
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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Összefogás – én így szeretlek, Vámospércs!

Fokozott házi segítségnyúj-
tás, rendszeres fertőtlenítés és 
szájmaszkvarrás, a Kormány 
járványügyi intézkedéseinek 
maximális betartása... Pár hó-
nappal ezelőtt szinte senki 
sem gondolta, hogy minden 
nap az Operatív Törzs tájékoz-
tatójára ébredünk és különle-
ges jogrend szerint éljük nap-

jainkat, a koronaví-
rus pedig csak egy 
távoli, egzotikus 
szónak tűnt. Az 
intézkedések kö-
zéppontjában ter-
mészetesen a ma-
gyar közösségek, 
különösen pedig 
az idősek megóvá-
sa áll, közös érde-
künk, hogy minél 
biztonságosabban 
jussunk át a világ-
járvány krízisén. 
Vámospércs tele-
pülésen mintegy 
1400 idős ember 
él, sajnos ők job-
ban ki vannak 
téve a koronavírus 
miatti veszélynek. 
A veszélyeztetett 
korosztály megse-
gítésének érdeké-

ben kezdeményeztem széles 
körű összefogást.

Nekünk, a település vezető-
inek és dolgozóinak, család-
tagoknak, rokonoknak, bará-
toknak és minden szolidáris 
embernek, kötelességünk, 
hogy lehetőségeinkhez mér-
ten mindent megtegyünk 
lakosaink védelmében. Az ön-

kormányzat március második 
felében levelet juttatott el idős 
polgárainkhoz, amelyben vál-
laltuk, hogy amennyiben 70 
év feletti lakosaink otthon 
maradnak és házi karanténba 
vonulnak, gondoskodunk az 
ellátásukról (gyógyszerkivál-
tás, bolti bevásárlás). Öröm-
mel vettük és vesszük is az 
önkéntesek jelentkezését, 
akik segítségünkre lehetnek 
kapcsolattartásban, bevásár-
lásban, kiszállításban. Az ön-
kormányzat facebook-oldalán 
folyamatosan osztunk meg a 
koronavírus elleni védekezés-
sel, a helyi óvintézkedésekkel 
és a közösségi élet átszerve-
zésével kapcsolatos informá-
ciókat. Ebből a célból indult 
el továbbá az „Összefogás – 
Vámospércs én így szeretlek” 
aloldal. A figyelemnek viszont 
kölcsönösnek kell lennie! Az 
idősek is sokat tehetnek a 
fiatalabbakért, azért, hogy a 
gyermekek ismét közösségbe 
mehessenek, azért, hogy ne 
kelljen leállni a gyáraknak, ki-
nyithassanak a kis- és közép-
vállalkozások. Ezért határozot-
tan kérem polgárainkat, hogy 
mindenki tarts be a rá vonat-
kozó határozatokat, életkorra 

való tekintet nélkül! Önfegye-
lemre, önmegtartóztatásra van 
szükségünk, hiszen célunk mi 
sem lehetne más, mint hogy 
életünk visszataláljon a nor-
mális kerékvágásba.

Szeretném külön is megkö-
szönni a civil felajánlásokat: 
Szabó Zsuzsának és Szabóné 
Kuprák Emesének, akik in-
gyen, adományként készítet-
tek szájmaszkokat a városnak. 
Köszönöm intézményeink ve-
zetőinek és dolgozóinak elhi-
vatott munkáját, akik különbö-
ző területeken (az iskolától az 
egészségügyi intézményeken 
át a népkonyháig) azon fára-
doznak, hogy helyt álljanak, és 
a körülményekhez képest za-
vartalanul lássák el közfelada-
taikat. Köszönöm az ÁSZ Hi-
degkonyha vezetőjének, hogy 
mintegy 900 kocsonyát aján-
lott fel a vámospércsieknek. 
Az adományt Húsvét előtt 
személyesen szállítottuk ki 
FIDESZ-es képviselőtársaim-
mal, tájékozódtunk és meg-
bizonyosodtunk arról, hogy a 
lakosság érzi és felméri a je-
lenlegi helyzet komolyságát. 

Néhány nagyon fontos fej-
leményre szeretném felhívni 
a figyelmüket. Annak ellenére, 

hogy oktatási intézményeink-
ben digitális munkarend van 
érvényben, a város továbbra 
is biztosítja a napi háromszori 
étkezést a gyerekeknek. Nem 
lehet éhező gyerek a város-
unkban! Kérem a szülőket, 
hogy éljenek ezzel a lehető-
séggel, mert jelenleg az érin-
tetteknek csupán a töredéke 
veszi igénybe. Kérem, kísérjék 
figyelemmel a vészhelyzettel 
kapcsolatos kormányzati dön-
téseket, könnyebbítéseket, a 
munka-, család- és gazdaságvé-
delmi akciótervek részleteit, 
és azok konkrét, helyi követ-
kezményeit, amikről mi is be-
számolunk a Vámospércsi Hí-
rekben, a város honlapján és 
az Önkormányzat facebook-
oldalán. Azokat a családokat, 
akiknek létfenntartása nehéz-
zé vált a koronavírusjárvány 
miatt, kérem, jelezzék az Ön-
kormányzat felé. 

„Az Élet él és élni akar” 
– írja Ady Endre. Élt tegnap 
is és élni fog holnapután is, 
ebben biztosak lehetünk. Élt 
az 1577-es és 1585-ös, környé-
künket érintő pestisjárvány 
alatt, élt a Vámospércset még 
a 19. század második felében 
is rendszeresen kínzó malá-

ria alatt, élt a tuberkolózis 
pusztító éveiben. Most, a 21. 
században joggal bízhatunk 
az egészségügyben, orvosaink 
és ápolóink szakértelmében, 
azokban a kutatókban és labo-
ratóriumokban, ahol ebben a 
percben is vakcinafejlesztés- 
és tesztelés folyik. Bízhatunk 
a saját és településünk jövőjé-
ben. Hetek kérdése és befeje-
ződik a múzeumi projektünk, 
a járvány ellenére megfelelő 
ütemben halad a 48-as főút 
felújítása, elkészül idén a böl-
csődénk, mintegy 50 új fát 
ültettünk a napokban… Nehéz 
időkben ismerszik meg az 
igaz barát – tartja a mondás. 
Én azt látom, hogy a nehéz 
idő összehozta a családokat, 
rokonokat, barátokat, sokkal 
jobban figyelünk egymásra 
és óvjuk embertársainkat. 
Vámospércsen, ebben a zöld 
városban szinte mindenkinek 
van udvara, kertje, ami bezárt-
ságunkat oldhatja. Fordítsuk 
át nyitottságba és használjuk 
összetartozásra 2020 próbate-
vő hónapjait!

Ménes Andrea
polgármester

Minden nap 
problémamegoldással 

foglalkozunk

Minden munkanap más és 
más – minden nap problé-
mamegoldással foglalkozunk. 
Azonban most óvatosnak is 
kell lennünk, magunkat és 
másokat is védenünk kell 
munkánk során a fertőzésve-
szély miatt. Úgy gondolom, 
hogy mi nagyon jó helyzetben 
vagyunk olyan szempont-
ból, hogy Vámospércsen egy 
igazán felkészült, elhivatott 
csapat dolgozik a problémák 
megoldásán. A Vámospércsi 
Mikrotérségi Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat legfonto-
sabb feladata a segítségnyúj-
tás, a problémás helyzetek 
feltárása és a megoldások 
keresése. Elhivatott csapaton 
pedig nem csak az intézmény 
dolgozóit értettem, hanem 
azokat a jelzőrendszeri tago-
kat – Polgármester, jegyző, 
szociális osztály dolgozói, 
gyermekorvos, védőnő, rend-
őrség, gyámhivatal, egész-
ségügyi intézmények, idősek 
otthona –, akik a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgáltatás 
kapcsán felmerülő problémá-
kat jelzik számunkra, részt 
vesznek a megoldási folyamat-
ban is és segítik a krízishely-
zetbe kerülteket. 

Márciusban Polgármester 
Asszony levélben értesítette 
a Vámospércsen élő 70 éven 
felüli lakosságot, hogy ameny-
nyiben nincs a településen 
élő közeli hozzátartozója vagy 
segítsége, amennyiben vállal-
ja, hogy lakhelyét nem hagyja 
el, az önkormányzat bevásár-
lásban, gyógyszerek kiváltásá-
ban támaszt nyújt. Telefonon 
lehet kérni a segítségnyújtást, 
a hívások intézményünk mun-

katársaihoz futnak be. A házi 
segítségnyújtás az intézmény-
ben zavartalanul működik 
jelenleg is. A segítségnyújtás-
ban a házi segítségnyújtás 
gondozónői, a családsegítő és 
az intézmény vezetője is részt 
vesz. 

A napi tapasztalat az, hogy 
most is sokan kérnek segít-
séget ellátások igénylésében, 
hivatalos ügyek intézésében, 
nyomtatványok kitöltésében 
és eljuttatásában a megfelelő 
hivatalba, de gyermekveszé-
lyeztetési ügyben is jártunk el 
az eltelt négy hét alatt és csalá-
di konfliktusok megoldásában 
szintén. Volt olyan eset is, ami-
kor a gyermekorvossal való 
kapcsolatfelvételben, tápszer 
felíratásában, kiváltásában 
nyújtottunk segítséget.

Polgármester Asszonnyal 
naponta többször egyezte-
tünk, hiszen rengetegen ke-
resik meg őt telefonon, e-ma-
ilben segítséget kérve, így 
együtt próbálunk megoldást 
keresni mindenféle problé-
mára. A személyes tapasztala-
tom az, hogy a vámospércsi la-
kosok, családok összefogtak a 
bajban, segítik egymást. Olyan 
családok, szülők, gyermekek 
tették félre a régi haragos vi-
szonyt és békültek ki a krízis-
helyzetben, akik már évek óta 
megszakították a kapcsolatot 
egymással. Egy bácsi sírva 
mondta el egyik nap a gon-
dozónőknek nagy örömmel, 
hogy nem kell már másnap 
menjenek, mert megkeresték 
a gyerekek, akivel már évek 
óta haragban volt. Az emberek 
nagyon kedvesek, folyamato-
san érkeznek az adományok, 
naponta kapunk maszkokat, 
gumikesztyűt, hogy juttassuk 
el azoknak a segítőknek, akik 
a lakosság ellátásán fáradoz-

nak. Érkeznek adományok a 
rászorulók részére is. A cso-
magosztást a fertőzésveszély 
miatt a szokásos módon nem 
valósíthatjuk meg, így Polgár-
mester Asszonnyal azt megol-
dást találtuk a legjobbnak, ha 
mi visszük házhoz a csomago-
kat.

Hálás vagyok a kollégáim-
nak, mert nemcsak elhivatott-
ságból végzik a munkájukat, 
hanem csupa szeretetből, 
amiből nekem is jut. Hálás 
vagyok a boltosoknak és a 
gyógyszertárban, postán dol-
gozóknak, mert a vészhelyzet 
ellenére kedvesen kiszolgál-
nak bennünket és mindenkit. 
A takarítóknak, hiszen ha ők 
nem lennének, akkor terjed-
ne csak a betegség. Azoknak 
az egészségügyi dolgozóknak, 
akik itt vannak velünk és tart-
ják a frontot. 

Vinczéné Gáll Anikó
intézményvezető

A dolgozók 
részesültek a megfelelő 

infekciókontrollos 
képzésben

A Vámospércsi Szociális 
Szolgáltató Központban, mint 
az ország minden bentlakásos 
intézményében, jelenleg láto-
gatási- és kijárási tilalom van 
érvényben. Az intézmény terü-
letére csak a dolgozók léphet-
nek be. Az új koronavírussal 
kapcsolatos járvány veszélyre 
tekintettel, folyamatosan nyo-
mon követjük, és alkalmazzuk 
azokat a szabályokat, előíráso-
kat, amelyeket az Emberi Erő-
források Minisztériumától, az 
országos tisztifőorvostól és a 
HBMK Balmazújvárosi Nép-
egészségügyi Osztályától ka-

punk. A hozott intézkedések-
ről informáljuk az ellátottakat 
és a dolgozókat is folyama-
tosan. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy bent-
lakásos intézményünk idős 
lakóit megvédjük az esetleges 
fertőzéstől.

A dolgozók részesültek a 
megfelelő infekciókontrollos 
képzésben, annak érdekében, 
hogy egy esetlegesen kiala-
kuló betegség esetén, minél 
gyorsabban, minél hatéko-
nyabban tudjanak fellépni 
ellene. A helyiségek virucidos 
fertőtlenítése folyamatos.

Izolációs terv készült meg-
előző intézkedések bevezeté-
sével, a járványveszély kiala-
kulási esélyének csökkentése 
érdekében. 

A bentlakók csak telefonon 
tarthatják a kapcsolatot hoz-
zátartozóikkal, ami nagyon 
megviseli őket, ezért fokozott 
figyelmet fordítunk a lakók 
mentális állapotára. Polgárné 
Nagy Elvíra, a nappali ellátás 
vezetője, foglalkozásokat tart 
az időseknek. Sokat olvasnak, 
énekelnek, rajzolnak, színez-
nek, felolvas nekik, és torna 
is szerepel a napi programok-
ban. Az intézmény dolgozói so-
kat beszélgetnek az idősekkel, 
hogy a hozzátartozók hiányát 
oldják. Ménes Andrea, pol-
gármester asszonytól lapto-
pot kaptunk, hogy video chat 
formájában is tudják tartani a 
kapcsolatot lakóink a szerette-
ikkel, ezzel is könnyebbé téve 
a mindennapokat.

A nappali ellátotti klub 
tagjaival folyamatos a kapcso-
lattartás. A Támogató szolgá-
latunk feladatköréhez tartozó 
személyi segítés folyamatos, 
sőt a nagyobb vásárlásokban 
is segítséget nyújtanak a gon-
dozottaknak.

Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani a támoga-
tó szolgálat dolgozóinak 
(Bodnár Lászlóné, Hajdú Zol-
tán, Medve Lajosné, Pénzes 
Zsuzsanna), a gondozónők-
nek (Ásztainé Vári Mónika, 
Ferkovics Péterné, Hajzer 
Jánosné, Hajzer Beatrix, Sán-
dor Jánosné, Tóth Józsefné) 
akik áldozatos munkájukkal 
segítik ezt a nehéz időszakot 
átvészelni, a közfoglalkozta-
tásban dolgozóknak (Besenyei 
Mária, Bőde Zsoltné, Tarrné 
Orosz Judit, Török Zoltánné, 
Tóth Istvánné, Vargáné Borsi 
Ibolya), akik az intézmény fo-
lyamatos tisztaságáról, higiéni-
ájáról gondoskodnak, a hozzá-
tartozóknak, akik mindenben 
partnerek annak érdekében, 
hogy lakóink biztonságban le-
gyenek, Dr. Vonház Péternek, 
intézményünk orvosának, 
aki folyamatosan rendelke-
zésünkre áll az egészségügyi 
ellátásban, és nem utolsó sor-
ban Vámospércs Város Önkor-
mányzatának az intézkedések-
hez szükséges segítségekért.

Pigniczki Mónika
intézményvezető

Nem illatos, de hasznos

A vészhelyzet kihirdetését 
követően a levendulatermékek 
készítésével foglalkozó var-
rócsoport szájmaszkok készí-
tésére állt át. Gergely-Kardos 
Józsefnétől tudtuk meg, hogy 
jelenleg 10 fő dolgozik a cso-
portban, és április közepéig 
mintegy 500 darab maszk ke-
rült ki a kezeik alól. „A brigád 
tagjai nagyon ügyesek és nagy 
örömmel csinálják a maszko-
kat, hiszen ezáltal közvetlenül 
is segítenek embertársaiknak. 

Mosható, vasalható, fertőtle-
níthető, duplán varrott, redő-
zött maszkokról beszélhetünk, 
amelyekkel eddig intézménye-
ink dolgozóit (polgármesteri 
hivatal, iskolai konyha, óvoda, 
szociális szolgáltató központ, 
népkonyha) láttuk el, valamint 
a közmunkaprogramban dol-
gozókat, továbbá a népkonyhai 
szolgáltatást igénybe vevő 60 
év feletti lakosainkat.” 

1-2 méter távolság

Csak alapos kikérdezés és 
kézmosás után léphetnek be 
a betegek a kistérségi szakren-
delőbe. A biztonságos ellátás 
érdekében itt is folyamatosan 
fertőtlenítenek, kézi és gépi 
módszerrel is. „Védenünk kell 
az orvosainkat is, védenünk 
kell a betegeinket is, hogy 
egymást se fertőzhessék meg. 
Amikor jó idő van, akkor kint 
ültetjük le a parkban őket, 
itt az épületen belül pedig 
megpróbáljuk az 1-2 méte-
res távolságot fönntartani” 
– nyilatkozta Rácz Norbert, 
a Vámospércsi-Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó Kft 
ügyvezető igazgatója. 

Üzemel a Népkonyha

Járványhelyzettől függet-
lenül továbbra is üzemel a 
népkonyhai szolgáltatás. A kö-
rülményekre való tekintettel a 
város vállalta, hogy a népkony-
hai szolgáltatást igénybe vevő, 
60 év feletti lakosainak ide-
iglenesen, amíg a különleges 
jogrend tart, térítésmentesen 
szállítja ki az ebédet. A kiszállí-
tásban Fagyal Gábor, Hollóné 
Mézes Piroska és Sopronyi 
Anita vesz részt.

Terepszemlét tartottunk



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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2020. március 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

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
Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs,  Acsádi utca 7. 106 771

Malmos Tamás (E.V) 60028129-1-29 4287 Vámospércs, Dózsa György u. 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

Nagy István 8366291030 4287 Vámospércs, Pacsirta utca 28. 623 642
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom utca 55. 622 900
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss utca 21. 143 612

Összesen: 2 252 519

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. március 31-ei állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

S & C SHOES KFT. 25815179-2-09 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 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 4287 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 1025 Budapest, Kilátás u. 10. fél 3. 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: 4 178 292

Házasságkötés:
Balogh János és guBa Beáta

Balogh sándor és Jónás Katalin

lászló róBert és Kiss réKa

nagy sándor és Mandics rozália Mariann

törzsöK sándor és nagy Kinga

Akik már nincsenek közöttünk:
guBa istvánné (Jäger éva)

Bartha gyuláné (Kövér Margit)
tóth József

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

TóTh József

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

i s k o l A i  h í r e k

Leendő első osztályosok beíratása a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás fo-
lyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erő-
források minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján 
történik. Jelen tájékoztató a 2020/2021. tanévre történő általá-
nos iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat 
tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Felhívjuk figyel-
mét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes 
általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé 
csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a 
beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik 
intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési 
kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke 
általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon 
intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, 
amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetősé-
gen talál meg (Beiratkozás általános iskolába BÁI).  

A beiratkozás szakaszai: A beiratkozás két szakaszban 
történik: 1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 
0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szü-
lők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, 
akik nem állami fenntartású általános iskolába, vagy állami 
fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába 
kívánják gyermeküket beíratni. Iskolánk beiskolázási kör-
zete: Vámospércs város közigazgatási területe. 2) A be-
iratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra 
és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes 
képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyinté-
zésüket, akik gyermeküket: olyan körzettel rendelkező általá-
nos iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek 
lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes 
általános iskola, vagy a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tar-
tózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják 
beíratni. Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) 
bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] 
alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a 
kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, 
ennek hiányában a tartózkodási helye.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan fel-
vételre kerül a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába, 
aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta 
be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban 
szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket 
a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes 
általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelez-
zük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján 
körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások 
minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja sze-
rint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye 
szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyerme-
két, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános 
iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentu-
mokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzet-
re tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján 
történik meg: a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolvány; a gyermek nevére kiállított TAJ kártya; a gyermek 
nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány; nyilat-
kozat az életvitelszerű ott lakásról; nyilatkozat a közös szülői 
felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való be-
íratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyer-
mek azonosításához szükséges adatok megadása után megje-
lölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel 
lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjele-
nés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézmé-
nyi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján 
az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására 
a 2020/2021. tanév első napján kerül sor. Az életvitelszerű ott 
lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatko-
zó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA 
e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az 
„Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően 
fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel törté-
nő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény 
biztosítja. *Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében 
a MÁSODIK szakaszban van lehetőség a beiratkozás fo-
lyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az 
Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények le-
hetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájé-
koztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás 
esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett 
fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. Kérjük a maszk 
és kesztyű használatát! * Iskolánkban a jelentkezések 
személyes benyújtására a Vámospércs, Iskola u. 1. sz. 
alatti épületben az alábbi időpontokban van lehetőség: 
április 28. és május 15. között előzetesen telefonon egyez-
tetett időpontban (06-52/210-046 minden nap 8:00-16:00 
között hívható) hétfőn-szerdán-pénteken: 9:00-12:00-ig, ked-
den 13.00-18.00-ig.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beirat-
kozás során a második szakaszban csak egyetlen általános 
iskolába kérheti gyermeke felvételét. Tájékoztatjuk, hogy az 
intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntését 
a beiratkozás I. szakaszában érintett intézményekben 2020. 
április 25-27. között, a beiratkozás II. szakaszában érintett in-
tézményekben pedig 2020. május 16-21. között hozza meg, s 
egyúttal ugyanezekben az időintervallumokban kerül sor az 
Ön értesítésére is.

A vámospércsi állandó lakcímmel rendelkező gyere-
keket automatikusan beírjuk, amennyiben nem kapunk 
értesítést más iskolába történt beíratásukról. Személyes 
ügyintézésre csak elkerülhetetlen esetekben, kizárólag 
telefonos (52-210-046) egyeztetés után, maszk és kesztyű 
használata mellett van lehetőség.

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes

Lakossági felhívás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormá-

nya a vészhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szol-
gáltatásoknak a vészhelyzet során elrendelt működésének rendjé-
ről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, a rendelet 
hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult-
ság időtartamát, valamint a hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának 
időtartamát meghosszabbítja a rendelet hatályvesztésének 
hónapját követő második hónap végéig.

Amennyiben a koronavírus járvány következtében elvesztet-
te munkahelyét, vagy egyéb ok miatt nehéz anyagi helyzet-
be került és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult lenne, kérem szíveskedjen felhívni a Szociális Irodát 
az 52/591-510 telefonszámon hétfőtől- péntekig 8,00 és 12,00 
óra között, ahol ügyintézőink az eljárással kapcsolatban felvilágo-
sítást adnak Önöknek!

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatal által folyósí-
tott ellátások időtartama is meghosszabbodik az alábbiak 
szerint:

a vészhelyzet alatt lejáró –– közgyógyellátásra való jogosult-
ság a vészhelyzet megszűnését követő napjától számított 90 
nappal meghosszabbodik,
az –– egészségügyi szolgáltatásra igénybevétele céljából 
megállapított jogosultság időtartama meghosszabbodik a 
vészhelyzet megszűnését követő második hónap végéig,
az –– időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás (FHT), egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT), gyermekek 
otthongondozási díja és ápolási díj felülvizsgálatát a 
folyósító szerv a vészhelyzet megszűnését követő második 
hónap végéig fogja lefolytatni.

Célunk az, hogy Vámospércs egyetlen polgára se maradjon gon-
doskodás nélkül!

Vigyázzunk egymásra!
Ménes Andrea
polgármester

Ó v o d A i  h í r e k

Értesítés a 2020/2021 es nevelési évre történő óvodai 
beíratásról

Kedves Szülők!
Az emberi erőforrások minisztere – a vészhelyzet kihirde-

téséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a 
2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 
7/2020.(III.25) sz. EMMI határozatában a 2020/2021, nevelési évre 
történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási sza-
bályokat határozott meg.

Ez alapján az alábbiakról tájékoztatom a szülőket:
1. A kötelező felvételt biztosító óvoda körzetéhez tarto-

zó, vámospércsi lakhellyel rendelkező gyerekek beíratá-
sával kapcsolatos teendők:

Az óvoda a fenntartótól kapott lista alapján 2020 április 21-
ig felveszi a felvételi körzetéhez tartozó gyerekeket. Ez esetben 
a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első 
óvodai nevelésének napján kerül sor. Tehát a helyi szülők óvo-
daköteles korú gyerekeinek beírása automatikusan megtörténik, 
amennyiben gyermekük óvodai ellátását a Vámospércsi Óvodá-
ban kívánják igénybe venni. Beíratással kapcsolatos tennivalójuk 
nincs.

Abban az esetben, ha más településen kívánják gyere-
kük óvodai nevelését igénybe venni, elektronikus úton a 
vamosovi@gmail.com e-mailcímen, vagy a 06-20-559-37-38-as tele-
fonszámon  kérem, hogy jelezzék azt.

2. A kötelező felvételi körzethez nem tartozó 
(Vámospércsen kívüli, a más településről óvodánkba je-
lentkező gyerekek beíratásával kapcsolatos teendők):

2020 április 17-ig a szülőnek  szándéknyilatkozatot szükséges 
benyújtaniuk intézményünk felé, mely tartalmazza a beíratni kí-
vánt gyerek adatait (név, lakcím, születési adatok, anyja neve, vala-
mint a lakcíme alapján a felvételi körzetéhez tartozó óvoda adatait). 
A szándéknyilatkozatot elektronikus úton a vamosovi@gmail.com 
e-mailcímen, vagy a 06-20-559-37-38-as telefonszámon, vagy kü-
lönösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az 
óvoda felé.

A más településről benyújtott szándéknyilatkozatok alapján az 
óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről április 
30-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érin-
tett gyermek lakhelye alapján a felvételi körzetéhez tartozó óvo-
da vezetőjét.

A beíratással, óvodai felvétellel kapcsolatban az Oktatási Hiva-
tal értesítést fog küldeni az óvodaköteles korú gyerek lakcímére.

Németh Jánosné
óvodavezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Guba IsTvánné (JäGer éva)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

barTha Gyuláné (Kövér MarGIT)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

A gyógyszerfelíratás rendje
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a gyógyszerfelíratás rendjé-

vel kapcsolatos alábbi könnyítést, valamint a betegellátással kap-
csolatban továbbra is fennálló rendelkezéseket. Magyarországon 
március 11-én rendkívüli jogrendet vezetett be a Kormány a ko-
ronavírussal szembeni védekezés miatt. Városunk és egészség-
ügyi intézményeink két új mobilvonalat indítanak a háziorvosok 
túlterheltsége miatt, és a receptíratás gyorsítása céljából – közöl-
te Ménes Andrea polgármester és Dr. Rácz Norbert igazgató. A 
számok, amiket hívhatnak: 06-20-430-75-85, 06-20-430-79-96. A 
hívásokat a Rendelőintézet asszisztensei kezelik, akik a betegek-
től az alábbi információkat kérik (név, TAJ-szám, háziorvosának 
neve, milyen receptekre van szüksége), majd az információkat 
továbbítják a háziorvosoknak. A receptek elektronikus formá-
ban kerülnek kiállításra (ún. e-receptként), vagyis nem vehetők 
fel a háziorvosi rendelőben, hanem a gyógyszerek egyszerűen az 
ország bármely patikájában kiválthatók a TAJ-szám bemutatását 
követően. Háziorvosi és ügyeleti rendelésre csak azok a betegek 
mehetnek, akik telefonon egyeztettek a doktorral, és az egyezte-
tést követően az orvos javasolja a személyes vizsgálatot. A házi 
gyermekorvossal szintén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. 
Ezek az intézkedések mind a lakosság, mind az egészségügyi dol-
gozók biztonságát szolgálják. Köszönjük megértésüket, felelős 
hozzáállásukat! Kérjük, figyeljünk egymásra!

A gyermekorvosi alapellátás rendje
Tisztelt Szülők!
Az aktuális koronavírus miatti járványügyi helyzetben a gyer-

mekorvosi alapellátás működik, de megváltozott rendelési idő-
ben és megváltozott eljárási rendben. A helyszín változatlan: 
Vámospércs, Piac u. 4. Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, csütör-
tök, péntek, 8-12 óra között. Telefonos egyeztetést követően csak 
orvosilag sürgős esetben szükséges orvos—beteg találkozó, ezt 
szabályozzuk a telefonos megbeszélésen. Elérhetőségünk: 06-52-
210-708.  A fentiek visszavonásig érvényesek.

Dr. Mechler Andrea
házi gyermekorvos



„Ez más tavasz, más ünne-
pek, másfajta illatok” – írja Balla 
Zsófia Képeslap című versé-
ben, s mennyire igaz és találó 
is ez a megállapítás, ha a saját 
életszituációnkra alkalmazzuk. 
Az idei Húsvét más Húsvét, az 
idei Költészet Napja más Költé-
szet Napja, ez más tavasz, más 
ünnepek. Vámospércs Városi 
Önkormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület azonban nem szeret-
te volna egyik esetben sem, ha 
a „más” és az „elmarad” szócs-
kák közé egyenlőségjel kerül-
hessen. Ami más, nem jelenti 
azt, hogy elmarad. Éppen ezért 
az országos vészhelyzet kihir-
detésével egyidőben indították 
el a Vámospércsi Programkíná-
ló facebook-oldalt. Ez a felület 
naponta frissülő tartalmakkal 
igyekszik hasznossá tenni ma-
gát a lakosság számára: az eddig 
megjelent 60-nál is több poszt-
ban szerepelnek egészségügyi 
tanácsok, otthoni edzéstervek, 
online színházi előadások, kon-
certközvetítések, egyházi alkal-
mak, a gyerekeknek bábelőadá-
sok, minőségi zeneválogatások, 
tanulássegítő alkalmazások, és 
itt épül újabb kutatások alap-
ján a településtörténeti téka 
is. Az „itt és most” fordulat így 
alakítható át: „itt és mást”. Az 
itt és mást jegyében folyama-
tosan közöltük Komor Csaba 
lelkipásztor online igehirde-

téseit, vatikáni múzeumsétára 
hívtuk önöket, betekintettünk 
Andrea Bocelli koncertjére és 
két online kiállítást is megnyi-
tottunk.

Nagypénteki passió

Krisztus kereszthalálának 
napján került levetítésre a 
Pircsike Színjátszó Csoport 
és a Fintorgó Gyermek Szín-
játszó Csoport közreműködé-
sével 2018. március 28-án be-
mutatott Passió című darab. 
A Youtube videómegosztóra 
is felkerült – immáron bárki 
által és bármikor megtekint-
hető – közel egy órás zenés-
énekes előadásban a gyermek 
és a felnőtt szereplők jelké-
pes korabeli ruhákban, zsol-
tárokat és prófétai szövegeket 
előadva jelenítették meg az 
eseményeket. A főbb szere-
pekben léptek fel: Ménes 
Andrea (mesélő), Somogyi 
László Gábor (Jézus), Dr. Rácz 
Norbert (Kajafás), Polgárné 
Nagy Elvira (Júdás), Ács Pan-
na (Pilátus), Szilágyi Zsombor 
(Péter). 

Versvideóval üzenek 
néked

38-an csatlakoztak a vá-
ros „Mondj egy verset 

Vámospércsen” elnevezésű 
költészet napi felhívásához. A 
felhívás arra buzdította a város 
lakóit, hogy szavalják el egyik 
kedves versüket, rögzítsék vi-
deó formában és küldjék el a 
szervezőknek, hogy József At-
tila születésnapján egységes 
arculattal folyamatosan meg-
osztásra kerülhessenek. A 
beérkezett 38 versvideó felül-
múlta a szervezők előzetes vá-
rakozásait: délelőtt fél kilenc-
től este fél nyolcig szóltak a 
például a József Attila-, Juhász 
Gyula-, Kányádi Sándor-, Sza-
bó Lőrinc- és Zelk Zoltán-
versek. Különleges érzés volt 
látni és hallgatni versmondó 
szerepben a polgármestert, 
az országgyűlési képviselőt, 
a díszpolgárt, az alpolgár-
mestereket, a gyermekorvost, 
a lelkészt, a pedagógust, a 
kisóvodást és a ballagó nyol-
cadik osztályost. Az akció a 
Programkínáló oldal statiszti-
kái szerint mintegy 10.000 em-
bert ért el, és 5000-nél is több 
megtekintést eredményezett. 
Köszönjük a résztvevőknek, 
akik név szerint a következő 
személyek voltak: Ács Pan-
na, Asztalos Bence, Czuper 
Benett, Diósné Kozma Erzsé-
bet, Dorogi Csenge, Égető 
Mátyás, Égető Sámuel, Égető 
Zsombor, Gábor József, Gém 
Anna, Halász Margit, Komor 
Csaba, Komorné Csernáth Er-

zsébet, Korompainé Mocsnik 
Marianna, Korpa Tamás, 
Mechler Andrea, Ménes And-
rea, Mikó Zoltán, Nagy Haj-
nalka, Nagy Zsanett Lili, Papp 
Bendegúz, Petruska Kristóf, 
Plavecz Kincső, Plavecz Zoé, 
Sándor Anna, Sándor Sándor, 
Sándor Vivien, Somogyi Lász-
ló Gábor, Szabó Anna, Szabó 
Lili, Szabó Milán, Szabó Nóra, 
Szabóné Tóth Andrea, Tasó 
László, Trencsényi Lujza, Var-
ga Kitti, Vinczéné Gáll Ildikó, 
Vórincsák Vivien Evelin. A 
„költészet másnapján” részle-
teket közöltünk az Autográf 
című kézirat-kiállításunkból: 
Balla Zsófia, Kemény István, 
Kovács András Ferenc és 
Nádasdy Ádám műveit ajánlva 
a vámospércsiek figyelmébe.

Minek a képe életem?

Somogyi László Gábor 
Kölcsey-díjas képzőművész 
hét saját készítésű ikonját 
és szekkóját osztjuk meg 
Húsvéthétfőn online kiál-
lításként, Krisztus feltáma-
dásába vetett hitünk teljes 
reménységével. Hét kép, 
hét képmás, Jézus hét szava 
a kereszten, Jézus hét sebe 
(5+2), a hetes szám, mint a 
tökéletesség és beteljesedés 
száma. Krisztus mint alfa és 
ómega, a testet öltött Ige. 

Krisztus teljes földi életének 
képei: kisdedként Mária ölé-
ben, tanítóként, tanítványai 
között, s az utolsó vacsorán, 
Veronika kendőjén (a ken-
dőn kirajzolódó arckép az 
első Krisztus-portré) és a ke-
resztfán. A képek között mi 
is ott vagyunk, mintha csak 
kikülönülve, de mégsem, a 
krisztusi ciklusból a tékoz-
ló fiú példázatában: örök-
kön megtérők. A tékozló fiú 
hazatérése című szekkón 
ugyancsak hét alak szerepel. 
Ikonokon elsősorban a keleti 
egyházak szentképeit értjük, 
különösen az ortodox egy-
ház és a görögkatolikus egy-
ház liturgikus képeit. Ezek a 
képek általában meg vannak 
szentelve és a keleti egyhá-
zak teológiájában, valamint 
spiritualitásában rendkívüli 
szerepet játszanak. Az iko-
nok célja Isten és szentjei 
tiszteletének tudatosítása, 
valamint az ábrázolt személy 
és a szentkép előtt imádkozó 
személy közötti kapcsolatte-
remtés, így tehát átvitten a 
vallásos szemlélődő és Isten 
közötti kapcsolat megte-
remtése. Az ikonokat ennek 
megfelelően a keleti egy-
házakban nem tartják sem 
műtárgynak, sem dekoráció-
nak. Somogyi László Gábor 
számos ikonja és faliképe 
megtalálható Magyarország 

és Románia templomaiban 
(debreceni Jézus Szíve plébá-
nia, bagaméri görögkatolikus 
templom, Nyírmártonfalva, 
Romániában Zilahon és 
Rabagányban). Húsvéthétfői 
válogatásunk ízelítő volt a 
művész munkáiból, aki a kö-
vetkezőképpen vall az ikon 
szeretetéről: „A Nagyváradi 
Egyetem festészet szakán ki-
egészítő tárgyakat vehettünk 
fel, például ikonfestészetből, 
monumentális festészetből. 
Ami kezdetben csupán tel-
jesítendő egyetemi kurzus-
nak tűnt, az idők folyamán 
életem fontos szegmensévé 
vált. Az egyetemen a tanter-
mi oktatáson túl részt vehet-
tünk külsős gyakorlatokon 
is: így meg tudtam tanulni a 
szekkó- és a freskó-festést is. 
Jelenleg úgy alakítom az éle-
temet, hogy legyen egy hóna-
pom, amikor csak ikonokat 
készítek. Az ikonfestés kü-
lönleges állapotot jelent, más 
lelki és spirituális hangoltsá-
got, ami kitart napfelkeltétől 
napnyugtáig. Egyfajta böjt és 
véget nem érő imádkozás, 
gyakran anélkül, hogy tuda-
tosítanám, hogy tudnék róla. 
Ikonfestészetben Andrej 
Rubljov (1360-1430) a példa-
képem. Műveinek színvilá-
ga, kompozíciója, az alakok 
sugallatossága és képeinek 
spiritualitása miatt.”

Itt és mást – rendhagyó módon ünnepeltük a Húsvétot
és a Költészet Napját

Máté evangéliumában ol-
vashatjuk a következőket: 
„Szombat elmúltával, a hét 
első napjának hajnalán, el-
ment a magdalai Mária és a 
másik Mária, hogy megnézzék 
a sírt. És íme, nagy földrengés 
támadt, mert az Úr angyala le-
szállt a mennyből, és odalépve 
elhengerítette a követ, és leült 
rá. Tekintete olyan volt, mint 
a villámlás, és ruhája fehér, 
mint a hó. Az őrök a tőle való 
félelem miatt megrettentek, 
és szinte holtra váltak. Az asz-
szonyokat pedig így szólította 
meg az angyal: Ti ne féljetek! 
Mert tudom, hogy a megfeszí-
tett Jézust keresitek. Nincsen 
itt, mert feltámadt, amint 
megmondta. Jöjjetek, nézzé-
tek meg azt a helyet, ahol fe-
küdt. És menjetek el gyorsan, 
mondjátok meg a tanítványa-
inak, hogy feltámadt a halot-
tak közül, és előttetek megy 
Galileába: ott meglátjátok őt. 
Íme, megmondtam nektek. 
Az asszonyok gyorsan eltá-
voztak a sírtól, félelemmel és 
nagy örömmel futottak, hogy 
megvigyék a hírt tanítványai-
nak. És íme, Jézus szembejött 
velük, és ezt mondta: Legye-
tek üdvözölve! Ők pedig oda-
mentek hozzá, megragadták 
a lábát, és leborultak előtte. 
Ekkor Jézus így szólt hozzá-
juk: Ne féljetek! Menjetek el, 
adjátok hírül testvéreimnek, 
hogy menjenek Galileába, és 
ott meglátnak engem.” (Mt 
28, 1-10)

Ünneplő gyülekezet! 
Szeretett testvéreim a 
Krisztus Jézusban!

A hét első napjának hajna-
lán a két Mária elment, hogy 
megnézze a sírt. Útjuk során a 

halál birodalma felé mentek, 
és nem tudták, hogy az élet 
és az öröm vár reájuk. Nem 
tudták, hogy egészen másban 
lesz részük, mint amire számí-
tottak. Ezt azonban csak ak-
kor tudták meg, amikor meg-
hallották az angyali üzenetet, 
és amikor „Jézus szembejött 
velük”.

Sok reménytelen, sötét 
útja van a mi életünknek is. 
Ha egyszer a két Mária útját 
járod, és arra gondolsz, hogy 
minden elveszett, hogy a 
temető a végső út, és nincs 
tovább, gondolj erre az útra. 
Mert Jézusnak mindig van ha-
talma szembejönni velünk.

Sokszor mi is lemondunk 
az életről, a boldogságról, az 
örömről. Többször elkese-
redünk, de az is előfordul, 
hogy megkeseredünk, ízet-
lenné válunk. Értéktelennek 
és feleslegesnek érezzük ma-
gunkat. Sokszor elkedvetle-
nítenek minket a kudarcok, 
a nehéz életkörülmények, a 
kilátástalan jövő. Ha pedig 
már életünk utolsó harmadá-
ban járunk, úgy érezzük, hogy 
megöregedtünk, eljárt felet-
tünk az idő, semmi értelme 
valami újba kezdeni. Várjuk a 
halált, a véget. Csak azt érez-
zük, hogy betegek vagyunk, 
hogy rosszul érezzük magun-
kat, hogy nincs étvágyunk 
és szinte kifordul a szánkból 
az étel. Azt látjuk, hogy nem 
történik semmi körülöttünk, 
megfojt a magány, megöl az 
unalom. Minden megszokot-
tá vált az életterünkben. Azt 
gondoljuk, hogy minden el-
veszett, és nincs tovább ezen 
az úton. Pedig van! Mert Jé-
zus ezen az úton szembejön 
velünk. Vegyük észre, hogy 
Jézus Krisztus által minden 

megváltozott, és ma is min-
den megváltozik. A két Máriá-
hoz hasonlóan a halál birodal-
ma felé megyünk, de az élet 
és az öröm vár reánk. „Ti ne 
féljetek!” Keressétek a feltá-
madott Jézust!

DE merjük-e keresni Őt? 
Vagy félünk a találkozástól? 
Hiszen az asszonyok is féltek. 
Hiába mondta az angyal, hogy 
„ne féljetek”, ők örömmel 
ugyan, de mégis félelemmel 
futottak, hogy megvigyék a 
hírt a tanítványoknak. Sőt 
miután magával Jézussal ta-
lálkoznak, leborulnak előtte 
és átölelik lábát, még akkor is 
félnek.

Kedves testvérek, mi is fé-
lünk! Félünk Őt keresni, fé-
lünk a találkozástól. Félünk 
a haláltól, mert nem tudjuk, 
hogy mit kell átélnünk általa. 
Félünk egymástól, mert min-
denki iránt bizalmatlanok va-
gyunk. Félünk a jövőtől, mert 
bizonytalan és kilátástalan. 
Félünk a múlttól, nehogy ki-
derüljön rólunk valami, amit 
szívesen titokban tartanánk. 
Egyszerűen fogalmazva: fé-
lünk mindentől. Nem me-
rünk változtatni az életünkön, 
ragaszkodunk a megszokott 
dolgokhoz, a rutinos szoká-
sokhoz. Belenyugszunk min-
denbe. Minden úgy jó, ahogy 
van. Azt hangoztatjuk, hogy: 
„én úgysem tudok tenni sem-
mit, túl kicsi, túl kevés vagyok 
ahhoz, hogy megváltozzanak 
a dolgok.” Ez igaz, mert az em-
ber a maga erejéből világren-
gető dolgokra nem képes. De 
amit igazán meg kellett tenni, 
azt Krisztus már elvégezte. 
Meghalt a kereszten, és feltá-
madt a halálból. Nekem csak 
Őt kell megkeresnem és befo-
gadnom a szívembe! Ez az én 

döntésem, csak rajtam múlik, 
más nem teheti meg helyet-
tem. És ettől nem kell fél-
nem, mert ez egy ajándék az 
Istentől, a kegyelem ajándéka. 
Amely az öröm felé mutat, és 
legyőz minden félelmet. Az az 
igazi öröm, hogy van mellet-
tem Valaki, és ez a Valaki min-
dig velem van. Teljes szívből 
szeret engem, és nyugodtan 
rábízhatom magam.

DE hol keressük Őt? 
„Menjetek el, adjátok hírül 
atyámfiainak, hogy menje-
nek Galileába, és ott meglát-
nak engem.” Hogy hol van 
„Galilea”? Hol van az a hely, 
ahol megtaláljuk Jézust? 

     Kedves testvérek, nem 
kell Őt keresni, hiszen szem-
bejön velünk. Nap mint 
nap szembejön velünk em-
bertársainkban, mert Ő 
mindannyiunkban ott van. 
Amikor találkozunk valakivel, 
akkor Vele találkozunk. Ami-
kor elfordulunk valakitől, ak-
kor Tőle fordulunk el. Amikor 
valakinek a szemébe nézünk, 
akkor az Ő szemébe nézünk. 
Ezt tartsuk szem előtt. Fedez-
zük fel egymásban Őt, hiszen 
ott lakozik szívünkben. Ott 
van benned is.

Nem kell tehát Jézust ke-
resni, csak felismerni és felfe-
dezni az emberekben, hiszen 
szembejön velünk nap mint 
nap. Ha ezt megtesszük, ak-
kor bizonnyal megváltozik az 
életünk, megváltozik minden. 
A félelem felett pedig diadalt 
arat az öröm, az az örömhír, 
hogy feltámadott Jézus, feltá-
madott a Szeretet, az Igazság 
és a Béke. Ámen

Komor Csaba
református lelkipásztor

Húsvéti prédikációIntézményi
gyermekétkeztetés

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézmé-
nyekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási ti-
lalom, illetve óvodai ügyeleti rendszer fennállása idején 
– miután tanítási, nevelési szünet nem került elrendelésre 
–  Önkormányzatunk – kizárólag elvitellel – tovább-
ra is biztosítja a gyermekek intézményi gyermekét-
keztetését, függetlenül attól, hogy a gyermek napközben 
az intézményben, vagy otthon tartózkodik.

Amennyiben valamely nap(ok)ra nem kéri gyermeke 
étkeztetését, úgy azt kérem - változatlan módon, továbbra 
is – jelezzék a köznevelési intézmény erre illetékes munka-
társainak, akik napi szinten továbbítják a lemondásokat az 
Élelmezési Intézményünk felé. Ellenkező esetben az élel-
mezési tevékenységünk tervezhetetlenné és pazarlóvá vá-
lik!   

Jelen helyzetre való tekintettel a debreceni, vagy más 
településen lévő köznevelési intézményekbe (óvoda, álta-
lános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollé-
gium) beíratott gyermekek esetében is lehetőség van arra, 
hogy gyermek tartózkodási helye szerinti (vámospércsi) 
önkormányzat biztosítsa az intézményi gyermekétkezte-
tést. Ennek módja az, hogy a szülő elsőként vegye fel a kap-
csolatot a más településen lévő köznevelési intézménnyel 
(azt, amelyiknél erre a nevelési vagy tanévre az intézményi 
gyermekétkeztetést megigényelte), ott módosítsa/mondja 
le az intézményi gyermekétkeztetést, illetve ennek meg-
történtéről szerezzen be igazolást. Ezt követően, a helyi 
Élelmezési Intézményünket (Vámospércs, Iskola utca 1.) 
keresse meg a gyermek helyi élelmezési nyilvántartásba 
vételével, illetve a kedvezményekről történő nyilatkozat 
megtétele céljából.       

Az ételt kizárólag elvitellel 11:00 - 13:00 óra között, az 
Élelmezési Intézmény hátsó átvevő helyiségében (az álta-
lunk biztosított műanyag dobozokban) lehet átvenni. Az 
ételért csak egy személy érkezzen, az étel helyszínen törté-
nő elfogyasztása és az ebédlő igénybevétele tilos. 

Az esedékes étkeztetés térítési díjak helyszínen, kész-
pénzben történő fizetése szünetel. A térítési díjak átutalás-
sal történő kiegyenlítéséről és minden egyéb kapcsolódó 
ügyben az Élelmezési Intézmény ad bővebb felvilágosítást 
a +36-52-210-024. telefonszámon. Az Élelmezési Intézmény 
bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 61400007-15100711, 
kérjük befizetéskor a közlemény rovatban a számla számá-
ra hivatkozzon. 

Kanyóné Papp Klára
jegyző



A Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesü-
let hosszú évek óta fontos 
feladatának tartja, hogy 
közel hozza egymáshoz 
az itt élőket, ezért szer-
veznek családbarát prog-
ramokat, kirándulásokat 
határon innen és határon 
túl, klasszikus közösségi 
eseményeket, köztük Az 
év édesanyja című fogal-
mazásíró- és rajzversenyt. 
Az évtizedes hagyományra 
visszatekintő anyaünnep 
idén sem marad el, igaz a 
keretezése megváltozik, 
hiszen az eredményhir-
dető ünnepi gálát ismert 
közegészségügyi és közös-
ségvédelmi okokból nem 
tarthatjuk meg. A 2020-as 
verseny mottójának a szer-
vezők Szabó Magda szép 
sorpárját választották: 
„Anyámnak nem gyújtot-
tam gyertyát. A fényt nem 

lehet megvilágítani.” Az 
anyai szeretet kritikátlan, 
önzetlen és önfeláldozó, 
az anyai szeretet mindent 
megbocsát, és ahhoz, hogy 
ez így legyen, az anyáknak 
szuperhősöknek kell len-
niük, a szervezők pedig 
hiszik is, hogy ez így van. A 
hosszú évek alatt beérkező 
ezernél is több fogalma-
zás (amiben a gyermekek 
szavakkal festenek portrét 
édesanyjukról) elolvasása 
ebben erősítette meg őket. 
Különböző élethelyzetek-
ben vagyunk, különböző 
családokból jövünk, de 
egyet megállapíthatunk, 
anyai támasz nélkül sok-
kal nehezebb az élet. Az 
év édesanyja verseny két 
kategóriában (fogalmazás 
és rajz) kerül meghirde-
tésre. A verseny szerve-
zői arra kíváncsiak, hogy 
kedves leendő pályázó, 

szerinted miért a te édes-
anyád a legkülönlegesebb 
a világon. A pályaműveket 
elektronikus formában (a 
fogalmazásokat word do-
kumentumként vagy kéz-
írás esetén szkennelve, a 
rajzokat szkennelve) várjuk 
a vamospercs.kulturalis@
gmail.com címre május 1.-
ig. Eredményt Anyák nap-
ján, május 3.-án hirdetünk. 
A beérkezett munkákat 
megosztjuk a Vámospércsi 
Programkínáló facebook-
oldalon is.

A fényt nem lehet megvilágítani
A Dr. Bihari Szakér-

tő Iroda hónapok óta 
dolgozik a vámospércsi 
Hajdú Látogatóközpont 
múzeumának kiállításán. 
„Megrendelőnk annak a 
Vámospércsnek az önkor-
mányzata, amelyet bár a 
legkisebb hajdúvárosnak 
mondanak, szerintünk 
mégis a legnagyobb erő-
feszítéseket teszi a haj-
dúmúlt és -hagyományok 
átörökítése érdekében. 
Örömmel segítjük mi is 
e nemes célt. Folyama-
tosan építjük a kiállítást, 
ami hamarosan elnyeri 
véső formáját.” – nyilat-
kozta Dr. Bihari-Horváth 
László múzeumigazgató-
muzeológus lapunknak. A 
kiállítás olyan látványos, 
tanulást segítő, élmény- és 
beavatásközpontú, látvá-
nyosságokból áll, mint a 
huszonkét rend felpró-
bálható viselet, fegyver-
tár kipróbálható kanócos 
és keréklakatos muské-
ta-, puska-, karabély-, és 
p i s z to l y m á s o l ato k k a l , 
buzogány replikával, digi-
tális térképpel. De a Mú-

zeumban áll őrt majd a 
Vámospércs címere ihlet-
te lovas hajdú, valamint a 
17. századi metszetek ihlet-
te muskétás gyalogos haj-
dú. A Bocskai-zászló máso-
lata és a késő reneszánsz 
ihletésű kiállítási bútorzat 
szintén éke lesz az intéz-
ménynek. A Látogatóköz-
pont a múzeum mellett 
magába foglalja az épület 
mögött található kézmű-
ves udvarházat, valamint 
a történelmi játszóteret. 
„Vannak ötleteink arra 

nézvést, hogy hogyan tu-
dunk kialakítani egy olyan 
változatos, egész napot 
felölelő programcsoma-
got, ami által Vámospércs 
felkerülhet a turisztika 
térképére. Másfél évtize-
de dédelgetett álmunk a 
Látogatóközpont, ami jó 
alapot jelenthet a hajdú- 
és helytörténeti kutatások 
előmozdítása vonatkozás-
ban is.” – közölte Ménes 
Andrea polgármester.

Célegyenesben a múzeumi kiállítás

Vámospércs Anno című 
sorozatunkban a régi 
Vámospércsről szóló cik-
keket osztunk meg jeles 
napjaink és eseményeink 
apropóján. Először re-
püljünk vissza az időben 
egészen 1925-ig... A cikk 
az Egyetértés című újság-
ban jelent meg, 1925. már-
cius 25-én. A közlés során 
megtartottuk az eredeti 
helyesírást. A szövegmű 
címe: Levente százlóavatás 
Vámospércsen. Maga a 
szöveg pedig: „Szépen 
sikerült ünnepélye volt 
vasárnap Vámospércs 
község közönségének. Az 
ünnep keretében 270 ifjú 
Leventét s a vámospércsi 
hölgyek által készített dí-

szes selyemzászlót avatták 
fel ezrekre menő népes 
közönség részvételével. A 
vármegyét dr. Nábráczky 
Béla főjegyző, dr. Ethey 
László főszolgabíró és 
más tisztviselők, az orszá-
gos testnevelési tanácsot 
Lépes Gy. testnevelési 
felügyelő képviselték. Az 
ünnepélyen megjelent Ba-
rabás Samu nemzetgyűlé-
si képviselő is. A vasútnál 
történt fogadtatás után 
bandériumos menetben 
a református templomba 
vonult a közönség s on-
nan a gyakorlótérre, hol 
a zászló avatás és annak 
ifjú Füredi Szabó Lajosné 
urhölgy általi átadása tör-
tént. Ezután következett 

a Leventék fogadalom té-
telének lélekemelő aktu-
sa, mely után különböző, 
Nagy József jegyző által 
vezényelt testgyakorlato-
kat mutattak be rendkívü-
li szabatossággal. A költői 
lendületű és eszmékben 
gazdag beszédet Magyar 
Gyula főjegyző tartotta, 
majd utána Dobos Sán-
dor és Nagy Lajos tanítók 
intéztek buzdító szavakat 
a Leventékhez. Az egész 
község lelkes részvételé-
vel lefolyt szép ünnepélyt 
bankett követte, melyen a 
község méltó elismerés-
sel adózott Nagy József 
jegyzőnek, mint a Levente 
egyesület kiváló vezetőjé-
nek.”

Vámospércs Anno

2019-ben Fűzfői Márk 
u-válogatott labdarúgó 
részesült a Jövőnk Re-
ménysége díjban. A labda 
szeretetéről, a DVSC-ről, 
posztjáról, a magyar válo-
gatottról és távlati céljairól 
kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
Mik voltak az első élmé-
nyeid a focilabdáról, és hol 
vezettek pályafutásod első 
lépései?

Fűzfői Márk: Születé-
sem óta Vámospércsen 
élek családommal. Mindig 
is szerettem focizni ott-
hon a tesómmal, óvodában 
kezdtem el edzésre járni 
Oláh Sanyi bácsihoz. Egé-
szen 5. osztályos koromig 
a VBSE igazolt játékosa vol-
tam. Szép emlék, amikor a 
Bozsik Programban meg-
kaptam az első oklevelemet, 
ami torna legjobb játékosát 
ismerte el. Hamarosan le-
hetőséget kaptam a Loki 
Focisulitól próbajátékra. A 
próbajáték úgy nézett ki, 
hogy bemutatkozás után 
egyből be kellett csatla-
koznom a tréningbe. Arra 
voltak kíváncsiak az edzők, 
hogy egy idegen közegben, 
idegen csapatban, más tí-
pusú edzésmunka közben 
hogyan teljesítek, mennyire 
tudok alkalmazkodni. Négy 
napon keresztül figyeltek, 
utána közölték, hogy szeret-
nének leigazolni. 

Vámospércsi Hírek: 
Milyen poszton játszol?

Fűzfői Márk: Jelenleg 
balszélső védő vagyok. Ez 
egy elég speciális, sőt uni-
verzális poszt, mivel a vé-
dekezés mellett a modern 
futball kihívásainak meg-
felelően a balszélső védők-
nek a támadásépítésben 
is kulcsszerepük van, nem 
ritka, hogy a góllövésben 
is jeleskednek. Korábban 

bal támadó voltam, majd 
a Lokinál kipróbáltak bal-
szélső védő pozícióban, s 
tényleg itt tudom leginkább 
kamatoztatni az erényei-
met, kihozni magamból a 
maximumot. Ráadásul a bal-
hátvéd poszt hiánycikk is a 
futballpiacon. 

Vámospércsi Hírek: 
Több korosztályos váloga-
tottba is meghívtak, ami 
nagy büszkesége a telepü-
lésnek is. Mesélnél erről a 
miliőről? 

Fűzfői Márk: U14 óta 
vagyok folyamatosan a ma-
gyar válogatott keretében. 
Játszottam az U14 mellett az 
U15-ös, U16-os, U17-es válo-
gatottakban, 20 nemzetkö-
zi mérkőzésen vagyok túl. 
A válogatottal való együtt 
készülés másabb, mint a 
klubcsapattal. A címeres 
mezben még edzésre is 
másabb kimenni. Habár az 
edzések is intenzívebbek a 
válogatottnál, de igazán tak-
tikailag lehet fejlődni sokat, 
hiszen sokkal rövidebb idő 
alatt kell elsajátítani az edző, 
Németh Antal elképzelé-
seit, mint a klubcsapatban, 
ahol ehhez heti öt edzés áll 
rendelkezésünkre. Címeres 
mezben a legnagyobb él-
mény a Románia elleni talál-
kozó volt, Csíkszeredában, 

2000 néző előtt (ami szo-
katlanul magas nézőszám 
egy U-meccsen), a második 
félidőben álltam be, 2-0-ra 
győztünk, jó érzés volt fi-
atalon ennyi ember előtt 
szerepelni, ráadásul ilyen 
presztízsű meccsen.

Vámospércsi Hírek: A 
DVSC felnőtt kerettel kap-
csolatban milyen benyo-
másaid vannak?

Fűzfői Márk: Sokszor 
edzettem már velük, sőt 
edzőmeccsen is pályára lép-
tem a nagycsapatban Békés-
csaba és egy ukrán együttes 
ellen. Természetesen ez egy 
más színt, más gondolko-
dásmód, profi viszonyulás 
mindenhez – ez nagyon 
megfogott. Várom már, 
hogy pályára léphessek a 
Nagyerdei Stadionban a fel-
nőtt csapattal tétmeccsen, 
az NB1-ben. Szerencsére az 
edzők elégedettek velem, 
folyamatosan dicsérnek, 
Vitelki Zoltán is, a felnőtt 
együttes szakvezetője. Táv-
lati célként külföldön is el 
tudom magam képzelni. Az 
angol bajnokság, a Premier 
League tetszik leginkább a 
játékstílus, az agresszivitás, 
a top-csapatok sokasága, a 
bajnokság izgalmassága mi-
att. A kedvenc együttesem a 
Chelsea.

A Premier League az álmom
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