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

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

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

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

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

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút
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Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

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

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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Legfőbb érték az ember – rendhagyó Polgármesteri Napló

Örömmel számol-
hatunk be arról, hogy 
Vámospércs város kép-
viselő-testülete Ménes 
Andrea polgármester kez-
deményezésére új telepü-
lési támogatások beve-
zetéséről, továbbá több, 
már meglévő támogatás 
összegének megemelésé-
ről és a jogosultsági felté-
telek kibővítéséről dön-
tött. A szociális rendele-
tet érintő változásokról 
kérdeztük Polgármester 
Asszonyt.

Ménes Andrea: Ön-
kormányzati rendeletünk 

módosítását és 
k iegész í tését 
abból a célból 
kezdeményez -
tem, hogy a 
v á m o s p é r c s i 
lakosok minél 
szélesebb körű 
támogatási for-
mákat tudjanak 
igénybe venni, 
és lehetőleg a 
lakosság min-
den korosztá-
lyának tudjunk 
– szükség sze-
rint – szociális 
segítséget nyúj-
tani. Célunk 
nem lehet más 

– összhangban Magyar-
ország Kormányának 
rendelkezéseivel – mint a 
családok szociális bizton-
ságának elősegítése. 

Vámospércsi Hírek: 
Rendelkezésre állnak a 
megfelelő források az új 
támogatási formák fi-
nanszírozására?

Ménes Andrea: Az ön-
kormányzat fegyelmezett 
gazdálkodása lehetővé te-
szi az egyes támogatásfaj-
ták összegének emelését, 
a jogosultsági feltételek 
között a jövedelemhatár 
megemelését és új tá-

mogatások bevezetését! 
2020-ban több folyamat-
ban lévő Európai Uniós és 
hazai pályázatunk végére 
tehetünk pontot. Ezek-
hez a milliárdos nagy-
ságrendű projektekhez a 
városnak önrészt kell biz-
tosítania, ami a rendelke-
zésünkre álló pénzforrás-
ok jelentős részét le fogja 
kötni. De a szemünk előtt 
ott lebeg az új piacunk, a 
művelődési házunk, ren-
dezvényházunk és az új 
közösségi tereink, amiket 
hamarosan birtokba ve-
hetünk. Hiszünk benne, 
hogy a várost érintő szol-
gáltatási, intézményei és 
infrastrukturális bővülés 
kéz a kézben jár az itt 
lakók életszínvonalának 
növekedésével. Szociálpo-
litikusként viszont szeret-
tem volna, ha a nagy be-
ruházások mellett kézzel 
fogható segítséget nyújt-
sunk a rendelkezésre álló 
lehetőségeink függvényé-
ben a vámospércsieknek. 
Időseknek, csecsemők-
nek, óvodásoknak, isko-
lásoknak, gyermekeket 
nevelő családoknak. 
Szoktam hangsúlyozni, 
sőt polgármesteri tevé-
kenységem mottójának is 
tekintem: nálunk legfőbb 
érték az ember. A szavak-

nak akkor van súlyuk, ha 
tettek követik őket.

Vámospércsi Hírek: 
Pontosan hogyan változ-
nak a támogatási formák 
és összegek?

Ménes Andrea: A ren-
deletmódosítás értelmé-
ben a temetési támogatás 
összege 20.000 forintról 
40.000 forintra emelkedik, 
a gyógyszertámogatás pla-
fonja pedig 6.000 forintról 
10.000 forintra. Továbbra 
is rendelkezésre áll – bi-
zonyos feltételek megléte 
mellett – a rendkívüli tele-
pülési támogatás, a lakha-
tási támogatás, a 60. élet-
évet betöltött személyek 
támogatása és a közteme-
tés. Az óvoda- és iskolakez-
dési támogatás kiegészül 
a bölcsődések támogatá-
sával. Új támogatási nem-
ként kerül bevezetésre a 
pénzbeli tüzelő támogatás 
(15.000 forint), a kelengye-
támogatás (30.000 forint), 
valamint a városi tanul-
mányi ösztöndíj (50.000 
forintos plafonnal). Az 
EFOP-1.5.3.-as pályázatunk 
egyik legnépszerűbb ele-
me volt a középiskolások-
nak nyújtható tanulmányi 
ösztöndíj. Azt éreztük, 
hogy a diákokat motiválta, 

a szülőknek pedig kézzel-
fogható és jelentős segít-
séget nyújtott a tanév- és a 
félévkezdések anyagi áldo-
zatvállalásaiban. Az EFOP-
os projektünk pénzügyi 
kerete kimerült, ellenben 
a tanulmányi ösztöndíjat 
megtartjuk, és ezt az ön-
kormányzat saját forrás-
ból biztosítja a tanulók 
számára a későbbiekben. 
A születendő gyermekek 
jövőnk zálogai! Öröm, 
hogy Vámospércs lakos-
ságszáma növekszik! Azzal 
is tisztában vagyunk, hogy 
minden új jövevény óriási 
anyagi terhet is ró a csa-
ládokra. Ezért indítjuk el 
kelengyetámogatásunkat! 
Ezentúl újszülöttenként 
egyszeri 30.000 forintos 
pénzbeli ellátást (kelen-
gyetámogatást) állapítunk 
meg számukra. Köszönöm 
Képviselő-testületünk tag-
jainak, hogy egyhangúlag 
támogatták rendeletmó-
dosításunkat.

Vámospércsi Hírek: 
Régi vágya az itt élőknek 
egy minibölcsőde. A város 
pályázott is rá. Lehet már 
valamit tudni a pályázati 
döntésről?

Ménes Andrea: Nagy 
az igény a bölcsődére, s 

ennek a keresletnek két 
üzenete is van felénk. Egy-
részt egyre több fiatal dönt 
a gyermekvállalás mellett, 
másrészt egyre több kis-
gyermekes anyuka szeret-
ne visszatérni a munkaerő-
piacra. Minibölcsődénk 
vonatkozásában kedvező 
hírt oszthatok meg Önök-
kel: pályázatunk támoga-
tásban részesül, erről dön-
tött a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés február 14-ei 
ülésén! A szociális csomag 
mellett hamarosan szeret-
nénk bejelenteni új köz-
művelődési csomagunkat, 
melynek kimondott célja 
a klubszerű kisközösségek 
létrejöttének elősegítése, 
ahol befogadó közegre 
találhat gyermekektől idő-
sekig mindenki. Filmklub, 
Navigátor Klub, Írók az 
iskolában, Polgári Kör… A 
művelődési ház felújítása 
alatt színházlátogatáso-
kat szervezünk környező 
teátrumokba (Debrecen, 
Nagyvárad, Nyíregyháza, 
Szatmárnémeti), mert van 
igény színházi előadások-
ra. Városi farsangi bálunk 
bevételét mindig egy jó 
ügy előmozdítására for-
dítjuk: idén történelmi 
sétányt szeretnénk építe-
ni. Mozgalmas év áll előt-
tünk!

Ex libris-pályázatot 
hirdet a Nemzeti Össze-
tartozás Évének kereté-
ben, a trianoni békedik-
tátum centenáriumán 
Vámospércs Városi Ön-
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő-
dési Egyesület. 

A versenyt három kate-
góriában indítjuk útnak 
Kárpát-medence szerte.

A kategóriák: 1) általá-
nos iskolás diákok, 2) kö-
zépiskolás diákok, 3) ama-
tőr és képzett művészek.

Minden pályázó ma-
ximum három alkotással 
jelentkezhet, az alkotások 
mérete ne haladja meg a 
15x15 cm-t. A pályázók a 
művek hátoldalán tűntes-
sék fel a kép adatait (cím, 
technika, méret) és saját 
elérhetőségeiket (név, 
postacím, e-mail cím, di-
ákok esetében továbbá 
az iskola és a felkészítő 
neve). 

Az ex libriseket 
Vámospércs Városi Ön-
kormányzat postacímére 
(4287 Vámospércs, Béke 
utca 1.) kérjük elkülde-
ni. Beküldési határidő: 
2020. május 10.

A beérkező munkák-
ból a szervezők kiállítást 
rendeznek, az ünnepé-
lyes eredményhirdetés-
re június 4-én kerül sor. 
A kategóriák győztesei 
értékes könyvcsomag-
ban és 25 ezer forintos 
pénzjutalomban része-
sülnek. A díjazottak írás-
ban kapnak értesítést. Az 
ex libriseket (egy külön 
lapon a pályázó nevével, 
életkorával, postacímé-
vel és e-mail címével) 
Vámospércs Városi Ön-
kormányzat postacímére 
(4287 Vámospércs, Béke 
utca 1.) kérjük elküldeni. 
A borítékra, kérjük, írják 
rá: „Atlantisz harangoz – 
Ex libris pályázat”.

„Atlantisz harangoz”
Az üzlet iskolájában 365 

napon keresztül zajlik a 
tanítás, hiányozni nem 
lehet. Ha egy vezető tisz-
tában van az általa irányí-
tott céggel, figyeli a napi 
gazdasági eseményeket, 
ha követi a versenytársak 
rezdüléseit, folyamatosan 
kutatja a vevők igényeit, 
s a nyert információkat 
beépíti az üzletmenetbe, 
akkor előbb-utóbb profitál 
a folyamatos figyelemből. 
A folyamatos figyelem je-
gyében rendezték meg 
február 17-én a Foglalkoz-
tatási Együttműködések 
a Dél-Nyírségi Paktumte-
rületen című TOP-os pro-
jekt vállalkozói fórumát a 
városháza dísztermében. 
Az esemény, amelyen mint-
egy ötven vámospércsi és 
Vámospércs vonzáskörze-
tében élő vállalkozó vett 
részt, nagy téttel bírt: a 
2021. áprilisáig tartó pályá-
zati időszak alatt a magyar 
állam és az Európai Unió 
a Dél-Nyírségi Foglalkoz-

tatási Paktum területéről 
mintegy 450 munkavállaló 
munkaerőpiaci elhelyezke-
déséhez és munkabérének 
finanszírozásához nyújt 
roppant kedvező feltéte-
lekkel segítséget. „Térsé-
günk, és benne városunk 
léte és jövője, kedves vál-
lalkozók, az Önök kezében 
van. Közös gondolkodás-
ra és párbeszédre hívjuk 
Önöket. Az Önök igényeit 
szeretnénk felmérni és 
a rendelkezésünkre álló 
munkaerőpiaci eszközök-
kel segíteni a munkájukat.” 
– köszöntötte az egybe-
gyűlteket Ménes Andrea 
polgármester. Tasi Sándor, 
a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés alelnöke szerint 
a január 20-án megnyílt 
munkaerőpiaci támogatás 
eredményes lesz és teljesí-
teni fogják a pályázati válla-
lásokat. „Hoztam Önöknek 
egy kedvező üzleti ajánla-
tot, mondom is, hogy mit 
tudok ajánlani” – ezzel a 
frappáns felültéssel kezdte 

tájékoztatóját Tapolcai Zol-
tán, a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Főosztályának főosz-
tályvezetője. A főosztályve-
zető által vázolt konstruk-
ció értelmében a vállalko-
zások állománynövekedés 
esetén hat hónapon ke-
resztül 100%-os intenzitású 
munkabértámogatásban 
részesülnek három hóna-
pos továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséggel. „Ezenkí-
vül áprilistól elindítjuk a 

25 év alattiak számára a 90 
napos 100%-os intenzitású 
pályázatunkat is, továbbá 
hamarosan nagy mennyi-
ségű képzést is kezdemé-
nyezünk”. Tapolcai Zoltánt 
követően Sárvári Zsolt 
szakmai megvalósító tar-
tott részletes prezentációt. 
Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével Erdős Tibor, 
Bagamér polgármestere, 
Hutóczki Péter, Fülöp pol-
gármestere és Tóth Sándor, 
Álmosd polgármestere.

„Hoztam Önöknek egy kedvező üzleti ajánlatot”
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rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2020. január 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. 622 900
Rosenfeld László (E.V.) 47644007-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 237 518
Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 53 060

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

Ifj. Sós János 8332013429 4289 Vámospércs, Temető utca 7. 225 799
Nagy István (E.V.) 58913987-2-29 4287 Vámospércs, Pacsirta utca 28. 623 642
Kiss Mihály 8389191431 4287 Vámospércs, Víg u. 2. 312 036
ifj. Lakatos Mihály (E.V) 8401634229 4287 Vámospércs,  Domb utca 2/A. 124 640
Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs,  Acsádi utca 7. 106 771

Malmos Tamás (E.V) 60028129-1-29 4287 Vámospércs,  Dózsa György 
utca 42. 107 758

Id. Menyhért András 8363750972 4287 Vámospércs, Víg utca 5. 73 967

Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán utca 
85/A. 63 250

Összesen: 2 906 401

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)
2020. január 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. 412 812 
SUN-SOLAR GREEN KFT. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 351 087
CAR BRILL KFT. 23741265-2-09 4288 Vámospércs, Nagy u. 68. 375 688
TÜBERT BURKOLAT BT. 26524052-02-09 4287 Vámospércs, Víg u. 10. 1 006 054
CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4289 Vámospércs,  Béke u. 5. 376 392
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
KÁBLEX KFT. 13030382-2-09 4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 14. 188 846

Összesen: 4 367 138

Házasságkötés:

Balogh Sándor éS Simon irma

herédi roland éS Tordai alexandra

Akik már nincsenek közöttünk:

ÜvegeS miklóSné (ZSanda erZSéBeT)
deBrecZeni Sándor

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Debreczeni SánDor

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

Lakossági tájékoztató bölcsődei 
igényfelméréshez

Vámospércs településen nem működik önkormányzat által 
finanszírozott bölcsőde tekintettel arra, hogy a 10 000 fő alatti 
település nem köteles önkormányzati bölcsődét fenntartani.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosítása következ-
tében, ha bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek 
tekintetében igény jelentkezik, vagy a településen 3 év alatti lako-
sainak száma meghaladja a negyven főt, az önkormányzat köteles 
gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A bölcsődei ellátás feltételei biztosításnak az Önkormányzat 
2020. december 31-ig kell, hogy eleget tegyen.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) számú NM rende-
let 34. §-a alapján az Önkormányzatnak igényfelmérési kötele-
zettsége van. 

A települési önkormányzat minden év március 1-jéig a hely-
ben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy szülő vagy 
más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) április 
15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé bölcsődei ellátás 
biztosítása iránti igényét, és minden év március 31-éig megvizs-
gálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei ada-
tainak alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja 
–e a negyven főt.

Az önkormányzat mini bölcsődei ellátás formájában kívánja 
biztosítani a bölcsődei szolgáltatást.

Kérem a Tisztelt szülőket, hogy igények megismerése, felmé-
rése érdekében szíveskedjenek bölcsődei ellátás iránti igényüket, 
indokolással együtt 2020. április 15. napjáig a Vámospércs Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Irodában (4287 
Vámospércs, Béke u. 1. fsz. 4 ajtó) bejelenteni.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

ÜvegeS MiklóSné (zSanDa erzSébet)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Vámospércsen

élelmiszer
engedéllyel

üzlethelyiség
kiadó

bármilyen
tevékenységre!

Tel.:
06-20/2826-101

Itt a farsang, áll a bál!
Két napig csörgőktől, cintányérok csattanásától, doboktól, 

énekszótól volt hangos – az amúgy sem csendes óvoda – febru-
ár közepén. A legtöbb gyerek már hetek óta tervezi, hogy minek 
szeretne öltözni a farsangi felvonuláson. A lányok nagy többsége 
természetesen hercegnős ruhába, csillogó jelmezbe öltözik, míg 
a fiúk természetfeletti erővel rendelkező mesefigurák bőrébe 
bújnak legszívesebben. A gyerekekkel együtt az óvó nénik, dajka 
nénik, az anyukák, apukák is ötletes jelmezben ropták a táncot, 
izgatottan szurkoltak a mókás vetélkedőben részt vevő verseny-
zőknek. Mulatozás közben farsangi fánkokkal, süteményekkel 
csillapították éhségüket, gyűjtötték az erőt a felvonuláshoz, vé-
gigjárták a csoportokat és megmutatták egymásnak jelmezeiket. 
A farsangozással, bálozással búcsúztattuk a telet, várjuk a jó időt, 
ami reméljük hamarosan beköszönt. (Csányiné Birki Bernadett 
felvétele)

Németh Jánosné
óvodavezető

Óvodai beíratás!
Az óvodai beíratás 2020. április 20-21-22-én reggel 8 órától 16 

óráig tart. Helye: az óvoda titkársága. Kérem, hozzák magukkal 
gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, oltási bizonyítványát, 
TAJ kártyáját és lakcímkártyáját. A 2020 augusztus 31-ig 3. élet-
évüket betöltött gyerekek számára az óvodai nevelés kötelező! 
Azokat a gyerekeket, akik később töltik be a 3. életévüket, elő-
jegyzésbe vesszük és a nevelési év során folyamatosan kapcsolód-
hatnak be az óvodai nevelésbe.

Németh Jánosné
óvodavezető

Lehetőségek a haderőben
Több mint 15 éve annak, hogy Hazánkban leszereltek a mindez-

idáig utolsó sorkatonák. A tömeghadsereget felváltotta az önkén-
tes alapon működő professzionális haderő, a sorkatonákat pedig 
a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák, akik immár tobor-
zás útján csatlakozhatnak a sereghez. Ennek apropóján kerestük 
fel az év első napjaiban a Debrecenben működő megyei toborzó 
irodát. Mint ahogy az már több fórumon is elhangzott, a kormány 
és a honvédelmi vezetés kiemelt célja, hogy a Magyar Honvédség 
a térség legmodernebb és legütőképesebb haderejévé váljon. En-
nek érdekében folyamatosan emelkedik a védelmi költségvetés, 
amely 2020-ban meghaladja a 600 milliárd forintot. Miközben a 
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében folyamato-
san zajlik a korszerű hadieszközök beszerzése, egy olyan kiszámít-
ható életpályamodell felépítése is zajlik, amely elismeri a katonák 
szolgálatát, méltó megélhetést biztosít számukra. „A Magyar Hon-
védség a biztos munkahely mellett folyamatos képzési lehetősé-
geket nyújt, illetve lehetőség van a meglévő munkahely, vagy fo-
lyamatban lévő tanulmányok mellett a tartalékos szolgálat vállalá-
sára is. Tapasztalataink alapján a katonai pálya továbbra is népsze-
rű Hajdú-Bihar megyében” – tudtuk meg Tóth Imre őrnagytól, az 
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
2. Katonai Igazgatási Központ toborzó részlegvezetőjétől. A to-
borzó iroda vezetője számokkal is alátámasztotta mindezt, hiszen 
mint elmondta, 2019-ben a megyéből 192 fő vonult be szerződé-
ses katonai szolgálatra, 135 fő vállalt önkéntes tartalékos szolgá-
latot, 57 fő pedig valamelyik katonai tanintézetben kezdte meg a 
2019/20-as tanévet. A Péterfia u. 58/a szám alatt található Toborzó 
Irodában ottjártunkkor is többen érdeklődtek a honvédségben 
vállalható szolgálati lehetőségekről. Nem meglepő módon – hi-
szen az év eleje a pályaválasztás időszaka – ketten közülük a ka-
tonai tanintézetbe történő jelentkezési lapot töltötték ki éppen. 
„Akik az érettségi bizonyítvány megszerzését követően hivatásos 
katonai pályára készülnek, azok a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temre, illetve az MH Altiszti Akadémiára adhatják be a jelentke-
zésüket. A 2019/20-as tanévtől „Acélkocka” néven egy megújított 
altisztképzési rendszert dolgozott ki a Magyar Honvédség. Az egy-
éves, tanfolyamrendszerű képzés már a tanulmányok alatt is havi 
jövedelmet biztosít, illetve a jelentkezők előképzettségének és ér-
deklődésének megfelelő karrierlehetőséget kínál” –tájékoztatott 
Tóth őrnagy. Az iroda ügyfélszolgálatán érdeklődhetnek azok is, 
akik munkalehetőséget keresnek. A szerződéses katonai szolgá-
lat állandó, napi munkaviszonyt biztosít, míg a tartalékos forma 
azoknak szól, akik tanulmányaik, vagy meglévő munkahelyük 
mellett szeretnének részt vállalni honvédelmi feladatokban. „Fo-
lyamatosan várjuk az érdeklődőket, hiszen számos munkakörben 
tudunk beosztást kínálni. A Magyar Honvédség biztos megélhe-
tést, kiszámítható életpályát és karrierlehetőséget garantál tagjai 
számára. Az alapfizetés mellett étkezési és utazási támogatásban 
is részesülnek a katonák, alapilletményüket plusz juttatás, pótlék, 
valamint az esetleges többletmunkáért járó kifizetés tovább nö-
velheti. Akit érdekel az egyenruhások világa, szeretne hozzánk 
tartozni, ne habozzon, tudunk számára olyan szolgálati formát 
kínálni, amely megfelel az élethelyzetének, elképzeléseinek, cél-
jainak” – zárta a beszélgetést Tóth Imre őrnagy.Közlemény

Az alábbiakban közöljük a közvilágítás karbantartásával, hiba-
elhárítással kapcsolatos információkat.
 
A közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentési címei:
Egyedi lámpahibák esetén:
Mezei-Vill Kft., telefon: 06-54/405-009; mobil: 0630/ 664-9961, 
e-mail: mezei-vill@mezei-vill.hu, felelős személy: Csordás Tamás.
Csoportos- és szakaszhibák nem világító lámpák esetén:
Eon Áramhálózati Zrt hibabejelentőjén, telefon: 06-80-210-310

Szerződésben vállalt hibaelhárítás megkezdésének határidői:
Bejelentés alapján egyedi hiba: 14 munkanap
Nagy forgalmú csomópont, kijelölt gyalogátkelőhely (Önkor-
mányzat előzetes adatközlése alapján) 48 óra
Országos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák: 8 nap

i s k o l A i  h í r e k
Mikulás és karácsony környékén már hagyománnyá vált, hogy 

Sallai Szabolcstól ajándék szaloncukrot kapnak a gyerekek.  A 
dobozokban ömlesztve érkezett szaloncukrot kicsomagoltuk, 
így mind a 394 diákunk egyforma csomag édességet kapott, és a 
karácsonyi műsort adó gyerekek is energiát meríthettek a cukor-
kákból. Köszönjük a felajánlást!

Decemberben a Debreceni Tankerületi Központ jóvoltából 1 
millió Ft értékben vásárolhattunk játékokat iskolánknak. A táb-
lás, logikai, fejlesztő, stratégiai és kártyajátékokat az Élménysuli 
alprogrami órákon, valamint képességfejlesztő és délutáni foglal-
kozásokon is használjuk a gyerekek nagy örömére.

Szintén 1 millió Ft értékben játszószőnyegeket és függönyöket 
is vásárolhattunk, melyek az esztétikus, otthonos környezet fenn-
tartását segítik.

A Tanítsunk Magyarországért Program keretében 25 he-
tedikes diákunk vett részt a Debreceni Egyetem TMO napján. A 
hátránykompenzációt, pályaorientációt, a mindennapi életben 
való jobb eligazodást segítő program a második félévben is foly-
tatódik, az egyetemi hallgató mentorok a tanév hátralévő részé-
ben is együtt fognak dolgozni a gyerekekkel.

A Lázár Ervin Program keretében a tanév folyamán egy al-
kalommal minden tanulónk ingyenesen részt vehet valamilyen 
kulturális programon. Az elsősök a Vojtina Bábszínházban, a har-
madikosok és az ötödikesek a Csokonai Színházban jártak Deb-
recenben, a negyedikesek Bagamérban zenei előadást láthattak, 
a hatodikosok pedig a Fővárosi Nagycirkusz előadásán vehettek 
részt. A többi évfolyam a későbbiekben kerül sorra. A programo-
kat és az utazást a Debreceni Tankerületi Központ szervezi és fi-
nanszírozza, az iskola pedagógusai kísérik a csoportokat.

Február 10-től a második évfolyam tanulói testnevelés órák ke-
retében korcsolyaoktatásban részesülnek a Debreceni Jégcsar-
nokban. Összesen 10 alkalommal utaznak Debrecenbe tanítási 
időben, az iskola és a Jégcsarnok között bérelt autóbusz szállítja 
a gyerekeket és a kísérő pedagógusokat.  A gyerekek számára az 
utazás, az oktatás és a korcsolyabérlés ingyenes.

Februárban sikeresen szerepeltek a Kyo Hungária SE karatékái 
a Diákolimpia elődöntőn Nyíradonyban. Felkészítők: Tokaji Nor-
bert és Kovács Mihály. Eredmények: 1. helyezett: Vórincsák Vivi-
en, 2. helyezett: Boruzs Richárd és Szabó Imre Richárd, 3. helye-
zett: Jernyei Nikolett és Lakatos Ádám. Kata: 2. helyezett: Jernyei 
Nikolett. Gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk!

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes



Január 22-én rendhagyó 
kulturális utazásra hívta 
közönségét Csorba Teré-

zia helytörténeti kutató, az 
érsemjéni Kazinczy-Fráter-
Csiha Emlékmúzeum gond-

noka Vámospércsen. Az 
előadó nem kisebb feladatra 
vállalkozott a Magyar Kultú-

ra Napján, minthogy ízelítőt 
adjon Kazinczy Ferenc és 
a Kazinczy-tanítvány Köl-
csey Ferenc érmelléki és 
hajdúsági kötődéseiről, a 
korabeli kapcsolatrendsze-
reikről, családtörténeteik-
ről, végeredményben arról a 
közegről, amiből a két jeles 
szépíró és irodalomszervező 
származott, és ahonnan Ka-
zinczy útja a nyelvújításig, 
Kölcseyé pedig a nemzeti 
himnusz megírásáig ívelt. 
Csorba Terézia több olyan 
kuriózumszerű, eddig ke-
vésbé ismert Kazinczy levél-
részlettel is megörvendez-
tette hallgatóságát, amelyek 
vámospércsi kötődésűek. Az 
eseményen elhangzott maga 
a szülinapos vers is, Kölcsey 
főműve, Somogyi László 
Gábor alpolgármester meg-
rendítő előadásában. Ménes 
Andrea, a legkisebb hajdúvá-

ros polgármestere, ünnepi 
beszédében kifejezte abbéli 
örömét, hogy a Petőfi Irodal-
mi Múzeum rangos irodalmi 
ösztöndíja Vámospércs dísz-
polgárának, Térey János Ba-
bérkoszorú-díjas költőnek 
vette fel a nevét, valamint 
bejelentette, hogy a városi 
önkormányzat a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő-
dési Egyesülettel karöltve 
idén is meghirdeti országos 
ex-libris pályázatát. „A Nem-
zeti Összetartozás Évének 
keretében, a trianoni béke-
diktátum centenáriumán a 
célunk: párbeszédbe lépni 
egy-egy határon túlra szakadt 
(erdélyi, felvidéki, kárpátal-
jai, délvidéki) faluval, köz-
séggel, várossal, természeti 
tüneménnyel a képzőművé-
szet formanyelvén. Úgy gon-
doljuk, az ex libris műfaja 
alkalmas lehet arra, hogy 

különböző település-arco-
kat, település-motívumokat, 
helyszíneket, város-szimbó-
lumokat jelenítsenek meg, 
kellő kreativitással, vizuális 
leleményességgel, technikai 
megkötések nélkül, mintegy 
közel hozva hozzánk a távol-
lévő, örökre sajgó régiókat 
– Kányádi Sándor nyomán 
a »vannak vidékek«-et.” – fo-
galmazott Ménes Andrea. 
Az alkotásokat május 10-ig 
várják a szervezők. A magyar 
kultúra „hosszúnapja” ezzel 
nem ért véget: délután nyílt 
meg ugyanis a konyári Mű-
velődési és Ifjúsági Házban a 
Vámospércsi Művésztelep és 
Grafikai Műhely tárlata, míg 
este a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
szervezésében mintegy 25 
fő vehetett részt gálaelőadá-
son a debreceni Csokonai 
Színházban.

Nyújts feléje védő kart! – Magyar Kultúra Napi bejelentések 
Vámospércsen

Pár évvel ezelőtt beszél-
gettünk Gábori László 
nyugalmazott törzszászlós-
sal, maratonfutóval saját 
futószenvedélyéről, vala-
mint az akkor létrehozott 
Vámospércsi Futóklubról 
és a nevéhez köthető „Haj-
rá, Futás!”-mozgalomról. 
Azóta lefutott még néhány 
ezer kilométert…

Vámospércsi Hírek: 
2019-ben nagy megtisztelte-
tés érte, hiszen Ön részesült 
a Vámospércs Sportjáért ki-
tüntető díjban. Annyi érem 
és versenyeredmény után 
milyen jelentőséggel bír az 
Ön számára ez az elisme-
rés?

Gábori László: Nagy 
megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy én részesül-
tem a díjban, hiszen úgy 
gondolom, sok kiváló spor-
toló van még a városunkban! 
Egyben azt is éreztem, hogy 
nagyobb felelősséget érzek a 
tömegsport iránt, és további 
célul tűztem ki magam elé, 
hogy tovább motiváljam a 
futni szándékozó gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt!

Vámospércsi Hírek: 
Úgy fogalmazott, hogy a 
futás nagyon sok pozitív 
dolgot hozott az életébe. 
Mik ezek pontosan? Meg-
változott-e futáshoz való 
viszonya úgy, hogy már 
nem különleges esemény 
a testmozgás, hanem min-

dennapi életének szerves ré-
sze? Milyen újabb és újabb 
célokat tűzhet ki maga elé 
egy futó?

Gábori László: A futás 
által megtapasztaltam egy 
pozitívabb életérzést, szem-
léletet! A versenyeken sok 
sportbarátot ismertem meg, 
akikkel sokszor egyéniben, 
akár csapatversenyben is 
vállvetve egy célért küzdünk! 
A rendszeres mozgás számta-
lan jótékony hatással van az 
emberi szervezetre, egyen-
súlyban tartja a testsúlyt és 
úgy gondolom, számtalan 
egészségmegőrző hatással 
bír! Ahogy szoktuk monda-
ni futóberkeken belül: jót 
tesz a testnek és léleknek 
egyaránt! Továbbra is ugyan-
olyan érzéssel készülök a 
napi edzésekre, veszem fel a 
futócipőt és a lelkesedésem 
sem változott! A futócsopor-
tunkkal a közös futásokra 
egyre jobban vágyom, hi-
szen elégedettséggel tölt el, 
hogy egyre motiváltabb, bol-
dogabb sportolókat látok! A 
céljaim között szerepel még, 
hogy a maratoni (42 km-es) 
távnál hosszabb szakaszo-
kon is kipróbáljam magam. 
Szívesen rajthoz állnék egy 
6 órás vagy annál hosszabb 
versenyen is. Az ilyen távo-
kon jobban megismerheti 
magát a futó, hogy valójában 
mi az a határ, amit az emberi 
szervezet kibír, hiszen több 
holtpontot is megélhetünk.

Vámospércsi Hírek: A 
Futóklub jelenleg hány tag-
gal működik? A közös futás 
közösséggé kovácsolta Önö-
ket? Az utóbbi időszakban 
mely versenyeken képvisel-
ték Vámospércset? 

Gábori László: A futó-
csoportunk jelenleg 40-50 
fővel működik, ami hónap-
ról-hónapra változik, mivel 
mindig érkezik hozzánk fut-
ni szándékozó új tag. Öröm 
számomra, mikor a fiatalabb 
korosztályt is csatlakozik 
hozzánk! Azt gondolom, 
hogy a legjobb úton járunk, 
hogy nagyobb közösséget 
építsünk! A csapategységet 
mutatja az is, hogy a heti 2 
alkalmon kívül, ami ked-
den és csütörtökön van, 
hétvégenként is elindul-
nak a csapattagok kisebb 
csoportokban és egyénileg 
is futni! Az elmúlt időszak-
ban már számos rendezvé-
nyen, versenyen képvisel-
tük a várost! Októberben a 
Wizz Air futáson 10 fő vett 
részt különböző távokon. 
Az Oxigén kupasorozaton 
is rendszeresen jelen va-
gyunk, ami 6 fordulóból áll, 
októbertől-márciusig tart 
havonta 1 alkalommal kerül 
megrendezésre. A gyerekek 
2,5 km-en állnak rajthoz, a 
felnőttek választhatnak az 5 
és a 10 km-es távok között! 
Több versenyzőnk is dobo-
gós helyen áll a korosztályá-
ban, ami szintén boldogság-
gal tölt el! Terveink között 

szerepel még a Rotary futó-
fesztivál, ahol minden távon 
indulnak futóink! Március 
elején az egyik tagunk a Ba-
laton körbefutásra készül 
2 fős váltóban, amit 4 nap 
alatt fognak teljesíteni!

Vámospércsi Futóklub: 
A Futóklubot sikerrel kap-
csolják be a város életébe. 
Legutóbb 50-60 kismikulás 
vett részt a Mikulásfutáson 
december hatodikán. Idén 
ismét adományt gyűjtöttek 
a Böjte Csaba által alapí-
tott székelyhídi gyermekott-
honnak. Vannak további 
elképzelései arra nézvést, 
hogy bekapcsolódjanak 

rendezvényekbe vagy elin-
dítsanak önálló akciókat?

Gábori László: A Miku-
lásfutást követően decem-
ber elején csatlakoztunk a 
„Csoki szív” gyűjtő akcióhoz, 
ahol édességet gyűjtöttünk 
össze a lakosság és az Álta-
lános Iskola bevonásával. 
Ezúton is köszönet érte min-
denkinek! Az adományok a 
Tündérkör Alapítványhoz 
kerültek. Immáron harmadik 
alkalommal veszünk részt 
a Böjte Csaba által alapított 
székelyhídi gyerekotthon 
részére rendezett jótékony-
sági futáson! A debreceni fu-
tókhoz csatlakozva indulunk 

az 50 km-es távon, Debrecen 
és Székelyhíd között. Futó-
ink bizonyos szakaszokat 
vállalva teljesítik a távot, és 
a kísérőautókkal közösen 
juttatjuk el az adományokat! 
Hálás köszönet, minden se-
gíteni szándékozó lakosnak, 
aki fontosnak érezte, hogy 
adományaival támogassa ezt 
a nemes kezdeményezést! 
Nagyon szívesen csatlako-
zunk minden olyan kezde-
ményezéshez, ahol szükség 
van a segítségre! Továbbra 
is várunk minden mozgást 
kedvelő gyereket és felnőttet 
a csoportunkba! A mottónk 
folyamatos és őrök érvényű: 
Hajrá, Futás!

A futás által megtapasztaltam egy pozitívabb életérzést

Ha létezett volna távolság-
számláló Kazinczy Ferenc ko-
rában, biztosan hamar betelt 
volna a készülék memóriája, 
lévén az érsemjéni születésű 
nyelvújító az egyik legtöb-
bet utazó magyar volt. Az 
utazás azt is feltételezi, hogy 
a célhely után visszatérünk a 
kiindulási pontra. A kiindu-
lási pont pedig sokízben a 
szülőfalu, Érsemjén volt Ka-

zinczy esetében, ahová gyak-
ran Vámospércset érintve 
jutott el. Kazinczy Naplójá-
ban néhány alkalommal mi 
is ráakadtunk városunkra. 
Képzeletbeli utazásra hívjuk 
Önöket a 19. század elejére.

„Vámos-Pércsen ámbár is-
meretes nem valék, új meg’ 
új ismeretségeket ásítván 
meglátogatám az ott megszál-
lott Irínyi Lászlónét két szép 

Kisasszonyaival ’s fijával. A’ 
lyányok, testvérei Báró Vay 
Lászlónénak, Becsky testvé-
rekhez mentek, ’s mind ket-
ten felette szerencsétlenűl.” 

„Vá mos-Pér csen ösz ve-
ta lál kozánk Báró Bánffy 
Györggyel, B. Wesselényi 
Miklósnak sógorával. Ez 
ment. Azuatán oda jöve 
Özvegy Báró Huszárné a’ 
fijával és Gr. Teleki születé-

sű menyével, kiket hálásra 
Semlyénbe hozánk.”

„Debreczentől Vámos-
Pércs Hajduvárosig ’s Ér-
Semlyénig, hol szép hold-
földeken, hol egész órákig 
eltartó kies ligeteken keresz-
tülment, és a’ mellyeknek 
szent éje a’ nap’ égető me-
legében, a’ legkívánatosbb 
menedékbe fogadott.”

„Vámos-Pércs és Semlyén 

köztt az a’ gondolat támada 
bennem, hogy azalatt 
Kázmért megjárhatom. 
Útamnak, mondám, legalább 
az a’ haszna lesz, hogy lete-
szek minden gondolkozást 
Sophie felől, ’s nem álmodo-
zom hasztalan plán felől. – 
Más nap reggel elindúltam.”

(Somogyi László Gábor és 
Korpa Tamás gyűjtéséből)

Szemelvények Kazinczy Ferenc és Vámospércs kapcsolatából



Tizennegyedik alka-
lommal szervezték meg a 
magyarországi hajdútele-
pülések delegációi febru-
ár 22-én és 23-án a Bocs-
kai-zarándoklatot, amely 
a hajdú múlt ápolása és 
őrzése mellett a határok 
fölötti magyar nemzeti 
egységet is hivatott szol-
gálni és demonstrálni. A 
Hajdúnánás–Haj dú bö ször-
mény–Deb re cen–De recs-
ke–Ko lozs vár–Gyu la fe-
hér vár–Nagy e nyed–Nagy-
vá rad–Deb re cen–Haj dú-
ná nás útvonalat követő 
delegáció a Bocskai István 
(1557–1606) életéhez és 
uralkodásához kapcsoló-
dó fontos helyszíneket ke-
reste fel. A Szólláth Tibor 
hajdúnánási polgármester 
vezette zarándoklat, amely-

nek tagja volt Tasi Sándor, 
a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés alelnöke is, meg-
koszorúzta Bocskai István 
szülőházát Kolozsváron, 
majd megbeszélést folyta-
tott a Sapientia Egyetem 
elöljáróival, megemléke-
zést tartott a gyulafehér-
vári érseki templomban, 
Bocskai temetkezési he-
lyénél. Másnap a zarándo-
kok Nagyenyedet érintve 
a nagyváradi Partiumi Ke-
resztény Egyetem nagyter-
mében tanácskoztak, majd 
Hajdúnánás, Hajdúbö-
szörmény, Vámospércs, a 
Partiumi Keresztény Egye-
tem, valamint a megjelent 
nagyváradi politikai és civil 
szervezetek képviselői tisz-
telegtek az egyetem belső 
udvarán található emlék-

tábla előtt. Városunkat Mé-
nes Andrea polgármester 
megbízásából idén Korpa 
Tamás és Somogyi László 
Gábor képviselte. „Kul-
turális diplomáciaként is 
felfogjuk a zarándoklatot, 
igyekszünk sűrűbbé szőni 
a hajdútelepülések, a felke-
resett határon túli közössé-
gek és Vámospércs közötti 
rokonságot. Felemelő volt 
a gyulafehérvári részben 
román, részben gótikus stí-
lusú székesegyházban Hu-
nyadi János, Hunyadi Lász-
ló, Bethlen Gábor, Bocskai 
István, Fráter György, János 
Zsigmond király és Márton 
Áron püspök sírhelyén 
hallgatni Isten Igéjét.” fo-
galmazott Somogyi László 
Gábor kulturális alpolgár-
mester.

Pajzsunk legyen, Bocskai!
A farsangi időszak vé-

gére a tél utolsó napján, 
február 29-én Vámospércs 
Város Bálja teszi fel a 
képzeletbeli koronát. Fa-
gyokban és havakban sze-
rényebb, de hosszú és küz-
delmes tél szegélyezte az 
útját, megszakítva disznó-
toros lakomákkal, fánkok-
tól illatozó tálakkal, masz-
kos alakoskodással, hogy 
végre teljes pompájában 
megmutathassa magát. 
„Sikolt a zene, tornyosul, 
omlik / Parfümös, bol-
dog, forró, ifju pára” – írja 
Ady Endre a bálról. Majd 
hirtelen csend és fokozó-
dó figyelemmel átitatott 
izgalom következik: húz-
zák a tombolát! Amikor a 
bálteremben majd eltom-
pulnak a fények, Zelenák 
Krisztián pedig a mulatság 
végére zárótánc gyanánt 
egy lassú keringőbe kezd, 
felvirrad az első márciusi 
nap. Üdvözlégy, Kikelet! A 
szervezők a régi bálok tra-
díciójához híven a befolyt 
összeget idén is jótékony 
célra fordítják: az elmúlt 
években a Búzavirág Gyer-

mekkar és a Fintorgó Szín-
játszó Csoport részesült a 
báli adományból, tavaly ut-
cabútorok készültek, idén 
pedig történelmi sétány 
kialakítása a cél. „2020-ban 
a Hajdú Napok egyúttal a 
Vámos Települések Talál-
kozójának is otthont ad, 
vagyis a Kárpát-medence 
19 Vámos-települése is 
képviseltetni fogja magát 
nálunk. A Vámos Települé-
sek Szövetségének a nyári 
találkozó a legreprezenta-
tívabb eseménye, sok-sok 
év után kerül ránk a sor. 
A találkozó emlékének és 
a vámosok közösségének 
az aktuális vendéglátó 
településen mindig állí-
tanak egy emlékművet. 
Mi úgy gondoltuk, hogy 
valóra váltjuk egyik régi 
álmunkat: egy apró, két 
oldalról várfallal megerő-
sített középkori vámházat, 
a város főterén, a reformá-
tus templom alatt, azon a 
területen, ahol a levéltári 
források is (mára már ter-
mészetesen nem létező) 
erődített falak nyomai-
ról adnak hírt. A falakon 

idővel történelmi dom-
borműveket szeretnénk 
elhelyezni (Mátyás király 
adománylevele, hajdú sza-
badságharc,1848, 1956). 
Az idei bál tehát a múltunk 
építését szolgálja. A bált 
követően szeretnénk szé-
les körben ismertté tenni 
elképzelésünket, bevonni 
Vámospércs lakosságát, a 
Vámos Települések Szö-
vetségét, a Hajdúkerületi 
Hajdúvárosok Egyesületét. 
Különböző címletekben 
téglajegyek megvásárlásá-
ra nyílik lehetőség.” – kö-
zölte Ménes Andrea pol-
gármester. Az akció addig 
tart, amíg az építkezés el 
nem kezdődik. Mindenki, 
aki támogatásával hozzájá-
rul az építkezéshez, beke-
rül a Történelmi Sétány el-
nevezésű albumba, melyet 
folyamatosan vezetnek 
és a vámosház átadásakor 
hoznak nyilvánosságra. 
Téglajegyek vásárlásával, 
civil összefogás részeként 
bárki hozzájárulhat ennek 
a nagyszabású, identitás-
erősítő emlékhelynek a 
megvalósításához.

Bál a történelmi sétányért!

A Magyar Népműve-
lők Egyesülete tizennégy 
évvel ezelőtt hívta éltre 
először a „Kultúrházak éj-
jel-nappal” című rendez-
vénysorozatot, amelynek 
célja az volt, hogy minél 
többen legyenek részesei 
a közművelődési intézmé-
nyek által nyújtott kulturá-
lis sokszínűségnek. Idén 
nem csak az színesítette 
a kínálatot, hogy határon 
túli táncházak is csatlakoz-
tak az eseményhez, hanem 
az is, hogy Vámospércs 
első alkalommal kapcso-
lódott be a közművelődési 
forgatagba. „Bálint-napon 
nyitja ki kapuit a Forgatag, 
amit szimbolikusnak is ér-
zek, hiszen a zene, a tánc, 
az éneklés szeretete teste-
sül meg benne. Fellépnek 
a város művészeti csoport-
jai, mi pedig képet kapha-
tunk róluk. Képet azokról 

a kicsikről és nagyokról, 
akiknek mindennapjait 
a kultúra és a közösségi 
együttalkotás teszi ki a mi 
ünnepnapjaink örömére. 
Örvendek, amikor azt lá-
tom, hogy helyi emberek 
itt helyben juthatnak kul-
turális szolgáltatásokhoz. 
Legyen szó hip-hopról, 
népdalokról, latin táncok-
ról, színjátszásról, roma 
táncokról, mazsorettről, 
néptáncról. Kívánhatok-e 
mást, mint hogy: maradja-
tok Vámospércsen!” – fo-
galmazott ünnepi köszön-
tőjében Ménes Andrea 
polgármester. 

A Forgatag fellépője volt 
a Szabó Mihályné vezet-
te, a Vass Lajos Népzenei 
Szövetség Kiemelt Nívó-
díjával, a KÓTA Aranypáva 
Gála versenyén aranypáva 
nagydíjjal, valamint Hajdú-
Bihar Megye Önkormány-

zatának Kölcsey-díjával 
kitüntetett Vámospércsi 
Népdalkör. Fellépett a 
messze földön híres Fin-
torgó Gyermekszínjátszó 
Csoport Somogyi László 
Gábor vezetésével, vala-
mint a környék kabaréki-
rályai, a Pircsike Színjátszó 
Csoport. Hajdúsági zenére 
ropta a Nagyné Kiss Me-
linda által koreografált 
Bíborkadarka Néptánc-
csoport. Egyenesen az 
USÁ-ból szálltak fel, hogy 
Vámospércsen landolhas-
sanak az East HIP-HOP 
Dance Crew növendékei 
Varga Dina vezetésével. 
Nem mérlegeltek, zajos 
sikert arattak Rácz Rená-
ta tanítványai, a Balancé 
Tánciskola tagjai. És ki-
nyíltak a februári virágok 
is, a Tüzes Rózsák Tánc-
csoport üdvöskéi, Balogh 
Attiláné irányításával.

Bálint-napi Forgatag: miénk itt a tér!

A Vámospércsi Kertba-
rát Kör 2020. február 8-án 
kirándulást szervezett a 
Nagyrábén található Mező-
gazdasági Hagyományok 
Gyűjteményének helyszí-
nére, amely Ványai Gusz-
táv helyi lakos egyedülálló 
néprajzi magángyűjtemé-
nye. 10 év szorgos gyűj-
tő- és kutatómunkájának 
eredménye tekinthető itt 
meg. A gyűjtemény gerin-
cét alkotó Okos Gépek – 
Találékony Emberek című 
állandó kiállítás különleges 
időutazásra invitál a múlt-
ba, melyen a látogató be-
tekintést nyerhet a 18-20. 

századi falusi gazdálkodás 
hagyományaiba. Az 1300 
m2-en tematikus kiállító-
terekben bemutatott több 
mint 2000 tárgy egy része 
ránézésre ócska, szedett-
vedettnek tűnő, néprajzi 
szempontból azonban 
igen becses. Többségük 
házi gyártmány, készítő-
jük évszázados gyakorlat 
szerint maga alkotta vagy 
alakította át, így a tárgyak 
nem csak az egykori falusi 
kultúra emlékeit, hagyomá-
nyait, de alkotójuk képes-
ségeit, tudását, ízlését is őr-
zik. A Kertbarát Kör tagjait 
Bogya Pál, a gyűjtemény 

gondnoka kalauzolta vé-
gig a kiállítótereken, ahol 
a régi halászok, vadászok, 
méhészek, földművesek, 
borászok feledésbe merült 
eszközeivel ismerkedtek 
meg. A Vámospércstől 70 
kilométerre lévő Hajdú- Bi-
hari település a régióban 
egyedülálló gyűjtemény-
nyel büszkélkedhet, ahová 
szíves vendéglátással az 
udvaron ma is működő 
pálinkafőzővel várják a 
hagyományokat tisztelő és 
megismerni akaró vendé-
geket.

Nagyné Kiss Melinda

Vissza a múltba!

A Vámospércsi Reformá-
tus Egyházközség fiataljai 
Berekfürdőn tartották Ifis 
Hétvégéjüket 2020. febru-
ár 14-16 között, melynek 
témája az Isten teremtése: 
a férfi és a nő, illetve Is-
ten ajándéka: a szerelem 
és a házasság volt. A lelki 
alkalmakon, beszélgetések 
keretében vallhattak egy-

másnak érzéseikről, véle-
ményükről, megválaszo-
latlan kérdéseikről, tabu 
témákról a fiatalok. A lelki 
dolgok mellett természete-
sen a testmozgásra is jutott 
idő. A közös kerékpározás 
a faluban, a jó hangula-
tú focimeccs a pályán, a 
pihentető fürdőzés a ter-
málfürdőben mind-mind 

összekovácsolta az ifis csa-
patot. A tartalmas hétvége 
imasétával, egy különleges 
spirituális élménnyel, kö-
zös énekléssel, valamint 
úrvacsorás istentisztelettel 
zárult.

Komor Csaba
református lelkipásztor

Református ifis hétvége Berekfürdőn

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