
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

Gyülekezetünk életfontos-
ságú eseménye a konfirmá-
ció, amikor ifjú testvéreink Is-
ten és a gyülekezet színe előtt 
megvallják hitüket. Ebben az 
esztendőben azonban nem a 
megszokott időben, pünkösd 
ünnepéhez kapcsolva tarthat-
tuk meg a konfirmációs alkal-
mat, hanem egy hónappal ké-
sőbb, június 28-án. Tizenhét 
fiatal tett konfirmációs vizs-
gát az istentiszteletet megelő-
ző pénteken a presbitérium 
tagjai, valamint saját család-
tagjai előtt. A jóhangulatú 
alkalom végén a jelenlévő 
presbiterek örömmel bocsá-
tottak minden konfirmandust 
a vasárnapi fogadalomtételre. 
Az úrvacsorás istentiszteleten 
egyházunk ősi szokásához hí-
ven egyéni áldásban részesed-
tek ifjú testvéreink, valamint 
először élhettek az úrvacsora 
sákramentumával. A 2020. év-
ben konfirmáltak ajándéka-
ként úrvacsorai kiskelyheket 
kapott az egyházközség, me-
lyeket hálás szívvel, köszönet-
tel fogadott el a gyülekezet. 
Reméljük, hogy konfirmált 
testvéreink és családtagjaik 
a jövőben otthonra lelnek a 
gyülekezet közösségében és 
továbbra is részesei lesznek a 
Vámospércsi Református Egy-
házközség mindennapjainak. 
A vakációt követően Tivada-
ron, augusztus 18-23 között 
tartjuk ifjúsági táborunkat, 

ahol az idén konfirmált test-
véreink és a gyülekezet ifi 
csapata közösen gyűjtheti él-
ményeit a ránk váró kerékpár-
túrát, kenutúrát, buszos kirán-
dulást, hagyományőrző prog-
ramot, illetve lelki alkalmakat 
illetően. A konfirmáltak név-
sora: Balogh Klaudia Márta, 
Borsó Mónika, Gyarmati Sára, 
Kálucz Panni, Kovács Do-

minika, Lengyel Ábel, Nagy 
Attila, Nagy Gréta, Palugyai 
Petra Anna, Páll Patrik Gergő, 
Sándor Ákos, Sándor Levente, 
Szabad András, Szabó Csaba, 
Szalai Eszter, Tóth Fruzsina, 
Zilahi Nándor.

Komor Csaba
református lelkipásztor
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Polgármesteri Napló

2019 végén először csupán 
egzotikus hírként fogadtuk a 
beszámolókat, miszerint egy 
kínai város távoli állatpiacán 
új vírust mutattak ki, ami em-
berre is terjed(het) és komoly 
veszélyt jelent(het) az ott 
élőkre. Vuhanról, meggyőző-
désem, korábban elég kevés 
információ jutott el a magya-
rokhoz… Kevesen hallhattak 
arról, hogy a világ másik felén 
létezik egy 10 milliós metro-
polisz, izgalmas és attraktív 
városépítészettel, felhőkarco-
lókkal. Talán még kevesebben 

tudtak arról, hogy 
itt működik a föld-
kerekség egyik je-
lentős víruslabor-
ja; azt pedig csak 
a legvérmesebb 
jövőbelátók gon-
dolhatták, hogy 
Vuhan neve az 
emberiség 21. szá-
zadi történetének 
eddigi legjelentő-
sebb fertőzésével 
fonódik össze. A 
kínai koronavírus 
ugyanis rekord-
idővel „szóródott 
szét” a Földön, 
vándorló gócpon-
tokat hozva létre 
a világban, Kína 
után közvetlenül 
Olaszországban, 
majd Spanyolor-

szágban, a brit királyságban, 
az Egyesült Államokban, 
Braziliában, Oroszországban. 
Sosem felejtem el 2020. már-
cius 4.-ét, azt az örökszerdát, 
amikor bejelentették az első 
magyarországi regisztrált 
fertőzöttet, s tudatosulhatott 
valamennyiünkben, hogy a 
koronavírus, vagy ahogyan 
egyre inkább emlegetik, a 
Covid-19 nem ismeri a földraj-
zi távolságokat és az államha-
tárokat. Szerencse, hogy szá-
mos ország politikai vezetése, 
köztük Magyarország Kormá-

nya, levonva a következteté-
seket a több tízezernyi áldo-
zatot követelő olasz példából, 
időben vezetett be jelentős 
korlátozásokat és egészség-
védelmi óvintézkedéseket a 
járvány tömeges terjedését 
megakadályozandó. Elindult 
az országok közötti, nem egy-
szer vérre menő küzdelem az 
egészségügyi felszerelésekért, 
maszkokért, kesztyűkért, tesz-
tekért, lélegeztetőgépekért, a 
hiteles információkért, a hír-
tisztaságért. Az ország lakói, 
köztük a vámospércsiek is, 
megértették, hogy saját érde-
künkben drasztikus módon 
változtatnunk kell az életün-
kön. Olyan kifejezések nyer-
tek jelentést a mindennapja-
inkban, mint például a „szo-
ciális távolságtartás”, FFP3-as 
maszkok, házi karantén, ope-
ratív törzs, vásárlási idősávok, 
digitális oktatás… Büszke va-
gyok arra, hogy helyi szinten 
is nagy összefogással és önfe-
gyelemmel el tudtuk látni új 
feladatainkat, biztonságban 
tudhattuk időseinket és gye-
rekeinket, kölcsönösen vi-
gyáztunk elesettjeinkre! Igaz 
mindez szeretett megyénk-
re, Hajdú-Bihar egészére is, 
benne Debrecen városával, 
hiszen lakosságszámhoz és 
területhez viszonyítva rend-
kívül alacsony volt a fertőzés. 
Május második felétől kezdett 

visszatérni országszerte a kö-
zösségi élet, a korlátozásokat 
fokozatosan, több lépcsőben 
oldotta fel a kormány, újranyit-
hattak a hivatalok, kereskedel-
mi és vendéglátó egységek, 
strandok, látogathatók lettek 
a kültéri sportrendezvények 
Magyarországon. Sajnos, és 
ezt is tudatosítanunk kell, a 
járvány miatti leállások na-
gyon megviselték a világ ösz-
szes gazdaságát, több szektort 
– mint például a turizmus és a 
vendéglátás – szinte lenulláz-
ta, sokan vesztették el a mun-
kájukat, takaréklángon ég 
csupán a közművelődés fák-
lyája, elmaradnak a nyári nagy 
fesztiválok, koncertek, köztük 
a Hajdú Napok is, térségünk 
legjelentősebb, napokon át-
ívelő rendezvénysorozata… 
Egymást váltja az öröm és a 
kétség, 2020 hozzászoktatott 
ehhez minket. Néhány napja 
jelentette be Orbán Viktor 
miniszterelnök úr, hogy júni-
us második felétől ismét több 
munkahely jött létre, mint 
amennyi megszűnt, működik 
a gazdaságélénkítő program – 
minden idők legnagyobb ösz-
szegű mentőcsomagja! –, fel-
jövőben a belföldi turizmus, a 
koronavírus elleni védekezés 
költéseinek pedig nincs felső 
plafonja! Ugyanakkor, habár 
mi biztonságban vagyunk egy-
előre Magyarországon, sűrű-

södnek újra a felhők Európa, 
benne Kelet-Közép-Európa 
egén… Nagymértékben emel-
kednek az esetszámok Romá-
niában, Szerbiában, Ukrajna 
pedig akkora fehér folt, hogy 
elképzelni sem tudjuk mik le-
hetnek ott a valós állapotok. A 
kormány az operatív törzs ja-
vaslatára szigorította a beuta-
zást a veszélyesnek ítélt euró-
pai (köztük sok szomszédos) 
országokba, mert minimali-
zálni szeretnék a vírus újabb 
behurcolását. A kormány le-
mondta az augusztus husza-
dikai nagy tömegrendezvé-
nyeket is az elővigyázatosság 
jegyében. Szinte mindegyik 
járványszakértő, orvos, tudós, 
matematikus, politikus egyet-
ért abban, hogy a Covid-19 az 
őszi-téli időszakban új erőre 
kap, és második hullámos ter-
jedése az influenzaszezon kez-
detével egy időben erősödik 
fel. Az első csatát megnyertük, 
de a háború addig tart, amíg 
nem állnak rendelkezésre kli-
nikailag tesztelt vakcinák, rá-
adásul óriási, milliárdos meny-
nyiségben. Arra a kérdésre, 
hogy van-e esély elkerülni a 
koronavírus-járvány második 
hullámát, nehéz válaszolni, 
de az eddigi tapasztalatokkal 
felvértezve egy tudatosabb és 
szervezettebb felkészülésre 
nyílik lehetőség az egészség-
ügyben, és az egészségügy 

mellett kinek-kinek a saját 
életében, életszervezésében. 
Ezért kulcsszó az előrelátás és 
az előregondolkodás. Felelős 
állampolgárként továbbra is 
az lesz a legfontosabb teen-
dőnk, hogy betartsuk a távol-
ságtartást, a maszkviselést, a 
kézmosást, és hogy kövessük 
az aktuális járványügyi intéz-
kedéseket. Érdemes már most 
beszerezni a téli tüzelőt, ház-
táji és hobbikerteket művelni, 
kihasználni a jóidőt, sokat tar-
tózkodni a szabadban, sétálni, 
piknikezni a természetben. 
Hiszem, hogy egyre inkább a 
mindennapjaink szerves és 
tudatosabb részévé válik az 
önmagunkért, családunkért, 
embertársainkért, mindany-
nyiunk biztonságáért érzett 
felelősség, ami olyan apró, de 
mint az utóbbi hónapok bizo-
nyították, nagyon fontos gesz-
tusokban nyilvánulhat meg, 
mint a higiénikus kéztisztál-
kodás, a maszkviselés, a távol-
ságtartás, a nagybevásárlás 
elve (a több kisebb boltlátoga-
tás helyett), a szeretteinkhez 
való türelmes odafordulás. 
Mindezek jegyében kellemes 
nyarat, sok jó élményt, pihe-
nést kívánok minden kedves 
vámospércsinek! Ne feled-
jünk el élni! Éppen most ne…!

Ménes Andrea
polgármester

Vámospércs szíve a Fő-
tér, folyamatosan dobog. Itt 
találhatók a település repre-
zentatív épületei, a műemlék 
református templom és a 
városháza, itt futnak össze a 
fő közlekedési útvonalak, eb-
ből az origóból indulhatunk 
útnak északra, délre, nyu-
gatra, keletre. A Főterünk az 
elmúlt időszakban átalakult, 
elegánssá, letisztulttá vált, a 
területe is jelentősen gyarapo-
dott. Gyereknapon adtuk át a 
Szabadpolc nevű köztéri kis-
könyvtárat ezen a helyen, ami 
egy fontos kezdő lépés volt 
a közösségi térré válás hosz-

szú útján. Vámospércs Városi 
Önkormányzat és Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesült ezúttal a tér pavilon-
ja és a pavilonnal szemközti 
lámpaoszlopok közötti terü-
leten alakította ki esernyős 
attrakcióját. „Ez a szép köztéri 
alkotás közösségi munka ered-
ménye és a közösség felaján-
lásából jött létre. Ötvennél is 
több esernyő érkezett felhí-
vásunkra, amiért köszönettel 
tartozunk. Az esernyő fontos 
használati tárgy, de több is an-
nál, hogy egyszerű tárgyként 
viszonyuljunk hozzá, sokat 
mesél az esernyőválasztás an-

nak tulajdonosáról, a 
figyelemről, hogy min-
dig kéznél legyen, és 
az emberi történetek-
ről is. Tudom azt, hogy 
valaki a közelmúltban 
elhunyt édesanyja eser-
nyőjét ajánlotta fel…ő, 
ha elhalad a téren, nem 
csupán egy izgalmas és 
színes kavalkádot lát itt, 
hanem emlékezik is a 
szeretett személyre.” 
– fogalmazott megnyi-
tóbeszédében Ménes 
Andrea polgármester. 
„A színpompás ernyők 
fűzére mosolyt csal az 
emberek arcára, jó ér-
zés nézi és különleges 
érzés áthaladni alattuk, 
szemlélni árnyékuk já-
tékát a burkolaton. Az 

esztétikum mellett a prakti-
kus oldaluk sem elhanyagol-
ható: nyáron árnyékot adnak, 
esőben védik a korzózókat, 
emellett egy ízig-vérig kortárs 
alkotássá állnak össze.” – nyi-
latkozta lapunknak Somogyi 
László Gábor kulturális alpol-
gármester. Az ünnepélyes áta-
dóra július 4-én (szombaton) 
került sor, Dandé Melinda san-
zonkoncertjének kíséretében. 
Jó volt látni és megtapasztalni, 
hogy a története során talán 
először koncerthelyszínné 
alakuló téren valamennyi ge-
neráció képviseltette magát, 
és öröm, jókedv, a találkozás 
boldogsága hatotta át a jelen-
lévőket. Sikert aratott a mini 
kirakodóvásár is: Papp János 
híres vásárokat megjárt fa 
ajándéktárgyai és a közfoglal-
koztatott varrócsoport illatos 
levendulás kelengyéi. Az es-
ernyős attrakcióhoz hasonló 
változások tehetik majd egye-
divé és jelentésében sűrűvé 
a Főtér arculatát. A beépítés 
tágassága, a változatlan tér-
szélesség, a tér fölé emelkedő 
református templom, az egy 
organikus egységgé kompo-
nálható templomkert és főtér, 
valamint a béke-szobor, vala-
mint a kopjafa olyan rétegei és 
történetei a múltnak, melyek 
egy egységként mutatják fel 
önmagukat a zsúfoltság min-
den veszélye nélkül az itt élők 
és ide látogatók örömére.

Miénk itt a tér –
mert mi növünk hozzá fel!

Konfirmáció a vámospércsi 
templomban



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. június 30-ai állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 56 560
Id. Sós János 8332013429 4288 Vámospércs, Temető utca 7. 232 760
Ifj. Sós János 8332013429 4289 Vámospércs, Temető utca 7. 412 984
Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs, Acsádi utca 7. 131 771

Malmos Tamás (E.V) 60028129-1-29 4287 Vámospércs, Dózsa György u. 42. 134 698

Id. Menyhért András 8363750972 4287 Vámospércs, Víg utca 5. 96 787
Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán u. 85/A. 63 250
Nagy István 8366291030 4287 Vámospércs, Pacsirta utca 28. 946 143
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom utca 634 975
Ifj. Nagy Ferenc (E.V.) 8423252639 4287 Vámospércs, Vasút utca 21. 101 071
Tömöriné Szabó Éva 8360951713 4287 Vámospércs, Pacsirta utca 18. 53 812
Poppelmajer János 8431901160 4287 Vámospércs, Víg utca 24. 56 140
Kozáp Sándor 8390520443 4287 Vámospércs, Tulipán utca 23. 56 008
Ifj. Szörny Ottó 8367383990 4287 Vámospércs, Malom utca 11. 52 500
Horváth Antal 8358600739 4287 Vámospércs, Acsádi utca 15. 50 700
Molnár Edit 8380971787 4287 Vámospércs, Irinyi köz 9 59 990

Összesen: 3 140 149

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. június 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. "f.a." 26125880-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 488 457
SUN-SOLAR GREEN KFT. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 487 783
CAR BRILL KFT. 23741265-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 68. 464 550
TÜBERT BURKOLAT BT. 26524052-02-09 4287 Vámospércs, Víg u. 10. 1 393 406
CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4289 Vámospércs, Béke u. 5. 477 409
C.R.ERSI KFT. 26582607-2-09 1025 Budapest, Kilátás u. 10. fél 3. 388 520
NYÍRFA TRANSPED KFT. 2556868-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 356 956
VÁMOSERDŐ KFT. 26182252-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 188 790
KAHO FOGÁSZATI KFT.  4288 Vámospércs, Nagy utca 7. 219 925

Összesen: 5 556 891

Házasságkötések:
Polgár Csaba és KováCs Kinga

Ujvári Péter sándor és nagy nóra ildiKó

Deczki GerGő kálmán és szűcs szabina erzsébet

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Tisztelt Vámospércsiek!
Egy család közölünk nagy bajba került – segítsünk nekik, 

fogjunk össze értük! Július 11-én reggel szörnyű tragédia érte 
a Hajnal utcán albérletben élő két gyermekes Menyhért csalá-
dot. Az apa kora reggel munkába ment, mialatt a békésen alvó 
családja arra ébredt, hogy ég a fejük fölött a ház. Az anyának 
volt annyi lélekjelenléte, hogy kimenekítse két kicsi gyerme-
két, de értékeiket megmenteni már nem tudta. Gyakorlati-
lag mindenük odaveszett, sürgős segítségre van szükségük! 
Kérek mindenkit, aki csak teheti, adakozzon. Köszönjük az 
eddigi nagyvonalú felajánlásokat (pl. rengeteg ruhanemű és 
bútor érkezett). Pénzbeli adományaikat az alábbi számlaszá-
mon tehetik meg: Vámospércs Városi Önkormányzat // szám-
laszám: 61400007-10004737 // közlemény: adomány, tűzeset. 
Az adományok összegyűjtését és a családhoz való eljuttatását 
Kállai Gergőné Noémi vállalta. Címe: Vámospércs, Tulipán u. 
60. Tel: 06/202524683

A család nevében minden jószívű adakozónak előre is kö-
szönjük!

Ménes Andrea
polgármester

Jogi segítségnyújtás
Vámospércs Városi Önkormányzat továbbra is jogi segít-

ségnyújtást biztosít minden vámospércsi lakos számára. Az 
ügyfélfogadásra kéthetente, péntekenként kerül sor 8 órától 
11 óráig, Dr. Petkó Mihály jóvoltából, a Polgármesteri Hiva-
talban. A részletekről érdeklődni Kállai Gergőnénél lehet a 
06-20-252-46-83-as telefonszámon.

A köztemetéssel kapcsolatos lakossági 
tudnivalók

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48. § (1) bekezdése alap-
ján – a haláleset helye szerint illetékes települési önkormány-
zat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszer-
zést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az 
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köte-
les személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetés-
ről nem gondoskodik.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésé-
nek és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 34. §-a 
szerint a halálesetről való tudomásszerzést követően az eljá-
ró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e 
az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 20. 
§ (1) bekezdése szerint a temetésről sorrendben a követke-
zők kötelesek gondoskodni:

a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában az elhunyt temetéséről az elha-

lálozása előtt vele együtt élő házastársa, vagy élettársa;
d) az elhunyt, egyéb közeli hozzátartozója a törvényes örök-

lés rendje szerint.”
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alkalmazásában közeli 

hozzátartozóknak minősülnek:
„a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és 
a nevelőszülő, és a testvér.”

Az Szt. 48. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az elhunyt 
személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg ille-
tékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés 
költségeinek megtérítésére kötelezi.

Fenti jogszabályokat figyelembe véve megállapítható, hogy 
az önkormányzat által a köztemetés a szociális törvény 48. § 
(1) bekezdése szerint csak két esetben rendelhető el:

1. ha nincs olyan személy, aki kötelezhető az eltemettetésre, 
vagy rövid idejű keresés alatt a hatóság rendelkezésére 
álló eszközök ellenére nem találnak olyan személyt, aki 
köteles eltemettetni elhunytat, vagy

2. az eltemettetésre kötelezett személy az eltemettetésről 
nem gondoskodik (nem akar gondoskodni).

Az első esetben, amennyiben időközben mégis megtalál-
ják a kötelezhető személyt, akkor az önkormányzat hatósági 
ügyhöz rendelt hatáskörében kötelezi az eltemettetésre 
kötelezettet a temetés költségeinek megtérítésére.

Ugyanez vonatkozik a 2. esetre is, tehát az önkormányzat 
részére kizárólag olyan lehetőséget biztosít a törvény, 
hogy az eljárás során ismertté vált temetésre kötele-
zett személyt hatósági jogkörében kötelezze a temetés 
költségeinek viselését.

Nincs olyan indok, ami felmentené a törvény által megha-
tározott sorrendben megjelölt személyeket a költségek vise-
lésétől.

Pl. azokra az indokra, hogy elhunyt nem tartotta 
a kapcsolatot a kötelezettel, vagy nem örökölt utána 
semmit, vagy nem teljesítette szülői, egyéb kötelezett-
ségeit, a jogszabályok nincsenek tekintettel, az eljáró 
hatóságnak pedig nem tartozik a hatáskörébe ezek-
nek a személyes jellegű nyilatkozatoknak a vizsgálata, 
ugyanis a fent hivatkozott törvények kötelező jelleggel 
állapítják az önkormányzat feladatát és az eltemettető 
kötelezettségét az elhunyttal kapcsolatban.

A szociális törvény 48. § (3) bekezdése meghatározza a 
köztemetés költségeinek utólagos megtéríttetésével kapcso-
latosan irányadó eljárást.

Az önkormányzat lehetőségei: 
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg ille-

tékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés 

költségeinek megtérítésére kötelezi.
Értelemszerűen az a) pontban közjegyző felé hagyatéki te-

her csak akkor jelenthető be, ha az elhunyt hagyatékában sze-
repel ingatlan, vagy pénz (bankszámla, értékpapír, kész-
pénz, nagy összegű ingóság stb., ami fedezheti a költsége-
ket) és az eltemettetésre kötelezettnek nincsen olyan igazolt 
jövedelme, amiből a temetés költségeit fedezni tudná.

Egyéb esetekben az önkormányzati hatóság a b) 
pont alapján jár el, vagyis a temetés számlával igazolt 
költségeinek megtéríttetéséről határozatot hoz és köz-
li kötelezettel.

A köztemetés szociális jellege abból fakad, hogy mér-
legelési jogkört biztosít az önkormányzati hatóság számára 
abban, hogy – amennyiben nincsen olyan igazolható jövedel-
me, ami egy összegben fedezni tudja a temetés költségeit, 
akkor halasztási, részletfizetési lehetőségről való döntést biz-
tosít az önkormányzat számára a kötelezett kérelmére méltá-
nyosságból.

Ha a temetés költségeinek megtérítésére kötelezett sze-
mély halasztási, vagy részletfizetési kérelemmel él – jövedel-
mi viszonyai igazolása mellett – az önkormányzat felé, 
akkor az önkormányzat határozatban dönt a kedvezmény for-
májáról, mértékéről.

Összegezve: a hatályos jogi szabályozás teljesen egyértel-
mű módon kijelenti, hogy kik azok, akiknek kötelezettsége 
egy elhunyt személy eltemettetése. Kivétel ez alól az az eset, 
ha nincs, vagy nem található temetésre kötelezhető személy. 
Az önkormányzat minden más esetben csak megelőle-
gezi a költségeket, és a lehetőségekhez képest a temetésre 
kötelezettet a költségek megtérítésére kötelezi, vagy az el-
maradt költségeket behajtja. Az esetleges közhiedelem-
mel ellentétben a köztemetés nem azt jelenti, hogy az 
önkormányzat ingyenesen, visszatérítési kötelezettség 
nélkül más helyett elvégzi az elhunyt eltemettetését.

Kanyóné Papp Klára
jegyző



Csaknem félmilliárd forint-
ból újul meg a Vámospércsi 
Mátyás Király Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola. A 
gyerekek minőségi oktatását 
– többek között – informati-
kai és természettudományos 
szaktantermek, nyelvi labor és 
tankonyha is segíti. A fejlesztés 
során korszerűsítik a vizes-
blokkokat is. „Fontos számunk-
ra, hogy minden intézmé-
nyünkben magas színvonalú 
pedagógiai munkát végezzen 
a tantestület, pontosan ezért 
elengedhetetlen az, hogy bizto-
sítsuk az infrastrukturális, sze-
mélyi és eszköz feltételeket” 
– részletezte Pappné Gyulai 
Katalin tankerületi igazgató, 
a Debreceni Tankerületi Köz-
pont által rendezett tájékoz-
tatón. „Minőségi munkát csak 
akkor lehet végezni, ha min-
den feltétel biztosítva van, mi 
pedig mind a szakmai, mind a 
műszaki tartalmat is úgy alakí-
tottuk ki, hogy az ellátást vet-
tük alapnak. A projekt magába 
foglalja a nyelvi– és természet-

tudományos labor kialakítását, 
valamint azt, hogy a pedagó-
gusok szárnyalni tudjanak, 
hisz velük együtt a diákok is 
szállhatnak” – tette hozzá. A 
rekordidő alatt megvalósuló 
projekt legfőbb célja, hogy a 
jelenkor minden kihívásának 
megfeleljen. „Azt valljuk vá-
rosunkban, hogy a legnagyobb 
érték az ember, így igyekszünk 
mindent megtenni azért, hogy 
a felnövő nemzedék olyan 
tudást kapjon meg, ami által 
később a társadalom hasznos 
tagja lehessen” – ismertette 
Ménes Andrea, Vámospércs 
polgármestere. „Olyan okta-
tást akartunk, amely mellett 
nem kell Debrecenbe utazni a 
diákoknak azért, ha minőségi 
tudást kapjanak. Nélkülözhe-
tetlen volt az udvarok újszerű 
kialakítása, ami hozzájárul az 
egész napos tanítás kelleme-
sebbé tételéhez. Egy olyan 
környezetet akartunk, amiben 
mind a nevelőtestület, mind a 
diákok örömet lelnek” – fűzte 
hozzá. A legfőbb cél, hogy mi-

nél többen válasszák lakóhely-
nek a szülővárosukat. „A már 
meglévő magas színvonalú 
oktatók mellé olyan körülmé-
nyek kellettek, amelyek mellett 
a diákok képesek továbblépni” 
– emelte ki Tasó László ország-
gyűlési képviselő. „A legmo-
dernebb eszközökkel akarjuk 
a diákokat segíteni, mivel egy 
gyerek első nyolc éve nem 
szólhat arról, hogy nem érhet 

el dolgokat, mert nem a legkor-
szerűbb városba született. Ma-
napság szívvel élő pedagógu-
sokra van szükség, és a magyar 
kormány támogatására, ami 
nélkül nem valósulhatott volna 
meg a jelenlegi projekt sem” – 
zárta gondolatait. A beruházás 
állami és uniós támogatásból, 
mintegy 487 millió forintból 
valósul meg.

A megye egyik legkorszerűbb iskolája lesz a miénk!

A hetedikeseknek a szigorú 
szabályok betartása mellett is 
megható ballagást sikerült 
varázsolniuk a búcsúzó nyol-
cadikosok és hatodikosok szá-
mára. A műsor és a dekoráció 
Kovácsné Nagy Anikó, Ráczné 
Stummer Ibolya, Kelemenné 
Hajdó Mária, Dorogi Balázs, 
Molnár Edit és Francz Vilmos 
Ákos pedagógusok irányítá-
sával, és a hetedikes gyerekek 
és szüleik közreműködésével 
készült. Az ünnepség fényét 
emelte Ács Panna és Hunyadi 
Tamás, valamint Plavecz Kin-

cső, Tóth Boglárka és Hunyadi 
Tamás szólóéneke.

Méltó körülmények kö-
zött jelentette be Dr. Vántus 
Andrásné, a Debreceni Tanke-
rületi Központ szakmai igaz-
gatóhelyettese, hogy az EFOP-
4.1.2 pályázat keretében 
napokon belül megkezdődhet 
az iskola épületeinek várva 
várt felújítása. Július elsején 
el is kezdődtek a munkálatok 
az Iskola utcai épületben és 
udvarán. Minden tanterem új 
radiátorokat, PVC padlóburko-
latot, olajlábazat helyett lami-

nált falburkolatot és tisztasági 
festést kap. Felújítják a vizes-
blokkokat. Az akadálymente-
sítés érdekében szélesebbek 
lesznek a tanterem ajtók, és új 
mozgáskorlátozott mosdót is 
kialakítanak. A tornaterem is 
megújul: sport PVC, új radiá-
torok, új bordásfalak kerülnek 
bele. Az épület korszerű bejára-
ti ajtókat, a tornaterem új kül-
ső szigetelést kap. Az udvaron 
is nagyszabású tereprendezés 
folyik, játszótér és tűzrakóhely 
is kialakításra kerül. Az épület-
ben minden igényt kielégítő 

tankonyha, második informati-
katerem épül, a kémia előadó 
is modernizálásra kerül. Min-
den teremben interaktív tábla 
segíti majd a tanulást, tanítást. 
A kivitelező nagy erőkkel dol-
gozik, terveik szerint szeptem-
berben már a szépen felújított 
épületben kezdődhet az iskola 
minden diákunk számára. Ezt 
követően kezdődnek a munká-
latok a dombi épületben, ahol 
a fentieken kívül lift és iskola-
kert is készül. 

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes

2020. augusztus 16.-tól 
Gyarmati Attila veszi át a 
Vámospércsi Mátyás Király Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola intézményvezetői 
feladatait. Igazgató Urat eddigi 
pályájáról és jövőbeli terveiről 
kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: A gyer-
mekkora, családi háttere 
mennyiben befolyásolta ab-
ban, hogy a pedagógusi pályát 
válassza? Mesélne az indítta-
tásairól és a katedráig vezető 
útról?

Gyarmati Attila: Nem peda-
gógus családból származom. 
Az általános iskolai évek után 
középiskolai tanulmányaimat 
pénzügyi területen végeztem. 
Ezen éveim alatt szülőfalum-
ban, Nyíracsádon egy volt ta-
nárom felkért, hogy segítsem 
munkáját egy fiatalokból álló 
ifjúsági csoport vezetésében. 
Megtiszteltetésnek éreztem és 
szívesen is vállaltam. Annyira 
jól éreztem magam ebben a 
kihívásban, hogy erősen érle-
lődött bennem a gondolat, sze-
retnék gyerekekkel foglalkozni, 
tanítani. Innen már egyenes út 
vezetett a főiskolára.

Vámospércsi Hírek: Milyen 
intézményekben tanított ed-
dig? Mennyi időn át vezette a 
Nyírbélteki Szent László Álta-
lános Iskolát? Mely eredménye-
ire a legbüszkébb?

Gyarmati Attila: Pedagógusi 
pályámat Bagamérban kezd-
tem, ahol csak rövid ideig dol-
goztam, majd az élet úgy hozta, 
hogy Nyírbéltekre kerültem. Itt 
kezdetben osztálytanítóként 
dolgozhattam, később igazga-
tóhelyettesi feladatokra kértek 
fel. Csak kevés időt tölthettem 
el ebben a pozícióban, mert 
nem sokkal később az akkori 
intézményvezető halála miatt 
én vettem át az intézmény irá-
nyítását és tettem ezt tizennégy 
éven át. Ezalatt az időszak alatt 
rengeteg megoldandó feladat-
tal, kihívással kellett szembe-
néznem, de így visszanézve 
az elmúlt évekre örülök, hogy 
része lehettem Nyírbéltek éle-
tének. Jó érzéssel tölt el, hogy 
olyan emberekkel dolgozhat-
tam együtt az intézményen 

belül és kívül is, akik szívügy-
üknek tekintették a település 
és az iskolába járó gyermekek 
sorsát. Sok-sok pályázaton ke-
resztül látványosan fejlődött, 
modernizálódott az iskola, kül-
sőleg és belsőleg is megszépült. 
A pedagógusok lehetőséget 
kaptak arra, hogy számos mód-
szertani továbbképzéseken 
megújulhassanak, a gyerekek 
pedig fejlesztő és felzárkózta-
tó foglalkozásokon keresztül 
továbbfejlődhessenek. Mun-
kásságom során az intézmény 
szakmai és infokommunikációs 
eszközellátottsága gazdagodott, 
melyet a kollégák örömmel vet-
tek használatba. 

Vámospércsi Hírek: Korunk-
ban minden változik, így a 
tanár–diák viszony is. Lehet-
séges-e összhangot teremteni 
a tekintély és a közvetlenség 
között? Pályázatában nagyon 
találóan írja a következőket: 
„Olyan iskolát szeretnék, ami-
ben az oktatás és a nevelés 
egyensúlyban van. A nevelés 
az oktatásra épül, mert nevelni 
ismeretek nélkül nem lehet.” 

Gyarmati Attila: Azt mond-
ják, a tanítási órán kétféle csend 
létezik: a félelem és a tisztelet 
csendje. A pedagógus egyik leg-
nehezebb feladata a mindenko-
ri következetes magatartás és a 
tekintély, a tisztelet kiérdemlé-
se. Ha a tiszteletet nem kihar-
coljuk, hanem kiérdemeljük, 
az a hosszútávú sikeres munka 
kulcsa lehet.  A tiszteletnek 
mindenképpen kölcsönösnek 
kell lennie. Ha nem tiszteljük a 
tanítványainkat és azok szüleit, 
nehéz a pedagógusi munka. 
Viszont ennek fordítva is mű-
ködnie kell. Az oktató-nevelő 
munkánknak csak akkor lesz 
eredménye, ha a pedagógus-
gyermek-szülő „csapatmunkát” 
végez. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a pedagógus felelő-
sen tartson egyensúlyt a tekin-
tély és a közvetlenség között.

Vámospércsi Hírek: Az isko-
lák állami fenntartásba kerü-
lésével rengeteg feladat, szerve-
zés hárul az iskolaigazgatókra 
és a dolgozókra egyaránt. Mire 
számít ebből a szempontból a 
környék legnagyobb oktatási 

intézményét, a vámospércsi 
iskolát illetően? Milyen társin-
tézményekkel szeretne együtt-
működni?

Gyarmati Attila: Az elmúlt 
évek vezetői munkájára vissza-
tekintve szerencsésnek mond-
hatom magam. Mindig igyekez-
tem jó kapcsolatot kiépíteni és 
tartani nemcsak az iskolában 
dolgozó pedagógusokkal és 
technikai dolgozókkal, hanem 
a társintézményekkel is. Nagy 
hangsúlyt fektettem a folya-
matos és rendszeres kommu-
nikációra, a közösen elvégzen-
dő feladatok sikerességére. A 
vámospércsi iskolában is törek-
szem arra, hogy közös, együttes, 
összehangolt munkával olyan 
színvonalú oktatásban részesül-
jenek a gyerekek, mellyel nem-
csak ők, hanem szüleik és a vá-
ros lakói is elégedettek lesznek. 
A fenntartóval, a város önkor-
mányzatával és intézményeivel, 
azok vezetőivel és dolgozóival 
közös együttműködésen alapu-
ló, jó partneri munkakapcsola-
tot szeretnék kialakítani.

Vámospércsi Hírek: Alapfo-
kú művészeti intézmény lévén 
a vámospércsi iskola igyekszik 
a művészeti oktatás lehető-
ségeit is kitárni a 
helybeli gyerekek-
nek. Ön is megha-
tározónak tartja a 
tehetséggondozást. 
Ilyen téren esetleg 
tervez bővítést, to-
vábbi nyitást?

Gyarmati Atti-
la: Természetesen 
igen.  A szüksé-
ges felzárkóztatás 
mellett kiemelten 
fontosnak tartom 
a tehetségek felis-
merését és gondo-
zását is. A művé-
szeti oktatás pedig 
ezáltal lehetőséget 
biztosít a tehet-
séges gyermekek 
felismerésére és 
tehetségének ki-
bontakoztatására. 
De nagyon fontos 
az is, hogy a művé-
szetekben, legyen 
az tánc, képzőmű-

vészet vagy színjátszás, azokat 
a gyerekeket is hozzásegítheti 
az eredményesebb munkához, 
akiknek valamilyen tanulási 
problémájuk van. Amennyiben 
a jövőben lehetőség nyílik, az 
iskola profiljához igazodva a 
művészeti oktatás palettáját bő-
víteni, színesíteni tervezem a 
további sikerek érdekében.

Vámospércsi Hírek: Habár 
egy intézményvezető munka-
ideje nem napi nyolc órát fog-
lal magába, mégis felteszem 
a kérdést: szabadidejében mi-
lyen hobbiknak, kedvtelések-
nek hódol? 

Gyarmati Attila: Eddigi élet-
helyzetem lehetővé tette, hogy 
napi szinten jóval több időt 
tudtam az intézmény vezeté-
sének ügyeivel foglalkozni. 
Ez gyakran azt eredményezte, 
hogy a szabadidős tevékenysé-
gek háttérbe szorultak. Amikor 
sikerül egy kicsit kevesebb időt 
töltenem a munkával, akkor 
szeretek gasztronómiai témájú 
dolgokkal foglalkozni. Nagyon 
szeretek a konyhában sütni-főz-
ni, új recepteket kipróbálni és 
kitalálni (a karantén ideje alatt 
kovászos kenyérsütéssel bíbe-
lődtem).

Iskolai Hírek

A pedagógus, gyermek és szülő „csapatmunkát” végez

Lakossági tájékoztató kánikula idejére
Általános tudnivalók
Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora dél-

utáni órákat töltse otthon, viszonylag hűvösben, besötétített 
szobában! Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg 
vízzel akár többször is! Alkalmazzunk mentolos törlőkendőt 
arcunk, karjaink frissítésére. Forró nyári napokon az időseb-
bek ne a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást! 
Lehetőleg éjjel szellőztessünk! Sose hagyjunk gyermekeket, 
állatokat (például kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autó-
ban! Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen haj-
tógázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okoz-
hatnak. Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást a kora 
reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos he-
lyen próbáljon pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott 
szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált 
környezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl, és ismét vissza-
térhet a kánikulába. Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne 
ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti 
órákban kezdje el a befőzést, azt is állandó szellőztetés mel-
lett! A hajzuhataggal rendelkezők fonják varkocsba a hajukat, 
vagy kreáljanak kontyot belőle. Így nem fog beizzadni és a 
hát is szellőzhet. Fagyizáskor lehetőleg a gyümölcsfagyikat 
válasszuk (citrom). Fanyar, savanykás ízük kellemesen hűsítő 
hatású, nem is szólva az egészségügyi előnyökről. 

Étkezési tanácsok
Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzadsággal 

és párolgással leadott folyadékveszteség jelentősen megnő. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott folya-
dékveszteség mellett fokozott só veszteség is jelentkezik. Ve-
rejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20 %-os sótartalom veszteséggel 
számolhatunk. Ebben az esetben jelentős szerepet töltenek 
be a megfelelő ásványianyag-tartalommal rendelkező folyadé-
kok, hiszen nemcsak a nátriumtartalmat kell pótolni, hanem 
a káliumot, magnéziumot és a kalciumot is. Ne fogyasszon 
olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tar-
talmaz – ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még több folya-
dékot vonnak el a szervezettől! Étrendünk legyen pároláson 
alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag (kerül-
jük el a „magyarosan” fűszeres nehéz húsételeket!). A forró 
napokon még most is kedvenc a behűtött görögdinnye, amely 
jól oltja a szomjat is, hisz 85-90 %-ban vízből áll. Fogyasszunk 
főétkezésként is salátaféléket. Emésztésünk nem veszi igény-
be túlságosan szervezetünket, ezen kívül tartalmazzák az 
immunrendszerünk erősítéséhez szükséges vitaminokat és 
ásványianyagokat.

Öltözködési tanácsok
Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ru-

hát hordjunk forró napokon! A nagy melegben – átmenetileg 
– felejtsük el a szűk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hord-
junk inkább laza, könnyű lenvászonból készült felsőrészeket, 
bőszárú nadrágokat, szellős blúzokat. Idősek ne viseljenek 
ilyenkor sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt! Mezítláb cipő-
ben járni kényelmes, de a lábunk gyorsan megizzadhat, ezért 
helyezzünk a cipőbe frottírból készült talpbetétet. Aki hajla-
mos a verejtékezésre, az viseljen nagy keretű napszemüveget, 
amelynek kerete nem tapad szorosan az arcához. 

Tanácsok kisgyermekes családok részére
Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! 

A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson 
kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót tartal-
mazó, citromos teával a szoptatás után! Sose hagyjunk gyer-
meket zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, még árnyék-
ban sem, mert pár perc alatt is 50-60 oC-ra tud felmelegedni 
az autó belseje, és a benne lévők hősokkot kapnak.

Orvosi tanácsok
Testünk normális körülmények között az izzadás által hűl 

le, de nagyon nagy hőségben elveszítheti ezt a képességét. 
Ilyenkor gyorsan emelkedik a test hőmérséklete, ami hőgu-
tát okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja az agyat és 
más szerveket, esetenként akár halálos kimenetelű is lehet. 
A hőguta tünetei a vörös, forró és száraz bőr, szapora pulzus, 
lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesz-
tés. Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentőket. 
Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos a beteg lehűtése. 
Vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, vagy mos-
suk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük. Ha a 
levegő páratartalma nem túl magas, a beteget nedves lepe-
dőbe csavarhatjuk, miközben legyezzük. Tanácsok a hőguta 
megelőzésére: A nap égető erejétől széles karimájú kalap-
pal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát! Fényvédő 
krémmel naponta többször is kenje be a bőrét! Azok, akik 
szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak 
elegendő mennyiségű folyadékot a forró napokon, azaz a szo-
kásosnál egy literrel többet.

Utazási, közlekedési tanácsok
Kánikulában is közlekedni kell, de nem mindegy, hogy ho-

gyan. A hirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben 
is. Gyakran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan 
nem számolnak azzal, főleg az idősek, hogy a nagy meleg még 
az egészséges szervezetet is megviseli, nemhogy a fáradtat, 
kimerültet. Az emberek a hétvége jó idejét kihasználva au-
tóba ülnek és a városokon kívül túrázni, illetve strandolni 
indulnak.

A fúvott gumiabronccsal rendelkező járművek (gépjármű-
vek, kerékpár) esetében a járművezetők a nyári időszakban, a 
nagy meleg miatt gyakrabban ellenőrizzék járműveik kereké-
nek légynyomását. Ha hosszabb útra indulunk, a gépkocsiban 
utazók részére vigyünk – lehetőleg hűtőtáskában – megfelelő 
mennyiségű folyadékot. A szeszesital fogyasztása a nyári me-
legben a vezetési képességet még súlyosabban rontja. A nagy 
kánikula a járművezetők szervezetét is nagyon megterheli, a 
reflexek tompulnak, a vezetők még inkább türelmetlenebbek, 
indulatosak. A nyári időszakban meglévő jó útviszonyok elle-
nére is mindenhol tartsa be az adott útra megengedett legna-
gyobb haladási sebességet. Ha hosszabb utat kell megtenni, 
érdemes két-három óránként, vagy szükség szerint pihenőt 
tervezni és tartani.

Tanácsok strandoláshoz
A kánikula a vízben, vízparton viselhető el leginkább, 

azonban ez felelőtlen és meggondolatlan viselkedéssel ve-
szélyessé is válhat. Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli 
gyomorral! Szeszesital vagy egyéb bódító hatású szer által 
befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdőzéstől! Napozás 
után testét zuhanyozással vagy más módon hűtse le, felhevült 
testtel soha ne menjen a vízbe! Szív- és érrendszeri-, légző-, 
továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül soha 
ne fürödjenek! Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon 
felfújható fürdőeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon le-
hetőleg ne aludjon el!



Az őszi önkormányzati 
választásokat követően Mé-
nes Andrea polgármester 
strukturális módosítással élt 
a város vezetői testületét il-
letően: két személyt kért fel 
az alpolgármesteri tisztség-
be, azzal a céllal, hogy két, a 
település jövője szempont-
jából kitüntetett jelentősé-
gű terület külön is kiemelt 
figyelemben részesülhessen. 
Somogyi László Gábor a kul-
turális, turisztikai, közműve-
lődési szektort segíti, Sándor 
Sándor pedig a városüze-
meltetési részleget. Ennek 
a folyamatnak a részeként 
valósult meg a Szőlős utcai 
játszótér felújítása is. „A Sző-
lős utcai játszótér az egyik 
legkedveltebb közösségi tér 

városunkban. Emlékszem, 
a Millennium alkalmával 
készült, akkor már egy éve 
laktam a Szőlős utcán. Igazá-
ból a vámospércsi létemben 
mindig is kulcsfontosságú 
szerepet töltött be, hisz a ját-
szótér a mindennapok része 
lett, így örömmel vettem Mé-
nes Andrea polgármester asz-
szony felkérését, amikor is a 
rendbetétel és javítási, felújí-
tási munkálatok voltak a cél-
munkafolyamatok. Nemcsak 
számomra, mint Szőlős utcai 
lakosnak volt szívügye ez a tér, 
hanem az utcabeliek és a Vö-
rösmarty utcán élők számára 
is. A munkálatok példaérté-
kű társadalmi összefogássá 
alakultak és úgy gondolom, 
igazi közösség is szervező-

dött azon a nyári hétvégén.” 
– nyilatkozta Sándor Sándor. 
A felújítás eredményeként 
kerékpártárolót és padokat 
helyeztek el, parkoló készült 
az autók számára, felfrissí-
tették a homokozót, rend-
be tették a gyepet, kerítést 
húztak fel a játszótér köré. 
Kiemelendő Kelemen Gábor 
alkotása, a bejáratot gazdagí-
tó kapuzat is. A munkálatok 
során résztvevő személyek: 
Ásztai József, Balogh Sándor, 
Fényi Lajos, Katona Sándor, 
Kelemen Gábor, Kopezda 
József, id. Kovács Zoltán, ifj. 
Kovács Zoltán, Magyar János, 
Medgyesi Imre, Nagy Ádám, 
Pósán Balázs, Sándor József, 
Szabó Zsolt, Szőcs József, 
Tóth Csaba, Varga Zsolt. Bí-
zunk benne, hogy gyerekek 
és felnőttek egyaránt örö-
müket lelik a játszótérben 
és rendeltetésszerűen, óvó 
szeretettel használják. „A tér-
ségünkben teljesen egyedül-
álló, a múzeumprojekt része-
ként megvalósuló Hétpróbás 
Játszótér és a felújított Szőlős 
utcai játszótér mellett az ősz 
folyamán az Irinyi utcait is 
rendbe tesszük, méghozzá 
Halász Margit írónő, díszpol-
gárunk meseregényét alapul 
véve öltöztetjük új ruhába.” 
– nyilatkozta Ménes Andrea 
polgármester.

„Játszani is engedd”
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Idén is megrendezi nyá-
ri gyermektáborát a Műve-
lődési Ház és Könyvtár! A 
tábor időpontja: augusztus 
3-7, helyszíne pedig a Műve-

lődési Ház és Könyvtár ideig-
lenes otthona (Nagy utca 4.). 
A programban szerepelnek 
kézművesfoglalkozások (ko-
rongozás, bőrözés, fonás, ne-

mezelés), valamint a Sándor-
tanyára tett hagyományos 
kirándulás. 

Nyakunkon a nyár!

„Új üzenete érkezett” a 
címe annak a képeslapküldő 
felhívásnak, amit Vámospércs 
Városi Önkormányzat és a 
Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesület hirdet 
meg. Képeslapot kapni a mai 
internetalapú világban kü-
lönleges dolognak számít. Hi-
szen magát az üzenetet kézzel 
írjuk, a felületet dekorálhat-
juk is, a képeslapot aztán bé-
lyeggel és pecséttel látják el, 
hosszan utazik, amíg a cím-
zett postaládájában landol. 
Kordokumentum, élmény-
felmutatás, kézzel fogható, 
tárgyiasult emlék, feladó és 
címzett erős kötődését szim-
bolizálja. Vámospércs városa 
sok évszázados gyökerekkel 
kapaszkodik a hazai földbe 
és bizony a napsütéses hó-
napokban sem tud elmenni 
nyaralni… ellenben, mint 
minden a jövő felé nyitott 

település, ki van éhezve az új 
élményekre, ezért – ahogyan 
Ménes Andrea polgármester 
fogalmaz – „arra kérjük lakó-
inkat felhívásunkkal, hogy 
küldjenek képeslapot az Ön-
kormányzat címére rövid, 
„hazagondoló” üzenettel va-
kációs helyszínükről! Kíván-
csiak vagyunk, hogy milyen 
virtuális háló rajzolódik ki, 
aminek címzettje, sűrűsödé-
si pontja városunk lehet.” „A 
képeslapküldő akciót most 
indítjuk, amikor (korlátozott 
módon, de) ismét lehetősé-
günk van utazni. Hosszútávú 
terveink között egy olyan 
nagyméretű képeslap-kiál-
lítás is szerepel, amelyen 
minden Kárpát-medencei 
település képviselteti magát, 
ezért az „Új üzenete érke-
zett” felhívást egészen 2021. 
május 31.-ig nyitva hagyjuk. 
A kiállítást – a nemzeti ösz-

szetartozás jegyében – 2021. 
június 4-én szeretnénk meg-
nyitni” – tette hozzá Somo-
gyi László Gábor kulturális 
alpolgármester. A beérkező 
képeslapokat folyamatosan 
közöljük a Vámospércsi Prog-
ramkínáló oldalon. A képesla-
pokat az alábbi címre várjuk: 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat, 4287 Vámospércs, 
Béke u. 1.

Új üzenete érkezett!

„Nemzetünknek tartozunk 
mindenek felett jóval” – ez 
a Bocskai Istvánnak tulaj-
donított gondolat a mottója 
a Vámospércsen második 
alkalommal megrendezés-
re kerülő Szülőföldkutató 
és Honismereti Tábornak. 
A három napos esemény 
(augusztus 17-18-19.) gazdag 
programkínálattal teszi látha-
tóvá a legkisebb hajdúváros 
történelmét és hagyománya-
it, továbbá közvetlen módon 
is kapcsolódik az Államala-
pítás közelgő ünnepéhez. 
Kertmozi (Sacra Corona, 
Magyar vándor), mondaíró 
foglalkozás Halász Margit 
íróval, kézműveskedés, íjász-
bemutató, múzeumlátogatás 
színesítik a programot, de a 
résztvevők összefuthatnak 
Vass Norbert történésszel, 
íróval is a tábor alatt.

„Vámospércsen igyek-
szünk mindig valami egyedi-
vel előállni. A tavalyi táborra 
kidolgoztunk egy hat állo-
másból álló unikális, interak-
tív településtörténeti tanös-
vényt. A diákoknak idén is 
állomásonként 5-6 feladatot 
kell megoldaniuk, együtt 
dolgozniuk, csapatként gon-
dolkodniuk, menetlevelet ve-
zetniük. 2020-ban új állomás-
hellyel bővül a tanösvény. 
Továbbá QR-kódos matricá-
kat helyezünk el a település 
fontos épületeinél, tereinél – 
így valamennyi vámospércsi 
és Vámospércsre látogató 
turista az okostelefonja se-
gítségével könnyedén infor-
mációkhoz juthat a városi 
látnivalókat illetően.” – fo-
galmazott Ménes Andrea pol-
gármester.

A táborra készül el az a 
temetőtérkép is, ami a vá-
ros jelentős 19. századi és 20. 
század első felében élt sze-
mélyiségeinek nyughelyeit 
jelöli és rövid életrajzokat is 
tartalmaz.

A tábor augusztus 17-18-
19-én kerül megrendezésre 
Vámospércs Városi Ön-
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődé-
si Egyesület szervezésében. 
A táborba – mely idén is in-
gyenes és regisztrációköteles 
– általános iskolás és közép-
iskolás diákok jelentkezését 
várjuk JÚLIUS 31-ig az aláb-
bi ímél-címen: vamospercs.
kulturalis@gmail.com. A 
jelentkezés során kérjük a 
leendő táborlakókat, hogy az 
alábbi információkat adják 
meg: név, életkor, évfolyam, 
iskolájuk neve.

Aki mer, az nyer! – Vegyél részt a 
honismereti táborban!

A járványügyi előírások 
miatt ünnepélyes tanévzáró 
helyett kis csoportokban, az 
osztályfőnöküktől vehették 
át a gyerekek a bizonyítvá-
nyukat.

1.a: Bagdács Lilla Boglárka, 
Csősz Botond, Gábor Ger-
gő, Lakatos Viktória Jázmin, 
Máthé Regina Mária, Méhész 
Léna Vivien, Paluska Anna, 
Pósán Zsófia, Szabó Boglárka 
Anna, Szabó Fruzsina

1.b: Bisi Zétény József, 
Kelemen István Zoltán, Ke-
lemen Péter, Lisztes Anna, 
Nagy Máté, Papp Gergő 
Zoltán, Pribilinszki Laura, 
Pupcsák Ábel, Szabó Anna

2.a: Ágoston Bence, Bányai 
István, Dorogi Csenge Hella, 
Gém Anna, Horváth Bende-
gúz, Nótin Zsófi, Suba Jázmin, 
Szatmári Gréta, Tóth Kornél, 
Tömöri Balázs, Tömöri Bol-
dizsár, Zakor Dorka

2.b: Ferkovics Lívia, Jéger 

Bálint, Koczák Zalán, Páll 
Hanna, Sándor Gergő, Varga 
Ádám, Vórincsák Dávid

3.a: Balázs Máté, Csányi 
Hanna, Erdei Sára, Piros 
Milán, Sajó Fruzsina, Szabó 
Nóra

3.b: Erdei Dorina, Grega 
Tamás, Győrösi Kornél Ist-
ván, Holhós Milán, Lengyel 
Ameli, Lengyel Lili Emma, 
Nagy Kristóf, Plavecz Zoé, 
Trencsényi Simon

4.a: Ádám Dominik, Hu-
nyadi Szabolcs Zsolt, Lakatos 
Ádám

4.b: Ágoston Sára, Balogh 
Nóra, Jäger Barbara, Picil 
Anna

5.a: Szilágyi Zsanett Judit
5.b: Bányai Luca, Kindris 

Karolina, Vórincsák Vivien 
Evelin

5.c: Gyalai László, Kopezda 
Kitti, Lukács Edina, Szabó 
Lili, Szilágyi Lili, Takács Máté

6.b: Horváth Adorján Zsolt, 

Plavecz Kincső, Szabó Nán-
dor Zoltán, Szarvas Eszter, 
Tömöri Marcell

7.a: Nagy Gréta, Sós Csaba 
Sándor

7.c: Ökrös Hanna, Szabó 
Tamás Barnabás, Zilahi Nán-
dor

8.a: Ács Panna, Bordás Sza-
bolcs

A ballagó Plavecz Kincső 
6 év kitűnő tanulmányi ered-
ményéért iskolánk díszok-
levelét vehette ét, míg Ács 
Panna, a diákönkormányzat 
leköszönő elnöke, kiemel-
kedő közösségi munkájáért 
kapott oklevelet. A Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zat díját Kis Anett és Nagy 
Veronika érdemelte ki. 
Mindannyiuknak gratulá-
lunk és további sikereket kí-
vánunk!

 
Tankáné Antal Irén

intézményvezető-helyettes

Színötös bizonyítványt vihettek haza

Hollóné Mézes Piroska 
személyében új piacfelügye-
lő kezdte meg működését 
a közelmúltban, aki Zudor 
Sándorné Margó áldozatos 
munkáját folytatja. A piac-

felügyelő feladatai közé tar-
tozik szombatonként hajnali 
fél öttől az árusok fogadása, 
az árusítóhelyek elfoglalásá-
nak segítése, a helypénz be-
szedése, számlák és nyugták 

elkészítése, a piacbontás ko-
ordinálása és a piacnak ott-
hont adó környezet óvása. Az 
új piacfelügyelőt bizalommal 
kereshetik az alábbi telefon-
számon: 06-20-465-3631.

Új piacfelügyelő kezdte meg a munkát

Vámospércs Városi Önkor-
mányzat és a Vámospércsi 
Református Egyházközség 
rendhagyó templomi orgo-
nakoncertet szervez 2020. 
augusztus 16-án (vasárnap) 
a református templomba. A 
koncert egyik különlegessé-
ge abban áll, hogy kezdési 
időpontját a szervezők este 
8 órára időzítik, így a kon-
cert nyitánya egybeesik a 
naplementével. A résztvevők 
együtt élhetik meg orgonaze-
nére a besötétülő, misztikus 
templomtérben való jelen-
létet, majd a fény újbóli el-
jövetelét: mindösszesen 100 
gyertyaláng világítja meg a 
zene útját, lélektől lélekig. A 
koncert, amelyen mások mel-
lett az orgona legnagyobb vir-
tuózának, Johann Sebestian 
Bachnak is elhangzik néhány 
műve, ingyenes. 

Orgonakoncert gyertyafényben


