évfordulóval 
kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereink-
nek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk 
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Idén, 13:30-tól a 
Városháza dísztermében Csorba Terézia érsemjéni helytörténeti 
kutató, nyugalmazott pedagógus tart előadást Nagyjaink nyomá-
ban – érmelléki irodalmi panoptikum címmel, kiemelt figyelmet 
szentelve Kazinczy Ferenc és Kölcsey Ferenc munkásságának. 
Ugyanezen a napon, 16 órától nyílik meg a Vámospércsi Művészte-
lep és Grafikai Műhely kiállítása Konyáron a Művelődési és Ifjúsági 
Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Adventi vásár Nagyváradon
A Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület szervezésé-

ben 2019 adventi időszakában két alkalommal (december nyolca-
dikán és tizenötödikén) utaztunk a nagyváradi adventi vásárba. Az 
utazáson mintegy száz fő vett részt. Első megállónk során megte-
kintettük a híres váradi bazilikát, a püspöki palotát és a Kanonok-
sort. Mind a három épület a barokk építészet remeke, ráadásul a 
bazilika Erdély legnagyobb barokk temploma. A következő állomá-
sunk a példásan restaurált nagyváradi vár volt: itt több időszakos 
és állandó kiállítást is megtekinthettünk (Leonardo da Vinci, Hu-
nyadi Mátyás, első világháború, egyháztörténeti, vártörténeti, kő-
tár). A várlátogatást követően számba vettük a város emblematikus 
épületeit, hogy megérkezhessünk – a nap fénypontjaként – a 
díszvilágitásba öltözött Szent László téri adventi vásárba. Jó hangu-
latban telt a napunk, minden résztvevőnek köszönöm!

Somogyi László Gábor
főszervező



„Az ünnep nemcsak »ránk 
köszönt«, az ünnepet ki is kell 
érdemelnünk” – írja Pilinszky 
János. December 20-án, négy 
nappal Szenteste előtt az ün-
nep megérkezett városunkba, 
és egészen sokan mondhatták 
el magukról, hogy ki is érde-
melték; hiszen a Városháza 
dísztermében Ménes Andrea 
köszöntötte és látta vendé-
gül azt a mintegy 80 diákot 
és tanárt, akik 2019-ben jeles 
versenyeredményeket értek 
el. „Ti vagytok azok, akik töb-
bet tesztek, többet dolgoztok, 
gyakran a szabadidőtöket ál-
dozzátok fel, hogy képvisel-
jétek magatokat, iskolátokat, 
városotokat. Mindannyian 
büszkék vagyunk rátok, ami-
ért a tantárgyi versenyeken, 

szavaló-, rajz-, ének- és sport-
versenyeken eredményesen 
szerepeltetek” – hangsúlyozta 
Ménes Andrea polgármester, 
majd okleveleket és könyvju-
talmakat adott át, hogy a ven-
déglátás kulináris csúcspont-
jaként a Kiss-Virág Cukrászda 
elegáns tortáját is kiporciózza.

Ennek a napnak a délután-
ján került megrendezésre a 
város közös karácsonyi ün-
nepsége, a Mindenki Kará-
csonya is a Művelődési Ház és 
Könyvtár színháztermében. 
Az esemény nevébe foglalt 
„mindenki” szócska nem csu-
pán szimbolikus erővel bírt: 
a város apraja-nagyja, gyer-
mekek és szépkorúak, fiatal 
felnőttek, szülők és nagyszü-
lők foglaltak helyet a tömött 

sorokban és a pótszékeken. 
Az utolsó neszezés is abba-
maradt, amikor Ács Panna és 
Hunyadi Tamás szíveket ün-
nepi hangulatba szólító duett-
je elhangzott. „Karácsonykor 
minden út hazavezet. A csa-
ládok összegyűlnek, közelről 
és távolról egybegyűjt minket 
az ünnep. A remény kifárad-
hatatlansága. Kívánom, hogy 
mindenki találja meg a lelki 
békéjét és az adventi várako-
zás karácsonyi beteljesüléssé 
válhasson” – fogalmazott be-
szédében Ménes Andrea. Az 
ünnepi műsort megelőzően 
került sor a „Kiskarácsony, 
nagykarácsony” címmel hir-
detett városi rajzpályázat 
eredményhirdetése is. A be-
érkezett alkotásokból (158 pá-

lyamű) nyílt kamarakiállítás a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
előterében került kialakításra. 
1-2. évfolyamon első helye-
zést ért el Lejter Lilien, má-
sodikat Papp Gergő Zoltán, 
harmadikat Ágoston Bence 
és Dorogi Csenge. 3-4 évfo-
lyamosok között Picil Anna 
és Gál Tímea győzött, Erdei 
Sára és Szabó Nóra lett a má-
sodik, a harmadik pedig Sajó 
Fruzsina és Lengyel Ameli. Az 
5-6. osztályosok munkái közül 
Plavecz Kincső rajza részesült 
első díjban, másodikban Sza-
bó Lili, harmadikban Greskó 
Viktória. 7-8. osztályosok kö-
zött nívódíjat kapott Borsó 
Zoltán, az óvodások közül pe-
dig Kőnig Jázmin Lara külön-
díjban részesült.

Az eredményhirdetést 
követően a Somogyi Lász-
ló Gábor vezette Fintorgó 
Gyermek Színjátszó Csoport, 
kiegészülve két tapasztal-
tabb karácsonyi angyallal, 
Medgyesi Imrénével és Mol-
nár Imrénével, adott humor-
ban és tréfában is gazdag 
betlehemes műsort, majd a 
Mátyás Király Általános Iskola 
és AMI második évfolyamos 
tanulóinak megható, egyéni 
színpadi teljesítményekben 
és virtuóz megoldásokban je-
leskedő előadása következett, 
Papp János asztalos munkáját 
dicsérő, kifinomult díszletek 
között. Vámospércsikum, 
hogy a karácsonyi műsor 
hangsúlyos pontjain a Ráczné 
Stummer Ibolya vezette Bú-

zavirág Gyermekkar, afféle 
éteri és angyali kórusként 
énekszóval kapcsolódik be. 
Idén is remekül dolgozott 
össze a második évfolyam és 
a gyermekkar, és ez nem kis 
részben a felkészítő tanárok 
és a karvezető kompozíciós 
érzékének volt köszönhető. 
Felkészítő tanárok: Kopezda 
Szilvia, Nagy Judit, Ökrösné 
Kovács Gyöngyi, Sarudiné 
Oláh Enikő.

A Mindenki Karácsonya 
a Vámospércsi Népdalkör 
jóvoltából közös énekléssel 
és szeretetvendégséggel ért 
véget. Különleges diós és 
mákos kalácsot sütöttek az 
ünnepi alkalomra az Élelme-
zési Intézmény munkatársai, 
a Kertbarát Kör jóvoltából 
(Huszti János, Kiss Sándor, 
Nagy István) pedig üstökben 
készült a fűszeres forralt bor 
Szabó János, valamint az Ön-
kormányzat és a Művelődési 
Ház és Könyvtár dolgozóinak 
közreműködésével. 

Zárkásként tovább idézhet-
jük Pilinszky Jánost: „A kará-
csony úgy érkezik meg min-
den esztendőben, mint maga 
a decemberi hónap, havával 
és téli gondjaival, költésze-
tével. Akár a telet, mintha az 
ünnepeket is elegendő volna 
rábíznunk a csillagok járásá-
ra, hogy a nagy égi mecha-
nizmus engedelmesen, évről 
évre meghozza számunkra.”

Ünnepi lélekkel a Mindenki Karácsonyán

2019-ben Győriné Major 
Éva óvodapedagógus része-
sült Vámospércs Oktatásügyé-
ért Díjban, Fodorné Regőczi 
Marianna társaságában. Élet-
ről, integrációról, intézményi 
hűségről kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: Az 
elmúlt 37 évet egy intézmény-
ben – a vámospércsi óvodá-
ban – töltötte. Itt vált óvoda-
pedagógussá, sokak kedves 
és szeretett óvónéniévé, több 
generáció állhatna sorfalat 
Önnek. Számos új módszer 
meghonosításában is kez-
deményező erővel vett részt. 
Mennyire lebegett Ön előtt 
tizenévesen biztos elhatáro-
zásként, hogy óvónő szeretne 
lenni? Egy szép írásában ol-
vastam, hogy gyermekkorá-
ban egyetlen kedves emléke 
az óvodáról egy dajka néni 
volt, aki szép népdalokra ta-
nította.

Győriné Major Éva: Pon-
tosabban 2019 szeptember 
1-én volt 38 éve, hogy először 
beléptem az intézménybe, 
mint középfokú végzettség-
gel rendelkező óvónő. Nem 
hiszem, hogy egy tizenéves 
biztos és tudatos elhatározást 
tud hozni egy olyan kérdés-
ben, ami egy egész életre ki-
hat. Ez külső segítség nélkül 
nem sikerülhetett volna. Az 
én esetemben az anyukám 
volt a mozgatórugó. Pedagó-
guspályára készültem, földrajz 
szakos tanár szerettem volna 
lenni, a klasszikus 4 év gimná-
ziumi és 4 év főiskolai tanul-
mányok után, de édesanyám 
családi problémák és kora mi-
att akkor úgy érezte, nem tudja 
vállalni ezt a tanulmányi időt. 
Így kézenfekvővé vált, hogy 
óvónőképzőbe jelentkezek, 
melynek célja az volt, hogy 
pedagógus pályára léphessek, 
és minél előbb önálló kereset-

tel rendelkezzek. A gyakorló 
óvodában töltött idők során 
visszaidéztem a saját óvodai 
emlékeimet és határozottan 
körvonalazódott bennem, mi-
lyen nem szeretnék lenni. Saját 
bőrömön tapasztaltam, milyen 
mélyen érintik és mennyire 
befolyásolják életünket a kis-
gyermekkori emlékek, és ezért 
szeretnénk úgy nevelni, hogy 
a kezünk alatt felnövő gyere-
kek életük legszebb időszakát 
töltsék itt. Ne csak egyetlen 
kellemes emléket őrizzenek, 
mint én, a szépen éneklő 
dajkanéniről. Valószínű, ez is 
hozzájárult a népzene szerete-
téhez, amit igyekszem tovább-
adni. Óvodai ünnepekkor (pl.: 
ballagás) elképzelhetetlen, 
hogy ne néptáncot ropjanak a 
csoportomba járó gyerekek.

Vámospércsi Hírek: Fo-
lyamatosan tanul, szakvizs-
gázott pedagógus, számos 
jelentős továbbképzésen vett 
részt, megismerkedett a Lé-
pésről-lépésre fejlesztő óvo-
dai programmal is. Mesélne 
erről?

Győriné Major Éva: 1996-
ban ismerkedtem meg a Lé-
pésről-lépésre fejlesztő prog-
rammal. Abban az időszakban, 
amikor a rendszerváltást kö-
vető években megkezdődött 
az oktatási-nevelési rendszer 
átalakulása, mely a pluraliz-
must és az alternatívitást meg-
fogalmazta az oktatásban is, 
ezáltal lehetőséget adott a sok-
féleségből való választhatóság-
ra. Az „első fecskék” voltunk 
kolléganőmmel, akik adap-
táltuk a programot, melyet 
beépítettünk óvodánk helyi 
nevelési programjába. Nagyon 
sok szakértői segítséget kap-
tunk hozzá, mégis hónapokba 
telt, míg megfelelt a formai és 
tartalmi követelményeknek. 
A program elemeiben magán 

viseli az angolszász óvodák 
külső jeleit és egy amerikai 
program sajátosságait, neveze-
tesen a kulturális sokszínűség 
értékként kezelését, a nyitott 
óvoda gyakorlatát. Figyelembe 
veszi a gyerekek eltérő szük-
ségleteit. A program alappillé-
rei az individuáló nevelés, te-
vékenységközpontokkal való 
szabad játék és a családok be-
vonása az óvodai életbe. 4 évig 
működött a program, majd 
személyi feltételek és a moz-
gásigényt kielégítő helyiség 
hiánya, illetve a nagyon magas 
csoportlétszám és a szülők ér-
dektelensége miatt átvettük a 
helyi programunkat. Néhány 
elemét beépítettük a minden-
napi életbe is.

Vámospércsi Hírek: Óvo-
dánk részt vett az Integrációs 
Óvodai Fejlesztőprogram-
ban, melynek célja a halmo-
zottan hátrányos helyzetű 
gyermekek egyéni fejlesztése, 
hátrányaik leküzdése, esély-
egyenlőségük megteremtése. 
Sokszor emlegetett tény, hogy 
a gyermekek fejlődésében az 
első éveknek kulcsszerepük 
van. Mit tehet az óvodai neve-
lés az esélyegyenlőségért?

Győriné Major Éva: Az 
integrációs program célja, 
hogy elősegítse az óvodai ne-
velés azon területeit, amelyek 
kiemelkedő jelentőséggel bír-
nak a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek fejlődésére. 
Tudjuk, hogy az óvodáskorú 
gyerekek fejlődésének üteme 
messze meghaladja a későbbi 
életszakaszok fejlődésének 
sebességét. Ebben az időszak-
ban fejleszthetők az alapvető 
készségek, melyekkel csök-
kenthetjük a későbbi iskolai 
kudarcokat. Amennyiben nem 
segítjük elő ebben az időben a 
szegényebb családok gyerme-

keinek fejlesztését, lényege-
sen elmaradnak kognitív fejlő-
désükben kedvezőbb helyzetű 
társaikhoz képest. Ennek érde-
kében egyéni fejlesztési terve-
ket készítünk, illetve személy-
re szóló fejlesztést végzünk. 
Nagyon fontos a szülőkkel való 
együttműködés, a szülők és az 
óvodapedagógusok közötti 
kölcsönös tisztelet, tolerancia. 
Igyekszünk úgy elősegíteni 
a szocializációt, a beilleszke-
dést, hogy a multikulturális 
értékeket is megőrizhessék az 
etnikai kissebséghez tartozó 
gyerekek. Azt is tudomásul kell 
vennünk, hogy a veszélyezte-
tett és a hátrányos helyzetű 
családok esetében hangsúlyo-
sabban fel kell vállalnunk csa-
ládi nevelést pótló, kiegészítő 
tevékenységet is. Törekszünk 
arra, hogy óvodásaink meg-
tanulják az emberek közötti 
különbségek elfogadását, ér-
tékelését. A toleranciát szemé-
lyes példamutatással tudjuk 
elősegíteni.

Vámospércsi Hírek: 
Óvodapedagógus-jelöltek 
mentorálásában is részt vett. 
Mesélne arról, hogy milyen 
tapasztalatokat szerzett? Mi-
lyen kihívásokkal szembesül-
het egy pedagógus a digitális 
bennszülöttek és a Z generá-
ció utáni korszakban?

Győriné Major Éva: Na-
gyon fontos dolognak tar-
tom az óvodapedagógusok 
mentorálását. Intézményünk 
elismerését jelenti, hogy nem 
csak helyi hallgatók töltik ná-
lunk a gyakorlatukat, hanem 
más környező településről is 
érkeznek. Bár többletmunká-
val jár, mégis jó befektetésnek 
tekintem, hiszen így esély 
van arra, hogy a mi óvodape-
dagógusi csapatunkat fogják 
később személyiségükkel gaz-
dagítani. Miközben átadjuk 

tapasztalatainkat, mi is sokat 
tanulhatunk az óvodai nevelés 
legújabb módszereiről. A di-
gitális bennszülöttek fogalom 
hallatán azonnal a folyamato-
san a minden szabadidőben 
„kütyüket” nyomkodó gyere-
kekre és felnőttekre asszociá-
lok. Egyre kevesebb időt tölte-
nek olvasással, és egyre többet 
játszanak számítógépes játé-
kokkal. Viszont nagy előnye, 
hogy nagyon gyorsan jutnak 
új információhoz. Úgy gondo-
lom, hogy a pedagógusoknak 
a mértékletességre kellene ne-
velni a fiatalokat. Óvodás kor-
ban nagyon fontos, a felnőtt 
kontrolja. Nekünk óvodape-
dagógusoknak kötelességünk 
felhívni a figyelmet az élő 
szóval elmondott mese fejlesz-
tő hatására. Azt tapasztaltuk, 
hogy azoknak a gyerekeknek, 
akiknek mesélnek otthon, 
élénkebb a fantáziájuk, jobb 
a rajzkészségük. A beszéd-
készség fejlesztésében pedig 
nélkülözhetetlen. Úgy gondo-
lom, hogy az egyre szaporo-
dó beszédhibás gyerekek és a 

digitális eszközök térhódítása 
között szoros az összefüggés. 
38 évvel ezelőtt óvodánkban 
nem volt logopédus, ma pe-
dig napi 4 órában is nehezen 
győzi a beszédhibás gyerekek 
fejlesztését. Természetesen ez 
a probléma ennél összetetteb, 
hiszen beszélhetnénk a gyere-
kek mozgáshiányáról is, ami 
szintén a tévé, számítógép 
nagymértékű használatának is 
köszönhető.

Vámospércsi Hírek: A 
sok feladat mellett kevés sza-
badideje van, de ha jól tu-
dom, férjével hódolnak egy 
speciális hobbinak: horgász-
nak. Miben áll a horgászat 
varázsa?

Győriné Major Éva: Szá-
momra a horgászat a csendet, 
a nyugalmat, a békességet, 
a természetet jelenti. Ebben 
a felgyorsult világban min-
denkinek ki kellene próbálni 
mennyire megnyugtató a víz-
parton üldögélni. Sajnos keve-
sebb időm van rá, mint ameny-
nyit szeretnék a hobbimnak 
szentelni.

„A toleranciát személyes példamutatással tudjuk elősegíteni”

„Lírai hangjához drámai 
lelke van” – hangzik a közis-
mert megállapítás Falusi Ma-
riannról. Azok, akik január 12-
én ellátogattak Vámospércs 
város újévi koncertjére a 
református templomba, test-
közelből kaphattak képet 
erről a líraiságról és erről a 

drámaiságról, összességben 
erről a drámaiba oltott lírai 
világról. Az élményt csak 
fokozta a helyszínül szol-
gáló templomtér, és az a ta-
pasztalat, hogy az előadókat 
a közönségtől mindössze 
néhány méter választotta el. 
Ennek következében sokkal 

bensőségesebb hangulat és 
bizalmasabb viszony alakult 
ki a résztvevők között, mint 
egy jóval sterilebb és formá-
lisabb koncertteremben. Fa-
lusi többször hangsúlyozta, 
hogy jól szóló és működő 
kórussá kovácsolódott az 
éneklésbe sokszor bekapcso-

lódó vámospércsi közönség. 
„Gyertek velünk egy nagy 
zenei utazásra” – kezdte az 
énekesnő, és a majd kétórás 
koncert alatt valóban komoly 
távolságokat lehetett bejárni 
a zenei stílusok között: musi-
cal, dzsessz, pop, rock, folk-
rock… Elhangzott – többek 

között – a Most múlik ponto-
san, a Szeretni valakit valami-
ért, a Valahol egy lány, a Már-
ti dala, és Gesztesi Károlyra 
is emlékezve Leonard Cohen 
világhírű Hallelujah című ze-
neműve. A nagy utazás alatt, 
amik viszont állandók voltak: 
Falusi Mariann ellenállhatat-

lan énekhangja, derűs szemé-
lyisége, Sárik Péter briliáns 
dzsessz-szólói és a Búzavirág 
Gyermekkar dalai. Szekeres 
Adrien, Varnus Xaver és Ke-
resztes Ildikó után a Falusi & 
Sárik duó hozta el az új évet 
Vámospércsre!

Falusi Mariann és Sárik Péter meghozták az új évet!
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