
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!
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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 – évkezdő beszélgetés Ménes Andreával

Vámospércsi Hírek: El-
készült Vámospércs város 
2021-es költségvetése. Ha pár 
szóban kellene előzetesen 
jellemeznie a költségvetést, 
melyek volnának ezek? Jól 
gazdálkodott a város? Milye-
nek lesznek a kilátásaink 
2021-ben?

Ménes Andrea: Ha csak 
néhány szóval kellene jelle-
mezni a város 2021. évi költ-
ségvetését, ezek mindenkép-
pen a gondoskodás, a stabili-
tás, a fejlődés és a priorizálás 
szavak lennének. Ebben az 
évben fejeződnek be a 2014-
2020-as Európai Uniós költ-
ségvetési ciklus szerinti, uni-
ós és hazai támogatással meg-
valósuló projektjeink, melyek 
tovább növelik Vámospércs 
mikrotérségi szerepét, von-
zerejét, versenyképességét. 
Nagyon sok munkánk volt, 
van és lesz abban, hogy ezek 
a projektek a világjárvány és 
annak sajnálatos gazdasági 
következményei ellenére ma-
radéktalanul teljesülhesse-
nek. 2020 ebből a szempont-
ból feladta a leckét, új döntési 
és mérlegelési helyzetek elé 
állított minket, de költség-
vetési fegyelmezettségünk, 
tervszerű gazdálkodásunk, és 
nyugodtan mondhatom, jó 
helyzetértékelésünk követ-
keztében egy pillanatig sem 
forgott veszélyben az önkor-
mányzat működőképessége 
és a folyamatban lévő projekt-
jeink teljesíthetősége. Persze 
nem ülhetünk ölbe tett kéz-
zel továbbra sem, gőzerővel 
dolgozunk a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzattal azon, 
hogy a 2021-2027-es Európai 
Uniós költségvetési ciklusból 
is kihozzuk városunk számára 
a maximumot. 

Vámospércsi Hírek: A 
számok nyelvére átfordítva: 
melyek a költségvetés sarok-
számai?

Ménes Andrea: Vá mos-
pércs Városi Önkormányzat 
2021. évi költségvetésének 
főösszege 1 535 millió Ft, 
melyből a működési költség-

vetés 974 millió 
Ft, a fejlesztési 
( b e r u h á z á s o k , 
felújítások) 561 
millió Ft. Az ön-
kormányzat, gaz-
dasági társaságain 
( Vámospércs- 
Kistérségi Egész-
ségügyi Szakel-
látó Nonprofit 
Kft, Vámospércsi 
Humánszolgáltató 
Nonprofit Kft, és 
a Vámosvíz Kft,) 
az általa fenn-
tartott intézmé-
nyein keresztül 
(Vámospércsi Pol-
gármesteri Hiva-
tal, Vámospércsi 
Óvoda és Mini 
B ö l c s ő d e , 

Vámospércsi Szociális Szolgál-
tató Központ, Vámospércsi 
Művelődési Ház és Könyvtár, 
Vámospércsi Élelmezési In-
tézmény) és a Vámospércsi 
Mikrotérségi Intézményfenn-
tartó Társulás látja el a tör-
vényben előírt kötelező (ön-
kormányzati igazgatás, óvodai 
nevelés, gyermekétkeztetés, 
szociális és kulturális fel-
adatok) és az önként vállalt 
(idősek bentlakásos ellátása, 
támogató szolgálat, helyi ci-
vil szervezetek támogatása) 
feladatait. Az önkormányzati 
intézmények 2021. évi kiadási 
előirányzata 546 millió Ft. Az 
előre nem látható működési 
kiadások fedezetére és/vagy 
az elmaradt bevételek pótlá-
sára 73 millió Ft működési 
tartalékot képeztünk ebben 
az évben.

Vámospércsi Hírek: Az 
előző év nem várt és nem 
tervezhető kihívások elé ál-
lította az önkormányzato-
kat is, hiszen működésüket 
a pandémia alatt, az óvin-
tézkedések közepette is fenn 
kellett tartaniuk, ráadásul 
koordinálniuk kellett helyi 
szinten a védekezést is. Szá-
mos önkormányzat kény-
szerült komoly hitelek felvé-
telére. Vámospércs kivételt 
jelent? 

Ménes Andrea: Fogalmaz-
hatnék úgy is, hogy hajdúte-
lepülésként hagyománytisz-
telők vagyunk és folytattuk 
polgármesterségem egyik 
elvi alapdöntését, miszerint 
két lábbal állunk a földön, 
hiszen így tudunk biztonsá-
gosan, stabilan a távolba te-
kinteni és távlatosan gondol-
kodni. Mindezt úgy is mond-
hatom, hogy Vámospércs 
Városi Önkormányzatnak – a 
legtöbb magyar településsel 
ellentétben – egyáltalán nin-
csenek hitelei, vagy lejárt 
esedékességű tartozásai, és 
a járványhelyzettel összefüg-
gő védekezési kiadásainkat 
is a tartalékainkból tudtuk 
finanszírozni. A fejlesztése-
ket az önkormányzat úgy va-
lósította meg, hogy közben 

teljes mértékben biztosítani 
tudta a város és intézményei 
kiegyensúlyozott és biztonsá-
gos működését, mindezt kül-
ső források bevonása nélkül. 
Természetesen nem állítom, 
hogy az önkormányzatok a 
jelenlegi helyzet nyertesei, de 
azt is látom, hogy a Magyar-
ország Kormánya különböző 
és folyamatosan bővülő csa-
tornákon keresztül a helyi 
és megyei önkormányzatok 
támogatását, gazdasági im-
munitását fontos feladatának 
tekinti. 

Vámospércsi Hírek: Az 
elmúlt évek sikeres pályáza-
tai közül több már révbe ért. 
2021-ben várhatóan mely 
projektek zárulhatnak le? 
Mivel, mikkel fog gazdagod-
ni a település?

Ménes Andrea: Vá mos-
pércs a 2014-2020-as EU pá-
lyázati ciklusban 13 projekt 
megvalósítására, összesen 
1,6 Milliárd forint összegű 
támogatásban részesült. A 
projektek a város stratégiai 
fejlesztési terveinek megfe-
lelően, átgondoltan, egymást 
kiegészítve kerültek tervezés-
re, illetve kerülnek megvalósí-
tásra. A projektek többnyire 
beruházási, felújítási célúak, 
melyek közül a legjelentő-
sebb a 800 millió Ft összegű 
támogatásban részesített 
„Zöld Város” program. A pro-
jektek támogatási intenzitása 
szinte kivétel nélkül 100 %-os, 
azonban az építőipar terüle-
tén elmúlt években tapasz-
talható áremelkedések hatása 
természetesen településünk 
esetében is jelentkezik, azaz 
a megvalósításhoz önkor-
mányzati önerő is szükséges, 
melyet eddig a saját költség-
vetésünkből ki tudtunk gaz-
dálkodni.   A „Zöld Város” pro-
jekt keretében teljes körűen 
fel tudjuk újítani és bővíteni 
Művelődési Ház és Könyvtár 
korszerűtlenné vált épüle-
tét, parkjainkat (Főtér, Mű-
velődési Ház melletti park), 
zöldterületeinket, illetve egy 
teljesen új városrész (Ma-
rinka) is kialakításra került. 
Részletesebben is beszélnék 
a Marinka övezetről, mert 
úgy gondolom, az itteni egy 
mintafejlesztés: egy kihaszná-
latlan, belvizes területből di-
namikus és fiatalos városrész 
jön létre a szemünk láttára. A 
Marinka fejlesztése még 2010-
ben kezdődött a Vá mos pércs-
Kis tér sé gi Já ró be teg Rende-
lőintézet építésével. Újabb 
mérföldkő volt a városrész 
fejlődésében az, hogy a jelen-
leg futó Zöld Város projekt 
keretében, a főutca irányából 
is utat, közvilágítási rendszert 
építettünk, ezzel javítva a 
megközelíthetőségét. A Ma-
rinka peremén korábban is 
meglévő Városi Piac elavult 
és szinte használhatatlan épít-
ményei elbontásra kerültek. 
A helyén új, akadálymentes, 

energiahatékony, többfunk-
ciós épület létesült, mosdók-
kal, gombavizsgálóval egyéb 
helyiségekkel. Kívül fedett 
árusító helyek kerültek kiala-
kításra, asztalokkal, körülöt-
tük térburkolattal. Parkolókat 
alakítottunk ki (4 db belül, 43 
db kívül). A teljes piac és par-
koló területén közvilágítás és 
csapadékvíz elvezető rend-
szer létesült. A térburkolattal 
el nem látott területek stabili-
zálása is megtörtént úgy, hogy 
árusításra alkalmas legyen. A 
létesítmény a jelenleg zajló 
használatbavételi eljárást kö-
vetően kerül megnyitásra. A 
városrészen Jóléti Park léte-
sült. A területen tavat alakítot-
tunk ki, teljeskörű gépészet-
tel és egyéb látványelemekkel 
(vízforgató, vízgombák). A 
tavat térburkolattal ellátott 
sétány övezi, a teljes terület 
csapadékvíz elvezetése meg-
oldott lett, padokat, szemete-
seket helyeztünk ki, korszerű, 
napelemes közvilágítási rend-
szer épült és a teljes terület 
fásítása, füvesítése is megtör-
tént, melyek öntözését auto-
matikus rendszer végzi. A Jó-
léti Park szívében egy új, aka-
dálymentes, energiahatékony 
kiszolgáló épület is létesült 
mosdókkal és egyéb helyi-
ségekkel, az épület körül és 
előtt térburkolattal. Komplett 
turisztikai fejlesztés valósult 
meg a Marinka kapujában a 
Hajdú Kiállítóhely, a Kézmű-
ves Udvar és a Tematikus Ját-
szótér megépítésével, mely 
a város közgyűjteményi és 
közművelődési tevékenysé-
gét a térségben kiemelkedő 
szintre emeli az előttünk álló 
években. Az új városrész meg-
felelő védelme érdekében eb-
ben az évben a már meglévő 
városi térfigyelő rendszerün-
ket is jelentősen fejlesztjük, 
bővítjük. Uniós pályázat ered-
ményeként a városi közszol-
gáltatások ebben az évben to-
vább bővülnek, hiszen az óvo-
da épületének átalakításával 
hamarosan már mini bölcső-
dei szolgáltatást (8 férőhely) 
is nyújtunk. A „barnamezős 
beruházás” projekt keretében 
a volt állatvásár területét is 
hasznosítjuk, ide rendezvény-
házat építünk.

 
Vámospércsi Hírek: „Az 

ember a legfontosabb érték 
nálunk” – idézem Önt. Kez-
deményezésére 2020-ban 
minden korábbinál széle-
sebb körű, család- és telepü-
lésbarát szociális rendeletet 
fogadtak el. Igyekeznek meg-
őrizni a „gondoskodó város” 
címét 2021-ben is?

Ménes Andrea: A sor, 
amit idéz, nem csak egy jól 
csengő mottó, hanem alap-
vetés, mérce és cél. Emberek 
és emberség nélkül, nagybe-
tűs Közösség nélkül nincs 
élet, érték és teljesítmény! A 
minél szélesebb körű helyi 
gondoskodás jegyében kez-

deményezésemre az önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a tavalyi évben egy teljesen új 
települési támogatási rende-
letet alkotott, mellyel célunk 
az volt, hogy a településen élő 
embereket minden rendkívü-
li vagy nagyobb kiadással járó 
élethelyzetben támogatni 
tudjuk. A – korábbi évekhez 
képest emelt összegű – lak-
hatási támogatáson, gyógy-
szertámogatáson, rendkívüli 
és temetési támogatáson felül 
új támogatások is bevezetésre 
kerültek, mint a kelengyetá-
mogatás, a pénzbeli tüzelő tá-
mogatás, a bölcsőde-, óvoda- 
és iskolakezdési támogatás és 
a 60. életévet betöltött szemé-
lyek támogatása. Gondolunk 
a fiataljainkra, akkor amikor 
támogatást nyújtunk a felső-
fokú tanulmányaikat folytató 
hallgatók támogatására lét-
rejött BURSA Ösztöndíjprog-
ramot, gondolunk, amikor a 
Maradj Hajdú-Biharban me-
gyei tanulmányi ösztöndíjat 
létrehoztuk a megyei ön-
kormányzatban, gondolunk, 
amikor teljesen egyedülálló 
települési tanulmányi ösztön-
díjrendszert alkottunk meg! 
Költségvetésünkben a szo-
ciális ellátások előirányzata 
2021. évben 45 millió forint! 
Az önkormányzat 2021. évben 
is – a közfoglalkoztatási prog-
ramok keretében – munkát 
és jövedelmet biztosít min-
den olyan lakosnak, akik az 
elsődleges munkaerőpiacon 
átmenetileg nem tudnak el-
helyezkedni. A közfoglalkoz-
tatási programokban évente 
átlagosan 100-150 fő vesz 
részt rövidebb, hosszabb ide-
ig. Mindezek mellett műkö-
dési célú projektek megvaló-
sításán is dolgozunk, melyek 
fő célja általánosságban a hát-
rányos helyzetű célcsoportok 
fejlesztése, szemléletformá-
lása, felzárkóztatása. Ezek a 
projektek mondhatni sokat 
bíráltak, azonban szociális és 
társadalmi szempontból a je-
lentőségük óriási.

Vámospércsi Hírek: Vá-
mos pér csen mindig nagyon 
fontos az utak fejlesztésének 
és építésének kérdése. Ebben 
a tekintetben az Unió az el-
múlt években továbbra sem 
írt ki átfogó pályázatokat. 
Terveznek előrelépéseket az 
infrastrukturális szektorban 
is?

Ménes Andrea: Nem kap-
tam könnyű örökséget 2006-
ban az infrastrukturális álla-
potokat illetően sem. Azonban 
minden évben előreléptünk 
valamennyit ezen a téren is. 
Ezek a lépéseink aszfaltúton 
vagy útalapon vezettek. Ki-
emelném a 2018-as eszten-
dőt, amikor is saját erőből 92 
millió forintot biztosított az 
önkormányzat új utak terve-
zésére és kivitelezésre, ehhez 
jött hozzá Magyarország Kor-
mányának 120 millió forintos 

támogatása, vagyis mintegy 
210 millió forintot költhet-
tünk meglévő aszfaltútjaink 
megújítására, továbbá külte-
rületi helyi utak fejlesztésére. 
Jó hír, hogy hazai pályázatok 
eredményeként 2021. évben 
a Patika, a Pacsirta és a Szőlős 
utcák útburkolata kerül felújí-
tásra! El kell azt is mondanom, 
hogy utak felújítására évente 
egyetlen a Belügyminisztéri-
um által kiírt lehetőség van, 
amelyre mi évek óta eredmé-
nyesen pályázunk, így a már 
meglévő, de az évek alatt el-
használódott útjaink, lassan 
mind megújultak. A problé-
mát azok a belterületi utak 
jelentik, amelyek eddig még 
em kaptak burkolatot. Higy-
gyék el, nap, mint nap szem-
besülök a jogos igénnyel, s 
polgármesterként én lennék 
a legboldogabb, ha biztosítani 
tudnánk mindenki számára, 
hogy pormentes úton köz-
lekedjen, de sajnos nincs rá 
megpályázható forrás, s az út-
építés és a csapadékvíz elve-
zetés annyira költséges mun-
ka, amit saját bevételeinkből 
nem tudunk kigazdálkodni. 
Ezért is használunk minden 
lehetséges fórumot fel arra, 
mi polgármesterek, hogy a 
lakosság ezen jogos igényét ki 
tudjuk elégíteni!

Vámospércsi Hírek: A 
közelmúltban készítették 
és juttatták el a megyei köz-
gyűlés elnöke részére azt a 
településfejlesztési tervezetet, 
amiben számba veszik, hogy 
2021 és 2027 között milyen 
elképzeléseket szeretnének 
megvalósítani. Beszámol-
na arról, hogy miket sorol 
Vámospércs fejlesztésének 
prioritásai, sarokkövei közé 
az előttünk álló éveket ille-
tően?

Ménes Andrea: Ha már 
sarokköveket említ, stílsze-
rűen válaszolok: út, út, út. 
Belterületi utak építése, a szi-
lárd burkolatú utak felújítása, 
nagy formátumú járdafelújí-
tás- és építés, csapadékvíz-el-
vezetés, sok-sok sarokkő. Át-
adtam Tasó László országgyű-
lési képviselőnknek és Pajna 
Zoltán elnök úrnak a jövővel 
kapcsolatos elképzeléseink 
stratégiai listáját, ez áll az első 
helyen. Idén végre elkészül a 
48-as számú főútvonal felújí-
tása, ez is mérföldkő lesz szá-
munkra. A listánkon persze 
sok minden szerepel: a Fecs-
keház energetikai korszerű-
sítése, a tanuszoda felújítása, 
térfigyelő rendszer, világítás 
és aszfaltozott belső utak a 
köztemetőben, építési telkek 
kialakítása, parkolóépítés, 
új kerékpárút kialakítása, a 
Marinka övezet új ütemének 
kidolgozása. Sok elképzelé-
sünk és sok álmunk van, sok 
kihívásunk és megoldandó 
feladatunk is – biztos vagyok 
benne, hogy dolgos hétköz-
napok előtt állunk!



Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2021. január 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 60 060
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: 1 457 476

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)
2021. január 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

Házasságkötés:
Balogh Kristóf és Menyhért eugénia

Akik már nincsenek közöttünk:
héjjas lászló lajosné (rinyu sára eMília)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Héjjas LászLó Lajosné (Rinyu sáRa EmíLia)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Újabb család- és gazdaságvédelmi 
intézkedések

A gazdaság-újraindítási akcióterv részeként Magyarország Kor-
mánya újabb gazdaságélénkítő és családvédelmi kedvezményeket 
fogadott el január folyamán és február első napjaiban, amelyek a 
következők:

A kis- és középvállalkozások tíz évre tíz millió forint erejéig ––
kamatmentes kölcsönt vehetnek igénybe, amelyet csak három 
év után kell elkezdeni törleszteni.
Február elsejétől nő a gyermekgondozási díj, nő a diplomások ––
gyermekgondozási díja, nő a gyermekek otthongondozási díja, 
nő az első sikeres nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott állami 
támogatás összege. 
Február elsejétől május harmincegyedikéig az állami és önkor-––
mányzati ingatlanok után nem kell bérleti díjat fizetni az étter-
meknek, kávézóknak, konditermeknek, tehát mentesülnek a 
bérleti díj fizetési kötelezettség alól. 
Február tizenkettedikétől elkezdődik a tizenharmadik havi ––
nyugdíj rendszerének visszaállítása.

Tálentumom megőriztem, gyarapítottam
Vámospércs Városi Önkormányzat 2021-ben is kitüntető dí-

jak adományozásával kívánja méltó módon kifejezésre juttatni 
elismerését, nagyrabecsülését és köszönetét mindazoknak, akik 
a helyi közügyek valamely területén (egészségügy, gazdaság, kul-
túra, oktatás, sport) kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a 
település érdekében több éven át kiemelkedően munkálkodtak, 
tevékenységükkel hozzájárultak Vámospércs szellemi és anyagi 
értékeinek gyarapodásához, hagyományainak megőrzéséhez. A ki-
tüntető díjak adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tar-
tozik. A határozatot minősített többséggel kell meghozni. A díjak 
adományozására javaslatot tehetnek: a képviselő-testület tagjai, a 
képviselő-testület bizottságai, az önkormányzati intézmények ve-
zetői, a városban működő társadalmi és gazdálkodó szervezetek. 
A javaslattételt az adományozást megelőzően legalább 15 nappal a 
polgármesternek kell megküldeni, aki azokat a képviselő-testület 
elé terjeszti az illetékes bizottságok véleményével együtt.
Díjak az alábbi kategóriákban adományozhatók:

Vámospércs Városért Kitüntető Díj adományozható azoknak •–
a természetes személyeknek, jogi személyeknek és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik, illetve amelyek 
közéleti tevékenységükkel, társadalmi aktivitásukkal nagyban 
hozzájárultak a város gazdasági és szellemi gyarapodásához.
Vámospércs Oktatásügyéért Díj adományozható azoknak a sze-•–
mélyeknek és közösségeknek, akik munkásságuk, felkészültsé-
gük alapján élen járnak a hatékony pedagógiai módszerek ki-
dolgozásában és alkalmazásában, valamint megtartásuk példa-
mutató mind a közösségi, mint a magánéletben, és aktívan részt 
vesznek a település közösségi munkájában.
Vámospércs Sportjáért Díj: adományozható azoknak a szemé-•–
lyeknek, akik kimagasló sport eredményeket értek el, vagy a 
sport szervezése területén kimagasló tevékenységet végeztek.
Vámospércs Egészségügyéért Díj: adományozható azon egész-•–
ségügyben dolgozó személyek, szervezetek és közösségek szá-
mára, akik/amelyek az egészségügy területén hosszú időn át 
kifejtett, kimagasló munkásságukkal, maradandó alkotásukkal, 
tudományos kutatói tevékenységükkel különösképpen hozzájá-
rultak a város egészségügyi életének fejlődéséhez.
Vámospércs Közművelődéséért Díj adományozható azoknak a •–
személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt 
értek el a Város közművelődési területén, a közművelődésért 
végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és mód-
szereinek kidolgozásában és meghonosításában, valamint a köz-
életben való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal kitűnnek.
Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj adományozható azok-•–
nak a személyeknek, szervezeteknek, őstermelőknek, egyéni 
vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak, egyéb vállalkozási for-
mákban működőknek, akik/amelyek az élet számos területének 
egyikén olyan kimagasló, példaértékű munkát folytatnak, mely-
lyel jelentős mértékben hozzájárulnak a lakosok életminőségé-
nek növeléséhez, a város jó hírének öregbítéséhez.
Vámospércs Reménysége Díj adományozható azoknak a 25 év •–
alatti személyeknek, akiknek a tehetsége a sport, a kultúra, a 
művészetek területén, vagy kiemelkedő tanulmányi eredmé-
nyeik alapján már fiatalon megmutatkozik, ezáltal lehetőségük 
nyílik egy olyan hosszú, sikeres életpálya megteremtésére, 
amely a városunkban egyedülálló, és hozzájárul Vámospércs  
város jó hírnevének öregbítéséhez.”
Vámospércs Közszolgálatáért Díj adományozható azoknak a •–
személyeknek és közösségeknek, akik hozzájárultak a közszol-
gálat színvonalának emeléséhez, és ezzel általános elismerést 
vívtak ki az ügyfelek, a szolgáltatást igénybevevők körében. El-
sősorban olyan közszolgálati tisztviselő részesülhet a díjban, aki 
a magyar nemzet, és Vámospércs város érdekeinek szolgálata 
során munkáját a hazaszeretet és a haza iránti lojalitás érvényre 
juttatása mellett – a legnagyobb odaadással teljesíti. 
Összetartozunk Díj: A díjban évente két személy részesülhet – •–
egy anyaországi és egy határon túli –, akik kimagasló szakmai, 
tudományos, vagy művészeti eredményeik mellett példamutató 
közösségi munkát is végeznek. A díjakra a Képviselő-testület-
nek két darab háromfős kuratórium tesz javaslatot.

A Bocskai SE közleménye
Tisztelt vámospércsi lakosok, piacra látogató vásárlók!

Tájékoztatni szeretnénk a szombatonként piacra látogatókat, 
hogy a piac területére csak a Vágóhíd utcai bejáraton tudnak be-
jutni! A városi sporttelep Marinka utca felőli kapui zárva lesznek! 
A zárvatartás oka: elindult a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
szervezet bajnokság, a mérkőzések – az egészségügyi és járvány-
ügyi óvintézkedések előírásai szerint – zárt kapusak. Legyenek 
szíves a fenti információt környezetükkel is megosztani. A kelle-
metlenségért elnézésüket kérjük!  Megértésüket köszönjük!

Bocskai SE

Iskolánkban szerencsére eddig nem kellett átállni egyetlen cso-
portnak sem digitális oktatásra, hiszen sem a tanulók, sem a dol-
gozók között nincs koronavírusos beteg.  Az intézményben nagy 
hangsúlyt fektetünk a járványügyi szabályok betartására: minden 
belépő személynek – ide értve a diákokat és a dolgozókat is – meg-
mérjük a hőmérsékletét, kötelező a kézfertőtlenítés. Az épületek-
ben az iskolaközösség tagjain kívül más személy csak nagyon indo-
kolt esetben, igazgatói engedéllyel tartózkodhat. A csoportbontott 
órákon és a közösségi terekben mindenkinek kötelező a maszk 
használata. Diákjaink, dolgozóink és az épületbe látogatók is na-
gyon fegyelmezetten, felelősségteljesen betartják a szabályokat. A 
takarító nénik folyamatosan fertőtlenítő takarítást végeznek.

2021.01.22-én véget ért a tanév 1. féléve, majd 29-én minden 
diák hazavihette a félévi értesítőjét. Nagyon sok szép eredmény 
született: 55-en kitűnő, és 38-an jeles (csak 1-2 tantárgyból négyes) 
tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetnek. Többen szereztek 
dicséretet 4, 6, sőt 8 tantárgyból is.

A nyolcadikosok közül 32-en írtak központi írásbeli felvételi 
vizsgát. Jelenleg a gyerekek és szülők által már aláírt felvételi je-
lentkezési lapok ellenőrzése, szortírozása és továbbításra való elő-
készítése folyik, hiszen február 19-ig postára kell adni azokat.

Végéhez közeledik az épületek felújítása is. Tanítás után, illet-
ve szombatonként is dolgoznak a szakemberek, hogy határidőre 
minden elkészüljön.  Az utóbbi hónapokban iskolánk minden 
tanulója az Iskola utcai épületben tanult, ahol ugyan minden he-
lyiséget kihasználva, de zavartalanul folyhatott az oktatás. A kicsik 
is megszokták a nagy iskolát, és a felsősök is nagyon vigyáztak a 
legkisebbekre. Mindenki jól vizsgázott alkalmazkodásból.

Február 15-től az 1. és 2. osztályosok újra birtokba vehetik a gyö-
nyörűen megújult Dombi épületet, így minden osztályunk újra a 
jól megszokott tantermébe kerül vissza. Az Iskola utcán hamaro-
san befejeződnek a természettudományi előadó, a második infor-
matika, a nyelvi, az ének-tánc terem, illetve a tankonyha munkála-
tai, újra teljes értékűen használhatóak a tornatermeink. 

Az udvarok is megszépültek: nagy részben térkővel burkoltak 
lettek, kültéri főzőhely, teqball asztal szélesíti a programlehetősé-
geinket. A játszóhelyek kialakítása még folyamatban van.

Az intézményben teljes mértékben megvalósult az akadálymen-
tesítés, így az ide látogató mozgáskorlátozott, látássérült emberek 
lifthasználatot is igénybe vehetnek, Braille írásos feliratok, vezető-
sávok is segítik tájékozódásukat, illetve a hallássérültek számára 
indukciós hurok is kialakításra került.

A kivitelező cég és az iskola minden alkalmazottja folyamato-
san azon munkálkodik, hogy az iskola élete minél zavartalanabb 
legyen az utolsó simítások elvégzésének ideje alatt is.

Tankáné Antal Irén

Fogászati rendelés
Tisztelt Városlakók!

A házi fogászati rendelés időpontjai a következőképpen alakul-
nak 2021. január elsejétől:

Dr. Holp Balázs Zsolt Dr. Kasza Zsuzsanna
Hétfő 8-13 óra 14-20 óra
Kedd 14-19 óra 8-14 óra
Szerda 8-13 óra 14-20 óra
Csütörtök 14-19 óra 8-14 óra

Péntek 8-13 (páratlan héten),
14-19 óra (páros héten)

14-20 (páratlan héten), 8-14 
(páros héten)

A fogászat telefonszáma: 06-52-210-018.
Az ügyelet címe: Debrecen, Szent Anna utca 11.

„Az évek múlásával a 
ránc elmélyül, a papír 

megsárgul, de a szeretet, 
ha igaz, soha el nem fakul, 
a kötés – egy életre szól!”

(Vándor Judit)

Szabó Lajos és Lovas Zsófia
(házasságkötés: 1971.01.30.)

50. házassági évfordulója
alkalmából szívből gratulálunk.

Gyerekeitek: Erika és férje, Sándor; Lajos és felesége, 
Angéla; Zoltán és párja, Adrienn. Unokáitok: Lajos 

és felesége, Erika; Brigitta és férje, Zsolt; Tamás 
és barátnője, Barbara; Erika és párja, Roland. 

Dédunokáitok: Sára, Zsoltika, Lalika.

67 csoda Vámospércsről – a jelöltek listája
Balancé Tánccsoport; Bíborkadarka Néptánccsoport; Bocskai Ist-

ván fejedelem államférfiúi tevékenysége és szellemi öröksége; Bocskai 
István Honismereti és Szülőföldkutató Tábor; Bocskai Sportegyesület; 
Bodó Béla magyar bajnok gátfutó; Búzavirág Gyermekkar; Csodaszar-
vas szobor; Csónakos fejfák; Elevenszülő gyík; Esernyős főtéri installá-
ció;  Fábián-Forgács Beáta fényképész; Farkasvölgye Vadásztársaság és 
a vadászház melletti üveghordó, valamint fácánnevelde; Fátyol Viola 
fotóművész Capa Nagydíjas fotósorozata a Vámospércsi Népdalkörről; 
Fátyol Zoltán képzőművészeti munkássága; Fintorgó Gyermek Színját-
szó Csoport; Flavon étrendkiegészítő termékcsalád; Gábori László és 
a Vámospércsi Futóklub; Hajdú Fesztivál; Hajdú Kiállító- és Bemutató-
terem, Kézműves Udvarház, valamint Hétpróbás Kalandpark; Hajdú 
Portya teljesítménytúra; Halász Margit irodalmi munkássága; Három 
öreg tölgyfa; Háziasszonyok Klubja; Jóléti park és városi tó; Kék-Kálló 
völgye természetvédelmi területe; Kertbarát Kör; Kiss-Fa Família búto-
rai; Kiss-Virág Cukrászda, amit kétszer választottak a TOP10-es vidéki 
cukrászdák közé; Kolozs József baptista prédikátor hitéleti munkás-
sága; Koronás Bocskai festmény – Somogyi László Gábor alkotása, a 
világ egyetlen ilyen típusú képe; Korpa Tamás szépírói és irodalom-
szervezői tevékenysége; Kő Kati szobor; Lencz Géza történész, rektor, 
dékán, Bocskai-kutató munkássága; Magyar kökörcsin; Malomgát és 
a földikutya rezervátum; Marinkai övezet; Mechler Andrea gyermek-
orvos; Megújult főtér; Ménes Andrea polgármesteri tevékenysége és 
Arany Érdemkeresztje; Művésznők Nemzetközi Alkotótábora; Nagy La-
jos olimpikon sportlövő; Nagy Sándor János szobrai; Nagy Sándor Zol-
tán rézkarcai; Országos ex libris képzőművészeti pályázat; Papp János 
fajátékai; Pannonhalmi Béla baptista prédikátor hitéleti munkássága; 
Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület; Red Stars Dance Crew 
hip-hop tánccsoport; Református harangok; Református lelkipász-
torok síremlékei; Református templom és templomkert; Répalaposi 
kilátó; Sándor Tanya; Somogyi László Gábor képzőművészeti és mű-
velődésszervezői tevékenysége; Sport utcai lezárt sírkert; Szabadpolc 
köztéri kiskönyvtár; Szűcs Ádám baptista prédikátor, „a város meg-
mentője”; Tájház; Térey János irodalmi munkássága; Torma (prémium 
kategóriás) és tormaínyencségek; Tormaültetvények; Vámosgép Kft 
– világszínvonalú alkatrészgyártó; Vámospércsi Művésztelep és Gra-
fikai Alkotóműhely; Vámospércsi Népdalkör; Vámospércs-Kistérségi 
Járóbeteg Rendelőintézet; Zsidótemető.

i s k o l A i  h í r e k

Medve József
(1956-2020)

65. születésnapja alkalmából.
Téged elfelejteni soha nem lehet, 

Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.

Fájó szívünk fel-felzokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk téged.

Bánatos felesége,
lánya, veje, unokája

Köszönetmondás
Családunk nevében szeretnénk köszönetet 

mondani mindenkinek, aki részt vett a január 
2-i búcsúztatón, valamint adományával 
hozzájárult, a szerettünkhöz hasonló 

betegségben szenvedő emberek ellátásának 
javításához. Külön köszönjük a Vámosgép 

dolgozóinak és vezetőinek önzetlen 
segítségét és adományát. Az adomány teljes 

összege – 405.000 Ft – átutalásra került 
a Vesebetegek Debreceni és Hajdú-Bihar 

Megyei Egyesületének, melynek az elhunyt 
hozzátartozónk is tagja volt.

Dani Jánosné
és gyermei



Büszkeséggel számolhatunk 
be olvasóinknak arról, hogy meg-
történt a VÁMOSGÉP Kft. duális 
képzőhelyként való nyilvántar-
tásba vétele 2021 januárjában. 
A duális modell lényegéről, az új 
oktatási centrumról, a tanulás-
ban rejlő lehetőségekről kérdez-
tük Boros Zsoltot, a cég oktatási 
vezetőjét, külön is kiemelve, hogy 
miért bír nagy jelentőséggel az a 
tény, hogy a megyénkbeli cégek 
közül elsőként a VÁMOSGÉP Kft. 
teremtette meg ezt a lehetőséget.

Vámospércsi Hírek: Néhány 
mondatban bemutatná a duális 
képzés lényegét? 

Boros Zsolt: Duális képzés – 
hangzik el és olvasható mostanság 
nagyon sok helyen, ami tömören 
annyit tesz, mint két helyszínen 
folyó szakmai oktatás. Az egyik 
helyszín az iskola, ahol az elméle-
tet lehet megtanulni, a másik hely-
szín pedig a gazdálkodó szervezet, 
ahol a gyakorlatot lehet elsajátíta-
ni. A duális képzés nem újkeletű 
dolog – legalábbis megítélésem 
szerint. 20-30-40 évvel ezelőtt is 
úgy zajlott a szakmunkásképzés, 
hogy a 3 éves képzésből az első 
évet a szakmunkásképző műhe-
lyében töltötték el a tanulók, és ott 
(a mi szakterületünknél maradva) 
fémipari alapképzésben vettek 
részt, a szakmai elméletet pedig 
tanteremben tanulták. A máso-
dik és harmadik évben a szakma 
elméleti ismereteit továbbra is az 
iskolában, tanteremben, a szakma 
gyakorlati fortélyait viszont nagy-
üzemi körülmények között tanul-
ták meg. Jellemzően egyik héten 
iskolában, másik héten pedig 
gyakorlaton voltak a tanulók. A fi-
atalok az üzemekben másodikban 
még segítséggel, harmadik első 
félévében már szinte teljes önál-
lósággal, a második félévtől pedig 
már teljes önállósággal, szakmun-
kás normákkal dolgoztak. (Hozzá 
kell tenni, hogy abban az időben a 
vállalatoknál még voltak az iskola 
alkalmazásában álló nagyüzemi 
oktatók és szórványoktatók is – ezt 
a jelenlegi rendszer már nem teszi 
lehetővé.) A jelenlegi szakképzési 
rendszer nagyfokú hasonlóságo-
kat mutat a régi rendszerrel, de itt 
már nem csak a szakképző iskolai 
tanulók, hanem a technikumban 
tanulók, valamint a felsőfokú okta-
tásban részt vevő hallgatók is részt 
vehetnek a duális rendszerű kép-
zésben. A szakképző iskolai tanu-
lók 9. évfolyamban, a technikumi 
tanulók pedig 9-10. évfolyamban 
ágazati alapoktatásban vesznek 
részt, és a végén ágazati alap-
vizsgát tesznek. A sikeres ágazati 

alapvizsgát követően a szakképző 
iskolai tanulók a 10-11. (12.) évfo-
lyamban, a technikumi tanulók 
pedig a 11-12-13. (14.) évfolyam-
ban gazdálkodó szervezeteknél 
tanulhatják az adott szakma szak-
irányú oktatását – a gazdálkodó 
szervezet felkészültsége, kapacitá-
sa és vállalása alapján akár a szak-
mai elméletet is. A tanulókkal a 
gazdálkodó szervezet szakképzési 
munkaszerződést köt, amely alap-
ján a fiatalok munkabért kapnak, 
ami a minimálbér legalább 60, 
legfeljebb 100%-a lehet. A felsőok-
tatásban is teljesen hasonlóan mű-
ködik a rendszer, azaz az adott (pl. 
a mi esetünkben a gépészmérnök 
alap vagy a műszaki menedzser 
mester) szak gyakorlati oktatása 
nem az egyetemen, hanem a du-
ális képzőhelynél történik. Ebben 
az esetben a cég a hallgatóval 
hallgatói munkaszerződést köt a 
képzési idő egészére, a fiatalok ez 
alapján díjazásban is részesülnek, 
ami a minimálbér legalább 65, leg-
feljebb 100%-a lehet.

Vámospércsi Hírek: A nyil-
vántartásba vételnek mik voltak 
a feltételei? Ha jól tudom, komoly 
tanműhelyet, oktató szobákat és 
kiszolgáló helységeket is létre kel-
lett hozniuk.

Boros Zsolt: A VÁMOSGÉP 
Kft. már több mint 25 éve vesz 
részt a szakmai képzésben, ami a 
korábbi időszakban jellemzően a 
szakmunkás tanulók egyéni, ter-
melési folyamat közben végzett 
gyakorlati oktatását jelentette a 
hegesztő, lakatos és forgácsoló jel-
legű szakmákban. 2019-ben a cég 
vezetése arról döntött, hogy az ok-
tatást tanműhelyes keretek közé 
szeretné vinni, nagyobb tanulói 
létszámmal, és kibővített oktatási 
palettával. 2020 őszére készült el a 
tanműhely kb. 940 m2-es épülete. 
A cég vezetése 2020 nyarán kere-
sett meg engem, hogy irányítsam 
az épület tanműhellyé, majd du-
ális képzőhellyé, illetve oktatási 
központtá válásának folyamatát, 
legyek a VÁMOSGÉP Kft. oktatá-
si vezetője. 19 szakképző iskolá-
ban eltöltött év után (melyből 12 
év vezetői beosztásban történt) 
2020 októberében kezdtünk bele 
a közös munkába. Ahhoz, hogy 
egy épület tanműhellyé, duális 
képzőhellyé, oktatási központtá 
váljon, először is biztosítani kell a 
szakképesítések Szakmai és Vizs-
gakövetelményeiben valamint a 
szakmák Képzési és Kimeneti Kö-
vetelményeiben meghatározott 
tárgyi feltételeket. Ezeket szem 
előtt tartva a tanműhely épületé-
ben kialakításra, begépesítésre és 

felszerelésre került szerkezetla-
katos, hegesztő, gépi forgácsoló, 
CNC forgácsoló gyakorlati oktatá-
si terület, továbbá egy CAD-CAM-
CNC számítógépes oktatóterem, 
három kisebb, amerikai típusú ok-
tatókabinet, egy oktatói szoba, ét-
kező, öltöző, zuhanyzó és két szin-
ten vizesblokk. A tárgyi feltétele-
ken túl egy leendő képzőhelynek 
biztosítani kell a személyi feltéte-
leket is. Jelenleg főállásban alkal-
mazunk 3 fő szakoktatót, valamint 
2 fő óraadó gyakorlati oktatót, de 
már most látjuk, hogy a jövőben 
további oktatók alkalmazására is 
szükség lesz. A tárgyi és személyi 
feltételek mellett dokumentációs 
és dokumentumkészítési feltéte-
leknek is meg kell felelni. A part-
ner szakképző intézményekkel 
együttműködve, egyeztetve el kell 
készíteni az adott szakma képzési 
programját, illetve ki kell alakítani 
minőségbiztosítási célból egy, a 
vállalatra jellemző Minőségi Szem-
pontrendszert. A nyilvántartásba 
vételi eljárás során ezen tárgyi, 
személyi, dokumentációs és do-
kumentumkészítési feltételek 
együttes meglétét és megfelelősé-
gét ellenőrzi a területileg illetékes 
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara által kijelölt 3 tagú 
bizottság. Amennyiben a bizottság 
úgy ítéli meg, hogy a cég a feltéte-
leknek megfelel, akkor a kamara a 
céget duális képzőhelyként nyil-
vántartásba veszi. A VÁMOSGÉP 
Kft-nél ez a nyilvántartásba vételi 
eljárás a Gépi és CNC forgácsoló 
szakmában 2021. január 29-én si-
keresen lezajlott, így ebben az új 
típusú szakképzési rendszerben 
(és szakmában) megindulhatott a 
duális rendszerű középfokú szak-
mai oktatás az új tanműhelyben, 
csoportos formában, szakoktatói 
irányítással. Tavasszal kerül sor 
szintén az új típusú szakképzési 
rendszerhez tartozó Hegesztő, va-
lamint az Épület- és szerkezetlaka-
tos szakmákban az újabb nyilván-
tartásba vételi eljárásokra.

Vámospércsi Hírek: Milyen 
szakmák elsajátítását teszi lehe-
tővé a VÁMOSGÉP Kft.?

Boros Zsolt: A középfokú 
szakképzési rendszer jelenleg (és 
még néhány évig) két szálon fut: 
egyrészt még a 2023/2024-es tan-
év végéig jelen van a kifutó jellegű 
Országos Képzési Jegyzék szerinti 
rendszer, és van a 2020/2021-es 
tanévtől kezdődött, felmenő jel-
legű Szakmajegyzék (SZJ) szerinti 
rendszer. Jelenleg a kifutó rend-
szerű Országos Képzési Jegyzék-
ben szereplő Hegesztő, Épület- és 
szerkezetlakatos, Gépi forgácsoló 

és Gépgyártástechnológiai techni-
kus szakképesítésekben foglalkoz-
tatunk tanulókat tanulószerződés 
kötés mellett. Folyamatban van a 
gépészet ágazat vonatkozásában a 
kifutó rendszerű szakgimnázium 
11-12. évfolyamán tanulószerző-
déssel való foglalkoztatás engedé-
lyeztetése is, amely képzési forma 
– tudomásom szerint – egyedül-
álló lesz Hajdú-Bihar megyében. 
Ahogyan az előbb is említettem, a 
2020. szeptember 1-től hatályba lé-
pett Szakmajegyzék szerinti szak-
mák közül a VÁMOSGÉP Kft-nek 
jelenleg a Gépi és CNC forgácsoló 
szakma oktatására van engedélye, 
ebben a szakmában 2021. január 
végétől kezdődően már foglalkoz-
tatunk is tanulókat szakképzési 
munkaszerződés kötése mellett. 
A Gépi és CNC forgácsoló szak-
ma mellett tavasszal kerül sor a 
Hegesztő valamint az Épület- és 
szerkezetlakatos szakmák okta-
tására irányuló engedélyeztetési 
eljárásra, majd a későbbiekben 
a Gépgyártástechnológiai tech-
nikus, a Gépésztechnikus és a 
Logisztikai technikus szakmák 
oktatására is szeretnénk az enge-
délyeket megszerezni.

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen intézményekkel működnek 
együtt? A paletta a közép- és felső-
oktatási intézményeket is magá-
ba foglalja?

Boros Zsolt: A középfokú 
szakképzést tekintve a legrégeb-
bi, több évtizedes együttműkö-
désünk a Debreceni SZC Baross 
Gábor Technikum, Szakképző Is-
kola és Kollégiummal van, hiszen 
Hajdú-Bihar megye egyik legmeg-
határozóbb és legnagyobb szak-
képző intézménye a cégünk gyár-
tási profiljába illeszkedő „vasas” 
szakmák (forgácsoló, hegesztő, 
lakatos) oktatása kapcsán. Jelen-
leg a Barossból Gépi forgácsoló, 
Épület- és szerkezetlakatos, He-
gesztő és Gépgyártástechnológiai 
technikus szakképesítésekben ta-
nulószerződéssel, a Gépi és CNC 
forgácsoló szakmában pedig 
szakképzési munkaszerződéssel 
vannak nálunk tanulók. A Baros-
son kívül jelenleg foglalkoztatunk 
„Mechwartos” és „Diószegis” tanu-
lókat is. A jövőt illetően – az előbb 
említett partnerintézményekkel 
való folytatólagos együttműködé-
sen túl – most van folyamatban a 
hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola és a VÁMOSGÉP 
Kft. közötti együttműködési 
megállapodás kidolgozása, mely 
alapján a cégünk kizárólagos gya-

korlati helyszíne kíván lenni az 
intézménynek, ahol a 2020/2021. 
tanévtől kezdődően már lehet 
tanulni a Gépi és CNC forgácso-
ló, az Épület- és szerkezetlakatos 
valamint a Hegesztő szakmákat is. 
A VÁMOSGÉP Kft. a középfokú 
szakképzés mellett részt vesz a 
felsőfokú oktatásban is. 2017-től 
van együttműködési megállapo-
dásunk a Nyíregyházi Egyetem-
mel a duális rendszerű gépész-
mérnök alapképzési szak oktatása 
kapcsán. A 2021/2022-es tanévtől 
pedig már a Debreceni Egyetem 
duális rendszerű képzéseiben is 
részt veszünk. A duális rendszerű 
műszaki menedzser mesterkép-
zési szak, valamint a szintén duális 
rendszerű gépészmérnök alap-
képzési szak hallgatói számára 
tudunk gyakorlati helyszínt bizto-
sítani a képzési idejük egészére. A 
képzés duális jellege abból adódik, 
hogy a gyakorlati oktatás az egye-
temen kívül, a képzési idő felében 
a Vámosgép Kft-nél történik.

Vámospércsi Hírek: Egy 21. 
századi, csúcstechnológiás cég 
miért fektet be komoly anyagi 
forrásokat az oktatásba? Van 
arra lehetőség, hogy helyben fog-
lalkoztassák a képzést követően 
a fiatal szakembereket?

Boros Zsolt: Egy 21. századi 
csúcstechnológiás tanműhelyt, 
egy duális képzőhelyet, egy okta-
tási központot létrehozni nyilván 
csak nagy befektetéssel és anyagi 
ráfordítással lehet. Én, aki 19 évet 
szakképző intézményben dolgoz-
tam, úgy ítélem meg, hogy érde-
mes az oktatásba fektetni akár az 
energiát, akár az anyagi forrásokat 
nézve – persze, csak ha van rá 
keret. Ha egy cég jól szervezi az 
oktatási tevékenységét, akkor egy 
ilyen oktatási központ saját magát 
képes fenn- és eltartani. Nekünk 
is az a célunk, hogy a tanműhely 
teljesen „önjáró” legyen, gyakorla-

tilag „cég a cégben” jellegű rend-
szerben. Ha ezt sikerül elérni, 
akkor máris hasznot termeltünk 
a cég részére. A haszon pedig 
ebben az esetben a kibocsájtott 
munkaerőben rejlik. Úgy gondo-
lom, hogy ma Magyarországon 
csak az nem dolgozik, aki nem 
akar. Szét kell nézni, hogy hány és 
hány cég keres munkaerőt. Tele 
van a digitális és nyomtatott saj-
tó, a TV, a rádió, az internet, de a 
különböző közösségi oldalak is 
álláshirdetésekkel. A sikeres mun-
kaerő-felvételi eljárást követően 
a cégek azzal küzdenek, hogy a 
frissen felvett dolgozóikkal minél 
hamarabb tudják megismertetni 
a céges sajátosságokat, és tudják 
őket „betanítani” az adott munka-
területre – mert valljuk be őszin-
tén, nagyon kevés az olyan mun-
kaerő, aki felvétele vagy munkába 
állása napjától önállóan, 100%-os 
teljesítménnyel tud dolgozni, ter-
melni. Pedig nyilván ez lenne a 
gazdaságos. Ha azonban a leendő 
munkaerő már eleve az adott vál-
lalatnál tanul, a képzési ideje alatt 
birtokába kerülhet minden helyi 
sajátosságnak, munkafolyamat-
nak, céges elvárás-rendszernek 
– ezzel a cég időt és pénzt takarít 
meg. A mi oktatási központra for-
dított anyagi forrásaink, a tanmű-
helyes oktatásba vetett hitünk és 
az oktatási területünk kiszélesíté-
se is leginkább a saját munkaerő 
utánpótlásunk biztosításában rej-
lik. A jó szakemberre mindig szük-
sége volt, van és lesz is cégünknek. 
Aki a VÁMOSGÉP Kft-nél végzi a 
gyakorlati képzését, a sikeres vizs-
gát követően munkalehetőséget 
ajánlunk a számára. Minden pálya-
választás előtt álló fiatalt arra biz-
tatunk, hogy válassza a szakkép-
zést és válassza gyakorlati helyül a 
VÁMOSGÉP Kft-t!

Befektetünk az oktatásba!

A közelmúltban új érdekes 
színfolttal gazdagodott telepü-
lésünk gasztronómiai kínálata. 
A Zilahy Fürjészet névadóját és 
tulajdonosát, Zilahy Ferencet 
kérdeztük a kezdetekről, a fürj-
tojásban rejlő lehetőségekről és 
a bíztató jövőről.

Vámospércsi Hírek: Elég 
speciális a vállalkozás profilja. 
Honnan jött a fürjekkel való 
foglalkozás ötlete? Mikor kezdte 
meg működését a vállalkozás?

Zilahy Ferenc: Pár évvel ez-
előtt egyik ismerősünk kóstolás-
ra kínált egy terméket, melynek 
ízvilága azonnal megfogott. Kis 
üvegben, apró főtt fürjtojások, 
füstölve, fokhagymával ízesít-
ve…. Már akkor megfordult a fe-

jemben, hogy fürjeket szeretnék 
tartani, és saját célra hasonló fi-
nomságot készíteni. Nem sokkal 
később megérkeztek az első für-
jek, de akkor még csak a család 
igényeinek kielégítésére. Tavaly 
már komolyabb bővítésen gon-
dolkodtam, amit 2020. augusztu-
sában egyéni vállalkozóként el is 
kezdtem.

Vámospércsi Hírek: Mik a 
specialitásaik, milyen terméke-
ket kínálnak?

Zilahy Ferenc: Kínálatunk-
ban szerepel – az egyre közkedvel-
tebb – főtt füstölt fürjtojás, melyet 
fogyaszthatunk szendvicsekhez 
vagy akár önmagában is. Ezen 
kívül a nyers fürjtojás, melyről 
talán kevesen tudják, hogy meny-

nyire egészséges… Kicsiny mére-
téhez képest feltűnően értékes a 
beltartalma: fehérjékben, A, B1, 
B2, C, D3 és E vitaminban és ásvá-
nyi anyagokban igen gazdag, ko-
leszterin viszont kevés van benne. 
Hasonlóan sok pozitívummal ren-
delkezik maga a fürj, vagyis annak 
húsa. Ízletes, tápláló, fehérjetartal-
ma magasabb, zsírtartalma viszont 
alacsonyabb, mint más házi szár-
nyasé. Ha állományunk növekszik, 
lesz lehetőség élő vagy akár kony-
hakész fürj vásárlására is.

Vámospércsi Hírek: Mesél-
ne arról, hogyan kell tartani a 
fürjeket, milyen gondoskodást 
igényelnek?

Zilahy Ferenc: Mikor az első 
fürjeket megvásároltunk, még 

nem tudtuk, hogy nem úgy „mű-
ködnek”, mint a tyúkok. Apró ter-
metük miatt kicsi a helyigényük, 
de tartásuknál több dologra is 
oda kell figyelni. Ahhoz, hogy a 
tojástermelés folyamatos legyen, 
nem elég a megfelelő takarmány 
biztosítása, szükséges a 16 fok fe-
letti állandó hőmérséklet, ezen 
kívül a téli időszakban mestersé-
ges világítással kell kiegészíteni 
fényigényüket, ami napi 16 óra. 
Ha minden feltétel teljesül, 1 tojó 
akár évi 300 tojással is megaján-
dékozhat bennünket. 

Vámospércsi Hírek: Mekko-
ra a kereslet a termékeik iránt? 
Főként honnan érkeznek meg-
rendelések?

Zilahy Ferenc: Jelenlegi ál-

lományunkkal eddig minden 
igényt ki tudtunk elégíteni, le-
gyen az nyers vagy feldolgozott 
tojás. Elsősorban Vámospércsről 
keresnek bennünket, de a kör-
nyező településekről is érkeztek 
már megrendelések.

Vámospércsi Hírek: Vállal-
kozásként hol tart most a Zilahy 
Fürjészet, és mik a további ter-
veik?

Zilahy Ferenc: A Zilahy Für-
jészet még gyerekcipőben jár… 
A kezdetek óta fejlesztünk, eddig 
minden a tervek szerint halad. 
Szeretnénk ebben az évben még 
tovább növelni a jelenlegi 300 fős 
állományt, tavaszra, nyár elejére 
további helybővítést és eszközfej-
lesztést tervezünk.

Fürjészet nyílt Vámospércsen

„Meleg szeretettel függj a hon 
nyelvén! – mert haza, nemzet és 
nyelv, három egymástól válhatat-
lan dolog; s ki ez utolsóért nem 
buzog, a két elsőért áldozatokra 
kész lenni nehezen fog.” – írja 
Kölcsey Ferenc a Parainesis című 
erkölcsi intelmében. Kölcseyre, 
aki ifjú korának jelentős részét 
Vámospércstől 15 kilométerre, 
Álmosdon töltötte, hatványozot-
tan igaz saját intelme, hiszen or-
szággyűlési képviselőként, nyelv-
újítóként, reformpolitikusként 
is sokat tett nemzetéért. Nem 
véletlen, hogy 1989 óta január 22-
én ünnepeljük a magyar kultúra 
napját: 1823-ban ezt a dátumot 
írta Kölcsey Ferenc a Himnusz 
egy letisztázott kéziratára. „Hozz 
rá víg esztendőt” – lehetne 2021 
reményteli mottója a Himnusz 
eme sora, emlékeztetve a mögöt-
tünk hagyott év kihívásaira és az 
előttünk állóba vetett bizalomra. 
A vámospércsiek megszokhat-
ták, hogy a város a kultúra napját 
valamilyen kiállítással vagy elő-
adó vendégül látásával ünnepli. 

A jelenleg érvényes rendezvény-
stop miatt erre nem adódott le-
hetőség, de szerencsére mégsem 
telt eseménytelenül január 22.-e. 
Vámospércs Városi Önkormány-
zat ezen a napon jelentette be a 
Vámospércs Hét Csodája elneve-
zésű felhívás győzteseit és jelölt-
jeit, a Művelődési Ház és Könyv-
tár pedig megosztotta 2021-re 
tervezett irodalmi sorozatának 
résztvevőit, de a hagyományok-
hoz híven – igaz, rendhagyó for-
mában – természetesen Kölcsey 
Ferenc főműve is elhangzott. 
Kezdjük is az utóbbival.

A világjárvány idején – jelen-
leg is – frontvonalban harcoló 
intézményeink munkatársait, 
valamint diákjainkat arra kértük, 
hogy nemzeti imádságunk szüle-
tésnapján, közösen mondják el 
a Himnuszt. A nemzeti imádság 
nyitó strófáját Ménes Andrea 
polgármester adta elő, a záró 
szakaszt pedig Somogyi László 
Gábor alpolgármester tolmácso-
lásában hallhattuk. További elő-
adók és közösségek (a megszó-

lalás sorrendjében): Ménesné 
Vincze Anikó (a képviselő-testü-
let részéről), Bisi Zétény József, 
Nagy Zsanett Lili, Pupcsák Ábel, 
Szabó Anna (második osztályos 
tanulók, felkészítő: Plaveczné 
Gábori Csilla), Elek Fruzsina, 
Holhós Milán, Plavecz Zoé, 
Trencsényi Simon (negyedik 
osztályos tanulók, felkészítők: 
Dankóné Bicskei Ágnes és Ottó 
Mária), Plavecz Kincső (hetedik 
osztályos tanuló), Vinczéné Gáll 
Anikó (a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat részéről), 
Polgárné Nagy Elvira (a Szociális 
Szolgáltató Központ részéről), 
a Vámospércsi Óvoda és Mini 
Bölcsőde dolgozói Németh 
Jánosné intézményvezető veze-
tésével, a Vámospércs-Kistérségi 
Járóbeteg Rendelőintézet dol-
gozói dr. Rácz Norbert igazgató 
vezetésével. A felvétel meghall-
gatható a Vámospércsi Program-
kínáló facebook-oldalon. 

Egy országnak, egy tájegység-
nek, a minket körülvevő termé-
szetnek, sőt lakóhelyünknek is 

érdemes megkeresni a csodá-
latra méltó jelenségeit. Szokták 
Magyarországra mondani, hogy 
ezerarcú, és számtalan bakancs-
listát megtöltő értékkel rendel-
kezik, ehhez kétség sem férhet. 
De lássuk, mi a helyzet az ország 
egyik különleges, számunkra 
talán a legkedvesebb települé-
sén, a legkisebb hajdúvárosban, 
Vámospércsen! Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület Vámospércs Hét Cso-
dája felhívásával arra szerette 
volna kérni és ösztönözni a lakos-
ságot, a város barátait, hogy te-
gyenek javaslatokat, milyen épü-
letek, személyiségek, természeti 
jelenségek, növény- és állatfajok, 
rendezvények, helyi csoportok 
kerüljenek fel a legbecsesebb 
listára! A kezdeményezés továb-
bi célja e csodák bemutatása, 
adott esetben – a járványszigort 
követően – ezek meglátogatása 
lesz. „Bevallom, elsőre rácsodál-
koztam, hogy 67 jelölés érkezett, 
hiszen Vámospércs nem egy 

tipikus turistaparadicsom. Átta-
nulmányozva a listát és magam is 
élve a jelöléssel viszont megbizo-
nyosodtam, hogy az itteni közös-
ségek, természeti értékek, szelle-
mi hagyatékok velünk élnek, hat-
nak ránk, formálnak minket. E 
magas szám örvendetes módon 
jelzi azt, hogy városunk számos 
értékkel bír, és ez büszkeséggel 
tölthet el mindannyiunkat. Így 
összeszedve, egyben látva, egy-
más társaságában olvasva a kü-
lönböző területeket képviselő 
értékeket bizton állíthatom, erős 
az az alap, amin a település léte-
zik” – fogalmazott Ménes And-
rea polgármester. Vámospércs 
hét csodája 2021-ben: nagyjaink 
kategóriában: Bocskai István fe-
jedelem államférfiúi tevékeny-
sége és szellemi öröksége; helyi 
csoport kategóriában: Búzavi-
rág Gyermekkar; különleges-
ség kategóriában: Farkasvölgye 
Vadásztársaság és a vadászház 
melletti üveghordó, valamint 
fácánnevelde; közösségi ren-
dezvény kategóriában: Hajdú 

Fesztivál; vállalkozások kategó-
riában: Kiss-Virág Cukrászda; 
kortársaink kategóriában: Dr. 
Mechler Andrea gyermekorvos; 
épített örökség kategóriában: re-
formátus műemlék templom és 
harangjai. A jelölteknek és díja-
zottaknak szívből gratulálunk!

Január 22.-re időzítve jelen-
tette be a Művelődési Ház és 
Könyvtár a 2021-re tervezett író-
olvasó találkozók meghívottjait. 
Az intézmény Irodalmi Teaház 
elnevezésű sorozatát a Nemze-
ti Kulturális Alap Szépirodalmi 
Kollégiuma támogatásban része-
sítette, ennek köszönhetően a 
járványügyi vészhelyzet feloldása 
után városunkba látogat Mezey 
Katalin Kossuth-díjas költő, 
Lackfi János Príma Primissima-
díjas költő, műfordító, Szöllősi 
Mátyás Margó-díjas író, fotómű-
vész, Kocsis Csaba énekmondó, 
továbbá két, Vámospércshez szo-
rosan kötődő szerző, Halász Mar-
git író és Korpa Tamás Gérecz 
Attila-díjas költő is bemutatkoz-
hat hazai pályán.

Három a magyar – kultúra napi – igazság!
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Elő hát a híres maszkosok-
kal! Nyomban itt is terem az 
álarcos Mátyás király, nyomá-
ban Zorró, az elesettek oltal-
mazója, őt követi a különle-
ges szuszogású Darth Vader 
a Fekete sereg, pontosabban 
a velencei és a riói karne-
válosok, na meg a mohácsi 
busók élén. Itt a Farsang, de 
nem áll a bál…!? Vagy nagyon 
is egyhelyben áll? Hát igen, az 
elmúlt időszak hozzászoktat-
ta az embereket ahhoz, hogy 
maszkot elsősorban nem a 
farsangi mulatság idején kell 
ölteni, hanem szinte mindig, 
minden nap. Nem véletlenül 
választották 2020 legfonto-
sabb szavának a világjárvány 
elleni védekezés kulcseszkö-
zét, a maszkot!  Habár a hagyo-
mányos városi farsangi bál 
2021-ben elmarad, és mind-
annyian otthon sütögetjük a 
farsangi fánkot, Vámospércs 
Városi Önkormányzat és a 
Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesület arra 
kéri a lakosságot, kicsiket és 
nagyokat, hogyha jelképesen 
is, de ne engedjük futni a 
jókedvet és az alakoskodást. 
Ez a szándék vezérli a városi 
maszk-szépségverseny meg-
hirdetését! 

Kinek / kiknek van a leg-
szebb, legkreatívabb, legerede-
tibb maszkja Vámospércsen? 
Úgy is feltehetjük a kér-
dést, hogy kit rejt a legszebb 
maszk? 

A maszk lehet egy sebészi 
maszk kidekorált változata, 
de készülhet papírból vagy 
bármilyen, neked tetsző 
anyagból, sőt digitális techni-
kával is. Takarhatja az arc egé-
szét vagy csupán egy részét; 
a lényeg az, hogy tükrözze 
viselője személyiségét, valós 

vagy vágyott tulajdonságait, 
kedvenc motívumait, mese-
hőseit stb.  

Ha elkészítetted, nevezd 
be maszkodat a virtuális far-
sangi bálra! Küldj egy képet 
magáról a maszkról, és egyet, 
amikor viseled! A legjobb, 
legötletesebb alkotások dí-
jazásban részesülnek! A ké-
peket (a pályázó nevével és 
életkorával) a vamospercs.
kulturalis@gmail.com címre 
várjuk. Jelentkezési határidő: 
február 25. (csütörtök).

Itt a farsang! Áll a bál? – Maszk-
szépségversenyt hirdetünk!

Vámospércsi ki kicso-
da rovatunkban két kiváló, 
vámospércsi születésű spor-
toló-példaképet ismertetünk 
meg városunk lakóival. Olim-
pikon és magyar bajnok kö-
vetkezik!

Nagy Lajos olimpikon 
sportlövő 1945. január 5-én 
született Vámospércsen. 
Debrecenben ismerkedett 
meg a sportággal és vált válo-
gatott sportolóvá. Az 1980-as 
moszkvai olimpián tizenhar-
madik helyezést ért el. Mai 

napig a Debreceni Városi 
Lövész Egylet tagja, a Hajdú-
Bihar Megyei Sportlövő Szö-
vetség főtitkára.

Bodó Béla magyar vá-
logatott és magyar bajnok 
gátfutó. 1959. január 19-én 
született Vámospércsen. Ál-
talános iskolai tanulmányait 
Vámospércsen és Debrecen-
ben végezte. Középiskolai ta-
nulmányai után programozó 
matematikusi diplomát szer-
zett Debrecenben a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen. 

1976 és 1986 között az egyik 
meghatározó alakja volt Deb-
recen atlétikájának. Az első 
magyar gátfutó, aki (elekt-
ronikus méréssel) 14.00 
mp. alatt teljesítette a távot. 
1977-ben három korosztályos 
válogatottban szerepelt (ifi, 
utánpótlás, felnőtt). Pályafu-
tása során összesen negyven 
alkalommal volt magyar válo-
gatott. Jelenleg a Debreceni 
Sportcentrum-Sportiskola at-
létika szakosztályát irányítja.

Sportlegendák

Február hatodika fontos 
nappá lépett elő Gábori Lász-
ló életében, hiszen körbefu-
totta a Tisza-tavat, humoro-
san úgy is fogalmazhatnánk: 
lekörözte. A tókör nem ke-
vesebb, mint 64 kilométert, 
vagyis másfél maratonnyi 
távot jelent! A futás a Tisza-
tó fővárosában, Tiszafüreden 
kezdődött, majd Poroszló 
irányába folytatódott, a közel-
múltban átadott extravagáns 
gyalogos hídon. Az embert 
próbáló kihívásról ekként 
vallott Gábori László: Rég-
óta érlelődik már bennem 
a gondolat, hogy a maratoni 
- 42 km-es - távnál hosszabb 
szakaszon is kipróbáljam 
magam. Három alkalommal 
futottam már jótékonysági 
futás keretében 50 km-t a 
Debrecen környéki futó is-
merősökkel és a Vámospércsi 
futócsoport tagjaival, de et-
től mégis többre vágytam. A 
vírushelyzet azonban most 
mindent felülírt. A Tisza-tó 
körbefutása foglalkoztat már 
egy ideje, mondhatni rajta 
van a bakancslistámon. A 
téli alapozásom remekül si-
került, hisz a decemberi és 
januári hónapot pihenőnap 
nélkül végigfutottam. A sors 
úgy hozta, hogy február 6-ára 
ismerőseim megtervezték a 
tó körbefutását. Meghívást 
kaptam tőlük, s mivel így egy 

régóta dédelgetett álmom 
teljesülhetett, nem is gondol-
kodtam ennek elfogadásán. 
A 64 kilométer komoly táv, 
fontos ilyenkor a folyamatos 
frissítés, amiről kerékpáros 
kísérőnk, sógorom, Plavecz 
Barna biztosított. Tartottam 
a holtpontoktól, de végig 
egyenletes tempóban bírtam 
a távot. A tókör jó teszt volt 
számomra, láthattam, hogy a 
szervezetem hogyan reagál az 
extra terhelésre. Időközben 
Barna folyamatosan értesí-
tett, hogy a Vámospércsi Fu-

tócsoport tagjai virtuálisan 
más és más helyszínen futot-
tak különböző távokat, ezzel 
küldve nekem az erőt. Ez hi-
hetetlenül sok energiát adott, 
így nem éltem át mélypontot. 
Köszönöm a csoport tagjai-
nak, hogy futásukkal, erejük-
kel, hideggel és esővel har-
colva velem együtt futottak 
ezen a napon. A teljes távot 6 
óra 4 perc alatt teljesítettem. 
Tervezem, hogy egy 100 km 
körüli távnak is nekifussak. 
A mottóm továbbra is: Hajrá 
futás!”

Körbefutotta a Tisza-tavat!

A farsangi időszak elma-
radhatatlan kelléke az igazi, 
finom és puha, klasszikus 
szalagos fánk. Hangulati hoz-
závalók: határtalan jókedv, 
gondoskodó szeretet, a sütés 
öröme és egy csipetnyi ügyes-
ség. További hozzávalók: 50 
dkg liszt, 6 dkg olvasztott vaj, 
5 dkg cukor, 5 tojássárgája, 3 
dkg élesztő, 2,5–3 dl zsíros 
tej, csipet só, 1 citrom héja, 2 
cent rum, 1 liter olaj (a sütés-
hez). A tálaláshoz: baracklek-
vár és porcukor.

Elkészítés: a tejet meglan-
gyosítjuk, belemorzsoljuk 
az élesztőt, és hozzáadjuk a 
cukrot. Ha az élesztő felfu-
tott, beleütjük a tojások sár-
gáját. A vajat felolvasztjuk, 
és azt is a tejes keverékhez 
adjuk, majd belekeverjük a 
rumot. Erre azért van szük-
ség, hogy a tészta a sütés so-
rán ne szívjon fel a kelleténél 
több olajat. Az egészet jól 
elkeverjük, majd elkezdjük 
adagolni hozzá a lisztet. Na-
gyon figyeljünk, hogy ne le-
gyen kemény a tészta! Akkor 
jó, ha lágy, és kissé nehezen 

kezelhető, de még formáz-
ható. Alaposan kidolgozzuk, 
közben a citrom héját is be-
lereszeljük. Ha a tészta ösz-
szeállt és kezd hólyagosodni, 
akkor letakarjuk, és langyos 
helyen a duplájára kelesztjük. 

Kb. 40-45 perc elteltével el 
is kezdhetünk dolgozni vele. 
Lisztezett deszkára borítjuk, 
kb. 2 cm vékonyra kinyújtjuk. 
Egy közepes nagyságú formá-
val kiszaggatjuk, majd 10-15 
percig pihentetjük őket. Köz-
ben felmelegítjük az olajat, 
de nem túl forróra, mert 

akkor kívülről megégnek a 
fánkok, és nem sülnek át tel-
jesen. A fánkok közepébe az 
ujjunkkal egy mélyedést ké-
szítünk, majd belerakjuk őket 
óvatosan az olajba, a mélye-
déssel lefelé. Először lefedjük 
a lábast, majd egy perc után 
levesszük a fedőt, és még egy 
percig sülni hagyjuk a fán-
kokat, majd megfordítjuk, és 
még kb. két percig sütjük.  
Az egész folyamatot meleg, 
huzatmentes konyhában vé-
gezzük!

Farsangi fánk konyhatündéreknek

Nemzedékről nemzedék-
re szálló történetek, családi 
legendáriumok, sorsok, nagy-
szülők elbeszélésein csüggő 
unokák, kirakókból összeállí-
tott múlt. Vámospércs Városi 
Önkormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület felhívást tesz közzé: 
örömmel várjuk időseink visz-
szaemlékezéseit, családi törté-
neteket, valamint epizódokat 
a régi Vámospércs ünnep- és 
hétköznapjairól! Hiszünk ben-
ne, hogy a mini élettörténe-
tek, nemzedék-elbeszélések 

megvilágítják a személyes tör-
ténelem és a nagytörténelem 
találkozási pontjait, közelebb 
hozva annak a lehetőségét, 
hogy mi magunk, a következő 
és az utánunk következő ge-
neráció is jobban átélhesse és 
megérthesse közös múltunk 
sokszínűségét, ellentmondá-
sait és példaértékeit. Hisszük, 
hogy az „Életem”-en keresztül 
a település történetének fel-
dolgozásában is előrelépése-
ket érhetünk el. A reménye-
ink szerint sorozattá összeálló 
élettörténetek első két darab-

ját – Dékány Zsuzsa és Fényi 
Gáborné visszaemlékezését – 
a Vámospércsi Hírek 2020/12. 
és 2021/1. számában közöltük. 
A rövid, 2-3 oldalas memoáro-
kat a vamospercs.kulturalis@
gmail.com címre várjuk. 
Azoknak, akik szívesen meg-
ajándékoznák közösségünket 
élettörténetükkel, de annak 
lejegyzése segítséget igényel, 
munkatársaink szívesen áll-
nak rendelkezésükre. Egyezte-
tés céljából a 06-70-322-57-57-
es telefonszámot hívhatják.

„Életem” – vámospércsiek 
visszaemlékezéseit várjuk!

Hetvenhét vörös bá-
rány címmel jelent meg 
díszpolgárunk, Halász Mar-
git új kötete, ami több szem-
pontból is különleges mű, 
de a legfontosabb, hogy ez 
az első, gyerekeknek szóló 
könyv Jane Hainingről. A Ma-
gyarországon nevelőnőként 
tevékenykedő, későbbiekben 
Auschwitzban mártírrá váló 
Haining élete, aki egy hétköz-
napi vidéki skót kislányból 
vált a 20. század vészterhes 
eseményeinek egyik hősévé, 
korosztálytól függetlenül is 
rengeteg tanulsággal szolgál-
hat az olvasók számára. Ha-
lász Margit könyve nem 
csupán alcímében és záró 
fejezetében állít emléket Jane 
Hainingnek, hanem őt ma-
gát is szereplővé varázsolja 
annak a kislánynak az alakjá-
ban, akinek egy mesemondó 
elmeséli a kötetben található 
történeteket. A szerző több 
alkalommal is megfordult 
Skóciában, ez idő alatt olyan 
meghatározó élményekkel és 
tapasztalatokkal gazdagodott, 
amelyek könyvének fontos 
ihletforrásaivá, szereplőivé 
és díszítőelemeivé váltak. 
Nagyon élvezetes, szemléle-
tes formában jeleníti meg az 
emblematikus skót tájakat, ál-

latokat és növényeket, miköz-
ben a magyar népmesei nyel-
vezetet és hagyományokat 
is aktívan működteti. Halász 

Margit könyvének egyedül-
álló funkciója és szépsége, 
hogy „hídként” köti össze Ma-
gyarországot és Skóciát.

Hetvenhét vörös bárány


