
Különleges évszám a 2020, 
és minden bizonnyal mély 
nyomot hagy az emberiség 
legújabb kori történelmében. 
Ismerjük és szerencsénkre 
átéltük az év 11 hónapját, 
aminek összegzésekor, úgy 
vélem, nagyobb a negatí-
vumok aránya, mint amire 
szívesen emlékszünk majd 
vissza. 

Tavasszal, Húsvétra készü-
lődve abban reménykedtünk, 
legkésőbb a nyár végére túl-
jutunk a világjárvány okozta 
nehézségeken, az őszi korlá-
tozások bevezetésekor abban 
bíztunk, hogy Karácsonykor 
mindenki az ünnepi asztalhoz 
ülhet. Advent első gyertyájá-
nak fényében reménykedünk 
könnyítésekben, de a védeke-
zést folytatni kell, legfeljebb 
csak kisebb engedmények le-
hetségesek.

A családok és egyének 
mindennapjai átalakulóban 
vannak, a gazdaság új szerke-
zete kezd körvonalazódni. Új 
világrend van kialakulóban, 
ami még formálódik és sze-
rencsére formálható is, de 
rendkívül fontos, hogy utób-
biban az általunk ismert világ 
lakói jó irányba tartsanak. Az 
egyre szaporodó káros jelen-
ségek, amiket a média látha-
tóan és kézzelfoghatóan meg-
rendelésre szállít, rendkívüli 
mértékű hangulatromlást 
okoznak. 

Az emberi tragédiák, a 
családi és egyéni kataszt-
rófák egyébként is nagy 
számát tovább mélyíti szen-
zációhajhászó körítés, a fi-
gyelmet mindenáron felkel-
teni szándékozó általános 
ingerküszöb feletti hatás 
elérésnek sok esetben em-
bertelen alkalmazása. Üvölt 
a bemondó, sikít, vihog a be-
mondónő amikor bejelenti, 
hogy hányan haltak meg itt 

és ott, valahol, illetve újabb 
„rekord” született a halálozá-
si adatok területén! Kiesik a 
betű az írott sajtóból, vagy 
a hírműsor fejvonaláról, 
amikor másoknak tragédiát 
okozó hírről számolnak be, 
és külön ömlik huszonöt 
percenként, fél óránként a 
frissítés. Ha nem történik 
valami, akkor az ismétlés, ál-
landó szajkózás! Az embere-
ket szándékosan rettegésben 
tartó törekvéseket lehet fel-
fedezni hírcsatornákon, hír-
portálokon, nem is beszélve 
az álhírek gyártásáról, amit a 
törvény erejénél fogva a leg-
szigorúbban kellene büntet-
ni. A frusztráció folyamatos 
fenntartása pedig, tudjuk, 
a szorongó embert vásár-
lásra készteti, az aggódás 
olyan lépésekre sarkallja, 
amit normál, nem zaklatott 
állapotban kontrollálni tud-
na. A hírgyártás ma a világ 
rákfenéje, a kommunikációs 
tér a nagytőke legfontosabb 
fegyvere és amikor ez a poli-
tikai erőtérben szövetkezik, 
annak mindig ezrek, milliók 
lesznek kárvallottjai.

Ezzel egy időben szeren-
csére erősödik az igény a 
változásra is, a szétzilált nem-
zetek és országok polgárai 
egyre jobban érzik szükségét 
a tisztánlátásnak, egyre fonto-
sabbnak látják hazájuk sorsát 
és közösségeik, családjaik ér-
tékének elsődlegességét.

Változtatni akarnak a kö-
rülöttük lévő világon, mert 
most a saját bőrükön tapasz-
talhatják, hogy a tőke nem 
karitatív, a pénz nem min-
denható, ha nincs értelmes 
és erős szándék, családok, 
közösségek tűnhetnek el, 
szűnhetnek meg, amit csak 
egy statisztikai adat, vagy 
egy szalagcím fog jelezni. 
Az egyetemes emberi érté-

kek tiszteletben tartása és a 
mindennapi értelmes élet 
szervezése nem válhat el 
egymástól. Nem előzhetik 
meg gazdasági, kulturális, 
politikai érdekek a családok 
és közösségek érdekeit. Nem 
írhatják felül tőke és befo-
lyásolási erejüknél fogva az 
emberi élet törvényszerűsé-
geit néhányan, mert egyéni 
céljaik vannak, és nem lehet 
előbbiek belátására bízni a 
változást, nekünk magunk-
nak, a magunk erejéből, szö-
vetségeseket találva kell kez-
deni a változtatást. Jobb vi-
lágot kell építeni attól, amit 
eddig összehoztunk, mert 
sokkal biztonságosabban és 
sokkal magasabb színvona-
lon élhetnénk, mert sokkal 
több érték van az életünk-
ben, mint amit visszaigazol 
a környezetünk, mert sokkal 
jobb emberek vagyunk, mint 
amit a véleményvezérekkel 
kimondanak rólunk és azért, 
mert képesek is vagyunk 
egy emberibb és több jóval, 
szépséggel és élménnyel teli 
életet élni és hozzásegíteni 
másokat is.

Nem hittük el, hogy az 
egészségnél nincs fontosabb, 
pedig minden szülő erre ta-
nítja gyermekeit, nem hittük 
el, hogy amit mi teszünk má-
sokkal, arra számíthatunk mi 
is, és nem hittük el, hogy az 
élet mennyire fontos és meny-
nyi szépség van benne. Az 
Édenkert almájába mind-
annyian beleharaptunk, 
talán akkor is megkóstoltuk 
volna, ha nem bíztatnak rá, 
csupán azért, mert emberek 
vagyunk. Meggyőződésem 
azonban, hogy képesek va-
gyunk változtatni is az éle-
tünkön.

Jobbá kell tenni a világot, 
mert most nagy árat fize-
tünk azért, hogy rádöb-
benjünk, minden igaz, 
amire tanítottak bennün-
ket: az életnél nincs fonto-
sabb, a szeretetnél nincs 
erősebb.

Tasó László
országgyűlési

képviselő

Annak ellenére, hogy a vá-
ros adventi programjait, köz-
tük a méltán népszerű Min-
denki Karácsonyát idén nem 
tudjuk a megszokott formá-
ban megrendezni és a készü-
lődést nagyobb közösségben 
megélni, Vámospércs Városi 
Önkormányzat és a Pircsike 
Közművelődési Egyesület, a 
lehetőségekhez mérten, igye-
kezett ünnepi hangulatot te-
remteni Vámospércsen.

Idén is elkészült városunk 
adventi koszorúja, melynek 
szimbolikus lángjai a kará-
csony előtti négy vasárnapon 
világítják be Vámospércs 
szívét. A fenyőágakból fém-
szerkezetre épített koszorún 
a település színei (a kék és 
az ezüst) dominálnak, míg 
este, az égősor lilává színezi a 
gyertyákat. A zöld fenyőszín a 
termést, az aranyláng a fényt 
hozza közénk. A koszorú a ha-
gyományoknak megfelelően 
kört, vagyis az örökkévaló-
ság jelképét formázza. Szent-
estére mind a négy gyertya 
lángra lobban, kiteljesedik 
az ünnep, benne pedig az ad-
venti koszorú misztériuma. 
A koszorú készítésében az 
alábbi személyek vettek részt: 
Somogyi László Gábor, E. Póik 
Márta, Vinczéné Gáll Anikó, 

Guba Szilvia, Papp Jánosné, 
Oláh László, Szőcs József, 
Postár Sándor, Holik Ibolya és 
Ferenczi Éva. Önzetlen mun-
kájukat szívből köszönjük!

A Mikulás szánja, ami idén is 
Papp János műhelyét dicséri, 
ezúttal a város főterén került 
elhelyezésre, ajándékokkal 
bőségesen megrakva. A szán 
előtt egy óriási hógömb idézi 
meg a szarvasokat és a havas 
téli tájat. A város karácsonyfá-
ját mikulássapkák dekorálták 
(Somogyi László Gábor ado-
mányaként), sok gyerek és fel-
nőtt élt a fényképeszkedés le-
hetőségével, akik jókor voltak 
jó időben, mikulássapkával és 
virgáccsal is gazdagodhattak. 
Persze a virgácsot idén sem a 
rossz gyerekek kapták, hiszen 
a virgácsok valójában varázs-
pálcák voltak, amikkel minden 
rosszat elűzhetünk, nem utol-
sósorban pedig türelemre in-
tenek mindnyájunkat. A város 
új betlehemmel gazdagodott 
Papp Jánosnak és Somogyi 
László Gábornak köszönhe-
tően, rajtuk kívül a kreatív 
munkában még Ménes Andrea 
polgármester, valamint E. Póik 
Márta és Szőcs József vettek 
részt. A városháza bejárata 
előtt 2020-ban is két feldíszí-
tett fenyőfacsemete áll őrt.

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

Karácsony varázslata abban 
rejlik, hogy titokzatos, cso-
dákkal fűszerezett, telis-tele 
van szeretettel. Szeretettel, 
melynek megtestesítője Jézus 

Krisztus, akinek 
a születését várja 
ilyenkor a keresz-
tény világ. 

A Megváltó-
ét, akinek már 
a fogantatása is 
varázslatos, nem-
különben a cse-
lekedetei. Aki az 
emberek között 
terjesztett tanai-
ban a szeretetet és 
a tisztességet állít-
ja a középpontba, 
mégis elárulják, 
és csúfos kínok 
között megfeszí-
tik, ennek ellené-
re feltámadását 
követően az Úr 
jobbjáról szolgálja 
a létezésében hívő 
embereket. Jókat 

és gonoszokat egyaránt, békét 
adva és reményt teremtve a 
lelkekben. 

S valljuk be őszintén, mikor 
lenne nagyobb szükség a lel-

kek békéjére és megnyugvásá-
ra, ha nem egy olyan világjár-
vány idején, melyet napjaink-
ban megélünk.

Mikor kellene nagyobb vi-
gasz, mint amikor a szerette-
ink ölelés nélkül, magányosan 
halnak meg a járvány-kórhá-
zakban, s mi nem tudjuk se-
gíteni a gyógyulásukat, de a 
kezüket sem foghatjuk, hogy 
méltósággal átvezessük őket a 
túlvilágra. 

Mikor, ha nem most értéke-
lődnek át bennünk az emberi 
lét igazi értelmei, mikor, ha 
nem most állítunk fontossá-
gi sorrendet, ahol valóban az 
egészség az elsőrendű, mert 
szembesülünk azzal, mennyi 
az élet, s milyen halandóak va-
gyunk…

Az Advent négyhetes idő-
szaka – biztos vagyok benne, 
hogy idén keserédes – …mind-
annyiunk gondolatait megha-
tározza a helyzet, amelyben 
még inkább megtanultunk 
szabályokat betartani, mert 

tudjuk a saját felelősségteljes 
viselkedésünkkel akár élete-
ket is tudunk menteni! 

Mi, vámospércsiek, elmond-
hatom, jelesre vizsgáztunk az 
egymásra való odafigyelésből, 
a családok összetartozásának 
megerősítéséből, abból, hogy 
a különböző ágazatokban 
dolgozó szakemberek magas 
szinten végezték a munkáju-
kat, és működőképes maradt 
nem csak a város, ahol élünk, 
hanem az ország is. 

Büszke vagyok arra, hogy 
az általunk felügyelt intézmé-
nyekből nem kellett senkit – 
még átmenetileg sem – elbo-
csátani, sőt megbecsülésünk 
jeléül jutalommal értékeltük 
az elmúlt nehéz időszakban 
végzett munkájukat.

Stabil maradt a gazdálko-
dásunk, ennek köszönhetően 
majd 900 fő nyugdíjas kap de-
cemberben 10.000 Ft egyszeri 
támogatást, a gyerekeseket pe-
dig beiskolázáskor segítettük, 
miközben a legtehetségesebb 

középiskolások és egyetemi 
hallgatók a város ösztöndíját 
élvezhetik. 

Több jelentősebb beruhá-
zásunk készült el idén, csak 
hogy a legfontosabbakat em-
lítsem: a Hajdú Múzeum és 
a Hétpróbás kalandpark, a 
minibölcsőde, a jóléti park 
és a városi piac a Marinkán.  
De folyamatban van a Mű-
velődési Házunk felújítása, 
és megtörténik a Patika és 
Pacsirta utca burkolatának 
újraaszfaltozása is. Miközben 
tartottuk az emberekben a 
lelket, rendkívüli működé-
si rendet határoztunk meg 
az intézményekben, s igye-
keztünk minimálisra kor-
látozni a találkozásainkat. 
Azt hiszem ez utóbbi volt a 
legnehezebb. Idén nem volt 
Városnap, és nem voltak áta-
dó ünnepségek, közös öröm-
ünnep, pedig a felsoroltak 
is alátámasztják, hogy lett 
volna mire büszkének lenni, 
közösen ünnepelni.

„Karácsonykor minden út 
haza vezet”, ezt olvastam va-
lahol… S igen, minden ember 
igyekszik úgy intézi a dolga-
it, hogy legalább ezen az egy 
keresztény ünnepen, a sze-
retet ünnepén a családjával 
együtt álljon a karácsonyfa 
körül, megidézvén azokat a 
szeretteiket is, akik már csak 
lélekben lehetnek velünk. 
Hogy behunyt szemmel be-
szippantsa a Karácsony illa-
tát, s feltöltse a lelkét azzal 
a varázslatos érzéssel, amit 
csak ilyenkor érez az ember, 
amikor a lelke eggyé válik az 
övéivel. Hogy megtöltse a 
szívét azzal az érzelmi muní-
cióval, ami a következő Kará-
csonyig átsegít a hétköznap-
ok nehézségein.

Kívánok minden kedves vá-
roslakónak áldott, békés ün-
nepet, s egy tervezhető, biz-
tonságos szép új esztendőt!

Ménes Andrea
polgármester

Jobbá kell tenni a világot A remény lángjai

Áldott ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván minden kedves
lakosnak Vámospércs polgármestere és képviselő-testülete.



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. november 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
Horváth Antal 8358600739 4287 Vámospércs, Acsádi utca 15. 50 700

Összesen: 1 310 152

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

Összesen: 965 192

Házasságkötés:
Szentgyörgyi JánoS éS Barna HaJnalka

Akik már nincsenek közöttünk:
Maczó ézSaiáS

DeiM JánoSné (HorvátH Margit)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Maradnak a korlátozások!

A magyar kormány január 11-ig meghosszabbította a vé-
delmi intézkedéseket, köztük a kijárási korlátozást, aminek 
értelmében este 8 és reggel 5 óra között továbbra is otthon 
kell tartózkodniuk az embereknek A kijárási tilalom alóli 
mentesülés egyik esete a munkavégzés, amit igazolni szük-
séges. Továbbra is érvényben maradnak a vásárlási idősávok 
(hétköznaponként 9 és 11 óra között, hétvégenként 8 és 10 
óra között). Ezekben az idősávban csak 65 év felettiek lép-
hetnek be az élelmiszerüzletekbe, a drogériákba (illatszert, 
drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és hi-
giéniai papírterméket árusító üzlet) és a gyógyszert, gyógy-
ászati segédeszközt forgalmazó üzletbe (gyógyszertár). Az 
élelmiszerüzletben, a drogériában és a gyógyszertárban az 
idősek a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is sza-
badon vásárolhatnak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Maczó Ézsaiás

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

DeiM JánosnÉ (HorvátH Margit)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a tisztelt vámospércsi lakosokat, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal – a 2020. évi igazgatási szünet elrende-
léséről szóló 23/2020. (II.10.) képviselő-testületi határozata 
alapján

2020. december 23., 28., 29., 30., 31. napjaira (5 mun-
kanap) terjedő időtartamra igazgatási szünet miatt 
zárva tart. Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 
2021. január 4. 

Az igazgatási szünet ideje alatt az előre nem látható ha-
laszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés) intézése 
ügyeleti rendszerben történik az alábbi telefonszámon: 06-
20-268-78-44.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatalunknak címzett 
postai küldemények átvételét 2021. január 4. napjával kezdő-
dően fogjuk lebonyolítani.

Megértésüket köszönve,

Ménes Andrea polgármester
Kanyóné Papp Klára jegyző

Köszönetnyilvánítás

Az emberek nagysága nem a gazdagságban vagy a hata-
lomban rejlik, hanem a jellemben és a jóságban. Minden 
ember ugyanúgy ember, mint a többi, minden embernek 
vannak hibái és hiányosságai, de születésétől fogva minden-
kiben rengeteg jóság is él. S ha az ember arra törekszik, hogy 
felszínre hozza a jóságot, ahelyett, hogy elfojtsa magában, 
még inkább embertársai hasznára lehet. Az idei év egyik 
nagy tanítása volt az egymásra találás, az egymásra figyelés, 
magunk és mások óvásának feltételnélkülisége. Nagy vesz-
teségek érték a koronavírus-járvánnyal családjainkat, közös-
ségeinket, hazánkat, sőt, a világot, amiben élünk, mégis ke-
ressük, ebben a helyzetben is keressük a pozitív értékeket és 
üzeneteket. A vírus második hullámának előretörésével és 
Karácsony közeledtével több helyi vállalkozó is úgy gondol-
ta, hogy részt vesz a pandémia elleni küzdelemben és ado-
mányok formájában is segíti a védekezést. Szeretném nekik 
magam és Vámospércsi Városi Önkormányzat nevében is 
köszönetemet és nagyrabecsülésemet kifejezni. 

A vámospércsi Jessy-Gold Kft csapata, vezetőjük, Sallai Sza-
bolccsal az élen, idén is meglepték a helyi óvodás és iskolás 
gyerekeket. A Jessy-Gold mikulásának feneketlen puttonya a 
legerősebb anyagból készült, így tudta 200 kg szaloncukor-
ral megörvendeztetni a gyerekeket. A finomságon kívül egy 
nagyteljesítményű, ipari ózongenerátort is adományoztak a 
helyi óvodának, ami ózongáz előállításával végez a különféle 
vírusokkal, köztük a koronavírussal is – így hosszútávon is 
hozzájárul az egészség védelméhez, mind a gyerekek, mind 
az intézmény dolgozóinak vonatkozásában. „A gyermekeink 
a legnagyobb kincseink, bízom benne, hogy ezzel az eszköz-
zel is elő tudjuk segíteni a biztonságukat. Amit a Jóisten ad, 
abból kötelesek vagyunk mi is adni” – fogalmazott Sallai Sza-
bolcs. 

800 darab szájmaszkot adományoztak a Váci Csemege 
tulajdonosai a vámospércsi szociális munkásoknak, óvodai 
és önkormányzati dolgozóknak. Nagylelkű adományuk mel-
lett pedig rendhagyó akciót is indítottak november 24. és 
december 24. között, egy hónapon keresztül. „A Váci Cse-
megében minden egyes vásárlás után 50 Ft-ot felajánlunk a 
saját bevételünkből, és az így 2020. december 24-ig össze-
gyűlt összeget felajánljuk olyan embereknek, családoknak, 
akik nehéz élethelyzetbe kerültek. Bízunk benne, hogy a 
Szenteste sokak számára az odafigyelés üzenetét és örömét 
hordozza majd, és néhány család ünnepét boldogabbá te-
hetjük” – áll a közleményükben.

A GéSz Gaál és Sziklás Kft által előállított Flavon termék-
család Európa-szerte bírja a vásárlók bizalmát. Büszkeség-
gel tölt el minket, hogy a cég vámospércsi üzeme prémium 
minőségű étrendkiegészítőket gyárt, amelyek immunrend-
szerünk optimális működését segítik, a szervezet számára 
fontos antioxidánsokat tartalmaznak, több mint 20 féle 
gyümölcs, 10 féle zöldség, többféle növényi olaj és fűszerek 
kombinációjaként. „Rendkívüli állapot van a pandémia mi-
att. Mindenkinek fontos az egészsége. Úgy gondoltuk, hogy 
a magunk módján segítünk, a vámospércsi önkormányzat 
dolgozóit egy havi Flavon termékkel ajándékozzuk meg. Bí-
zunk abban, hogy mindenki egészséges marad és helyt tud 
állni a munkájában” – indokolta Gaál László tulajdonos.

Köszönjük az adományozók felajánlását és munkájukat, 
jó egészséget, áldott ünnepeket kívánunk! 

Ménes Andrea 
polgármester

A házi gyermekorvosi rendelés az 
ünnepi időszak alatt

Rendelés:
2020.12.21., hétfő: 8-10-ig
2020.12.22., kedd: 8-10-ig
2020.12.23., szerda: 8-10-ig
2020.12.24-től 12.27-ig ügyeleti ellátás
202.12.28., hétfő: 8-10-ig
2020.12.29., kedd: 8-10-ig
2020.12.30., szerda: 8-10-ig
2020.12.31., csütörtök: 8-10-ig
2020.01.01-től 01.03-ig ügyeleti ellátás

A rendelés a gyermekorvosi rendelőben történik (Piac u. 
4). Ügyelet: Vámospércs, Nagy u. 7.
2020.01.04.től visszaállunk a normális rendelési időre.

Dr. Mechler Andrea
házi gyermekorvos

Változás a gépjárműadóval kapcsolatos 
feladatok ellátásában!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi 
CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől a 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: állami 
adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos 
feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

Az állami adóhatóság ezzel a jogkörével kizárólag a 2020. 
december 31-ét követő időszakra eső gépjárműadó-kötele-
zettség kapcsán élhet.

Az alábbi esetekben azonban továbbra is az önkormány-
zati adóhatóságot illetik meg a gépjárműadóval kapcsolatos 
adóhatósági feladatok, illetve bevételek:

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-•	
kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatok,
2020. december 31-ig terjedő időszakra eső mulasztások,•	
2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó szank-•	
ciókból (bírság, pótlék) származó bevétel,
bármely gépjármű forgalomból történő kivonása abban •	
az esetben, ha az adótartozás az éves adótételt meghalad-
ja, feltéve, hogy az adófizetési kötelezettség 2020. decem-
ber 31-ig keletkezett.
Az önkormányzati adóhatóságnak 2021. január 15-ig kell 

adatot szolgáltatnia az állami adó-és vámhatóságnak a gép-
járműadó-mentesség megállapításához kapcsolódóan (ab-
ban az esetben is, ha a gépjármű illegálisan kerül ki az adó-
alany tulajdonából).

Sok idős igényelte a szociális 
támogatást!

Vámospércs Városi Önkormányzat szociális rendeletében 
fontos szerepet szán az idősek támogatásának, segítésének. 
Ezért az Önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2020-ban 60. életévét 
betöltött személyek részére kérelemre, évente egy alka-
lommal támogatást állapíthat meg. Idén a támogatást Ménes 
Andrea polgármester javaslatára a Képviselő-testület 10.000 
forintban határozta meg! Mintegy 860 jogosultsággal ren-
delkező vámospércsi ember élt ezzel a támogatási formával, 
aminek kifizetése december közepéig meg is valósul. Fon-
tos hangsúlyoznunk, hogy a támogatás nem alanyi jogon jár, 
hanem a törvényi szabályozás (a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény) előírása-
inak megfelelően. Vagyis: az önkormányzatoknak rendelet 
formájában meg kell határoznia azokat a feltételeket, amely 
feltételek teljesülése esetén valaki jogosulttá válhat a támo-
gatás igénybevételére. Tehát: a képviselő-testület szociális 
rászorultság alapján állapíthat meg támogatást a 60. év fe-
letti lakosok számára, a rászorultságot pedig dokumentálni 
szükséges. A képviselő-testület, annak érdekében, hogy mi-
nél több ember bekerülhessen a támogatottak körébe, a rá-
szorultság feltételeit nagyon széles körben határozta meg. A 
város önkormányzata, lehetőségeihez mérten, fegyelmezett 
és előrelátó gazdálkodásának köszönhetően a továbbiakban 
is azon lesz, hogy a rendelkezésére álló támogatási formákat 
a lakosság részére maximálisan fenntartsa.

A jövő elkezdődött! – Nagyberuházások 
a Marinkán és környékén

Hosszú évtizedeken keresztül a Marinkának nevezett bel-
területi városrész és környéke egyenlő volt az enyészettel, a 
folyamatos belvízveszéllyel, az elhagyatottsággal, pedig a te-
lepülés központjához közel eső terület sok lehetőséget tar-
togatott magában. Például felkínálta egy új, közfeladatokat is 
ellátó, rekreációs és közösségi térként is figyelemreméltó, ke-
reskedelmi és gazdasági szempontból sem jelentéktelen hely 
vízióját. Mára egyértelműen kijelenthető, véget ért a Csipke-
rózsika-álom, álmodni, tovább álmodni a Marinkában rejlő 
lehetőségeket viszont nem is lehetne időszerűbb! A környé-
künkön egyedülálló Vámospércs-Kistérségi Járóbeteg Ren-
delőintézet felépülése volt az első és megalapozó fejlemény, 
amit aztán a Hajdú Látogatóközpont, Kézműves Udvarház, 
Hétpróbás Játszótér követett útépítéssel, a közvilágítás kiépí-
tésével és a csapadékvíz elvezetésével. 2021 elején elkészül 
az új városi piac, valamint a jóléti park is. Vagyis egy teljesen 
új, funkcióiban egyre komplexebbé váló mini városrész kör-
vonalazódik a szemünk láttára. A városi piac vonatkozásában 
új, akadálymentes, energiahatékony, többfunkciós épület lé-
tesül mosdókkal, gombavizsgálóval, egyéb helyiségekkel. Tér-
burkolattal ellátott, fedett árusító részek kerülnek kialakításra 
asztalokkal. A Városi Önkormányzat saját forrásaiból a térbur-
kolattal el nem látott területeket zúzott kővel stabilizálja, így 
az árusításra alkalmas terület nagysága jelentős mértékben 
nő. Négy darab parkoló jön létre a piacon belül, negyvenhá-
rom darab pedig a piac előtt már megépült. A jóléti park köz-
ponti attrakciója a városi tó, ami körül térburkolattal ellátott 
sétány valósul meg padokkal, szemetesekkel, korszerű nap-
elemes közvilágítási rendszerrel. Megvalósul a tó gépészeti 
kialakítása is (vízforgató rendszerrel, vízigombával), a tó mel-
lett pedig felépül egy új, akadálymentes, energiahatékony ki-
szolgáló épület. A terület fásítása és füvesítése mellett megol-
dódik a csapadékvíz elvezetésének a problémája is. „A sikeres 
pályázatoknak és a város hatékony gazdálkodásának köszön-
hetően gyarapodik Vámospércs vagyona, a közös vagyonunk. 
Használjuk is közösen, de óvjuk, vigyázzunk is rá együtt! Úgy 
tapasztalom, a tavat és környékét már most felfedezték ma-
guknak az emberek, és egyre több olyan helyszín jön létre 
a városban, amit érdemes felkeresni. Az önkormányzat saját 
költségvetéséből újabb térfigyelő kamerákat helyez ki ezeken 
a területeken, amelyek kivétel nélkül a rendőrséghez lesznek 
bekötve” – fogalmazott Ménes Andrea polgármester.

Ajándék az óvodás gyerekeknek

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is felkereste óvodán-
kat a Jessy Gold Kft jóságos Télapója.

Ezúttal nem csak szaloncukrot, édességet kaptunk Tőle, 
hanem egy nagy teljesítményű ózongenerátort is. Szomorú 
aktualitás, de ebben a vírus okozta vészhelyzetben nagyon 
nagy hasznát vesszük. A megelőző intézkedések betartása 
mellett a generátor rendszeres használata még inkább előse-
gítheti a gyerekek, valamint a felnőttek biztonságát intézmé-
nyünkben, hiszen, mint tudjuk az óvodás gyerekek körében 
lehetetlen betartani az ajánlott másfél méteres távolságot, 
elkerülni az érintést. Hálásan köszönjük Sallai Szabolcsnak, 
valamint a Privát Max csapatának az óvodának, az óvodás 
gyerekeknek nyújtott segítségét!

Csendes, meghitt Adventi készülődést kívánunk!
Németh Jánosné

óvodavezető



Vámospércsi Hírek: 
Karácsony, az Úr Jézus szü-
letése, Húsvét mellett a ke-
resztény világ legfontosabb 
ünnepe, amelyhez talán 
minden ünnepünknél ter-
mészetesebben kapcsolódik 
hozzá a szeretet, az öröm, a 
békesség és a család erős ér-
zése. Felidézne Tiszteletes Úr 
személyes életéből néhány 
szép karácsonyi élményt, 
pillanatot?

Komor Csaba: Szívesen 
emlékszem vissza gyermek-
kori élményeimre, a várako-
zás csodájára, amikor szeret-
teimmel együtt készültünk 
az ünnepre. A múltbéli élmé-
nyekhez köthető hangulat, il-
latok, érzések máig elevenen 
élnek bennem. Nincs annál 
szebb karácsony, amikor a 
család együtt megy templom-
ba és egymás kezét megfogva 
imádkozik. Nekem ez meg-
adatott. Amikor a gyermek 
nemcsak a szószékről hallja 
az igehirdetésben, hogy az Is-
ten szeretet, hanem átéli sze-
rettei és gyülekezete révén 
is. Egészen más így ünnepel-
ni. Felnőtt korom legszebb 
karácsonyi élményét pedig 
évről évre igyekszem átélni, 
amikor minden karácsony 
előtt ellátogatok a Kenézy 
Kórházba, ahol énekszóval 
örvendeztetjük meg a bete-
geket, nővéreket, orvosokat, 
illetve a kórház kápolnájá-
ban igei szolgálattal is készü-
lök. Néhány gyülekezeti tag 
segít mindig ebben a szolgá-
latban, tavaly karácsonykor 
a vámospércsi fiatalok is 
átélhették ezt a semmihez 
sem hasonlítható élményt, 
amikor az Isten lehajló sze-
retetéből adhatunk tovább 
mi is egy parányit azoknak, 
akiknek nagy szükségük van 
rá a gyógyulásban, munka-
végzésben.

Vámospércsi Hírek: Lát-
juk a rengeteg csillogó ünne-
pi világítást, a hatalmas ka-
rácsonyi díszeket, míg Jézus 
szegényes körülmények kö-
zött született, egy istállóban, 
mert senki nem fogadta be a 
házába a várandós Máriát, 
Jézus édesanyját, a születés 

estéjén. Miként lehet értel-
mezni azt, hogy Isten fia, 
akit a vallások végtelennek 
és mindenhatónak tarta-
nak, ilyen kicsinnyé válik?

Komor Csaba: Ez emberi 
ésszel felfoghatatlan, szinte 
értelmezhetetlen. A legna-
gyobb örömhír mutatkozik 
meg Krisztus születésében: 
az Isten szeret. Szereti ezt 
a világot, s benne minden 
embert. Tudta, tudja, hogy 
nekünk embereknek szüksé-
günk van mindig valami kéz-
zelfoghatóra, hogy higgyünk. 
Megígérte, hogy küld egy 
Megváltót, és úgy is lett. Jézus 
Krisztus szemmel látható, ér-
zékelhető módon megjelent 
ebben a földi világban, hogy 
láthatóvá tegye a láthatatlant. 
Konfirmandusainknak szok-
tuk tanítani, hogy nem az a 
nagy csoda, hogy az ember 
eljutott a Holdra, hanem az, 
hogy Isten eljött a Földre. A 
mi életünk nagy döntése, 
hogy a véges emberi életben 
hiszünk, mondván csak ez 
az egy életünk van, vagy a 
végtelen isteni szeretetben, 
mely ezt az egy életet elveze-
ti az örökkévalóságba.

Vámospércsi Hírek: 
Szokták mondani, hogy a 
karácsony összegyűjti, ha-
zahozza az embereket. Sok 
külföldön élő honfitársunk 
ekkora időzíti a hazaláto-
gatást, de a nagyobb családi 
összejövetelek is hozzátar-
toznak az ünnep fényéhez. 
Idén sajnos ez másként ala-
kul. Mit üzen Jézus élete, aki 
maga átélte a legnagyobb 
magányt, a magány és féle-
lem ellenében? 

Komor Csaba: Két jézusi 
mondattal tudnék röviden 
felelni a kérdésre: „Ne fél-
jetek!” „Én veletek vagyok 
minden napon.” Tanítványa-
it bátorítja így Krisztus, és 
voltaképpen mi magunk is 
azok vagyunk. Nekünk is szól 
az üzenet, akárhol is élünk, 
bármilyen élethelyzetben is 
vagyunk. Évről évre sokan 
ünnepelnek nélkülözve, ma-
gányosan, betegen. Ez az esz-
tendő talán jobban rávilágít 
az ünnep lényegére és Jézus 

földi életének igazi üzene-
tére is. Ne feledjük, hogy a 
krisztusi szeretet tanít, gyó-
gyít, vigasztal, erőt ad és re-
ményt minden körülmények 
között. Éppen azáltal, hogy 
jelen van. Jézus életében is 
voltak kemény próbatételek, 
amikor akár lelkileg, akár 
fizikailag kellett küzdenie. 
Ekkor Jézus az Atyával való 
kapcsolatába kapaszkodott. 
Nem véletlenül tanított ben-
nünket is így imádkozni: Mi 
Atyánk… Kapaszkodjunk mi 
is a mennyei Atyába és ezen 
az ünnepen is szólítsuk meg 
bátran! Vigyük elé érzése-
inket, hálánkat, kéréseinket 
egyaránt!

Vámospércsi Hírek: A 
világjárvány miatti korláto-
zások az egyház működését 
is átalakítják. A Magyaror-
szági Református Egyház 
zsinatának elnöksége arra 
kérte a lelkipásztorokat és 
a gyülekezeteket, hogy állja-
nak át az online istentisztele-
tekre. Meg tudják ezt oldani 
Vámospércs esetében? Mit te-
het a lelki vezető, tudva azt, 
hogy a világháló segítségével 
a templomjáró híveknek csu-
pán egy részét érheti el?

Komor Csaba: A gyüle-
kezeti élet a járványhelyzet 
miatt szinte nullára korlá-
tozódott. Szokatlan ez lelki-
pásztori szemmel is, hogy 
üres a templom, hetek, hó-
napok óta nem találkoztunk. 
A lelkészi hivatal csak dél-
előtt van nyitva, ahol egy-egy 
gyülekezeti taggal legalább 
beszélhetünk néhány szót. 
Az online alkalmak valameny-
nyire mégis segítenek az igei 
üzenet eljuttatásában, de so-
sem tudják pótolni a valós 
találkozásokat, ahol látjuk 
az emberek reakcióit, tekin-
tetét, illetve egy kézfogással 
köszönthetjük egymást. Az 
adventi vasárnapok idejére 
délelőtt 10 óra és 11 óra kö-
zött megnyitottuk a temp-
lom ajtót, hogy lehetőséget 
kínáljunk az egyéni elcsen-
desedésre, imádságra, hogy 
halk, imára hangoló dalla-
mok kíséretében vihesse 
mindenki fohászkodásait Is-
ten elé. Karácsony előtt min-
den egyháztagunkhoz eljut-
tatjuk ünnepi körlevelünket, 
így azokat is elérhetjük, akik 
nem tudják elérni online al-
kalmainkat. 

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen új felismeréseket hozott 
a pandémia Ön számára? 
Akár gyakorló lelkipásztor-
ként, akár magánember-
ként?

Komor Csaba: A 2020-as 
év „ünneptelen” esztendő 

volt. Abból a szempontból, 
hogy sem a húsvétot, sem a 
pünkösdöt nem tarthattuk 
meg a megszokott formában, 
és már tudjuk, hogy a kará-
csonyt sem fogjuk. Számos 
élményről, életünk megszo-
kott dolgairól kellett idén 
lemondanunk, miközben 
munkánk, tanulmányaink, 
mindennapjaink próbatét-
elei megsokasodtak. Lelki-
pásztorként és magánember-
ként is ugyanarra tanított ez 
az esztendő: legyen bátorsá-
gunk Istenre bízni magun-
kat! Istenre bízni az életet, 
családot, szeretteket, mun-
kát, terveket, jövőt.

Vámospércsi Hírek: 
Kisgyermekes apukaként 
hogyan készül családjával 
az ünnepre? Van valamiféle 
koreográfiája a várakozás-
nak? Kíváncsiak volnánk a 
kedvenc karácsonyi éneké-
re, ételére, olvasmányára is.

Komor Csaba: A 
pandémia egyik áldása, hogy 
családtagjaimmal sokat 
vagyunk együtt. Ez a kará-
csony ebből a szempontból 
szokatlan lesz, hiszen lelki-
pásztori oldalról nézve szá-
mos alkalom szokott ilyen-
kor lenni keresztelőkkel, 
úrvacsorákkal, beteglátoga-
tásokkal, gyermekműsorral, 
kántálással, különféle ren-
dezvényekkel, azonban ez 
most mind elmarad. Helyet-
te otthon sokat énekelünk, 
gyertyát készítünk, közösen 
sétálunk és beszélgetünk, 
hangolódunk az ünnep-
re. Próbáljuk ilyenformán 
megélni a csodát. Számom-
ra az éneklés nagyon fontos 
és meghatározó eleme az 
életemnek, szolgálatomnak. 
Kedvenc karácsonyi éne-
kem a „Krisztus Urunknak 
áldott születésén…” kez-
detű, református énekes-
könyvi ének, melyet akár-
hányszor éneklek, mindig 
megjelenik előttem a régi 
idők karácsonya nemcsak a 
gyermekkoromból, hanem 
azokból az évszázadokból 
is, melyekben keresztyén 
őseink harsogva énekelték 
az örömhírt hozó dicsére-
tet. Természetesen csalá-
dunkban sem mehetünk 
el amellett, hogy mi kerül 
az ünnepi asztalra. Nagyon 
szeretjük a különféle hal-
ételeket, és a családi recep-
tek alapján készített ünnepi 
süteményeket is, melyek az 
érzékszerveink segítségével 
szintén összekötik a régit 
az újjal. Szívesen olvasom 
az ünnepen Ady Endre Ka-
rácsony című versét, mely 
hasonló érzéseket sugároz.

„A legnagyobb örömhír mutatkozik meg Krisztus 
születésében: az Isten szeret”

Adventi beszélgetés Komor Csaba református lelkipásztorral A hajdúk letelepítéséről 
rendelkező, 1605-ben Bocs-
kai István fejedelem által 
kiadott korponai kiváltságle-
vél emléknapján (december 
12.) újabb kuriózummal gaz-
dagodott Vámospércs. Vá-
rosunkban, jelesül a Hajdú 
Látogatóközpontban kerül 
elhelyezésre a világ mind-
ezidáig egyetlen, koronásan 
ábrázolt Bocskai-portréja. 
Köztudott, hogy Erdély és 
Magyarország fejedelme I. 
Ahmed szultántól kért és ka-
pott koronát, akit a szultán 
nevében Lala Mehmed nagy-
vezír koronázott meg 1605. 
november 11-én, a Pest mel-
letti Rákos mezején. A koro-
na Bocskai halálát követően 
a Habsburgok bécsi Kincses-
tárába került, jelenleg is itt 
található, megtekinthető, 
a német-római császárság 
szent koronájának társasá-
gában. „A Somogyi László 
Gábor által készített 120x80 
cm-es olajfestmény azért is 
különleges, mert a fejedel-
met koronával a fején, és a 
koronázási ékszerek (palást, 
jogar, kard) társaságában je-
leníti meg, vagyis teljesség-
gel szakít az eddigi ábrázolá-
si hagyománnyal. „A kutatók 
ma is megosztottak abban, 
hogy a fejedelem miként vi-
szonyult a török koronához, 
viselte-e egyáltalán, elfogad-
hatták-e legitimációs esz-

közként. Mi mindenesetre 
királyként is tekintünk rá, 
és örülünk, hogy ez portré 
a múzeumunk egyik „hí-
vószava” lesz, vagyis beég 
a látogatók emlékezetébe 
és Vámospércshez kötik 
majd” – osztotta meg gondo-
latait Ménes Andrea polgár-
mester. „A Bocskaihoz való 
kötődésemben legmegha-
tározóbb a tisztelet a nagy ál-
lamférfi, a szabadságharcos, 
a világbirodalmak között 
egyensúlyozó stratéga és a 
reformátor iránt. Különös, 
de a fejedelem életének je-
lentős helyszínei közül több 
az én életemben is megha-
tározó szerepet játszik, így 
Kolozsvár, Nagyvárad, Gyu-
lafehérvár és Vámospércs. 
A festmény karizmatikus, 
bíborvörös viseletben, a 
királyok színében ábrázol-
ja Bocskait, a háttérben 
a korponai kiváltságlevél 
részlete jelenik meg. Szem-
betűnő a színhasználat kont-
rasztossága: az élénk bíbor a 
tüzet, a hazáért, hitért, alatt-
valókért való tettrekészsé-
get, míg a háttér fehérsége 
a kálvinista puritanizmust, 
világosságot, következetes-
séget hivatott kifejezni” – 
zárta sorait Somogyi László 
Gábor képzőművész, akinek 
a munkája adományként 
kerül a Hajdú Látogatóköz-
pontba.

Újabb kuriózum 
Vámospércsen

A főtéri esernyős pavi-
lon nyári avatásán már si-
kerrel mutatkozott be kéz-
műves termékeivel a Start 
közmunkaprogram kötelé-
kében tevékenykedő var-
róbrigád. Jelenleg is ég a 

kezük alatt a munka, telnek 
hímzőcérnával a vásznak, 
törölközők, relaxáló párnák, 
terítők, kötények. A leven-
dulamotívumos kollekció 
mellett ráadásul megvásá-
rolhatóvá válnak karácsonyi 

újdonságaik is, így például 
a karácsonyi manók (lány 
és fiú változatban), a textil 
karácsonyfadíszek, ünnepi 
párnák, vászonszatyrok, mi-
kulászsákok. Lengyelné Do-
bos Évától és Gergely-Kardos 

Józsefnétől megtudtuk, hogy 
jelenleg tíz főt foglalkoztat-
nak a brigádban, a kézmű-
ves termékek pedig nagyon 
népszerűek és kelendőek a 
helyiek körében. „Szívvel-lé-
lekkel dolgoznak, igazi csa-

patként, büszkék vagyunk 
rájuk, hiszen az általuk ké-
szített termékek jó reklámot 
is jelentenek a település-
nek; most pedig különösen 
hozzájárulhatnak, hogy szí-
nesebbé, kedvesebbé, meg-

hittebbé tegyék az adventi 
várakozást” – fogalmaztak. 
A termékek az adventi idő-
szakban péntekenként a Pri-
vát Max mellett kialakításra 
kerülő standon vásárolhatók 
meg, baráti áron.   

Karácsonyi manók is készültek!
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Linzer, bejgli, hókifli, 
zserbó, mákos béles, arany-
galuska… a legismertebb 
hagyományos karácsonyi sü-
temények, amelyek alatt ros-
kadoztak a gyertyafényes ün-
nepi asztalok, és ugyanúgy 
hozzátartoztak a karácsony-
hoz, akár a feldíszített fa, a 
szaloncukor, az ajándékok, a 
gőzölgő húsleves. Nagyanyá-
ink süteményeskönyvéből 
most az egyik legrégebbi 

ünnepi finomság, a zser-
bó receptjét osztjuk meg, 
kívánva, hogy minél több 
vámospércsi család asztalán 
láthassuk viszont!

Hozzávalók: 40-50 dkg 
liszt, 20 dkg vaj, 15 dkg darált 
dió, 15 dkg porcukor, 1 tojás, 
1 dkg élesztő, 1 dl tej, 1 evő-
kanál olaj, tortabevonó, csi-
pet sütőpor, csipet só, lekvár 
(barack a legjobb)

Elkészítés: Fontos, hogy 
Karácsony előtt pár nappal 
készítsük el, mivel akkor ér-
nek össze majd tökéletesen 
az ízek! Első lépésként kever-
jük a lisztbe a sütőport és a 
vajat, langyosítsuk meg a te-
jet, rakjunk bele egy kis cuk-
rot és futtassuk fel benne az 
élesztőt. Keverjük a tojást és 
a porcukrot a liszthez, adjuk 
hozzá a felfuttatott élesztőt 
és az olajat. Gyúrjuk össze 
alaposan, majd osszuk há-
rom egyenlő részre, és nyújt-
suk ki a tepsi méretére. Rak-
juk az első lapot a tepsibe, 
kenjük meg a lekvárral, szór-
junk rá porcukorral kevert 
diót, majd jöhet a második 
lap, kenjük meg ezt is ugyan-
úgy. Végül jöhet a harmadik 
tésztalap is, rakjuk rá ezt is, 
majd fedjük le és hagyjuk 
kelni egy órát. Ezután süssük 
készre nagyjából 40-45 perc 
alatt, a végén tortabevonóval 
kenjük be a tetejét.

Karácsonyi recept

Dékány Zsuzsa néni írá-
sával új rovatot indítunk a 
Vámospércsi Hírekben „Éle-
tem” címmel, melyben szép-
korúink visszaemlékezéseit 
szeretnénk közölni család-
jukról, életük jeles eseménye-
iről, a régi Vámospércsről. 
Dékány Zsuzsa, aki pár 
hete tért meg a Mindenha-
tóhoz, mintegy húsz évvel 
ezelőtt vetette papírra gyö-
nyörű írását, melyen, mint 
tapasztalható, nem fog az 
idő. Emléke legyen áldott!

Az utóbbi években magá-
nyos karácsony estéimet sé-
tával töltöttem. Nézegettem a 
bérházak, villák, kertesházak 
ablakait. Egyesek színes 
fényben is tündököltek. 
Látszottak túl gazdagon dí-
szített fenyőfák, rogyadozó 
ágaikkal élték az utolsó hete-
iket. Voltak ablakok, ahol pici 
gyertyafények világítottak. 
Csillagszórók csillagjai üstö-
kösként hullottak a rácsodál-
kozók legnagyobb örömére. 
Voltak befagyott, sötét abla-
kok, látszott tv-fény is.

Sétáim közben gondolkoz-
tam az általam megélt hat év-
tized karácsonyairól. A leg-
boldogabb ötéves koromban 
volt. Hittem, hogy a Jézuska 
valóban nálunk járt. Úgy 
készítette a kukoricaszár ál-
latot, mint apám, a morzsolt 
csutka babát. 

A varázslat az 1940-es évek 
elejétől közömbös és szomo-
rú lett. Volt, hogy kukorica-
lisztből készült pogácsába 
(görhébe) szúrt pici fenyő-
ág jelezte a karácsonyt. Bol-
dogok voltunk azért, mivel 
együtt volt a közeli család. 
Apámat nem vitték el kato-
nának, első világháborús, 
gyógyíthatatlan betegsé-
ge miatt. Szomorkodtunk, 
hogy távolabbi rokonaink, 
szomszédaink, és valameny-
nyi háborúba itt katona 
épségben hazatér-e? Ne le-
gyenek özvegyek, félárvák, 
fiúkat sirató szülők, testvért, 
kedvest gyászolók. 

Igaz lesz-e a karácsony-
ra kapott, nyírfakéregre írt 

szöveg: „Kedves édesanyám, 
apám, rövidesen hazame-
gyünk, győztesen. Nem 
akadályozhat bennünket az 
itteni dermesztő tél, csata-
vesztés gondolata fel se me-
rülhet. Csókolja fiúk, Pali”.

Azóta már tudjuk, hogy kö-
rülbelül 200.000 katonából 
betegen, rokkantan, fogoly-
ként fele jött haza. Pontos 
adat nincs róla, sőt, felénél 
kevesebbről is beszélnek. 
Felfokozott győzelmi hit, 
csak életben maradást táp-
lált kinek hosszabb, kinek 
rövidebb időre. 

Sok karácsony este kér-
deztük egymástól: „Hát sem-
mi nem segít a sok alaptalan 
emberi szenvedésen? Haza-
jönnek-e, és ha igen, hányan 
a gettókból, a távoli gázkam-
rák közeléből, a munkaszol-
gálatból zsidó és nem zsidó 
szomszédjaink, ismerőse-
ink. Azután mintha az évek 
beosztották volna a rossz hí-
reket. Egyik évben arra gon-
doltunk már, rosszabb hír 
nem jut a fülünkbe, de saj-
nos a másik évben, a harma-
dikban, a sokadikban rosz-
szabbnál rosszabb híreket 
hallottunk. Az ötéves TBC-s 
kis zsidólánykát szülei a 
gyűjtőig alig bírták elvinni, 
olyan beteg volt; kis, senki-
nek nem ártó testét két nap 
múlva kidobták a marhava-
gonból. Falum lakói nem 
felejtik zsidó-keresztény 
származású pékünk búcsú-
szavát: „Emberek, ez az utol-
só sütés volt ma. Mennem 
kell munkaszolgálatra, de 
mire megszárad a kenyér, 
haza szeretnék jönni. Akik 
tartoznak nekem, majd meg-
adják, ha visszajövök.” Még 
valamit mondani akart, de 
hangját a vásárlók zokogása 
miatt nem lehetett hallani. 
Hosszan nézte a búcsúztató 
tömeg elmosódó, távolodó 
alakját. Érezték, jószívű pék-
jüket többé nem látják.

Betegségem miatt is volt 
szomorú karácsonyom. To-
rokgyíkom lett: lázas, fulladá-
sos gyerekbetegség volt ez, 
pedig azon a karácsonyes-

tén negyed kockacukor volt 
a fenyőágon színes krepp 
papírba csomagolva. Pici 
tökmagolaj mécses adta az 
ünnep fényét. A tyúkhúsle-
vesből egy falat se ment le, 
úgy bedagadt a torkom. Azt, 
hogy akkoriban oly gyakran 
látott kis kék koporsóban 
nem porlad most a csontom, 
hét jó szomszédnak köszön-
hetem, akik összeadták a szé-
rum (oltás) költségét. A jó 
öreg orvos pedig azt mond-
ta, ha meggyógyulok, az lesz 
neki a hálapénz.

1944 karácsonya előtt pár 
nappal megérkeztek a szov-
jet hadsereg katonái, mint 
„megváltói” a sokat szenve-
detteknek. Hozzánk kozákok 
jöttek, embert, lovat és főleg 
gyerekeket nagyon szerető 
katonák. Kinyittatták a temp-
lomok ajtaját, és a kisbíróval 
kidoboltatták: nyugodtan 
menjünk Jézus születésnap-
ját ünnepelni, bántódása 
senkinek nem lesz”. Nem is 
volt semmi baj. Éjféli mise 
után ittunk jó birsalmagally-
ból főzőtt teát melasszal, s 
ettünk kukoricalepényt (má-
lét) hozzá. Majd, mint egykor 
a pásztorok, szétterítettük a 
szalmát a földön, kabátunk-
kal betakaróztunk, énekel-
tük a „Mennyből az angyal”-t, 
és egy boldogabb világról 
álmodoztunk. 

Kitavaszodott, lassan ér-
keztek a deportáltak, csont 
és bőr emberek a fogságból, 
munkaszolgálatból. Megfa-
gyott végtagokkal, be nem 
gyógyult sebekkel, hiányzó 
végtagokkal, égett fekete 
arcokkal, vakon, rongyosan, 
tetvesen. Hozták a szomorú 
híreket: „Láttam a két sze-
memmel, János megfagyott, 
Pista az ütközet alatt esett el, 
öt kis félárva siratja.” 

„Jól emlékszem, igen jól: 
a tőszomszédom, Erős Sanyi 
és az apja is szobatársam 
volt. Azt mondta Sanyi az 
ütközet reggelén az apjának, 
hogy rosszat álmodott, ő 
megszökik. Az apja kérlelte: 
Ne fiam, ne, főbe lőnek, hidd 
el, győztesen hazamegyünk 

nemsokára. Sanyi indulni 
akart mindenáron, de még-
sem bírt, mert elhangzott a 
ROHAMRA!, egy nagy csat-
tanás következett, és embe-
rek sokasága esett földre, 
végtagjaikat repítette a lég-
nyomás. Mint géppuskából 
lőtt sorozat hallatszott a sok 
jajszó. Sanyi láng- és füstkö-
dön át látszódott, hogy hát-
ravágódott kar nélkül. Apja a 
látomás hatására összeesett 
mellettem és meghalt.” Az-
óta hallottam, hogy azon a 
napon, 1943. január 12-én 
idehaza meghalt az édesany-
ja, este pedig megszületett 
Sanyi kisfia. Különösek az 
emberi élet napjai. „Nem em-
ber a fő irányító, hanem Is-
ten. Nekem szerencsém volt, 
mondta a hírhozó fogoly, ve-
lem volt a Jóisten. Két ujjam 
hagytam oda, meg az egyik 
szemem, a fülemmel is elég 
rosszul hallok, sokat folyik a 
nyálam is, de élek, ez a fon-
tos”. Valóban, szerencsés, ezt 
mondtuk udvariasságból, de 
nem meggyőződésből.

Ezek a félig ép emberek 
fogták az ásót, ekeszarvát, 
hogy újra indulhasson az 
élet. Közben nyíltak a bör-
tönajtók és csukódtak. Lét-
rehozták az új munkatábo-
rokat, kitelepítés, helycsere, 
padlás lesöprés, államosítás, 
földosztás, tagosítás, valós ok 
nélküli emberírtás, nélkülö-
zés – emberibb élet helyett. 

Az alig bírható körülmé-
nyek miatt, még a hívők 
között is távolságtartás ke-
letkezett Jézus születésének 
ünneplése terén a negyve-
nes évek közepétől. Egy év-
tized alatt nem jött igazságot 
tenni Isten fia, Jézus, pedig 
igazán most földi lény kép-
telen volt megoldani a sok 
összevisszaságot. 

1955 karácsony estéjén 
nekem is kételyem támadt, 
hogy Jézus valóban Isten 
fia-e. Nemcsak a pásztorok 
és próféták képzelték annak, 
s így élt oly hosszú idén ke-
resztül az emberek képze-
letében? Hogy a Szentlélek 
helyett nem kétnemű volt-e 

Mária? Szűzterhessége lét-
rejöhetett rokoni vagy sze-
relemi kapcsolatból is? Fel-
tételezésem senkinek nem 
mondtam el. Jézus bioener-
giáját óriásinak tartottam, 
tartom a gyógyítás terén. De 
miért nem jön a földi kor-
mányzást irányítani? Miért 
e sok alaptalan szenvedés, 
amit egyik ember a másik-
nak okoz? Nincs, aki igazsá-
got tenne az emberek között. 
A sok miérttel kapcsolatban 
azzal próbáltam meggyőzni 
magam, hogy papok, törté-
nészek, biológusok és egyéb 
tudósok Jézust Isten fiának 
ismerik el, és nemhiába ün-
nepeljük születése napját oly 
sok esztendő óta. 

1956 karácsony estéje 
jeges, csúszós volt nálunk. 
Ilyen időre mondják: a rossz 
kutyát se verik ki. Vöröske-
resztesként jártam az utcá-
kat éjfélig. Mindenütt nyitott 
kapu volt. Élelmet gyűjtöt-

tem a kispesti kórházban 
fekvő, gyógyuló utcai harco-
soknak. Sokan, sokat adtak. 
Hittem, hittük, hogy valóban 
változni fog hazánk és a világ 
rendje. Tévedtünk – mint 
olyan sokszor már. Ismét-
lődött a korábbi személyes 
bosszú, megaláztatás, koholt 
vád, börtönbezárás, egyéb 
megtorlás, ami országunk el-
hagyására kényszerített be-
csületes honpolgárokat. 

Később volt némi kis javu-
lás, de agysejtjeim nem tud-
ták eszembe juttatni, mert 
egy daliás fiatal férfi szólított 
meg: „Munkanélküli vagyok, 
segítsen egy pár forinttal!” 
Tovább nem tudtam gondol-
kozni az elmúlt karácsonyi 
emlékeken, harangszó hívott 
az éjféli misére. Református-
ként térdelve kértem Istent, 
hogy fiát, Jézus Krisztust, 
valóban küldje végre le a 
földre. Várjuk Őt, nagyon 
várjuk!

Karácsony estéim

Karácsonyi színező


