
Egészségben, sikerekben 
gazdag boldog új évet, szeren-
csét és bölcsességet kívánok 
Magyarország minden lakó-
jának! 

Sorsdöntő új év kezdődött, 
rohannak a napok és rövide-
sen világossá válik az ország 
lakói előtt, hogy az ebben az 
évben hozott döntéseink ha-
tása túlmutat az évtizeden, 
meghatározó lesz az utánunk 
jövő nemzedékek számára is. 
A mindennapi életünkben a 
már harmadik éve feszültsé-
get és bizonytalanságot oko-
zó pandémia rombolása nem 
gyengült, a rövid ideig tartó 
lazítások után visszatérő kor-
látozások újabb területeken 
fejtik ki a közösségeket, társa-
dalmakat gyengítő hatásukat. 
Az újra rendeződő világgazda-
ságban láthatóan kevesebben 
és bosszantóbban gazdagod-
nak, a világcégek kegyetlen po-
zícióharcának hatásai az üzem-
anyagtöltő állomásokon kívül 
is megjelennek. 

A nemzetállamok kormá-
nyainak állampolgárai előtt 
viselt felelősségét azonban 
senki és semmilyen uniós 
intézmény nem vállalhatja 
és nem vállalja át, sőt mind-
eközben az elvárható szolidari-
tásért cserébe inkorrekt felté-

teleket támasztanak a globális 
érdekekkel szembeforduló, 
hazájukat védő országvezetők 
elé. Ha egy ország energiael-
látása, mindennapi élete ve-
szélybe kerül – nincs áram, 
üzemanyag, vagy éppen gáz-
szolgáltatás – a lakosság a reg-
náló kormányt fogja elzavarni, 
és amikor teheti, megbüntetni; 
külső segítségre azonban nem 
számíthat. Ha mégis bármilyen 
megfontolásból segítséget kap, 
annak húsbavágó és jól belát-
ható következményei lesznek, 
mint ahogyan már 2008-ban 
megtapasztalhattuk. 

A kiszolgáltatottság érzését 
velem együtt sokan átélték a 
rendszerváltoztatás előtt és az-
óta is kerülnek emberek, csalá-
dok ilyen helyzetbe. Vert hely-
zetből felállni és újrakezdeni 
segítség nélkül talán nem is 
lehet. Ez a világ azonban egyre 
kevésbé ad teret a segítségnyúj-
tásnak, a szolidaritás is csak jól 
hangzó, de általában tartalom 
nélkül maradó kampány. Ezért 
kell a lehető legbiztonságosabb 
és megbízható megoldásokat 
keresni és elsősorban a saját 
erőnkre támaszkodva, a kézen-
fekvő, elérhető támogatókat 
megnyerni a talpra álláshoz. 

Magyarország olyan 
küzdelmet vív napról nap-
ra, aminek a jelentősége 

csak akkor len-
ne igazán vilá-
gos mindenki 
előtt, ha veszí-
tene és legfon-
tosabb érdekei-
nek feladására 
kényszerülne. 
Ezért is megdöb-
bentő, hogy a ve-
lünk együtt élők 
közül többen át-
gondolatlanul, a 
saját jól felfogott 
érdekeik ellen 
tesznek lépése-
ket, a számukra 
bármilyen okból 
szimpatikussá vált 
hatalomra vágyók 

kedvéért, a saját biztonságuk 
feladására is képesek lenné-
nek.

Ha Magyarország feladja a 
függetlensége, önrendelke-
zésének megtartása, a jövő 
nemzedékeinek egészséges 
fejlődése érdekében nagyará-
nyú támogatottságot élvező 
álláspontját, akkor elárulja, 
veszni hagyja azokat az érté-
keket, melyek képviseletére a 
támogatói közösségén túl, az 
ország lakosságának nagyfokú 
bizalmát is megkapta. A döntés 
leegyszerűsödött, a hatalomra 
vágyóknak nincsenek válasz-
tási programjaik, nincsen ví-
ziójuk az országról, a hazáról, 
a magyarság jövőjéről, nincs 
elkülöníthető álláspontjuk, 
csak különbözőséget színlelő 
árnyalatnyi fogalomzavar és 
ígéretkavalkád. 

Csak bármi áron megsze-
rezni, akár törvénytelenül, 
alkotmányellenesen is, vagy 
zavargásokat erőltetve, kül-
földi beavatkozást kérve az 
eszeveszetten áhított hatal-
mat, leszámolni mindenkivel 
a jobboldalon, de persze sen-
kivel a sajátjukon. Lerombolva 
közösen elért eredményeinket 
a kordában tartott energiaárak 
védelmét jelentő biztonságot, 
az inflációkövető juttatások 
rendszerét, a családok és a 
gyermeket vállalók életét segí-
tő kedvezményeket, a magyar 
gazdaságot, vállalkozásokat, 
munkavállalókat védő bérga-
ranciákat és támogatási rend-
szert, újra a globális karvalytő-
ke és az amerikai-európai bal-
liberális bankárszektor kezére 
játszák az országot.  

Tudom és számtalanszor 
megtapasztaltam már az idő 
múlásának emlékezetrongá-
ló hatásait, a bármilyen jóra 
csak rövid ideig, a rosszra 
pedig szelektíven emlékszik 
az ember. Akik ebben az év-
ben fognak először szavazni, 
még óvodások voltak, amikor 
Gyurcsányék átverték az or-
szágot és lehazudták az égről 

a csillagot is. A felnőtté válás 
nagyszerű, semmivel sem pó-
tolható izgalmas korszakában 
jártak azok a fiatalok, akik ak-
kor szavaztak először, amikor 
12 éve a választók bizalmából 
felhatalmazást kaptunk a kor-
mányzásra. Dehogy lenne sza-
bad számonkérni vagy emlé-
keztetni akár egyetlen fiatalt is 
arra, hogy mi volt akkor és mi 
lett volna, ha nem így alakul…! 
Felesleges és nem lenne fair. 

Mert mi lehettünk és mi 
vagyunk azok, akiket azért és 
azzal bíztak meg, hogy megál-
lítsuk az ország kizsákmányo-
lását, felemeljük a magyar csa-
ládokat, vállalható jövőt épít-
sünk a fiataloknak, biztonságot 

garantáljunk a fejlődéshez, 
lehetőséget a gyarapodáshoz, 
megerősítsük a magyar vidé-
ket, egyesítsük a szétszakított 
nemzetet és visszaszerezzük a 
magyar név méltóságát!

Mert mi vagyunk azok és 
mi lehetünk, akik egy világ-
gazdasági válság elején bizton-
sággal és határozottsággal or-
szágunkat a fejlődés útján tart-
va előre megyünk és nem 
hátra, megerősödve, értéke-
ink megtartásával és nem a fel-
adásával, egy erős országot épí-
tünk tovább! Ezért lehet sors-
döntő tehát ez az év, mert fel-
sorakoztak már mindannyian, 
akik egy leváltott balliberális, 
elszúrt világban nőttek fel, ma-

gukba szívták vagy örökölték 
fertőző levegőjét.

Egy olyan, már száz éve 
itt ólálkodó vírus ez, amire 
soha nem akarták megtalál-
ni az ellenszert, mert tud-
ták, hogy kicsit megszínezve, 
szivárványköntösben vagy 
ordasbőrbe bújtatva minden 
korban bevethető. Sorsdöntő 
ez az év, mert a magyarok jö-
vőjéről most még a magya-
rok dönthetnek. Rajtunk 
múlik, hogy így maradjon 
2022 áprilisa után is! Adjon 
Isten erőt és hitet, bölcses-
séget, hogy maradjon bizal-
munk az ősi erényben!

Tasó László

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

Kedves újévet köszöntő 
vámospércsiek! „A zene az kell, 
mert körülölel, és nem veszünk 
majd el” – néhány évvel ezelőtt 
e még felújítás előtt álló szín-
házteremben Önökkel együtt 

hallgathattam a 
Valahol Európá-
ban című musicel 
közismert dalát, 
amiből idéztem. 
Akkor még csak re-
ménykedtem, hogy 
a 2022-es esztendő 
vámospércsi közös-
ségi eseményeinek 
fő helyszíne, szen-
télye a kívül-belül 
teljesen megújult 
művelődési házunk 
lesz. Régi vágyunk 
vált valóra, és öröm-
mel jelenthetem, 
a munka nehezén 
túl vagyunk. De 
persze ez azt is je-
lenti, hogy a munka 
neheze csak most 
jön: át kell lelke-
sítenünk, be kell 
laknunk, meg kell 
elevenítenünk az 

épületet, hogy az üres helyből 
élő ház lehessen. Közben jöttek 
a drámai események… nem csak 
valahol Európában, hanem a vi-
lág egészén: a pandémia testet-
lelket rengető hullámai. Persze 

a járvány alatt sem engedtük és 
most sem engedjük el egymás 
kezét, nagy levegőt veszünk, és 
próbálunk kezdeni valamit a 
helyzettel. Megpróbálunk – el-
sősorban – vigyázni egymásra, 
óvni a legelesettebbeket.

Köztudott, hogy a zenének 
gyógyító hatása is van. A zene 
segít… Segít át-, meg- és túlélni 
nehéz szituációkat, legyen szó 
magányos zenehallgatásról vagy 
éppen koncerttermi zsongásról, 
szabadtéri fesztiválról. Engedjék 
meg, hogy egy orvost, a magyar 
Albert Schweitzer-t, Lénárd 
Sándort idézzem, aki a brazíliai 
dzsungelben indiánokat gyógyí-
tott, közben lefordította latinra a 
Micimackót, aminek akkora si-
kere lett, hogy ismét iskolai tan-
anyaggá vált a latin Amerikában. 
Szóval Lénárd Sándor írja: „Van 
olyasvalami, mint hangszomj 
vagy hanghonvágy? Nehéz a fe-
szültségnek nevet adni. Csak az 
biztos, hogy valami megnyug-
szik, valami feloldódik, valami 
történik egy zene folyamán. Az 
a jó érzésünk támad, hogy a le-
hetőségek határán járunk, hogy 
vannak végleges dolgok.”

A zene szeretete összehozza 
az embereket akkor is, ha az 
emberek nem lehetnek együtt. 
Becsüljük meg a mai alkalmat, 
hiszen ma zene is lesz, együtt 
is élhetjük át. Tartozom egy 
vallomással Önöknek. Hiszem, 
hogy egy év múlva ez az épü-
let jó gazdája lehet egy hang-
szernek. A hangszerek király-
nőjének, egy viktoriánus kora-
beli, kanadai orgonának, ami 
Varnus Xavér közbenjárásával 
és segítségével kerülhet Kö-
zép-Európába, Vámospércsre. 
Abban is hiszek, hogy tervünk 
közösségünk összefogásának 
gyümölcseként valósulhat 
meg, ezért hirdettünk ado-
mánygyűjtő akciót Fogadj 
örökbe egy orgonasípot cím-
mel. A mai alkalmon is vásá-
rolhatnak támogató jegyeket – 
minden adományt szeretettel 
és köszönettel fogadunk. Fek-
tessenek be a jövőbe, hiszen 
kezdeményezünknek már 
most nagy híre van, amiért pe-
dig összefogunk, maradandó 
értéket képvisel.

Hosszú évek óta zenével nyí-
lik az újév Vámospércsen. Szí-

vemben büszkeséggel sorolom 
azokat az előadókat, akik se-
gítettek minket ráhangolódni 
a mögöttünk hagyott évekre: 
Falusi Mariann, Illényi Katica, 
Keresztes Ildikó, Mészáros Já-
nos Elek, Szekeres Adrien és 
Varnus Xavér. 

Akinek ma a koncertjén 
részt vehetünk, univerzális te-
hetség: ugyanolyan otthonosan 
mozog a színházi deszkákon, 
mint a könnyűzene nagyszín-
padán, de akkor sem jön zavar-
ba, ha egy tévéműsor háziasz-
szonyaként vagy egy tehetség-
kutató mentoraként kell helyt 
állnia. Énekhangja lehetővé 
teszi, hogy a pop, funky, pop-
rock, diszkó, jazz és a musical 
megannyi változatában érvé-
nyeset tudjon adni, tehetsége, 
kitartása, alázata, jókedve, a 
szeretet ereje pedig abban se-
gíti, hogy immáron több évti-
zeden keresztül, folyamatosan 
megújulva jelen tudjon lenni. 
Az EMeRTon-díjas, az Év Éne-
kesnőjének is megválasztott 
Szulák Andreáról van szó, akit 
nagy szeretettel köszöntök 
városunkban. Megtiszteltetés 

számunkra, hogy a 2022-es év 
rendezvényfolyamát az ő hang-
jával indíthatjuk útra!

Álljunk meg, és emlékezzünk 
a mögöttünk álló évre! Emlékez-
zünk a sikereinkre és a kudarca-
inkra, a megszegett és betartott 
ígéreteinkre.  Arra, amikor a leg-
jobb kalandokban volt részünk, 
és amikor bezárkóztunk, hogy 
elkerüljük a csalódásokat. Való-
jában erről szól az utolsó és első 
napja. Kapunk még egy esélyt, 
hogy megbocsájtsunk, hogy 
jobbak legyünk, többet adjunk, 
többet szeressünk, éljünk. Ne 
töprengjünk azon, „mi lett volna 
ha”, örüljünk annak, ami jönni 
fog. Fogadjuk meg, hogy jobban 
odafigyelünk egymásra, jót ad-
junk egész évben.

Minden vámospércsinek bol-
dog, sikeres, egészségben eltöl-
tött, odafigyelésben gazdag új 
évet kívánok!

Ménes Andrea
polgármester

(A 2022. január 9-ei újévi 
koncerten elhangzott ünnepi 

beszéd)

A jövőnkről és a sorsunkról döntünk



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. december 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Tóth Ferenc E.V. 8352343211 4287 Vámospércs, Pacsirta utca 14. 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. 81 884

Kállai Henrik 8476351496 4287 Vámospércs, Tulipán utca 76. 55 720

Balogh Imre 8397165088 4287 Vámospércs, Tóth Árpád u. 45. 53 330
Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán utca 85/A 63 250

Összesen: 451 549

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. december 31-ei állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

SUN-SOLAR GREEN KFT. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 619 890
CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 5. 400 157

FUNDUS 2002 KFT. 12814422-2-09 4287 Vámospércs, Bocskai kert 
3055/9 hrsz. 212 215

KELET-ÉPSZER KFT. 14506468-2-09 4032 Debrecen, Apafi utca 47. Fszt/1. 103 664
SOSAR-BAU BT. 25013171-2-09 4287 Vámospércs, Tó utca 2. 119 038
BOBY CARP TEAM KFT.  4287 Vámospércs, Nagy utca 5. 109 023

Összesen: 1 563 987

Akik már nincsenek közöttünk:
Varga Imre

guba Sándor

SImon gáborné (aSztaloS Ilona)
oláh barnabáS

Kereszteltek:
KoSzoruS laura

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Világvándor – Berecz András 
harmadszor jön városunkba!

Különleges vendég tér meg vámospércsi hajlékába: Berecz 
András lép fel január 23-án, a magyar kultúra másnapján a Műve-
lődési Ház és Könyvtárban! Bár Budapesten született, a Kossuth-
díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató már az 
anyatejjel, még inkább az anyanyelvvel, az édesanyai szóval magá-
ba szívta a népi kultúra ízét. Az ízes beszéd mellett az első dalokat 
is tőle tanulta, aki a híres kunhegyesi táncos, tréfafa és nótafa, 
Tanka Gábor lányaként gazdag repertoárral rendelkezett. Berecz 
András későbbi Erdélyjárásain rengeteg néprajzi kincset gyűj-
tött össze, Erdélyjáróból lett világjáró néprajzos és mesemondó, 
akit Hollandiától Egyiptomig, óvodától a parókiáikig sok helyen 
örömmel fogadnak. „Legtöbbet a beszélni tudó emberektől me-
rítettem. Nem is csak mesemondóktól, hanem olyanoktól, akik 
mesét talán nem is tudtak soha. Viszont, ha kinyitották a szájukat, 
úgy tudtak beszélni, az ember elfelejtette, hogy ki és mi. Szálló 
szavakat tudtak mondani. Szavanként egész madársereget tudtak 
reptetni, tekerhetted a nyakad! Ezektől tanultam legtöbbet” – 
vallja a művész. Berecz Andrásnak közel húsz lemeze és tíz köny-
ve jelent meg; Zugló, Kunhegyes és Gyergyóremete díszpolgára, 
a Nemzeti Színház társulatának a tagja. A magyar néprajz mellett 
csuvas, román, indián és görög népköltészettel is foglalkozik. Az 
eseményen való részvétel ingyenes, maszkhasználattal, érvényes 
védettségi igazolvánnyal látogatható.

Gyermekorvosi rendelés
Tisztelt Városlakók!
A házi gyermekorvosi rendelés időpontjai a következőképpen 
alakulnak 2022. január elsejétől

Dr. Mechler Andrea

Hétfő 8-12 óra

Kedd 14-18 óra

Szerda 8-12 óra

Csütörtök 14-18 óra

Péntek 8-12 óra

Telefonszám 06-52-210-708

Helyszín Járóbeteg Rendelőintézet (Piac utca 4.)

Háziorvosi rendelés
Tisztelt Városlakók!
A háziorvosi rendelés időpontjai a következőképpen alakulnak 
2022. január elsejétől

Dr. Horváth Miklós Dr. Suba László

Hétfő 8-13 óra 13-18 óra

Kedd 13-18 óra 8-13 óra

Szerda 8-13 óra 13-18 óra

Csütörtök 13-18 óra 8-13 óra

Péntek 8-13 óra 13-18 óra

Telefonszám 06-52-252-827 06-52-556-807

Helyszín Egészségügyi Központ (Nagy utca 7.)

Védőnői szolgálat
Tisztelt Városlakók!
A védőnői szolgálat időpontjai a következőképpen alakulnak 
2022. január elsejétől:

I. Körzet II. Körzet

Üveges Andrea Iszákné Géresi Judit

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

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

Védőnői Tanácsadás gyerekek 
részére

szerda: 10 – 12:00

Védőnői Tanácsadás gyerekek 
részére

hétfő: 10 – 12:00

Csecsemő Szaktanácsadás
Szerda: 12:00 – 14:00

Rendel: Dr. Mechler Andrea 
házi gyermekorvos

Csecsemő Szaktanácsadás
Hétfő: 12:00 – 14:00

Rendel: Dr. Mechler Andrea 
házi gyermekorvos

Telefonszám: 06-52-211-137, 06-20-559-84-08

Vámospércsen tárgyalják meg az 
alföldet!

Rangos tudományos konferenciának és minifesztnek ad ott-
hont városunk március 4-én és 5-én, ugyanis a Fiatal Írók Szövet-
sége a megújult Művelődési Ház és Könyvtárban rendezni meg 
A magyar alföld poétikái című eseményét. „Jelentős siker, hogy 
az írószervezet városunk mellett tette le a voksát, így március 
első napjaiban 13 tudós tanácskozik majd az alföld kulturális, 
elsősorban irodalmi mibenlétéről. Érkeznek professzorok Bu-
dapestről, Debrecenből, Szegedről, de fiatal kutatók is előadnak 
majd. A rendezvény nyitott, bárki bekapcsolódhat, esténként fel-
olvasó színházi előadásra és filmvetítésre is hívjuk lakosainkat” 
– osztotta meg gondolatait Ménes Andrea polgármester. „A Fiatal 
Írók Szövetsége társelnökeként presztízskérdés volt számomra, 
hogy egy ilyen volumenű eseménynek Vámospércs legyen az ott-
hona, és ne a sokáig versenyben lévő Debrecen vagy Szeged. A 
konferencia és az előadásokból megjelenő könyv hosszú időre 
Vámospércshez köti majd az alföldről való gondolkodást. A két 
nap folyamán arra keressük a válaszokat, hogy az alföld-komple-
xum különböző korokból és szellemi irányzatokból (reformáció, 
ellenreformáció, nemzeti klasszicizmus, romantika, klasszikus 
modernség, realizmus) átsugárzó hagyományelemei hogyan hat-
nak kortárs és félkortárs irodalmi szövegművekben. Hiszen az 
Alföld a magyar emlékezettörténetben, a nemzeti önképben és 
fantáziában kezdettől fogva túlmutatott tájegységi, földrajzi és 
gazdasági mivoltánál” – fogalmazott Korpa Tamás főszervező. A 
konferencia a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásának kö-
szönhetően valósul meg.

2022-től életbe lépő kormányzati 
támogatások

Béremelések: Január elsejétől 200 ezer forintra nő a mini-
málbér és 260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér. Ez há-
romszoros emelkedést jelent a kormányzás kezdetéhez képest. 
Folytatódik az ápolói és az orvosi béremelési program is. Ma-
gasabb bérre számíthatnak a bölcsődei dolgozók, az óvónők, a 
tanárok, a szociális és kulturális ágazatban dolgozók, emellett a 
katonák és a rendvédelmi feladatokat ellátó hivatásos állomány 
tagjai is.

Adócsökkentések: A kormány továbbra is az adócsökkentés 
politikáját folytatja. Ezért 17-ről 13 százalékra csökken a munkál-
tatók által fizetett közteher. Ez nagyobb mozgásteret biztosít a 
vállalkozásoknak a jövőbeni béremelésekhez. Emellett csökken 
az ekho, mérséklődik a kisvállalati adó, valamint meghosszabbít-
juk a kis- és középvállalkozások kedvezményét a helyi iparűzési 
adóban.

Plusz támogatás idős és fiatal honfitársainknak: Egy 
régi adósságot törlesztünk azzal, hogy visszaépítjük a 13. havi 
nyugdíjat. Emellett januártól minden nyugdíj emelkedik 5 szá-
zalékkal. A 25 év alatti fiataloknak mostantól nem kell jövede-
lemadót fizetniük. Az adókedvezmény a bruttó átlagkereset 
szintjéig érvényesíthető. Ilyen intézkedés korábban nem volt, 
ez átlagosan 40 ezer forintos pluszt jelenthet több százezer fi-
atalnak.

Több támogatás a családoknak: Mivel a gazdaság erősödik, 
ezért életbe léphet a családi adóvisszatérítés. Ez azt jelenti, hogy 
a gyermeket nevelő családok visszakapják a 2021-ben befizetett 
jövedelemadójukat a bruttó átlagkereset adószintjéig. 6-ról 12 
ezer forintra nő a babakötvény támogatása, emellett továbbra is 
elérhető a babaváró támogatás, mint ahogy az otthonteremtési 
támogatások széles köre is. Elindult az eddigi legnagyobb nap-
elem-telepítési program is, jelentős állami támogatás mellett.

Közlemény
Tisztelt Vámospércsiek! Az Országos Oltási Munkacsoport 

utasítása alapján 2022. január hónapban a Rendelőintézetben is 
lehetőség nyílik az 1., 2. vagy 3. oltás felvételére előzetes regiszt-
ráció nélkül. Minden héten csütörtökön és pénteken 14-18 óra 
között, valamint minden szombaton 10-18 óra között. Helye: Ren-
delőintézet Nappali Kórház (I. emelet) 4287 Vámospércs, Piac u. 
4. Vakcinák: Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm.

Keressük az Év Vámospércsi Fáját!
Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi 

Közművelődési Egyesület tavaly a Vámospércs Hét Csodája moz-
galommal igyekezett felhívni lakóink figyelmét helyi értékeinkre. 
A felhívásra különböző kategóriákban 67 javaslat érkezett. Ez a 
minden várakozást felülmúló nagy szám arra sarkallja a szervező-
ket, hogy idén, más formában, újabb honismereti akciót hirdesse-
nek. „Ezúttal arra kérjük lakosainkat, hogy tegyenek javaslatokat 
az Év Vámospércsi Fája címre. A Hajdú Portyák során nem győz-
tünk rácsodálkozni, hogy mennyi kincset rejtenek a települést 
övező erdők, kertek, udvarok. A közvetlen környezetünkben élő 
fákra és általában a természet fontosságára, mindennapi életünk-
ben betöltött szerepére szeretnénk felhívni a figyelmet. A fák 
ökológiai fontosságára, hasznosságára nem emlékeztethetjük ma-
gunkat elégszer! A fák hasznosságuk mellett szépek, nyugalmat 
árasztanak, számos jelképiség kapcsolódik hozzájuk, gondoljunk 
csak az életfa szimbólumra” – osztotta meg gondolatait Ménes 
Andrea polgármester. A versenybe bárki nevezhet egy számára 
kedves fát, amelynek érdekes története van, személyes élmények, 
emlékek kapcsolódnak hozzá, vagyis szerepet játszik a körülötte 
élők életében. Megkötés nélkül nominálható bármilyen fa (erdei, 
díszfa, gyümölcsfa stb.). A nevezéseket a vamospercs.kulturalis@
gmail.com címre várjuk. A nevezésnek tartalmaznia kell 1-2 fo-
tót és egy rövid leírást a fáról (miért ajánlják az adott növényt), 
valamint a fa helyét is közölni szükséges. A jelöltek között ápri-
lis 22-én, a Föld Napján hirdetünk győztest. Nevezési határidő: 
március 31.

Pályázati felhívás személygépkocsi 
értékesítésre

Vámospércs Városi Önkormányzat pályázati eljárás keretében 
eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő Chevrolet Cruze LT+ 
2.0 D. típusú (2012. évjárat, 1 990 ccm, diesel, 120KW, 270 000 
km, végig szervizelt, de jelenleg nagy- és költséges javításra váró) 
személygépkocsit. A részletes pályázati dokumentáció – mely tar-
talmazza a jármű szerviz történetét, a szakszervíz által készített 
jelenlegi állapotfelmérést és javítási ajánlatot is – 20 000 Ft (szám-
laszám: Vp.Önk. 61400007-10004737) átutalásának igazolását kö-
vetően kerül megküldésre a pályázó által meghatározott e-mail 
címre. A pályázati dokumentációért megfizetett összeg a nyertes 
pályázó esetében a vételárba beszámít, a többiek esetében – az 
ajánlatok bontásának napjától számított 8 napon belül – visszafi-
zetésre kerül. A személygépkocsi 2022.01.28-án 10:00 –10:30 óra 
között tekinthető meg a Béke u. 1. belső parkolójában. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2022.02.03. 16:00 óra. Az ajánlatok bon-
tásának időpontja: 2022.02.04. 10:00 óra. A pályázat elbírálásának 
szempontja: a legmagasabb összegű ajánlat.

 Héjjas Lászlóné
Rinyu Sára Emília

1955-2021

halálának 1. 
évfordulójára

„Nem vársz már senkit ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben Érted él,

egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc egy végtelen szeretet,

amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek
szívből szeretünk, s nem feledünk Téged”

Szerető lányaid, vejeid, unokáid.

Köszönetet mondunk

Vámospércs Városi Önkormányzatnak, a Vámospércsi 
Református Egyházközségnek és mindenkinek, aki,

Oláh BarnaBás

ravatalánál megjelent, sírjára koszorút és virágot helyezett.
A gyászoló család

A szelektív hulladék begyűjtésének napjai 2022-ben:

jan. febr. márc. ápr. máj. jún.

19-20 16-17 16-17 20-21 18-19 15-16

júl. aug. szept. okt. nov. dec.

20-21 17-18 21-22 19-20 16-17 21-22



A Vámospércsi Hírek 2020. 
decemberi számában közöl-
tük Dékány Zsuzsa néni visz-
szaemlékezéseit az Életem 
című időszakos rovatunk nyi-
tódarabjaként. Ezúttal Fényi 
Gáborné Bicskei Ilona életébe, 
főként tartalmas és küzdelmes 
gyermekkorába nyerhetünk 
betekintést. Köszönjük, hogy 
megosztotta velünk emlékeit, 
jó egészséget és szeretetteljes 
éveket kívánunk neki!

Vámospércsi Hírek: A díj-
átadón elhangzott laudáció 
utolsó sora a következő volt: 
„célja, hogy minél több, tehet-
séges labdarúgót neveljen ki 
Vámospércsnek és a futball 
világának, és minél több fia-
talt készítsen fel az életre.” A 
sport, a tehetséggondozás és a 
sport segítségével az életre való 
felkészítés szép, egyben kihí-
vásokban bővelkedő vállalás. 
Kezdjük is az elején: Ön hon-
nan kapta a sport szeretetét, 
sportos családba született?

Komádi István: Családom 
férfi tagjainál a labdarúgás min-
dig jelen volt többé-kevésbé, így 
már egészen pici gyerekként 
elkezdték velem rúgatni a bőrt, 
emiatt igen korán eldőlt, hogy 
én is a labdarúgás bűvkörébe 
kerülök. Labdarúgó edzői mi-
voltomra hivatásként tekintek 
hiszen – ha szigorúan nézzük – 
az edző egy pedagógus. Nagyon 
fontos, hogy ez a pedagógus mit 
közvetít a sportolói és a külvi-
lág felé. Olyan embernek kell 
lennie, akire felnéznek a labda-
rúgók. Viszont ezt a tiszteletet 
nem megkövetelni kell, hanem 
kiérdemelni. Amennyiben ez 
sikerül, akkor lehet hatékonyan 
„nevelni”, mivel, ugye, mi edzők, 
nem csak edzést tartunk a fiata-
loknak, hanem teljes értékű em-
bert nevelünk a sport által. Hi-
szen a sport a játék alatt tanítja 

meg az embert rövid idő alatt a 
legfontosabb polgári erényekre: 
az összetartásra, az önfeláldozás-
ra, az egyéni érdek teljes aláren-
delésére, a kitartásra, a tettrekés-
zségre, a gyors elhatározásra, az 
önálló megítélésre, az abszolút 
tisztességre és mindenekelőtt a 
„fair play”, a nemes küzdelem 
szabályaira. Az élet is ezekből 
áll. Vallom, hogy egy jól „nevelt” 
sportoló az élet bármely terüle-
tén meg fogja állni a helyét.

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen volt a hangulat a Bocs-
kai SE ifijében, majd később a 
nagycsapatban? Mikor figyelt 
fel Önre Oláh Sándor edző? 

Komádi István: Mindig sze-
retettel gondolok vissza azokra 
az évekre. Más volt akkor játé-
kosként, más most edzőként. 
Az ember nézetei, elvei sokat 
változnak az évek során. Egy 
remek, összetartó és szerethető 
társaság volt az akkori ifjúsági 
és a felnőtt csapat is. Kb. 17-18 
éves lehettem, amikor elkezd-
tem a felnőtt csapat edzéseire 
járni Oláh Sándor meghívására. 
Az ezt követő néhány évben a 
különböző sportsérülések sem 
kerültek el, valamint miskolci 
tanulmányaim miatt sajnos már 
nem tudtam a csapattal elegen-
dő időt tölteni, ezért döntenem 
kellett. Abban az időszakban 
teljesen felhagytam az aktív 
labdarúgással. 

Vámospércsi Hírek: A 
középiskola és a technikum 
elvégzése után nagy fordulat 
következett be az életében: fel-
vételt nyert a Miskolci Rendé-
szeti Szakközépiskolába. Mi-
ért döntött a rendőr szakma 
mellett? A sport megkövetelte 
fegyelemnek, rendszeretetnek 
van ebben szerepe?

Komádi István: Már a tech-
nikumi éveim közben éreztem, 
nem biztos, hogy hosszú távon 
érdeklődést fogok mutatni a 

logisztika iránt, így váltanom 
kellett. Hogy a fegyelemnek és 
rendszeretetnek van-e szerepe? 
Nos, minden bizonnyal igen. 
Aki dolgozott labdarúgóként 
a kezeim alatt megtapasztalta, 
hogy a rendre, a fegyelemre, 
a tisztesség és becsületesség 
alapköveire építem a munkám, 
ezt közvetítem, és az életemet 
is ezen elvek szerint élem a csa-
ládommal.

Vámospércsi Hírek: Mi 
motiválta, hogy kutyás rend-
őrré képezze magát? Kíváncsi 
vagyok, milyen az, amikor az 
ember kollégája egy intelligens 
eb? Hogyan tudnak együtt 
dolgozni? A szolgálati kutya, 
gondolom, gazdája minden 
rezzenésére figyel. Ez fordítva 
is igaz?

Komádi István: A kutyák 
iránt mindig komolyan érdek-
lődtem. Lényegében egy új fe-
jezetet és ezzel egy új célt adott 
az életemben, hivatásomban. 
Nagyon hálás vagyok ezért a 
lehetőségért, és igyekszem is 
a legjobbat kihozni magamból 
és négylábú társaimból. Ahhoz, 
hogy az apró ,,rezzenéseket”, 
viselkedésváltozásokat észre-
vegyük a kutyákon, részben 
idő és tapasztalat kell, részben 
pedig hozzáértés. Idővel az 
ember és kutyája egyre inkább 
egymáshoz csiszolódik, és ez a 
kapcsolat az évek során barát-
sággá fokozódik. Gondoljunk 
bele, ha itthon tartózkodom, 
a kutyáim is itthon vannak, ha 
dolgozni megyek, a kutyáim is 
jönnek velem, ha nyaralni me-
gyünk, a kutyák oda is jönnek. 
A családom teljes értékű család-
tagként kezeli őket, én pedig 
teljes értékű társként tekintek 
rájuk, így mindenki tolerálja, 
hogy velük is kell időt töltenem. 
Gyakorlás és feladat-végrehajtás 
közben kölcsönösen figyelünk 
egymásra, illetve a körülöttünk 

történő eseményekre, ezek az 
események különböző reakci-
ókat váltanak ki belőlünk, és 
ez az, amit le kell reagálnunk a 
legmegfelelőbb módon. Ezek 
lehetnek előre begyakorolt re-
akciók és lehetnek ösztönösek. 
Hogy mennyire is figyelünk 
egymás rezzenéseire, mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy fe-
leségem nagyobb biztonságban 
tud, ha a kutyáimmal megyek el 
dolgozni, mint hogyha egy kol-
légámmal lennék.

Vámospércsi Hírek: Van 
abban valami felemelő, ami-
kor az ember gyermekkori 
klubjába edzőként tér vissza. 
Milyenek a mai gyerekek? Sike-
rül őket megfogni az agyondi-
gitalizált világban?

Komádi István: Minden 
korosztálynak megvannak a 
maga sajátosságai. A mai gye-
rekek már mások, mint mi vol-
tunk. Ez nem az ő hibájuk, hi-
szen az őket körülvevő világ is 
nagyon megváltozott. Edzőként 
ehhez kell alkalmazkodnunk és 
„megfogni” a labdarúgásnak 
őket. Ez nagy kihívás, hiszen ma 
már rengeteg más elfoglaltságot 
találhatnak maguknak. Nem-
régiben az egyesülettel úgy 
döntöttünk, hogy az ovis és a 
kisiskolás labdarúgó csapatokat 
én fogom irányítani a jövőben, 
aminek nagyon örülök. Kaptam 
egy új impulzust ezáltal. Gyere-
kekkel dolgozni felemelő érzés, 
mivel itt semmi nem fontosabb 
a játék öröménél, egyben óriási 
felelősség, hiszen ebben a kor-
ban lehet igazán meggyőzni a 
gyerekeket arról, hogy a labda-
rúgásnak szüksége van rájuk, 
és nekik is szükségük van a lab-
darúgásra. A cél itt: megszeret-
tetni a testmozgást, a sportot, 
a labdarúgást, ezáltal fejlesz-
teni a gyermek személyiségét, 
de talán a legfontosabb az ér-
tékteremtés. Nagyon fontos a 

gyerekeket körülvevő közeg, a 
pozitív támogató légkör, emiatt 
nagy figyelmet fogok fordítani 
a szülőkkel történő kapcsolat-
tartásra, és minél több csapat 
körüli tevékenységbe be kívá-
nom vonni őket.

Vámospércsi Hírek: Van-
nak olyan tanítványai, akik 
már bemutatkozhattak a 
felnőtt csapatban, akár más 
klubokban igazolt játékosként 
pallérozódnak?

Komádi István: Egyesüle-
tünk elsősorban saját utánpót-
lásából ,,gazdálkodik”. Felnőtt 
csapatunk nagy részét, saját ne-
velésű játékosaink alkotják, akik 
nagy része természetesen ne-
velkedett a kezeim alatt. A lab-
darúgáshoz hozzátartozik, hogy 
nem csak érkeznek a játéko-
sok, de olykor távoznak is más 
klubhoz, így ez nálunk sincs 
másképpen. Természetesen az 
érkezőknek jobban örülünk, a 
másik esetben azért legalább az 
egyik szemünk mindig sír. 

Vámospércsi Hírek: 2015-
ben kötött házasságot Szabó 
Enikővel, aki a helyi óvoda 
megbecsült pedagógusa, napi 
szinten gyermekekkel foglalko-
zik. Ráadásul gyermekáldás-
ban is részesültek, egy kisfiú és 
egy kislány édesapja. Hogyan 
érzi most magát? Milyen to-
vábbi tervei vannak?

Komádi István: A 2015-ös 
és az azt követő évek számomra 
rendkívül sok boldogságot és 
izgalmat hoztak, hiszen ezek az 
otthonteremtés és a családala-
pítás évei voltak. A feleségem 
rendkívül elhivatott a munkája 
iránt, végtelenül hisz abban, 
amit csinál. Folyamatosan a 
tökéletességre törekszik. Nem 
ismer félig elvégzett munkát, 
sem a munkahelyén, sem pedig 
otthon. Nagyon büszke vagyok 
rá. Gyermekeink, Zsombor (5) 
és Zoé (2) a Vámospércsi Óvo-
da ovisai. Zsombi nemrégiben 
csatlakozott egyesületünk ovi 
foci csapatához, így egyelőre 
úgy néz ki, a nyomdokaimba 
lép. Zoé hobbija még keresés 
alatt áll, de annyi már most lát-
szik, hogy táncolni nagyon sze-
ret. Egyébként évente visszatérő 
vendég vagyok a Vámospércsi 
Óvodában különböző jeles na-
pokon (állatok világnapja, köz-
lekedési nap, gyereknap) tartott 
kutyás bemutatók apropóján. 
Természetesen örömmel telje-
sítem ezeket a kedves meghívá-
sokat. Nagyon sok megkeresést 
szoktunk kapni a környékbeli 
településektől és Debrecenből, 
illetve civil szervezetektől is, 
amiket nagy örömmel teljesí-
tünk. Szeretnénk élményeket 
nyújtani a kilátogató gyerekek-
nek és felnőtteknek egyaránt.

Vallom, hogy egy jól „nevelt” sportoló az élet bármely területén meg fogja állni a helyét

Vámospércsi Hírek: Komor 
Csaba református lelkipásztor 
2019-től teljesít szolgálatot vá-
rosunkban. Beiktatására 2021. 
augusztus 15-én került sor. Ho-
gyan érzi magát Vámospércsen 
tiszteletes úr? Ha jól tudom, 
nagycsaládos, három gyerme-
kes időszámítása már ehhez a 
településhez köti.

Komor Csaba: Az elmúlt 
években különösen nehéz idő-
szakot élhettünk meg mindnyá-
jan a járványhelyzetnek miatt, 
és ez nem kedvezett a közössé-
geknek, a gyülekezetnek sem. A 
2020 novemberére tervezett lel-
készbeiktatás alkalmát is el kel-
lett halasztanunk, de Istennek 
hála, a nyár folyamán megtart-
hattuk az ünnepélyes alkalmat. 
A tavalyi évben, családunkban 
nemcsak ennek örülhettünk, 
hanem harmadik gyermekünk 
megszületésének is, ami való-
ban kimondhatatlan boldogság 
számunkra. Mindezek mellett 
nagyon jó megtapasztalni, hogy 
a gyülekezet formálódása, fej-
lődése jó irányt mutat. Új hét-
közi alkalmak indultak el, új 
gyülekezeti tagok jelentek meg 
a közösségben. A szeretettel-
jes együttlétek jó lehetőséget 
teremtenek hitünk elmélyíté-
sére, a gyülekezetépítésre. Ösz-
szefoglalva tehát: jól érezzük 
magunkat Vámospércsen és a 
gyülekezetben is.

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen egyházi, ifjúsági esetleg 

családi alkalmak várhatóak 
az előttünk álló évben? Öröm-
mel konstatáljuk, hogy január-
tól a gyermekistentiszteletek is 
újraindulnak.

Komor Csaba: Eddigi gyü-
lekezetépítési stratégiánkban is 
kiemelt figyelmet kaptak a fia-
tal családosok, de természete-
sen minden nemzedék fontos 
számunkra. Ennek megfelelően 
2022-ben folytatódnak a Baba-
mama kör alkalmai, az óvodai 
és iskolai hitoktatás, a konfir-
máció előkészítő fiataloknak és 
felnőtteknek is, az ifjúsági kör, 
valamint a Nyugdíjasok biblia-
órája. Idén tavasszal szeretnénk 
útjára indítani a Harmincasok-
negyvenesek körét, mint új cso-
portot, de figyelmet fordítunk 
majd a testmozgásra is egy gyü-
lekezeti íjászkör elindításával. 
Tavaly év végén jelent meg az 
új református énekeskönyv, s 
ezen felbuzdulva jó lenne lét-
rehozni egy zenei szolgálattevő 
csoportot, vagy akár újjáélesz-
teni a gyülekezeti énekkart. A 
gyermekistentisztelet is újra-
indult vasárnaponként, párhu-
zamosan a templomi istentisz-
telettel. Ez annak köszönhető, 
hogy néhány buzgó, lelkes gyü-
lekezeti tag örömmel vállalta a 
gyermekek közötti szolgálatot. 
Így az úrvacsorás alkalmak és 
ünnepi istentiszteletek kivéte-
lével minden vasárnap várjuk 
fiatal gyülekezeti tagjainkat 
gyer mek is ten tisz te let re. Ebben 
az évben kirándulásokat és tá-
borokat is tervezünk gyüleke-
zetünk számára, hogy ilyen for-
mában is lehetőséget adjunk a 
közösség megélésére.

Vámospércsi Hírek: Az 
egyházközség egyik új, gaszt-
ronómiai és szellemi ismeret-
közvetítő közösségi alkalmai 
a Borkóstolós Zenés Estek, 
amiken Ön a sommelier. Hon-
nan jött az ötlet, milyen borvi-
dékeket barangolhatunk be? 
És természetesen: az ízlelés és 
megismerés kettőséhez hogyan 
viszonyul a zene?

Komor Csaba: Az asztalkö-
zösség mindig jó lehetőséget 
biztosít a beszélgetésre, egy-
más megismerésére. A kötet-
len együttlét mellett azonban 
a Borkóstolós Zenés Estéken 

megismerkedhetünk a változa-
tos magyar borvidékek külön-
féle boraival, hiszen minden 
alkalommal egy borvidék egy 
pincészetének 7-8 tételét kós-
tolhatják végig a résztvevők. 
Különleges missziói alkalom 
ez a gyülekezetben, hiszen 
megszokott igei alkalom nincs 
az estéken, azonban a lelki 
mozdulást mégis nagyban se-
gíti a keresztyén könnyűzene, 
a közös éneklés, ami ismét csak 
beszélgetésre, közösségformá-
lásra indít mindenkit. Ez egy 
nagyjából havi rendszerességű 
nyitott alkalom, ahol a gyüle-
kezetbe nem tartozók is hamar 
otthon érezhetik magukat.

Vámospércsi Hírek: 
Vámospércsen a református 
oktatás négy évszázados ha-
gyományokra megy vissza. 
Több jeles prédikátor és tanító 
működött településünkön, elég 
csak Tyukodi Márton, Debrece-
ni Gele János és Debreceni Ka-
locsa János 17. századi szemé-
lyiségekre gondolnunk, akik 
a peregrinációból hazatérve 
Vámospércsen kamatoztatták 
Nyugat-Európában szerzett 
tudásukat. Törekednek arra, 
hogy ismét elindítsák a feleke-
zeti oktatást a településen?

Komor Csaba: Bocs-
kai Istvánnak köszönhetően 
Vámospércs is hajdúvárossá 
vált, ahol református templom 
és iskola is épült. A Vámospércsi 
Református Egyházközség ala-
pítási éve 1610. Nem sokkal ké-
sőbb a református oktatás, ne-
velés is megkezdődött a telepü-
lésen. Fiú és lány iskola is épült, 
az évszázadok folyamán több 
is, mert szükség volt rá. A Deb-
receni Református Kollégium-
mal folyamatos volt a szakmai 
együttműködés, hogy mindig 
korszerű és minőségi legyen 
az iskolai oktatás, nevelés. Így 
volt ez egészen 1948-ig, amikor 
számos más iskolához hasonló-
an a Vámospércsi Református 
Általános Iskolát is államosí-
tották. Ennek köszönhetően 
közel 340 év után a református 
felekezeti iskola megszűnt, s 74 
év szünetet követően, terveink 
szerint 2022 szeptemberében 
újra református iskolája lehet 
Vámospércsnek. Úgy érezzük, 

hogy szükség van rá. A refor-
mátus köznevelés országszerte 
bizonyított, jó minőséget tud 
felmutatni, melyet szeretnénk 
helyben megadni a gyermekek-
nek. 

Vámospércsi Hírek: Mik a 
fő irányelveik? Mikor kezdené 
meg működését az új intéz-
mény? Mik a rövid és középtá-
vú célkitűzéseik?

Komor Csaba: Egy jól mű-
ködő református iskolának a 
legfőbb irányelve a közösség. 
A közösség megélése a tanu-
lásban, a hétköznapokon, az 
ünnepen, a játékban, az ének-
lésben, a sportban, egymás 
elfogadásában. Olyan iskolát 
igyekszünk megvalósítani, ahol 
a családias légkör mindenna-
pos, ahová reggelente szívesen 
jönnek a gyerekek és délután 
noszogatni kell őket, hogy ha-
zainduljanak. Célunk, hogy 
a diákokkal megszerettessük 
a tanulást, hogy tudásvágyuk 
egyre erősödjön. Mindemel-
lett olyan pedagógusi példát 
szeretnénk a gyerekek elé élni, 
melynek köszönhetően ők ma-
guk is hitben élő, hazájukat és 
embertársaikat szerető, sok-
oldalúan tájékozott, tevékeny 
emberekké válnak. Az állami 
és egyházi törvények által sza-
bályozott működési keretek kö-
zött széles palettát szeretnénk 
kínálni a gyermekek számára 
a szakkörök, egyéb művészeti 
és sport foglalkozások terén. 
A jövőben reménység szerint 
együttműködünk majd a Deb-
receni Református Kollégium 
Dóczy Gimnáziumával is, hogy 
tanulóink bepillantást nyerhes-
senek a gimnáziumi lét világá-
ba is, egy-egy szakkör, közös 
program révén. Terveink sze-
rint ez év szeptemberében és 
a jelentkezés függvényében 1. 
és 2. évfolyamos osztályokkal 
indítanánk az iskolát felmenő 
rendszerben. Fontosnak tartjuk 
az anyanyelv mellett az idegen-
nyelv-tanulást is, ezért már első 
osztályban lehetőséget biztosí-
tunk a játékos angol nyelvi fog-
lalkozásokra. Az lelki nevelés, 
hitélet kiemelkedően fontos 
számunkra, ezért minden nap 
rövid, közös énekléssel, lelki 
elcsendesedéssel indul majd.

A református köznevelés országszerte bizonyított!

Vámospércs lakói áhítat-
tal készülődtek a karácsony 
közeledtére. A készülődés 
során nemcsak a település ut-
cáit, tereit, közintézményeit 
díszítették fel az ünnephez 
méltóan, hanem a lelküket is 
ráhangolták a szépre, a jóra, 
az örömre, ezért adventi va-
sárnapokon Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzat, a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület és a Vámospércsi Re-
formátus Egyházközség szerve-
zésében lélekemelő programok 
várták lakóinkat. „Adventi ko-
szorúkat és kopogtatókat készí-
tettünk, zenés istentiszteleten 
vehettünk részt, mézeskalácso-
kat dekorálhattunk, halászlevet 
kóstolhattunk egyenesen az üst-
ből, tetszetős dekorációkkal öl-
töztettük fel a főterünket, ahol 
idén is várta a jó gyerekeket a 
Mikulás, a templomban pedig 
helyi csoportjaink zenei szolgá-
lattal adóztak a legnagyobb ke-
resztény ünnep előtt. Hiszem, 
hogy adventi programjaink va-
lóban erősebb közösséggé ko-
vácsolnak minket, gyerekeket 
és felnőtteket” – fogalmazott 
Ménes Andrea polgármester. 
A Karácsonyi Hangolódás köz-
ponti eseményére, a Mindenki 
Karácsonyára december 20-án 
került sor a felújított Művelődé-
si Házban.  Közel 100 gyermek, 
pedagógus és a Kölcsey-díjas 
Búzavirág Gyermekkar adott 
karácsonyi műsort, de felléptek 

a Somogyi László Gábor vezette 
Fintorgó Gyermekszínjátszó 
Csoport tagjai is, valamint kará-
csonyi énekválogatással készült 
a 2021-ben Vass Lajos Nagydíjjal 
kitüntetett Vámospércsi Nép-
dalkör is, az est fénypontja pe-
dig Fekete Nándor orgonamű-
vész koncertje volt. Köszönjük 
Ménes Andrea polgármester 
asszonynak, Somogyi László 
Gábor alpolgármester úrnak, 
Komor Csaba lelkipásztor úr-
nak, Vámospércs Város Önkor-
mányzatának, a Pircsike Köz-
művelődési Egyesület tagjainak, 
a Vámospércsi Református Egy-
házközségnek, a Művelődési 
Ház és Könyvtár, valamint az 
Élelmezési Intézmény dolgo-
zóinak, a második és harmadik 
évfolyam diákjainak, valamint 
a felkészítő pedagógusoknak: 
Dankóné Bicskei Ágnesnek, 
Gyarmatiné Bereczki Noémi-
nek, Hetey Lajos Csabánénak, 
Nagy Judit Ildikónak, Ottó 
Máriának, Sarudniné Oláh Eni-
kőnek, Soltész Szilviának és 
Vizi Angelikának. Külön hála 
Ludmanné Németh Marianná-
nak, aki az iskolai műsor író-
ja és a darab rendezője volt, 
Gyarmati Attila igazgató úrnak, 
Ráczné Stummer Ibolyának és 
a Búzavirág Gyermekkarnak a 
kórusénekért, Francz Vilmos 
Ákosnak a szép díszletért, Mol-
nár Editnek, Dorogi Balázsnak, 
Abuczki Istvánnak a technikai 
segítségért.

Újra együtt a Mindenki 
Karácsonyán
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