
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

Május első vasárnapján az 
édesanyákat, nagymamákat kö-
szöntjük, jelképesen a szülői 
gondoskodásért és szeretetért 
mondunk hálát; a legszebb ta-
vaszi hónap utolsó vasárnapján 
pedig a gyermekeket, a sarjadó 
új életeket, az életekben rejlő le-
hetőségeket ünnepeljük. Akként 

kereteződik május, 
ahogyan az életünk 
is: gyermekből szü-
lővé válunk, miköz-
ben megmaradunk 
gyermeknek szüle-
ink féltő, óvó sze-
mében. Gyermek-
napon zsongással 
telnek meg a terek 
és a szívek, a családi 
kisközösségek és a 
települési nagykö-
zösségek egy em-
berként harsogják: 
jó szóval oktasd, 
játszani is engedd, 
szép, komoly fiadat! 
„Mert a játék – tud-
juk Kosztolányitól 
– különös. / Göm-
bölyű és gyönyö-
rű, / csodaszép és 
csodajó, / nyitható 

és csukható, / gomb és gömb és 
gyöngy, gyűrű. / Bűvös kulcs és 
gyertya lángja, / színes árnyék, 
ördöglámpa. / Játszom ennen-
életemmel”. Ne feledjük, a zson-
gáson túl a gyereknapnak az is 
célja, hogy megemlékezzünk a 
világ gyermekeinek testvérisé-
géről és a gyermekek jóléte ér-

dekében kifejtett küzdelemről.
Kedves Gyerekek és kedves 

Szülők! Korlátozások, óvintézke-
dések között töltött időszak áll 
mögöttünk, és jelen pillanatban 
sem mondhatjuk még ki, hogy 
túl vagyunk minden nehézsé-
gen. A világjárvány következ-
ményeit társadalmunk minden 
szereplője elszenvedte. Elszen-
vedték a munkavállalók és mun-
kaadók, akiknek egyik pillanat-
ról a másikra vált bizonytalanná 
a helyzetük, elszenvedték az 
idősek, elesettek, akiknek egy 
feje tetejére állt világban kel-
lett kitartaniuk; de elszenvedte 
az óvodás is, aki egy ideig nem 
élvezhette az óvónők gondos-
kodását, a csoporttársakkal való 
játékot; az iskolás, akinek egy 
képernyő előtt ülve kellett meg-
tanulnia írni, olvasni; a felvétel-
ikre és érettségikre készülők, 
akik életük addigi legnagyobb 
próbatételével néztek farkassze-
met nehezített pályán; a szülők, 
akiknek újra kellett szervezniük 
életük szerkezetét, hiszen egy-
szerre kellett családfenntartó-
ként és gyermekeik életének 
minden részletét felügyelő szü-
lőként is helytállniuk. Hiszem 

azt, hogy a nehéz hónapok, min-
den viszontagság és próbatétel 
ellenére, közelebb hozták a csa-
ládokat. Bízom benne, hogy vol-
tak olyan periódusok is, amik 
minőségi idővel ajándékozták 
meg őket, Önöket! A minőségi 
idő lényege az együttlét. Nem 
elég a fizikai közelség, hanem 
egymásra fordított figyelemre 
is szükség van. Az egyszerre 
rohanó, de egyszerre vészesen 
bezáruló világunkban erőpró-
ba minőségi időt teremteni, 
tudom. A szülő nemcsak testét 
adja gyermekének, a gyermek 
a saját lelkét is az övékéből épí-
ti fel… Az édesanya, édesapa 
beszéde – a leghétköznapibb 
dolgokról is – nagyon fontos a 
gyerekek számára, hiszen ezáltal 
szereznek tudomást a környező 
világról. Megszületik a gyermek, 
s mindjárt elkezdi tanulni a vi-
lágot, az „emberséget”. Az első 
„professzorai” tehát a szülők. 
Abban, hogy nyugodt, derűs 
gyermek válik-e belőlük, igen 
nagy szerepe van a szavaknak, 
de nem csak a szavaknak, ha-
nem mindennek, amit a szüle-
iktől hallanak és látnak, amiket 
a hozzátartozóikkal megélnek. 

Használjanak ki minden percet, 
amit gyermekeikkel tölthetnek, 
és ha bosszúsak vagy fáradtak, 
gondoljanak arra, hogy a velük 
töltött idő a legértékesebb. Ezek-
ből a pillanatokból táplálkozik a 
kapcsolatuk és később az emlé-
keik is. Csodákra képes a közös 
könyvezés, társasjátékozás, ki-
rándulás, filmezés, barkácsolás, 
sportolás, önkénteskedés, házi-
munkák végzése – minden, ami-
ben szerepre teszünk szert és 
szerepet juttatunk a másiknak.

Sokszor és szívünkben büsz-
keséggel mondjuk el: Magyar-
ország családbarát országgá 
válik. Ezért vezette be a kor-
mány a családvédelmi akció-
tervet, ezért indult el a baba-
váró támogatás, ezért bővítik 
az otthonteremtési programot, 
ezért vezetik be a nagycsaládos 
autóvásárlási támogatást, ezért 
indul el a nagyszülői gyed, va-
lamint a négygyermekes édes-
anyák személyijövedelemadó-
mentessége. Az ilyen típusú 
intézkedéseket egészítettük ki 
helyi szinten is a szociális ren-
deletünkbe foglalt kelengye-
támogatással, ezért építettünk 
bölcsődét, fejlesztettük az óvo-

dát és az iskolát, indítottunk te-
lepülési tanulmányi ösztöndí-
jat, ezért veszünk részt megyei, 
középiskolai és felsőoktatási 
ösztöndíjak koordinálásában, 
ezért szervezünk családbarát 
és közösségépítő programo-
kat. Két évvel ezelőtt a városi 
elismerések sorát a Jövőnk 
Reménysége Díjjal bővítettük, 
mert számos olyan tehetséggel 
büszkélkedhet Vámospércs, 
akiknek a tehetsége a sport, 
a kultúra, a művészetek terü-
letén, vagy kiemelkedő tanul-
mányi eredményeik alapján 
már fiatalon megmutatkozik, 
ezáltal lehetőségük nyílik egy 
olyan hosszú, sikeres életpá-
lya megteremtésére, amely a 
városunkban egyedülálló, és 
hozzájárul Vámospércs város 
jó hírnevének öregbítéséhez. 
Bevallom, látni egy gyerme-
ket, ahogy felnő, gyarapodik 
tálentumaiban, és elkezdi 
kibontakoztatni magát a sze-
münk láttára, felemelő érzés. 
Vámospércsi gyerekek, jövőnk 
reménységei vagytok!

Ménes Andrea
polgármester

Egy nyelvet beszélünk? – Pünkösdi üzenet
Az Úr Bábelnél összezavar-

ta az emberek nyelvét, hogy 
ne értsék egymást, az első 
pünkösdkor pedig elküldte 
Szentlelkét, hogy minden em-
ber megértse a másik nyelvét. 
Ma is tapasztalhatjuk, hogy a 
világban előforduló nyelvek 
sokszor akadályt képeznek az 
emberek közé, és nem értik 
meg, hogy mit mond a másik. 
De az ellenkezőjét is tapasztal-
hatjuk, amikor több nemzet 
szülötte megtalálja azt a közös 
nyelvet, melyen megérthetik 
egymást. Azonban egyáltalán 
nem mindegy, hogy milyen 
célra használjuk a beszélt 
nyelvet. Bábelnél habár egy az 
emberek nyelve, mégis rossz 
célra használják azt, mert sa-
ját maguknak akarnak nevet, 
rangot, érdemet és dicsősé-
get szerezni az emberek. Saját 
dicsőséget az Isten segítsége 
nélkül. Égigérő tornyot épí-
tettek, hogy nevet szerezze-
nek maguknak.

Ma mit látunk a világban? 
Tornyokat. Olyan tornyok épül-
nek ma is a világon, melyek az 
égig érnek, felhőkarcolók. És 
a világ leggazdagabb országai, 
Amerikától a Közel-Keleten át 
egészen a Távol-Keleti Ázsiáig 
azon versengenek, hogy kié a 
legmagasabb torony. Hiszen 
szerintük, amelyik ország tor-
nya a legmagasabb, azé a leg-
nagyobb dicsőség a földön. De 
találunk ilyen tornyokat a kör-
nyezetünkben is, magunkban 
is. Hány olyan ember él körü-
löttünk, akinek státuszszimbó-
lumok kellenek ahhoz, hogy 
önmagát értékesnek tartsa. 
Egy álomház, egy méregdrága 
sportautó, a legújabb mobilte-
lefon, mindegyik a legmoder-
nebb felszereltséggel. Az ilyen 
embereket az sem érdekli, hogy 
nincsen rá pénzük. Inkább hi-
telt vesznek fel, adósságba hajt-
ják magukat, csak meglegyenek 
ezek az „égigérő tornyok”, me-
lyektől ők igazán valakik lehet-

nek. Ugyanez volt a céljuk a bá-
beli embereknek is, hogy nevet 
szerezzenek, és dicsőséget. Az 
Úr pedig, hogy ne értsék egy-
mást, összekeveri a nyelvüket. 
Nem azért, mert a saját hatal-
mát félti. Pont ellenkezőleg: az 
embereket akarja megvédeni 
a bennük feltámadt mértékte-
lenségtől. Tehát a gondviselő 
atyai szeretet vezérli az Istent, 
amikor úgy dönt, hogy az em-
berek szempontjából jobb, 
hogyha különböző nyelveken 
beszélnek.

Az első pünkösd történe-
tében azt láthatjuk, hogy az 
emberek, habár különböző 
nyelveken beszélnek, mégis 
megértik egymás szavát. És 
az „Isten felséges dolgairól” 
beszélnek. Az Istent dicsőí-
tik, az Ő nagyságát, az Ő ne-
vét. Mindezt a Lélek ereje 
által, amit kitöltött rájuk az 
Úr. Erről szól a pünkösd. A 
Lélek erejéről, diadaláról és 
hatalmáról. Amíg Bábelnél az 

ember lelketlenül a saját meg-
dicsőülésén fáradozik, addig 
az első pünkösdkor a Lélek 
által az Istent dicsőíti. Azt az 
Istent, aki összekeverte a nyel-
veket, hogy megmentse az 
embert a mértéktelenségétől. 
Azt az Istent, aki pünkösdkor 
megmutatta hatalmát, hiszen 
a nyelvek sokféleségének elle-
nére is megértették egymást 
az emberek a Lélek segítsé-
gével. Pünkösdkor is a gond-
viselő atyai szeretet vezérli 
az Istent, hiszen megmutatja 
az embereknek, a világnak, 
hogy a nyelvek által elkülö-
nített, elválasztott népek is 
eggyé válhatnak a Szentlélek 
által. A különböző anyanyel-
vek ma is elválasztják a világ 
népeit, de ma is lehetőségünk 
van arra, hogy megértsük egy-
mást embertársainkkal, test-
véreinkkel. Hiszen kaptunk a 
Lélek által egy közös nyelvet, 
az Atyanyelvet, melyen szól-
hatunk. De nemcsak szólásra 

lehet ezt a nyelvet használni, 
hanem cselekvésre is, mert 
az Isten maga az Ige. Jézus 
Krisztus a testté lett Ige. Élő, 
ható és cselekvő. Ha valakit 
Atyanyelven szeretnénk meg-
szólítani, akkor cselekednünk 
kell! Tudjuk, látjuk és érezzük, 
hogy sokszor többet jelent 
egy mozdulat minden szónál. 
Többet jelenthet egy simoga-
tás ezer mondatnál. Többet 
mondhat egy ölelés bármeny-
nyi vigasztaló szónál.

A Lélek bennünk van, és 
munkálkodik. Nap mint nap 
ott van velünk és segít minket 
a mértéktartásban, a helyes 
értékítéletben, ha engedjük, 
hogy hasson az életünkre. Mert 
sokszor elfeledjük, hogy van 
velünk Valaki, és a magunk 
érdekét helyezzük előtérbe. A 
magunk dicsőségét munkáljuk, 
nem pedig az Istenét. Építjük 
életünk „égigérő tornyait”, és 
az Atyanyelvről elfeledkezünk. 
Pedig ezt a nyelvet is éppúgy 

tanulni kell, mint a többi világ-
nyelvet, hiszen az Atyanyelv az 
igazi világnyelv, melyet jó len-
ne, ha mindenki tudna. Hogy 
hol tanulhatjuk? Minden biblia-
óra egy nyelvóra. Minden isten-
tiszteleti alkalom egy nyelvóra. 
A nyelvórán tanultakat pedig 
az élet minden területén le-
het gyakorolni. Gyakoroljuk 
az Atyanyelvet, mert egyszer 
mindannyiunk számára eljön a 
nyelvvizsga napja, amikor szá-
mot kell adnunk tudásunkról, 
és főként arról, hogy hogyan, 
és mire használtuk életünk so-
rán a Lélek által ajándékozott 
Atyanyelvet! Éljünk Istennek 
tetsző módon, és munkáljuk 
az Ő dicsőségét, hogy földi 
életünk végén sikeres nyelv-
vizsgát tehessünk! Ezekkel a 
gondolatokkal kívánok minden 
kedves Olvasónak áldott pün-
kösdi ünnepet!

Komor Csaba
református lelkipásztor

Miért javasolt a gyermekek, fiatalok COVID-19 elleni oltása?
Az a megállapítás, hogy a 

koronavírus fertőzés gyermek-
korban csupán egy ártalmatlan 
légúti betegség, helytelen. Bár 
kevesebb a kórházi kezelést 
igénylő eset, de világszerte 
több millió a fertőzött gyerme-
kek száma, és több száz halál-
eset következett be gyermek-
korban is.

A COVID-19 fertőzést követő 
többszervi gyulladásos reakció 
(MIS-C) életveszélyes szövőd-
mény, mely kiszámíthatatlanul, 
az egyébként egészséges, 5-19 
éves gyermekekben enyhe, 
vagy tünetmentes SARS-COV2 

fertőzés lezajlása után néhány 
héttel jelentkezik.

Az új (brit, dél-afrikai, brazil, 
indiai) variánsok megjelenésé-
vel a gyermekkori esetek száma 
drámaian megnőtt világszerte. 
Bizonyos adatok arra utalnak, 
hogy a felnőtt lakosság egyre 
nagyobb arányú átoltottsága 
következtében a gyermekek fo-
gékonyak maradnak a vírussal 
szemben. Így egyre nagyobb 
százalékban fognak megfertő-
ződni.

Úgy tűnik, hogy a gyereknél 
jelenleg valóban kisebb a koc-
kázata annak, hogy súlyos álla-

potba kerülnek, de a fertőzést 
ők is képesek terjeszteni. A leg-
újabb kimutatások szerint a 10 
év feletti gyermekek a fertőzés 
továbbadásában nagy szerepet 
játszanak. Ebben a korosztály-
ban a maszkviselés, a távol-
ságtartás szabályait nehezebb 
betartatni, a korcsoportos ösz-
szejövetelek, bulik, közös prog-
ramok viszont létfontosságúak 
számukra. Így óhatatlanul fer-
tőzhetik egymást és a fogékony 
környezetüket.

A serdülők esetében a he-
veny betegség lezajlása és a 
hosszútávú tünetek (long-

COVID) a felnőttekéhez hason-
ló gyakoriságú.

Ha a serdülők tömeges oltása 
elmarad, várható a másodlagos 
betegségek (szívizomgyulladás, 
krónikus légúti betegségek, al-
vászavarok stb.) emelkedő szá-
ma a jövőben.

Tehát kulcsfontosságú a gyer-
mekek egyéni védelme. De a 
nyájimmunitás kialakításában 
való szerepükről se felejtkez-
zünk meg. Ha az oltásokkal va-
lóban sikerül a vírus átadását is 
meggátolni, ez jelentős tényező 
lehet a járvány elleni védekezés-
ben. Ne felejtsük el azt sem, hogy 

a védettségi igazolvány birtoká-
ban egyre több közösségi prog-
ram (mozi, színház, koncert, 
strand stb.) lesz elérhető, melyek 
jelenleg csak az oltott szülőkkel 
együtt vehetők igénybe.

Jelenleg a 16-18 évesek szá-
mára már engedélyezett a Pfizer 
vakcina. Ez azt jelenti, hogy bi-
zonyítottan hatékony és bizton-
ságos. Világszerte folyik a 12-15 
éves és a 6 hónapos-11 éves 
korosztály oltásának tudomá-
nyos tesztelése. Az USA-ban a 
napokban engedélyezték ezen 
vakcina használatát a 12-15 éves 
korcsoportban. Így feltételezhe-

tő, hogy hamarosan Magyaror-
szágon is alkalmazható lesz.

Azon 16-18 éves fiatalok cso-
portja, akik most kimaradtak 
a Pfizer oltás rövid kampányá-
ból, a későbbiekben majd meg-
kaphatják, ha regisztrálnak. 
Úgy gondolom, a szülőknek 
erre a korosztályra már kevés-
bé van szóbeli ráhatásuk. De 
saját példamutatásuk minta-
ként szolgálhat. Gondolkod-
junk, döntsünk, cselekedjünk 
felelősséggel!

Dr. Mechler Andrea 
házi gyermekorvos
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A n y A k ö n y v i  h í r e k

A tantermen kívüli digitális munkarend alatt sem lankadt kis 
versmondóink lelkesedése. A Debreceni Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által ezúttal online 
formában megrendezett XV. Megyei Versfesztiválon valóságos 
éremesőben fürdőztek diákjaink. Tíz tanulónk küldött be felvé-
telt a szavalatáról, mindannyian dobogós helyen végeztek:

Arany minősítéssel büszkélkedhet Gyarmati Mira 5.b, Szabó 
Lili 6.c és Petruska Kristóf 8.b osztályos tanulónk.

Ezüst minősítést kapott Sándor Anna 5.b, Baranyi Fruzsina 7.a 
és Kertész Kinga 7.a osztályos tanulónk.

Bronz minősítést ért el Ágoston Sára 5.b, Tóth Dóra 5.b, Papp 
Bendegúz 6.b osztályos tanulónk. Szabó Nóra 4.a osztályos kis-
diákunk Méliusz-különdíjban részesült.

A gyerekeket felkészítő nevelők: Gyarmatiné Bereczki Noé-
mi, Hamecz Erika Emese, Oláh Mariann, Szabóné Tóth Andrea.

A kormányzati döntésnek megfelelően április 19-én újra ki-
nyithatott az iskola az alsó tagozatosok számára. A nagyobb biz-
tonság érdekében az osztályokat egymástól kellő távolságban, 
mindkét épületet igénybe véve helyeztük el. Ügyeltünk arra 
is, hogy az udvar különböző részein játsszanak a gyerekek, így 
szinte családias hangulatban telt el a három hét. Május 10-én 
újra alaposan kitakarított, fertőtlenített épületekbe vártuk visz-
sza a felsős diákokat. A gyerekek és a pedagógusok is örültek, 
hogy újra személyesen találkozhatnak. Természetesen nem az 
azonnali számonkérésekkel kezdtünk, hanem a digitális okta-
tás alatt tanultak ismétlésével, gyakorlásával, elmélyítésével. A 
témazárók, számonkérések majd csak később kerülnek sorra, 
hisz az elmúlt két hónapban nem volt könnyű dolga a gyerekek-
nek és a pedagógusoknak sem. Mindenkit lelkileg is megviselt 
ez az időszak. 

A leendő elsősök beíratása is fokozott biztonsági intézkedé-
sek mellett történt meg. Köszönet azoknak a szülőknek, akik 
iskolánkat választották gyermekük számára, és a járványügyi 
szabályokat, a pontos határidőt betartva segítették elő a beirat-
kozás gördülékeny lebonyolítását!

Tankáné Antal Irén

i s k o l A i  h í r e k
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. április 30-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

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, Tulipán utca 85/A. 63 250
Tóth Szabolcs 8417804080 4287 Vámospércs, Báthori kert 0. 78 045

Poppelmajer János 8431901160 4287 Vámospércs, Víg utca 24. 56 070

Kozáp Sándor 8390520443 4287 Vámospércs, Tulipán utca 23. 74 884
Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán utca 85/A 63 250
Balla Imre 8417985034 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 11. 61 960
Balogh Imre 8397165088 4287 Vámospércs, Tóth Árpád u. 45. 51 580

Összesen: 725 417

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. április 30-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

Összesen: 1 655 052

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.

Köszönetnyilvánítás
A Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület köszöne-

tét szeretné kifejezni Gyallai Istvánnak és Ménes Grétának, akik 
ajándékkönyvekkel gazdagították a főtéri Szabadpolc állomá-
nyát. Felajánlásukat regisztráltuk, hamarosan az olvasók is meg-
ismerkedhetnek a kiadványokkal.

„Intézményünk olyan időskorú személyek 
gondozását–ápolását végzi, akik egészségügyi 

intézeti (kórházi) kezelést nem igényelnek”

Pigniczki Mónikát, a Szociális Szolgáltató Központ vezető-
jét kérdeztük a bentlakásos idősotthon működéséről és az in-
tézménybe való bekerülés feltételeiről. 

Vámospércsi Hírek: Mikor alakult és jelenleg hány férő-
hellyel működik az intézmény?

Pigniczki Mónika: A Vámospércsi Szociális Szolgáltató 
Központ, a köznyelvben „idősek otthona” vagy „ÖNO”, 1998-
ban kezdte meg működését. A bentlakásos idősotthon jelenleg 
engedélyezett létszáma 19 fő. Az ellátottak Hajdú-Bihar megyé-
ből, de elsősorban Vámospércsről kerülnek intézményünkbe. 
Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes. La-
kóink fogadására két-, három- és négyágyas lakószobák állnak 
rendelkezésre. A szabadidő kellemes és hasznos eltöltését, a tár-
sas kapcsolatok iránti igény kielégítését változatos programok, 
foglalkozások nyújtják. Az intézmény különböző programokkal 
biztosítja a családi, társadalmi kapcsolatok fenntartását, ápolá-
sát. A látogatás biztosított, sőt a hozzátartozók haza is vihetik 
néhány órára, de akár több napra is rokonaikat.

Vámospércsi Hírek: Kik jelentkezhetnek az intézménybe, 
és melyek a főbb kritériumok, amelyeknek meg kell felelniük?

Pigniczki Mónika: Intézményünk olyan időskorú szemé-
lyek gondozását–ápolását végzi, akik egészségügyi intézeti 
(kórházi) kezelést nem igényelnek és önmaguk ellátására rész-
ben képesek. Az intézmény nem lát el szakápolási feladatokat; 
így, akinek rendszeres orvosi felügyeletre, vagy folyamatos in-
jekcióra, katéterre, infúzióra stb. van szüksége, vagy fekvőbe-
teg, illetve súlyos-, középsúlyos demenciában szenved, nem 
tudjuk fogadni, mivel ilyen ellátottakat csak szakápolási felada-
tokat is ellátó intézmény gondozhat. Az intézményben az ellátás 
teljeskörű, magába foglalja a napi ötszöri étkeztetést, szükség 
esetén a ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gon-
dozást, egészségügyi ellátást, továbbá minden olyan szolgálta-
tást, amelyet az 1993. évi III. törvény, és a végrehajtására kiadott 
rendeletek előírnak a szolgáltatást nyújtó intézmény számára.

Vámospércsi Hírek: Mennyi a havi térítési díj és ezért mit 
kap az ellátott?

Pigniczki Mónika: Az intézményben nyújtott ellátásért té-
rítési díjat kell fizetni, melyet az ellátást igénybe vevő vagy tör-
vényes képviselője, illetve a tartásra köteles és képes személy 
köteles megfizetni. Az intézményi térítési díj összegét a Fenn-
tartó rendeletben szabályozza, mely jelenleg 93.900 forint. Ezen 
túl az ellátottnak a jövedelemből még minimum 8.700 forint köl-
tőpénznek szükséges maradnia az ellátott részére. A térítési díj 
összege magában foglalja az ellátást, a napi ötszöri étkezést, az 
inkontinencia termékeket és alapgyógyszer készletet. Emellett 
az orvosi ellátás helyben biztosított, az intézmény háziorvosa 
Dr. Vonház Péter, aki heti 4 órában (kedd és csütörtök 14:00-
16:00), illetve igény szerint látja el a feladatát. A szakellátás hely-
ben, a Vámospércs Kistérségi Járóbeteg Rendelőintézetben, 
illetve debreceni kórházak által biztosított. A szakorvosi ellátás-
hoz való hozzájutást az intézmény a támogató szolgálat, vagy a 
járóbeteg szakrendelő, vagy a mentőszolgálat igénybevételével 
biztosítja.

Vámospércsi Hírek: Ha valaki úgy gondolja, hogy szeret-
ne jelentkezni az idősek otthonában, akkor mi a teendője?

Pigniczki Mónika: Az elhelyezés menete a következőkép-
pen alakul. Első lépés, a törvény által meghatározott nyomtatvá-
nyok kitöltése (kérelem, vagyonnyilatkozat, jövedelemnyilatko-
zat, adatkezelési hozzájárulás, egészségügyi állapotra vonatkozó 
adatlap, értékelő adatlap). Utóbbi két dokumentumot, a kérel-
mező háziorvosával kell kitöltetni. A kitöltött nyomtatványokat, 
a személyes iratok fénymásolatával együtt be kell nyújtani az 
intézményvezető részére. Nyomtatványt helyben tudunk bizto-
sítani, illetve postai úton vagy email-en keresztül tudunk külde-
ni. Az iratok benyújtása után, előre egyeztetett időpontban, az 
intézményvezető felkeresi a kérelmezőt az otthonában, előgon-
dozás céljából. Ennek során kell elvégezni a gondozási szükség-
let vizsgálatát, és az azt megalapozó törvényben meghatározott, 
egyéb körülményeket. Az előgondozás során a kérelmező és 
családja tájékoztatást kap az intézménnyel kötendő megálla-
podásról, a házirend tartalmáról, valamint a térítési díjról. Az 
intézményvezető tájékoztatja az ellátást kérelmezőt, hogy jogo-
sult-e idősotthoni elhelyezésre. Amennyiben jogosult, várólis-
tára veszi, és erről Vámospércs Város Jegyzőjét is tájékoztatja. 
Abban az esetben, ha az intézményben üres férőhely van, a vá-
rólistán szereplők közül választja ki Vámospércs Város Képvi-
selő-testülete azt a személyt, aki az üres férőhelyet elfoglalhatja. 
Erről határozatban értesíti a kérelmezőt. Sokan úgy gondolják, 
hogy a nyomtatványok beadásával el is foglalhatják a megürese-
dett férőhelyet, de mint látjuk, a bekerülésnek van egy hivatalos 
folyamata. Megüresedett férőhelyre csak az a személy kerülhet 
be, akinek a kérelme szerepel az intézményi várólistán. További 
felvilágosítás az alábbi telefonszámokon érhető el: 06-20-559-
8227; 06-52-210-081 telefonszámon.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vámospércs Városi Önkormány-

zat Polgármesteri Hivatalában 2021. május 17. napjától (hétfő) 
újraindul a személyes ügyfélfogadás. Személyes ügyintézésre az 
alábbi időpontokban van lehetőség: hétfőn, kedden és pénte-
ken 8 óra és 12 óra között; csütörtökön 8 óra és 15:30 között. 
Szerdán nincs ügyfélfogadás. Személyes ügyintézésre az alábbi 
feltételek betartása mellett kerülhet sor: a hivatal épületébe 
való belépés előtt kötelező a fertőtlenítőszer használata; köte-
lező az arcot eltakaró maszk viselete; be kell tartani az 1,5-2 m 
védőtávolságot az ügyfelek között; az épületben egyszerre csak 
egy ügyfél tartózkodhat. A kérelem-nyomtatványok a www.
vamospercs.hu honlapról továbbra is letölthetők.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Hamarosan eléri az ötmilliót a 
beoltottak száma

A magyar oltási program európai összehasonlításban is ki-
emelkedően eredményes. Ez lehetővé teszi, hogy újabb lépé-
seket tegyünk a mindennapi élet és a gazdaság újraindítása 
érdekében. Miután a beoltottak száma elérte a 4 milliót, új in-
tézkedések léptek életbe. Ezen intézkedések jelentős része vé-
dettséghez (védettségi igazolványhoz) kötött. A legfontosabb 
enyhítések a következők:

A kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul.––
Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.––
A védetteknek (akinek védettségi igazolványa van) este 11 ––
óráig megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is. A szülők 
és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.
A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is ma-––
gukkal vihetik.
A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket ––
védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tar-
toznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, 
a színházak, a mozik és a könyvtárak is.
Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, ––
valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehet-
nek.
A védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig ––
a sportrendezvényeket is látogathatják.
A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem ––
kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvénye-
ken. 
A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi iga-––
zolvány bemutatásával történik, a védettség tényének el-
lenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás 
nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget, 
a bírság 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet, vagy 
akár egy éves bezárással is sújtható.

Mivel a járvány továbbra is jelen van, ezért a fokozatos újra-
indítás mellett is fenn kell tartani bizonyos biztonsági intéz-
kedéseket. A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, 
boltokban – azokon a helyeken, ahol nem csak beoltott, vagy a 
fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak – továbbra is kö-
telező a maszkhasználat, továbbá kerülendő a csoportosulás és 
a gyülekezés. Ez a még be nem oltott állampolgárok védelmét 
szolgálja. Május 28-tól (nagyságrendileg ekkor érjük el az ötmil-
liós beoltottságot) lehetőség lesz lakodalmakat tartani.

Újabb forrás érkezik a megyei 
foglalkoztatás javítására

Az Európai Unió Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programjának „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodás, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” elnevezésű 
kiírására – konzorciumi partnereivel közösen - sikeresen pá-
lyázott a megyei önkormányzat a 2014-2020-as fejlesztési idő-
szakban. A 1 milliárd 235 millió forintos program keretében 
létrejött a Megyeháza épületében működő Paktumiroda, mely 
folyamatos kapcsolatot tart fenn a vállalkozókkal, akik ezáltal 
tájékozódhatnak például az aktuális munkaerő-piaci szolgálta-
tásokról, képzésekről, támogatásokról. Ezáltal eddig mintegy 
kétezren kaptak segítséget. A napokban pedig újabb 400millió 
forint érkezik a programba, melynek köszönhetően még idén 
várhatóan további 600 fő részesül munkaerőpiaci támogatás-
ban. A cél a képzettségi színvonal és a foglalkoztatási szint nö-
velése.



Örömmel értesítjük ol-
vasóinkat, hogy idén – a 
járványügyi protokoll mara-
déktalan betartása mellett – 
megvalósulnak a városnapi 
rendezvények (július 2-án 
és 3-án). Külön öröm, hogy 
ebben az évben a Vámos 
Települések Szövetsége 
(VTSZ) nemzetközi találko-
zójának is városunk ad ott-
hont a városnapok kereté-
ben, vagyis egyszerre, egy 
rendezvényen ünnepeljük 
hajdú múltunkat és élhet-
jük meg a vámosok közös-
ségét. Ráadásul 2021-ben 
emlékezünk Vámospércs 
újra várossá nyilvánításá-
nak huszadik évfordulójára. 

E jeles alkalomból és e jeles 
alkalomra a városi önkor-
mányzat új kiadvány meg-
jelentetését tervezi. A kiad-
vány céljai kettősek: felmu-
tatni a település történelmi 
múltját, híres szülöttjeit, 
földrajzi adottságait, intéz-
ményeit, helyi csoportjait, 
Vámospércs ikonikus vál-
lalkozásait, valamint biztosí-
tani az ide látogató turisták 
számára egy jelképes irány-
tűt (információcsomagot, 
térképeket, közérdekű el-
érhetőségeket). A városna-
pokon ezúttal is sokszínű, 
elmélkedésre és fesztiválo-
zásra egyaránt lehetőséget 
kínáló programcsomaggal 

várjuk az érdeklődőket: 
2019-hez hasonlóan ismét 
fellép a többezeres kö-
zönséget vonzó Nemzeti 
Lovas Színház, ezúttal az 
Egy vérből valók vagyunk 
című produkcióval; átadás-
ra kerülnek a városi díjak; 
tiszteletüket teszik a VTSZ-

tagtelepülések delegációi 
szerte a Kárpát-medencé-
ből; négy ingyenes élő kon-
cert – köztük Kovács Kati és 
Nagy Feró személyében két 
Kossuth-díjas énekes, vala-
mint a Hooligans és A Nyug-
hatatlan – gondoskodik a jó 
hangulatról; nem beszélve 

az utazó vidámparkról, a 
kispályás labdarúgó-bajnok-
ságról, kirakodóvásárról, az 
önvédelmi NAV-, továbbá az 
extrémsport-bemutatóról. 
Azon se lepődjünk meg, ha 
egy kisvonat pöfékel majd 
Vámospércs kacskaringós 
utcáin a város egyik neve-

zetességétől a másikig – 
inkább pattanjunk fel rá, 
és ingázzunk a dicső múlt 
és a biztató jövő között. Az 
eseményeknek 2021-ben is 
a városi sporttelep ad ott-
hont. A részletes programot 
a Vámospércsi Hírek feszti-
válszámában olvashatják.

Hármas apropó szervezi az idei városnapokat!

A településtörténet vi-
zein közlekedő hajónk ez-
úttal nem a 19. században 
horgonyoz le, se nem a 20. 
század első évtizedeinek 
Vámospércsét eleveníti 
meg, hanem mindösszesen 
húsz évet utazunk vissza az 
időben. Kikötünk 2001. au-
gusztus 11. napján, az újra 
várossá nyilvánítás ünnep-
ségén. Révbe értünk? La-
dikkal érkeztünk, vitorlás-
sal távozunk? Falupatakból 
városfolyón siklunk tova? 
Korabeli sajtótermékek és 
híradások segítségével pró-
báljuk felidézni ama ünne-
pi pillanatokat, amikre im-
máron történelmi léptékű 
eseményként tekinthetünk. 
A Vámospércsi Hírek kora-
beli számának (2001. július) 
egyik közleménye kéréssel 
fordul a lakókhoz: „Tiszte-
lettel kérjük, hogy ennek a 
napnak a fényét emelendő, 
tegyék rendbe a portákat, 
utcarészeket, virágosítsa-
nak, parkosítsanak, tegye-
nek meg mindent annak 

érdekében, hogy városunk 
igazi városi képet mutas-
son. Méltók legyünk a nagy 
eseményhez, ne valljunk 
szégyent a vendégek előtt.” 
A város apraja-nagyja seré-
nyen készülődött, még a 
szkeptikusok is kíváncsiak 
voltak. A lap közli az ünnep-
ség műsortervét: terveik 
szerint fellépnek a környék-
beli amatőr művészeti cso-
portok, továbbá a Csokonai 
Színház művészei, Aradszki 
László és Liszter Sándor is; 
a programot tűzijáték és 
utcabál zárja. A várossá vá-
lási ünnepség összefonódik 
két további ceremóniával: 
a millenniumi zászlóát-
adással és a millenniumi 
köztéri szobor (E. Lakatos 
Aranka: Legendák kútja) 
avatásával. A Vámospércsi 
Hírek augusztusi száma 
teljes terjedelmét tekintve 
színesben jelent meg, és 
részletes beszámolót közölt 
az ünnepségről. Az ünnep-
ség napján új településtábla 
fogadta a vendégeket „Üd-

vözöljük városunkban” fel-
irattal. A színpadot a Nagy 
utca elején állították fel, az 
érkezőket népviseletbe öl-
tözött gyerekek fogadták. 
A vezérszónokok a követ-
kező személyek voltak: Fa-
gyal Barna polgármester, 
Mikola István, az első Or-
bán-kormány egészségügyi 
minisztere, Kara Pál, a Bel-
ügyminisztérium helyettes 
államtitkára, valamint Láyer 
József FIDESZ-es ország-
gyűlési képviselő, a megyei 
közgyűlés elnöke. A ven-
dégek között foglalt helyet 
Szilágynagyfalu első embe-
re, Kása Ernő is. A telepü-
lést Mikola miniszter avatta 
várossá, átadta a döntésről 
szóló, Mádl Ferenc köztár-
sasági elnök által szentesí-
tett oklevelet; Kara Pál pe-
dig a város jelképes kulcsát 
nyújtotta át. „Ez a kulcs egy 
szimbólum, amely kifejezi 
a tulajdonlást, a kulcs nyit 
és zár, véd és nyitottá tesz. 
A városi cím kötelez is. A 
városnak jó kapcsolatot kell 

tartania a környező telepü-
lésekkel, hisz gondoskodnia 
kell róluk” – fogalmazott a 
helyettes államtitkár. Láyer 
József a következő szavakkal 
köszöntötte a várost: „Tisz-
telt Városi Polgárok! Ettől a 
pillanattól kezdve, ugyanis 
ez a megszólítás illeti meg 
Önöket. Hiszen a város 
kulcsának átadásával 125 
év után újból városi rang-
ra emelkedett Vámospércs. 
Az eltelt 125 évben azon-
ban a község soha nem 
szűnt meg küzdeni, azért, 
hogy újból város lehessen. 
A rendszerváltozás után a 
Hajdú-Bihar megyei térség 
súlyos örökséget kapott, 
amin a millennium évében 
sikerül végre kitartó és 
szisztematikus munkával 
radikálisan változtatnunk. 
(…) köszöntöm az új város 
polgárait, lakóit, az egész 
várost, akik számára a mil-
lennium így valóban egy új 
évszázad kezdetét jelenti.” 
Fagyal Barna polgármes-
ter a vendégek köszöntése 

után a következőképpen 
fogalmazott: „Azt hiszem, 
most e történelmi mában, a 
millennium évében, telepü-
lésünk lakóinak legnagyobb 
vágya vált valóra. A közösen 
eltervezett cél megvalósult. 
A történelem igazságot szol-
gáltatott. (…) elismerés ele-
inknek, akik megépítették 
az első templomot, gőzmal-
mot és iskolát, idehozták a 
vasutat, akik elindították a 
polgári fejlődést a telepü-
lésen, akik megalapozták a 
szőlészet magas kultúráját a 
farkasvölgyi telepen, a Kati 
hegyen, a Beke telepen. 
Otthonossá, vonzóvá tették 
Vámospércset. (…) A városi 
cím rangot, egyben köteles-
séget jelent. Rangot a telepü-
lések között, kötelességet 
arra vonatkozóan, hogy biz-
tosítsuk mindazokat a szol-
gáltatásokat Vámospércs 
és a környező települések 
lakosainak, amelyek a vá-
rosi címmel ránk hárulnak. 
Örömmel teszünk ennek 
eleget, hiszen vállaltuk ezt 

a terhet akkor, amikor 1997-
ben először pályáztunk a 
városi címre. Negyedik ne-
kifutásra sikerült hőn áhí-
tott célunkat elérni. (…) A 
város jelképes kulcsával ki-
nyitom a város jelképes ka-
puját.” Az ünnepi beszédet 
követően a református, a 
római és a görögkatolikus, 
valamint a baptista egyhá-
zak lelkipásztorai megál-
dották a városkulcsot és a 
millenniumi zászlót, majd 
a városi díjak átadása követ-
kezett. A zászlóra Dr. Len-
gyel Róbertné zászlóanya 
(iskolaigazgató, képviselő) 
kötötte fel a millenniumi 
szalagot. A fogadást a refor-
mátus egyközközség gyüle-
kezeti termében rendezték 
meg, kora délutántól pedig 
egymást váltották a helyi 
és környékbeli művészeti 
csoportok. Aradszki László 
fergeteges koncertje után 
eleredt az ég, ezért a töb-
bi programot – köztük az 
utcabált – augusztus 19-én 
pótolták a szervezők.

20 éve „újraváros” Vámospércs!

Emlékező összeállításunk-
ban az újra várossá válás 
idején tevékenykedő intéz-
ményvezetőink és képvise-
lő-testületi tagjaink közül 
kértünk meg néhány szemé-
lyiséget, hogy elevenítsék 
fel emlékeiket, néhány tám-
pontként szolgáló kérdés 
segítségével (Hogyan élték 
meg az újra várossá válást? 
Milyen reményeik voltak? 
A saját intézményük szem-
pontjából jelentett-e vala-
mit, hogy városivá váltak? 
Hozott-e ez a történelmi lép-
tékű változás új kihívásokat? 
Hogyan érzékelték és ma ho-
gyan érzékelik Vámospércs 
szerepét?).

Fagyal Barnáné óvo-
davezető: „Óvodai közös-
ségünk tagjai – őseik által 
is – a településhez kötődő, 
helyben élő emberek vol-
tak. (Én pályakezdőként 
1967-ben kerültem ide és a 
szakmai tevékenység mel-
lett itt alapítottam családot 
is.) Mindannyian örömmel, 
várakozással, reményekkel, 
kihívásként vettünk tudo-
mást az újra várossá válásról. 
Éreztük, hogy ez az esemény 
a büszkeség mellett nagyobb 
lehetőséget hoz, felelősséget 
jelent további életünkben – 
ezt azóta többnyire meg is 
tapasztaltuk. Regnálásom 
alatt égető probléma volt az 
óvodai férőhelyek hiánya. 
Emiatt 20-25 főt utasítottunk 

el évente. Egyre több veszé-
lyeztetett, illetve hátrányos 
helyzetű gyerek nem nyert 
óvodai elhelyezést, mivel 
a dolgozó szülők gyerekeit 
kellett előnyben részesíteni. 
A várossá válás után, pályá-
zat útján, óvodabővítésre 
került sor. Négy csoportszo-
ba és kiszolgálóhelyiség lé-
tesült, valamint tornaszoba. 
Kiemelt feladat hosszú idő 
óta a biztonságos közleke-
désre nevelés. Ezt szolgálja 
a közlekedési park, melynek 
egyre nagyobb jelentősége 
van a megnövekedett városi 
forgalom miatt. A séták, ki-
rándulások során gyakorlati 
tapasztalatokat, ismereteket 
szereznek a gyerekek. A régi 
hagyományokhoz híven 
meglátogatják a régebbi és 
az újonnan létesült gazda-
sági, kereskedelmi, sport, 
kulturális, szabadidős léte-
sítményeket. Az udvari fej-
lesztő eszközök, játékok fo-
lyamatosan újulnak, bővül-
nek. A gyerekek sokoldalú 
fejlesztéséhez szükséges tár-
gyi feltételek szintén adot-
tak a napirend egészében. 
A helyi élmények hatására 
észrevétlen kifejlődik lokál-
patrióta érzésük városunk 
iránt. Miért is jó ITT élni – 
ez a JÖVŐ szempontjából 
is fontos a gyerekek és a te-
lepülés számára. A fentiek 
biztos garanciát jelentenek 
számukra, hogy helyben ta-

lálják meg boldogulásukat. 
Ebben nagy szerepük van 
az óvodapedagógusoknak 
és segítőiknek. Bár 2004 
óta nyugdíjas vagyok, de ün-
nepek alkalmával – amikre 
gyakran meghívást kapok 
– megtapasztalom, hogy 
lelkiismeretes, sokoldalú 
szakmai munkát végeznek. 
Hozzájárulva Vámospércs 
sikeres jövőjéhez.”

Dr. Lengyel Róbertné 
iskolaigazgató, a képviselő-
testület tagja: „A vámospércsi 
emberek tudatában benne 
élt, hogy a település a leg-
kisebb hajdúváros. Így az is 
természetes volt, hogy sze-
rettük volna visszakapni a 
városi rangot. Ehhez viszont 
megfelelő gazdasági és inf-
rastrukturális fejlettség is 
kellett. Mint képviselő és in-
tézményvezető (iskolaigaz-
gató) aktív részese voltam 
annak a folyamatnak, mely 
során kialakítottuk a város-
sá válás feltételeit. Oktatási 
intézményeinkben megfe-
lelő szinten folyt az nevelő-
oktató munka: az óvodából 
megfelelő készségekkel és 
neveltségi szinttel enged-
ték el a gyerekeket, iskolánk 
tanulóit örömmel várták 
Debrecen középiskoláiban, 
és sok-sok tanulmányi ver-
senyt nyertek. A feltételek 
között viszont szerepelt, 
hogy a településen középfo-
kú oktatásnak is lennie kell. 

Ekkor szerveztük meg az esti 
tagozatos gimnáziumi ok-
tatást, melynek nagyon sok 
fiatal örült. A közegészség-
ügyi feltételek is megfelelő-
ek voltak, és a településen 
működött rendőrség. Nagy 
gondunk az úthálózattal 
volt, mely állapotának javí-
tása következetesen haladt 
a kevés pályázati lehetőség 
ellenére is. Mikor 2001-ben 
elnyertük a városi rangot, 
mindenki nagy örömmel 
készült az ünnepre. A helyi 
lakosokon kívül az elszárma-
zottak is nagy számban je-
lentek meg. Színvonalas mű-
sor kísérte az újra várossá 
válás hangulatát. Mindenki-
ben élt a remény, hogy több 
munkahely, emelkedett kul-
turális lehetőség, magasabb 
szintű egészségügyi ellátás 
lesz. Iskolánkban is remél-
tük, hogy tovább fejleszthet-
jük az informatikai oktatást, 
beindíthatjuk a művészeti 
iskolát. Mind a település, 
mind az intézmény új ki-
hívásai a mai város térségi 
szerepéhez, a fejlett oktatá-
si, egészségügyi helyzeté-
hez és városiasodó képéhez 
hozzájárultak. Ez pedig a 
jelenlegi városvezetésnek 
köszönhető.”

Rosenfeld Sándor üz-
letember, a képviselő-tes-
tület tagja, a Bocskai SE 
elnöke: „Úgy éreztük, hogy 
Vámospércs kedvező földraj-

zi fekvése sokat nyomhat a 
latban a városi cím megszer-
zését illetően. Ehhez hoz-
zájön persze a történelmi 
múlt öröksége: a korábban 
birtokolt hajdúvárosi jog és 
a vámolási jog. A képviselő-
testület is azon volt, hogy 
minél több új intézmény 
lehetőségét vesse fel. Régi 
álmunk volt a rendelőinté-
zet, ami az idők folyamán 
szerencsésen megvalósult, 
a mentőállomás (ami végül 
nem ide került). A városi 
címnek a presztízs és a tör-
ténelmi jóvátétel mellett po-
zitív gazdasági vonatkozásai 
is voltak. Előnyösebben ala-
kult a támogatási rendszer 
egy város esetében, mint 
egy falu vagy nagyközség 
kapcsán. Az egyik legkisebb 
település voltunk akkoriban, 
ami városi rangot kapott Ma-
gyarországon. Én úgy érzem, 
megelőlegezett bizalom volt 
ez a kormány részéről, mert 
sok lemaradással küzdöt-
tünk, utak, utcák, járdák vo-
natkozásában. A vízmű- és 
a gázmű kiépítése viszont 
javított a komfortérzeten. 
Az idő a döntés jogosságát 
igazolta, hiszen manapság 
sok lehetőség és pályázat 
kínálkozik a fejlesztésekre, 
amikkel él is Vámospércs, és 
egyre vonzóbbá válik a kül-
ső tekintetek számára is.”

Gondoly Jánosné in-
tézményvezető: „2001-

ben, amikor újra város lett 
Vámospércs, a Bentlakásos 
Idősek Otthona vezetője 
voltam. Az intézetben sokat 
beszélgettünk a régi időkről 
a Gondozottakkal (például 
Törökné Esztike nénivel, 
Demeterné Zsóka nénivel, 
Hamzáné Piroska nénivel és 
Kovács Laci bácsival) arról, 
hogy milyen is volt régen. 
Sok szép emléket idéztek 
fel: kik voltak a falu elöljá-
rói, milyen foglalkozásokat 
űztek, ki kinek udvarolt. 
Közben jókat nevetgéltek, 
hogy mennyire visszakalan-
doztak az időben. Örültünk 
a többi lakóval együtt, hogy 
most már városban fogunk 
élni. Nagyon köszönjük Fa-
gyal Barna polgármester úr-
nak és a képviselő-testület-
nek, hogy ügyesen kijárták 
a városi címet. Az Idősek 
Otthonában hasonlóan foly-
tak a napok a későbbiekben 
is: szeretetben, békesség-
ben, jókedvben, nótázva. 
Nagyon sok szép emlékem 
maradt a közel húszéves ve-
zetői munkám után. Szeret-
tem az Otthont, sok szere-
tettet is kaptam vissza! Mert 
az idősgondozást, csak így 
lehet végezni. József Attilát 
idézve: „A nagy szavak nem 
érnek semmit, / Elszállnak, 
mint az őszi szél, / De a 
szeretet, ha tiszta szívből 
fakad, / Elkíséri az embert, 
amíg él.”

„Újraváros” – résztvevők vallomásai
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A 48. számú főút felújí-
tásával párhuzamosan, a 
meglévő szentannapusztai 
útcsatlakozásig tartó kerékpár-
úthoz kapcsolódva 3,7 kilomé-
teres kerékpárutat alakítottak 
ki Vámospércs és Nyírábrány 
között, amit május 14-én már 
át is adták a forgalomnak. „Egy-
re több közlekedési beruházás 
zajlik a térségben, amelyek 
következtében nem csak kom-
fortosabbá, hanem biztonsá-
gosabbá is válik a közlekedés. 
Ez a beruházás is ezeket a cé-
lokat szolgálja” – fogalmazott 
a térség országgyűlési képvi-
selője, Tasó László. Az átadón 
Ménes Andrea, Vámospércs 
polgármestere kiemelte: szá-
mukra ez a beruházás azért 
volt fontos, mert a környező 
települések közül Vámospércs 
az egyetlen városi rangú tele-
pülés és a városias életmód 
nagyban összefügg például 

a kerékpárútfejlesztéssel is. 
Emellett a beruházás a város-
képet sokkal szebbé teszi, mert 
egy rendezettebb, letisztultabb 
látvány fogadja a településre ér-
kezőket.”  A kerékpárút építése 
az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium megbízásából, 

a NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beruházásában 
hazai forrásból valósult meg. A 
kivitelezést a ZEMPLÉNKŐ Ke-
let-magyarországi Építőipari 
Fővállalkozó és Bányászati Kft. 
végezte nettó 524 millió forint 
étékben.

„Kétkeréken” a határig!

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazon gyer-
mekeknek, akik fogalmazá-
sukkal vagy rajzukkal gaz-
dagították Az év édesanyja 
pályázatot. Fogalmazás kate-
góriában a 43 pályamű közül 
az alsós korcsoportban Elek 
Fruzsina írását ítélte legjobb-
nak a zsűri, így 2021-ben Elek 
Sándorné Mányi Andrea vi-
selheti Az év édesanyja sza-
lagot! Okleveles dicséretben 
részesül továbbá Györösi 
Kornél, Lengyel Ameli és 
Ökrös Lotti. Felsős korcso-
portban Nagy Hanna fogal-
mazott a legkifejezőbben, így 
az ő édesanyja, Nagy Renáta 
Adrienn részesül a másik Az 
év édesanyja szalagban! Ok-
leveles dicséret illeti Ádám 
Kittit, Diczkó Rékát, Diczkó 
Roxánát, Pálinkás Klaudiát 
és Vórincsák Vivient. A rajz 
kategória eredményeit a kö-
vetkező lapszámunkban tesz-
szük publikussá. Valamennyi 
pályázónak szívből gratulá-
lunk! A két győztes fogalma-
zás közreadásával városunk 
valamennyi édesanyjának is-
mételten boldog anyák nap-
ját kívánunk! 

Elek Fruzsina: Az én anyu-
kám

Az én anyukám nagyon 
szeret engem és én is őt. 
Gyönyörű barnás-zöldes sze-
me, amikor rám néz, csak azt 
látom, hogy boldog. Szere-
tek vele lenni, mert tudom, 
hogy biztonságban vagyok. 
Nagyon finomakat főz. Min-
dig azt mondja, ha én boldog 

vagyok, akkor ő is. Néha ki-
abál velem, de tudom, hogy 
jót akar. Szeretek vele csava-
rogni, kirakatokat nézni, vá-
sárolni. Minden nap, amikor 
hazajön, szeretem hallgat-
ni, ahogy elmeséli, hogyan 
telt a napja. Amikor beteg 
vagyok, éjszakákat virraszt 
mellettem. Megkérdezi, mi-
lyen napom volt, és ha rossz 
volt, megpróbál felvidítani. 
Segít, ha nem értek valamit, 
vagy rossz jegyet kapok. Min-
dig játszik velem és elviseli 
a huncutságaimat. Bátran ki 
merem jelenteni, hogy ő a 
legjobb anyuka. Én is olyan 
anya és ember szeretnék len-
ni, mint ő.

Nagy Hanna: Én így sze-
retem az anyukámat, aki 
Ragyog!

A napokban egy nehéz és 
dolgos nap után, a vacsora 
közben kinyitottuk mama 
házában a szekrényajtót, és 
egy nagyon régi fotóalbum 
került a kezünk ügyébe. A 
fotóalbum már kissé megko-
pott és fura régi illata is volt. 
Megkérdeztem, mikori ez az 
album, mamáék esküvői fo-
tóalbuma volt, tehát közel öt-
ven éves. Ebben az albumban 
egy kincs volt, egy kis ékszer-
doboz. Mamáék gyűjtötték 
a képeket a gyermekeikről, 
köztük az én drága anyukám-
ról. Minden egyes képet, amit 
a kezem közé fogtam, vigyáz-
tam, nehogy megszakadjon 
vagy összegyűrődjön. Látva 
az anyukám csecsemő, ovis, 
kisiskolás, tinédzser, serdülő, 

majd fiatal felnőtt női képeit, 
a szívem egyre hevesebben 
kezdett verni. Tekintve ezeket 
a képeket éreztem, milyen ha-
sonlóak vagyunk az anyukám-
mal, akire mindig is felnézek 
és büszkén mutatom, hogy Ő 
az én anyukám. A mosolya, az 
arca, a tekintete, ami nekem 
kedves, a két karja, amiben 
ölel nap mint nap, a szája, 
amivel minden nap többször 
is elmondja, mennyire sze-
ret, nagyon kedves nekem. 
Milyen szép és ragyogó, tisz-
talelkű az én anyukám. Szá-
momra Ő az én példaképem, 
és ha egyszer felnőtt leszek, 
akkor olyan szeretnék lenni, 
mint az anyukám. Ott ülve, 
mosollyal a számon és túlbuz-
gó szeretettel a lelkemben 
fogalmazódott meg bennem 
tisztán, mit is jelent nekem 
az anyukám: köszönöm Édes-
anyám, hogy világnak világa 
vagy, gyönge szellőként hűsí-
tesz, ha perzsel a nap. Fény-
sugár árad szívedből reám, 
melyben örökre gyönge vi-
rágként zártál. Büszke köny-
nyeid nyári esőként tápláják 
zsenge lépteim. Mosolyod ra-
gyogó gyémánt szemeimben, 
éjjelente álmaim őrzi. Kezed 
érdesen puha, melynek gyak-
ran dauer-illata van, mely 
simítja arcom, tudom értem 
dolgoznak. S szeretettel szí-
vemben gondolok rád, mikor 
nem vagy ott. Útmutatásod 
jó útra terel, létra, mi a ma-
gasba emel, hogy szárnyaim 
bontogassam, s majd azokon 
hordozzalak, mikor megfor-
dul az élet. Az én anyukám a 
legjobb és legügyesebb balke-
zes fodrász a Világon!

Kiderült, kik viselhetik Az év édesanyja 
címet 2021-ben!

Május 12. fontos dátum 
Vámospércs és erdélyi test-
vértelepülésünk, Szilágybagos 

életében, hiszen 2019 szep-
tembere óta először talál-
koztak személyesen a két 

település polgármesterei. A 
világjárvány sajnos gátat szab 
a személyes egyeztetésnek és 
kapcsolatépítésnek. Olvasó-
ink emlékezhetnek rá, hogy az 
első Összetartozunk-díj tavalyi 
átadásán is csak virtuálisan, 
egy óriáskivetítő segítségével 
lehettünk együtt a református 
templomban bagosi barátaink-
kal. Sok idő telt el a jeles ese-
mény óta, most viszont védett-
ségi igazolvánnyal módunk 
nyílt felkeresni és köszönteni 
Lukács József püspökhelyettes 
urat, az első díjazottat. A ta-
lálkozás kiváló apropót szol-
gált a már meglévő kötelé-
kek sűrűbbé szövéséhez is: 
Ménes Andrea vámospércsi, 
Marina Ida-Magdolna lekö-
szönt és Bernáth István meg-
választott szilágybagosi pol-
gármesterek egyeztettek a 
2021-es Összetartozunk-díjról, 
valamint a két település le-
hetséges közös eseményeiről, 
fórumairól, civil szervezete-
inkről.

Összetartozunk – díjátadó és 
településdiplomácia

A Rácz Renáta vezette 
Balancé Tánciskola növen-
dékei az elmúlt fél évben 
sem unatkoztak. Hol a szá-
mítógép vagy a laptop kép-
ernyőjén keresztül tartottak 
online próbákat, hol pedig 
a szabadban gyűltek össze a 
különböző korcsoportok tag-
jai. A növendékek lelkesedé-
se és rátermettsége, a megfe-
szített munka és a kreatívan 
megoldott próbák meghoz-
ták gyümölcseiket! Öröm-
mel számolhatunk be arról, 
hogy a vámospércsi táncis-
kola több rangos versenyen 
is jelentős eredményt ért el. 
„Egymással párhuzamosan 
három versenyen veszünk 
részt. Az év tánca 2021 elne-
vezésű megmérettetésre be-
küldött videóinkat már el is 
bírálták: két arany (Szemán 
Bettina szólója, valamint a 
felső tagozatos és középisko-
lás diákok alkotta Madonna 
csoport), két ezüst (Kálucz 
Réka szólója, valamint Sza-
bó Fruzsina és Méhész Léna 
duettje) és egy bronz minő-
sítésben (Balogh Nóra szóló 
tánca) részesültünk” – osz-
totta meg az eredményeket 
Rácz Renáta. Május végén az 
is kiderül, hogy a Balancésok 
hogyan szerepeltek a „Dance 
Universum-Boom” és a 
„Revolution Dance Cup” vir-
tuális színpadjain. Büszkék 
vagyunk a lányokra, hogy a 
kialakult helyzet ellenére is 
elismerésre méltóan helyt 
álltak!

Végigtáncolták a karantént

A költészet napja alkalmából 
Vámospércs Városi Önkormány-
zat és a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület a 
főtéri pergola alatt szervezett 
rendhagyó „író-olvasó” talál-
kozót április 11-én és az azt kö-
vető napokon. „A járványügyi 
korlátozások miatt áprilisban 
továbbra is érvényben volt a 
rendezvénytilalom, így „élőben” 
sajnos nem valósulhatnak meg 
a hagyományos költészet napi 
programjaink (közönségtalálko-
zó, szavalóverseny). A szervezők 
azonban nem szerették volna, 
ha irodalom nélkül maradna, a 
különben irodalmi hagyomá-
nyokban (Térey János, Halász 
Margit, Fátyol Zoltán) gazdag 
város. Ezért döntöttünk úgy, 
hogy a Szabadpolcok között és 
mellett berendezünk egy kis 
olvasósarkot a közelmúltban 
Sziveri-díjjal kitüntetett, város-
unkban élő Korpa Tamás verse-
iből. Az olvasósarok kiegészült 
egy mini installációval is, amit 
Somogyi László Gábor álmodott 
meg. Az M5 és az M1 tévécsa-
tornák is forgattak e kezdemé-
nyezésünkről, így ismét bekerül 
Vámospércs az országos hírfo-
lyamba” – nyilatkozta Ménes 
Andrea polgármester.

A lombhullásról egy örökzöld kérgén


