
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

XXX. évfolyam, 6. szám
2020. június

Ingyenes újság

Rendhagyó polgármesteri napló – Tisztelt Megemlékező Közösség!

Mi magyarok, a trianoni 
békeszerződés aláírásának 
napján nemzetünk történel-
mének legmegalázóbb, leg-
igazságtalanabb s lélekben 
legfájdalmasabb eseményére 
emlékezünk. Éppen 100 év-
vel ezelőtt a Habsburg Biro-
dalom részeként, a központi 
hatalmak országaival együtt 
vesztesnek nyilvánítottak 
bennünket. A győztes Antant 
hatalmak, megtorlásként a 
vesztes központi hatalmak 
államai közül hazánkat bün-
tették legsúlyosabban. Ez az 
igazságtalan bánásmód az 
oka annak, hogy máig feldol-
gozatlan sebeket cipelünk és 
adunk tovább generációról 
generációra. 100 éve viseljük 
a vesztesek terhét. 

Ma már tudjuk, hogy ott a 
tárgyalóasztalnál nem nyer-
hettünk, a győzteseket nem 
érdekelt semmilyen józan 
észérv, semmilyen a magyar 

küldöttség által 
tett javaslat, de 
még az sem, aho-
gyan Teleki Pál 
híres vörös térké-
pével bemutatta, 
milyen nagyszá-
mú magyar honfi-
társunk kerül más 
n e m z e t i s é g e k 
uralma alá. Egyet-
len céljuk volt, 
egy kívülről irá-
nyítható, gyenge 
országot akartak 
Európa közepén.

A következ-
mény nemzeti 
sorstragédia lett, 
s annak ellenére, 
hogy a történe-
lemkönyvekből 
megtanulhattuk a 
tételes vesztesége-

inket, vannak dolgok melyek-
re nincsenek szavak! 

Megtanultuk s tudjuk, 
hogy miért volt a magyarok 
számára etnikai katasztrófa, 
miért volt gazdasági kataszt-
rófa, s megtanulható az is, 
hogy miért volt óriási kultu-
rális veszteség egyetemeink, 
történelmi városaink elcsa-
tolása, az érintett egyházi fe-
lekezeteink szétzilálása. Ezek 
a döntések súlyosbítva egy 
vesztes háború borzalmaival, 
önmagukban is megalapoz-
nák, hogy a magyar történe-
lem fekete napjaként tartsuk 
számon június 4-ét.

Az igazi sorstragédiák 
azonban nem ezekben a fon-
tos tényekben rejlenek, ha-
nem abban, hogy a történelmi 
események mögött mindig 
emberi sorsok vannak, ame-
lyek sebei nem gyógyulnak 
néhány évtized alatt. Végül is 
a gazdasági összeomlás jó ré-

szét a bethleni konszolidáció 
orvosolni tudta, a klebesbergi 
kultúrpolitika talpra állította 
a magyar közoktatást és fel-
sőoktatást, az egyházmegyék, 
egyházközségek is újra tud-
tak szerveződni. De az etni-
kai katasztrófa hatásai máig is 
hatnak… s nem működhetett 
minden úgy, ahogyan annak 
egy egészséges társadalom-
ban működnie kell!

Mire is gondolok? A tria-
noni árvák tömegeiről lehet 
gondoskodni, de a családjaik 
elvesztése nem pótolható… 
A szétszakadt családok kap-
csolatait fent lehet tartani, 
de a meszelt falakra felsze-
gelt megfakult fényképek, 
soha nem fogják pótolni a 
személyes találkozást… Az 
emlékként megőrzött tár-
gyak, játékok jók a felejtés 
ellen, de mindig vegyülni 
fog fájdalom és szomorúság 
az emlékezésbe… Egyszóval, 
a magyarság harmadát nem 
lehet visszahozni! Egyetértek 
és vitatkozom azzal a híres 
gondolkodóvak, aki szerint 
„A hazát nem a térképen kell 
keresni, hanem szívben és lé-
lekben.” Szerintem nem árt, 
ha a térképen is megtaláljuk, 
de valóban a szív és a lélek a 
legfontosabb!

Összetartozunk, ahogyan a 
Nemzeti Összetartozás Napjá-
ról szóló törvény is fogalmaz. 
Mit is jelent ez a mindennap-
ok szintjén? Nézzünk egy pil-
lanatra a mellettünk ülőkre! 
Június 4-én 16.00-kor még itt 
vannak mellettünk, 16.32-kor 
aláírják azt a dekrétumot, 
melynek következménye-
ként ezt követően minden 
harmadikunk kiáll a sorból 
és többé nem találkozik egy-
mással, nem jár ugyanabba az 

iskolába, nem dolgozik többé 
egy munkahelyen, és – online 
kapcsolat hiányában – legfel-
jebb levélben érintkezhet 
szeretteivel. Tömörebben: a 
most ünneplők véletlensze-
rűen kiválasztott egyharma-
dát, nagyhatalmak által aláírt 
nemzetközi szerződéssel 
megerősítve kizárjuk a ma-
gyarságból. Gondolom ezt a 
példát abszurdnak tartjuk, 
ennek ellenére Trianonnál ez 
megtörtént!

„Nekünk Trianon azt jelen-
tette, hogy nem mehettünk át 
többé Aradra és a máriaradnai 
búcsúra, hogy nem mehetünk 
át Ottlakára, és az ottlakiak 
sem jöhetnek át Elekre. A 
termékeinket nem tudtuk 
eladni, mert a vásárok is a 
határ túloldalára kerültek.” – 
ezt írja egy eleki (egyébként 
sváb család) tizenéves tagja. 
Ennek a visszaemlékezésnek 
a hangulatát fel kell szoroz-
nunk úgy hárommillióval, 
hogy megértsük, mit is jelen-
tett a békedekrétum a min-
dennapokban…

Ha ezt átérezzük, akkor 
meg kell vizsgálnunk a másik 
kulcskérdést, hogy mit tehe-
tünk egy ilyen megemlékezés-
sel?! Ha sikerül emlékeznünk, 
akkor az már fél siker! Ha az 
emlékezést nem felejtés kö-
veti, hanem felelősségteljes 
gondolkodás, majd jószándék 
által vezérelt cselekedet, ak-
kor pedig az már siker és igazi 
hazaszeretet! Azaz: megtettük, 
amit megtehettünk, ahogyan 
a 2010-be elfogadott alaptör-
vény preambulumában is írva 
áll: járuljunk hozzá a Kárpát-
medencében együtt élő né-
pek és nemzetek kölcsönös 
megértésen és együttműködé-
sen alapuló békés jövőjéhez.

Az én gyerekkoromban a 
történelemkönyvekben nem 
nagyon szerepelt Nagy-Ma-
gyarország, a Szent Korona, 
s nem igen értettük, hogy 
miért kellett idegen hatal-
mak érdekei miatt háborúba 
mennie magyar katonáknak, 
s miért éppen magyar terü-
leteket csonkoltak meg, ama 
diktátummal, amire ma emlé-
kezünk?!

A rendszerváltás kellett 
ahhoz, hogy a történelmet 
többé-kevésbé rehabilitáljuk, 
és a helyére kerüljön néhány 
dolog. Előtte családi körben, 
főleg nagyszüleink háborús 
történeteit hallgattuk, ahol 
mindig szóba került az ország 
megcsonkítása, s a határon 
túl rekedt honfitársaink sor-
sa. Pecséttel rakták a szívünk-
re azt a felelősséget, amelyet a 
mai napig a lelkemben érzek, 
ha elcsatolt területen járok…

De határon túl él a leg-
jobb gyermekkori barátom, 
s onnan települt át a 2000-es 
években néhány nagyszerű 
ember, aki azóta is segíti a pá-
lyámat! Ezer szállal kötődöm, 
nem csak magánemberként, 
de polgármesterként is, a 
külhoni magyarokhoz, mert 
még nagymamám a szívemre 
kötötte, s mert szerencsére 
olyan Kormánya van Magyar-
országnak, amely valóban a 
külhoni magyarság sorsáért 
is felelősséget érez! Az elmúlt 
évek megmutatták, hogy nem-
csak arra vagyunk képesek, 
hogy újjáépítsük a magyarok 
közötti kapcsolatokat, hanem 
olyan tartalommal, közös fe-
lelősséggel és cselekvéssel 
töltsük meg, amelyek a jövőt 
építik.

Jó példa erre Önkormány-
zatunk testvértelepülési kap-

csolata Szilágybagossal. A szil-
ágysági település vezetőjével, 
lakosaival, jóbarátainkkal a 
veszteségeinkre való emlé-
kezés mellett igyekszünk az 
összefogás, az egységková-
csolás és a közösségépítés 
feladatára összpontosítani. 
Határ menti városként, Bocs-
kai hajdúinak utódaként nem 
szívlelhetjük meg elégszer 
a fejedelem testamentumát, 
amelyben a magyar nemzet-
részek közötti kölcsönös fe-
lelősségvállalásra int.

E kerek évfordulóra készül-
ve 2019-ben alapította meg a 
két település polgármester 
asszonya az „Összetartozunk 
díj”-at, melyet küldetésnyi-
latkozata szerint évente egy 
anyaországi vagy határon túli 
olyan személyiség kaphat 
meg, aki kimagasló szakmai, 
közéleti, tudományos, vagy 
művészeti eredményei mel-
lett példamutató közösségi 
munkát is végez, kiemelt te-
kintettel a testvértelepülési 
kapcsolatok ápolására. Az elis-
merés tárgyi megtestesülése 
a Somogyi László Gábor által 
tervezett ezüst kitűző, amely 
szimbolikájában és vizuálisan 
is kifejezi a határok feletti ösz-
szetartozást, Szilágybagos és 
Vámospércs, a Szilágyság és a 
Hajdúság kötelékét, és színre 
viszi életfaként a történelmi 
Magyarországot is. 

Az „összetartozunk díj” 
első kitüntetettje Lukács Jó-
zsef, a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület nyu-
galmazott püspökhelyettese, 
Szilágybagos díszpolgára.

Ménes Andrea
polgármester

Rendhagyó ez az ünnep-
ség, hiszen ma csak virtuáli-
san lehetünk együtt, a világ-
járvány irányítja életünket 
már több mint három hó-
napja, nekünk pedig nincs 
más választásunk, alkal-
mazkodnunk kell. Lélekben 
együtt vagyunk, de hiányzik 
a személyes kapcsolat, a sze-
retetérzés, amely – látva a 
szemekben tükröződő örö-
met – átölel, megsimogat, 
mint oly sokszor, amikor 
találkozhatunk. No, de ne 
arra koncentráljunk, ami 
hiányzik, hanem hálával 
gondoljunk arra, ami van és 
ami reményeink szerint újra 
lesz, talán nem is olyan soká-
ra. Ma a trianoni tragédiára 
emlékezünk Bocskai István 
testamentumának szellemé-
ben.

Karinthy Frigyes gondo-
latát idézem: „Magyar az, 
akinek fáj Trianon – a többi 
csak állampolgár!‟. Persze 
száz év távlatában ez a kije-
lentés egy kicsit átértéke-
lődik. Mi, ma élő leszárma-
zottak, már nem hordozunk 

személyes trianoni fájdalma-
kat, csak közvetett módon 
vagyunk érintettek, ezért a 
tünetek tompultak. De kiha-
tása megmaradt a nemzet és 
a nemzetet alkotó egyének 
emlékezetében, akárhol él-
nek is. Ezért ma úgy fogal-
maznék, hogy: „Magyar az, 
aki tudatában van Trianon 
fájdalmának, „a többi csak 
állampolgár!‟ És higgyék el, 
mi tudatában vagyunk, hatá-
ron túli magyarnak lenni ki-
hívás, feladat és szent köte-
lesség. Így 100 évvel Trianon 
után, mióta az ország határai 
nem esnek egybe a nemzet 
határaival, én úgy gondo-
lom, hogy nem utópisztikus 
gondolatokat és ábrándokat 
kell kergetni, hanem arra 
kellene törekedni, hogy a 
délvidéki, kárpátaljai, felvi-
déki vagy erdélyi magyarok, 
megmaradhassunk annak, 
amik voltunk és vagyunk – 
magyaroknak –, függetlenül 
az országhatár hollététől. 

Ezért is öröm számunk-
ra minden alkalom, amikor 
együtt lehetünk, örvendhe-

tünk egymás sikereinek, ta-
nulhatunk egymástól, vigasz-
talást nyújtunk egymásnak, 
ha bánat ér. Ma is örülünk, 
hisz együtt vagyunk, ha még 
csak virtuálisan is. 2019 júni-
us 4-én, Ménes Andrea pol-
gármester asszonnyal aláír-
tunk egy szándéknyilatko-
zatot az Összetartozunk Díj 
megalapításáról, amit éven-
te egy személy kaphat meg 
– egy anyaországi vagy egy 
határon túli. A szándék va-
lóssággá vált, ez az első alka-
lom, amikor kiosztásra kerül. 
Közös megegyezés alapján, 
idén Lukács József lelkész-es-
perest a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület 
nyugalmazott püspök-he-
lyettesét, Szilágybagos dísz-
polgárát jelöltük, a követke-
ző indoklással.

Lukács József 1950 
április 2-án született 
Szilágybagoson. Lelkipász-
tori munkáját 1973-ban 
kezdte Szilágysomlyón, 
majd 1979-től, 36 éven ke-
resztül Szilágynagyfalu lel-
késze volt. Ezalatt 19 éven 

át esperes, valamint 5 évig a 
Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület püspök-
helyettese volt. Lelkészi hi-
vatása mellett aktívan részt 
vett az erdélyi, és ezen belül 
a partiumi magyarság ügyei-
nek intézésében, a nemzeti 
identitásunk erősítését, ősi 
kultúránk, anyanyelvünk 
és hagyományaink ápolá-
sát, megőrzését és tovább 
örökítését ugyanúgy szív-
ügyének tekintette, mint 
az emberek lelki fejlődését 
és hitbéli megerősítését. 
Testvérgyülekezeti kapcso-
latot teremtett a nyírségi 
Pát ro ha, Pe rő csény, Mi ko la, 
Vá mos pércs és Tu zsér re-
for mátus gyü le ke ze te i vel, 
Vá mos pércs és Tu zsér ese-
tében elősegítette a test vér-
te le pü lé si kapcsolatok lét-
rejöttét is. Szilágynagyfalu 
lelkészeként elindította és 
12 éven keresztül szervezte 
az Arany Napokat, és évente 
fogadta a miskolci és a kiskő-
rösi diákokat egy hetes diák-
táborba, Nagyfaluba. 2015-ös 
nyugdíjazását követően ha-

zaköltözött Szilágybagosra, 
de nem vonult vissza az ak-
tív élettől, mindmáig vállal 
lelkészi szolgálatokat helyet-
tesítőként. Az 1989-es fordu-
lat után – mind a mai napig 
– önkéntes, karitatív szolgá-
latot végez embertársaink 
gyógyíttatásának, gyógyulá-
sának érdeké-
ben. Számtalan 
beteg embernek 
segít megfelelő 
orvosi segítséget 
biztosítani buda-
pesti, miskolci 
vagy debreceni 
klinikákon, nem 
kevés esetben sa-
ját maga viszi és 
igazítja el az emlí-
tett kórházakban 
a szenvedő em-
bereket. Szilárd 
meggyőződése, 
hogy egyre glo-
balizálódó vilá-
gunkban, csak a 
Megváltó Krisz-
tusba vetett hittel 
lehet szolgálni, 
élni és megma-

radni; vagy ahogyan mind-
máig vallj: „Nem erővel, nem 
hatalommal hanem az Úr 
Lelkével.”

Marina Ida-Magdolna
Szilágybagos

polgármestere

Tisztelt ünneplő közösség, kedves vámospércsi testvérek!



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. május 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 u. 7. 225 110
Ifj. Sós János 8332013429 4289 Vámospércs, Temető u. 7. 225 799
Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs, Acsádi u. 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 u. 5. 73 967
Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán u, 85/A. 63 250
Nagy István 8366291030 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 623 642
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 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. május 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:
Kiss Gábor és Korcsmáros AlexAndrA

Akik már nincsenek közöttünk:
besenyei Tibor

KArAcs Jánosné (Klicsu KATAlin)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Ó v o d A i  h í r e k
A járványügyi helyzetben bekövetkező változások lehetővé 

tették, hogy május 25-től az óvodák létszámkorlátozás nélkül fo-
gadhassák az ellátást igénylő gyerekeket. Óvodánk jelenleg na-
ponta 100-104 gyerek felügyeletét látja el, betartva azokat a szi-
gorú óvintézkedéseket, ami a vírus terjedésének megakadályo-
zását szolgálják. Az előző évekhez hasonlóan a nyári zárvatartás 
augusztus 15-31-ig tart.

Németh Jánosné
óvodavezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Besenyei TiBor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Karacs Jánosné (Klicsu KaTalin)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

TÁJÉKOZTATÁS
Óvodás és általános iskolás gyermekek 2020. nyári 

étkeztetéséről

1. Óvoda
Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok 

megszervezéséről szóló 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet 1. § alap-
ján 2020. május 25-étől a Vámospércsi Óvoda a veszélyhely-
zet előtti szokásos rendben működik, a gyermekeket az óvodai 
nevelésben való részvétel jogszabályi feltételei szerint fogadják, 
ebből következően a jelzett időponttól kezdődően az intéz-
ményi gyermekétkeztetést kizárólag az intézményben lévő 
gyermekek számára biztosítjuk. Az óvoda nyári zárva tartása 
esetén – mely 2020. augusztus 31-ét megelőzően nem lehet több, 
mint 2 hét – a rászoruló gyermekek számára a Gyvt. 21/C. §-a sze-
rinti szünidei gyermekétkeztetés biztosítjuk.  

2. Iskola
Az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V.22.) 

Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően az általános is-
kolások étkeztetése 2020. június hóban az alábbiak szerint 
alakul:

2020. június 15-ig az iskolai felügyeletet igénybevevők és a di-
gitális tanrendnek megfelelően otthonról tanulók részére is (igény 
szerint) az intézményi gyermekétkeztetést biztosítjuk,

2020. június 16-a és 26-a közötti időszakban az iskolai nap-
közbeni felügyeletet igénybevevő tanulók részére intézményi gyer-
mekétkeztetést biztosítunk, az iskolai napközbeni felügyeletben 
részt nem vevő gyermekek részére – amennyiben arra jogosult – a 
Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetést biztosítjuk. 

2020. június 29-e és augusztus 31. közötti időszakban füg-
getlenül attól, hogy a tanuló az iskolában igénybe vesz-e gyermekfel-
ügyeletet vagy sem, számára – amennyiben arra jogosult – a Gyvt. 
21/C. §-a szerinti szünidei étkeztetést biztosítjuk.

Kitárulnak a könyvtár kapui!
A 2020. június 13-án megjelent, a könyvtárak újranyitásáról szóló 

279/2020. (VI. 13.) kormányrendelet alapján a könyvtárak újra fo-
gadhatnak látogatókat. A vámospércsi intézmény nyitására június 
17-én 9:00 órakor került sor. Elérhető szolgáltatásaink: dokumen-
tum kölcsönzés, fénymásolás, internet szolgáltatás.

Megelőző intézkedések látogatók részére: kérjük, hogy az épület-
be belépve mindenki kötelezően használja a kihelyezett kézfertőt-
lenítőt. A visszahozott dokumentumokat (könyveket, újságokat) a 
kihelyezett ládában zacskóba téve helyezze el. A könyvtárban egy-
szerre csak 3 olvasó tartózkodjon, ha ettől többen érkeznek, kér-
jük, hogy az előtérben elhelyezett fotelekben vagy az udvaron lévő 
filagóriában várakozzanak, betartva az egymás közötti 1,5 méteres 
távolságot. Kérjük, hogy az olvasók viseljenek maszkot. A könyvtárt 
csak egészséges állapotban látogassák. A könyvtárhelyiségben is 
tartsák be a 1,5 m-es távolságot. A visszahozott dokumentumokat 72 
órára karanténba helyezzük, ezután lesz ismét kölcsönözhető.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Tisztelt vámospércsi lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. 03. 16. napjától Vámospércs 

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál is bevezetésre 
kerül az ASP Elektronikus Fizetési szolgáltatás (EFER). Az 
ASP e-fizetés bevezetésével az ügyfélnek lehetősége van 
elektronikusan lekérdezni és befizetni VPOS (Virtual Point 
of Sales: az interneten keresztüli bankkártyás fizetés lehetőségé-
nek biztosítása) megoldás segítségével az önkormányzat által 
kivetett adókat, díjakat, illetéket az E-Önkormányzat Portál 
(továbbiakban: OHP) weboldalon.

Az OHP a következő címeken érhető el:  
https://ohp.asp.lgov.hu•	
https://ohp-20.asp.lgov.hu•	
https://eonkormanyzat.gov.hu•	
https://e-onkormanyzat.gov.hu•	

Az ASP Adó e-fizetés igénybevételének feltételei
A szolgáltatás használatával lehetőség van arra, hogy az ál-

lampolgár saját vagy más nevében a kiválasztott önkormányzati 
adóhatósághoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét 
elektronikus úton teljesítse.

A szolgáltatás igénybevétele elektronikus azonosítást 
követően lehetséges!

Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó 
adóazonosító jelével vagy adószámával kell kitölteni a lekérdezett-
re vonatkozó adatmezőt.

Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adófizetési kötelezett-
sége elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy 
a meghatalmazásról szóló dokumentumot a meghatalmazó és a 
meghatalmazott által is aláírt eredeti példányként előzetesen, pos-
tai úton, vagy személyesen eljuttassa az önkormányzati adóható-
sághoz.

A részletes információk megtalálhatók az önkormány-
zat honlapján. (www.vamospercs.hu)

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Nyílik a mini bölcsőde!
Örömmel értesítjük az érintett szülőket, hogy 2020 őszére elké-

szül a mini bölcsőde városunkban. A kezdésig szeretnénk minden 
igényt felmérni, ezért aki még – a korábban megjelent önkormány-
zati felhívásra –, nem adta be az igényét, kérjük, az óvodában mi-
nél előbb jelezze azt. A bölcsődei jelentkezés történhet telefonon 
a 06-52-210-026-os számon, a vamosovi@gmail.com e-mail címen, 
illetve személyesen.  A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 
anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya és oltási kiskönyv.

TÁJÉKOZTATÁS
A járványügyi helyzetre és a nyári szabadságokra való tekintet-

tel a házi gyermekorvosi rendelés az alábbiak szerint fog működ-
ni:

2020. 06. 02. – 2020. 07. 03. között minden nap 8 óra és 12 óra 
között. Tanácsadás hétfőn 12 órától és szerdán 12 órától. Rendel: 
Dr. Mechler Andrea.

2020. 07. 06. – 2020. 07.19. között minden nap 8 óra és 10 óra 
között. Tanácsadás pénteken 10 óra és 11 óra között. Rendel: Dr. 
Zsadányi Judit. 

2020. 07. 20. – 2020. 08. 02. között hétfőn: 8 óra és 11 óra között, 
tanácsadás 11 és 12 óra között. Kedden 8 óra és 10 óra között. Szer-
dán 8 óra és 10 óra között, tanácsadás 10 ra és 11 óra között. Csü-
törtökön 8 óra és 11 óra között. Pénteken 8 óra és 10 óra között. 
Rendel: Dr. Mechler Andrea.

2020. 08. 03. – 2020. 08. 16. között minden nap 8 óra és 10 óra 
között. Tanácsadás pénteken 10 óra és 11 óra között. Rendel: Dr. 
Zsadányi Judit.

2020. 08. 17. – 2020. 08. 31. között hétfőn 8 óra és 11 óra között, 
tanácsadás 11 óra és 12 óra között. Kedden 8 óra és 10 óra között. 
Szerdán 8 óra és 10 óra között. Csütörtökön 8 óra és 11 óra között. 
Pénteken 8 óra és 10 óra között. Rendel: Dr. Mechler Andrea.

TÁJÉKOZTATÓ
Bölcsődei, óvodai- és iskolakezdési támogatás 

igénybevételéről!

Tisztelt Vámospércsi lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy ebben az évben is segíteni szeretnénk 
a szülőket a bölcsőde, óvoda-és iskolakezdésben. Ezért az Önkor-
mányzat szociális rendelete alapján várjuk azok kérelmét, akik ez év 
szeptemberében a településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodá-
si hellyel rendelkeznek, de életvitelszerűen Vámospércs települé-
sen élnek, és akiknek a családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum mindenkori 
legkisebb összegének ötszörösét 142.500 Ft-ot, egyedül élő 
esetén hétszeresét 199.500 Ft összeget.
A kérelemhez csatolni kell:

a.) munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző havi jöve-
delemigazolást

b.) a Járási Hivataltól kapott rendszeres pénzellátás ellátás esetén 
megállapító határozatot (foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás FHT, gyermekfelügyeleti és egészségkárosodási támogatás 
EGYT, gyermekek otthongondozási díja GYOD, ápolási díj, ál-
láskeresési támogatás)

c.) Nyugdíjszerű ellátás esetén Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 
2020. évre kiadott (zöld) összesítőt,
(öregségi nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, 
özvegyi nyugdíj, árvaellátás)

d.) a háztartás azon tagjai, akik egyéni vagy társas vállalkozók, 
szabad foglalkozásúak, stb. a kérelem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy-
havi átlagáról szóló igazolást. Előző évi nettó jövedelmüket a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolással kötelesek 
igazolni,

e.) nyilatkozat arról, hogy kérelmező és családja jövedelemmel 
nem rendelkezik,

f.) gyermektartásdíj esetén a tartásdíj összegét igazoló postai 
szelvény, bankszámla-kivonat, tartásdíjat megállapító jogerős 
bírói ítélet, vagy szülők nyilatkozata a tartásdíj összegéről,

g.) elvált szülők vagy gyámság alatt álló gyermek esetében a gyer-
mek elhelyezéséről szóló bírósági végzés másolatát

h.) 16. életévet betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás,
i.) amennyiben a gyermek nem Vámospércs településen veszi 

igénybe a bölcsődei ellátást, alapfokú nevelést, abban az eset-
ben iskolalátogatási igazolást, a bölcsődevezető igazolását, az 
óvodavezető igazolását arról, hogy a gyermek a bölcsődei el-
látásban, az óvodai nevelésben az alapfokú, vagy a középfokú 
oktatásban részt vesz.

A kérelemhez bemutatni szükséges:
a.) személyi igazolvány
b.) lakcímkártya
c.) TAJ kártya

A támogatás mértékét a Képviselő-testület határozza meg. Támo-
gatásra nem jogosult az a középfokú iskolai tanulói jogviszonyban 
lévő gyermek, aki az önkormányzati rendeltben szabályozott tanul-
mányi ösztöndíjban részesül. A támogatási kérelem nyomtatvány 
letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.vamospercs.hu), 
vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal szociális irodá-
jában. A bölcsőde, óvodai- és iskolakezdési támogatás megállapítá-
sa iránti kérelem benyújtható a 2020. szeptember 15. napjáig a 
Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális 
Irodájában ügyfélfogadási időben (Vámospércs, Béke u. 1. fsz. 4 
ajtó), vagy postai úton.

Ménes Andrea
polgármester

Vámospércsen
élelmiszer engedéllyel 

üzlethelyiség 
kiadó bármilyen tevékenységre!

Tel.: 06-20/2826-101

Változatok az összetartozásra
Vámospércs Városi Önkormányzat és a Vámospércsi Reformá-

tus Egyházközség június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 
istentisztelettel, díjátadással, minikoncerttel, köztéri plakátkiállí-
tással és három kisfilmmel emlékezett a 100 éve aláírt, az első vi-
lágháborút lezáró trianoni békediktátumra. A szervezők az öt pil-
lérű esemény mottójául Szabó Dezső közismert sorát választották: 
„Minden magyar felelős minden magyarért.” A mottóval kezdett 
párbeszédet Ménes Andrea polgármester is ünnepi beszédében. A 
sors furcsa fintora, hogy a nemzeti összetartozás évében és napján 
a járványügyi helyzet és az országhatárok lezárása miatt az anya-
országi és határon túli testvértelepülések, kis és nagy közösségek 
kapcsolattartása, már ami a személyes jelenlétet illeti, nem várt 
akadályokba ütközött. Ugyanakkor az „együtt lenni akarás” érzé-
se nem ismeri a politikai határokat: élő online kapcsolás formájá-
ban Vámospércs erdélyi testvértelepülésének, Szilágybagosnak az 
elöljárói is követték a megemlékezést, több ízben pedig közösen 
celebrálták azt. A református templomot megtöltő vámospércsi 
és környékbeli lakosok, valamint hét református lelkész, köztük a 
hajdúvárost és a Ligetalja lelki életét évtizedeken át pásztoráló Ács 
Ferenc és Ács Ferencné lelkészházaspár tanúi lehettek az Összetar-
tozunk Díj átadójának. Nagyhatású prédikációjában Komor Csaba 
református lelkipásztor számos családi és személyes vonatkozást 
is említve állt ki az egység mellett, hirdetve az emlékezés, hálaadás 
és megmaradás igéjét. A beszédeket követően a vámospércsi Bú-
zavirág Gyermekkar tagjai és a Pásztortűz lelkész-együttes tartott 
minikoncertet, Somogyi László Gábor kulturális alpolgármester 
előadásában pedig elhangzott Juhász Gyula Trianon című verse. 
Az Önkormányzat és az Egyházközség a megemlékezés résztvevőit 
az évfordulóra készült emlékkitűzővel és könyvjelzővel ajándé-
kozta meg.

Június 4-én a városi önkormányzat a Pircsike Közművelődési 
Egyesülettel karöltve három rövid kisfilmet is publikált: a kisfilme-
ken 100 határon túli település, 100 határon túli közéleti személyi-
ség és tudós, valamint 100 határon túli irodalmár neveit olvasták 
fel, utalva a diktátum századik évfordulójára, a város közterein pe-
dig a békediktátumot megidéző plakátokat helyeztek el.



Vámospércsi Hírek: En-
gedje meg Püspökhelyettes 
Úr, hogy beszélgetésünk kez-
detén Sütő András Anyám 
könnyű álmot ígér című 
könyvének nyitányából idéz-
zek, mert úgy érzem, hogy ez 
a felütés az Ön szerteágazó 
munkásságára, indíttatása-
ira, sőt elhívására, feladat-
megfogalmazására is igazán 
illik: „Egy napon így szólt 
anyám: – Írhatnál rólunk is 
valami könyvet. – Nocsak! – 
néztem a szavai után, majd 
tréfára fogván a dolgot, azt 
kérdeztem boltos módra: 
milyen könyv legyen az, vi-
dám-e vagy szomorúságos? 
– Igaz legyen – mondta. (…) 
Lenne bár egy könyvecske, ó, 
nem vigasztalónak, hanem 
tanúskodásképpen egyről és 
másról, ami megesett velünk. 
– Ez nekem is gondom – ad-
tam meg magam. – Hallgass 
arra a gondra, s az álmod 
könnyebb lesz! A könnyű ál-
mot anyám naphaladáskor 
az udvaron ígérte meg a cö-
veklábú asztalnál.” Mit jelent 
Önnek a szülőföld, a Szilágy-
ság, amelynek lelki gazdago-
dásáért fáradozik évtizedek 
óta?

Lukács József: Az Ady-
féle ,,Hepehupás vén Szilágy” 
a szülőföldem, számomra az 
életet jelenti. A 42 éves lelké-
szi szolgálatom is elsősorban 
a Szilágysághoz kötött. Olyan 
ez a kötöttség, mint a jézusi 
példázatban: a szőlővesszők 
a szőlőtőn vannak, onnan 
kapják az élet-nedvet, az erőt. 
Amíg a szőlővesszők a szőlő-
tőn maradnak, addig van ere-
jük, gyümölcsük és életük. Ez 
volt és ez marad számomra a 
szülőföld. Én pásztora és nem 
bérese akartam lenni népem-
nek, egyházamnak. Ezért ma-
radtam köztük a nagy vesze-
delem és üldöztetés idején is. 
Ezért nem tudtam igent mon-
dani sem az erdélyi nagyvá-
rosi, sem pedig az anyaországi 
meghívásoknak. Az erdélyi re-
formátus egyháznak csak ma-

gyar anyanyelvű egyháztagja 
van. Lelkipásztorait ezért ne-
vezi a többségi nemzet ma-
gyar papnak, nem egyszer 
hazátlannak. Két Reményik 
Sándor versrészletet említe-
nék. Először az Új szövetség 
című költeményből: „Csak 
ketten legyünk együtt, ketten-
hárman, / Már kivirul a lelkek 
tavasza, / Csak néhányan, egy 
kicsike kis zugban, / És ez a kis 
zug – az lesz a Haza.” Az ottho-
ni kapukulcsból pedig: „Te 
kulcs, te kapukulcs itt a zse-
bemben, / Te hideg vas, hogy 
melegítesz engem! // Mert én 
még vissza – visszatérhetek, / 
S hazátlanul, de otthon élhe-
tek. // A világ széles és a világ 
nagy, / De te kis kulcs, te Er-
dély kulcsa vagy!”

Vámospércsi Hírek: Lel-
kipásztori szolgálatát 1973-
ban kezdte, vagyis gyüleke-
zeti vezetőként végigélte a 
román kommunista diktatú-
ra kisebbség- és egyházellenes 
törekvéseit. Mik voltak ebben 
az időszakban fő fogódzói? 
Mit jelentett akkor az egyház, 
és milyen feladatai és misz-
sziói lehetnek most, harminc 
évvel a rendszerváltást köve-
tően?

Lukács József: Az egyház 
és az erdélyi magyarság erejét 
és egységét a Ceausescu dikta-
túra úgy próbálta gyengíteni, 
megbontani, hogy a Securitate 
gondoskodott arról, hogy min-
denütt legyenek beépített 
emberek, besúgók. Engem 
sokszor idéztek a Securitate-
ra, órákig ott tartottak, győz-
ködtek, hogy kötelezvényt 
írjak alá. Gyülekezetünk nagy 
magyarjainak árulóivá, besú-
góivá akartak tenni. Ez nem 
sikerült nekik. Ma Isten és 
ember előtt vallhatom, hogy 
a bukaresti átvilágító bizott-
ság is ezt igazolja. A 89-es ese-
mények előtti hónapokban 
kihelyeztek egy megyei meg-
bízottat, aki állandó jelleggel 
figyelte a parókiát, annak min-
den mozgását. Nagy gyüleke-
zetnek voltam a lelkipásztora, 

vasárnaponként 300-400-an 
jöttek el a templomba. Nagy 
dolgot nem mertek velem ten-
ni, féltek a híveinktől. De volt 
olyan tanácsi vezető, aki je-
lezte, hogy baj van, de amíg ő 
van, engem addig nem fognak 
Nagyfaluból kiemelni. Ezek-
ben a nehéz időkben, az egy-
ház a régi várak szerepét töl-
tötte be. A váron belül egység 
van, ott egy nyelvet beszélnek 
és közös a veszedelem. Olyan 
védelem, vár volt az egyház, 
amely védte keresztyén hi-
tünket, kultúránkat, és ápolta 
nemzeti önazonosságunkat. 
Minél nagyobb volt az elnyo-
matás – mint egykor a válasz-
tott népnek Egyiptomban 
– annál erősebb volt az Isten-
be vetett hit, az istentisztelet 
utáni vágy. Nagyobb hatalom 
volt ez a hit, mint az elnyomó 
hatalom. Ma az egyháznak 
ugyanaz a küldetése, mint 
’89 előtt. Kiléphet az egyház 
szolgálataival a templom négy 
fala közül és kiterjedt szolgá-
latot végezhet. Az evangélium 
prédikálása, hirdetése örök 
küldetése az egyháznak. A leg-
szebb prédikáció azonban az, 
amelyiknek a hétköznapjaink, 
hétköznapi életünk a folytatá-
sa: a diakónia és a misszió. Két 
olyan szolgálati terület, amely 
látja népünk napi gondjait, 
kérdéseit és segít a szociális 
gondok megoldásában. 

Vámospércsi Hírek: Mire 
a legbüszkébb az esperesként 
eltöltött tizenkilenc év és 
püspökhelyettesként eltöltött 
öt esztendő munkái közül? 
Milyen feladatokat látott el?

Lukács József: A 89-es for-
dulattal elkezdődött a többre 
bízatás időszaka, amikor már 
a szolgálataim nagyobb része 
a nagyfalui gyülekezeten kí-
vül esett. Én minden tisztsé-
get szolgálatnak tekintettem. 
Több feladat, nagyobb felelős-
ség és lényegesen több mun-
ka. Gyülekezettől gyülekezetig 
lehetne sorolni egyházme-
gyénkben megvalósításokat. 
Nem teszem. Nem volt espere-

si hivatalunk, lényegében én 
az esperesi szolgálatot az ut-
cán kezdtem el. A hivatalnak 
épületet vásároltunk. Aztán az 
ifjúságnak nem volt táborhe-
lyünk. Nagyfalutól 20 km-re, 
a hegyekben területet vásá-
roltunk és egy patak partján, 
az erdőben egy háromszintes 
ifjúsági központot építettünk 
és háromszáz személyes fila-
gória készült a főépület mel-
lé. Három ciklusban a Szilágy 
megyei közgyűlés tanácsosa 
voltam. Ebben a szolgálatban 
a gyülekezetek pályázati lehe-
tőségeit segítettem elő, bele-
értve a házi beteggondozás 
állami finanszírozását is. Az 
utolsó öt évem alatt kiterjedt 
az egészségügyi szolgálatom, a 
betegek átsegítése anyaorszá-
gi kórházakba Székelyföldtől 
Temesvárig. „S mi vagyok én, 
kérded, / egy népi sarjadék, / 
Ki törzsemnek élek, érette, ál-
tala”. (Arany János)

Vámospércsi Hírek: Öt-
let gaz da ként indította el és 
főszervezte a szi lágy nagy
fa lui Arany János Napokat, 
testvérgyülekezeti kapcsolato-
kat kezdeményezett. Hogyan 
alakult ki a szilágynagyfalui 
és a vámospércsi református 
gyülekezetek közötti barát-
ság? Kiemelne néhány szép 
pillanatot?

Lukács József: Néhai Kása 
Ernő polgármester idején 
Érmihályfalva város jegyzője 
telefonon keresett meg, és arra 
kért, hogy Vámospércsnek ke-
ressek egy a határtól 100 km-
en belüli települést, egy 5000 
lélekszámú, hegyes vidékkel, 
síksággal, erdővel, folyóval 
rendelkező helység legyen. A 
kérésre azonnal beajánlottam 
Szilágynagyfalut. Először a két 
önkormányzat képviselői ta-
lálkoztak, aztán pedig az egy-
házközségek lelkészei. Azóta a 
kölcsönös látogatásokra éven-
ként sor kerül. Kölcsönösen 
testvérekre találtunk. Csalá-
dok barátkoztak és kapcsola-
tot ápolnak ma is. Testvérisé-
günk nagykorúvá lett, és ha a 

lelkipásztorok cserélődnek is, 
a kapcsolat marad, mert test-
vériségünk a krisztusi szere-
tet alapjaira épült.

Vámospércsi Hírek: 
Nyugdíjba vonulását kö-
vetően visszaköltözött 
Szilágybagosra, szülőfalujá-
ba, testvértelepülésünkre. A 
lelki szolgálatok mellett ko-
moly karitatív és közösségi 
munkát végez itt, számos em-
ber köszönheti Önnek a lelki 
épülés mellett a testi gyógy-
ulást is. Igazán illik Önre az 
a mondás, hogy „ahol tud, 
segít.” Ezt az attitűdöt és 
szemléletet ismeri el az Ösz-
szetartozunk Díj is. Számos 
kitüntetése között mit jelent 
Önnek a június negyedikén 
– egyelőre csak virtuálisan – 
átadott díj? 

Lukács József: A júni-
us 4-én virtuálisan átadott 
Összetartozunk Díj először 
számomra egy nagy megle-
petés volt és egy nem min-
dennapos megtiszteltetés. 
A Díj megerősítése annak, 
hogy mi a Kárpát-medence 
és a diaszpóra magyarsága 
összetartozunk. Miniszter-
elnökünk, Orbán Viktor, 
minket, határon túliakat is 
sajátjának tekint, csakúgy, 
mint az anyaországiakat. 
Közös a nyelvünk, a kultú-

ránk és közösen ápoljuk 
hagyományainkat, őrizzük 
keresztyén hitünket, erősít-
jük önazonosságtudatunkat. 
Együtt erősek vagyunk. Ér-
zem azt, hogy vámospércsi 
testvéreinkkel olyan mély-
gyökerű a kapcsolatunk ma 
is, hogy egy nagy család tagja-
iként kölcsönösen számítha-
tunk egymásra. Ugyanakkor 
ez a Díj számomra kötelezett-
séget is jelent. Nyugdíjasként 
nem mondhatom a jövőben 
sem, hogy végképp „letészem 
a lantot”. Amihez az Úristen 
még erőt ad, azt a szolgálatot 
közösségeink erősítéséért és 
ápolásáért a jövőben is – elkö-
telezettségből – vállalnom és 
végeznem kell. Éppen ezért 
újból Reményik Sándort idé-
zem, jelesül az Erdély magyar-
jaihoz című verset: „Hadd jöj-
jön hát, aminek jönni kell, / 
Idők lavináját ernyedt karok / 
Ha többé fel nem tartják! / De 
mi simuljunk össze, magya-
rok! / Kiáltó szó ha nem lehet-
tünk már: / Egy titkos társa-
ság legyünk! / Kivándorolni, 
elbujdosni! Nem! / Mi innen 
nem megyünk! (…) Egymás 
szíve – falán, végzetünk éjén 
/ Egy néma jelszót kikopog-
tatunk, / Mint jeladást a Kata-
kombák mélyén, / …Magyarok 
maradunk.”

„Kölcsönösen testvérekre találtunk”

„Tiéd az ország 
a hatalom és a dicsőség 

mindörökké. Ámen.”
(Mt 6, 13)

Tizenéves koromban azt re-
méltem, hogy amikor majd el-
érkezünk 2020-ban a századik 
trianoni évfordulóhoz, akkor 
azt már nem a jelenlegi hatá-
rok között tesszük. Tizenéves-
ként, valószínűleg a nevelte-
tésünknek is köszönhetően, 
amely mind az otthoni családi 
hátteret, mind pedig az iskolát 
jelenti, fontos volt számunkra 
a hazaszeretet. A hazánk, mely 
nemcsak Kis-Magyarország, 
hanem az a bizonyos Nagy-
Magyarország. Olyan elevenen 
élt bennünk gyermekként az 
a rövid, kis, már akkor sem 
új mondat, hogy Csonka-Ma-
gyarország nem ország, Nagy-
Magyarország Mennyország. 
Nem volt nehéz számunkra 
összekapcsolni az Istenbe ve-
tett hitünket és a hazánk iránt 
érzett szeretetet. Családunk-
ban is előszeretettel hoztuk 
fel mindig ezt a témát, az ösz-
szetartozás és a szétszakított-
ság témáját, mert hát ez jel-
lemzi ezt a mai napot is. Nem 
is tudjuk, hogy mit tegyünk, 
mert egyrészt bennünk van a 
száz évvel ezelőtti fájdalom, a 
gyász terhe, s bennünk van az 
összetartozás öröme is. Velünk 
van a gyász terhe, de nem sze-
retnénk gyászban maradni, 
nem akarunk örökre sötétbe 
öltözni. Velünk az Isten, az az 
Isten, aki ott van az imádsá-
gainkban, akiről hallhatunk a 
Szentírásból is. Az az Isten, aki 
összekapcsol időket, hiszen Ő 
örök. 

Amikor én magam is be-
szélgettem gyermekként az 
anyai nagymamámmal, aki 
már azóta nincs az élők sorá-
ban itt a földön, akkor olyan 

hihetetlen volt hallgatni azt, 
hogy nekik minden egyes is-
kolai tanítási nap után a tan-
teremben el kellett mondani 
egy rövid hitvallást, amelyet 
minden bizonnyal mindany-
nyian jól ismerünk: „Hiszek 
egy Istenben, hiszek egy ha-
zában, hiszek egy isteni örök 
igazságban, hiszek Magyar-
ország feltámadásában.” Úgy 
éreztem, hogy az a kislány, aki 
ezeket az imádságokat, ezt a 
hitvallást elmondta napon-
ként, amikor az unokájának 
továbbadja ezt az üzenetet, 
akkor az unoka sem tehet 
mást, minthogy továbbadja, s 
úgy éli az életét magyarként, 
hívő keresztyén emberként, 
hogy az hazafias és Istennek 
tetsző élet legyen. Trianon fáj-
dalma attól fájdalmas igazán, 
hogy mindannyiunknak van 
személyes érintettsége ben-
ne. Ha visszarepülünk gon-
dolatban a saját elődeink felé 
időben, a saját családfánkat 
megvizsgálva, akkor minden 
bizonnyal előbb-utóbb át kell, 
hogy lépjünk a jelenlegi ma-
gyar államhatáron. Nem aka-
rok személyeskedni, de az én 
családomban is sok-sok ilyen 
települést lehetne felsorolni, 
amely ma már nem Magyaror-
szág területén van. Temesvár, 
Nagyvárad, Fiume. Lehetne 
még sorolni sokáig minden 
bizonnyal mindannyiunknak. 
Ott van a gyász, de a mi hi-
tünk és reménységünk sze-
rint ott kell, hogy legyen a fel-
támadásba vetett hit is. Hiszen 
magyar feltámadás nem lehet 
Krisztus feltámadásába vetett 
hit nélkül. Ez a kettő összekap-
csolódik. 

Mai alapigénk annak az 
imádságnak az utolsó sora, 
amit maga Jézus Krisztus ta-
nított az övéinek, nekünk is. 
Az Úri imádság, a Miatyánk 

így végződik: „Tiéd az ország, 
a hatalom és a dicsőség mind-
örökké. Ámen.” Ez az a mon-
dat, amely mindannyiunk te-
kintetét a jövőre emeli, hiszen 
az imádság így ér véget: „és ne 
vígy minket a kísértésbe, de 
szabadíts meg a gonosztól”. 
Mert tiéd az ország. Ki másé 
is lehetne, kié lett az ország és 
kié volt? Ezen aztán lehet el-
mélkedni, lehet vitatkozni, de 
egy biztos, az Istené az ország 
az egész világ és benne a mi or-
szágunk is, ahol élünk, ahová 
tartozunk. Mindannyiónknak 
ott van a ruháján, a kezében, 
egy aprócska kis jelvény, ami 
jelképes üzenetet hordoz ma-
gában. A szilágybagosi testvé-
rek kedvéért mondom el, hogy 
ezen a jelvényen egy fa látha-
tó, amely fának vannak lehul-
lott levelei és ezek a lehullott 
levelek feketék. De hogyha a 
fára tekintünk, tekintetünket 
elkezdjük felemelni a magas-
ba, akkor nemcsak a fekete 
leveleket látjuk, hanem azt is, 
hogy a fának zöldellő ágai van-
nak és megújult a lombkoro-
nája. Ha jobban megvizsgáljuk 
ezt a fát és a lombkoronáját, 
akkor láthatjuk, hogy benne 
ott van a mi országunk. A mi 
országunk, amelyre most em-
lékezünk, amelyet szívünkben 
hordozunk, és amelynek a 
feltámadásában is reményke-
dünk. 

Tiéd az ország. Hányszor 
és hányszor mondták el ezt 
a mondatot az őseink? Nem-
csak száz évvel ezelőtt, hanem 
sokszáz évvel ezelőtt is, de az-
óta is. Hányszor mondtuk el a 
magunk élete során imádkoz-
va az Úri imádságot, amely így 
végződött: „tiéd az ország.” 
Az Isten gondviselő szerete-
tére bízzuk ezzel a mondattal 
újra és újra a hazánkat és ott-
honunkat, Magyarországot. A 

gondviselő Isten szeretete pe-
dig végig kíséri, nem hagyja 
magára a tragédiában sem, a 
szétszakítottságban sem, a fáj-
dalmak közepette sem, mert 
a Krisztus-hit az, ami igazán 
összekapcsol bennünket. A 
Krisztusba vetett hitünk az, 
ami testvérré tesz. Olyan nagy 
öröm volt számunkra úrva-
csorát venni hosszú idő után. 
Amikor magunkhoz vettük a 
kenyeret, magunkhoz vettük 
a bort, akkor ugyanez jelent 
meg, ez a testvériség. Krisztus 
testének és Krisztus vérének 
a kiábrázoló példái, szimbó-
lumai. A test és a vér így vá-
lik testvérré, így lehetünk mi 
is egymásnak lelki testvérei 
és így lehetünk mindnyájan 
magyar testvérek Isten színe 
előtt.

Mert tiéd az ország és tiéd 
a hatalom is. A nagyhatalmak 
igazságtalansága bennünket, 
magyarokat középállamból 
egy kis állammá taszított. De 
a legnagyobb hatalma mégis 
Istennek van. A legnagyobb 
hatalma mégis annak az Úr-
nak van, aki mindeneket meg-
teremtett, akiről tudjuk, hogy 
uralkodik örökkön örökké. 
Amikor az Úri imádságban ezt 
olvassuk, ezt mondjuk, hogy 
tiéd a hatalom, akkor ez utalás 
a végidőkre. A Miatyánkban is. 
Utalás arra is, hogy senki más 
nem lehet igazán úr ezen a vi-
lágon. Senki más nem rendel-
kezhet nagyobb hatalommal, 
mint maga a Teremtő és Gond-
viselő Isten. Gondoljunk bele 
a kereszténység kezdetekor, 
az első gyülekezetek idején is 
ez volt éppen a reménysége a 
nehéz helyzetben lévőknek, 
az elnyomottaknak, a szolgák-
nak, a rabszolgáknak, ez volt 
minden reményük. Hogy van 
egy hatalom, amely minden-
nél nagyobb. Van egy Úr, aki 

mindennél erősebb. Van egy 
Isten, akinél nincs hatalma-
sabb.

Tiéd az ország, tiéd a hata-
lom és tiéd a dicsőség is. Fon-
tos, hogy ezen a mai napon se 
felejtsük el, ne feledkezzünk 
el az isteni dicséretről sem. 
Ne feledjük el, hogy kinek tar-
tozunk hálával és köszönet-
tel, hogy vagyunk, létezünk. 
Mert az Istent dicséri min-
den ezen a földön. Őt dicséri 
minden alkotása. Némán is. A 
természet, a gyönyörűségek, 
amelyek elénk tárulnak, amit 
a szem láthat. Mind, mind 
az Isten alkotását dicséri, 
az Istent magasztalja. És mi 
magunk is hálát adhatunk a 
mi Urunknak, Istenünknek 
azért, hogy nem hagyott ben-
nünket magunkra. Hogy ma 
is vannak Krisztusban bízó 
és hívő emberek, hogy ma is 
vannak magyarok, akik büsz-
kék arra, hogy az ő címerüket 
bizony két angyal tartja. Há-
lát adhatunk az Úrnak azért, 
hogy vagyunk, hogy megma-
radtunk, hogy magyarul be-
szélünk és magyarul imádko-
zunk. Hálát adhatunk azért, 
hogy magyarul beszélhettünk 

és beszélhetünk nagyszüle-
inkkel és szüleinkkel, és hálát 
adhatunk azért, hogy magya-
rul beszélhetünk és magyarul 
taníthatjuk gyermekeinket, és 
unokáinkat. 

Tiéd az ország, a hatalom 
és a dicsőség. És egy nagyon 
fontos szó van ott még ennek 
a mondatnak a végén: mind-
örökké. Száz éves távlat az 
Isten előtt semmi. Száz éves 
távlat, ha belegondolunk a 
nagy magyar történelem-
be, lehet, hogy nem is olyan 
sok idő. S talán, amikor arra 
gondolunk, hogy mi van mö-
göttünk, azon elmélkedünk, 
hogy mi vár ránk, akkor meg-
erősítő tud lenni számunkra, 
hogy az a mindörökké ott van 
az Úri imádság végén. Felsej-
lik bennünk a jól ismert 90. 
zsoltár: „Tebenned bíztunk 
eleitől fogva…” A reformátu-
sok egyfajta himnusza, Isten-
hez szóló imádsága, amely 
ugyanúgy kifejezi, hogy mi 
kihez tartozunk. Mert tiéd az 
ország a hatalom és a dicső-
ség mindörökké. Ámen.

Komor Csaba
református lelkipásztor

Kedves Testvérek! Emlékező Gyülekezet!



A Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
Vámospércs Városi Ön-
kormányzat védnökségé-
vel köztéri kiskönyvtárat 
hozott létre. A küllemében 
leginkább kis vitrinre ha-
sonlító, fából készült, 30-40 
könyv befogadására alkal-
mas, két könyvszekrényből 
álló kiskönyvtár ingyenesen 
olvasható, helyben használ-
ható könyveket tartalmaz. 
A Szabadpolc a főtéri pavi-
lonban került elhelyezésre 
– így a mindenkori olva-
sók azonnal nekiláthatnak 
a szellemi táplálékoknak. 
Az állomány fele részben 
felnőtteknek, fele részben 
gyerekeknek szóló új köny-
veket tartalmaz. A könyvek 
frissítése az alapító egyesü-
let tervei szerint folyama-
tos lesz. „Magyarországon is 

egyre népszerűbbé váltak 
az utóbbi években a mini 
bibliotékák, ez örvendetes 
fejlemény, hiszen minden 
könyves érzékenyítő akci-
ónak olvasásnépszerűsítő 
küldetése van” – nyilat-
kozta lapunknak Ménes 
Andrea polgármester, a 
Szabadpolc fővédnöke. „A 
Szabadpolc azért különle-
ges, mert tárgyi valójában 
is helyi produktum: Papp 
János elismert vámospércsi 
asztalos készítette a könyv-
szekrényeket, a külső 
díszítés Somogyi László 
Gábor festőművész, kultu-
rális alpolgármester mun-
kája, a könyvbeszerzés és 
állománygondozás Korpa 
Tamás irodalomtörténész 
koordinálásával zajlott. A 
Szabadpolcon megtalál-
ható valamennyi helyi kö-

tődésű író munkája is, így 
Térey János, Halász Margit 
és Fátyol Zoltán könyvei. 
Bízunk benne, hogy új fő-
terünk egy különleges szín-
folttal gazdagodott, idővel 
pedig az olvasók ligetévé 
válhat a hely. A járvány-
ügyi rendelkezések miatt 
könyvtárunk zárva tart, de 
a Szabadpolcról immáron 
bárki hozzájuthat olvasniva-
lóhoz” – tette hozzá Ménes 
Andrea. „A vámospércsi 
kezdeményezés azért ere-
deti, mert felkérésünkhöz 
a legfontosabb magyar 
kiadók (Kalligram, Jelen-
kor, Móra, Csimota, Manó 
Könyvek) csatlakoztak, és 
két szakmai szervezet, a 
Fiatal Írók Szövetsége és a 
Petőfi Irodalmi Ügynökség 
Ifjúsági- és Gyermekirodal-
mi Központja biztosította 
a Szabadpolc szakmai hát-
terét.” – tette hozzá Korpa 
Tamás. „A Szabadpolc gyer-
meknapon, a tavasz utolsó 
napján nyit, vagyis a nyár 
első napján könyvekkel 
ébred és könyvekkel fek-
szik a vámospércsi főtér. A 
könyvszekrényeket könyv-
kuckókként képzeltem el, 
a külső dekorációjuk is ezt 
fejezi ki. Váljon hajlékká 
mindannyiunk számára!” – 
fejezte ki reményeit Somo-
gyi László Gábor.

Szabadpolc – köztéri kiskönyvtár született 
Vámospércsen

„Atlantisz harangoz” cím-
mel ex libris-pályázatot hir-
detett 2020. februárjában 
a Nemzeti Összetartozás 
Évének keretében, a tria-
noni békediktátum cen-
tenáriumán Vámospércs 
Városi Önkormányzat és 
a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület. 
A szervezők célja az volt, 
hogy a leendő pályaművek 
lépjenek párbeszédbe egy-
egy határon túlra szakadt 
(erdélyi, felvidéki, kárpát-
aljai, délvidéki) faluval, 
községgel, várossal, termé-
szeti tüneménnyel a kép-
zőművészet formanyelvén. 
Olyan városokkal (például 
Kolozsvár, Nagyvárad, Kas-

sa, Szabadka, Beregszász), 
amelyek nyomot hagynak 
a magyar művelődéstörté-
netben, és amelyek felett 
az elmúlt 100 év sem tűnt 
le nyomtalanul. A korona-
vírus miatt érvénybe lép-
tetett korlátozások követ-
keztében a szervezők úgy 
döntöttek, hogy augusz-
tus 20-ig nyitva hagyják 
a pályázatot, vagyis eddig 
várják az ex libriseket sze-
re a Kárpát-medencéből! 
Minden pályázó maximum 
három alkotással jelent-
kezhet, az alkotások mé-
rete nem haladhatja meg 
a 15x15 cm-t. A pályázók a 
művek hátoldalán tűntes-
sék fel a kép adatait (cím, 

technika, méret) és saját el-
érhetőségeiket (név, posta-
cím, e-mail cím, diákok ese-
tében továbbá az iskola és a 
felkészítő neve). Az ex lib-
riseket Vámospércs Városi 
Önkormányzat postacímé-
re (4287 Vámospércs, Béke 
utca 1.) kérjük elküldeni. A 
borítékra, kérjük, írják rá: 
„Atlantisz harangoz – Ex 
libris pályázat”. A pályamű-
veket a zsűri három kate-
góriába sorolva értékeli (I: 
diákok 14 éves korig, II: di-
ákok 18 éves korig, III: ama-
tőr és képzet művészek). A 
cikk illusztrációjaként Sán-
dor Ákos fiatal vámospércsi 
képzőművész pályaműveit 
választottuk.

Meghosszabbítva az Ex libris pályázat!

Augusztus 15-ig a jár-
ványügyi helyzet miatt 
sajnos nem engedélyezett 
Magyarországon a tömeg-
rendezvények megtartá-
sa, ennek következtében 
pedig, legnagyobb fájdal-
munkra a Hajdú Napok 
rendezvényarzenálja is 
elmarad. Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzat és 
a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
azonban az elkövetkező 
hónapokat arra használja 
fel, hogy a város közössé-
gi terei megújulhassanak, 
lüktető, élettel és ötlettel 
teli, pezsgő központok-
ká válhassanak. Terveik 
között szerepel játszótér 
felújítás és interaktív me-
se-játszótér létrehozása, az 
elődök ligetének kialakítá-
sa, valamint egy színpom-
pás esernyős installáció 
megvalósítása is a főtéren.

„Vámospércs szíve, a Fő-
tér, folyamatosan dobog. 
Itt találhatók a település 
reprezentatív épületei, 
a műemlék református 
templom és a városháza, 
itt futnak össze a fő köz-
lekedési útvonalak, ebből 
az origóból indulhatunk 
útnak északnak, délnek, 
nyugatnak, keletnek. A Fő-
terünk az elmúlt időszak-
ban átalakult, elegánssá, 
letisztulttá vált, a területe 
is jelentősen gyarapodott. 
Gyereknapon adtuk át a 

Szabadpolc nevű köztéri 
kiskönyvtárat ezen a he-
lyen, ami egy fontos kez-
dő lépés volt a közösségi 
térré válás hosszú útján. 
Ezúttal a tér pavilonja és a 
pavilonnal szemközti lám-
paoszlopok közötti terüle-
ten szeretnénk kialakítani 
egy esernyős installációt.” 
– közölte Ménes Andrea 
polgármester. „A színpom-
pás ernyők fűzére mosolyt 
csal az emberek arcára, jó 
érzés nézi és különleges 
érzés áthaladni alattuk, 
szemlélni árnyékuk játé-
kát a burkolaton. Az eszté-
tikum mellett a praktikus 
oldaluk sem elhanyagolha-
tó: nyáron árnyékot adnak, 
esőben védik a korzózó-
kat, emellett egy ízig-vérig 
kortárs alkotássá állnak 
össze.” – fogalmazott So-
mogyi László Gábor kultu-

rális alpolgármester.
Az installáció létrehozá-

sához a szervezők a városla-
kók aktív közreműködését 
várják, ezért arra kérnek 
minden vámospércsit, 
hogy aki teheti, járuljon 
hozzá egy-egy (lehető-
ség szerint színes) eser-
nyővel az installációhoz, 
legyen tevékeny részese 
a projektnek! „Azt szeret-
nénk, ha Mary Poppins 
valamikor Vámospércsre 
vetődne, nyomban otthon 
érezné magát az esernyők 
között” – tette hozzá Mé-
nes Andrea.

Az esernyőket június 25-
ig várják, leadásuk a Város-
háza titkárságán, E. Póik 
Mártánál lehetséges. Az 
installáció átadására július 
1-én kerül sor villámcső-
dület formájában.

Aki bújt, aki nem – esernyős installáció 
Vámospércsen!
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Májusban online for-
mában rendben lezajlott 
a leendő első osztályosok 
beíratása. Köszönjük a szü-
lők együttműködését! Az 
osztályok kialakítására ké-
sőbb kerül sor. A korábbi 
évekhez hasonlóan az isko-
la honlapján (www.altisk-
vpercs.sulinet.hu) valamint 
az épületeinél kifüggesztve 
is megtalálhatják majd az 
aktuális tájékoztatásokat.

Végéhez érkezett a tan-
termen kívüli digitális okta-
tás időszaka. A gyerekek és a 
pedagógusok is sikerrel vet-
ték az akadályokat. Sajnos 
több tanulónk nem küldte 
vissza a megoldott feladato-
kat, ezért számukra, illetve 
azok számára, akik javítani 
szerettek volna, vagy csak 
kis gyakorlásra, személyes 
tanári magyarázatra vágy-
tak, június első két hetében 
felzárkóztató foglalkozá-
sokat tartottak a nevelők. 
Közel 40 tanuló vett részt 
naponta ezeken a foglal-
kozásokon, természetesen 
ügyelve a járványügyi intéz-
kedések betartására. Akik 
éltek a lehetőséggel, azok 
többnyire sikeresen zárják 
a tanévet. Akiknek ez most 
nem sikerült, augusztusban 
javító vizsgán szépíthetnek.

A külföldön élő, egyé-
ni tanrend szerint haladó 
diákjaink számára online 
osztályozó vizsgákat szer-
veztünk, melyek zökkenő-
mentesen lezajlottak.

Sajnos az év végi zongora-
vizsgát csak közönség nél-
kül rendezhettük meg, de a 
növendékek ismét gyönyö-
rű játékukkal bizonyították 
tehetségüket, szorgalmu-
kat. Három zongoristánk is 
búcsúzik az iskolától, mind-
hárman közel maradnak a 
zeneművészethez, művé-
szeti osztályokban tanulnak 
tovább debreceni középis-
kolákban.

Tanévzáró ünnepséget 
nem tarthatunk a korábbi 
években megszokott ünne-
pélyes keretek között, és a 
ballagás is rendhagyó lesz 
az idén. Ennek ellenére tö-
rekszünk arra, hogy az isko-
lánktól búcsúzó diákjaink-
nak a körülmények ellenére 
is maradandó élményben 
legyen része.

Talán az elsős kisdiákok-
nak volt a legnehezebb az 
elmúlt három hónap. Szá-
mukra lehetőséget biztosí-
tottunk, hogy kis csopor-
tokban találkozhassanak, 
kicsit együtt tanulhassanak 
osztálytársaikkal, tanítóik-
kal. A debreceni Ifjúsági 

Házzal közös pályázatunk 
keretében három témanap 
megrendezésére nyílik le-
hetőségünk. Az első alka-
lommal az óriás játékokat az 
iskola udvarán próbálhatták 
ki az 1.b osztályos gyerekek, 
akiknek ezzel a program-
mal kedveskedtünk a kitar-
tó munkájuk jutalmául. A 
további alkalmakon az 1.a és 
a két második osztály tanu-
lói vehetnek részt hasonló 
játékos délutánon.

Itt is szeretném megkö-
szönni az iskolaközösség 
minden tagjának felelősség-
teljes hozzáállását, melyet 
ebben a nehéz helyzetben 
tanúsított: a gyerekek szor-
galmas tanulását, a szülők 
áldozatos munkáját gyerme-
keik segítésében, a pedagó-
gusok fáradhatatlanságát, 
kreatív módszereit és az is-
kola működését biztosító, a 
nevelő-oktató munkát segí-
tő, valamint az épületekben 
az egészséges, tiszta környe-
zetet megteremtő dolgozók 
fáradozásait.

Minden diákunknak vi-
dám, élményekben gazdag, 
feledhetetlen nyári szüne-
tet kívánunk! Találkozunk 
szeptemberben!

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes
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