
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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Legfőbb érték az ember – Polgármesteri Napló

Az összehasonlító vizsgála-
tok szerint Európában a ma-
gyar kormány költi családtá-
mogatásra arányosan a legtöb-
bet az állami költségvetésből, 
vagyis a pénzügyek nyelvén is 

fontosnak tartja a 
gyermekeket és a 
családokat. A több 
kormányzati cik-
luson átívelő cél 
olyan körülmények 
megteremtése Ma-
gyarországon, hogy 
a családok merje-
nek gyermekeket 
vállalni. „Az lehe-
tetlen, hogy ide-
gen felnőttekkel 
pótoljuk a hiányzó 
magyar gyereke-
ket. Nem akarunk 
bevándorlóország 
lenni” – fogalma-
zott néhány nap-
ja Orbán Viktor 
miniszterelnök. 
Hosszú és küzdel-
mes út vezetett a 
2010-es demográ-
fiai mélypontról a 
fény felé. „A család 

a bölcső, a gyermek a jövő” – 
idézhetjük Novák Katalint, aki 
hamarosan Magyarország első 
női köztársasági elnöke lesz. 
Mi mást is szerethetnénk mi 
mindannyian, akik a közössé-

gért, közös ügyeink sikeréért 
küzdünk, ha nem azt, hogy jól 
és szépen élhessenek gyerme-
keink, szüleink, nagyszüleink. 
Ma az a hagyományos család, 
mely a keresztény élet és kultú-
ra egyik alapköve – támadások 
kereszttüzében áll. Romboló 
erők dolgoznak azon, hogy a 
családokat szétszakítsák, a kö-
zösségeket tönkre tegyék, a 
fiatalokat eltántorítsák a gyer-
mekvállalástól.  Önök azonban 
ne feledjék, csak a tisztességes 
szándék adhat tiszteletre méltó 
célokat és értékeket életünk-
nek! Az ország is, a lakóhely is, 
a kis közösség is olyan, mint 
a család: rajtunk múlik, mi-
lyenné tesszük életünket. Raj-
tunk múlik, hogy felelősséget 
vállalunk-e egymásért, vagy a 
széthúzás útját járjuk. Rajtunk 
múlik, hogy megbecsüljük-e 
egymás teljesítményét, vagy 
inkább az irigység vezeti lépte-
inket. Rajtunk múlik, hogy egy-
más segítségére sietünk-e, vagy 
ehelyett jajveszékelünk inkább. 
Önkormányzatunk és Képvi-
selő-testületünk, összhangban 
a Magyar Kormánnyal, olyan 

helyi szociális rendeletet foga-
dott el a 2019-es önkormány-
zati választásokat követően, 
amely minden korábbinál szé-
lesebbre tárta az igényelhető 
támogatások számát és össze-
gét. Nekünk, önkormányzati 
vezetőknek kicsiben, a helyi 
igényekhez igazodva kell azon 
munkálkodnunk, hogy közössé-
günk önsegítő és önsorsjobbító 
lehessen. Ezért emeltük meg a 
gyógyszertámogatást, bizonyos 
feltételek megléte mellett ren-
delkezésre áll a rendkívüli te-
lepülési támogatás, a lakhatási 
támogatás, a 60. életévet betöl-
tött személyek támogatása és a 
köztemetés. Az óvoda- és isko-
lakezdési támogatás kiegészült 
a bölcsődések támogatásával, 
minibölcsőde jött létre. Új tá-
mogatási nemként került beve-
zetésre a pénzbeli tüzelő támo-
gatás, a kelengyetámogatás, a 
tanulmányi ösztöndíj. A lokális 
szociális erőfeszítések kiegé-
szülnek az országos támogatási 
rendszerekkel: a családok ott-
honteremtési kedvezményei-
vel, a családi adókedvezmény-
nyel, az anyasági támogatással, 

a munkavédelmi akcióval, az 
első házasok kedvezményével, 
az étkezési térítési díjkedvez-
ménnyel, a gyermekek után 
járó szabadsággal, a tankönyv-
támogatással, a rezsiárak féken 
tartásával, a nagycsaládosok 
autóvásárlási kedvezményével, 
a babaváró és felújítási támoga-
tással és még sorolhatnánk. 

Mindenki láthatja, érezheti, 
tapasztalhatja azt, hogy a világ 
pillanatról pillanatra változik. 
Ebben a puskaporos és védő-
maszkos világban csak az a ve-
zetés tud életképes maradni, 
amelyiknek határozott, mar-
káns víziója van a magyarok 
helyéről, szerepéről, stratégiá-
járól Európában. Képes és tud 
érvényes válaszokat adni legna-
gyobb közös kihívásainkra: a vi-
lágjárványra, a klímaváltozásra, 
a minket fájón érintő ukrajnai 
politikai zűrzavarra, a terem-
tett világ és a magyar családok 
védelmére! 

Február van: még benne 
vagyunk a télben, de már lát-
szódik a tavasz fénye, amit a 
nyár lobogása követhet. Febru-
ár van, és míg Nyugat-Európa 

egyes országaiban (például Né-
metországban) kritikus színt 
alá esett a gáztározókban tárolt 
gáz mennyisége és energiavál-
ság bontakozott ki, négyszer-öt-
ször magasabb gáz- és villany-
árakkal, addig Magyarországon 
az újév a következő intézkedé-
seket hozta el: meghosszabbí-
tott hitelmoratórium, 200 ezer 
forintos minimálbér, nyugdíj-
prémium, 13. havi nyugdíj; 25 
év alatti fiatalok mentesülése a 
személyijövedelemadó-fizetés 
alól, családi adóvisszatérítés, 
alapvető élelmiszerek árstopja, 
benzinár-stop. 

Kívánom, hogy az előttünk 
álló időszakban is merítsünk 
erőt az egymás iránti gondos-
kodásból, szeretetből; használ-
juk ki a mindennapi életünket 
segítő intézkedések nyújtotta 
lehetőségeket, merjünk és tud-
junk biztos alapokról tekinteni 
a jövő felé! Nálunk legnagyobb 
érték az ember, Magyarország 
pedig az első!

Ménes Andrea
polgármester

„Számomra ez a térség mindennél előrébb való”
Vámospércsi Hírek: Há-

rom diplomával, két állam-
titkári pozícióval 18 éve kép-
viseli térségünket az ország 
házában. Mondhatjuk azt is, 
eddigi képviselői mandátu-
mának hosszát figyelembe 
véve: betöltötte a 18-at, nagy-
korú lett. Kevés embernek 
adatik meg a sokszori újravá-
lasztás. Kiemelne mindegyik 
ciklusából egy-egy fontos vál-
tozást, előrelépést, amelyre a 
legbüszkébb?

Tasó László: A képviselői 
megbízatásom előtt tíz éven 
keresztül polgármesterként 
megismerhettem a választó-
kerület településeinek törek-
véseit, fejlesztési terveit. Ösz-
szehangoltuk a rendezvénye-
inket, így a közösségek között 
is jószomszédi viszony alakult 
ki, a polgármesterekkel szinte 
minden felállásban szót tud-
tam érteni. Az észak-hajdúsági 
települések a 4-es főút felújí-
tását sürgették, Nyíradony és 
Hajdúsámson a 471-es felújítá-
sát és az elkerülő szakasz meg-
építését, Vámospércs térsége 
a 48-as főút rekonstrukcióját, 
a város maga a szakrendelőt 
és valamennyien a települések 
összekötőútjainak felújítását 
preferálták a számos sajátos, 
településszintű beruházási cél 
mellett. Az utak elkészültek, 
illetve lassan befejeződnek, 
és folytatódik a belterületi út-
felújítási, járda- és kerékpár-
út-építési, belvízcsatornázási 
program, az önkormányzati 
épületek, bölcsődék, óvodák, 
iskolák, orvosi rendelők, mű-
velődési házak, közösségi és 
sportterek, templomok, pia-
cok szinte teljes választóke-
rületi szinten épülnek vagy 
megújulnak. A közlekedésbiz-
tonság és utazási komfort, az 
energiatakarékos közintézmé-
nyi hálózat kiépült, vagy befe-
jeződik, bővültek és javultak 
a szolgáltatások, magasabb a 
színvonal, nagyot javult a fog-
lalkoztatási helyzet, erősöd-
tek a vállalkozások, nőttek a 
családtámogatások, jelentős 
adókedvezmények segítik az 

itt élők életét, a fiatalok élet- 
és pályakezdési körülményei 
nagyot javultak, emblematikus 
helyi épületek, rendezvények 
erősítik a települések megtar-
tóerejét és identitását. 2002-
2006 között a Harangi Rendez-
vénycsarnok, a hajdúsámsoni 
20 csoportszobás óvoda, 2006-
2010 között a vámospércsi és 
a létavértesi szakellátó épült, 
2010-2014 között létrejöttek 
a járások, okmányiroda lett 
Hajdúhadházon, Haj dú sám son-
ban, Nyír a dony ban, Lé ta vér te-
sen, Tég lá son és Vá mos pér-
csen. 2014-2018 között felújí-
tottuk a 4-es főutat, járási hiva-
tal bővítés volt Nyíradonyban, 
felújítás Vámospércsen, el-
indult a 471-es felújítása és 
megújult számos összekötő út, 
2018-tól megkezdődött a 48-as 
felújítása, kerékpárutak épül-
tek, befejezték a szennyvíz-
csatornázást Hajdúhadházon 
és Tégláson, teljes körben 
tisztítóművel együtt kiépült 
Létavértesen, megvalósultak a 
Zöld Város programok és a Ma-
gyar Falu Programban az 5.000 
fő alatti települések külön 
célterületekre, eszközbeszer-
zésekre is pályázhattak. Ezek a 
beruházások megváltoztatták 
a választókerület arculatát és 
versenyképességét, de ami a 
legfontosabb, javították az itt 
lakók életkörülményeit, kilátá-
sait és hangulatát.

Vámospércsi Hírek: A 
2018-as választást követően 
Orbán Viktor arra kérte, hogy 
választókerületének szentel-
je energiái jó részét, hiszen 
közlekedéspolitikai és minisz-
terelnökségi államtitkárként 
rengeteget kellett utaznia, je-
len lennie az ország legkülön-
bözőbb pontjain – elszólítot-
ták a kötelességei. 2018-ban a 
19 induló közül Ön egymaga 
jóval többet voksot kapott, 
mint a másik 18 jelölt együtt-
véve. Mivel nyerte meg az em-
berek bizalmát?

Tasó László: Számomra ez 
a térség mindennél előrébb 
való, a szülőhelyem, a szom-
szédok, a megye fővárosa, 

települései és ez a közösség 
a legfontosabb. A vidéki em-
berek esélyeinek javítása és a 
vidéki Magyarország megerő-
södése egész politikai pálya-
futásom alatt a vezérfonalat és 
a küldetésem célját jelentette. 
Megtisztelő volt számomra az 
ország közlekedéspolitikáját 
irányítani, talán nem tartják 
szerénytelenségnek, ha azt 
mondom, hozott eredménye-
ket ennek a térségnek és a 
megyének az államtitkári idő-
szakom. Nem tartok nemesebb 
célt és felelősségteljesebb 
feladatot annál, hogy azok éle-
tét és boldogulást segítsem, 
akiktől a felhatalmazásomat 
kaptam. Mindenekfölött ezt 
szeretném megszolgálni. Az 
emberek iránti tiszteletemet 
és szeretetemet munkámmal 
és tetteimmel igazolom. Talán 
érzik a választók és akikkel 
találkozom, hogy ez őszinte vi-
szony, sohasem nem egy póz, 
nem egy szerep, hanem szív-
ből jön. Azokat a terveket sze-
retném minden tudásommal 
és befolyásommal segíteni, 
amelyeket a közösségek fogal-
maznak meg és a számunkra 
fontos. Van egy kedvelt mon-
dás, amit szoktam emlegetni 
fővárosi és nagyvárosi bará-
taimnak, hogy mi nem hazu-
dunk és nem tévesztjük meg 
az embereket, mert holnap is 
találkozunk velük. Nincs fon-
tosabb, mint minden erővel 
törekedni arra, hogy meg tud-
juk őrizni hitelességünket és 
a megbízhatóságunkat, hiszen 
mi is bizalomból, a választók 
bizalmából végezhetjük képvi-
selői szolgálatunkat.

Vámospércsi Hírek: 
Képviselő Úr gyakori vendég 
Vámospércsen, Vámospércs 
Városért díjban is részesült a 
közelmúltban. Hogyan látja 
a legkisebb hajdúváros lehe-
tőségeit? Országgyűlési képvi-
selőként hogyan járult hozzá 
a település fejlesztéséhez? Mik 
azok a területek, amelyek elő-
mozdításának fontos szerepe 
lehet abban, hogy kihozzuk 
Vámospércsből a legtöbbet?

Tasó László: Rendkí-
vül megtisztelő számomra 
nyíradonyiként elismerést 
kapni Vámospércsen, egyben 
óriási kihívás, hogy méltó 
maradjak a kitüntető figye-
lemre. A szakellátó tervének 
támogatása a város számára 
kiemelten fontos volt, Mé-
nes Andrea polgármesternő 
már a megválasztása előtt is 
többször kérte, hogy képvise-
lőként támogassam a térségi 
szerepüket egyértelműsítő, 
megerősítő fejlesztést. Meg-
értettem, támogattam és na-
gyon örülök, hogy jó döntés-
nek bizonyult. A régóta várt 
szennyvízberuházási program 
megvalósításához az országban 
elsők között kapott külön kor-
mánytámogatást Vámospércs 
és Nyírmártonfalva, így önkor-
mányzati és lakossági önerő 
nélkül készülhetett el. A 48-as 
főút felújításának viszontag-
ságai hosszú ideig tartották 
hátrányban a város és a térség 
lakóit, nagyon büszke voltam, 
hogy államtitkárként elrende-
lője lehettem a beruházásnak, 
melyet március 31-én adunk 
át a közlekedőknek. A több 
elemből álló Zöld Város prog-
ram forrásainak megduplá-
zására volt szüksége, hogy a 
nagyszabású és impozáns ter-
vek megvalósuljanak, ezért is 
szereztem meg polgármester-
nő kérésére a jelentős, most 
már a félmilliárdot is bőven 
meghaladó többlettámogatást. 
A Hajdú Látogatóközpont, a 
készülő szabadidős centrum, 
a hangulatos főtér, megújuló 
közterületek, a Debrecentől 
az országhatárig kiépülő ke-
rékpárutak, melyek rövide-
sen a Nyírábrány-Nyíracsád-
N y í r a do n y - Ha j d ú s á m s o n -
Debrecen közötti meglé-
vőhöz is kapcsolódnak, a 
tervezett turisztikai beruhá-
zások erősítik a helyi iden-
titást, erősítik a Hajdúváros 
megtartóképességét. A járási 
székhely funkciókkal rendel-
kező Vámospércs a megújuló 
48-as főút és a középtávon 
teherforgalom bonyolítására 

alkalmassá váló nyírábrányi 
határátkelő, a tovább gyorsuló 
debreceni gazdasági fejlődés 
alapjaiban határozza meg és új 
dimenzióba helyezi a város ki-
látásait. A 35-40 perc alatt elér-
hető Nemzetközi Repülőtér, az 
M35 autópálya, a felújítás alatt 
álló 100-as vasútvonal, mint a 
TEN-T (Transzeurópai Közle-
kedési Hálózat) hálózat részei, 
ma még fel sem térképezhető 
előnyöket és pozíciójavulást 
jelentenek és egyben a gaz-
dasági térképre is felemelik a 
térséget. 

Vámospércsi Hírek: A 
Kormány a hagyományos ér-
tékek mellett kötelezte el ma-
gát, 50 év múlva is Magyaror-
szágot magyar országként, a 
magyarok hazájaként szeret-
né látni, ezért a családpoliti-
kát helyezte fókuszba, de nem 
feledkezve el valamennyi tár-
sadalmi réteg és generáció 
támogatásáról. Melyek azok a 
támogatási formák, amelyek 
prioritást élveznek?

Tasó László: A családok 
alkotják a települési közössé-
geket, az országot, a nemzetet, 
ezért is tartjuk a megmaradás 
zálogának a magyar családok 
megerősödését. Ennek értel-
mében az otthonteremtés és a 
gyermekvállalás nem jelenthet 
vállalhatatlan ter-
het, a mindennapi 
életet nem sújthat-
ja aránytalan re-
zsiteher, a tervek 
m eg va l ó s u l á s á t 
nem hiúsíthatja 
meg magas kamat-
teher, a gyarapo-
dást kezelhetetlen 
infláció. Ezért hoz-
tuk létre a család-
támogatási rend-
szert, a 25 év alatti 
fiatalok jö ve de-
lem a dó men tes sé-
gét és a már gyer-
meket nevelőknek 
a pandémia hatá-
sainak kompenzá-
lására, a gazdaság 
t e l j e s í t ő k é p e s -
ségének köszön-

hetően, az adóvisszatérítést. 
Az elvett nyugdíj visszaadása 
becsületbeli ügy, az országot 
építő és megtartó elődjeink 
tiszteletet és megbecsülést ér-
demelnek. A magyar gazdaság 
ereje adja a biztonságot, nem 
lehetünk még egyszer a külföl-
di tőkéscsoportok kiszolgálta-
tottjai, nem lehetünk csak al-
vállalkozók a saját országunk-
ban. Figyelemmel vagyunk és 
kell lennünk a megváltozott 
munkaképességű munkavál-
lalókra, a szakképzeletleneket 
be kell vonni a képzésbe, 
munkát kell biztosítani min-
den magyarnak, aki dolgozni 
akar és képes. Kiemelten fi-
gyelünk a női munkavállalók-
ra, megtartjuk a Nők40 prog-
ramot és a kiemelt védelmet 
biztosítunk a gyermeket vál-
laló és nevelő édesanyáknak. 
Gyermekeinket megvédjük 
az értelmetlen és rendkívül 
káros befolyásolástól, nem en-
gedjük, hogy a szülő jogát bár-
milyen szervezet aktivistája, 
bármilyen céllal, szándékkal a 
nagykorúsága előtt befolyásol-
ni próbálja a jövendő nemze-
déket. Mindeközben megvéd-
jük a határainkat és az ország 
függetlenségét fizikai és po-
litikai értelemben, valójában 
minden tekintetben.

(folytatás a 3. oldalon)
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Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2022. január 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

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: 388 299

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)
2022. január 31-ei állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

SUN-SOLAR GREEN KFT. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 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

Január 21-én véget ért a tanév első féléve, a félévi jegye-
ket 28-án ismerhették meg a szülők. Sok család örülhetett, a 
gyerekek többsége igyekezett minél jobban teljesíteni. Az alsó 
tagozaton 49, felsőben 8 tanuló vihetett haza színötös félévi 
értesítőt.

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából 2022.01.24-én megyei versmondó 
versenyt szervezett, melyen két tanulónk is nagyon eredmé-
nyesen szerepelt: Németh Liliána 1.c osztályos tanuló 2. he-
lyezést, Ferencz Mira 1.a osztályos tanuló 3. helyezést ért el. 
Felkészítő nevelők: Jankovics Magdolna és Ökrösné Kovács 
Gyöngyi.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg a „Mit 
adott nekem az EFOP? című rajzpályázatot, melyre nagyon 
sok pályamunka érkezett be. Iskolánk 2.a osztályos kisdiákja, 
Kőnig Jázmin Lara a 6-8 éves korosztályban a facebookos kö-
zönségszavazáson 3. helyezést ért el. Felkészítő nevelő: Sol-
tész Szilvia.

Január 26-án a Lázár Ervin Program keretében nyolcadiko-
saink Budapestre utazhattak, ahol a „Puskás, a musical” című 
darabot nézhették meg az Erkel Színházban Tóth Éva, Molnár 
Edit és Lukács Lénárd pedagógusok kíséretével. A késő esti 
órákban érkeztek haza, de mindannyian egyetértettek abban, 
hogy nagyon megérte a hosszú utazás, felejthetetlen élmény-
ben volt részük.

Szükségük is volt a kikapcsolódásra, hisz javában tart a kö-
zépiskolai felvételi időszak. Január 22-én, szombaton került 
sor a központi írásbeli felvételi vizsga megírására. Minden 
tanulónk eldöntötte már, hol szeretne továbbtanulni, és min-
denki aláírta a jelentkezési lapokat, melyek a héten postázás-
ra kerülnek.

Február 2-án a Debreceni Egyetem szervezésében a Tanít-
sunk Magyarországért Program élménynapján vehettek részt 
7. és 8. osztályos tanulók, akik a leendő egyetemista mentora-
ikkal találkozhattak.

Ha február, akkor farsang. Az alsó tagozatos 
diákönkormányzati farsangi álarckészítő versenyen szebbnél 
szebb álarcok készültek. A felsősök számára sportos farsangi 
mulatságot szervez a diákönkormányzat: többek között jel-
mezverseny, jelmezes pingpongozás lesz a program.

Megkezdődött a tavaszi osztálybajnokság. Egészen májusig 
minden nap rövid focimeccseken mérhetik össze ügyességü-
ket az osztályok csapatai, pontokat szerezhetnek, így alakul 
majd ki az osztályok rangsora. A bajnokságot Lukács Lénárd 
testnevelő koordinálja.

Iskolánk fenntartója, a Debreceni Tankerületi Központ 
finanszírozásában a 2. évfolyam tanulói korcsolyaoktatáson 
vehettek részt, február közepétől 10 héten át a 3. évfolyam 
tanulhat asztaliteniszezni a Nagyerdei Stadionban, az ötödi-
kesek pedig március-április folyamán 12 órát úszhatnak a 
létavértesi uszodában. A gyerekeket a testnevelőik és az osz-
tályfőnökeik kísérik el a sportprogramokra.

Március 2-én kerül megszervezésre iskolákban a hit- és er-
kölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztató nap.

Tankáné Antali Irén

i s k o l A i  h í r e k
Tálentumom megőriztem, 

gyarapítottam

Vámospércs Városi Önkormányzat 2022-ben is kitüntető 
díjak adományozásával kívánja méltó módon kifejezésre 
juttatni elismerését, nagyrabecsülését és köszönetét mind-
azoknak, akik a helyi közügyek valamely területén (egész-
ségügy, gazdaság, kultúra, oktatás, sport) kimagasló teljesít-
ményt nyújtottak, illetve a település érdekében több éven 
át kiemelkedően munkálkodtak, tevékenységükkel hozzájá-
rultak Vámospércs szellemi és anyagi értékeinek gyarapo-
dásához, hagyományainak megőrzéséhez. A kitüntető díjak 
adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A 
határozatot minősített többséggel kell meghozni. A díjak 
adományozására javaslatot tehetnek: a képviselő-testület 
tagjai, a képviselő-testület bizottságai, az önkormányzati 
intézmények vezetői, a városban működő társadalmi és 
gazdálkodó szervezetek. A javaslattételt az adományozást 
megelőzően legalább 15 nappal a polgármesternek kell 
megküldeni, aki azokat a képviselő-testület elé terjeszti az 
illetékes bizottságok véleményével együtt. Díjak az alábbi 
kategóriákban adományozhatók:

Vámospércs Városért Kitüntető Díj adományozható 
azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, 
akik, illetve amelyek közéleti tevékenységükkel, társadalmi 
aktivitásukkal nagyban hozzájárultak a város gazdasági és 
szellemi gyarapodásához.

Vámospércs Oktatásügyéért Díj adományozható 
azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik munkás-
ságuk, felkészültségük alapján élen járnak a hatékony pe-
dagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, 
valamint megtartásuk példamutató mind a közösségi, mint 
a magánéletben, és aktívan részt vesznek a település közös-
ségi munkájában.

Vámospércs Sportjáért Díj adományozható azoknak 
a személyeknek, akik kimagasló sport eredményeket értek 
el, vagy a sport szervezése területén kimagasló tevékenysé-
get végeztek.

Vámospércs Egészségügyéért Díj adományozható 
azon egészségügyben dolgozó személyek, szervezetek és 
közösségek számára, akik/amelyek az egészségügy terüle-
tén hosszú időn át kifejtett, kimagasló munkásságukkal, 
maradandó alkotásukkal, tudományos kutatói tevékenysé-
gükkel különösképpen hozzájárultak a város egészségügyi 
életének fejlődéséhez.

Vámospércs Közművelődéséért Díj adományozható 
azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelke-
dő eredményt értek el a Város közművelődési területén, a 
közművelődésért végzett munkában, a közművelődés kor-
szerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meg-
honosításában, valamint a közéletben való részvételükkel, 
társadalmi aktivitásukkal kitűnnek.

Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj adomá-
nyozható azoknak a személyeknek, szervezeteknek, őster-
melőknek, egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak, 
egyéb vállalkozási formákban működőknek, akik/amelyek 
az élet számos területének egyikén olyan kimagasló, példa-
értékű munkát folytatnak, mellyel jelentős mértékben hoz-
zájárulnak a lakosok életminőségének növeléséhez, a város 
jó hírének öregbítéséhez.

Vámospércs Reménysége Díj adományozható azok-
nak a 25 év alatti személyeknek, akiknek a tehetsége a 
sport, a kultúra, a művészetek területén, vagy kiemelkedő 
tanulmányi eredményeik alapján már fiatalon megmutat-
kozik, ezáltal lehetőségük nyílik egy olyan hosszú, sikeres 
életpálya megteremtésére, amely a városunkban egyedül-
álló, és hozzájárul Vámospércs város jó hírnevének öreg-
bítéséhez.”

Vámospércs Közszolgálatáért Díj adományozható 
azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik hozzájá-
rultak a közszolgálat színvonalának emeléséhez, és ezzel 
általános elismerést vívtak ki az ügyfelek, a szolgáltatást 
igénybevevők körében. Elsősorban olyan közszolgálati 
tisztviselő részesülhet a díjban, aki a magyar nemzet, és 
Vámospércs város érdekeinek szolgálata során munkáját 
a hazaszeretet és a haza iránti lojalitás érvényre juttatása 
mellett – a legnagyobb odaadással teljesíti.

A kulcsszó ismét az orgona, de most 
nem a hangszer, hanem az utca! Út épül 

az Orgona utcán!

Örömmel számolhatunk be olvasóinknak arról, hogy 89 
millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül 
Vámospércs Városi Önkormányzat! Az 1869/2021. (XII.3.) 
Kormányhatározat alapján a támogatást városunk az Or-
gona utca útépítésére fordíthatja! A döntés azt jelenti, 
hogy a lakók idén már aszfaltburkolaton közlekedhetnek 
az utca teljes hosszán (580 m). A tervezett út 4,25 méter 
széles egyoldali keresztirányú esésű útburkolat, mindkét 
oldalon, ahol elfér 1,25 méter széles teherbíró stabilizált 
útpadkával. Az utcában zárt csapadékvíz elvezető rend-
szer is készül. „Az utca keskeny volta miatt a csapadékvíz-
elvezetést csak zárt rendszer kiépítésével tudjuk kivite-
lezni, ez pedig azt is jelenti, hogy Önkormányzatunknak 
jelentős önerővel, 30-40 millió forinttal kell hozzájárulni 
a megítélt támogatás összegéhez ahhoz, hogy minden sza-
bályt, előírást megfelelő módon teljesíteni tudjunk. Meg-
éri, azt gondolom, a befektetés, hiszen ezen az utcán sok, 
közel 150 ember él, vagyis sok lakónk komfortérzetét tud-
juk növelni. Köszönjük Tasó László országgyűlési képvise-
lő úrnak, hogy tekintélyét latba vetve egy újabb út-projekt 
megvalósulását segíti elő Vámospércsen! A 48-as számú 
főútvonal március 31-ei átadását követően 20 percre re-
dukálódik a menetidő a megyeszékhely irányába! Önkor-
mányzatunk 2022-ban is pályázatot nyújt be a Belügymi-
nisztériumhoz, 
az „Önkormány-
zati feladatellá-
tását szolgáló 
fejlesztések tá-
mogatása” című 
pályázati felhívás 
„Belterületi utak, 
járdák, hidak fel-
újítása” alcélra. 
Kedvező döntés 
esetén ezúttal 
j á r d a é p í t é s r e 
szeretnénk for-
dítani az össze-
get, méghozzá a 
vasútállomástól 
a központban 
lévő lámpás ke-
r e s z t e z ő d é s i g 
tartó Nagy utcai, 
páratlan oldali 
járdát korszerűsí-
tenénk” – osztot-
ta meg a jó hírt 
Ménes Andrea 
polgármester.

Tiszt és altisztjelöltként, anyagilag 
függetlenül

Sok fiatal számára fontos, hogy független legyen a szüleitől, 
de főiskolásként vagy ötödévesként ez nem mindig könnyű 
feladat. Ha valaki a katonai hivatás mellett dönt, már a tanul-
mányai alatt is fizetést kap – ez igaz a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen (NKE) megvalósuló tisztképzésre és az Acélkocka 
Altisztképzési Rendszerre is.  

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 
tisztjelöltjei jelenleg ösztöndíjat kapnak, de augusztus 20-tól 
megváltozik a jogviszonyuk, ami az újonnan felvételizőket is 
érinti. A tisztjelöltek a Magyar Honvédség szerződéses állo-
mányába kerülnek és a képzési időn kívül tíz éves megálla-
podást írnak alá a szervezettel. Őrmestertől zászlósig terjedő 
rendfokozatokat viselnek majd, a „hallgató” előtag használatá-
val. Havi illetményük évfolyamtól függően bruttó 260 és 300 
ezer forint között mozog majd, de aki jól tanul, további 30 
ezer forintot is kaphat. A képzési idő a társadalombiztosítási 
szabályok szerint jogszerző időnek minősül.

A bekerülés fizikai, pszichikai és egészségügyi megfelelés-
hez, valamint az alapkiképzés teljesítéséhez kötött. A jelent-
kezéshez az angol, a német vagy a francia középfokú nyelv-
vizsga megléte szükséges, újdonság viszont, hogy bővült az 
emelt szinten elfogadható érettségi tantárgyak köre. Tavaly 
ősszel 165 elsőéves kezdte meg tanulmányait, a nappali kép-
zések közül az állami légiközlekedési szakra kellett a legtöbb 
pont, de népszerű volt a katonai vezetői és a katonai logiszti-
ka szak is. Az NKE a felsőoktatási rangsorban a tizedik helyen 
szerepel a Diploma 2022 kiadvány összesítése szerint. 

Az Acélkocka Altisztképzési Rendszer 2019-ben indult, az 
egyéves képzés révén már többszázan szolgálnak hivatásos 
altisztként a honvédségnél. Legalább érettségivel rendelke-
ző, nagykorú állampolgárokat keresnek. Képzésük első része 
Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián zajlik. A jelentkezési 
időszak nyár elejéig tart, az alapkiképzés az alkalmassági vizs-
gálatok után, augusztus közepén kezdődik. Ezután a leendő 
altisztek négy és fél hónapos Alap Altiszti Tanfolyamon vesz-
nek részt, majd megkezdődik számukra a program legizgal-
masabb része: fél év szakmai felkészítés a honvédség külön-
böző alakulatainál. Az „acélkockák” az érettségivel rendelkező 
közkatona illetményére jogosultak, így rájuk is vonatkozik a 
tavaly év végén bejelentett 10%-os béremelés. Ingyenes szá-
mukra a laktanyai elhelyezés, az étkezés, a ruházati ellátás és 
utazási hozzájárulást is kaphatnak. 

Aki a már megszerzett iskolai végzettségével (legalább ál-
talános iskolai) választaná ezt a hivatást, szintén csatlakozhat 
a honvédséghez, szerződéses vagy tartalékos katonaként. To-
vábbi információk: iranyasereg.hu

Csapadékvíz elvezetésének helyes 
módja

Az útfelújítási munkálatokhoz kötődő helyszínelésnél a 
Vámospércsi Önkormányzat azt tapasztalta, hogy az ingat-
lantulajdonosok egy része az épületek csapadékvizét sza-
bálytalanul a közterületre (utcákra) vezetik ki. Ez elmond-
ható Vámospércs számos utcájára. Az így szabálytalanul 
kivezetett csapadékvíz nagymértékben hozzájárul a belte-
rületi földutak kátyúsodásához, és esőzés esetén a nehezen 
járhatósághoz. Ezért az Önkormányzat kéri a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az épületeik csapadékvizét „Az országos telepü-
lésrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 47. §-a alapján a törvényben meg-
határozott módon szikkasszák. A jogszabály kimondja, 
hogy azokon az utcákon, ahol az út rendelkezik vízelvezető 
árokkal az ingatlan tulajdonos az önkormányzat hozzájá-
rulásával a törvény szerint a járda alatt megfelelő műsza-
ki megoldással a csapadékvizet az árokba vezetheti. Ahol 
vízelvezető árok nincs kiépítve ott az ingatlantulajdonos 
a saját ingatlanán köteles elszikkasztani a csapadékvizet 
(meglévő akna, szikkasztó akna, szikkasztó gyűrű segítsé-
gével vagy más technikai megoldással). A vízelvezetést az 
Önkormányzat ellenőrizni fogja, és akik a felhívás ellenére 
sem tesznek eleget az előírásnak, azokkal szemben eljárást 
kezdeményez.



2021 utolsó előtti napján 
hunyt el településünk egykori 
tanácselnöke, Karacs János. Rö-
vid életrajzával és az irányítása 
alatt megvalósult fejlesztésekkel 
emlékezünk rá. 

Karacs János 1937-ben 
született Földesen. 1966-ban 
költözött Vámospércsre a csa-
ládjával, ahol a Gépállomáson 
(későbbi MEZŐGÉP) helyez-
kedett el. Gyorsan emelkedett 
a ranglétrán, szakoktató lett. 
1970-ben közösségépítő munká-
jának köszönhetően a település 
tanácselnökének választották.  
16 éven keresztül irányította 
Vámospércs és csatolt község-
ként, Újléta életét.  

Irányítása alatt többek kö-
zött: majd minden lakásba be-
vezetésre került az ivóvíz az 
addigi 14 közkifolyó helyett, új 
iskola, óvoda épült, az iskolai 
gyakorlókert egy részéből isko-
lai sportpálya került kialakítás-
ra, megépült a központi orvosi 

rendelő, tormaátvevő készült, 
takarékszövetkezet nyílt, fate-
lep létesült, ABC épült, a Ma-
lom utcai régi temető helyére 
új telkek kerültek kialakításra, 
valamint játszótér épült, a ját-
szótérrel szemben kenyérgyár 
nyílt, elkezdődött a csatorná-
zás, megnyitották a Váci Mihály 
utcát, ahol később sok új lakás 
épülhetett, ezen az utcán nyílt 
meg a piac. Továbbá állandó, 
helyi állatorvosi ügyelet létesült, 
számtalan helyen járda készült, 
és sok utat leaszfaltoztak, új asz-
faltréteget kapott a Vámospércs 
és Újléta közötti út, a régi 
földutat aszfaltos út váltotta 
Vámospércs és Nyírmártonfalva 
között, ekkor avatták fel a város 
főterét díszítő szobrot.

Az őt követő településveze-
tésnek rendezett viszonyokat 
hagyott hátra. Tanácselnöksége 
után még rövid ideig a hivatal-
ban dolgozott. Nyugdíjas évei 
elején aktívan részt vállalt a he-

lyi polgárőrség megalakulásá-
ban és működtetésében.

2021. december 30-án örökre 
megpihent. 2022.  január 21-én 
a Debreceni Köztemetőben, fe-
lesége mellett talált örök nyuga-
lomra. Emlékét megőrizzük!

Karacs János emlékére

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Kultúráért Fele-
lős Államtitkárságának állam-
titkára, Fekete Péter Jászai 
Mari-díjas színházi rendező is 
beszédet mond a Vámospércsi 
Művelődési Ház és Könyv-
tár február 25-ei átadóján. 
Nagy kultúrdiplomáciai siker 
városunk számára a magyar 
kultúrairányítás első embe-
rének jelenléte és bizalma. 
A felújítás révén a kelet-ma-
gyarországi határsáv egyik 
legimpozánsabb és funkció-
gazdagabb közművelődési 
intézménye és könyvtára jött 
létre Vámospércsen. Tudjuk 
azt, hogy egy intézmény rang-
ját, méltóságát nem csupán a 
neki otthont adó épület mi-
lyensége szabja meg, hanem 
mindaz, ami a falai között tör-

ténik, esetünkben pedig az is, 
ami a falain lóg. Ugyanis az in-
tézmény folyósóit, közösségi 
tereit, termeit a Vámospércsi 
Művésztelep és Grafikai Mű-

hely alkotásai, vagyis város-
unk képzőművészeti-szellemi 
vagyonának értékei díszítik, 
amiket Államtitkár Úr is látni 
fog a nagy napon.

Államtitkár adja át a Művelődési Ház 
és Könyvtárat!

Két vámospércsi kötődésű 
művész nevét veszi fel a meg-
újult művelődési ház és könyvtár 
egy-egy alegysége. Az elképzelés 
szerint a kiállítótér névadója Fá-
tyol Zoltán Csokonai- és Holló 
László-díjas festőművész lesz, 
a könyvtáré pedig Térey János 
Babérkoszorú-díjas költő. „Sze-
retnénk átlelkesíteni az újjávará-
zsolt teret. Tudjuk azt, hogy egy 
intézmény rangját, méltóságát 
nem csupán a neki otthont adó 
épület milyensége szabja meg, 
hanem mindaz, ami a falai kö-
zött történik. És természetesen 
azoknak a személyiségeknek a 
kisugárzó erejéről sem feledkez-
hetünk meg, akiket egy-egy te-
rületen (helyi), akár intézményi 
példaképként is tisztelhetünk. 
Úgy gondolom, hogy közössé-
günk ezzel a nemes gesztussal 
régi adósságát rója le az előtt a 
két ember előtt, akik a képző-
művészet és az irodalom terén, 

Vámospércsből is ihletődve 
országosan elismert személyisé-
gekké lettek. Intézményünknek 
persze meg kell próbálkoznia, 
hogy felnőjön e nevekhez, ami 
sok jót ígér a település lakóinak. 
Elsősorban modern, színvona-
las, családbarát, generációsan 
nyitott közművelődést” – fogal-
mazott Ménes Andrea polgár-
mester. 

Fátyol Zoltán 1954-ben szü-
letett Vámospércsen. Édesapja 
matematika-fizika szakos ta-
nár és igazgatóhelyettes volt a 
vámospércsi iskolában, édesany-
ja a közigazgatásban dolgozott 
községháza adóügyi csoportjá-
ban. Középiskolai tanulmányait 
követően az egri tanárképző 
főiskolán szerzett matematika-
rajz szakos diplomát, később 
elvégezte a Debreceni Egyetem 
néprajz szakát is. Művésztanár-
ként dolgozott, nyugdíjazásáig 
a Debreceni Református Hittu-

dományi Egyetem pedagógu-
saként tevékenykedett. Alapítá-
sától fogva szervezi művészeti 
vezetőként a Vámospércsi Mű-
vésztelep és Grafikai Műhely 
munkáját. 1984-től tagja a Ma-
gyar Alkotóművészek Országos 
Szövetségének. 2000-ben Holló 
László-díjjal, 2004-ben Csokonai-
díjjal tüntették ki, majd megkap-
ta a Vámospércs Városért díjat is. 
Számos egyéni és csoportos kiál-
lítása látott napvilágot. Felesége 
Kányási Holb Margit Ferenczy-
díjas textilművész, lánya Fátyol 
Viola Robert Capa Nagydíjas fo-
tóművész.

Térey János 1970-ben szü-
letett Debrecenben. 1989-tól 
haláláig Budapesten élt.  Babér-
koszorú- és József Attila-díjas 
költő, író, műfordító, dráma-
író, esszéista. Gyermekkorának 
egyik központi helyszíne volt 
Vámospércs: édesapjának csa-
ládi kertje határozta meg élete 

első másfél évtizedének nyarait. 
A Vámospércsen és a települést 
övező erdőkben, földeken, ker-
tekben, a családi málnaültetvé-
nyen eltöltött idő élményanya-
ga visszaszivárgott életművébe. 
Térey Jánosnak 25 könyve jelent 
meg, színházi műveit ötször vá-
lasztották meg „Az évad legjobb 
magyar drámájának”, darabjait 
a Nemzeti Színház, a Vígszín-
ház, a Katona József Színház, 
a Madách Színház, a Radnóti 
Színház, a Pesti Színház, a József 
Attila Színház, az Ódry Színpad 
és a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház is műsorra tűz-
te. Térey János – többek között 
– Füst Milán-díjas, Déry Tibor-dí-
jas, Látó-díjas, AEGON-nagydíjas. 
Megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztjét és 
a Székely Bicskarendet is. 2018-
ban Vámospércs Város Díszpol-
gára címben részesült. 2019-ben 
hunyt el Budapesten. 2020-ban 

Budapest posztumusz díszpol-
gára lett. Emlékét könyvünnep 
és márványtábla őrzi Debrecen-
ben. 

A könyvtár névadójára már-
cius 4-én, pénteken 11 órától 
kerül sor a városunkban meg-

rendezésre kerülő, A magyar 
alföld poétikái című országos 
konferencia részeként. A galéri-
át pedig az intézmény hivatalos 
átadó ünnepségén, február 25-
én, pénteken vehetik birtokba 
az érdeklődők.

Fátyol Zoltán és Térey János is névadó lesz!

„Boldogan éltek, míg meg nem 
haltak.” Sok mese végződik 
ezzel a mondattal, pedig való-
jában csak itt kezdődik igazán 
a történet. Talán a mesék miatt 
is gondoljuk úgy, hogy a nehe-
zén már túl vagyunk, amikor 
megtaláltuk életünk párját, és 
kimondtuk a boldogító igent. 
Pedig ezután is érhetnek még 
meglepetések. Házasságban és 
családban élni nagy áldás és 
ajándék. Csoda történik, ami-
kor az ember megtalálja a má-
sik felét: onnantól kezdve nem 
kell egyedül hordoznia a terhe-
it, van kivel megosztania a bol-
dogságát, biztonságban érez-
heti magát, új életet hozhatnak 

létre, melynek kibontakozásá-
ban együtt gyönyörködhetnek. 
Akadhatnak azonban időnként 
nehézségek is. Amikor több az 
eldobált koszos zokni, mint a 
csokorba kötött virág, amikor a 
gyerekek nevelésére már több 
energiát fordítunk, mint egy-
más meghallgatására, érzése-
ink megosztására, amikor több 
munkahelyi stresszt viszünk 
haza, mint apró figyelmességet. 
Ilyenkor jön jól, ha a házasság-
ban hárman vannak. Mert ami-
kor a házastársunk nem hallgat 
meg, Ő akkor is ott van, és bár-
mit elmondhatunk neki. Ami-
kor több a vita, mint az ölelés, 
van, ki megvigasztaljon. Ami-

kor talán már a közös jövő sem 
látszik, Ő az, aki utat mutat. Ő, 
aki nem a postás, a szomszéd, 
egy kolléga, vagy egy barát, ha-
nem a Teremtő. Mert „a hármas 
fonál nem szakad el egyhamar” 
(Biblia). A legmélyebb gödör-
ből is képes nem csak új életet 
lehelni egy házasságba, hanem 
azt minden korábbinál erő-
sebb kötelékké fűzni. A házas-
ságkötéskor kimondott igent 
nem csak az érzelmeknek kell 
meghatározniuk. Fontos a sze-
relem, a szeretet és a tisztelet, 
de mindemellett a házasság 
egy döntés. Döntés, hogy a leg-
kilátástalanabb helyzetekben 
és a legmélyebb pontokon is 

kitartok a házastársam mellett. 
Ha Isten a harmadik, bármikor 
lehet jobb egy házasság. Nincs 
nagyobb áldás annál, ha a gyer-
mekek szüleik féltő gondosko-
dásában, teljes családban nő-
hetnek fel. Nem elég a gyerme-
keinket szeretni tiszta szívből. 
A házastársunkat is szeretnünk 
kell. Mert a gyerekek akkor 
érzik magukat a legnagyobb 
biztonságban, és akkor válnak 
magabiztos, egészséges önérté-
kelésű felnőttekké, ha a szüleik 
szeretik, tisztelik és becsülik 
egymást.    

Komorné Csernáth
Erzsébet

Háromszög a házasságban – gondolatok a Házasság Hetén

Vámospércsi Hírek: Ered-
ményesen zárult a küzdelem: 
a személyi okmányokban ha-
marosan fel lehet tüntetni azt 
is, ki honnan származik, mi 
a szülőföldje. A felterjesztés 
kezdeményezője Ön és Gyopá-
ros Alpár. Miért volt fontos az 
Önök számára szülőhely ilyen 
módon való megjelenítése?

Tasó László: A monokiak 
nem lehettek volna büszkék 
Kossuth Lajosra, a söjtöriek 
Deák Ferencre, a kiskőrösiek 
Petőfi Sándorra, ha a megyei 
kórházban születtek volna, 
mert azt kellett volna beírni 
születési helynek. 2011-ben ad-
tam be önálló indítványként a 
származási hely személyi ok-
mányokban történő feltünte-
tésének lehetőségét biztosító 
javaslatomat, de akkor nem 
támogatta a szakmai „zsűri”. 
Most képviselőtársammal kö-
zösen, a Magyar Falu Program-
hoz kapcsolódóan, aminek 
alapjait a második államtitkári 
feladatköröm ellátása során 
terjesztettem be és adtam át a 

Miniszterelnökségnek, mint a 
helyi identitást erősítő admi-
nisztratív megerősítést vittük 
a Parlament elé. Biztos vagyok 
abban, hogy sokan lesznek, 
akik büszkeséggel kérik majd 
a bejegyzést, mert például 
Vámospércsről származnak, 
itt nőttek fel, ide köti őket éle-
tük meghatározó, vagy éppen 
a legfontosabb időszaka. Ha 
lesznek követendő példák az 
utánunk jövők előtt, erőseb-
bek lesznek a közösségek, a he-
lyiek büszkék lesznek azokra, 
akik kiemelkedő teljesítményt 
értek el, inspirálni fogja őket, 
hogy az elődök nem feledték 
el, honnan indultak.

Vámospércsi Hírek: A 
Hajdú-Bihar Megye Napján 
tartott ünnepi közgyűlésen 
ajándékba kapott egy Bocs-
kai-kori szablyát. Miután 
átvette, azt mondta: vívni 
fogok vele az érdekeink érvé-
nyesítésért. Az előttünk álló 
ciklusban hogyan tervezi, mi-
lyen értékekért, célokért fog 
küzdeni?

Tasó László: A választóke-
rületek választói elsősorban 
arra adnak felhatalmazást or-
szággyűlési képviselőjüknek, 
hogy szerezze meg az elérhető 
legtöbb forrást és használja ki 
a lehető legtöbb lehetőséget a 
települések alkotta közösség 
céljainak megvalósulásához. 
Ez szinte törvényszerűen üt-
közésekkel és konfrontációk-
kal is jár, hiszen soha nem lesz 
elegendő forrás, és mindig 
megfogalmazásra kerülnek 
újabb célok. Természetesen 
van, amikor vissza kell lépni 
mások javára és ennek köszön-
hetően mások is tesznek gesz-
tusokat irányunkba. A forrá-
sok megszerzésének azonban 
van egy mégis elfogadott ren-
dezőelve, ami nem más, mint 
az egyéni választókerületben 
győztesek rangsora. 2010 óta 
eddig mind a három alkalom-
mal az első tízben végeztem, 
amit ezúton is köszönök vá-
lasztópolgárainknak! Magyar-
ország a szenvedélyünk, de 
nekem Kelet-Magyarország, és 

benne a választókerületem, 
az első! Még mindig jelentős 
a lemaradás Közép- és Nyu-
gat-Magyarországhoz képest, 
nem beszélve Budapestről, 
ahol az egy főre jutó GDP 150 
%-a az uniós átlagnak, a mi 47,5 
%-unkhoz képest. A következő 
2 ciklusban ezt a távolságot a 
felére kell csökkenteni, mert 
ha nem sikerül, akkor a hátrá-
nyunk örökké megmarad. Szö-
vetségeseket fogok keresni, és 
egységben, vállvetve fogunk 
küzdeni az erős magyar vidé-
kért.

Vámospércsi Hírek: Sok 
évnyi nyíradonyi polgármes-
terség után, államtitkári posz-
tokat követően is megmaradt 
„Tasólacinak”, megszólítható, 
közvetlen, segítőkész ember-
nek. Hogyan képzeli el az 
életét mondjuk tíz év múlva? 
A foci és a vadászat például 
része lesz? 

Tasó László: Az akartam 
maradni, akinek először meg-
ismertek, remélem örökre az 
is maradok. Hosszú és rögös 

volt az út idáig, voltak nehéz 
időszakok és fényesebb sza-
kaszok politikai pályám 28 
éve alatt. Lassan két évtizede 
képviselhetem ezt a térséget 
országgyűlési képviselőként 
és ez óriási megtiszteltetés 
számomra. Hiszem, hogy 
még hosszabb ideig hasznára 
lehetek az itt élőknek, segít-
hetem a társadalom minden 
rétegét a gazdasági, a civil 
és az egyházi élet közössé-
geit és tagjait. Nagyon sok 
emberrel ismerkedtem meg 
az elmúlt három évtizedben, 
előtte is sok ismerősöm és 
sportbarátom volt, akiknek 
„Tasólaci” voltam.  Megtisz-
telő, ha annak a közvetlen és 
barátságot szerető embernek 
tekintenek most is, aki akkor 
voltam a szemükben. Élő a bi-
zalom, megmaradt a tisztelet, 
és ameddig érezhető a szere-
tet, megvan az erő és a len-
dület az együttműködésben, 
összehangolható a politika a 
magánélettel. Ha a tisztelet 
és a megbecsülés kölcsönös 

marad, a szabadidős progra-
mok, a rendszeres sportolás, 
ami most nagyon hiányzik a 
gerincműtétem óta, mindig 
bele fog férni az életembe. 
A vadászat, ami esetemben 
sokkal inkább erdőjárás, több 
erdőzúgás, mint vadűzés azt 
jelenti, hogy szabályozzuk, 
védjük a vadállományt, ki-
domborítjuk az erdő közjóléti 
funkcióit és sokat vagyunk a 
szabadban. Mindeközben arra 
törekszünk, hogy a térségben 
élők ne a Fishing and Hunting 
tévécsatornából ismerjék meg 
a Gúthi-erdőt, hanem szak-
ember vezette elektromos 
quadokon utazva túrákon, 
rejtett vadmegfigyelőhelyről 
gyönyörködve, az erdő és vad-
gazdálkodás zavarása nélkül 
megéljék azt a csodát, amit 
az erdei harmónia jelent ezen 
a vidéken. Meggyőződésem, 
hogy Isten a Földet úgy terem-
tette, hogy az emberrel legyen 
teljes, de cserébe elvárja, hogy 
megőrizzük az örökkévalóság-
nak. Legyen hát így.

„Számomra ez a térség mindennél előrébb való”
(folytatás a címlapról)



Talán kevesen gondolnák 
a mai vámospércsiek közül, 
hogy településünket egyko-
ron szőlőskertek övezték. A 
kisebb homokhátas tájegység 
kiváló lehetőséget kínált kis-
parcellás szőlőművelésre és 
a homoki borok előállítására. 
Az érmelléki hajdanvolt bor-
kultúra és szőlészeti hagyo-
mány itt is éreztette hatását. 
Az írásos források tükrében a 
legkorábbi adat a szőlőföldek-
ből származó jövedelem utáni 
adózás tekintetében az 1770-
es évekre megy vissza. Aztán 
ahogyan lenni szokott, min-
den jónak vége szakad, még 
ha egy évszázaddal később is. 
Habár csupán 1,5 milliméter-
nyi, az Amerikából származó 

filoxéra rovar óriási károkat 
okozott a Kárpát-medencé-
ben is: 1896-ra kipusztította a 
kötött talajra települt szőlők 
90 százalékát! A filoxéra-vészt 
követően az újratelepítés nem 
ment könnyen, sokak anya-
gi megsemmisülését okozta. 
Amint látható, a vámospércsi 
bortermesztés történetéért 
jó mélyen vissza lehet men-
ni az időben. Szerencsére, a 
vámospércsi borverseny sem 
panaszkodhat ebből a szem-
pontból: idén 30. alkalommal 
ült össze a Pető József bor-
szakértő vezette zsűri, hogy 
értékelje a háziborokat fehér 
és vörös kategóriában. A bor-
bírák (Pető József, Huszti Já-
nos, Somogyi László Gábor, La-

katos József) szakértelemmel 
vizsgálták a bőség nedűit, a 
szünetekben a borkorcsolyan 
verseny sós süteménye-
it ropogtatva, miközben a 
Vámospércsi Népdalkör éne-
kétől és a Bíborkadarka Nép-
tánccsoport kurjongatásától 
zengett a művelődési ház.
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A népszerű mesemondó, 
Berecz András adott ízelítőt 
a magyar nyelv „girbegurba 
jószokásaiból”, „csellengő csi-
lingeléseiből” városunkban a 
magyar kultúra másnapján, ja-
nuár 23-án. A Kossuth-díjas elő-
adó utazása már önmagában 
mesébe illő volt: örök hátizsá-
kos vándorként Debrecenben 
véletlenül nem a nyírábrányi 
vonatra szállt, s mire észbe 
kapott, már Konyár megálló 
következett. A vámospércsi 
mentőosztag rögvest autóba 
is pattant, hogy az est kezdeté-
re színpadra hozza a tévelygő 
mesemondót. Amíg Berecz 
a fuvarosokra várt, gyűjtött 
némi anyagot és fordulatot 
a szintén mesébe illő nevű 
konyári vendéglátó egység-
ben, a Cefre Palotában. Persze 
ezt a kavarodás-történetet, 

ami sikeres megérkezéssel zá-
rult, az előadásába is belefűzte 
a vámospércsi közönség nagy 
örömére és derűjére. Szóba 
került az egyik mesében, ho-
gyan lett a Nap menyasszonyá-
ból márna, a márnából pedig 
a Hold; na meg az is, hogy mi 
a különbség a pokolban és a 
mennyben tartózkodó embe-
rek étkezési szokásai között.  
Berecz András jó szívvel idéz-
te egyik legfőbb forrását, Ha-
zug Pista bácsit, a baktai reme-
tét, a gyergyóalfalui vadőrt, a 
görbe szavak mesterét. „Ez az 
ember olyan volt, hogy amit 
szólt, ki lehetett tapogatni” – 
vallotta meg Berecz, aki elő-
adása után ismét vonatra pat-
tant, átutazta az éjszakát, hogy 
a napfelkelte már egy másik 
közösségben érje, a Kárpátok 
lábánál, Sepsiszentgyörgyön. 

A Magyar Kultúra Napi esemé-
nyen nemzeti imádságunkat, 
a Himnuszt, Somogyi László 
Gábor alpolgármester szaval-
ta el, ünnepi beszédet pedig 
Ménes Andrea polgármester 
asszony tartott.

Berecz András útja a Cefre Palotán át 
vezetett hozzánk

Számos magánszemély, 
cég, közéleti szereplő fogott 
össze annak érdekében, hogy 
Vámospércs új, maradandó 
értékkel, egy tengerentúli 
orgonával gazdagodjon. Kö-
szönjük minden adományo-
zónak a támogatást, tudva és 
emlékeztetve magunkat a leg-
nagyobb magyar, gróf Széche-
nyi István szavaira: „Egynek 
minden nehéz; soknak sem-
mi sem lehetetlen.” Örömmel 

tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a 2022. január 31. napján tar-
tott ülésén elfogadta a „Fo-
gadj örökbe egy orgonasípot” 
elnevezésű kezdeményezés 
tárgyában hozott, közérdekű 
kötelezettségvállalás elfoga-
dására vonatkozó megállapo-
dást. Vagyis a támogatás az 
adomány fogalmának meg-
felel (közérdekű kötelezett-

ségvállalás), a vállalkozási 
tevékenység érdekében fel-
merült ráfordításnak minő-
sül. Köszönjük Vámospércs 
város polgármesterének és 
képviselő-testületének, hogy 
egyhavi tiszteletdíjuk jelen-
tős részének felajánlásával 
hozzájárulnak a nagy cél el-
éréséhez. Örömmel és tisz-
telettel várjuk a további ado-
mányokat a felhívásban leírt 
módokon.

Jól halad a gyűjtés!

Miben áll az alföld varázsa 
és varázstalansága? Miért ala-
kulhat egyidejűleg az igenlés 
és a tagadás dinamikája sze-
rint az alföldre irányuló kul-
turális figyelem? Kik azok a 
szerzők, akik hosszú időn ke-
resztül meghatározták a róla 
való gondolkozást? Mikben 
más Kazinczy, Petőfi, Jókai, 

Ady, Kosztolányi, Móricz és 
például Térey János alföld-
képe? Az eltérő közelítésmó-
dokhoz milyen nyelvi utak 
vezetnek? Milyen átalakulá-
sokon mennek keresztül az 
olyan jellegzetesen „alföldi” 
és „irodalmi” jelképek, mint 
a délibáb, síkság, puszta? 
Ilyen és ehhez hasonló kér-

désekre keresi a választ a Fi-
atal Írók Szövetsége március 
4-én és 5-én Vámospércsen 
megrendezésre kerülő kon-
ferenciája és minifesztje. A 
konferencia által országos 
figyelem irányul városunkra, 
minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Nem délibáb! – Az alföldről szerveznek 
konferenciát településünkön!

A kortárs romantikus tör-
ténelmi regények egyik leg-
népszerűbb hazai írója Fábián 
Janka tartott író-olvasó találko-
zót városunkban február 18-
án, pénteken. Az eredetileg 
történész végzettségű és an-
gol–francia nyelvtanárként 
dolgozó író az első, Emma 
szerelme című még saját fi-
nanszírozásban adta ki bő 
tíz éve, és az egyből közön-
ségsiker lett. Azóta évente 
jelennek meg egymáshoz hol 
szorosabban, hol csak egy-egy 
szállal kapcsolódó történetei 
immáron a Libri Kiadó gon-
dozásában, melyekben az erős 
női karakterek mellett a tör-
ténelem játssza a főszerepet. 
Fábián Janka ekként vallott hi-
vatásáról és az előtte álló írói 
kihívásról: „Sosem tagadtam, 
hogy próbálom női szemmel 
nézni a történelmet és úgy 

visszaadni. Elkezdtem egy új 
könyvön dolgozni, ami jövő 
év végén fog megjelenni, de 
még nagyon az elején tartok, 
így sokat nem is szeretnék 
róla mondani. A 19. század 
elejéről indulunk, és erről 
már előre tudom, hogy több 
részes lesz – kettő vagy három 
kötet –és valószínűleg elju-
tunk az 1848/49-es 
forradalomig. Ez 
számomra is új-
donság és nagyon 
izgalmas, mert er-
ről korábban még 
soha nem írtam.” 
Az írónő könyvei 
városunk könyvtá-
rában is elérhetők, 
kölcsönözhetők. 
Várjuk olvasóinkat 
tavasszal is! Már-
cius 28-án a Kufli-
sorozat szerzője, 

Az Év Gyerekkönyve-díjas 
Dániel András érkezik város-
unkba, április 9-én pedig Sza-
bó Imola Julianna költő, kép-
zőművész lesz a vendégünk. 
Az író-olvasó találkozók az 
Irodalmi Teaház sorozatunk 
részeként, a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásával valósul-
nak meg.

Megnyílik a történelem a lapokon

Borban az igazság!

Továbbra is várja leendő 
tagjai jelentkezését a Fintorgó 
Gyermekszínjátszó Csoport! 
A csoport tagjai különböző 
korúak, első osztálytól egé-
szen a nyolcadik évfolyamig. 
A drámajáték segítségével a 
gyerekek önkifejezése, gon-
dolkodáskészsége, kooperatív 
készsége fejlődik, melynek 
hatására az iskolai életben 
könnyebben megállják helyü-
ket. A színjátszóra járó gyere-
kek kimagasló eredményeket 
érnek el a helyi, megyei, sőt 
az országos vers- és próza-
mondó versenyeken is. A cso-
port erőssége a rugalmasság, 
a jó alkalmazkodóképesség, 

egymás szeretete és tiszte-
lete. Jelentkezni az alábbi 
elérhetőségeken lehetséges: 

somogyilaszlogabor@gmail.
com, 06-20-5766555.

Fintorgó-toborzó!

Az elmúlt időszakban szá-
mos olyan zenei produkciót 
és előadói estet sikerült meg-
valósítanunk ingyenesen vá-
rosunkban, amelyek korábban 
belépőjegyesek voltak: Varnus 
Xavér és Fekete Nándor orgo-
nakoncertje, Szulák Andrea, 
Bereczki Zoltán és a Körömvi-
rág Együttes koncertje, Berecz 
András mesedélutánja. Ezek 
az események Magyarország 
Kormánya támogatásával, a 
pandémia utáni újraindulás 
jegyében jöhettek létre. 2022 
tavaszán és nyarán a széria to-
vább folytatódik. A következő 
alkalomra, ami egy ingyenes 
színházi előadás lesz, márci-
us 26-án kerül sor, fókuszban 
az egyik legnagyobb magyar 
nővel, Szabó Magdával! A Mag-
da, a Szabó című 70 perces 
előadás legfontosabb kérdése 
kérdések szövevényét rejti: 
ki is volt valójában minden 
magyar Magdája? Írónő, nő, 

feleség, szerelmes asszony. 
Aki rajongó boldogsággal 
élte életét férje, a szintén író 
Szobotka Tibor oldalán. De ki 
is volt ez a hányattatott sorsú 
férj, akihez annak halála után 
is leveleket, naplókat írt? Kik 
voltak ők, az író házaspár, 
akiknek az írás volt az életük, 
de a hírnév csak egyiküket 
„üldözte”? Ki volt e furcsa Ró-
meó és Júlia, akik feltételek 
nélküli szerelmük ellenére 

gyermektelenül élték le éle-
tüket? Az előadás során a két 
szereplő – Krajcsi Nikolett és 
Mészáros Tibor – egy egészen 
izgalmas nézőponton keresz-
tül vezeti a nézőt, amely az 
írónő legendás állatszereteté-
vel és szenvtelen őszinteségű 
levelekkel is összefügg. A da-
rabot Magyarország számos 
nagyvárosában bemutatták, 
és most nálunk is megtekint-
hető lesz!

Magda, a Szabó – tavasszal!


