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

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

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

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

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

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

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

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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Polgármesteri Napló

Vámospércsen hagyomány-
nyá vált, hogy az Idősek Napja 
alkalmából ünnepségre, közös 
vacsorára vagy színházi elő-
adásra hívjuk a település 60 év 
feletti lakóit! Tudjuk, nagyon 
sokan a koruk és egészségi ál-

lapotuk miatt már 
nem tudnak eljön-
ni, de lélekben biz-
tos velünk vannak, 
tudják, érzik, hogy 
gondolunk rájuk! 
A 2020-as eszten-
dő a világjárvány 
miatt még inkább 
felfokozta az egy-
másra gondolás 
és figyelés emberi 
és etikai paran-
csát! Most Idősek 
Napján – mindany-
nyiunk, de főleg 
az Ő biztonságuk 
érdekében – csak 
lélekben lehetünk 
együtt és nem fizi-
kai valóságunkban. 
Bízom benne, hogy 
közös erővel és az 
óv intézkedések 
maradéktalan be-

tartásával jövő ilyenkor szemé-
lyesen is köszönthetem Őket. 
Városvezetőként gyakran mon-
dogatom, hogy legnagyobb 
értéknek a településen az itt 
élő embereket tartom, külön 
tisztelettel és elismeréssel gon-

dolok a nyugdíjasainkra, aki 
életük munkájával teremtették 
meg számunkra ezt a szép, az 
övékéhez képest sokkal jobb 
világot, amelyben élhetünk!

Fontos, hogy felismerjük azt, 
hogy amit az életben elértünk, 
azt csupán részben köszön-
hetjük magunknak, nagyobb 
részben szüleinknek, nagy-
szüleinknek lehetünk hálásak 
érte. Ki ne emlékezne jószívvel 
dédnagyszülei történeteire, 
nagyanyja finom főztjére? Ők 
szüleinkkel együtt mindig 
mellettünk álltak és állnak, ha 
támogatásra, jó szóra van szük-
ségünk.

Munkánkat az elődök ered-
ményeire építve végezzük. 
A mi életünk is akkor tekint-
hető értékesnek, ha az idő 
előrehaladtával saját utódaink-
nak értékesebb világot, példát 
tudunk átadni. Mindennapi 
munkánkhoz az elődök nyújtot-
ta mintából meríthetünk hitet, 
erőt, bátorságot. Szebbé és re-
ménytelibbé teszik életünket, 
sokat segítenek nekünk tapasz-
talataik átadásával, véleményük, 
bölcsességük megosztásával.

Kedves Időseink! Most, ami-
kor befejezték a pályájukat, és 
megtették mindazt, amit meg-
követelt Önöktől az élet, ami-
kor esetleg támaszra szorul-
nak, kötelességünk szebbé és 
könnyebbé tenni az életüket! 
Nem csak a mindenkori Kor-
mánynak, de itt helyben a mi 
önkormányzatunknak is meg 
kell találnia azokat az eszkö-
zöket, mellyel pótoljuk vagy 
kiegészítjük a családi gondos-
kodást, élhetőbbé tesszük a 
környezetet, elérhetőbbé tesz-
szük azokat a szolgáltatásokat, 
melyekre előbb, vagy utóbb, 
de minden időskorúnak szük-
sége lesz! Ezért építettük a 
szakorvosi rendelőt, korszerű-
sítettük az orvosi alapellátást, 
vettünk betegszállító buszt, 
folyamatosan szépítjük, bővít-
jük az idősotthont, és szervez-
zük az otthonápolás, gondo-
zás feltételeit, és napi egyszer 
meleg étkezést biztosítunk az 
arra igényt tartók számára. 
Magyarország Kormánya meg-
valósította a rezsicsökkentési 
akciótervet és a „Nők40” in-
tézkedést, csak hogy a legfon-

tosabbakat említsem. Azt is 
tudom, hogy minden anyagi 
segítség és kedvezmény eltör-
pül családjuk törődése mel-
lett. Tudom, minden fájdal-
muk elmúlik, ha gyermekük, 
vagy kis unokájuk ölelő karja-
it érezhetik, ezért nagyon fon-
tos számunkra, hogy az idősek 
tiszteletére neveljük város-
unk fiatalabb nemzedékét! 
Éppen ezért Idősek Napján, a 
világjárvány idején hozzátok 
is fordulok, Fiatalok! Mindany-
nyian, köztünk pedig Ti is fe-
lelőséggel tartoztok idősebb 
családtagjaitokért, az ő egész-
ségügyi és lelki biztonságuk 
fenntartásáért! Tudom, fene-
kestől felfordult az életünk, 
tudom, hogy kényelmetlen a 
maszkot viselni, tudom, hogy 
a korlátozó intézkedések a fi-
atalságot sújtják a leginkább, 
tudom, hogy egy globális házi 
karanténban töltjük a min-
den- és ünnepnapjainkat. De! 
Jussanak eszünkbe szerette-
ink, szüleink és nagyszüleink 
és az ő irántuk való szeretet 
és hála segítsen át a minket a 
megpróbáltatásokon!

Kívánom, hogy valamennyien 
járuljunk hozzá a nemzedékek 
közötti, illetve a családon belüli 
emberi harmónia, odafigyelés, 
közösségi gondolkodás és össze-
tartozás megteremtéséhez, mely 
idős embertársaink szívét me-
legséggel, békességgel tölti meg. 
Őszinte szeretettel és tisztelettel 
kívánom, hogy derűsen és jó 
egészségben, a család nyújtotta 
örömökkel töltse a pihenés éveit 
városunk és térségünk minden 
szépkorú lakója! Végezetül en-
gedjék meg, hogy felhívjam va-
lamire a figyelmüket: van olyan 
alkotmány a világon, amelyikben 
az alábbi mondat szerepel: „a 
nagykorú gyermekek kötelesek 
rászoruló szüleikről gondoskod-
ni.” Ez a magyar Alaptörvény, 
magyar Alkotmány 2011 óta, és 
az a dolgunk, hogy megtanuljuk 
mi magunk, és megtanítsuk a 
gyermekeinknek, a következő 
generációnak így tisztelni az 
időseket. Isten éltessen minden 
magyar idős embert az Idősek 
Világnapján!

Ménes Andrea
polgármester

Szeptember 19-e piros be-
tűs ünneppé vált azon városla-
kók, Vámospércs vonzáskörze-
tében élők és a városba érkező 
természetszeretők életében, 
akik próbára tették képessé-
geiket a második alkalommal 
megrendezett Hajdú Portya tel-
jesítménytúrán. Vámospércs 
58,2 km2-nyi területe földraj-
zilag, társadalomföldrajzilag 
és kulturálisan is izgalmas ta-
lálkozási pontot képez azáltal, 
hogy a Hajdúság, a Nyírség, az 
Érmellék metszésében, az or-
szágszerte ismert gúthi erdő 
és a Kék-Kálló völgy határá-
ban fekszik. A települést min-
den irányból erdőségek, lige-
tek, zsombékos rétek, egykori 
nagy kiterjedésű mocsaras 
nyírvízlaposok maradványai 
ölelik. Vámospércs nem csak 
tájegységi kölcsönhatásait 
tekintve különleges, hanem 
a legkisebb régi hajdúváros-
ként, de a hajdúvárosok tömb-
jétől keletre szakadva mindig 
is a saját útját járta. Különfej-
lődésében nagy jelentőség-

gel bírt, hogy egyaránt érték 
hatások Debrecen, Nagyká-
roly és Nagyvárad felől is, az 
első világháború után pedig 
az országhatár szélére sod-
ródott. „Úgy gondolom, hogy 
meg kell találnunk és fel kell 
mutatnunk azokat a jellegze-
tességeket, amik különlegessé 
tehetik városunkat. Nekünk 
magunknak is a különössé-
geket kell számba vennünk, 
hogy különlegesként ismer-
hessük fel őket. Legyen szó 
akár a májusban virágzó, több 
száz hektárnyi akácerdőkről, 
a Kék-Kálló völgy különle-
ges növényvilágáról, köztük 
a fokozottan védett magyar 
kökörcsinről, vagy éppen a 
homoki nősziromról, homo-
ki vértőről, hínárliliomról. 
Vámospércs környéke tele 
van értékes erdőkkel, ligetek-
kel, olyan részekkel, ahová az 
ember nem, vagy csak alig tet-
te be a lábát, frissen átadott ki-
látókkal, amiket szinte nem is 
ismerünk. Saját környezetünk 
jobb megismerése és értéke-

ink felfedezése, az egészséges, 
sportos életmód népszerűsíté-
se sarkalt arra minket, hogy ta-
valy, kimondottan hagyomány-
teremtő szándékkal elindítsuk 
a Hajdú Portya nevű gyalogos 
teljesítménytúránkat” – fogal-
mazott Ménes Andrea polgár-
mester. „Tavaly a város dél-ke-
leti és észak-keleti mezsgyéjén 
vitt az utunk, idén a portyázók 
egy 18 km-es rövid túra és egy 
33 km-es hosszú túra segítsé-
gével járhatták be a település 
nyugati és északi határát, érint-
ve a Hármashegyi Pihenőcent-
rumot és a nyírmártonfalvai 
Reviczky-ligetet is. A mintegy 
60 induló közül 13 fő vállal-
kozott a 4/5-nyi maratont (33 
km) kitevő megmérettetésre, 
sikerrel! Örömmel tapasz-
taltuk, hogy idén is érkeztek 
érdeklődők Budapestről, 
Debrecenből, Bagamérból, 
Nyírmártonfalváról, sőt egy, 
az El Camino-t megjárt zarán-
dok is velünk tartott. És ter-
mészetesen nem feledkezhe-
tünk meg arról a 4 négylábú-

ról sem, akik üde színt vittek 
ebbe a szombatba. Jövőre egy 
harmadik útvonal segítségé-
vel szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet a környékünkben és 
környezetünkben rejlő szép-
re” – nyilatkozta lapunknak a 
Portya egyik főszervezője, So-
mogyi László Gábor. „Meglepő 
volt számomra, hogy milyen 
közel van hozzánk gyalogosan 
Hármashegyalja. A „HP”-s útvo-
naljelzésekkel bárki bármikor 
könnyen eltalálhat most már 
Magyarország egyik legszebb 
fa kilátójához. Közösen tárult 
fel előttünk, a megismerés vá-
ratlan örömével sok kulturális 
érték a menetelés során. Pél-
dául 9 kilométeren keresztül a 
Zsuzsi vonat nyomvonalán ha-
ladtunk Hármashegyalja és a 
nyírmártonfalvai Melánia-meg-
álló között. Habár a síneket 
régen felszámolták, időnként 
láthatóvá váltak a régi talpfák 
is. Különleges lépésélmény 
volt, éreztem az alattunk futó 
szerkezetet. A Reviczky-liget 
Mária kegyhelyének spirituá-

lis energiái sok portyázóra ha-
tással voltak, akárcsak Revicz-
ky Éva előadása családjáról és 
a közeli kastélyról” – vallott 
a Portya másik főszervezője, 
Korpa Tamás.

A Hajdú Portya résztvevői 
oklevélben, kitűzőben része-
sültek, az ellenőrző pontokon 
frissítők és egyedi tervezésű pe-
csételők várták a túrázókat, ne-
vezési díj idén sem volt. Külön 
köszönettel tartozunk a szerve-

zésben nyújtott segítségükért 
az alábbi személyeknek: Almási 
Sándor, Ács Judit, Ács Panna, 
Balogh István, Diósné Kozma 
Erzsébet, E. Póik Márta, Hajdú 
Zoltánné, Jóga Attila, Kiss Imre 
Sándorné, Kovács Sándor, La-
katos József, Lakatosné Papp 
Hajnalka, Ökrösné Kovács 
Gyöngyi, Nagy Judit, Nagyné 
Oláh Edit, Oláh Marianna, Papp 
Jánosné, Szőcs József, Szőcs 
Zsolt, Vámos Istvánné.

Másodszor portyáztak Vámospércsen a hajdúk

A világjárvány második hullá-
ma belopakodott a mindennapi 
életünkbe, talán még nagyobb 
veszélyt jelent, mint tavasszal 
a kirobbanásakor. Voltak olyan 
nyári napok, ahol a nullához 
konvergált az új esetek száma, 
és több napig megnyugvással 
tapasztalhattuk, hogy nem volt 
halálos áldozat.

Belendült a nyaralási kedv 
és beindult a partiszezon, ami-
nek meg lett a következménye, 
bár titokban mindenki abban 
bízott, hogy megússzuk. Ez a 
jelenkori pandémia azonban 

alattomosabb, nem produkál 
súlyos eseteket szerencsénk-
re, de képes akár lebénítani az 
egész gazdaságot és vele együtt 
az országot is. Újabb iskolai be-
zárások és további szigorítások 
nyomában megismétlődhet a 
pánikhangulat, amit minden-
képpen el kell kerülni. 

A fiatalok lazábban kezelik, 
igaz könnyebben is viselik a 
fertőzés következményeit, de 
a körülöttük lévők, szülők és 
általában az idősebb korosztály 
már nagyobb veszélynek van 
kitéve. Ezért egyszerűen be kell 

tartani a térbeli korlátokat és 
viselni kell a maszkot, bármeny-
nyire is kellemetlen, mert rob-
banásszerű fertőzési hullám is 
kialakulhat. 

Debrecenben és vele együtt 
a megyében megugrott a fertő-
zések száma, és meghaladja a 
kétezret a karanténba kénysze-
rültek száma, ami aggodalomra 
ad okot. Az egyetemisták között 
rengeteg a külföldi és más tele-
pülésről érkezett diák, a fiatalabb 
felnőttek mozgalmasabb élete is 
eredményezheti a fertőzöttek 26 
év körüli átlagéletkorát.

A karanténból elég körül-
ményes és hosszú időbe kerül 
a kilépés, ezért is kell hatósági 
árral szabályozni a PCR teszt dí-
ját, mert a kellemetlenség mel-
lett drága is a visszatérés.

A járványhelyzet kezelésé-
re felkészültek a szakszolgá-
latok és az ellátórendszerek, 
de mindenképpen el kellene 
kerülni a nagyobb hullámot, 
mert leállhat a gazdaság és az 
eddigi jelentős ágazati gazda-
sági kiesések nagymértékben 
ronthatják a jövőbeli terveket, 
kilátásokat.

A nemzeti konzultáció visz-
szaigazolta az eddigi intézke-
dések helyességét és kijelölte 
a további irányokat, melyek 
egyértelműsítik, hogy a gazda-
ságnak és következményeként 
az országnak működnie kell. 
Ezért tisztelettel kérem, hogy 
mindenki tartsa be a korlá-
tozó intézkedéseket, legyen 
fegyelmezett és együttmű-
ködő, akkor elkerülhetjük a 
nagyobb problémákat!

Tasó László
országgyűlési képviselő

A gazdaságnak működnie kell



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. augusztus 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 56 560
Ifj. Sós János 8332013429 4289 Vámospércs, Temető utca 7. 187 185
Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs, Acsádi utca 7. 131 771
Id. Menyhért András 8363750972 4287 Vámospércs, Víg utca 5. 96 787

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

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom utca 634 975
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: 1 499 678

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. augusztus 31-ei állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

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. 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

Összesen: 3 211 668

Házasságkötések:
Téglási szabolcs és gujás Réka

szaRvas gáboR és bányai kiTTi

jakab józsef és ludman eRika

Akik már nincsenek közöttünk:
kiss imRe

anTal sándoR

szilasi józsef

Zsanda Mihályné (Bőde BorBála)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Kiss imre

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

AntAl sándor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

szilAsi József

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Zsanda Mihályné (Bőde BorBála)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Tájékoztatás igénybe vehető 
ösztöndíjakról, támogatásokról

1) Bölcsődei, óvodai- és iskolakezdési támogatás
Az Önkormányzat a településen állandó lakóhellyel, vagy tartóz-

kodási hellyel rendelkező, de életvitelszerűen Vámospércs települé-
sen él,  bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő, valamint 
általános és középfokú iskolai tanulói jogviszonyban lévő gyerme-
kek részére bölcsődei, óvodai és iskolakezdési támogatást állapíthat 
meg kérelemre – évente egy alakalommal – akinek a családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyug-
díjminimum mindenkori legkisebb összegének ötszörösét 
142.500 Ft-ot, egyedül élő esetén hétszeresét 199.500 Ft.

A támogatás mértékét a Képviselő-testület határozza meg.
Támogatásra nem jogosult az a középfokú iskolai tanulói jogvi-

szonyban lévő gyermek, aki az önkormányzati rendeltben szabályo-
zott tanulmányi ösztöndíjban részesül.

A bölcsőde, óvodai- és iskolakezdési támogatás megállapítása 
iránti kérelem benyújtható a Vámospércs Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában ügyfélfogadási időben 
(Vámospércs, Béke u 1. fsz 4 ajtó), vagy postai úton. A kérelmek 
beadásának határideje: szeptember 30.
2) Települési Tanulmányi Ösztöndíj Támogatás Középfokú 

Oktatási Intézményben Tanulók részére
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 

75/2020. (VIII.24.) számú határozatával – a település népességmeg-
tartó erejének erősítése érdekében a Vámospércs városban élő 
azon középfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván 
települési tanulmányi ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek a 
pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.

Az ösztöndíjban részesítés feltételei:
1.) Vámospércs közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel  rendelkezik és életvitelszerűen ott él.
2.) Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében közép-

fokú iskolarendszerben,  nappali tagozaton tanul (gimnázium, 
szakközépiskola, szakgimnázium, szakiskola 9- 10. év-
folyam stb.) (Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a 
hagyományos,  négyosztályos középiskolai képzésnek megfe-
lelő első évfolyamtól lehet pályázni)

3.) Követelmény, hogy a pályázat benyújtását megelőző iskolai fél-
évének tanulmányi  átlageredménye (magatartás és szor-
galom jegy nélkül) minimálisan 4,00 legyen. 

4.) A tanulmányokat folytató gyermek családjában az egy főre eső 
jövedelem összege  nem éri el az öregségi nyugdíj min-
denkori legkiesebb összegének hétszeresét (2020. évben 199.500 
Ft)
Maximális támogatási összeg: 50.000 Ft/félév. A támogatás mér-
téke az önkormányzat tárgyévi költségvetésében rendelkezésre 
álló összeg mértékéig kerül megállapításra. A pályázatok beadá-
si határideje és módja: 2020. 09. 25. postai úton, vagy személye-
sen a Polgármesteri Hivatal Szociális irodáján.

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díj felsőoktatásban hallgatók részére

Az Innovációs és Technológia Minisztériuma 2021 évre ismét 
meghirdette az önkormányzatok részére az Ösztöndíjrendszerhez 
való csatlakozás lehetőségét. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten tör-
ténjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a 
rászorultságot elbírálni.

Az „A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén lakó-•	
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelent-
kezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappa-
li munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, il-
letve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az 
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz egymást követő tanulmányi 
félév 2020/2021. tanév második féléve, illetve 2021/2022. tanév 
első féléve.
A „B” típusú pályázatra az önkormányzat területén lakhellyel •	
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, (a 2020/2021. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvé-
telt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik 
a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben 
teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a •	
2021 évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. 
tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartalma 3x10 hónap, azaz hat egymást kö-

vető tanulmányi félév (2021/2022 tanév, a 2022/2023. tanév és a 
2023/2024. tanév). Az Önkormányzat 2001-től évente csatlakozott 
az Ösztöndíjrendszer fordulóihoz, a 2021 évi fordulóhoz is csatla-
kozni kívánunk, a csatlakozási nyilatkozatot 2020. október 1-jéig kell 
elküldenünk a Támogatás kezelő részére. 

A Támogatáskezelő 2020. október 6-ig közzéteszi a „Bursa 
Hungarica” felületen a csatlakozott települések nevét, eztán van le-
hetőségük a pályázók a pályázati űrlapot kitölteni a rendszerben. 
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázati és 
Együttműködési Rendszerben (EPER-BURSA rendszer) egyszeri pá-
lyázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.
hu/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati 
években regisztráltak a rendszerben, nem kell nekik újra regisztrál-
ni, ők a meglévő felhasználónév és jelszóval léphetnek be a rend-
szerbe. A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Irodáján 2020. november 5-ig lehet benyújtani.

Korrekció
A Vámospércsi Hírek 2020/augusztusi számában az Anyaköny-

vi Hírek között tévesen jelent meg egy közlemény. Helyesen: Akik 
már nincsenek közöttünk: Erdei Lajosné (Sándor Margit), Szutor 
Lajos. Az érintettek megértését köszönjük.

Szarvason jártunk!
A JenTravel szervezésében Szarvason tett látogatást a 

vámospércsi kirándulócsapat. A csapat egyik oszlopos tagja, 
Lakatosné Papp Hajnalka egy Vámospércsi Hírek példányt is el-
vitt az útra.

Háziorvosi, orvosi ügyeleti és védőnői 
elérhetőségek

Tisztelt Betegeink! Dr. Suba László és az orvosi ügyelet telefon-
száma: 06-52-210-018. Dr. Kovács Dominika Lilla doktornőt a 06-
52-252-827-es elérhetőségen érhetik el! A védőnői szakszolgálat 
telefonszáma: 06-52-211-137.

A Fogászati rendelés elérhetőségei
Tisztet Betegeink! Kasza Zsuzsa doktornővel és Holp Balázs 

doktor úrral a 06-52-252-827-es telefonszámon keresztül tudnak 
előzetesen konzultálni. Fogászati kezelés előtt kötelező a telefo-
nos időpont-egyeztetés. Az időpontra pontosan kell érkezni!

Házi gyermekorvosi rendelés
Előreláthatóan 2020.10.05.-től a házi gyermekorvosi rendelés visz-

szaáll az eredeti rendelési időre. Vagyis: hétfőn 8 és 12 óra között, 
kedden 14 és 18 óra között, szerdán 8 és 12 óra között, csütörtö-
kön 14 és 18 óra között, pénteken 8 és 12 óra között rendelünk. 
Tanácsadásra hétfőn és szerdán kerül sor 12 és 14 óra között. A 
szülő a rendelésen való személyes megjelenés előtt mindenkép-
pen telefonon egyeztessen a házi gyermekorvossal (06-52-210-
708)! A kistérségi gyermekgyógyászati szakrendelés ideje: hétfőn 
14 és 17óra között, csütörtökön 11 és 14 óra között.

A fenti rendelési időpontok a járványügyi helyzet változásával 
bármikor módosulhatnak.

Dr. Mechler Andra
házi gyermekorvos

„Minden éjszaka és hajnal véget ér,
S míg szívünk dobban,
Te örökre benne élsz.”

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára

(2006. október 10.)

FAGYAL BARNA
halálának tizennegyedik évfordulóján

szerető családod

Köszönjük mindazoknak,
akik emlékedet őrzik és ápolják

Fájó szívvel emlékezünk

Csányi István
1955-2016

utolsó földi napjára

„Én nem haltam meg,
az … ami nektek voltam,
még mindig az vagyok.
Nevezzetek a nevemen,

beszéljetek hozzám.
Olyan könnyen és egyszerűen,

 ahogy mindig.
Nevessetek és gondoljatok rám,

Hiszen én itt vagyok veletek, csak én
az Út másik oldalán megyek.”

Bánatos felesége és családja

Magatartási kódex a koronavírus ellen
A most zajló második vírushullámban sokat tehetünk a saját és em-

bertársaink egészségéért! 

A legfontosabb szabály: viseljünk maszkot az üzletekben, tömeg-	–
közlekedési eszközökön, bevásárlóközpontok területén, mozik-
ban, színházakban, ügyfélszolgálati irodákban és alapvetően min-
den olyan élethelyzetben, ahol a másfél méteres távolságot nem 
tudjuk tartani, főleg ha idős rokonokat látogatunk meg. Maszk-
viselésnél mindenképpen fontos a száj és az orr együttes eltaka-
rása. Ha a maszkot levesszük dobjuk a szemetesbe, vagy tegyük 
nejlonzacskóba és otthon mossuk ki!
A kézmosás minél gyakrabban, folyó meleg vízzel és szappannal 	–
történjen. Hatékony alkoholtartalmú kézfertőtlenítő szerrel (fo-
lyékony vagy gél) alaposan, legalább 30 másodpercig dörzsöljük 
a szert a kezünk teljes felületén.
Ha a köhögés vagy tüsszentés idején maszkot viselünk, akkor is 	–
tegyünk a maszk elé zsebkendőt, vagy használjuk a könyökhajla-
tunkat. Utána a lehető leghamarabb cseréljünk maszkot és mos-
sunk kezet.
Textilkesztyű viselése a fertőzések ellen nem véd.	–
Használjunk vírus ellen is hatékony fertőtlenítőszereket, fertőtle-	–
nítő törlőkendőket otthonunk takarítása során.
Otthonunkat, munkahelyünket fertőtlenítsük minél gyakrabban.	–
Kerüljük a fölösleges közvetlen testkontaktusokat, a hagyomá-	–
nyos üdvözlési formákat (pl.: puszi, kézfogás), valamint a saját arc, 
szem, száj érintését.
Szellőztessünk rendszeresen. 	–
Lehetőleg csak szabadban sportoljunk, és kerüljük az olyan alkal-	–
makat, amikor sokan vannak zárt térben.
Amit lehet, elektronikusan vásároljunk meg vagy fizessünk ki.	–



Honismereti kutatásaink 
újabb fejleményeként örömmel 
számolhatunk be arról, hogy 
Lencz Géza professzor mellett 
egy másik, Vámospércshez kö-
tődő tudós is látókörünkbe ke-
rült, aki szintén eljutott az egye-
temvezetési piramis csúcsára a 
20. század első felében, vagyis 
rektori tisztséget tölthetett be. 
Mitrovics Gyuláról van szó, 
a magyar esztétikatudomány 
egyik legjelentősebb alakjáról. 
Feltehető az obligát kérdés: 
mit jelent a vámospércsi kötő-
dés Mitrovics esetében? Mie-
lőtt válaszokat kínálnánk erre, 
röviden bemutatjuk a korszak-
alkotó tudós portréját.

Mitrovics Gyula filozófus, 
esztéta, neveléstudós, egyete-
mi tanár, pedagógiai író, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
tagja Sárospatakon született 
1871-ben és 1965-ben hunyt el 
a németországi Stuttgartban 
93 évesen. Édesapja idősebb 
Mitrovics Gyula református lel-
kész, édesanyja Botka Emilia. 
Gimnáziumi tanulmányait 
szülővárosában végezte, majd 
1889 szeptemberben a buda-
pesti egyetem bölcseleti kará-
ra iratkozott be, ahol Beőthy 
Zsolt, Gyulai Pál és Pasteiner 
Gyula tanárai hatottak szelle-

mi fejlődésére. Az 1890-1891-
es tanév első félévét a bécsi, a 
másodikat a berlini egyetemen 
töltötte, főleg klasszika-filoló-
giát és ókori művészettörténe-
tet hallgatott; közben nagyobb 
utazásokat is tett. 1893-ban 
esztétikából, magyar irodalom-
ból és művészettörténetből 
bölcseletdoktori szigorlatot 
tett. 1893 szeptemberben a 
sárospataki református főis-
kolán gimnáziumi helyettes 
(később rendes) tanárként 
nyert alkalmazást. 1897-ben 
feleségül vette Makláry Pap 
Miklós tankönyvíró és gim-
náziumi tanár leányát, Ilonát. 
Több ízben tett tanulmányutat 
egyházkerülete, majd a Magyar 
Tudományos Akadémia segít-
ségével Ausztriában, Német-
országban és Olaszországban. 
1904-től a miskolci felsőbb le-
ányiskola igazgatója volt, majd 
1909-től a debreceni kollégium-
ban tanított. 1914 és 1918-ban 
között a kollégium könyvtárát 
igazgatta. 1917-ben egyetemi 
magántanár lett, majd 1918-tól 
a pedagógia nyilvános rendes 
tanárává nevezték ki a deb-
receni egyetemen, 1940-41-
ben az egyetem rektoraként 
tevékenykedett. Ezt követően 
nyugdíjba ment. Elnöke volt a 

Magyar Esztétikai Társaságnak, 
megalapította az Esztétikai 
Szemlét, amit 1935 és 1938 kö-
zött szerkesztett is. 

Vámospércsi kötődése: 
Vámospércsi Anno soroza-
tunkban közöltük újra a Kis 
Ujság „Két tűzeset egy napon 
a vámospércsi lelkészlakban” 
című cikkét, ami 1928. szep-
tember 27-én jelent meg. A 
cikk beszámol a tűz megfékezé-
sében jeleskedő személyekről, 
köztük dr. Mitrovics Gyuláról 
is. Mitrovics alakja a szintén e 
sorozatban közölt, Pannonhal-
mi Béla vámospércsi baptista 
prédikátorra emlékező cikk-
ben is előkerült, mint Pannon-
halmi legjobb barátja, „a köz-
tiszteletnek örvendő Mitrovics 
doktor”. A vámospércsi orvos 
utáni kutakodásunk nem várt 
eredményeket hozott. Kiderült 
ugyanis, hogy Mitrovics doktor 
úr – a szintén ugyanezt a nevet 
viselő – Dr. Mitrovics Gyula 
akadémikus, az esztétikatudo-
mányok professzorának fia. 
Újabb nyomokat találtunk 
Bolvári-Takács Gábor kiváló 
tanulmányában, amelynek a 
címe: Mitrovics Gyula akadé-
miai tagságának megszűnése, 
1947. A tanulmányból kiderül, 
hogy a II. világháborút követő-

en Mitrovics ellen koncepciós 
pert indított a berendezkedő 
kommunista állam, aminek 
következtében a Magyar Tu-
dományos Akadémiában be-
töltött tagságáról lemondani 
kényszerült. Szintén innen 
tudjuk a következő életrajzi 
tényt: Mitrovics a katedráról 
1941-ben, rektori megbízásá-
nak lejártakor vonult vissza, de 
a Magyar Esztétikai Társaság el-
nöki tisztét megtartotta. Buda-
pesten, illetve Vámospércsen 
élt, majd hazaköltözött Sáros-
patakra. A ’40-es évek végén 
Nyugat-Németországba távo-
zott, 1965-ben Stuttgartban 
halt meg. Feltételezhetően 
Vámospércsen a fiánál, a kör-
orvosi tisztséget betöltött 
ifjabb Mitrovicsnál lakott. A 
vámospércsi címére érkezett 
meg az akadémiai kizárási in-
dítvány is. A kizárást megelő-
zendő Mitrovics önként mon-
dott le MTA-s tagságáról, majd 
szintén Vámospércsre érkezett 
Voinovich Géza akadémiai fő-
titkár levele, amelyben sajnál-
kozását fejezte ki Mitrovics le-
mondása miatt. A vámospércsi 
szál ezzel nem ér véget Dr. 
Mitrovics Gyula egyetemi ta-
nár sorsát illetően. Pár napja 
bizonyosodott be számunkra 

a Vámospércsi Református 
Egyházközség dokumentu-
mait vizsgálva, hogy a Nyugat-
Németországban 1965. már-
cius 18-án elhunyt Mitrovics 
professzor földi maradványai 
fölött 1965. december 12-én 
Nagy Károly vámospércsi re-
formátus lelkész mondott te-
metési beszédet, majd felesége 
– Makláry Pap Ilona – sírjában 
nyert végső nyughelyet. Az 
egyházi bejegyzésben még a 
következők szerepelnek: a ha-
lál oka (elaggás, 93 éves volt), 
a stuttgarti címe (Alexander 
Strasse 9/8), valamint az aláb-
bi két közlemény: „id. Dr. 
Mitrovics Gyula / Makláry Pap 
Ilona özvegye / nyug. egyetemi 
professzor”, „Stuttgartban halt 
meg. / Ottani hamvasztás után 
hamvait szállították / itt nyug-
vó felesége sírjába.” Az alábbi 
következtetéseket fogalmaz-
hatjuk meg: 1) Vámospércsen 
nyugszik (vagy egy ideig itt 
nyugodott) az egyik legismer-
tebb, nemzetközi szinten is je-
lentős tudós; 2) már a felesége 
is ide lett eltemetve, 3) feltéte-
lezhetően azért, mert idősebb 
korukban vámospércsi orvos-
ként tevékenykedő fiúk köze-
lében éltek. Síremlékük lokali-
zálása folyamatban van.

Még egy adalék: Ér-
dekes sorspárhuzam a két 
vámospércsi kötődésű egye-
temi rektor, Dr. Lencz Géza 
és Dr. Mitrovics Gyula között, 
hogy mindkettőjük 1-1 leszár-
mazottja Vámospércsen lett 
orvos. Lencz esetében uno-
kaöccse, akit szintén Lencz 
Gézának hívtak, Mitrovics 
esetében a fia, akit szintén a 
Mitrovics Gyula nevet viselte. 
Míg Lencz Géza Vámospércsen 
született, Mitrovics Gyulát 
Vámospércsen helyezték örök 
nyugalomra – ekként alkot fur-
csa keretes szerkezetet a két 
korszakos jelentőségű tudós 
Vámospérccsel.

Vámospércsi ki kicsoda? – Mitrovics Gyula akadémikus

A II. Bocskai István Honis-
mereti és Szülőföldkutató tá-
bor lakói a Halász Margit írónő, 
városunk díszpolgára által ve-
zetett mondaíró foglalkozáson 
újraírhatták, saját fantáziájukat 
felszabadítva, csodás fordu-
latokkal fűszerezve a Bocskai 
család eredetmondáját. A tábo-
ri zsűri döntése értelmében a 
legjobb írás, amelynek szerzői 
Ács Panna, Ménes Gréta és 
Szilágyi Ádám, megjelenhet a 
Vámospércsi Hírekben. Íme a 
győztes mű:

Egyszer volt, hol nem volt, ta-
lán igaz sem volt, Kolozsvár ha-
tárában élt egyszer egy nagyon 
szegény család, még a temp-
lom egereinél is szegényebbek 
voltak. Történt egyszer aztán, 
hogy a szegény asszony terhes 
lett. Egész terhessége alatt félt, 
nehogy egynél több gyermeke 
szülessen, hiszen egyet sem 
tudna, nemhogy többet, felne-
velni. Teltek múltak az idők, és 
a gyermekek világra jöttek. Az 
asszony nagy keservére, egy 
helyett hét gyermek született. 
A férjjel nagyon tanakodtak, 
s nagy bánatukban arra jutot-
tak, hogy nem tarthatják meg 
a gyermekeket. Mivel nagyon 
szerették őket, szinte a sem-
miből is sikerült adni nekik 
valamit útravalóul: mindegyik 

gyermek kapott egy vörös-
rézből készült pici, de annál 
csodásabb, egyforma láncot. 
Fájó szívvel, de nagy nehezen 
elengedték a pici gyermekeket. 
Mindegyik gyermek jó helyre 
került. Az egyiket, a kovács kap-
ta. A másikat a szomszéd Babi 
néni. A város pékjének, Antal-
nak is jutott. Kettő gyermek a 
közeli falusiakhoz került. Egy 
gyermeket megtartottak. A leg-
kisebb és a legszebb gyermeket 
a helyi bánnak adták. Az idők 
teltek, múltak, és a hét pici 
gyermek felnőtté vált. A bánék 
gyermeke, István, nagyon sokat 
tanakodott a lánca jelentésén... 
Midőn egyszer a környéket 
járta, szembe találkozott egy 
vele hasonló, azonos nyaklán-
cú fiatalemberrel. Nem be-
széltek, csak a hasonlóságokat 
figyelték, és azt érezték, hogy 
valahonnan ők már ismerik 
egymást. István, aki kiderült, 
hogy a Bocskai nevet viselte, 
egyszer csak azt hallotta, hogy 
a nemrég meghalt ötvösmester 
mesélte, hogy egyszer ő bizony 
hét darab réz nyakláncot ké-
szített hét pici gyermeknek. 
Mindegyik nyakláncon egy ki-
csiny rózsaszirom volt. István 
rögtön felkereste az egykori öt-
vös műhelyét valamilyen nyom 
után kutatva. Megtalálta a vi-

rágos nyaklánc tervrajzát, és 
az alapján kihirdette azt, hogy 
akinek ilyen ritka, vörösrézből 
készült rózsás nyaklánca van, 
az jelenjen meg a kolozsvári 
bánéknál a nemsokára megtar-
tandó ünnepségen. Elérkezett 
az ünnepség napja... A várme-
gye összes nemese megjelent 
Bocskaiéknál. Ünnepeltek, vi-
gadoztak, mígnem egyszer csak 
megjelent hat idegen, szinte 
egyforma férfiú. Elmondták 
azt, hogy nekik mindnyájuk-
nak egyforma nyakláncuk van, 
és Istvánhoz jöttek. Az egyik, 
„testvér’” elő-
vett egy lan-
tot, és regölni 
kezdte az ő 
és testvérei 
sanyarú törté-
netét, szegény 
szüleik nehéz 
helyzetét... Sze-
gény Bánné, az 
igazság halla-
tán rosszul lett, 
és azon percen 
összeesett, szí-
ve szakadtában 
elhunyt. A mu-
latságot gyász 
váltotta fel, de 
még is volt a 
t ö r t é n e t b e n 
öröm.... A hét 

testvér, akik a szüleik áltál ké-
szíttetett lánc segítségével is-
merték meg egymást, mind be-
költöztek a Bánék otthonába, 
megkerestek az igazi szüleiket. 
Akik persze nem akartak hinni 
a szemüknek. A hét testvér ma-
gukhoz költöztette az édesany-
jukat és az édesapjukat. Még 
most is élnek, ha meg nem 
haltak. Ezt a mesét még Kalári 
nénénk mesélte nekünk Bu-
kovinában, nem tudjuk, hogy 
mennyi igaz belőle... Aki nem 
hiszi, járjon utána. Itt a vége, 
fuss el véle!

Újraírták a Bocskai család eredetmondáját!Tájékoztató a COVID-19 koronavírussal 
kapcsolatban

Tisztelt Vámospércsiek!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy városunkban is 
megjelent a COVID-19 vírus. Az igazoltan fertőzött személy lakóhe-
lyén enyhe tünetekkel járványügyi megfigyelés alatt áll. Az illetékes 
hatóságok végzik a kontaktkutatást és a szükséges óvintézkedéseket 
az előírásoknak megfelelően megteszik. A fertőzött személy kilété-
ről, beazonosíthatóságra alkalmas információkról személyiségi- és 
adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban tájékoztatást nyújtani. 
Kérem szíves megértésüket!

Tekintettel arra, hogy a vírust bárhol és bárkitől el lehet kapni, 
kérem, hogy a járványügyi előírásokat betartani szíveskedjenek!

Ahol szükséges, mindenki viselje a maszkot: üzletekben, gyógy-	–
szertárakban, egészségügyi és szociális intézményekben, tömeg-
közlekedési eszközökön, ügyfélfogadási helyeken, színházban, 
moziban.
Tartsuk be az alapvető higiéniai előírásokat, mossunk gyakran, 	–
alaposan kezet, használjunk kézfertőtlenítőt, tartsuk a megfelelő 
védőtávolságot, ha rosszul érezzük magunkat, ne menjünk em-
berek közé!
Az idősotthonunkban látogatási tilalmat rendeltünk el!	–
A telefonon való gyógyszerfelírás a továbbiakban is működik, 	–
amennyiben háziorvosukat nem érik el, 14.00 óra után a követ-
kező telefonszámot is hívhatják: 06-20-430-76-69.
A 65 éven felüli helyi lakosok kérhetnek segítséget ügyintézés-	–
hez, bevásárláshoz, igényüket a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálathoz telefonon jelezhetik, a 06-20-447-94-41-es számon.
A hivatali ügyintézést igyekezzenek elektronikus úton végezni, 	–
az épület elé helyeztünk el adatlapokat, kitöltést követően az ott 
elhelyezett ládába bedobhatják, így elkerülhetjük a személyes 
kontaktust!
Beteg gyereket óvodába, iskolába ne engedjünk, a kapuban tör-	–
ténő hőmérsékletmérést követően egészséges gyermek léphet 
csak az intézménybe! Az intézményekben alkalmazandó szabá-
lyokról, szülőként mindenki részletes tájékoztatást kap.
Nyomatékosan kérem Önöket, hogy higgadt és együttműködő 

magatartásukkal városunk köznyugalmának megtartásához a lehe-
tő legnagyobb mértékben hozzájárulni szíveskedjenek!

Ménes Andrea
polgármester

Tisztelt Lakosság!
A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központban, az idősek vé-

delme érdekében, 2020. augusztus 18. napjával kezdődően látoga-
tási és kijárási tilalom lépett életbe, fenntartói és intézményvezetői 
jogkörben elrendelve, az egyre emelkedő Covid-19 vírusos megbe-
tegedések száma miatt. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján, az 
országos tisztifőorvos 2020. szeptember 07. napjától, ugyancsak 
látogatási és kijárási tilalmat rendelt el Magyarország valamennyi 
fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intéz-
ményében az új koronavírus miatt.Az intézkedés meghozatalára a 
fokozott védelemre szoruló csoportba tartozók életének és egészsé-
gének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében volt szükség.

A határozat alapján, a Vámospércsi Szociális Szolgáltató 
Központ intézményében, látogatási és kijárási tilalom lépett 
életbe, mely visszavonásig érvényes. Az intézmény területé-
re, csak a dolgozók léphetnek be, a megfelelő higiéniai sza-
bályok betartásával.

A bentlakásos intézmény lakói hozzátartozóikkal, ismerőseikkel, 
a látogatási tilalom visszavonásáig személyesen nem, csak telefo-
non, illetve interneten keresztül tarthatják a kapcsolatot. Az eljárás 
rend alapján, a hozott csomagok, csak fertőtlenítés után kerülhet-
nek lakóinkhoz. 

Az intézmény, betartva a Nemzeti Népegészségügyi Központ elő-
írásait, felkészült a következő időszakra. Az orvosi ellátás biztosítása 
folyamatos, a dolgozók a megfelelő higiéniai szabályok betartásával 
végzik munkájukat.

Az intézményben működő Támogató Szolgálat, továbbra is vál-
tozatlanul biztosítja a lakosság szállítással kapcsolatos igényeit. A 
nappali ellátás tagjaival, Polgárné Nagy Elvira, folyamatosan tartja 
a kapcsolatot.

Pigniczki Mónika
intézményvezető

Huszonnyolc fiatal vett részt 
augusztus elején azon a tábo-
ron, amelyet Tivadaron, a Ház 
az Élő Vízhez Református Ifjúsá-
gi Üdülőközpontban tartottak. 
A többségében vámospércsi 
ifjak, néhány nyíracsádi tár-
sukkal kiegészülve a környék 
felfedezése mellett egy lelki 
utazáson vettek részt. Evezés, 
kerékpározás, buszos felfede-
ző túra. Többek között ezeken 
a programokon vehettek részt 
a Vámospércsi és Nyíracsádi 
Református Egyházközség fi-
ataljai az öt napos augusztusi 
táboron, egy pályázatnak kö-
szönhetően térítésmentesen. 
Kalandokban, élményekben, 
a sport nyújtotta kellemes fá-
radtságban gazdag volt a tábor, 
ahol megismerkedhettek a 
Felső-Tisza vidékének egy sze-
letével. A Magyar Református 
Szeretetszolgálat önkéntesei, 
valamint egy hagyományőrző 
egyesület egy-egy tematikus 
napot tartott az ifjak számára, 
ahol a diakóniát, mint reformá-
tus örökséget, illetve magyar 
történelmi örökségünket hoz-
ták közelebb a résztvevőkhöz 
interaktív és játékos formában. 
Önfeledt nevetés és evezőlapát-
ok csapódása borzolta az Öreg-
Túr csendes vizét a kenuzás 
alkalmával, ahol a csapatmunka 
megtapasztalása mellett bepil-

lantást kaphattak a fiatalok a 
Kis-Túr semmihez sem hason-
lítható, szemet, szívet, lelket 
gyönyörködtető élővilágába, 
különleges hangulatába. A bu-
szos kirándulás során megis-
merkedhettek a szatmári táj 
jellegzetességeivel és ősi örök-
ségeivel. A kerékpártúra so-
rán – amely egy újabb sportos 
kihívást jelentett – a penyigei 
Lekvárdában megkóstolhatták 

a híres szatmári szilvalekvárt 
is. A sok vízi és szárazföldi ka-
land mellett nagy hangsúlyt 
kapott a lelki elmélyülés és él-
ményszerzés is. Az esti áhítatok 
és az azt követő beszélgetések 
jó alkalmat nyújtottak a hitbé-
li megerősödéshez, kérdések 
felvetéséhez és azok megvála-
szolásához. Az esték során az 
Istentől kapott örökség volt a 
téma, hogy miért is nevezhet-

jük mi keresztyének magun-
kat Krisztus örököstársainak, 
Isten örököseinek. A vasárnap 
délelőtti különleges úrvacsorai 
közösség iránytűt adhatott a 
szívekben ahhoz a rögös úthoz, 
amely az igaz hitben járókat 
megerősíti.        

Komor Csaba
református lelkipásztor

Lelki kalandok a Tisza mentén
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Térey könyvünnep cím-
mel, hagyományteremtő 
szándékkal szerveztek 
könyvvásárt, irodalmi sé-
tát, színházi előadást, kon-
certet és író-olvasó talál-
kozókat a tavaly elhunyt 
költő, városunk díszpol-
gára, Térey János emléke 
előtt tisztelegve szeptem-
ber 12. és 15. között Deb-
recenben. Boldogh-ház, 
Kétmalom utca – Egy cívis 
vallomásai címmel jelent 
meg a Könyvünnepre az a 
monumentális emlékirat, 
amelyen Térey János a halá-
la előtti években dolgozott, 
és bár nem tudta befejez-
ni, de a tervezett mű egész 
struktúráját kidolgozta. 
Az emlékiratban a szerző 
hosszan ír vámospércsi 
nyarairól, családja 
málnáskertjéről, kamasz-
kori lázadásairól, a művelt 
földhöz való viszonyáról, 
valamint vámospércsi visz-
szatalálásáról. „Olvasói, az 

irodalom ínyencei tudják, 
hogy milyen megragadó 
erejűvé, milyen intenzitá-
súvá formálta a műveit. S 
mindezt lenyűgöző művelt-
séggel és rendkívüli nyelvi 
fantáziával tette. Olyan újí-
tó volt, aki messzemenőleg 
tisztelte a hagyományt, így 
szülővárosának épített és 
szellemi örökségét is.” – 
fogalmazott Szirák Péter 
egyetemi tanár, a Térey 

Könyvünnep kurátora.  Az 
eseménysorozat részeként 
szeptember 14-én emlék-
táblát is avattak (Juha Ri-
chárd szobrászművész al-
kotása) a költő Kétmalom 
utcai szülőházánál. Deb-
recen Megyei Jogú Város 
képviselő-testülete koráb-
ban arról is döntött, hogy 
Térey Jánosról utcát nevez-
nek el a megyeszékhelyen.

Emléktáblát kapott
Térey János

Ilyen volt – ilyen lesz! 
Elkezdődött a Művelődési 
Ház és Könyvtár felújítása!

Mostantól az interneten 
mindenki számára hozzá-
férhető, kutatható az I. vi-
lágháborúban hősi halált 
halt, megsebesült és hadi-
fogságba esett magyaror-
szági katonák adatbázisa. 
A katonahoseink.militaria.
hu oldalt a közelmúltban 
mutatták be Budapesten, a 
Honvédelmi Minisztérium 
(HM) Hadtörténeti Intézet 
és Múzeumban. Az egész 
Európában egyedülálló 
vállalkozással, több mint 
nyolc évig tartó digitalizáló 
és feldolgozó munka ered-
ményeképpen összesen 1 
538 818 magyar honossá-
gú katona adatsorát tartal-

mazza az oldal. A 2010-es 
évek elején, közeledve az 
I. világháború kitörésének 
100. évfordulójához, egyre 
nagyobb lett a társadalmi 
és szakmai igény egy min-
denki által hozzáférhető, 
szabadon kereshető online 
adatbázis létrehozására. Ez 
lett a „Magyar katona áldo-
zatvállalása a nagy háború-
ban” projekt, azaz a hősi 
halált halt, megsebesült 
és hadifogságba esett ma-
gyarországi katonák adat-
bázisa. Az adattár jelentős 
társadalmi érdeklődés 
mellett a családfakutatók, 
a hadtörténet, a társada-
lomtörténet, valamint a 

szociológia iránt érdeklő-
dők számára értékes ku-
tatási anyagot biztosíthat. 
„163 első világháborús 
katonahősről tudtunk ed-
dig, az adatbázis tanulsága 
szerint viszont a számuk a 
valóságban minimum 388 
volt (több mint kétszere-
se az eddig ismerteknek), 
ami az 1910-es népszámlá-
lási adatok tükrében még 
megdöbbentőbb: a telepü-
lés lakosságszámának tíz 
százaléka adta életét a ha-
záért az első világháborús 
csatatereken. Emléküket 
megőrizzük” – fogalma-
zott Ménes Andrea polgár-
mester.

Új információk vámospércsi első 
világháborús katonákról

A városunkban élő Kor-
pa Tamás Gérecz Attila-dí-
jas költő a Magyar Művé-
szeti Akadémia művészeti 
ösztöndíjában részesült, 
amelyet szeptember 15-én 
vett át a Pesti Vigadóban. 

A Művészeti Akadémia 
irodalmi tagozata tíz, 18 
és 50 év közötti szerzőt 
díjazott szerte a Kárpát-
medencéből. Korpa Tamás 
az elismerést eddigi mun-
kái mellett egy Kolozsvár 

tematikájú verskötet és 
tanulmánykötet, valamint 
egy, a Házsongárdi te-
metőt fókuszba állító 
beszélgetőkönyv megírá-
sára kapta. 

Vámospércsi a Művészeti Akadémia 
díjazottjai között

A DVSC labdarúgó klub 
profi szerződést kötött sa-
ját nevelésű játékosával, a 
vámospércsi születésű Fűz-
fői Márkkal. A 17 esztendős, 
többszörös U-válogatott lab-
darúgó végigjárta a Debre-
ceni Labdarúgó Akadémia 
ranglétráját, alapembernek 
számított a korosztályos 
együttesekben, most pedig 
a DVSC második csapatá-
ban számítanak játékára. Az 
idei szezonban eddig négy 

mérkőzésen kapott szere-
pet a kis Lokiban, három 
alkalommal kezdőjátékos-
ként. A klubcsapat mellett 
a magyar válogatottnál is 
nyomon követik Fűzfői 
teljesítményét: legutóbb az 
U18-as labdarúgó válogatott 
edzőtáborában képvisel-
hette a DLA-t. A játékos ta-
valy a Jövőnk Reménysége 
vámospércsi városi elisme-
résben részesült.

Profi szerződést kapott
Fűzfői Márk

Vámospércs Városi Ön-
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő-
dési Egyesület idősek napi 
online szavalóversenyt hir-
det. Lepd meg nagymamá-
dat, nagypapádat, idős hoz-
zátartozódat egy-egy nekik 
szóló vers vagy prózarész-
let elmondásával (felolva-
sásával). Arra kérünk, hogy 
produkciódat rövid videó 
formájában juttasd el a 
vamospercs.kulturalis@

gmail.com címre október 
10-ig! Másnap, október 11-
én, a nagyszülők vasárnap-
ján folyamatosan osztjuk 
meg a szívhez szóló fel-
vételeket a Vámospércsi 
Programkínáló oldalon és a 
város youtube-csatornáján. 
A felolvasásokból digitá-
lis antológia jön létre az 
április 11-ei költészet napi 
válogatáshoz hasonlóan. 
Saját írásodat, vallomáso-
dat, versedet is örömmel 

fogadjuk! Életkori megkö-
tés nincs, a legkisebbektől 
a szépkorúakig bárki küld-
het felvételt.

Idősek dicsérete

Vámospércs Városi Ön-
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő-
dési Egyesület szervezésé-
ben 13 helyszínre kerülnek 
ki kisméretű, ingyenes 
telefonos applikációval 
beolvasható QR-kódos mat-
ricák. A QR-kód egy olyan 
kétdimenziós vonalkód, 
amelynek segítségével pilla-
natok alatt hívhatók le a te-
lefonunkra rövid szövegek, 
információk, honlapok, ze-
nék. Az október folyamán 
kihelyezésre kerülő matri-
cák ikonikus vámospércsi 
épületekről, szobrokról, kö-
zösségi helyekről tartalmaz-
nak rövid, 300 karakteres 
leírásokat. A kódokat beol-
vasva az itt élők és a város-
unkba látogatók is könnyen 
tájékozódhatnak a település 
látnivalóit és történetét ille-
tően. A 13 helyszín és objek-
tum a következő: Bocskai 

István szobra, Farkasvölgyi 
vadászház, Főtéri pavilon, 
Hajdú Látogatóközpont, 
Hősi kopjafa, Kistérségi 
Járóbeteg Rendelőintézet, 
Kondícionáló park, Legen-
dák kútja, Reformációs tér-
kő, Református templom, 
Tájház, Vámos települések 
emlékhelye, Városháza. A 
cikk képmellékleteként a 
Hajdú Látogatóközpont QR-
kódját mellékeljük, ami így 
most a Vámospércsi Híre-
ken keresztül is beolvasha-
tóvá válik.

QR-kódok segítik az 
ismeretszerzést


