
Az Új Év a korábbiaktól 
eltérően most szűk körű 
koccintásokkal kezdődött, a 
kihalt közterek nyomasztó 
csendjét csak a szolid családi 
vagy szomszédi összejöve-
telek ünnepi zaja törte meg, 
amit azért jól esett hallani.

Fegyelmezetten, kicsit szo-
morkásan telt a karácsony 
és a szilveszter, a meghitt 
perceket és együttlétet be-
árnyékolta a XXI. század 
hívatlanul érkező, élet- és lé-
lekromboló járványa. 2020 
a csönd éve volt. Az előző 
évekről áthúzódó fájdalmak 
árnyait sötétebbé tették az 
új keletű tragédiák. Megvál-
tozott a világ körülöttünk, 
váratlan és megdöbbentő 
események következtek be 
a mindennapok világában, 
ami bizonytalanabbá és se-
bezhetőbbé tette az emberi 
kapcsolatokat. Sokszor érez-
tük az elmúlt évben, hogy 
hiányoznak az eligazodáshoz 
szükséges biztos támpontok, 
és a gyengülő társadalmi ko-
hézióból lassan kikopik a tü-
relem, a megértés, kevesebb 
a jó szándék és gyengül a 
bíztatás. Személyes és csalá-

di, rokoni és baráti vesztesé-
geinken túl, ismert és kedvelt 
kiváló emberek halálhíre tett 
bennünket elkeseredetteb-
bé, rádöbbentünk újra, hogy 
az élettől nincs fontosabb.

Ezért is kérdés, mit remél-
jünk a 2021-es évtől, egyál-
talán merjünk tervezni bár-
mit akkor, amikor a legjobb 
esetben is csak a nyár elején 
vehetjük le a maszkot, ha le-
vehetjük egyáltalán valaha is 
nyugodt szívvel? Mindezek 
ellenére is azt mondom, bát-
ran tervezzünk, mert a józan 
ész továbbra is meghatározó, 
az emberek nagyobb hánya-
dának megmaradt a hite, bíz-
nak is egymásban, sőt láthat-
tuk, tapasztalhattuk, képesek 
áldozatot vállalni másokért. 
Továbbra is ragaszkodnak az 
értékeikhez, a szokásaikhoz, 
szeretett hagyományaikhoz, 
hűek maradtak a hazájukhoz, 
a történelmi igazságaikhoz 
és elkötelezettek maradtak 
vallásukhoz, értékrendjük-
höz!

2020-ban bizonyossá-
got nyert, hogy a világ 
ebben a felállásban már 
nem képes megjavulni, 

ezért 2021 az Újrakezdés 
Éve! Kezdjük az életünket 
úgy, hogy ismét az emberi 
élet lesz legnagyobb érték, a 
család a legfontosabb közös-
ség, az egyén szabadsága a 
másik ember szabadságá-
nak határáig tarthat, a tár-
sadalom alapja a közösségek 
együttműködése lesz, a tisz-
telet nem elvárható, hanem 
minden területen kötelező, 
a teljesítmény a siker alapja 
és a legfontosabb mérce.  Ké-
pesek vagyunk rá, ezért 
a mi felelősségünk, a mi 
dolgunk. Ezért először is ke-
ressük fel, szólítsuk meg mi-
nél hamarabb a számunkra 
legfontosabbakat, bíztassuk 
őket újra a közös munkára, 
nyerjük meg a kételkedőket 
és közben mutassunk példát 
a bizonytalanoknak! A jó ter-
veket Isten engedi betelje-
sülni! 

Lehet, hogy nem ott és 
nem akkor, amikor mi sze-
retnénk, de ha megvalósul 
egy jó ügy, vagy teret kap egy 
nemes szándék, akkor érde-
mes összefogni érte. Ezért 
nekünk itt kell és azok-
kal hozzálátni életünk 
újraépítéséhez, akikkel 
most egy időben, ebben a 
megismételhetetlen földi 
életben együtt vagyunk. 
Továbbra sem engedünk 
egyetlen álmot sem elszállni, 
egyetlen tervet sem adunk 
fel, mindet meg kell valósíta-
nunk, és elég erősek leszünk 
ahhoz is, hogy segítsünk má-
soknak is megvalósítani az 
álmait. Mindezekért nem kell 
elismerést várni, nem kell 
mindig visszacsatolás, elég, 
ha tudjuk, történik valami jó, 
az emberekkel, az emberek-
nek, egy közösségben, egy 
térségben, egy országban és 

ehhez közünk van, s ezzel 
talán mi is jobbá tesszük a vi-
lágot. Most sem lesz könnyű, 
de annál kalandosabb, izgal-
masabb és felemelő, ezért 
legyenek a partnereim, ki ne 
maradjanak belőle, mert állí-
tom: – jó érzés lesz és meg-
éri majd újra együtt célba 
érni! 

Vissza kell állítani a kény-
szerű távolságtartás miatt 
gyengébbnek tűnő családi, 
baráti, munkatársi és kö-
zösségi kapcsolatokat, mert 
mindenki erre vágyik. Alig 
várjuk a találkozásokat, az 
együttléteket, a közös mun-
kát, a kikapcsolódást, még a 
közös bosszankodás is hiány-
zik. Reméljük, hogy a világjár-
ványt kihasználó érdekkörök 
profitéhsége és érdekérvé-
nyesítő képessége csökken, 
újra felülkerekednek közös-
ségi érdekek, Magyarország 
erős marad és lesz elég jó 
minőségű vakcina, amivel a 
kilábalás sebessége egyenes 
arányban fog javulni. Ami 
elmúlt már mögöttünk 
van, de mi bármikor új-
rakezdhetjük, mert ez a 
mi világunk, a most élők 
világa és benne ott van a 
mi életünk.

Ezért mindent el fogunk 
követni, hogy újra uraljuk a 
saját életünket, felvesszük a 
ritmust, ami mozgat bennün-
ket, aminek alapja az „újra 
együtt” – a családban, a ba-
rátokkal, a közösségekben! 
Boldog új évet és jó egészsé-
get kívánok minden kedves 
olvasónak a választókerület 
és Magyarország minden la-
kójának! Hajrá Magyarország! 
Hajrá Magyarok!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Egy évvel ezelőtt, amikor 
elkezdtek szállingózni az 
első aggasztó hírek Kíná-
ból egy új, veszélyes koro-
navírusról, senki sem gon-
dolta volna, hogy tizenkét 
hónappal később már lesz a 
világon hatékony és bizton-
ságos vakcina ellene. Mint 
ahogy azt sem, hogy globális 
pandémiát okoz az új vírus, 
ami alapvetően változtatja 
meg az emberek mindenna-
pi életét. Márciusra világossá 
vált, hogy ebből világjárvány 
lesz, a gyógyszergyártók és 
biotechnológiai cégek pedig 
komoly állami forrásokkal 
megtámogatva gőzerővel 
kezdtek vakcinák fejleszté-
sébe. És nem hiába, 2020 vé-
gére, 2021 elejére már több 
millió embert beoltottak a 
világon, amire sokan nem 
fogadtak volna, talán még 

ősszel sem. Magyarországon 
az oltási protokoll első he-
lyén az egészségügyi dolgo-
zók állnak. „A Vámospércs-
Kistérségi Járóbeteg Ren-
delőintézet dolgozói, szak-
orvosaink, munkatársaink, 
mintegy negyven fő január 
6-án kapta meg az első ol-
tást” – tudtuk meg Dr. Rácz 
Norbert ügyvezető igazgató-
tól. Magyarországon az oltás 
ingyenes és önkéntes lesz. 
December 7-én nyílt meg 
a vakcinainfo.gov.hu kor-
mányzati weboldal, amelyen 
keresztül is lebonyolítható 
a koronavírus elleni oltásra 
történő regisztráció. Fon-
tos megjegyeznünk, hogy 
december 10-től mintegy 
kétmillió nyugdíjashoz jut-
nak el postán a kinyomtatott 
vakcinaregisztrációs lapok.

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

Január elsején ismét egy 
új esztendő köszöntött ránk! 
Mit is érez ilyenkor az ember? 
Új lehetőségek, célok, tisz-

ta lap, soha nem 
múló hit, hála és 
reménység. Hir-
telen ezek a gon-
dolatok sejlenek 
fel az agyamban. 
Igyekszem rendet 
tenni a lelkemben 
és a gondolataim 
között! Számot 
vetek, fontossági 
sorrendet teszek, 
persze figyelem-
be véve a lehető-
ségeinket és a ki-
tűzött céljainkat. 
Féltőn vigyázva 
mindazokra, akik-
re számíthatok, 
akik támogatnak, 
s akikből minden 
körülmények kö-
zött építhetek és 

magam is épülhetek. Mert 
az év folyamán mindannyi-
an megkopunk, kicsit elfo-
gyunk, szükségünk van az 

állandó megújulásra, hogy 
újra energiával töltődjünk 
fel és ne csüggedjünk! 2020 
nehéz, embert próbáló év 
volt, hisz egy világméretű 
vírus elleni védekezés fesze-
gette az emberi létünk ha-
tárait. A tiltások, a félelem, 
az egyre gyarapodó szabá-
lyokhoz való alkalmazkodás, 
a szeretteink féltése mégis 
olyan tulajdonságainkat csa-
logatta elő, melyek még fele-
lősségteljesebb és összetar-
tóbb közösséggé kovácsol-
tak minket, ahol az emberi 
kreativitás határtalanságá-
nak köszönhetően tudtunk 
törődni egymással, senkit 
nem hagytunk egyedül, és 
olyasfajta fegyelem alakult 
ki az emberek többségében, 
amelyre építve hiszem, hogy 
a 2021-es, előttünk álló év a 
lehetőségek éve lesz, nem-
csak a magánéletünkben, de 
városunk életében is!

Nagyszerű év lesz, nem csak 
azért, mert fontos beruházása-
ink értek a finisbe – piac, jólé-
ti park, művelődési ház, hogy 
csak a legjelentősebbeket em-
lítsem – hanem minden szak-
emberünk, kollégánk a helyén 
van, erején felül is teljesít! 
Bebizonyosodott, hogy jól mű-
ködő, felelős apparátusunk, 
intézményeink vannak, ráter-
mett vezetőkkel, felelősség-
teljes, becsületes szakembe-
rekkel. Önmagában működő-
képes a városunk, semmiben 
nem volt fennakadás, a bete-
geken, elesetteken is tudtunk 
megnyugtatóan segíteni. Kü-
lön szívmelengető és példaér-
tékű volt azoknak a cégeknek 
és magánembereknek az ado-
mányozása, akik önzetlenül 
segítettek embertársainkon, 
vagy csak apró gesztusokkal 
megbecsülésüket szerették 
volna kifejezni a „frontvonal-
ban elől menetelőknek”.

S persze politikusként 
eszembe jutott, hogy kez-
detét veszi a 2021-2027-es 
új Európai Uniós fejleszté-
si ciklus, mely reményeink 
szerint, bírva kiváló ország-
gyűlési képviselőnk, Tasó 
László támogatását is, ismét 
lendületet ad majd, városunk 
fejlesztésének. Miközben 
áttértünk egy másfajta, zö-
mében elektronikus ügyin-
tézésre, s előtérbe került az 
utcai szociális munka, az ott-
hon gondozás és a rutinmun-
kát a szükségletekhez való 
alkalmazkodás váltotta fel, 
elkészültek a hosszútávú fej-
lesztési elképzeléseink, hogy 
ne maradjunk le azokról a 
lehetőségekről, melyekkel a 
következő évek kecsegtetnek 
minket!

Hamarosan befejeződik a 
48-as számú főútvonal fejlesz-
tése, amely olyan lehetősége-
ket nyit meg a város távlati 

életében, amiket még talán 
elképzelni sem tudunk! Ön-
magában ez a jó minőségű út 
közelebb hozza hozzánk nem 
csak a megyeszékhelyet, a fő-
városunkat, de az elszakított 
országrészeket és Európát 
is! Egyre kelendőbbek a tel-
keink, egyre többen teleped-
nek le Vámospércsen, mert 
az elmúlt időszak fejleszté-
seinek köszönhetően egyre 
élhetőbb kisváros lettünk!

A helyi közösségek akkor 
sikeresek, ha a családok és az 
egyének boldogok, kiegyen-
súlyozottak és önmagukban 
is sikeresek. Kívánok hát 
mindnyájuknak egészséget, 
magánéletbeli boldogságot, 
békességet és szakmai sike-
reket!

Mert mi együtt vagyunk 
Vámospércs!

Ménes Andrea
polgármester

2021 – Újrakezdés Elkezdődött a 
vakcinázás
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rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2020. december 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 60 060
Ifj. Nagy Ferenc 8423252639 4289 Vámospércs, Vasút utca 21. 199 928
Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs, Acsádi utca 7. 156 771
Id. Menyhért András 8363750972 4287 Vámospércs, Víg utca 5. 119 607

Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Báthori kert. 0. 63 250

Tóth Szabolcs 8417804080 4287 Vámospércs, Malom utca 634 975
Poppelmajer János 8431901160 4287 Vámospércs, Víg utca 24. 62 440
Kozáp Sándor 8390520443 4287 Vámospércs, Tulipán utca 23. 71 693
Horváth Antal 8358600739 4287 Vámospércs, Acsádi utca 15. 54 200
Németi Krisztina 8470331663 4287 Vámospércs, Béke u. 94/B. 65 433
Balla Imre 8417985034 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 11. 61 960
Balogh Imre 8397165088 4287 Vámospércs, Tóth Árpád u. 45. 54 587
Balogh Béla 8399201879 4287 Vámospércs, Ibolya u. 7. 52 500

Összesen: 1 657 404

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. december 31-ei állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

SUN-SOLAR GREEN KFT. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 621 903
CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 5. 392 235
ERPETA KFT. 23938425-2-09 4287 Vámospércs, Arany János u. 29. 268 914

FUNDUS 2002 KFT. 12814422-2-09 4287 Vámospércs, Bocskai kert 
3055/9 hrsz. 372 000

KRATOM TEAM KFT. 23802449-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 30. 761 475

Összesen: 2 416 527

Januárban született:
Nyakas Gréta

(GyöNGyi Gabriella és Nyakas Gábor)

Akik már nincsenek közöttünk:
Gyalai FereNcNé (terdik MarGit)

szabó JáNosNé (szabó MarGit)
boros sáNdor

sziláGyi JózseF aNdrás

MeGyesi sáNdor

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Gazdaságvédelmi intézkedéseket
hoz az új év!

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a családok és 
vállalkozások védelmének érdekében az alábbi család- és gazda-
ságvédelmi intézkedésekről döntött 2020. december végén:

A családok és a vállalkozások hitelvisszafizetési moratóriu-––
mát változatlan formában fél évvel július elsejéig meghosz-
szabbítják. A moratórium automatikusan hosszabodik meg, 
így csak annak kell felkeresnie a bankot, aki törleszteni akar. 
A járványügyi intézkedések miatt ideiglenes bezárásra kény-––
szerült vállalkozásokat decemberben és januárban is a bér-
költség 2/3-ának átvállalásával segítik. Ezt, valamint a járu-
lékfizetés elengedését a vendéglátóhelyek, a szállodák és az 
idegenforgalom mellett kiterjesztik a szünetelni kényszerü-
lő magántulajdonban lévő buszos vállalkozásokra is. 
A kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalko-––
zók iparűzési adóját január elsejétől a felére csökkentik. A 
25 ezer fő alatti településeknek a kormány támogatást ad, a 
nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig majd 
egyenként tekintik át. 
A gyereket nevelő és gyereket váró családokat 6 millió fo-––
rintig kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású 
lakásfelújítási hitellel segítik. Ebből 3 millió forint vissza nem 
térítendő támogatás, ami a felújítás végével vehető igénybe.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Gyalai Ferencné (Terdik MarGiT)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Szabó JánoSné (Szabó MarGiT)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

boroS Sándor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

SziláGyi JózSeF andráS

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

MeGyeSi Sándor

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

Bővül a városi térfigyelő rendszer!

Komplex térfigyelő rendszer kerül kiépítésre a Városi Piac 
bejáratánál, a jóléti park, valamint a Hajdú Látogatóközpont 
területén. A kameratelepítés eredményeként helyszínenként 
két-két darab nagy éjszakai fényérzékenységű (Starlight+) mi-
nősítésű 4MPx-elses IP kamera pásztázza majd a környéket. A 
kamerarendszer a helyi rendőrőrshöz lesz bekötve, így a ható-
ságok közvetlenül és azonnal érzékelik a bűncselekményeket. A 
védelmi rendszer nagyban segíti a forrónyomos felderítést. „Az 
újabb fejlesztéseinket egyenes arányban kíséri a térfigyelő rend-
szerünk bővítése. A bővítésre a vagyonvédelem, a biztonság, a 
bűncselekmények megelőzése, bekövetkezésük esetén pedig a 
gyors felderítés miatt van szükség. Sajnos városunkat sem ke-
rülik el a rongálások. Bízom benne, hogy a térfigyelő rendszer 
fejlesztése és szoros együttműködésünk a rendőrhatósággal 
kellő visszatartó erővel bír majd. Mindezen fejleményeket, ta-
pasztalatokat és szándékokat figyelembe véve döntött képvise-
lő-testületünk a bővítés szükségességéről” – nyilatkozott Ménes 
Andrea polgármester.

Lakossági felhívás!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kor-
mánya a vészhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermek-
védelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet 
ideje alatt elrendelt működésének rendjéről szóló 556/2020 
(XII.4.) Korm. rendelet 9. §-a alapján, az e rendelet hatálybalépé-
sekor fennálló és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, 
valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállá-
sát megállapító határozat hatályának időtartama meghosszab-
bodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő máso-
dik hónap végéig.

Amennyiben a koronavírus járvány következtében elvesztet-
te munkahelyét, vagy egyéb ok miatt nehéz anyagi helyzetbe 
került és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
lenne, kérem szíveskedjen a szociális irodát az 52/591-510 tele-
fonszámon hétfőtől- péntekig 8 órától - 12 óráig felhívni, ahol 
ügyintézőink az eljárással kapcsolatban felvilágosítást adnak 
Ön részére.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kormányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatal által folyósított 
ellátások időtartama is meghosszabbodik az alábbiak szerint:

A vészhelyzet ideje alatt lejáró közgyógyellátásra való jogo-––
sultság a vészhelyzet megszűnésének napjától számított 90 
nappal meghosszabbodik.
Az egészségügyi szolgáltatásra igénybevétele céljából megál-––
lapított jogosultság időtartama meghosszabbodik a vészhely-
zet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.
Amennyiben az időskorúak járadéka, foglalkoztatást ––
helyettesítő támogatás (FHT), egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT), gyermekek otthon-
gondozási díja és ápolási díj felülvizsgálata a veszélyhelyzet 
idejére esik, az esedékes felülvizsgálatot a folyósító szerv a 
veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második 
hónap végéig fogja lefolytatni.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Új férőhelyek a Szociális Szolgáltató 
Központban

A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, időskorúak tar-
tós bentlakásos intézményében, egy férfi és egy női férőhely 
megüresedett. Ennek betöltésére várjuk, olyan vámospércsi 
férfi és női lakosok jelentkezését, akik önmaguk ellátására nem, 
vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetve a törvényi elő-
írásoknak megfelelnek. A jelentkezéshez benyújtandó nyomtat-
ványok az intézményben kérhetők.

Új igénybevevő felvétele: jelenleg intézményünk, a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ 2020. szeptember 07. napján kelt 
határozata alapján, a szakosított ellátást nyújtó szociális intéz-
ménybe új ellátott a felvételt megelőző 5 napon belüli, legalább 
48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egész-
ségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológi-
ai vizsgálat – Sars CoV-2 teszt – negatív eredmény birtokában 
vehető fel.   

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény értelmében, az idősotthoni ellátás iránti kérelem 
alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozá-
si szükségletének vizsgálatát. Az intézményvezető megvizsgálja 
a gondozási szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmé-
nyek fennállását.

A benyújtott kérelmek alapján, az intézményi férőhely betöl-
téséről Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő – testüle-
te dönt. További felvilágosítást az Intézmény vezetője, Pigniczki 
Mónika nyújt a 20/559-8227, és a 52/ 210-081 telefonszámon.

Gyermekorvosi rendelés

Tisztelt Városlakók!
A házi gyermekorvosi rendelés időpontjai a következőképpen 
alakulnak 2021. január elsejétől:

Dr. Mechler Andrea Telefonszám:
06-52-210-708

Hétfő 8-12 óra

Kedd 14-18 óra

Szerda 8-12 óra

Csütörtök 14-18 óra

Péntek 8-12 óra

Tanácsadás hétfő: 12-14 óra; 
szerda: 12-14 óra 06-52-211-137

Kistérségi hétfő: 14-17 óra;
csütörtök: 11-14 óra 06-52-210-708

Háziorvosi rendelés

Tisztelt Városlakók!
A háziorvosi rendelés időpontjai a következőképpen alakulnak 
2021. január elsejétől:

Dr. Kovács Lilla 
Dominika Dr. Suba László

Hétfő 13-18 óra 8-13 óra

Kedd 8-13 óra 13-18 óra

Szerda 13-18 óra 8-13 óra

Csütörtök 8-13 óra 13-18 óra

Péntek 13-18 óra 8-13 óra

Telefonszám 06-52-252-827 06-52-210-018

Védőnői szolgálat

Tisztelt Városlakók!
A védőnői szolgálat időpontjai a következőképpen alakulnak 
2021. január elsejétől:

I. Körzet II. Körzet

Üveges Andrea Iszákné Géresi Judit

Védőnői Várandós Tanácsadás
szerda: 8:00 – 10:00

Védőnői Várandós Tanácsadás
hétfő: 8:00 – 10:00

Védőnői Tanácsadás gyerekek 
részére

szerda: 10 – 12:00

Védőnői Tanácsadás gyerekek 
részére

hétfő: 10 – 12:00

Csecsemő Szaktanácsadás
Szerda: 12:00 – 14:00

Rendel: Dr. Mechler Andrea 
házi gyermekorvos

Csecsemő Szaktanácsadás
Hétfő: 12:00 – 14:00

Rendel: Dr. Mechler Andrea 
házi gyermekorvos

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 
közleménye

Tisztelt Városlakók!
Vámospércsen a szelektív hulladékok elszállításának idő-

pontjai 2021-ben a következőképpen alakulnak. Az elszállítást 
cégünk minden hónap harmadik szerda és csütörtök délelőtt-
jén végzi, dátumszerűen a következő napokon: január 20-21., 
február 17-18., március 17-18., április 21-22., május 19-20., június 
16-17., július 21-22., augusztus 18-19., szeptember 15-16., október 
20-21., november 17-18., december 15-16.

Pályázati felhívás önkormányzati 
tulajdonú lakások bérbeadására!

Vámospércs Városi Önkormányzathoz a Vámospércs, Pacsirta 
utca 25. szám alatti 18 lakásos önkormányzati bérház lakásainak 
bérlésével kapcsolatos pályázatok folyamatosan benyújthatóak. 
A pályázati dokumentáció, illetve a részletes feltételek a www.
vamospercs.hu oldalon a Városháza/Hivatali ügyintézés/Letölt-
hető dokumentumok között található.

Köszönetmondás

Vámospércs Városi Önkormányzat köszönetet mond mind-
azon közfoglalkoztatott munkatársainak és önkéntes segítői-
nek, akik részt vettek az új piac területén történt sövényültetési 
akcióban. Az akció során 2.500 gyors növekedésű sövénytő ke-
rült kiültetésre a piackerítés külső és belső oldalán egyaránt. A 
sövény, reményeink szerint, lélegző zöld szalagként fonódik rá 
a kerítésre és futja körbe a piacot, hozzájárul a hely szépítésé-
hez, környezettudatosságra nevel, összhangot teremt a Marinka 
városrész két új projektje, a városi piac és a tópark között. Az 
ősz folyamán a tósétány környezetében nagymértékű fásítás 
valósult meg.



Az adventi időszakban el-
készült a fénylő reménység 
szimbóluma, Vámospércs 
betleheme a Főtéren. A kü-
lönleges térhatású istállóban 
a születés csodájának részt-
vevői és tanúi (a Szentcsalád, 
napkeleti bölcsek, pásztorok, 
állatok) kaptak helyet, de úgy, 
hogy a keresztény kultúra 
különböző korszakaiból vett 
alakok testesítik meg őket. „A 
pásztorok akár kortársaink is 
lehetnek, báránybőr mellény-
ben és farmerben, mintha egy 
fényképről lépnének elénk. A 
háromkirályok egy középkori 
festményről. A Szentcsalád 
képe pedig az egyik legmeg-
hittebb ábrázolás. Ezzel a képi 
montázzsal az örök történe-
tet szerettük volna kifejezni, 
amelynek elődeink és utóda-
ink ugyanúgy részei, részesei, 
mint mi magunk. Időutazás? 
Talán, de nem teljesen. Örök 

jelenidő” – fogalmazott a Bet-
lehem tervezője, Somogyi 
László Gábor. A szervezők a 
Betlehemet díszítő, aranyfüst-
tel színezett csillagot szim-
bolikus időpontban, 2020. 
december 21-én helyezték 
ki. Vagyis az óév legrövidebb 

és legsötétebb napján. Azon 
a napon, amikor újra feltűnt 
az égen a betlehemi csillag 
kétezer éves jele. Köszönjük 
mindazon önkénteseknek, 
akik időt, energiát nem spó-
rolva részt vettek a betlehem 
építésében.

Új Betlehem hirdette a születés 
csodáját 2020 utolsó napján, de-

cember 31-én nyílt meg 
Vámospércsen az „Atlantisz 
harangoz” című ex libris 
kiállítás, természetesen a 
járványügyi rendelkezések 
szellemében, az online tér-
ben. A helyi önkormányzat 
és a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
által meghirdetett országos 
pályázatra szép számmal 
érkeztek munkák a Kárpát-
medence különböző térsé-
geiből. 

„2019-ben az Ady-emlék-
évhez kapcsolódtunk felhí-
vásunkkal, 2020-ban pedig 
a nemzeti összetartozás éve 
adta a sugallatot, hogy pá-
lyázóinktól elsősorban ha-
táron túli városok, falvak ex 
libriseken történő megjele-
nítését kérjük. A pályázat 
elnevezéseként Reményik 
Sándor közismert verscí-
mét (Atlantisz harangoz) 
választottuk. Kolozsvár, 

Sztána, Munkács, Székely-
föld, Pozsony, Érkeserű, 
Érmindszent – hogy csak 
néhány települést és tér-
séget említsek a kiállított 
alkotások témái közül. 
Mind a gyermek-, mind a 
felnőttkategória győztese 
kiemelkedő munkákkal ör-
vendeztettek meg minket, 
amelyek Vámospércs város 
képzőművészeti archívu-
mát gazdagítják immár” – 
mondta el Somogyi László 
Gábor képzőművész, a kiál-
lítás egyik kurátora.

„Milyen különös év volt… 
Pontosan a nemzeti össze-
tartozás évében zárultak le 
újra az országhatárok.  Pon-
tosan akkor, amikor legin-
kább határtalannak kellett 
volna éreznünk magunkat. 
Mégis megtanított minket 
2020 az összetartozásra, ösz-
szetartásra, szolidaritásra, 
igaz, kissé más értelemben. 
Habár a pályázatot, akár 

az országot, sőt a világot, 
kettévágta a pandémia, 
mégis az év utolsó napjára 
elkészült rendhagyó tár-
latunk. Örömmel számol-
hatunk be arról is, hogy 
június negyedikén első 
ízben adhattuk át az erdé-
lyi testvértelepülésünkkel, 
Szilágybagossal közösen 
alapított Összetartozunk-
díjat.” – fogalmazott Ménes 
Andrea polgármester, a pá-
lyázat fővédnöke.

A kategóriagyőztesek – 
Sándor Ákos és Réti And-
rás – pénzjutalomban és 
oklevélben részesültek. Kü-
lön öröm számunkra, hogy 
gyermek kategóriában 
2020-ban sem talált legyő-
zőre településünk szülöttje, 
Sándor Ákos. Vámospércs 
Városi Önkormányzat és a 
Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesület 2021-
ben más témában újra meg-
hirdeti ex libris pályázatát.

Ex librisekkel az összetartozásért!

A járványügyi szabályok 
miatt sajnos nem ünnepel-
hettük hagyományos formá-
ban decemberben. Mégis 
igyekeztünk meghitté vará-
zsolni az adventi időszakot 
diákjaink számára.

A gyerekek nagyon örül-
tek az udvaron elhelyezett 
Mikulás-szánnak, szívesen 
fotózkodtak vele. Szülői fel-

ajánlásként kaptunk egy szép 
fenyőfát, melyet az aulában 
állítottunk és díszítettünk fel. 
Minden osztály a gyerekek ál-
tal készített díszeket aggatott 
a fára. Az iskola karácsonyfá-
ját 4 fából készült hóember 
őrizte, melyeket Papp János 
készített és Tarr Ildikó fes-
tett ki, az aulát Francz Vilmos 
festménye és Intézményve-

zető Úr adventi koszorúja is 
díszítette. A karácsonyfa alá 
ajándékok is kerültek: a Deb-
receni Tankerületi Központ-
tól tableteket, LEGO WeDo 
2.0, LEGO Spike és LEGO 
EV3 robotokat, 3D nyomta-
tót kaptunk tantermi haszná-
latra, a korábban a Tanítsunk 
Magyarországért! program 
keretében kapott beltéri 

teqball asztalt már használ-
ják a gyerekek, az udvaron a 
Debreceni Tankerületi Köz-
ponttól kapott ajándékként 
egy kültéri teqball asztal is 
kihelyezésre került. Megér-
keztek az épületfelújításhoz 
kapcsolódó új bútorok a 
tankonyhába, a kémia és az 
informatika termekbe. A gye-
rekek személyes ajándékot is 

kaptak: Sallai Szabolcs ismét 
szaloncukorral lepte meg ta-
nulóinkat, melyet kicsoma-
golás után minden gyermek 
hazavihetett. Az ajándékok 
átadására évfolyamonként, 
karácsonyi hangulatban 
került sor. Köszönjük min-
denkinek, aki szebbé tette 
diákjaink számára az adventi 
időszakot! A téli szünetben 

változatlanul folyt a munka a 
dombi iskolában, de az Iskola 
utcán is folytatódott az udvar 
kialakítása. A takarító nénik 
pedig minden helyiséget fer-
tőtlenítettek, hogy januárban 
biztonságos körülmények 
között kezdődhessen meg a 
tanítás.

Tankáné Antal Irén

Iskolai Hírek

A Vámospércsi Hírek 
2020. decemberi számában 
közöltük Dékány Zsuzsa 
néni visszaemlékezéseit az 
Életem című időszakos ro-
vatunk nyitódarabjaként. 
Ezúttal Fényi Gáborné Bics-
kei Ilona életébe, főként tar-
talmas és küzdelmes gyer-
mekkorába nyerhetünk be-
tekintést. Köszönjük, hogy 
megosztotta velünk emlé-
keit, jó egészséget és szere-
tetteljes éveket kívánunk 
neki!

A szüleim 1933-ban kerül-
tek össze, rá egy évre meg-
született a legidősebb test-
vérem, aki, Istennek hála, 
mind a mai napig él. Úgyis 
mondhatnám, minden év-
ben született egy testvérem, 
ekként sorakoztunk, és én 
voltam a harmadik a sorban. 
Anyámnak egyik szülés után 
sem volt teje, tehéntejjel 
táplált minket. Amikor ter-
hes volt velem, sajnálatos 
tűzeset történt, leégett a há-
zuk. Anyám a két testvérem-
mel, terhesen hazagyalogolt 
a szülőfalujába, Létára. Már 
keresték a bábát, aki engem 
elkapar, amikor megérkezett 
apám, és visszavitte anyámat 
a gyerekekkel. Haza… A le-
égett házba. Az udvarunkon 
állt egy istálló és egy kamara, 
kimeszelték, rendbe tették, 
ide költöztek be, és bizony 
itt éltünk tizenhét éven át. 
Volt összecsukható ágy, volt 
ócska ujjas a fejünk alá, alud-
tunk négyen is abban az ágy-
ban, nem is fáztunk. Amint 
egy kicsit felcseperedtünk 
és egy kis ölfát már elbír-
tunk, anyám vezetésével a mi 
feladatunk volt a tűzifa gyűj-
tése. Még egy baltánk sem 
volt, viszont a szegénység 
találékonnyá tett minket: az 
udvarunkon álló nagy eper-
fa repedésébe dugdostuk 
a fát, és ennek segítségével 
tördeltük. Nyáron a szüle-

im, hogy legyen kenyerünk, 
Halápon arattak. Nekünk kis 
kunyhót készítettek a me-
zőn, megetettek és mentek 
dolgukra. A kistestvérünk 
alig múlt hét hónapos. Vala-
hogyan kivergődött a napra, 
napszúrást kapott és meg-
halt. Sajnos sok tragédiában 
volt részünk, és az élet so-
sem volt fenékig tejfel. De 
anyám nagyon élelmes asz-
szony volt, és az élet igenel-
te is az élelmességet. Gon-
doljanak bele, akkoriban 80 
fillér volt egy napszám, jobb 
helyeken 1 pengő; 1 pengő 
50 fillér pedig egy kiló sza-
lonna… Apám munkába fél 
kiló szalonnát vitt, azt kel-
lett beosztania egy hétre. 
Amikor Magyarországhoz 
visszakerült Észak-Erdély 
a szegény nagycsaládosok-
nak jobb életkörülmények 
reményében lehetőségük 
nyílt kitelepülni. A szüleim 
is feliratkoztak, Szamosújvár 
és Dés közt laktunk, Némán, 
apám itt lett útkaparó. Vic-
cesen mondhatom, mindig 
aludt, nem igazított az úton 
egy cseppet sem. Másfél évig 
éltünk itt, főként románok 
között, az ötödik testvérem 
is itt született. Erős élmény, 
hogy sok bivalytejet ittunk. 
Egyik este aztán apám hir-
telen hazajött, utasította 
anyámat, hogy gyorsan pa-
koljon össze minket, mert 
megyünk haza, feltételezhe-
tően azért, mert a történe-
lem menete újabb fordulatot 
vett. Anyám hamarjában egy 
teli zsák paszulyt is összeké-
szített. A hazautunk mond-
hatom, hosszúra sikeredett. 
Két hétig álltunk a nyílt pá-
lyán egy nyitott vagonban. 
Mátészalka közelében, Vaján 
éltünk további három hétig. 
Apám két egylovas fogattal 
szállíttatta haza a holminkat, 
anyám pedig megindult a 
vonaton a hat gyermekkel. 
Debrecenben a lebombá-

zott állomás fogadott min-
ket, onnan gyalog indultunk 
Vámospércsre. Otthon, a há-
ború hátországában a nincs-
telenség várt minket. Még 
szerencse, hogy megvolt a 
zsák paszulyunk, mert hosz-
szú időn keresztül ez volt az 
egyetlen ennivalónk, ezen 
teleltünk ki. 

Ritkán adatott finom falat, 
de volt néhány kivétel, mint 
az alábbi történet is bizo-
nyítja. Anyám lánykorában 
a főjegyzőéknél volt cseléd. 
Amikor férjhez ment, meg-
szűnt ez a kapcsolat. Viszont 
emlékszem arra, hogy ké-
sőbb, amikor a nagyságos 
asszonynak segítségre volt 
szüksége, anyámhoz jött. 
Anyám egy nagy üstben főz-
te a gyönyörű krumplikat 
– a főjegyzőék disznóinak. 
Közben néhány darabot 
megpucolt gyorsan, és adta 
nekünk, mi pedig ettük, jó 
melegen. Amikor a nagysá-
gos asszony kijött, meglátta, 
hogy mit csinálunk, mond-
ta anyámnak: miért eteted 
őket, nem jut így hely az 
ebédnek. Feneketlen gyom-
runk volt, mind egy szálig 
megettük az ebédre szánt 
fenséges gulyásost is. Az idő 
közben nem állt meg, óvo-
dások lettünk, anyám pedig 
egy kis pótkereset remé-
nyében kofáskodásra adta a 
fejét. Egy jó ismerőse libát 
vett, behajtotta őket a debre-
ceni piacra és jó áron eladta. 
Anyám is vett hat libát, ám a 
feketeleves ekkor követke-
zett: nekem és 13 éves nővé-
remnek kellett behajtanunk 
őket Debrecenbe… Hosszú 
volt az út, elfáradt az egyik 
liba, felvettük, elfáradt a má-
sik, felvettük, közben mi is 
alig álltunk már a lábunkon. 
Végül a kendőnket is leoldot-
tuk, mert abban elfért kettő. 
Mire a csillagok megjelen-
tek az égen, bevergődtünk 
a városba. Anyámnak élt két 

testvére Debrecenben, az 
egyiket kellett volna meg-
keresnünk, persze mi a má-
sikhoz mentünk… tegyem 
hozzá, a hat libával, volt is 
meglepetés. 

A Rákosi-rendszerre esett 
az első mozilátogatásom, ez 
is nagy kaland volt. Kérlel-
tük anyámat, hadd mehes-
sünk el mi is a moziba, mint 
a többi ismerős lány. Persze 
pénzbe került. Anyám sza-
vajárása nem sok jót vetített 
előre: adok, ha megkeresed 
a rávalót. Azzal egy darab 
mozijegy árát a földre dob-
ta, kettőnknek. Én voltam az 
élelmesebb, gyorsan felkap-
tam, de mind a ketten men-
tünk a testvéremmel. Mond-
tam neki, hogy várjon meg, 
amíg tart a vetítés, hazafelé 
pedig elmesélem, milyen 
volt a film. Nem várt meg, 
hazament sírva. Anyám meg-
sajnálta, adott neki pénzt, de 
mire visszaért, a film véget 
ért. 

Sok próbatételt kellett 
megélnünk. Volt, hogy Julis-
ka testvéremmel harisnyá-
ban és félcipőben fát vág-
tunk az emberekkel télen 
az erdőn. Aztán csomókba 
hordtuk a fát. Amikor össze-
gyűlt annyi csomó, ahányan 
voltunk, valami kevésért 
meg lehetett váltani – így 
lett tüzelőnk. Gyakran su-
tyorogtuk anyámnak, hogy 
vegyen nekünk új és divatos 
ruhákat, de sajnos csak má-
sodosztályúakat kaptunk. 
Amikor már nagyobbak let-
tünk, gyakran szegődtem 
apám mellé a cséplőgéphez, 
hogy az ottani keresettel 
is segítsem a családunkat. 
Nehéz, férfias munka volt, 
ennek ellenére nyolc nyá-
ron át jártam oda, még asz-
szonykoromban is. Gyakran 
kimaradtunk az iskolából. 
Háromszor jártam a harma-
dik osztályt, s a tanévnek a 
tél vetett véget mindannyi-

szor: leesett a hó, nem volt 
cipőnk, bakancsunk, otthon 
kellett maradni. Egy füze-
tünk volt és egy ceruzánk, 
amit anyánk kétfelé vágott. 
Az élet iskolája tanított min-
ket. De aztán jól meg is ta-
nított, meg is edzett, hiszen 
mire évtizedek múlva a lá-
nyaink leérettségiztek, lakás 
és új autó várta őket. Azt elő-
re megfogadtam, hogy a gye-
rekeimet jó iskolába fogom 
járatni. Miután fiatalasszony 
lettem, a férjemmel két ke-
zünkkel építettük fel a há-
zunkat. Egy forint kölcsönt 
nem kértünk, nem kaptunk. 
Sok fordulatot tartogatott 
számunkra még a sors. Volt, 
hogy anyám nyomdokain 
libákat neveltem, amiket 
a budapesti Lehel piacon 
adtam el. Késő este megér-
keztem vonattal a fővárosba, 
szunyókáltam egy kicsit a 
padon. Amikor virradt, sze-
delőzködtem és mentem a 
piacra a nagy bőröndöm-
mel, amibe három darab, 

hét kilós liba is elfért. Egyik 
alkalommal egy fiatalember 
ajánlkozott, hogy segít le-
venni a villamosról, beletört 
a bicskája, túl nehéz volt 
neki… A leghosszabb utam 
még a fővároson is túlra ve-
zetett, egészen Törökorszá-
gig. A kisebbik lányommal 
vettünk részt egy hetes be-
vásárlós kiránduláson, amit 
még Vrancsik Éva, a műve-
lődési ház korábbi vezetője 
szervezett. Örök élmény. A 
végeérhetetlen visszaúton 
olajbogyóval kínáltam az 
útitársakat. 

A férjem a vasútnál dol-
gozta le az életét, én pedig 
a vámospércsi moziban te-
vékenykedtem tizenöt éven 
keresztül, innen is mentem 
nyugdíjba. Sajnos már hu-
szonhét éve vagyok magam, 
de szerető család vesz körbe, 
én pedig igyekszem segíteni 
őket, mind a mai napig, aho-
gyan erőmből telik.

„Az élet iskolája tanított minket”



Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenő hírlapja. Felelős szerkesztő: Korpa Tamás (vamospercsi.hirek@gmail.com). A szerkesztőség címe: Művelődési Ház és Könyvtár, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039.
Kiadja: Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Városi Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelőszerkesztő: Fábián Máté. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelős vezető: Fábián Imre ügyvezető


