
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

Október ünnep- és gyásznap-
jai számomra mindig is a hősi-
ességet, a közösség mindenek 
felett valóságát testesítették 
meg. Az áldozatvállalás tragikus 
nagyszerűsége járta át Arad bör-
töncelláit 1849 október 6-án, és 
adott tartást a magyar szabadság 
ügyéért életükkel fizető tizen-
három vértanúnak. Ez világított 

Molotov-koktélként 
bő száz évvel ké-
sőbb a pesti srácok-
nak a Corvin köz-
ben, akik pisztollyal 
kezükben szálltak 
szembe a szovjet 
tankokkal. Majd alig 
negyven évvel ké-
sőbb, 1989. október 
23-án a Parlament 
erkélyén ez lobbant 
lángra, a harmadik 
Magyar Köztársa-
ság kikiáltásakor. 
De fáklyafényével 
ez mutatott utat és 
példát református 
őseinknek évszá-
zadokon keresztül, 
akik Luther Márton 
1517. október 31-én 
megfogalmazott 
95 tételét szívükön 
viselve alázattal és 

kitartással munkálkodtak az új, 
anyanyelvű hit terjesztésén és 
ezáltal a magyar nyelvű kultúra 
felvirágoztatásán, nem utolsó 
sorban pedig a nemzeti füg-
getlenség ügyén. Gondoljanak 
bele a következőkbe egy pilla-
nat erejéig: hogyha az általunk 
sokszor idézett Bocskai István 
fejedelem nem hirdet vallássza-

badságot és nem tesz meg min-
dent a protestáns egyházakért és 
művelődésért, akkor a katolikus 
osztrák császárság és a muszlim 
török császárság szorításában 
rövid időn belül kihunyt volna a 
nemzeti függetlenség lángja. Ok-
tóber 6., október 23., október 31. 
éppen ezért a beérés, a szüret, az 
igazság, a visszaigazolás nagysze-
rű példái is.  

Biztosan sokan voltak azok, 
akik október huszonharmadi-
kához közeledve rákattintottak 
a világhálón az Eladott párnák 
– 1956 Vámospércsen című 
amatőr dokumentumfilmre, 
és újraélték a főtéren történ-
teket a szemtanúk, résztvevők 
sugallatos beszámolói alapján. 
Ahogyan telnek az évek, nő az 
időbeli távolság a forradalom és 
szabadságharc, valamint az ak-
tuális jelen között, pontszerűvé 
válnak az események, veszítenek 
közvetlenségükből. Ez a törté-
nelem, benne a generációs em-
lékezet törvényszerű menete, 
gondolhatnánk könnyelműen, 
azt viszont sosem szabad elfe-
lejtenünk, hogy 64 évvel ezelőtt 
mindenekfelett álló nemzeti 
egység valósult meg és a felsza-
badulás eufórikus öröme hatot-
ta át az embereket. A harcban 

– Bibó Istvánt idézve – „osztály- 
és felekezeti különbség nélkül 
vett részt a teljes magyar nép.” 
1956 hősei – köztük Maléter 
Pál, Nagy Imre, Gérecz Attila, 
Pongrácz Gergely, Bibó István, 
Mansfeld Péter, Buda Ferenc, a 
pesti, debreceni, vámospércsi if-
jak és aggok, munkások és egye-
temisták, megannyi tankokkal 
szembeszálló kiskorú – a hűség, 
áldozatkészség példaképei. A 
magyar nép kollektív áldozatát a 
kommunista világrendszer szét-
eséséig nem tudta kiheverni, az 
1968-as prágai tavasz, a lengyel 
Szolidaritás-mozgalom, mind-
mind egy szög lett a diktatúra 
koporsójában. Ha beépül ’56 
értékrendszerünkbe, beivódik 
zsigereinkbe, ha együtt tudjuk 
értelmezni az üzenetet, akkor 
volt értelme az önfeláldozásnak. 
A világban mostanában zajló vál-
tozások egyre jobban átéreztetik 
mindazt, hogy elődeink miért 
küzdöttek. Elődeink között pe-
dig ott van az Eladott párnák 
egyik főszereplője, Deák Sándor 
bácsi is, akit hithű baptistaként, 
hűséges vámospércsiként, a te-
lepülés múltjának önzetlen ku-
tatójaként ismerhettünk, és aki 
a közelmúltban hagyott itt min-
ket. És ott vannak a forradalom 

helyi szervezésében résztvevő, 
félelmet nem ismerő, később be-
börtönzött vámospércsiek, mint 
Malmos István, Suba Bálint és 
Suba Gábor. És ott vannak tőlünk 
20 kilométerre, de már a határ 
másik oldalán a történészek által 
„az érmihályfalvai csoport”-nak 
nevezett társaság tagjai, az élü-
kön Sass Kálmán református lel-
késszel, akik közül 31 személyt 
koholt vádak alapján perbe fog-
tak a román hatáságok, közülük 
három személyt halálra ítéltek, 
kettőt pedig ki is végeztek. Újabb 
tényfeltáró munkákból tudható, 
hogy az 1956-os forradalom ro-
mániai megtorlásának negyedik 
legnagyobb perében több olyan 
érintett is volt, aki rendelkezett 
vámospércsi kapcsolatokkal. 
Álljon itt egy részlet Sass Kál-
mántól, a per később kivégzett 
fővádlottjától, aki a börtönben 
a következőket köti a lelkére egy 
megszökést tervező rabtársának: 
„Először Vámospércs községbe 
kell menned, ifjú Somogyi Im-
réhez, akitől pénzt kapsz majd… 
Azzal eljuthatsz Debrecenbe 
Kovács Imréhez, aki személyi 
igazolványt ad… Ha minden 
jól megy, eljutsz Ausztriába. Kí-
sérőd megmutatja, hol van az 
osztrák határőrség. Mondd el, 

hogy Romániából jössz, ahol po-
litikai okok miatt letartóztattak, 
de megszöktél. Mondd el, hogy 
milyen itt a helyzet, hogy itt ez-
rek, tízezrek a Szekuritáté leg-
szörnyűbb kínzásait szenvedik 
el. Mondd el, hogy együtt voltál 
bezárva egy pappal, akit Sass 
Kálmánnak hívják. Mivel nincs 
bizonyítékuk, mert Sass nem 
vallott, szörnyen megkínozták, 
többször megverték, leköpdös-
ték, három nap és három éjszaka 
egy olyan kicsi cellában kellett 
állnia, olyan kicsi volt, hogy jár-
ni sem tudott, ahol három-négy 
centis volt a víz, a ruhája derékig 
vizes lett, éjjel-nappal vallatták.” 
Eddig az idézet. 

Kedves Vámospércsiek! 
Október nagyhatású esemé-
nyei generációkon átívelve 
mindannyiunkat érintenek, sőt, 
a most születő vagy még meg 
sem született nemzedékek éle-
tére is komoly hatással lesznek. 
A szabadságot – legyen az egy 
nemzet szabadsága, a lelkiisme-
ret szabadsága vagy a hit sza-
badsága – nem lehet félvállról 
venni! Arra kérem Önöket, hogy 
bízzunk a szabadság értékében!

Ménes Andrea
polgármester

Kovács Zsolt beszélgetése 
Tasó László országgyűlési kép-
viselővel.

K.Zs.: Munkája szinte min-
den mozzanatában tetten érhe-
tő a Nyírséghez, Nyíradonyhoz 
való kötődés, érzelmi kötelék. 
Mit adott önnek az útnak indító 
tájegység, a város?

T. L.: A szüleimtől azt tanul-
tam, hogy ezen a helyen vagyok a 
legfontosabb, mert az itt élők is-
merik elődeinket, családjainkat, 
a történünket és figyelemmel 
kísérik az életünket. Itt van a ro-
koni kötelék nagyobbik hányada, 
itt élnek a barátaink, ha itt dolgo-
zunk, akkor körülöttünk vannak 
a munkatársaink. A gyerekkor 
élményei meghatározóak, az élet 
megtanított a küzdelemre és a 
kitartásra, a nehézségek ellenére 
sok szép emlékem és jó érzéseim 
vannak erről az időszakról. Tarto-
zom ennek a helynek és az itt élő 
embereknek, de már általános is-
kolás koromban is rengeteg isme-
rősöm és barátom volt a környe-
ző településeken, amit elősorban 
az aktív sportéletemnek köszön-
hetek. Ezer szállal kötődöm a 
ligetes, lankás nyírségi tájhoz, a 
Gúthi erdőhöz, élő emlék az ős-
tölgyesek árnyékában egykoron 
virágzó Turistaház izgalmas és 
páratlan szépségű környezete. A 
szőlőskertek hangulata, a gyen-
ge termőképességű számunkra 
mégis nagy értéket jelentő szán-
tóföldeken gazdálkodók együtt-
működése, az akácvirág és az 
erdő illata, életem meghatározó 
élményeit alapozták meg. 

K. Zs.: Debrecenben volt kö-
zépiskolás, majd annak elvég-
zése után több munkahelyen is 
dolgozott, közben egyetemi dip-
lomát szerzett. Mindez hogyan 
alakította az életét, mit adott 
hozzá emberi kapcsolataihoz, 
világlátásához.

T. L.: Debrecen jelentette 
egykoron számomra a világ kö-

zepét, a helyet, amit közel érzek 
magamhoz, ahol tanultam, új 
barátokat szereztem és rengeteg 
élménnyel, érzéssel lettem gaz-
dagabb. Mindig úgy éreztem, ez 
a város sokkal több, mint amit a 
közigazgatási területén felépítet-
tek, kisugárzása van, mint aho-
gyan azt is legalább ilyen erővel 
éreztem, éljünk bárhol a megye 
területén, ez a város kicsit a mi-
énk is, valóban együtt vagyunk 
Debrecen. A Bethlenbe jártam 
középiskolába, nagyszerű közös-
ségünk volt, remek osztálytársak, 
vagány kolistársak a Váciban, 
jófej tanárok és rengeteg ba-
rátság. Egyszere voltam otthon 
Debrecenben és Nyíradonyban, 
itthon mindig várt egy nagysze-
rű társaság, egy csapat, igaz em-
berek és még több barátság. Ha-
ladni akartunk, minőségibb éle-
tet terveztünk, többet éreztünk 
magunkban, mint ami körülvett 
bennünket és a társaim hagy-
ták, hogy elől menjek, sőt nem 
engedtek megtorpanni sem. A 
gúthi erdészetnél dolgoztam 
12 évet, közben és utána jelen-
tős vállalkozásokat alapítottam 
és működtettem és nagyszerű 
éveket éltem meg. Emlékeznek 
még a dolgaimra az együtt töl-
tött évekre, hagytam nyomot és 
jeleket magam után. A közösség 
szolgálata mindent megelőzött, 
sokszor talán többet is elfoglalt 
az életemből, mint ami szük-
séges lett volna, de azt kaptam 
útravalóként, hogy ne felejtsem 
el azokat, akik mellettem álltak, 
segítettek és a helyet, ahol fontos 
maradtam. A Kossuth Egyetemen 
és az ott megismert közösségben 
szerzett diplomák nem csak el-
mélyítették a megszerzett tudást, 
hanem javítottak rajtam, jobbá 
tettek, hasznosabbá is válhattam, 
ezért is hálás vagyok azoknak az 
éveknek is, amit ott is töltöttem.

K. Zs.: Polgármesterként, 
most országgyűlési képviselő-

ként szolgálja Nyíradonyt, kör-
zetét. Milyen vezérvonal mentén 
végzi ezt a tevékenységét.

T. L.: Egy vérből vagyunk mi 
ezen a tájon, sok a hasonlóság és 
található egyezőség is az érték-
rendünkben, de ami a legfonto-
sabb képesek vagyunk az együtt-
működésre. Nagyszerű korszaka 
volt az életemnek Nyíradony 
szolgálata, ami valójában örökké 
tart, polgármesterként megél-
tem mindent, amit ez a tisztség 
adhatott és amikor országgyűlési 
képviselőként is szolgálhattam a 
hazámat, akkor úgy érezhettem, 
hogy megérkeztem oda, ahová 
el lehet erről a helyről jutni. Az 
államtitkári megbízatásom az el-
ért teljesítményt is értékelte, de 
kinyitott egy lehetőséget ennek 
a térségnek, amire már régen ké-
szültem. Nem biztos, hogy lesz a 
közeljövőben még egyszer olyan 
időszak, amikor Hajdú-Bihar 
megye ilyen léptékű fejlődésen 
megy keresztül, mint amit elér-
tem Magyarország Kormányánál 
és elindítottam.  Napjainkban, de 
még 2030-ig is, a kiemelet jelen-
tőségű új gazdasági fejlesztések-
hez kapcsolódókon kívül, egytől 
egyig azok a közlekedésfejleszté-
si beruházások történtek meg, 
vannak folyamatban és kerülnek 
indításra a közeljövőben, amelye-
ket közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkárként terjesztettem elő 
és hagyattam jóvá. A Magyar Falu 
Program szinte valamennyi ele-
mének meghatározását a tízezer 
főnél kevesebb lakosú telepü-
lésekért felelős államtitkárként 
készítettem elő. Ezekre azért 
büszke vagyok, azon túl, hogy 
megtiszteltetés volt a kormányfő 
megbízásából az általa kitűzött 
feladatokat teljesíteni. 

K. Zs.: Melyek voltak a legne-
hezebb feladatok? És melyek a 
szívének legkedvesebbek?

T. L.: Különleges volt szá-
momra a légiközlekedés irányí-

tórendszerét megismerni, de 
így tudtam szorgalmazni és el-
érni a Debreceni Repülőtér ILS 
2 leszállítórendszerének kiépí-
tését. Elindulhatott a Ferihegyi 
teherterminál fejlesztése, óriási 
élmény volt a dunai hajózás fel-
tételeinek, a RIS rendszer kidol-
gozásának és kikötők építésének 
irányításában részt venni, új 
elemekkel fellendíteni a szállo-
dahajók forgalmát. Különleges 
élmény volt, az örökös szolgá-
lattevő vasutasbátyám előtt vizs-
gázva a vasútvonalak, különösen 
a Balaton-Szántód-Kőröshegyi 
a mezőzombor-sátoraljaújhelyi  
vonalak, a békéscsabai, a szom-
bathelyi vasútállomás felújítá-
sáért, a most hadrendbe állított 
elővárosi emeletes személyvo-
natok megrendelésén dolgozni, 
elindítani a Budapest-Eszter-
gom, a zalaszentiváni, a hatvani, 
a Püspökladány-Debrecen-Apafa 
közötti vasúti fejlesztéseket, az 
intermodális központok építését 
Egerben, Kaposváron, Székesfe-
hérváron, a Nyugati és a Keleti 
pályaudvarok felújítását, a kör-
vasút terveit elindítani, elrendel-
ni az M2-es, M4-es, M6-os, az M25-
ös, az M30-as, M35-ös, az M44-es, 
az M70-es, az M74-es, a 76-os, a 
85-ös, a 86-os autópályák és au-
tóutak építését és folytatását, az 
esztergomi híd építését, a paksi 
híd előkészítését, meghatározni 
a gumibitumen szabványát, meg-
állapodni a béremelésről a szak-
szervezetekkel, helyzetbe hozni 
a Magyar Közútkezelőt, a busz-
társaságokat, a MÁV finanszírozá-
sát, elindult a zöldrendszámok és 
járművek pozitív szabályozása, az 
elektromos buszgyártás feltétele-
inek kialakítása, leszabályoztuk 
a drónok működését, a kiemelt 
beruházások menetének egy-
szerűsítést jelentő törvénycso-
magot, kitessékeltük az UBERT, 
leszabályoztuk a taxizást, előké-
szítettük a jogosítvány megszer-

zésének könnyítését, bevezet-
tük a megyei autópályamatricát, 
megvédtük a teherszállítóinkat, 
kerékpárutakat építettünk or-
szágszerte és nem büntetnek 
a rendőrök „látható ok” nélkül 
kerékpárosokat. Termékeny idő-
szak volt, borzalmasan nehéz, 
de felemelő, mégis kiemelkedik 
közülük a 471-es főút teljes sza-
kaszának a felújítása, a 48-as fo-
lyamatban lévő rekonstrukciója, 
az M35-ös folytatása, az M4-es ki-
építésének elindítása, a megyei 
főutak és alacsonyabb számjegyű 
utak felújításának egyben orszá-
gos programja és valamennyi 
megyei közúti, vasúti fejlesztés, 
amit értékelve úgy érzem kihoz-
tam a helyzetből a lehető legtöbb 
lehetőséget, meghálálhattam a 
választókerület és a megye lakos-
ságának a mindig is tapasztalt 
támogatását.

K. Zs.: Munkájában sokolda-
lú ember. Feltételezhető, hogy a 
kikapcsolódásában is az. Mivel 
tud feltöltődni, kikapcsolódni?

T. L.: A futball világa örök 
szerelem marad, de megismer-
kedtem néhány éve a tenisz-

szel és igyekszem megtanulni 
balkézzel az egykezes fonákot 
Roger Féderert csodálva és le-
sem Nadal pörgetését is. Síelni 
is elkezdtem néhány éve, de a 
térdműtétem miatt egyelőre ez 
megrekedt, valószínű nagyobb 
versenyen már nem indulok. A 
vadgazdálkodással többet fog-
lalkozom, a vadászattal keveset, 
de talán éppen a dámbikák 
barcogása lendíthet ki a vissza-
fogottságból. Régebben komoly 
pókercsatákat vívtunk a munka-
társakkal, remélem még vissza-
térnek ezek az idők is. Továbbra 
is szeretem a mozifilmeket és 
mindig feldob egy jó filmzene, 
vagy megerősít egy régi sláger. A 
legjobban azonban a családom-
mal együtt töltött programok 
töltenek fel, ők a legjobb dolog, 
amit kaphatok az élettől. Utá-
nuk jönnek a barátok, akikkel 
mindig van megbeszélnivaló és 
akad közöttünk egy ünnepelt. 
Hűség és szövetség, egészség 
és barátság - „bizalmam az ősi 
erényben”, nekem ez jelenti az 
iránytűt. Remélem ezeken soha 
nem kell változtatni.

„Nekem ez jelenti az iránytűt”



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. szeptember 30-ai 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. 165 025
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
Poppelmajer János 8431901160 4287 Vámospércs, Víg utca 24. 56 140
Kozáp Sándor 8390520443 4287 Vámospércs, Tulipán utca 23. 54 944
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: 1 422 642

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. szeptember 30-ai 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
BALOGH VÁMOS TRANS 
KFT. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Árpád 

u. 75. 464 550

CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4289 Vámospércs, Béke u. 5. 477 409

Összesen: 1 429 742

Szeptemberben született:
Nyakas ÁdÁm (kiss EdiNa és Nyakas attila imrE)

Házasságkötés:
GElléN szabolcs és székEly EdiNa

Akik már nincsenek közöttünk:
kiss dÁNiEl

kathi aNtalNé (batÁri olGa)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Kiss Dániel

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

Speciális tartalékosként a Seregben
Már közel 50-en csatlakoztak a Hajdúságból a Magyar Hon-

védség által meghirdetett Speciális Önkéntes Területvédelmi 
Tartalékos Szolgálathoz. A program a jövőben is folytatódik, a 
megyeszékhelyek toborzóirodái továbbra is várják a jelentke-
zőket. 

A kialakult járványhelyzet miatt a Magyar Kormány gazdaság-
védelmi programjának középpontjában a munkahelyek megőr-
zése és az új munkahelyek teremtése áll. Ebben vállal jelentős 
szerepet a Magyar Honvédség a – 2020. július 1-jével elindított 
– Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálat válla-
lásának lehetőségével. A szolgálatra olyan büntetlen előéletű, 
felnőtt korú, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek 
belföldi lakcímük és legalább általános iskolai végzettségük van. 
A honvédség akár több ezer állás nélkül maradt embernek ad-
hat átmeneti vagy hosszútávú munkalehetőséget, a 6 hónapos 
képzés ugyanis újabb fél évvel meghosszabbítható, de lehetőség 
van áttérni más szolgálati formára is. Az elmúlt rövid időszakban 
országszerte több százan vonultak be a Magyar Honvédség kije-
lölt alakulataihoz, a lakóhelyükhöz legközelebbi képzési helyre. 
Megyénkből eddig már majdnem 50-en csatlakoztak.

Az újoncok a bevonulásukat követően megkötik szerződésü-
ket, megkapják a kiképzéshez szükséges ruházatot, majd meg-
kezdik hat hónapos szolgálatukat. A kiképzés programját kife-
jezetten katonai előképzettséggel nem rendelkező civil embe-
reknek dolgozták ki. Az erőnlét fokozatos növelése után 6 hetes 
általános lövész képzés, majd 3 hónapos egyéni szakkiképzés 
következik, ezalatt minden résztvevő egy általa választott terület-
re specializálódik érdeklődési körének és végzettségének meg-
felelően. A foglalkozások heti negyven órában zajlanak, a napi 
feladatok végrehajtása után mindenki hazamehet a családjához. 
A speciális önkéntes területvédelmi tartalékos katonáknak a ga-
rantált havi jövedelem mellett napi egyszeri meleg étel és utazási 
támogatás is jár.

A honvédség nem titkolt célja a programmal, hogy egyre töb-
ben válasszák a szerződéses szolgálatot vagy a tartalékos szolgá-
lati formák valamelyikét. Természetesen, aki a képzési idő alatt 
visszakapja állását vagy új munkát szerez, bármilyen megkötés 
nélkül, azonnal visszatérhet a civil életbe. 

A speciális szolgálatformához egészségügyi szűrés és erkölcsi 
bizonyítvány szükséges. A katonai toborzók mindenben segítik 
a jelentkezőket, így akár megszervezik az orvosi vizsgálatokat is. 
A jelentkezési lapot a megyei toborzóirodákban lehet kitölteni, 
az előzetes kérdésekre pedig telefonon és e-mailben is válaszol-
nak. Elérhetőségük megtalálható a www.iranyasereg.hu és a 
www.hadkiegeszites.hu oldalakon, de jelen vannak a Facebookon 
is, MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság néven. A Hajdú-Bihar megyében lévő ügyfélszolgálat Debre-
cenben a Péterfia u. 58/a szám alatt található, ahol nyitvatartá-
si időben személyesen, telefonon (52/314-200) vagy email-ben 
(hajdu.toborzo@mil.hu) lehet érdeklődni a vállalható katonai 
szolgálatformák iránt.

Szerezz ECDL bizonyítványt ingyen
Ingyenes ECDL tanfolyam indításával páratlan lehetőséget kí-

nál 24 fő számára Vámospércs Városi Önkormányzat az „EFOP-
1.5.3. Humánszolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban” pá-
lyázat keretein belül. A tanfolyamra olyan vámospércsi lakhellyel 
rendelkező személyek jelentkezését várják, akik betöltötték 18. 
életévüket és aktív korúak, valamint érdeklődnek az informatika, 
különösen a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés 
rejtelmei iránt. Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egysé-
ges európai számítógép-használói bizonyítvány, amelynek meglé-
te komoly munkaerőpiaci előnyt jelent. A hét modulból álló, in-
tenzív képzés november elején indul a Művelődési Ház és Könyv-
tár ideiglenes otthonában (Nagy u. 4.), hat héten keresztül tart, 
minden héten hétfőtől péntekig. A jelentkezők sikeres vizsgázást 
követően már december folyamán kézbe vehetik ECDL bizonyít-
ványukat. A jelentkezés helye: Vámospércs Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának Titkársága, valamint Ménesné Vincze 
Anikónál a 06-20-268-47-65-ös telefonszámon.

Közlemény
A 2020-as év mindannyiunkat nem várt kihívások elé állított. 

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a rendszerváltást követő három 
évtized legjelentősebb, valamennyiünk életét jelentős mértékben 
befolyásoló eseménye a koronavírus megjelenése és a vele szem-
beni védekezés. Köszönöm, hogy összefogással és az óvintézkedé-
sek betartásával hozzájárulnak a terjedés mérsékléséhez! A 2020-
as esztendő a korlátozások és az egészségügyi vészhelyzet megélé-
se mellett azonban megmutatta és nyilvánvalóvá tette azt is szá-
munkra, hogy mi, magyarok, köztük mi, vámospércsiek, képesek 
vagyunk kiállni és felelősséget vállalni egymásért, óvni időseinket, 
figyelemmel lenni embertársaink iránt. Nálunk legnagyobb érték 
az ember, szoktam mondani, és hozzá is teszem: az emberélet, az 
emberek életének tisztelete, emelése. A város önkormányzata, le-
hetőségeihez mérten, fegyelmezett és előrelátó gazdálkodásának 
köszönhetően 2020 elején új szociális rendeletet fogadott el. Az 
új rendelet a korábbiakhoz képest is szélesebb körben teszi lehe-
tővé támogatások folyósítását. Örömmel jelenthetem be, hogy 
Vámospércs Város Képviselő-testülete javaslatomra a bölcsődei-, 
óvodai és iskolakezdési támogatást idén is biztosítja, sőt az eddi-
gi személyenkénti 5.000 forintos összeget duplájára emeli. Ennek 
köszönhetően 417 gyerekünk részesül 10.000 forintos támo-
gatásban.

 Önkormányzatunk évek óta fontos missziójának tartja, hogy 
városi tanulmányi ösztöndíj formájában anyagilag is támogassa 
azokat a középiskolás diákokat, akik jó tanulmányi eredményt 
érnek el, versenyeken vesznek részt, öregbítik szülővárosuk, la-
kóhelyük hírnevét. Örömmel jelenthetem be, hogy Vámospércs 
Város Képviselő-testülete javaslatomra idén is kiírta tanulmányi 
ösztöndíj pályázatát! A felhívásban foglalt kritériumoknak idén 
rekordszámú, 69 tanuló pályázata felelt meg, így ők egységesen 
50.000 forintos városi tanulmányi ösztöndíjban részesül-
nek!

 Szociális rendeletünkben fontos szerepet szánunk időseink 
támogatásának, segítésének. Ezért az Önkormányzat a településen 
bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2020-
ban 60. életévét betöltött személyek részére kérelemre, évente 
egy alkalommal támogatást állapíthat meg. Idén a támogatást ja-
vaslatomra a Képviselő-testület 10.000 forintban határozta meg! 
Az igénylés feltételeivel kapcsolatos információkat munkatársa-
ink juttatják el az érintettek számára, igény esetén segítséget is 
nyújtva a hiánytalan dokumentáció elkészítésében.

 Én így szeretlek, Vámospércs!

Ménes Andrea
polgármester

Pályázati felhívás önkormányzati 
tulajdonú lakások bérbeadására!

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

Újabb nyertes útpályázat!
Vámospércs Városi Önkormányzat 2020. évben is sikeresen 

pályázott a Belügyminisztérum által kiírt „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”, melynek 
keretében csak a meglévő szilárd útburkolattal rendelkező belte-
rületi utak felújításához igényelhettek támogatást a települések. A 
19 975 000 Ft támogatásban részesített hazai pályázat keretében 
a Patika és a Pacsirta utcák útburkolat felújítása valósulhat meg, 
melyhez az önkormányzat további 3 525 000 Ft önerőt vállalt.

  A Patika és a Pacsirta utcákban az 1980-as évek elején építet-
ték ki a szilárd útburkolatot. Az utak jelentős igénybevételnek van-
nak kitéve városi szinten, mivel az általános iskola, óvoda, egyéb 
szolgáltató létesítmények megközelítését ezek az utcák is szolgál-
ják. 2015. évben a városi szennyvízhálózat építésével új gerincve-
zeték épült, így a meglévő aszfaltburkolatok felvágásra kerültek, 
de az útburkolaton a javítások teljes szélességben nem történtek 
meg, ami csökkentette az utak műszaki állapotát.

  A felújítás keretében az utcák aszfaltburkolata nagyfelüle-
ten javításra kerül, majd portalanítás, tükörkészítés után 4,5 cm 
vastagságban kiegyenlítő réteggel látják el, valamint útpadka is 
készül. A pályázathoz kapcsolódóan az csapadékvíz elvezetését 
szolgáló vízelvezető létesítmények felújítása is megvalósul.

Vámospércsen
élelmiszer engedéllyel 

üzlethelyiség 
kiadó bármilyen tevékenységre!

Tel.: 06-20/2826-101

„Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott, 

Pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott. 

Számunkra te sosem 
leszel halott,

Örökké élni fogsz, 
mint a csillagok.”

Tisztelettel köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett édesapánk,

Grega Károly
temetésén 2020. október 3-án megtisztelték, 

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút 
helyeztek és a mélységes gyászunkban velünk 

osztoztak.

A gyászoló család

e g y h á z i  h í r e k
Új istentisztelet

Nagy öröm a Vámospércsi Református Egyházközség életében, 
hogy október 11-én a megszokottól eltérő, mégis minden részt-
vevő számára lelki élményt nyújtó új istentiszteleti forma jelent 
meg a gyülekezet szolgálati palettáján. Liturgiájában a megszokott 
istentiszteleti elemek adnak otthonos érzést az alkalmon résztve-
vőknek, azonban minden új istentisztelet tartogat magában vala-
mi váratlan, lélekre ható istenélményt, ahol egymással is közösség-
ben lehetünk. Gyülekezeti tagok és keresők, kicsiny gyermekek és 
éltes korúak mind-mind egy alkalmon, rendhagyó formában ma-
gasztalhatják a világ Teremtőjét. Meghatározó az új alkalom zene-
isége, ahol több hangszer is segíti az Istenre hangolódás csodáját, 
valamint a különféle imaformák és bizonyságtételek szeretettelje-
sen irányítják az ember figyelmét az Isten igéjének örökérvényű 
igazságára, titokzatos, de mégis bátorító üzenetére. Ha lemerültél 
és szeretnél feltöltődni, ha elfáradtál és megpihennél, ha keresed 
a kiutat a problémáidból, ha jó lenne letenni terheid vagy egysze-
rűen szeretetre vágysz, hálát adnál valamiért, akkor várunk közös-
ségünk új alkalmára, ahol különféle imaformák és lélekre ható ze-
neiség segítségével kerülhetsz közelebb a megoldáshoz: Istenhez. 
A legközelebbi alkalom időpontja és helyszíne: 2020. november 15. 
vasárnap, 16 óra református gyülekezeti terem (Nagy u. 2.)

Reformáció 2020
Idén október 30-án, a reformáció napjának előestéjén, délután 

17 órakor ünnepi istentiszteletre gyűlhetünk össze a református 
templomban, ahol közösen adhatunk hálát reformátor elődein-
kért, valamint koszorúzhatjuk meg a templom előtt álló refor-
mációi emlékoszlopot. Ezen a napon a Vámospércsi Református 
Egyházközség egy igazán különleges, egy éven át tartó együttmű-
ködésre hívja meg és buzdítja a település lakóit. Szeretettel és 
őszinte kíváncsisággal várják a Vámospércsen élők, vagy innen 
elszármazottak emlékeit, kincseit a gyülekezeti élettel kapcsolat-
ban. Nem titkolt szándéka az egyházközségnek, hogy egy állandó 
kiállítást szeretne létrehozni, ahol a vámospércsi reformátusok 
múltja és büszkeségei jelenhetnének meg, és válhatnának köz-
kinccsé. Várnak régi fényképeket keresztelőről, konfirmálásról, 
esküvőről, netán temetésről, vagy a gyülekezet egyéb hétközna-
pi és ünnepi életéről. Egykori református iskolai bizonyítványok, 
dokumentumok, anyakönyvek, úrasztali kancsók, kelyhek, terítők 
tehetik teljessé a remélhetőleg gyümölcsöző közös munkát, ahol 
természetesen a gyülekezetben megőrzött értékek is méltó hely-
re kerülhetnének és erősíthetnék összetartozásunkat, protestáns 
hittudatunkat. A református lelkészi hivatalban várják a leendő ki-
állításra felajánlani kívánt kincseket. A közös akciót 2020. október 
30-án hirdetik meg és egészen 2021. október 31-ig tart majd.



Bernáth István szi lágy ba-
go si alpolgármestert nagy 
többséggel választották meg 
testvértelepülésünk első embe-
révé a romániai helyhatósági 
választásokon. Polgármester 
urat céljairól, a település jö-
vőjéről és a testvértelepülési 
kapcsolatban rejlő lehetősé-
gekről kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: Mi-
ért döntött amellett, hogy 
vállalja a megmérettetést és 
megpályázza a polgármes-
teri széket? Mesélne röviden 
magáról és arról, hogy mi-
lyen közfeladatokat látott el 
korábban?

Bernáth István: Elsősor-
ban a sors akarta így, mivel 
Marina Ida-Magdolna polgár-
mester asszony ez év tavaszán 
bejelentette, hogy nem kíván 
újabb mandátumot vállalni 
Szilágybagos élén. Ezzel a 
döntésével pedig engem uta-
sított gondolkodásra, mivel én 
voltam alpolgármesterként 
az, aki a legtöbbet látott és ta-
pasztalt ebből a világból. Má-
sodsorban, úgy érzem, hogy 
van tudásom és tapasztalatom 
ahhoz, hogy tovább vigyem a 
12 éve elkezdett, polgármes-
ter asszonnyal együtt végzett 
munkát. Harmadsorban pedig 
ez év februárjában megtör-
tént az RMDSZ szilágybagosi 
szervezetében is az elővá-
lasztás, amikor is mind a pol-
gármester-jelölteket, mind 
a tanácsos-jelölteket rangso-
rolja a falu közössége. Ezen a 
rangsoroláson éreztem, hogy 
az embereknek több mint két 
harmada bízik bennem és tá-
mogatnak terveimben. De a fő 

indíték természetesen az volt, 
hogy a családom beleegyezett 
és támogatásáról biztosított. 
Magamról: három leánygyer-
mek büszke édesapja vagyok, 
a legnagyobbik 4,5 éves, a 
középső 3 éves, a kisebbik 11 
hónapos. Az önkormányzat-
nál a pályázatokat igazgattam, 
ellenőriztem, a mezőgazda-
sági regisztert vezettem, de 
inkább mint a község gazdája, 
(mindenese), mert én foglal-
koztam a karbantartási mun-
kálatokkal, az utak, sáncok és 
a földutak helyzetével, a szo-
ciális segélyen élők munkáját 
irányítottam stb.      

Vámospércsi Hí-
rek: Hogyan mutatná be 
Szilágybagost egy olyan em-
bernek, aki még sosem járt 
itt? Mik a település értékei? 
Miben rejlik a helyi közösség 
ereje?

Bernáth István: A telepü-
lés neve lehet nem sokatmon-
dó egy idegen számára, de egy-
ből rájön, hogy a „Hepehupás, 
vén Szilágyban” található, aho-
gyan Ady Endre említi. Nem 
dicsekvésnek szánom, de aki 
itt megfordult, nem ment el 
soha rossz érzéssel vagy bán-
kódással. Mindig jól érezte ma-
gát és legtöbbször visszatért 
településünkre. Leginkább a 
vendégszeretetünkre vagyunk 
büszkék, ami legtöbbször az 
emberek jóságából és szerete-
téből fakad. De mindemellett 
a község rendelkezik termál-
fürdővel, ami nyáron nagyon 
vonzó a turisták számára, vala-
mint népszerűek a falu fölött 
elhelyezkedő borpincéink is. 
Ott van igazán jókedv és derű, 

főleg, ha Birtalan Józsi nótafa 
a pincesoron tárogatózik és 
nótázgat. A falu közepén talál-
ható a református templom, 
égnek emelkedő hegyes tor-
nyával és négy kistornyával, 
a templomkertben a világhá-
borús hősök emlékművei, 
a főutcán a Bánffy kastély 
nagy kertjével. A falut átszeli 
a Berettyó folyó, amely festői 
környezetet tár elénk, ezáltal 
ihletet adva művészeknek. A 
helyi közösség ereje szerintem 
az összefogásban és a vendég-
szeretetben rejlik. Példákat 
is adnék ezekhez: 2005-ben 
önálló közigazgatási egység-
ként különvált Szilágybagos 
Szilágynagyfalutól.  Ekkor szü-
letett újjá Szilágybagos község.  
Azóta megmutatta a közössé-
günk, hogy egyedül is fejlődni 
és boldogulni tud. Az emberek 
segítségével épült újjá a polgár-
mesteri hivatal, ahol elkezdtük 
a munkát 2005-ben. A baptista 
gyülekezet 2009-ben kezdett új 
gyülekezeti házat építeni, saját 
erőből, közmunkával és össze-
fogással sikerült is nekik. 2017-
től napjainkig a református 
templom megviselt és kopott 
részeit is sikerült megújítani. A 
tetőtől a toronyig, a padoktól 
a falakig, adakozásból és köz-
munkából lassan-lassan befeje-
zik. De hogy a vendégszeretett-
re visszatérjek, jó példaként 
említeném azokat a vendége-
ket, akik a termálstrand miatt 
látogatnak el településünkre. 
Valamikor a 70-es, 80-as évek-
ben, amikor még nem igazan 
volt elegendő szálláslehetőség 
a nyaralni vágyók számára, a 
faluban házaknál kerestek haj-

lékot, ahol megszálltak, regge-
livel-vacsorával látták el őket. 
Ezekből a vendégfogadások-
ból mai napig tartó barátságok 
születtek.

Vámospércsi Hírek: 
Hosszú út vezetett Bagos 
önálló községgé válásához, 
de egyúttal az is kijelenthe-
tő, ismerve és tapasztalva az 
óriási fejlődést, hosszú át áll 
Bagos előtt. Ön milyen mér-
földköveket tűzött ki polgár-
mesteri programjában? Hol 
szeretné, hogy tartson a köz-
ség mandátuma végén?

Bernáth István: Elsődle-
ges cél a megkezdett munkák 
hiánytalan és maradéktalan 
befejezése – már ez önmagá-
ban nem kis feladat számom-
ra. Ezek után pedig újabb 
pályázatok megnyerésében 
reménykedem, hiszen az el-
maradt infrastrukturális fel-
újításokat el kell végeznünk. 
További terveim között sze-
repel az utak aszfaltozásának 
folytatása. A gáz bevezetése 
a községbe, mondanom sem 
kell, ismét nagyon sok pénzt 
és odafigyelést igényel majd. 
Mivel nincs nagy jövedel-
münk, kevés a pénzforrásunk, 
ezért sokat kell pályáznunk. 
Mindezek mellett nagyon 
fontos számomra az emberkö-
zeliség, mert bár a hivatalnál 
dolgozunk, pályázunk, elen-
gedhetetlen, hogy lakosaink 
érezzék, hogy fontosak, és 
azt is, hogy értük dolgozunk 
és munkálkodunk. Mandátu-
mom végére szeretném, ha a 
tervek nagy része megvalósul-
na. Ehhez rengeteg idő, pénz 
és energia szükséges. Remé-

lem, hogy lesz elég erőm és 
energiám megvalósítani. 

Vámospércsi Hírek: Szi-
lágy ba gos és Vámospércs 
között az elmúlt években szo-
ros együttműködés és együtt-
gondolkodás tapasztalható. 
Kicsit a sors fintora, hogy 
éppen a Nemzeti Összetarto-
zás Évében vált nehezebbé a 
személyes találkozás a hatá-
rok lezárása miatt. Tervezi 
a testvértelepülési kapcsolat 
további elmélyítését?

Bernáth István: Szeret-
ném folytatni a kapcsolatépí-
tést, mert fontos számomra az 
emberközeliség és a testvéri 
szálak erősítése. Az eddigi 
tapasztalatokat alapul véve 
szeretném, ha kialakulna egy-
fajta tapasztalatcsere a két 
település között, hiszen ez 

mindenkinek hasznára válhat, 
és egymástól is tudunk tanul-
ni, önkormányzati, egyházi, 
iskolai és civil szinteken is. 
Nagyon várom már az újbóli 
találkozást a vámospércsi test-
vérekkel!

Vámospércsi Hírek: Ha-
bár feltételezhetően polgár-
mesterként és három kislány 
édesapjaként kevés ideje jut a 
kikapcsolódásra, pár szóban 
mesélne kedvenc hobbiairól? 

Bernáth István: Így van, 
az időbeosztásom sajnos nem 
sok szabadidőre ad lehetősé-
get, de amennyiben tehetem, 
a családommal vagyok, velük 
kertészkedem, járjuk a ter-
mészetet, kirándulunk. Más 
hobbiként megemlíteném a 
kerékpározást, de ez most ki-
csit háttérbe szorul.

„Szeretném folytatni a kapcsolatépítést”

Vámospércs Városi Ön-
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület idősek napi online 
üzenetküldő akciót hirdetett 
október 11-én. A szervezők 
arra kérték a város lakossá-
gát, hogy rövid videók formá-
jában rögzített versek, pró-
zák, személyes történetek, 
visszaemlékezések beküldé-
sével lepjék meg nagyszüle-
iket, idős hozzátartozóikat, 
szépkorú példaképeiket. A 
„Nagymama-kenyér, nagypa-
pa-csillag” nevet viselő kez-
deményezésre 34 mozgókép 
érkezett, amelyeket Ménes 

Andrea polgármester kö-
szöntőjével kezdve október 
másodikán folyamatosan osz-
tottunk meg a Vámospércsi 
Programkínáló facebook-
oldalon és a város youtube-
csatornáján. Miután a ví-
rushelyzet következtében a 
személyes találkozások és a te-
lepülés közösségi eseményei 
megritkultak, a szervezők ez-
zel a kezdeményezéssel igye-
keztek időseinkre irányítani 
a figyelmet. A statisztikák sze-
rint a kisfilmeket mintegy 15 
ezer ember tekintette meg. 
Köszönetet mondunk mind-
azoknak név szerint is, akik 

hozzájárultak a kezdeménye-
zés sikeréhez: a Vámospércsi 
Mátyás Király Általános Is-
kola és AMI 3.b osztálya, Ács 
Panna, Balogh Brendon, Bá-
nyai Luca, Baranyi Fruzsina, 
Dorogi Csenge Hella, Fehér 
Attila Koppány, Földi Bog-
lárka, Gém Anna, Komorné 
Csernáth Erzsébet, Korpa 
Emilia, Korpa Tamás, Ko-
vács Dorina, Kovács Petra, 
Krek Patrícia, Ludman Luca, 
Nagy Erzsébet Lizi, Nagy 
Zoltán, Nagy Zsombor, Papp 
Bendegúz, Piránszki Ádám, 
Plavecz Kincső, Plavecz Zoé, 
Plaveczné Gábori Csilla, 

Popovics Vivien, Sallai Réka, 
Sándor Melinda, Sándor Vi-
vien, Somogyi László Gábor, 

Szabó Lili, Szabó Nóra, Szil-
ágyi Zsanett, Varga Gergő. 
Külön köszönjük Ludmanné 

Németh Marianna és Szabóné 
Tóth Andrea pedagógusok 
munkáját.

Sokan vettek részt az idősnapi köszöntőn

Idén lett volna ötvenéves 
Térey János, Vámospércs 
díszpolgára. Tiszteletére 
szülővárosa, Debrecen szep-
temberben nagyszabású 
programsorozattal, a Térey 
Könyvünneppel és emlék-
tábla-avatással tisztelgett. A 
költő, író, műfordító októ-
berben újabb posztumusz el-

ismerésben részesült: Térey 
Jánost a fővárosi közgyűlés 
Budapest díszpolgárává vá-
lasztotta. Az elismerésben 
idén – többek között – Koncz 
Zsuzsa énekes, Molnár Piros-
ka színész és Tamás Gáspár 
Miklós filozófus részesült

Budapest díszpolgára lett

Louise Glück amerikai köl-
tőnő kapja az irodalmi Nobel-
díjat 2020-ban – jelentette be 
Matts Malm, a Svéd Akadémia 
állandó titkára október 8-án. 
Az indoklás szerint Louise 
Glück a díjat összetéveszthe-
tetlen költői hangjáért kapja, 
amely zord szépségével egyete-
messé teszi az egyéni létezést. 
Glücknek, aki esszéíróként 
is ismert és a világhírű Yale 
Egyetemen tanit, eddig 14 ver-
seskötete jelent meg, az utolsó 
2014-ben. Magyarul egyelőre 
nem jelent meg tőle válogatás. 

Glück 1943-ban született New 
Yorkban, apja üzletember, any-
ja háztartásbeli volt. Apai nagy-
szülei érmihályfalvi magyar 
zsidók voltak, akik Amerikába 
emigráltak, és élelmiszerbol-
tot nyitottak New Yorkban. 
A Vámospércstől mindössze-
sen 20 kilométerre található 
Érmihályfalva fontos irodalmi 
kibocsátó központ volt a 20. 
században, hiszen itt született 
Nagy Zoltán költő, a Nyugat 
első nemzedékének tagja, vala-
mint Zelk Zoltán Kossuth-díjas 
költő is. 

Vidékünkről származó 
Nobel-díjas
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A kialakult vírushelyzet mi-
att sajnos futóklubunk több 
tervezett versenye is elma-
radt, ám ennek ellenére szép 
számmal vettünk részt meg-
mérettetéseken 2020 nyarán 
és őszén. A 2019/20-as Oxigén 
Kupa sorozatban Tömöri-
Czeglédi Rozália korosztá-
lyában II. helyezést ért el. A 
Crazy Futáson több fő képvi-
selte csapatunkat. Júliusban a 
HRSE meghívásának tettem 
eleget, az Ultra Tisza-tó verse-
nyen csapatban III. helyen vé-
geztünk. Szeptember 27-én a 
X. Jubileumi Rotary Futófesz-
tiválon 9 fő képviselte a fu-
tócsoportot: 1 fő maratonon, 

2 fő félmaratonon, 4 fő 
negyed maratonon és 2 fő 
minimaraton távon indult. 
Külön megemlíteném, hogy 
egyik legfiatalabb tagunk, 
Holhós Milán korosztályában 
I. helyen ért célba 5 km-es 
távon. A többiek is szép ered-
ményeket értek el. Október 
3-án az Ultra Balatonon 2 fő 
képviselte csapatunkat. Ősz-
szel kezdetét vette a 2020/21-
es Oxigén Kupa sorozat, ami-
nek az első fordulóján 3 fő 
vett részt. Új fejleményként 
megemlíthetem, hogy a cso-
port tagjai egyenpóló tervezé-
se mellett döntöttek, amiben 
edzéseken és versenyeken is 

tudjuk képviselni a várost és 
ezen belül az egyre népesebb 
futó közösségünket. Tovább-
ra is heti két alkalommal – 
kedden és csütörtökön – ta-
lálkozunk, a korai sötétedés 
miatt 17:30-as indulással. A 
csoportunk közös Facebook 
oldalára kerülnek fel prog-
ramjaink, eredményeink. A 
létszámunk jelenleg 40-50 fő. 
Külön öröm számunkra, hogy 
havonta 1-2 fővel bővül a csa-
patunk. Továbbra is várunk 
minden mozgást kedvelő 
gyereket, felnőttet egyaránt. 
Hajrá futás!

Gábori László

Folyamatos a futó-élet városunkban
A Vámospércsi Hírek lap-

számaiban fontos misszi-
ónknak tekintjük a városban 
rendszeresen működő művé-
szeti csoportok bemutatását. 
Ezúttal a táncparkett elevene-
dik meg az újsághasábokon! 
Fókuszban a ritmus a Balancé 
Tánciskola és a Red Stars 
Dance Crew jóvoltából.

A Balancé Tánciskola veze-
tője Rácz Renáta Tünde, több-
szörös magyar bajnok és Eu-
rópa-bajnok táncos, aki 2019 
augusztusában egyéni vállal-
kozóként hozta létre a táncis-
kolát. „A tánc és a mazsorett 
iránti szerelmem egészen 4 
éves koromig vezethető vissza 
– vallja –, amikor a családom-
mal Vámospércsre költöztünk 
és támogató szüleimnek hála, 
elkezdhettem ezzel a mozgás-
formával ismerkedni, az óvo-
dai mazsorett csoportban. 
Már akkor magával ragadott 
a mazsorett bot, a pompon, a 
szalagok, karikák és sok más 
eszköz is. Korosztályomnál 
érettebb voltam, hamar fel-
fogtam a tánclépések csínját-
bínját és korán elsajátítottam 
őket. Egy debreceni táncis-
kola Vámospércsre kitelepült 
csoportjának tambur major-
jaként (vezető táncosaként) 
számos fellépésen táncol-
hattam. Jártam és táncoltam 
Franciaország, Olaszország, 
Románia, Normandia, Belgi-
um, Ausztria utcáin. Életem-
ben hamarosan beköszöntött 
a felnőttkor, én pedig egyre 
inkább arra vágytam, hogy 
átadhassam a tudásomat má-
soknak is. A Balancé Táncis-
kola óvodás, általános iskolás 
és középiskolás (főként) lá-

nyok oktatásával foglalkozik. 
Fitnesz Mazsorett Oktató vég-
zettségemmel, amelyet 2019 
júliusában jeles osztályzattal 
szereztem, végzek mazsorett, 
fitnesztánc, show tánc ok-
tatást. A Balancé Tánciskola 
első félévének zárásakor 2019 
decemberében hatalmas ad-
venti mazsorett gálán mutat-
ták be táncosaim tudásukat, 
mind a 48 fő. Részt vettünk 
a városunk által szervezett 
Bálint Napi Forgatagon, de 
ott voltunk az újlétai családi 
napon is, jelenleg újabb ver-
senyre, adventi műsorra és 
újévi koncertre készülünk.” 
A táncosok a digitális tanrend 
időszakában sem pihentek, a 
táncórák időpontjában közös 
social média platformon folyt 
az oktatás. Vámospércset 
követően Nyíracsádon és 
Nyírlugoson is megvetette a 
lábát a Balancé, jelenleg mint-
egy 75 fővel működnek.

A hip-hop tánccsoport 
négy éve jött létre Varga Dina 
hip-hop táncoktató vezetésé-
vel Vámospércsen és Hajdú-
szoboszlón. 2020-tól új név-
vel (Red Stars Dance Crew), 
letisztult arculattal, további 

új helyszíneken (Debrecen, 
Ebes) folytatják tevékenysé-
güket. Varga Dinát kisgyer-
mekkorában szippantotta be 
a hip-hop mozgásvilága, azóta 
folyamatosan vesz részt ver-
senyeken, koreográfusként 
is sikereket ért el. „Évekig 
vonultunk a Debreceni Virág-
karneválon, felléptünk külön-
böző divatbemutatókon Deb-
recenben és Nyíregyházán is.  
2010-ben kezdtem el a tánc-
tanári pálya megismerését. 
Különböző csoportoknak ta-
nítottam be koreográfiákat, 
majd heti rendszerességgel 
lettek saját csoportjaim.  2012-
ben el kezdtem szalagtűzős 
táncokkal is foglalkozni, majd 
2017-től már esküvői táncok-
tatást is vállalok. Az órákon 
kisebbek és nagyobbak moz-
gásigényének kielégítése az 
elsődleges cél. Aki persze töb-
bet érez magában, akár már 
egy év után versenyszerűen 
űzheti a hip-hopot” – osztotta 
meg gondolatait a Varga Dina 
a Vámospércsi Hírekkel. A 
Red Stars Dance Crew alkal-
mai csütörtökönként 16 órá-
tól kezdődnek a Nagy utca 4. 
szám alatt.

A tánc az életük

Október 9-én az általános 
iskola ötödik osztályos tanulói 
népessítették be a könyvtárat, 
Mészárosné Oláh Róza osz-
tályfőnök vezetésével és Oláh 
Mariann tanárnő kíséretében, 
a járványügyi szabályok be-
tartása mellett. A gyerekek 
megismerkedtek a könyvtár 
működésével, a beiratkozás 
szabályaival, az intézményben 
igénybevehető szolgáltatások-
kal, továbbá megtekintették a 
szabadpolcon található állo-
mányt, különös tekintettel az 
életkori sajátosságuknak meg-
felelő gyermek és ifjúsági rész-
leg kincseire.  A könyvolvasás 
szokásának megerősítéseként 
a látogatás második részé-

ben kézműves foglalkozáson 
könyvjelzőt készítettek, me-

lyet remélhetően jól fognak 
hasznosítani a jövőben is.

Maszkos látogatók

Élve a Népzenei Szövet-
ség COVID-19 világjárvány 
miatt kínált lehetőségével, 
a Vámospércsi Népdalkör 
online módját választotta 
a Vass Lajos Népzenei Ver-
seny középdöntőjében való 

megmérettetésnek. A hajdú-
sági dalcsokorból álló felvé-
tel október 11-én, vasárnap 
délután készült el. A videót 
a verseny lezárultát követő-
en a város lakói számára is 
publikussá tesszük. A felvétel 

után a csapat tagjai szeretet-
vendégségben részesültek. 
Az eredményeket a Népzenei 
Szövetség november 1 után 
teszi közzé.

Diósné Kozma Erzsébet

Vass Lajos Népzenei Verseny

A Szív Világszövetsége 
kezdeményezésére 2000 óta 
a világon mindenütt egy-
szerre rendezik meg szep-
tember utolsó vasárnapján a 
Szív Világnapját. A 2001-ben 
kiadott missziós nyilatkozat 
szerint a cél egy hosszabb és 
jobb minőségű élet elérésé-
hez segíteni az embereket, 
a szívbetegségek és a stroke 
megelőzésével és gondozá-
sával, különös tekintettel a 
szegény és a közepes jöve-

delmű országok lakosaira. A 
Szív Világnapját azért hoz-
ták létre, hogy felhívják a 
figyelmet a kockázati ténye-
zőkre. A programok között 
szerepelnek séták, futások, 
ugrókötél versenyek, fitnesz 
programok, nyilvános be-
szélgetések, tudományos 
fórumok, kiállítások, koncer-
tek, sportvetélkedők. Ebből 
az alkalomból hirdette meg 
a Művelődési Ház és Könyv-
tár az újlétai kerékpártúrát. 

A kerékpározók között volt 
Ferencz Zoltánné, Újléta 
település jegyzője is. Vele 
közösen tekintettük meg a 
kedves kis falu központját 
is. A kerékpározó csoportot 
erősítették a felhívásunkra 
Nyíracsádról kerékpárral 
érkezett résztvevők is. Bár 
a reggeli és délelőtti órák-
ban az időjárás megmutatta 
morcosabb arcát, a végén a 
kerékpározáshoz kedvezően 
alakult minden. 

Bringával a szívünkért
Ha iránytűd a világot je-

lentő deszkák felé mutat, ha 
egy karnyújtásnyira érzed a 
broadwayt, ha a Shakespeare 
Összessel kelsz és fekszel, 
vagy ha csak egyszerűen sze-
retnél együtt lenni és közö-
sen színjátszani hasonszőrű 
gyerekekkel és érdekelnek 
a színjátszás alapjai, akkor 
neked találták ki a Fintorgó 
Gyermekszínjátszó Csopor-
tot, ami most ráadásul tobor-
zást hirdet! „A Fintorgó öt éve 
színesíti a város és a környék 
kulturális életét, a kapuja 
nyitva áll minden érdeklődő 
előtt. A próbákat péntek dél-
utánonként tartjuk rendsze-
rint, az iskolai hetek szép le-
zárásaként. A csoport tagjai 
különböző korúak, első osz-
tálytól egészen a nyolcadik 
évfolyamig. A drámajáték 
segítségével a gyerekek ön-
kifejezése, gondolkodáskész-
sége, kooperatív készsége 
fejlődik, melynek hatására az 
iskolai életben könnyebben 

megállják helyüket. A színját-
szóra járó gyerekek kimagas-
ló eredményeket érnek el a 
helyi, megyei, sőt az országos 
vers- és prózamondó verse-
nyeken is. A csoport erőssége 
a rugalmasság, a jó alkalmaz-
kodóképesség, egymás szere-
tete és tisztelete. Remek han-

gulatban telnek a próbák, jó 
közösség kovácsolódott ösz-
sze.” – fogalmazott Somogyi 
László Gábor, a színjátszók 
vezetője. Jelentkezni az aláb-
bi elérhetőségeken lehetsé-
ges: somogyilaszlogabor@
gmail.com, 06-20-5766555.

Fintorgó-toborzó!


