
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!

Kedves vá mos pér csi é des
a nyák, nagy ma mák, déd ma
mák, ük ma mák – május első 
vasárnapján Önöket ünnepel
tük. Az édesanyákat, akik az
által, hogy gyermeket hoztak 

világra, a legszebb 
és legnehezebb 
hivatást vállalták 
magukra. Azért a 
legszebbet, mert 
nincs az Isten adta 
feladataink között 
még egy olyan, 
amely ennyi sze
retetet, örömet, 
büszkeséget és vi
gaszt tudjon nyúj
tani. És azért a leg
nehezebbet, mert 
a sok jó mellett 
mindig ott az örö
kös aggodalom, a 
féltés, a fájdalom 
és együttérzés, 
amellyel gyerme
keik lépteit köve
tik a csecsemő
kortól egészen a 
felnőttkor végéig. 
Az egyház és az 

irodalom egyaránt szokott 
úgy fogalmazni, hogy a nő, aki 
gyermeket vállal, „édesanyává 
nemesedik”. Ez egy csodála
tos kifejezés, amely a magyar 
nyelvnek köszönhető. Én azt 

szeretném, ha Önök, ked
ves édesanyák, nagymamák, 
dédmamák, ükmamák, életük 
minden percében tudatában 
lennének annak, hogy azzal, 
hogy gyermeket hoztak a vi
lágra, hogy nevelték és segítet
ték őket életükben, hogy meg
határozták számukra mi jó és 
mi a rossz, ezáltal az emberi 
feladatok legnemesebbét haj
tották végre. Az anyával szü
letésünkkor, igaz, megszűnik 
a legközvetlenebb fizikai kap
csolat, de ezt a lelki kötődés 
váltja fel ezer szállal, egy éle
ten át. Tudom, hogy az anyák 
– pláne az újdonsült anyukák 
– gyakran tépelődnek, hogy 
jó anyáke, illetve, hogy elég 
jó anyáke. Úgy gondolom, 
hogy a mi korunkban nagyon 
nehéz lehet jó anyának lenni. 
Társadalmunk ugyanis elvárja 
a nőktől, hogy építsenek kar
riert, férfiakat meghazudtoló 
munkatempóval és kitartással, 
mellette vállaljanak gyerme
keket, tartsák össze a családot, 
vezessék a háztartást, és ma
radjanak csinosak, divatosak, 

jó kedélyűek. Mindezt nagyon 
nehéz lehet megvalósítani így, 
együtt. Köszönjük, hogy édes
anyaként „feltétel nélkül” 
szeretnek: odaadják a gyer
meknek idejüket, legszebb 
gondolataikat, vágyaikat, re
ménységeiket. És köszönjük, 
hogy jó szülőként el tudják 
engedni, „pályára tudják ál
lítani” gyermeküket. Nagy 
az Önök felelőssége: Önök 
nevelik a jövő generációját, 
Önök biztosítják a jövőnket. 
De nagy a mi felelősségünk is. 
Vámospércs városának fonto
sak az édesanyák, fontosak a 
családok.  Ezért számos városi 
tervnél, fejlesztésnél az elsőd
leges szempont, hogy lélek
ben és testben is egészséges 
utódokat neveljünk, megadva 
ehhez minden lehetőséget 
és segítséget Önöknek. Sze
retettel gondolunk azokra az 
édasanyákra, akik már nin
csenek köztünk, azokra, akik 
velünk vannak és azokra, akik 
azzá lesznek. A múlt, a jelen 
és a jövő édesanyái nem há
lálkodást, kötelességteljesí

tést várnak el tőlünk, hanem 
megbecsülést és szeretetet. 
Számukra ne csak ezt a napot 
tegyük szebbé, gondoljunk az 
év többi napjára is. 

Tavalyi köszöntőmben a 
következőképpen fogalmaz
tam: Anyák napja hallatán 
eszembe jutnak a régi, s a 
minapi kedves emlékek, mi
kor testvéröcsémmel, egyegy 
csokor virággal kezünkben 
hazamegyünk édesanyánkat 
felköszönteni. Nagyon bol
dog percek, órák az együtt 
töltött idők. Hiszen ilyenkor 
érezhetjük a szülői ház me
legét. A 2020as anyák napja, 
és március közepétől fogva 
valamennyi országos és helyi 
ünnepünk, közösségi esemé
nyünk megélése, színre vitele 
kihívás elé állít minket, hiszen 
– ha lakosainkat egy nagy csa
ládként képzeljük el – nem 
lehetünk együtt, nem járha
tunk össze, Az év édesanyja 
gálaműsorán nem érezhetünk 
együtt azokkal az anyukákkal, 
akiket gyermekeik a legőszin
tébb és legszebb szavaikkal 

leptek meg. A járvány miatti 
vészhelyzet ugyan megtilt
ja a találkozást, a közvetlen 
érintkezést, de nem foszthat 
meg senkit az ünneptől, a 
méltó megemlékezéstől. Sze
rencsére az érzéseinket nem 
kell karanténban tartanunk… 
Örülök, hogy a Pircsike Köz
művelődési Egyesület idén is 
fontosnak tartotta Az év édes
anyja pályázat meghirdetését. 
Olvasva a beérkező fogalma
zásokat és a látva a szeretettel 
készített képeket, úgy érez
tem, mintha ismét egyetlen 
nagy szülői házzá vált volna 
városunk. Zárásként egyik 
kedvenc költőm, Dsida Jenő 
sorait idézem: „A legáldottabb 
kéz a földön / A te két kezed, 
jó Anyám! / Mindenki áldja 
közeledben: / Hát én hogy is 
ne áldanám?! / Tudom meg
áldja Istenünk is, / Az örök 
Jóság s Szeretet! - / Némán, 
nagy, forró áhitattal, / Csóko
lom meg a kezedet!”

Ménes Andrea
polgármester

Az év édesanyja pályá
zatra mintegy 50 alkotás 
érkezett fogalmazás és rajz 
kategóriákban. A 2020as 
édesanyaünnep az online 
térben, a Vámospércsi Prog
ramkínáló oldalán zajlott. 
„Annak ellenére, hogy a jár
ványügyi rendelkezések mi
att az eredményváró ünnepi 
gálát nem tarthattuk meg, a 
Városi Önkormányzat és a 
Pircsike Egyesület fontos
nak gondolta az évtizedes 
hagyomány folytatását, s 
nem is kellett csalódnunk, 
színvonalas munkák szület
tek.” – fogalmazott Somogyi 
László Gábor, alpolgármes
ter, a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
elnöke. Rajzzal és fogalma
zással a következő tanulók 
lepték meg édesanyjukat: Ba
logh Máté, Balogh Orsolya, 
Balogh Réka, Bányai Luca, 
Boruzs Richárd, Deák Anna, 
Demeter Petra, Dorogi Csen
ge Hella, Gonda Balázs, Feke
te Nóra, Felföldi Fanni, Kállai 
Nóra, Kertész Bence, Kindris 
Karolina, Kovács Petra, Krek 
Patrícia, Ladányi Gergő, La
katos Leila, Lakatos Viktória 
Jázmin, Magyar Liliána, Ma
gyar Tímea, Máthé Regina, 
Ménes Gréta, Nagy Hanna, 
Nagy Zoltán, Piránszki Ádám, 
Rácz Réka Erika, Sallai Réka, 
Suba Boglárka, Szabó Lili, 
Szabó Nóra, Szalai Eszter, 
Szilágyi Zsanett, Szilágyi Pat
rik, Szűcs Zoltán, Vórincsák 
Vivien, Vörösmarti Gréta, 
Zöld Zsófia. Alsós korosztály
ban Szabó Nóra édesanyja, 
Szabóné Tóth Andrea, felsős 
korosztályban Ménes Gréta 
édesanyja, Ménesné Vincze 
Anikó vehette át és viselhe
ti egy éven keresztül Az év 
édesanyja feliratú ikonikus 
szalagot. A rajzverseny ered
ményei: alsós korosztályban 
Szabó Nóra részesült első 

díjban, Dorogi Csenge Hella 
másodikban, Lakatos Viktó
ria Jázmin pedig harmadik
ban. Felsős kategóriában Sza
bó Lili lett az első helyezett, 
a második Szalai Eszter, a 
harmadik pedig Vörösmarti 
Gréta. Az alábbiakban a két 
győztes fogalmazást is pub
likáljuk.

Szabó Nóra: 
Az én anyukám

Az édesanya szó azt jelen
ti: szeretet. Mindenkinek 
csak egy édesanyja van, ezért 
becsülni kell őt. 

Az én anyukám közepes 
testalkatú. Rövid haja, és 
nagyon szép kék szemei 
vannak. Mindig elegánsan öl
tözködik. Anyukám a legdrá
gább kincsem nekem, mert 
tőle kaptam az életemet és az 
anyanyelvemet. Mikor velem 
van, szeretet önti el a testem. 
Senki sem szeret úgy, mint 
ő. Gondoskodik rólam kisko
rom óta. Főz rám, mos rám 
és kivasalja a ruháimat. Ételt 
és italt készít nekem. Mikor 
beteg vagyok, hozzábújhatok 
és meggyógyít. Ilyenkor me
séket, verseket olvas és alta
tódalt dúdol nekem. Szívesen 
játszik velem, ha megkérem 
őt. Sokat segít a tanulásban is. 
Anya nagyon jól süt. Minden 
eseményre együtt készítünk 
tortát vagy süteményt. Amel
lett, hogy ellesem a kony
haművészet csínját-bínját, 
jókat nevetünk együtt, s ez a 
legfontosabb. Nagyon szere
tem, ha együtt sütünk vagy 
főzünk a konyhában. Ilyen
kor a legféltettebb titkaimat 
is megbeszélem vele. Tudom, 
hogy ezekre az együtt töltött 
órákra örömmel emlékszem 
vissza majd idős koromban 
is. Őszintén szólva, mindig is 
azt hittem, hogy nem hason
lítok anyukámra. De mára 

már rájöttem, hogy ebben 
tévedtem. Már kezd kivilágo
sodni előttem, hogy bizony 
örököltem tőle jónéhány tu
lajdonságot. A talpraesettsé
ge, akaratossága, makacssága 
is rám szállt. S minél tovább, 
annál jobban észreveszem 
magamon ezeket a „jeleket”. 
De legalább érzem és tudom, 
hogy az övé vagyok. 

Nekem édesanyám a pél
daképem, aki a szívemben 
lakik örökre. Mindig együtt 
akarok lenni vele. Szeretném, 
ha vidám és boldog lenne. 
Majd, ha nagy leszek, szeret
nénk én is ilyen csodálatos 
édesanya lenni!

Ménes Gréta: 
Az én édesanyám

Anya. Hányszor ejtettem 
ki ezt a szót a számon? Anya, 
segíts ebben, anya, segíts ab
ban. Anya, hol van ez, anya, 
mi lesz a vacsora. Csak most, 
hogy erre a pályázatra készü
lök gondolkoztam el igazán, 
hogy mit is jelent nekem a 
szó és a személy mögötte: 
anya. Épp úgy, ahogy egy vi
rág sem döntheti el, hogy hol 
nyílhat ki, ugyanúgy nem mi 
határozzuk meg, hogy hova 
születünk. Ezért tartom ma
gam szerencsésnek, hogy 
ilyen szeretet és törődés alatt 
nevelkedtem.

Olyan kötődés van közte 
és köztem, mint a virág és a 
Nap között. A Nap biztonsá
got nyújt és süt, fáradhatatla
nul süt odafentről. Elárasztja 
a kedves kis virágot meleg
séggel és szeretettel. Ez egy 
olyan szeretet, ami sosem 
hűl ki, a nap sugarai akkor is 
melegen sütnek, mikor épp 
egy felhő takarja el a kap
csolódásukat. A Nap készen 
áll, hogy tovább szerethesse 
a drága gyermekét, az apró 
virágot, amint a szél tovafúj

ta a sötét felhőket a hajtás 
feje felől. És a Nap annyi 
mindent látott már odafent
ről…! Pontosan tudja, hogy 
lesz olyan időszaka a kis vi
rágnak, amikor nem lesz jól, 
kiszárad, vagy nem fogja felé 
fordítani a szirmait. S még 
is ott van; ott is lesz végig, 
és csak vár, és vár, hogy újra 
ráfordíthassa a biztonságot 
nyújtó sugarait. A Nap sose 
vár el semmit sem a szere
tetéért. Nem azért neveli fel 
a virágot, hogy majd kapjon 
cserébe bármit, hisz mit is 
kaphatna a hatalmas Nap egy 
lágy, gyenge virágtól?

Viszont én úgy gondo
lom… hogy ha csak egy röpke 
napra is, minden virágnak 
fel kéne néznie a saját Napjá
ra. Nem kell semmi egyebet 
tenni, csak hálásan rámoso
lyogni. Megköszönni, hogy 
odafentről ragyog rájuk. 

Azt kérdezték tőlem, mi
kor elolvastam a pályázat 
részleteit, hogy mi a külön
leges az Én Anyukámban. 
Mi teszi őt különbé, mint a 

többi. Nos, kedves olvasóim, 
rövid válaszom van: Azért, 
mert Ő az én anyukám.

Én, az apró virág, aki a lágy 
sugarak alatt nevelkedett, és 
aki csak egy a többi közül, 
rengeteg csillagot látott már 
az égen. Mindegyik csillag 
egy-egy nő, anyuka, kislány. 
Még is a sok millió csillag 
közül az én drága Napom 
világít a legfényesebben. Ő 
világítja meg a múltam, jele
nem és a jövőm. Ő az, aki vi
lágít az éjszaka alatt is, mikor 
minden sötét körülöttem, 
és nem tudom észrevenni a 
fényt az alagút végén. Ő ak
kor is töretlenül fénylik, és ő 
az, aki elsőnek feltűnik az én 
égboltomon, miután vége a 
hosszú, hideg éjnek.

Az én anyukám a legfénye
sebb csillag az életemben. Ő 
az én Napom. Hiába vannak 
nehéz időszakaink, vagy vol
tak olyan idők, mikor nem 
értettünk szót. Tudom, hogy 
akár a Nap, Ő végig ott volt, 
és végig készen állt arra, 
hogy tovább vezessen en

gem az élet göröngyös útján. 
Nagyon hálás vagyok az én 
Napomnak. Lehet, sőt, biz
tos, hogy van még csillag az 
égen, ami ugyanúgy szereti 
a saját virágát. De még is… Ő 
valahogy különleges. Hisz az 
ő fénye alatt nevelkedtem.

Ez egy köszönet, amit neki 
szánok, és a szívem legmé
lyéről szól. Emellett egyben 
egy üzenet is. Kedves velem 
egyidős, fiatalabb, vagy idő
sebb gyerekek! Szeressétek 
az édesanyátokat. Egy nap 
erejéig hagyjatok fel a viták
kal, amik mélyen nekik job
ban fájnak, mint nektek. Le
gyetek hálásak, és öleljétek 
át a kedves Napotokat. Azt 
a csillagot, amiből csak egy 
van mindenki égboltján, és a 
leggyönyörűbb az egész uni
verzumban.

Szóljon május első va
sárnapja erről a különleges 
kapcsolódásról, és az anyai 
szeretetről. A leghűségesebb 
szeretetről a világon, ami ad
dig nem múlik ki, míg világ 
a világ.

Az év édesanyja – 2020



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. április 30-ai 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. 225 110
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

Összesen: 2 102 257

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. április 30-ai 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

Akik már nincsenek közöttünk:
Guba Sándor Imre

KISS JánoS

PolGár Imre

Feró Sándor

HaranGI laJoS

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Polgár Imre

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

i s k o l A i  h í r e k
Online formában zajlik a leendő első osztályosok beiratkozá-

sa. A felvételről szóló határozatokat május 16. után, postai úton 
kapják meg a családok. A levélben kiküldött nyomtatványokat 
kitöltve 2 héten belül kérjük visszajuttatni az iskolába postai 
úton, vagy az Iskola utca 1.sz. alatti épület portáján leadva. Az 
osztályok kialakítására később kerül sor. A korábbi évekhez ha-
sonlóan az iskola honlapján (www.altisk-vpercs.sulinet.hu), 
valamint az épületeinél kifüggesztve is megtalálhatják az aktuális 
tájékoztatásokat.

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

guba Sándor Imre

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

KISS JánoS

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

Közlemény
Tisztelt Vámospércsiek!

Május negyedikétől a járványügyi helyzet kapcsán vidéken, így 
Vámospércsen is enyhítő intézkedések léptek életbe, melyek hét-
köznapjainkat kicsivel könnyebbé teszik. Ennek következtében 
szemmel láthatóan megélénkült városunk élete, mozgalmasabbá 
váltak mindennapjaink, bátrabban mozdulunk ki otthonainkból.

A héten – a lakosság javaslatait figyelembe véve – megváltoztat-
tuk a piac látogathatóságának rendjét. A piacot szombati napokon, 
a boltoktól eltérően, 6 és 9 óra között a 65 éven felüliek, 9 és 12 óra 
között pedig a 65 év alattiak látogathatják. Május 23.-tól megkezdő-
dik a városi piac átépítése, emiatt átmenetileg a helyszín is megvál-
tozik: a piac a városi sportpályán kerül megrendezésre, ugyanúgy 
szombati napokon, 6 és 12 óra között.

Fontos megjegyezni, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés 
bizonyos korlátozásai azonban továbbra is érvényben maradtak. En-
nek értelmében a 65 év felettiek az élelmiszerüzleteket, a patikát 
továbbra is 9 és 12 óra között látogathatják.

Ne feledjük, ettől a héttől az üzletekben és a tömegközlekedési 
eszközökön is kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (orvosi 
maszk, sál, kendő) viselése.

Tájékoztatom Önöket, hogy a sportpálya és a játszóterek az 
egészségügyi ajánlások betartása mellett továbbra is várják a mo-
zogni vágyókat. 

Tudomásunk szerint városunkban koronavírussal fertőzött be-
teg továbbra sincs.

Összességében megállapítható, hogy Vámospércsen a járvány el-
leni védekezés első időszaka eredményesnek bizonyult, azonban a 
veszélyhelyzet továbbra is fennáll: ugyan nyerésre állunk, de a mecs-
cset még nem fújták le, ezért kérek mindenkit, hogy az érvényben 
levő intézkedéseket a jövőben is maradéktalanul tartsuk be!

Köszönöm a városlakók türelmét, megértését és kitartását ebben 
a mindenki számára rendkívül nehéz időszakban.

Továbbra is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!.
Ménes Andrea
polgármester

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

HarangI laJoS

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Feró Sándor

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

Összefoglaló a járvány miatti 
korlátozások részleges feloldásáról

Magyarország Kormánya május 4.-től vidéken szigorú menetrend 
szerint megkezdte a koronavírus-járvány miatti korlátozások fokoza-
tos enyhítését. Budapesten és Pest megyében a fertőzöttek, illetve az 
elhunytak magas száma miatt még érvényben maradnak a korlátozá-
sok. A legfontosabb változásokat pontokba szedve közöljük:

A szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre kell korlá-•	
tozni, ügyelni kell a távolságtartásra.
Budapesten és vidéken, tehát országszerte üzletekben és a tö-•	
megközlekedési eszközökön kötelező a szájat és az orrot eltaka-
ró maszkot, kendőt, sálat viselni.     
Vidéken minden üzlet korlátozás nélkül nyitva tarthat, de az •	
élelmiszerüzleteket, drogériákat, gyógyszertárakat, gyógyszert, 
gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzleteket 9 és 12 óra kö-
zött továbbra is csak a 65 év felettiek látogathatják.
Vidéken kinyithatnak a strandok, a szabadtéri fürdők, a szabad-•	
téri múzeumok és állatkertek, látogathatók lesznek a közterüle-
tek és a parkok, a vendéglátóhelyek kerthelyiségükben, teraszu-
kon fogadhatnak vendégeket.
Tartható vallási szertartás, polgári házasságkötés és temetés, to-•	
vábbá zárt kapus, nézők nélküli sportrendezvények is szervez-
hetők, illetve megengedett a részvétel az edzéseken is.
A felsőoktatási intézmények hallgatóinak látogatásáról a rekto-•	
rok dönthetnek, de a kollégiumok látogatása tilos marad.
A közegészségügyi korlátozásokat négy lépésben, fokozatosan •	
oldják fel. 

Tájékoztató a védőoltások beadásának 
rendjéről

A jelenlegi járványügyi helyzetben az a cél, hogy csökkentsük 
az orvos-beteg találkozást. Ugyanez érvényes az egészséges csecse-
mő tanácsadásra is. Ezért a tanácsadáson az oltások összevonásra 
kerülnek, gyermekeik egy időben több oltásban részesülnek, így 
kevesebb alkalommal kell megjelenniük. Minden alkalommal körül-
tekintően, szigorúan a szakma szabályai és ajánlása szerint járunk 
el. Kérem a szülők megértését és együttműködését.

Dr. Mechler Andrea
házi gyermekorvos

Fertőtlenítés és ellenőrzés a Szociális 
Szolgáltató Központban

Dr. Benkő Tibor, Magyarország Honvédelmi Minisztere, lehetősé-
get biztosított az ország területén lévő idősotthonok fertőtlenítésé-
re. A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ élt a lehetőséggel, 
és 2020. április 27. napján megtörtént az intézményi fertőtlenítés a 
Magyar Honvédség által. Az épület belsejét, valamint az udvart is 
fertőtlenítették a katonák. Ezt a délelőtti időszakot zökkenőmente-
sen tudtuk megoldani bentlakóink számára. 

A COVID-19 vírus által kialakult vészhelyzet miatt az Országos 
Tisztifőorvos az idősotthonok ellenőrzését rendelte el, melyre in-
tézményünkben 2020. április 28. napján került sor. A Balmazújvá-
rosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya ellenőrizte, hogy az 
intézmény eleget tett-e a kiadott rendelkezéseknek, megfelelően 
felkészült-e az esetlegesen kialakuló járvány során való izolációra, 
megkapták-e a dolgozók a megfelelő infekciókontroll képzést, to-
vábbá vizsgálták az orvosi ellátottságot, illetve a védőeszközökkel, 
fertőtlenítőszerekkel való felszereltséget. Az ellenőrzés során intéz-
ményünkben mindent rendben találtak.

Pigniczki Mónika
intézményvezető

Óvodai nevelés a vírus okozta 
vészhelyzet idején

Kedves Szülők!
A koronavírus járvány, ahogy az egész világ rendjét, egy időre át-

szabta a gyerekek féltve őrzött, biztonságos óvodai létét is. A járvány 
terjedésének megelőzésére a vírus megjelenésének kezdetekor 
nagyon sok településen bezárt az óvoda. Intézményünk a járvány 
miatti intézkedés során – a fenntartó Vámospércs Városi Önkor-
mányzattal és Polgármester Asszonnyal hozott közös döntés alapján 
– nem zárt be, azért, hogy a szülők, akik máshogy nem tudják gyer-
mekük felügyeletét megoldani, tudjanak munkába járni. Megtettük, 
és folyamatosan tesszük azokat az óvintézkedéseket, amik segítik a 
megelőzést, megakadályozzák az óvodát igénybe vevő gyerekek, va-
lamint a dolgozók, szülők körében a vírus kialakulását, terjedését.

Április 30-tól valamennyi óvodát érintő intézkedés került beveze-
tésre. A 152/2020 (IV. 27) Kormányrendelet szerint az eddig zárva 
tartott óvodákat, bölcsődéket is ki kell nyitni, és biztosítani kell azon 
gyerekek számára az ügyeletet, akik elhelyezéséről nem tud a szülő 
másképp gondoskodni. A rendelet szerint nem csak a közvetlenül 
a vészhelyzetben érintett területen dolgozók kérhetik az ügyeletet, 
hanem akik a munkahelyükre bejárva dolgoznak. Betartandó sza-
bály azonban, hogy az óvodai nevelést igénybe vevő gyerekeket úgy 
kell elhelyezni, hogy egy csoportban legfeljebb öt gyerek lehet. Mi-
vel ez korlátozza az ellátásban részesülő gyerekek létszámát, szük-
séges, hogy egyelőre csak azok a szülők jelezzék az óvoda iránti igé-
nyüket, ahol mindkét szülő dolgozik.  Ehhez munkáltatói igazolás 
bemutatása szükséges. Ha a jelentkező gyerekek száma magasabb 
lenne a jelenleg elhelyezhető gyerekek számánál, akkor az elhelye-
zésnél előnyben részesítjük a vészhelyzetben érintett dolgozók 
gyerekeit, (egészségügy, kereskedelem, fegyveres testület). Másik 
nagyon fontos szabály, hogy a szigorú egészségügyi előírásnak meg-
felelően kizárólag teljesen egészséges gyerekek hozhatók óvodába. 
A szülőnek írásban nyilatkozatot kell tennie arról, hogy tudomásuk 
szerint fertőző betegségben nem szenved gyerekük. (Mindezt az 
óvodában megteheti, orvosi igazolást nem kérünk).

Az elmúlt két hónapban megtapasztalhattuk, hogy milyen szomo-
rú látvány az óvoda szinte üresen, gyerekzsivaj nélkül. Hiányoznak 
a nevetgélő, vidáman játszadozó, énekelgető, futkározó óvodások! 
Mindannyiunk érdeke, hogy a szabályok betartásával minél előbb 
vége legyen a vírus okozta rendkívüli helyzetnek, és ha ez megtör-
ténik, reméljük az élet úgy folytatódhat, mint a vészhelyzet előtti 
időszakban.  Bízunk benne, hogy minél előbb bekövetkezik!  Várjuk 
ezt az időszakot és szeretettel várjuk vissza óvodás gyerekeinket!

Németh Jánosné
óvodavezető

Intézményi gyermekétkeztetés
A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 

2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom, illetve óvodai 
ügyeleti rendszer fennállása idején – miután tanítási, nevelési szü-
net nem került elrendelésre – Önkormányzatunk – kizárólag 
elvitellel – továbbra is biztosítja a gyermekek intézményi 
gyermekétkeztetését, függetlenül attól, hogy a gyermek napköz-
ben az intézményben, vagy otthon tartózkodik.

Az intézményi gyermekétkeztetési igényüket a köznevelési in-
tézmény erre illetékes munkatársainak jelezhetik. 

Jelen helyzetre való tekintettel a debreceni, vagy más települé-
sen lévő köznevelési intézményekbe (óvoda, általános iskola, gim-
názium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium) beíratott gyerme-
kek esetében is lehetőség van arra, hogy a gyermek tartózkodási he-
lye szerinti (vámospércsi) önkormányzat biztosítsa az intézményi 
gyermekétkeztetést. Ennek módja az, hogy a szülő elsőként vegye 
fel a kapcsolatot a más településen lévő köznevelési intézmény-
nyel (azzal, amelyiknél erre a nevelési vagy tanévre az intézményi 
gyermekétkeztetést megigényelte), ott módosítsa/mondja le az in-
tézményi gyermekétkeztetést, illetve ennek megtörténtéről szerez-
zen be igazolást. Ezt követően, a helyi Élelmezési Intézményünket 
(Vámospércs, Iskola utca 1.) keresse meg a gyermek helyi élelmezé-
si nyilvántartásba vételével kapcsolatban, illetve a kedvezmények-
ről történő nyilatkozat megtétele céljából.       

Az ételt kizárólag elvitellel 11:00 - 13:00 óra között, az Élelmezési 
Intézmény hátsó átvevő helyiségében (az általunk biztosított mű-
anyag dobozokban) lehet átvenni. Az ételért lehetőség szerint csak 
egy személy érkezzen, az étel helyszínen történő elfogyasztása és az 
ebédlő igénybevétele tilos. 

Az esedékes étkeztetés térítési díjak helyszínen, készpénzben 
történő fizetése jelenleg szünetel. A térítési díjak átutalással törté-
nő kiegyenlítéséről és minden egyéb kapcsolódó ügyben az Élelme-
zési Intézmény ad bővebb felvilágosítást a +36-52-210-024. telefon-
számon. Az Élelmezési Intézmény bankszámlaszáma: Takarékbank 
Zrt. 61400007-15100711, kérjük befizetéskor a közlemény rovatban 
a számla számára hivatkozzon. 

Pályázati felhívás önkormányzati 
tulajdonú lakások bérbeadására!

Vámospércs Városi Önkormányzathoz a Vámospércs, Pacsir-
ta utca 25. szám alatti 18 lakásos önkormányzati bérház lakásai-
nak bérlésével kapcsolatos pályázatok folyamatosan benyújtha-
tóak. A pályázati dokumentáció, illetve a részletes feltételek a 
www.vamospercs.hu oldalon a Városháza/Hivatali ügyintézés/Le-
tölthető dokumentumok között található.

VIKTÓRIA – FA KFT.
TÜZIFA TELEPE

Az alábbi fákat kínálja nyári akcióban!!!!

A KÉSZLET ERJÉIG

– tölgy – gyertyán – bükk – kuglis: 2.900.-Ft/q
– akác kuglis: 3.100.-Ft/q

– vékony akác kuglis: 2.500.-Ft/q
– nyárfa kuglis: 1.800.-Ft/q

– fenyőfa kuglis: 1.800.-Ft/q
– fűzfa kuglis: 1.800.-Ft/q

– fenyő – nyár – fűzfa: 12.000.-Ft/m3

Telefon: 06-30-703-40-70



Elkészült a Haj-
dú Látogatóközpont 
kiállításépítésével a Dr. 
Bihari Szakértő Iroda. Az 
iroda vezetőjét, egyben név-
adóját, Dr. Bihari-Horváth 
László múzeumigazgatót, 
főmuzeológust kérdeztük a 
kiállítás koncepciójáról és 
céljairól.

Vámospércsi Hí-
rek: Beszélgetésünk ide-
jén még nem nyílt meg a 
Vámospércsi Hajdú Láto-
gatóközpont, ám módunk 
nyílt rá, hogy szemrevételez-
zük a leendő intézményben 
folyó előkészületeket. Érté-
kes tapasztalatokra tettünk 
szert. Hogyan találta meg a 
feladat? Miként láttak hozzá 
a kiállítás megtervezéséhez?

Dr. Bihari-Horváth 
László: Hadd kezdjem azzal, 
hogy 2016-ban a Nemzeti 
Művelődési Intézet felkéré-
sére tartottam egy előadást 
Vámospércs helyi értékeiről 
a városházán. Az előadásra 
készülve áttekintettem a 
város történetét, megismer-
tem a kutatóelődök helyi 
gyűjtéseit. Már ekkor vilá-
gossá vált a számomra, hogy 
Vámospércs egy kulturális 
örökségi értékekben gazdag 
település, amellyel tudomá-
nyos értelemben is érdemes 
foglalkozni. Ezért amikor a 
sajtóból értesültem arról, 
hogy a helyi önkormány-
zat egy látogatóközpontot 
készül létrehozni, akkor 
egyből úgy éreztem, hogy 
tudnék segíteni abban, hogy 
ez az attrakció egy magas 
szakmai minőséget érjen el. 
Szeretem az ehhez hasonló 
szép, szakmai kihívásokat. 
Így megpályáztam, és nyílt 
közbeszerzési eljáráson tá-
mogatást nyertem a kiállítás 
kivitelezésére. A pályázati 
kiírásból már látszott a láto-
gatóközpont koncepciója, 

melynek részleteit aztán 
a kiállítás forgatókönyvé-
ből ismertem meg. Ennek 
elkészítésére korábban 
Korompainé Mocsnik Ma-
rianna és Korompai Balázs 
muzeológusokat kérte fel 
az önkormányzat. Ez egy na-
gyon jó kiindulási alap volt, 
amire lehetett építkezni. 
Maga a kiállítástervezés az-
zal kezdődött, hogy az épület 
alaprajza, majd a helyszíni 
bejárás során megismertem 
a térszerkezetet. Ehhez kel-
lett adaptálni a kiállítási 
tartalmat. Vagyis ki kellett 
találni azt, hogy a szöveges 
tartalom milyen módon je-
lenjen meg a térben, milyen 
legyen a vizuális élmény. Ez 
egy nagyon összetett jelen-
ség, ami a falak színétől, a 
kiállítási nyomatok formáin 
keresztül, az egyedi búto-
rok térhatásán át, a fények 
vetüléséig nagyon sok elem-
ből tevődik össze, melyek 
egységes egésszé, esztétikai 
minőséggé kell, hogy össze-
álljanak. Ehhez nagyon sok 
részletet meg kell tervezni 
a bútorok méretétől, a szö-
vegek betűtípusáig, hogy a 
kivitelezés a lehető legtöké-
letesebbre sikerüljön. 

Vámospércsi Hírek: A 
Látogatóközpont, kvázi kül-
detésnyilatkozata szerint, 
nem egy sokadik hajdú-mú-
zeum akar lenni, eredeti tár-
gyi örökség híján ez nehéz 
is volna a sok évtizedes ha-
gyománnyal rendelkező in-
tézmények mellett. Ha jól tu-
dom, „családi múzeumként”, 
vagy egész egyszerűen „a” 
családi múzeumként hatá-
rozza meg magát az intéz-
ményi profil. Generációsan 
mennyire nyitott a tárlat?

Dr. Bihari-Horváth 
László: Minden értelemben 
nagyon nyitott a tárlat. A ki-
állításokat sajnos még min-

dig unalmas, a „mindent a 
szemnek, semmit a kéznek” 
szabály szerint látogatható 
helyeknek gondolja az em-
berek többsége. Azonban a 
valóság már egészen más. Az 
elmúlt évtizedekben ezen a 
téren sokat fejlődtek a kiál-
lítóterek. Sok interaktív esz-
köz jelent meg a kiállítások-
ban, melyek egy más típusú 
kapcsolatot tesznek lehető-
vé a látogató és a kiállítás kö-
zött. A látogató megfoghatja, 
felpróbálhatja a kiállítások 
bizonyos elemeit, s eközben 
játszva tanulhat. A gyerekek 
különösen szeretik ezeket 
a játékos interaktivitásokat. 
Feléjük különösen nyitott 
a látogatóközpont, hiszen 
még egy kis oktatóterem is 
helyet kapott benne. Remél-
jük ugyanis, hogy a jövőben 
Vámospércsen is sikerül 
meghonosítani a múzeum-
pedagógiát, ami nagyban 
hozzájárulna ahhoz, hogy 
az iskoláskorú gyerekek lo-
kális identitástudat, vagyis 
a városhoz való kötődése 
megerősödjön. Az a tapasz-
talatunk, hogy ha a gyereke-
ket az iskola rendszeresen 
elviszi múzeumokba, kiál-
lításokra, akkor a gyerekek-
ben kialakul egy belső igény, 
hogy ezt az iskolán kívül is 
megismételjék, és legköze-
lebb már a szüleikkel térnek 
vissza az „élmények forrásá-
hoz”. Így kialakulhat egyfaj-
ta családi múzeumlátogatás, 
amire családi programokkal, 
például hétvégi családi ren-
dezvényekkel rá lehet erősí-
teni. Az ilyen rendezvények-
nek közösségformáló ereje 
van, erősíti a helyi közösség 
összetartását. Ez egy nagyon 
fontos küldetése lehet a jö-
vőben a Hajdú Látogatóköz-
pontnak, a turisztikai sze-
repvállalása mellett. 

Vámospércsi Hírek: 

Ahogyan belépünk a Látoga-
tóközpontba, mindjárt egy 
hajdúkatona életnagyságú 
viaszbábujával nézhetünk 
farkasszemet, aki nagyon 
olyannak tűnik, mintha a 
város címeréről lépett volna 
elő. Erős jelenlét. Aki belép 
ebbe a térbe, ez a hajdúkato-
na mintegy átvezeti a hajdúk 
történetén. Honnan és hová 
tart az időutazás?

Dr. Bihari-Horváth 
László: A kiállításban van 
egy idővonal, amely „az 
első hajdúktól” az „félhold 
alkonyáig” mutatja be a haj-
dúmúlt szempontjából jeles 
eseményeket. Így csaknem 
kétszáz év történetébe nyer-
hetünk bepillantást a haj-
dúk első említésétől (1514) 
a törökök kiűzését eredmé-
nyező háborút lezáró békéig 
(1699). Leginkább a 17. szá-
zad ismerhető meg a kiállí-
tásból, amit akár a „hajdúk 
évszázadának” is nevezhet-
nénk, hiszen a hajdúk ekkor 
a magyar haderő talán legje-
lentősebb egységét alkották, 
így fontos szerepük volt a 
török kori háborúkban. A 
hajdúk szempontjából a kor-
szak kiemelkedő esemény-
sora a tizenöt éves háború, 
melynek eredményeként 
Bocskai István erdélyi feje-
delem a hajdúk egy részét 
letelepítette, többek között 
Vámospércsre. Ezért ezzel 
a korszakkal és Bocskaival 
kiemelten is foglalkozunk a 
kiállításban. 

Vámospércsi Hírek: 
Melyek az Ön számára leg-
kedvesebb attrakciói gyűj-
teménynek? Mennyire te-
kinthető innovatívnak a 
kiállítás? 

Dr. Bihari-Horváth 
László: Számomra a két 
panoptikum minőségű vi-
aszszobor a legizgalmasabb, 
mert annyira élethűek, hogy 

épp csak meg 
nem szólalnak. 
Ezek hitelesen 
jelképezik a kor 
gyalogos és lovas 
hajdúit. Az egyi-
ket a Vámospércs 
címerében lát-
ható hajdúvitéz 
ihlette, így vörös 
dolmányban lát-
ható, kezében 
lobogós kopjá-
val. A kiállítás 
sok multimédiás 
tartalommal is 
rendelkezik. Fil-
meket, hangzó anyagokat, 
játékprogramokat is kipró-
bálhatunk a kiállításban. 
Mindenképp egy újszerű 
kiállításról van szó, amely 
megfelel a kor igényeinek. 

Vámospércsi Hírek: 
Környékünkön számos 
múzeumi gyűjtemény fej-
lesztésében részt vesz, sőt 
intézmények alapgyűjte-
ményeinek létrehozásán 
is munkálkodik. Ha jól tu-
dom, anyaintézményében, 
a hajdúszoboszlói Bocskai 
Múzeumban is jelentős fej-
lesztések kapujában állnak. 
Mesélne néhány szóban az 
eddigi projektjeiről?

Dr. Bihari-Horváth 
László: Tizenöt éve fejlesz-
tek muzeális intézményeket. 
Hosszúpályiban egy falu-
múzeum felfejlesztésével 
kezdtem, amit egy bormú-
zeum kialakítása követett. 
Konyáron egy falumúze-
umot és egy tájházat hoz-
tam létre. Létavértesen a 
Rozsnyai Gyűjtemény kiállí-
tását is én rendeztem, majd 
három évig igazgattam az 
intézményt. Bárándon egy 
falumúzeum és egy magán-
gyűjtemény létrehozásában 
bábáskodtam. Balmazújváro-
son a Semsey Kastély állan-
dó kiállítását fejlesztettem. 

Álmosdon a Kölcsey Emlék-
ház munkáját segítem, de 
nemrég egy falumúzeumot 
is sikerült kialakítani. Emel-
lett a szakértő irodám mű-
emlékek gondozásával, tele-
pülésmonográfiák írásával, 
és a kulturális örökségme-
nedzsment sok más terüle-
tével is foglalkozik. A vállal-
kozásom mellett igazgatom 
a hajdúszoboszlói Bocskai 
István Múzeumot, amit 
ugyancsak „felfuttatunk” az 
elmúlt években. Most épp 
egy új múzeumszárnyat 
építünk, melynek Fejedel-
mi Kincstár lesz a neve és 
melyben Bocskai koronájá-
nak és jogarának a nemes és 
hiteles másolatait fogjuk be-
mutatni. Ezzel Szoboszlón is 
szintet fog lépni a kulturális 
turizmus, ami akár az egész 
megyében is meghatározó 
lehetne, hisz rengeteg cso-
dás kulturális örökségi érték 
van Hajú-Biharban. Örülök, 
hogy ezek bemutatásában 
immár a vámospércsi Haj-
dú Látogatóközpont is részt 
vesz. Köszönöm Ménes And-
rea polgármester asszony-
nak és az önkormányzatnak, 
hogy szakmai munkámmal 
hozzájárulhattam e remek 
kezdeményezés sikeréhez!

„Számomra a két panoptikum minőségű viaszszobor a legizgalmasabb”

2020. március 16. óta digi-
tális tanrend szerint folyik 
az oktatás a vámospércsi 
iskolában is. Az informati-
kai eszközöket korábban 
is használtuk, de ennek az 
oktatási formának iskolánk-
ban még nem volt hagyo-
mánya. A pedagógusoknak 
„hipergyorsasággal”, egy 
hétvége alatt kellett elő-
készíteniük a hétfőtől új 
formában induló tanítást. 
Emberpróbáló időszak volt 
ez diák, szülő és pedagógus 
számára egyaránt!

A kezdeti döccenők után 

nagyon gyorsan megtanulták 
a gyerekek, hogyan nézhetik 
meg a KRÉTÁ-ban a tananya-
got és a házi feladatokat, és 
a legtöbben ügyesen, szor-
galmasan dolgoznak azóta 
is. Többféle felületet hasz-
nálunk: a Google Classroom 
főleg a felsőben népszerű, 
de a Zoom nyújtotta „élő” 
órát is nagyon szeretik a gye-
rekek. Tollbamondásra mp3, 
versből felelésre videochat 
formájában van lehetőség, 
különböző online teszteket 
is írnak tanulóink, de még a 
zongoraórákat is meg tudjuk 

tartani internetes kapcsolat-
tartással.

A KRÉTA e-naplóban 
minden nevelő rögzíti a tan-
anyagot és a házi feladato-
kat, valamint a határidőket. 
Akik csak telefonon tudnak 
dolgozni, azok az osztályuk 
közösségi oldalon létreho-
zott csoportjában is küldhe-
tik az anyagot, akár a papí-
ron elkészített házi feladatot 
lefotózva is. Természetesen 
sajnos vannak olyan tanuló-
ink, akik nem rendelkeznek 
internet elérhetőséggel. Ők 
általában telefonon tartják a 

kapcsolatot osztályfőnökeik-
kel. Azok a diákok, akiknek 
még erre sincs lehetőségük, 
nyomtatott formában kapják 
meg a tananyagot. Itt szeret-
nénk megköszönni a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
segítségét, akik személye-
sen viszik el a gyerekeknek 
a kinyomtatott feladatokat. 
Így nyugodt szívvel mond-
hatjuk, hogy minden tanu-
lónk hozzáfér az oktatott 
tananyaghoz.

Tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy akik a normál okta-
tás során sem tanultak, eset-

leg sokat hiányoztak, azok 
minden erőfeszítésünk, 
figyelmeztetésünk ellené-
re most sem erőltetik meg 
magukat. Sajnos a nyomta-
tásban kiküldött feladatok 
megoldását sem igazán kap-
juk vissza, ami komoly prob-
lémákat okozhat a tanév végi 
jegyeknél. A többség viszont 
rendületlenül dolgozik! Ösz-
szességében jól vizsgázott 
az iskola közösségének 
minden tagja. Köszönjük a 
szülők és a gyerekek kitartó 
munkáját!

A jó pedagógus nem csak 
tanít, de nevel, érzelmi tá-
maszt is nyújt a rá bízott 
gyermekeknek. Diáknak és 
tanárnak érzelmileg is meg-
terhelő ez a helyzet, de a 
nehézségeket áthidaljuk az 
online találkozásokkal mind-
addig, amíg újra megtelhet 
gyerekzsivajjal az iskola.

Addig is még egy kis kitar-
tást kérünk a családoktól!

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes

Tollbamondásra mp3, versből felelésre videochat formájában van lehetőség
Palackposta a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából

A Magyar Honvédség a 
koronavírus járvány mi-
att egyik napról a másikra 
munkájukat vesztett em-
bereknek is szeretne alter-
natívát kínálni. A kialakult 
gazdasági helyzetben sok 
ember megélhetése került 
veszélybe. A honvédség 
őket is szeretné megszólí-
tani, biztos megélhetést és 
kiszámítható pályaképet 
kínálva számukra. A tobor-
zás folyamatos országszer-

te, a szakemberek azonban 
arra kérik az érdeklődő-
ket, hogy első körben le-
hetőség szerint inkább 
telefonon vagy e-mailben 
keressék őket, elérhető-
ségeik megtalálhatók a 
www.hadkiegeszites.hu ol-
dalon.

Az érdeklődők kétféle 
szolgálati forma közül vá-
laszthatnak: a szerződéses 
katonai szolgálat folyama-
tos munkaviszonyt biztosít, 

míg a tartalékos szolgálat 
azoknak szól, akik tanulmá-
nyaik vagy meglévő munka-
helyük mellett szeretnének 
részt vállalni a honvédelmi 
feladatokból. A jelentkezé-
si feltételek közt szerepel 
a magyar állampolgárság, 
az állandó belföldi lakó-
hely, a betöltött 18. életév, a 
büntetlen előélet, valamint 
az egészségügyi, fizikai és 
pszichológiai alkalmasság.

A megbízható fizetésen 

és a béren kívüli juttatáso-
kon kívül változatos munka-
körülmények, valamint szá-
mos szakmai kihívás várja a 
leendő katonákat: nálunk a 
tehetségtől, a hozzáállástól 
és a kitartástól függ, hogy 
ki milyen sikeres lesz, a 
honvédség pedig támogatja 
a katonák további szakmai 
fejlődését. Sokan a katona 
szó hallatán egyből a tere-
pen lévő, aktív harcoló ka-
tonára gondolnak, viszont 

a támogató beosztások (pl. 
ápoló, logisztikus, pénz-
ügyes) ugyanolyan fontos 
szereppel bírnak és – nem 
utolsó sorban – lehetővé 
teszik a munkavállalóknak, 
hogy a korábban megszer-
zett civil képesítéseiket is 
hasznosíthassák.

Személyes jelentkezés-
re a megszokott rendben, 
hétfőtől csütörtökig 8:00-
15:30 óra között, pénteken 
pedig 8:00-12:00 óráig van 

lehetőség. A toborzóiroda 
munkatársai kérik ügyfe-
leiket, hogy amennyiben a 
személyes ügyintézés mel-
lett döntenek, előzetesen 
jelezzék érkezésüket tele-
fonon, vagy elektronikus 
úton, elkerülve a járvány-
ügyi rendszabályok miatt 
előforduló várakozást.

Póczos Nikolett 
t. főtörzsőrmester

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás



Új alrovatunkban a 
régi, 90-100 évvel ezelőtti 
Vámospércset megidéző 
írásos anyagok (újságcikkek, 
helyi beszámolók, helyi kö
tődésű híres emberek port
réi) közreadását tűztük ki 
célul. Jelen válogatásban két, 
a református egyházhoz kö
tődő eseményt elevenítünk 
föl. A közlésnél megtartot
tuk az eredeti helyesírást. 

Az Egyetértés című lap 
1921. február nyolcadikai 
számában olvasható a Protes
tánsest Vámospércsen címet 
viselő cikk: „A vámospércsi 
ref. egyház január 30án nagy
sikerű protestáns-estet rende
zett, amelyet közének nyitott 
meg. Magyar Gyula főjegyző a 

Törvény és tekintélyek tiszte
lete címen tartott nagy hatású 
felolvasást. Nagyon szépen 
énekeltek Guthy Istvánné ta
nítónő és Glosz Lujza óvónő, 
kiket Nagy Lajos és Nyitra Jó
zsef kísértek hegedűn. Guthy 
István igazgató igen érdekes 
szabad előadása, Makai Erzsé
bet lendületes szavalata után 
Bartha Dezső lelkész mondott 
mély áhitatu imát.”

1928 szeptemberében 
súlyos tűzesetről számol 
be a Kis Ujság. A cikk címe: 
Két tűzeset egy napon a 
vámospércsi lelkészlakban. 
Maga a szöveg pedig a követ
kező: „Vámospércsen a mult 
héten ugyanazon a napon 
kétszer is tűz támadt a refor

mátus lelkészlakban. Reggel 
kilenc órakor egy szalmakazal 
gyulladt ki és a tüzet csak egy 
órai kemény munkával sike
rült eloltani. Este kilenc óra 
után pedig egy szénaboglya 
gyulladt ki, amelyben vagy 
huszonöt szekérnyi lehetett. 
Hat óra hosszat viaskodtak 
a tűzzel a község lakósai, 
amíg lebírták. Szerencsére 
szélcsend volt, mert a nagy 
szárazság következtében a 
házikutakban alig volt víz s a 
falu szélén lévő gátról kellett 
a vizet hordani. A tűzoltásnál 
halált megvető bátorsággal 
működött közre: Baik János 
kéményseprőmester és egyik 
alkalmazottja, Vattai Gyula, 
továbbá Tóth József önkéntes 
tűzoltó, Nagy János vendég
lős, dr. Mitrovics Gyula, ifj. 
Magyar Gyula, ifj. Szabó Lajos, 
Tóth József gazdálkodó és 
Arany János, de részt vett az 
oltásban majd az egész falu. 
Tót kurátor és Bartha Dezső 
lovai szakadatlanul hordták 
a vizet. A tűz keletkezésének 
okát mindeddig nem tudták 
megállapítani.”

Vámospércs Anno

Vámospércs Városi Ön
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő
dési Egyesület 2020. április 
végén szív alakú, kupakgyűj
tő fémedényt helyezett el a 
Főtéren.  „Azért helyeztük ki 
ezt a tárgyi mivoltában is lát
ványos gyűjtőpontot, hogy 
még inkább felhívjuk az em
berek figyelmét a cselekvő 
szeretetre. A pénzre váltha
tó kupakok gyűjtésével sú
lyosan beteg gyermekeknek 
és családjaiknak szeretnénk 
támogatást nyújtani. Több 
ízben rendeztünk már ado
mányozó gálát az elmúlt 
évek során, Vámospércs 
szíve akkor is dobogott, a 
vámospércsieknek helyén 
van a szíve. A szív alak továb
bá a település összefogását is 
jelképezi a világjárvány kap

csán, valamint a gyűjtőedény 
a gyermekek és a felnőttek 
környezeti nevelését is szim
bolizálja.” – fogalmazott Mé
nes Andrea polgármester. „A 
Főtér melletti gyalogátkelő 
megállásra késztet minket, 
várakozunk, amíg zöldre vált 
a lámpa és biztonságos az át
kelés. Várakozás közben jus
son eszünkbe, hogy ebben 
a percben is sokan várnak 
a gyógyulásra. Szerettem 
volna valami egyediséget is 
belevinni a gyűjtőpontba, 
ezért került fel a szív mind 
a két oldalára az EKGgörbe, 
ami a szív működéséről kö
zöl információkat a kardio
lógus számára” – mondta el 
lapunknak Somogyi László 
Gábor egyesületi elnök, a 
gyűjtőpont tervezője. A ki
vitelezés Dorogi Csaba, E. 

Póik Márta és Szőcs József 
közreműködésével valósul
hatott meg.

A főtéren dobog Vámospércs szíve

A Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
Vámospércs Városi Önkor
mányzat közreműködésé
vel köztéri kiskönyvtár lét
rehozását kezdeményezi. 
Az ingyenesen olvasható, 
szabadon kölcsönözhető 
könyveket tartalmazó, külle
mében leginkább kis vitrin
re hasonlító, fából készült, 
2530 könyv befogadására 
alkalmas kiskönyvtárak nagy 
népszerűségnek örvendenek 
Amerikában és NyugatEuró

pában. A Szabadpolc nevet 
viselő mini bibliotéka a főtéri 
padok és pavilon közelében 
kerülne elhelyezésre, hogy a 
leendő olvasók már helyben 
is nekiláthassanak a szellemi 
táplálékoknak. Az állomány 
fele részben felnőtteknek, 
fele részben gyerekeknek 
szóló könyveket tartalmaz 
majd. A könyvtár anyagának 
szakmai összeállításában 
részt vesz Halász Margit író
nő és Korpa Tamás költő, 
volt írószövetségi elnök is.

Szabadpolc – köztéri kiskönyvtár születik

– írja Kosztolányi Piac 
című versében, majd hoz
záteszi: „Az élet ütemére / 
pezsgesz előttem”. Piacunk 
ügye körül is felpezsdültek 
az események: sikeres pá
lyáztatást követően április 
22én Vámospércs Városi 
Önkormányzat és a debrece
ni székhelyű NNK Kft. aláír
ta azt a szerződést, aminek 
köszönhetően rövid időn 
belül megújul a városi piac, 
és jóléti park jön létre a Ma
rinka városrészben. A jelen
legi piac területén egy új, 
fedett, oldalt nyitott csarnok 
épül meg, lényegesen több 
árus befogadására alkalmas 
asztalokkal, árusító helyek
kel. Megépül az árusokat és a 
vásárlókat szolgáló szociális 
blokk, valamint az üzemel
tetéshez szükséges raktár és 
iroda helyiség. A piacon és a 

piac mellett ötven parkolót 
és kerékpártárolót is kialakí
tanak. A projekt része annak 
a mintegy 800 millió forint 
értékű Zöld Város program
nak, amit a vámospércsi 
önkormányzat a Terület és 
Településfejlesztési Ope
ratív Program pályázatán 
nyert.  A projekt első ré
szeként új útszakasz épült 
vámospércsi buszforduló
ból a Rendelőintézethez, 
és ebből a forrásból valósul 
meg a Művelődési Ház és 
Könyvtár, valamint az épü
let melletti park korszerűsí
tése is. „Vidéki kisvárosként 
nem csak a látogatók, de a 
helyi őstermelők oldaláról 
is megfogalmazódott az az 
igény, hogy bővítsük a piac 
területét, modernizáljuk, 
kényelmesebbé tegyük a vá
sárcsarnok létesítményét. A 

felújításhoz kapcsolódóan a 
város önerőből 50 parkoló
helyet alakít ki közvetlenül 
a piac területének környeze
tében, így biztosítva kényel
mes és kulturált parkolási 
lehetőséget is. Ezáltal tovább 
erősíthetjük a város térségi 
szerepkörét” – fogalmazott 
Ménes Andra polgármes
ter. Az építkezés zavar-
talan lebonyolításának 
érdekében a Városi Piac 
május 23.-tól a Városi 
Sporttelepen működik 
ideiglenesen, változat-
lan nyitvatartással (szom
batonként 6 óra és 12 óra 
között) az alábbiak szerint: 
1) A 65 év feletti korosztály 
csak délelőtt 6 és 9 óra kö
zött vásárolhat a piacon! 2) 
A 65 év alatti korosztály csak 
9 és 12 óra között vásárolhat 
a piacon!

„Lüktetve zsibongasz”

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.
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Tördelőszerkesztő: Fábián Máté. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelős vezető: Fábián Imre ügyvezető

A mezőgazdasági mun
kákkal összhangban, április 
20. és 26. között virtuális 
Tormanapokat tartottunk a 
Vámospércsi Programkínáló 
facebookoldalon adózva a 
növény előtt, aminek kulcs
szerepe van számos család 
boldogulásában, a homok
háti terület kultúrtájjá, zöld 
oázissá alakításában. A haj
dúsági torma mára világmár
kává vált: ha NyugatEuró
pában tormás ételt eszünk, 
jó eséllyel a növényből ké
szült krém a környékünk
ről vagy Lengyelországból 
származik. 15 cikkből álló 
összeállításunkban alapo
san bemutattuk a növényt: 
közöltünk tormatörténeti 
gyorstalpalót, ültetési kis
okost, receptgyűjteményt, 
és néhány rövid írásban el

kalandozunk a néprajzba és 
az irodalomba is abból a cél
ból, hogy lássukérzékeljük, 
a torma mennyire jelen volt, 
van és lesz a magyar kultúrá
ban. Köszönetet mondtunk 
a gazdáknak, napszámosok

nak, traktorosoknak – mind
azoknak, akik féltő figye
lemmel és gondoskodással 
kísérik végig azt a hosszú 
utat, amíg a dugványból ki
fejlett növény lesz.

„Én inkább meghalok, de mégsem rágok 
mást / Tormán kívül.”

A Vámospércs, Nagy u. 
4. sz. alatti volt iskolaépület 
közel 440 nm alapterületű 
földszintjének infrastruk
turális felújítási munkáit az 
NNK Kft. végezte mintegy 
15 millió forint értékben. 
A felújítás eredményeként 
megtörtént a régi festés 
lekaparása, a sérült lazúr 
vakolat leverése, javítása, 
újravakolása, a falfelületek 
glettelése diszperziós fes

tékkel történő festése, a 
meglévő radiátorok és fűtési 
vezetékek festése, mázolása, 
a régi faajtók csiszolása, ta
paszolása, újbóli festése, a 
meglévő parketta burkolat
ra nagy kopásálló laminált 
parketta fektetése, szegé
lyezése, a régi vizesblokkok 
bontása, szerelvényekkel, 
vezetékekkel ezek újbóli ki
építése és szerelvényezése, 
az oldalfal és járófelület bur

kolása kerámia lapokból, a 
vizesblokkok nyílászáróinak 
cseréje műanyagra, a kor
hadt, sérült küszöbök cseré
je a termekben. A felújítást 
követően jelenleg is zajlik a 
művelődési ház és könyvtár 
állományának, bútorzatának 
és eszközkészletének köl
töztetése a Nagy utcai volt 
iskolaépületbe. 

Befejeződött a Művelődési Ház és 
Könyvtár ideiglenes otthonának felújítása!

Munkatársakat keresünk!

A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus
Gyermekvédelmi Központ
NEVELŐSZÜLŐKET keres.

A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, de a már meglévő 
munka mellett is végezhető ez a hivatás.
A képzést biztosítjuk.

Teljes körű felvilágosítás: 30/555-68-16 vagy 52/249-667
Cím: 4025 Debrecen Petőfi tér 9.


