
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

Bármilyen választásról is 
legyen szó, mindig arra gondo-
lok, hogy életem egy részét a 
kommunizmusban töltöttem, és 
nem volt valós tétje annak, hogy 
az emberek elmennek-e szavaz-
ni, bele tudnak-e építő módon 
szólni az ország, a nemzet közös 
ügyeibe. Éppen ezért az első sza-
bad országgyűlési választások 
1990 tavaszán nem csupán szá-
momra, hanem az ország egésze 
számára felszabadító, lelkesítő, 
energiaárasztó esemény volt! 
És mindenekelőtt: hiteles! A 32 

évvel ezelőtti poli-
tikai paletta az idők 
folyamán átalakult, 
rendszerváltó pár-
tok tűntek el, más 
politikai képződ-
mények fűvel-fával 
összeálltak néhány 
bársonyszékért , 
közben csőd közeli 
állapotba juttatták 
Magyarországot, el-
adósították, az em-
bereket visszavág-
ták a juttatásokat, 
külföldi pénzinté-
zetektől előnytelen 
hiteleket vettek fel. 
Szerencsére – a 
magyar választók 
sokszori bizalmá-
nak köszönhető-
en – van azonban 
egy olyan párt-
szövetségből lett 
kormánykoalíció, 

a FIDESZ-KDNP, ami meggyő-
ződésem szerint, érvényes vá-
laszokat kínált eddig is a XXI. 
századi Európa, benne pedig 
Magyarország szűkebb és ön-
magán túlmutató kihívásaira. A 
kihívások és a válaszok is megle-
hetősen konkrétak: demográfiai 
problémákra családtámogatás; 
gazdasági világválságra hazai 
vállalkozásfejlesztés, a privati-
zált gazdasági szektorok vissza-
vásárlása, új piacok felkutatása; 
illegális bevándorlás helyett 
nemzetegyesítés, közbiztonság, 

határvédelem; áremelés helyett 
a lakossági terhek mérséklése; 
multikulturalizmusnak hazudott 
kulturális intolerancia helyett 
nemzeti kultúra és keresztény 
értékelvűség; háború helyett 
béke. Számomra nem volt kér-
dés sosem, hogy el kell menni 
szavazni és kifejezni szimpáti-
ánkat a számunkra legközelibb 
elveket valló pártok irányában. 
Családi neveltetésemből kifo-
lyólag fontosnak tartom a ke-
reszténységet, a hazaszeretetet, 
a családok fontosságát, a munka 
becsületét, a felelősséget ember-
társainkért, éljenek azok az anya-
országban vagy a határokon túl. 
Éppen ezért, teljes meggyőző-
déssel és az észérvekre hallgatva 
fogok szavazni április 3-án a kor-
mányzó pártszövetségre és a 18 
éve a parlamentben térségünk 
érdekeit elszántan és eredmé-
nyesen képviselő Tasó Lászlóra! 
Az elmúlt évtized nem a béke, az 
idill és a nehézségek nélküli bő-
ség időszaka volt Európában és 
a világban, annak ellenére, hogy 
szemmel láthatóan gyarapod-
tunk, nőtt az életszínvonalunk, 
markánsan fejlődtek a telepü-
léseink. Nézzünk magunkba, 
gondoljuk végig, hogy 2010 óta 
kormányunknak szembe kellett 
néznie természeti katasztró-
fával, árvízkrízissel, migrációs 
válsággal, klímanehézségekkel, 
világjárvánnyal és most a világ-
rendünket fenyegető háborús 
veszéllyel. Ezekből egy is sok, 

összekapcsolódva pedig olyan 
láncreakciókat indíthatnak el e 
krízisek, melyek megbéníthat-
ják az életünket. Szokták mon-
dani, hogy a magyar észjárás 
különleges, távolról nézve talán 
meghökkentő… Éltünk a meg-
hökkentő különlegesség ké-
pességével, amikor unortodox 
gazdaságpolitikát kezdtünk 
folytatni, amikor kiállítunk a ha-
tárvédelem mellett, amikor Eu-
rópa önvédelméről beszéltünk, 
amikor mindent alárendeltünk 
a koronavírus világjárvány el-
leni védekezésnek, és most is, 
amikor politikai elitünk és min-
den jóérzésű magyar polgártár-
sunk segítő kezet nyújt a hábo-
rús menekülteknek. A világunk 
bonyolult, bonyolultsága pedig 
napról-napra fokozódik. Amikor 
az ellenzék leszerepelt urai és 
tapasztalatlan, önjáró messiásai 
össze-vissza beszélhetnek, ígér-
gethetnek és gyűlölködhetnek, 
a regnáló politikai hatalomnak 
minden képességét össze kell 
szednie, emberfeletti munkával 
koncentrálnia, hogy megőrizze 
Magyarország mozgásterét és a 
magyarok biztonságát. Úgy gon-
dolom, hogy egyedül Orbán Vik-
tornak van víziója, koncepciója, 
elképzelése, terve a nemzet és 
benne az ország sorsát illetően.

A napokban, Szij jár tó Pé-
ter kü lügy mi nisz ter vi de ó ü ze-
ne té ben arról beszélt, hogy a 
kormány egyik legjobb ország-
gyűlési képviselője Tasó László. 

Büszkeséggel tölt el, hogy baráti 
kapcsolat fűz hozzá és kölcsö-
nös megbecsülés. Ha röviden 
szeretném megfogalmazni, az-
óta van a városunknak kapcsola-
ta és érdekérvényesítése az épp 
aktuális Kormánynál, amióta, 
a különben szociális munkás, 
szociálpolitikus végzettséggel 
rendelkező és európai tanulmá-
nyokat is folytató Tasó László 
végzi a képviseleti munkát. Ma-
kacsul elkötelezett, igaz magyar 
embernek tartom, aki pontosan 
érti a kelet-magyarországi vidé-
ki emberek problémáit, s arra 
elkötelezetten keresi a megol-
dásokat, közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkárként vagy a 10 
ezer fő alatti települések fejlesz-
téséért felelős államtitkárként 
elvégzett munkája példaértékű! 
Tasó László, mindig megértette 
a problémáinkat, kéréseinket, 
vágyainkat és odaadóan dolgo-
zott azok megoldásáért, teljesí-
téséért. Pár napon belül átadjuk 
a 48-as főutat, hamarosan kez-
dődik az Orgona utca építése 
és a járdaépítési projektünk, 
számos utcát újítottunk fel, elké-
szült a Hajdú Látogatóközpont, 
a körzetközponti jelentőségű 
Művelődési Ház, kész a hangu-
latos főtér, átadás előtt áll a vá-
rosi piac, épül a Debrecentől az 
országhatárig ívelő kerékpárút, 
megújult az iskola, óvoda, idős-
otthon, üzemel a bölcsőde. Sen-
ki ne gondolja, hogy a források 
országos elosztásáért nem véres 

harcokon át vezet az út! Minden 
vezető a maga térségének a for-
rásnöveléséért dolgozik: orszá-
gos összevetésben a Hajdú-Bi-
har Megyei III. választókerület 
települései a forráskapacitás 
növelésében élen járnak! Ne-
künk pedig vannak terveink… 

Amellett, hogy határozott el-
képzelései vannak és be ton biz-
tos az értékrendje, Tasó László 
nem az ellentétek és a konflik-
tusok embere. A közös célok 
megvalósítása érdekében na-
gyon különböző politikusokat 
is képes han gya szor ga lom mal 
azonos plat form ra hozni. Meg-
hallgatja és meghallja települé-
seink fejlesztési terveit, jogos 
elképzeléseit, makacsul kitart 
ügyeink mellett úgy, hogy képes 
szót érteni a legegyszerűbb em-
berrel ugyanúgy, mint a minisz-
terelnökkel. Végtelenül tiszteli 
a nőket, megbecsüli mun ka tár-
sa it, nincs olyan jótékonysági 
ügy, aminek ne vállalná védnök-
ségét. Munkájával elérte, hogy a 
választókerület valamennyi pol-
gármestere támogatja. Engedjék 
meg, hogy végezetül ideidéz-
zem Képviselő Úr hitvallását, 
amivel magam is azonosulok: 
„A hazám, a jövő nemzedéke, 
unokáink megérdemlik, hogy 
magunk után ne kételyt és bi-
zonytalanságot, hanem esélyt és 
lehetőséget hagyjunk.”

Ménes Andrea
polgármester

A szabadságnak mindig ára van – de az Élet az úr!
Néha szeretnénk azt hinni, 

hogy amit látunk és hallunk az 
egy filmbéli jelenet, egy fikció ké-
peken vagy a világhálón. Lassan 
két hete megváltozott körülöt-
tünk a világ, mert a hírcsatornák 
ugyanazt a tragédiát mutatják, 
ugyanazt a szorongást okozzák 
életünkben arról, ami tőlünk né-
hány száz kilométerre történik. A 
hatása már a mindennapjainkat is 
elérte. A háborús zónából mene-
külők láttán nem csak a szívünk 
dermedt meg, azonnal felébredt 
bennünk igazi énünk és ki-ki a 
maga módján próbál részt venni 
a segítségnyújtásban az adomány-
gyűjtésben és reménykedik. 

Utoljára a kilencvenes évek 
elején a balkáni háború szele és 
zaja remegtette meg a lelkünket 
és nem gondoltuk volna, hogy 
30 évre rá egy félelmetesebb ér-
zés keríti hatalmába.

Szögezzünk le és tegyünk 
világossá néhány dolgot: a há-
ború nem lehet megoldás 
semmire, nem lehet eszköz 
egy konfliktus rendezésé-
re. Valamennyien elítélünk 

minden fegyveres táma-
dást, ami vétlen áldozatok 
civilek, felnőttek és sajnos 
gyermekek életét is követeli. 
A probléma eredetétől, előzmé-
nyeitől függetlenül a szabadság 
és a béke pártján állunk, és a 
legfontosabb számunkra, 
hogy Magyarország kima-
radjon ebből a háborúból!

A NATO-tagsággal járó kötele-
zettségeinket teljesítjük, de fegy-
verek szállítását Magyarországon 
keresztül nem engedjük és nem 
küldünk katonákat háborúba! 
Elutasítjuk a baloldali álláspontot 
és elítéljük a felelőtlen kijelenté-
sekkel veszélyt előidéző magatar-
tást. Nem kell ugyanis szakértő-
nek lenni ahhoz, hogy bárki meg-
értse, a fegyverszállítmányok a 
háborúban álló feleknek mindig 
elsődleges célpontjai. Ellenben 
az uniós gazdasági szankciók ed-
digi körével egységesen egyetér-
tettünk, reméljük azonban, hogy 
az energiaszállításokra vonatko-
zóan győz a józan ész.

Nehéz időket élünk, veszély-
zónában vagyunk, ezért meg-

fontoltan kell cselekednünk, le 
kell csökkentenünk a politikai 
haszonszerzés céljából szerve-
zett akciók, provokációk gaz-
daságilag felbecsülhetetlenül 
káros és életveszélyes hatásait. 

A bajba került embereken se-
gíteni fogunk, de a háborúnak 
mielőbb be kell fejeződnie, mert 
a konfliktust láthatóan nagyon 
sok hazugság és szándékos meg-
tévesztés súlyosbítja. Nem tud-
juk, valójában kinek a megrende-
lésére és mit akarnak láttatni ve-
lünk az irányított és sok esetben 
álhírekkel is dolgozó világhálón. 
Idővel sokan és sokféleképpen 
fogják elemezni a kialakult hely-
zetet, de nekünk a tárgyalásos 
úton történő mielőbbi rendezés 
a legsürgősebb. A szabadság-
nak mindig ára van, és ezt 
talán mi, a magyarok, tudjuk 
a legjobban a világon!

Történelmünk során százez-
rek adták az életüket a magyar 
szabadáságért és a napokban 
éppen a legszebb, legtisztább 
forradalmunkra és szabadság-
harcunkra emlékezünk. Fel-

idézzük az összefogás erejéből 
táplálkozó bátorságot és a füg-
getlenségért, önrendelkezés-
ért, a 12 pontban foglaltakért 
életüket áldozók hőstetteit.

Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc fantasztikus 
küzdelme akkor elbukott, és 
nem gondoltuk volna, hogy 
szűk két évtized múlva éppen 
ennek a harcnak az utóhatása 
hozta el a Kiegyezést és nyitott 
meg egy új lehetőséget a ma-
gyar nemzet számára. 

Előfordult már, amikor az tett 
naggyá egy történelmi személyt, 
hogy az általa vezetett erők le-
tették a fegyvert, vagy éppen az 
mentett meg egy népet a pusztu-
lástól, hogy elzavarta a vezetőjét. 
Az idő minősíti a háborúban álló 
vezetők szerepét és felelősségét, 
de az biztos, hogy mind a két 
nép súlyos árat fizet, és a háború 
gazdasági hatása már megérin-
tette az egész világot.

Ezért az ukrán-orosz konf-
liktusból mi ki akarunk ma-
radni, a következményeket 
mi nem akarjuk megfizetni. 

Mindennél fontosabb, hogy 
megőrizzük Magyarország 
békéjét és biztonságát, ami-
hez stabilitásra, határozott, egy-
séges magyar álláspontra van 
szükség, ami a magyar emberek 
véleményével is megegyezik.

Mindegy milyen megol-
dás születik, csak legyen 

béke! Ne haljanak meg em-
berek, ne sírjanak gyermek 
és ne özvegyek neveljék 
unokáikat. Az Élet az úr!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Novák Katalin Magyarország új Köztársasági Elnöke!
„Tettekre készülök, kész va-

gyok minden terhet magamra 
vállalni, amit ez a tisztség rám 
ró” – kezdte parlamenti beszé-
dét Novák Katalin, hozzátéve, 
hogy az ő generációja büszke, 
a világnézetük magyar, és mer-
nek felemelt fejjel járni. Ma-
gyarország történetének első 
női államfője, aki korábban 
családokért felelős miniszter-
ként és a FIDESZ alelnökeként 
is tevékenykedett, leszögezte, 
hogy Európához tartozunk és 
Európa hozzánk, ezen változ-

tatni nem tudunk és nem is 
akarunk. „Tudom, hogy hon-
nan jöttem, ki vagyok, mi a 
dolgom, felkészültem az előt-
tem álló, embert próbáló fel-
adatra” – fogalmazott Novák 
Katalin. Programjának sarka-
latos pontját jelenti, a magyar 
családok védelme, támogatni 
fogja azokat, akik a foganta-
tás pillanatától vigyáznak az 
életre, jelen van és jelen lesz 
a hívő közösségben. Elmegy a 
tehetséges fiatalokhoz, a hatá-
ron túl és a diaszpórában élő 

magyarokhoz. Ott lesz bárme-
lyik fővárosban, ahol ki kell 
állni az érdekeinkért. Ott lesz 
a városokban, a falvakban, a 
hátrányos helyzetű emberek 
között. Világossá tette, hogy 
nem országjárásra készül 
pusztán, hanem egyszerűen 
ott lesz, ahová tartozik. Az áp-
rilis 3-i választásról elmondta, 
hogy sorsdöntő pillanat lesz 
és bízik benne, a választópol-
gárok nem tévesztik szem elől 
a nemzeti érdeket és a gye-
rekek jövőjét. Ő azon a fun-

damentumon fog állni, amit 
az Alaptörvény jelent. Nem a 
hatályos jogrend lebontásán, 
hanem az alkotmányosság 
őreként, annak fenntartásán 
fog munkálkodni. Szent Ist-
ván intelmeit zsinórmérték-
nek tekinti, kiemelve az irgal-
masságot, a kíméletességet, az 
alázatosságot, a szelídséget, a 
becsületességet és a szemér-
mességet. „Legyen béke, sza-
badság és egyetértés” – zárta 
beszédét Novák Katalin.



Házasságkötés:
Kiss Zoltán lásZló és sZabó Gabriella

Akik már nincsenek közöttünk:
sZabó Gáborné (Korcsmáros mária)
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A n y A k ö n y v i  h í r e k

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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2022. február 28-ai 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. február 28-ai 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

SOSAR-BAU BT. 25013171-2-09 4287 Vámospércs, Tó utca 2. 119 038
BOBY CARP TEAM KFT. 26362162-2-09 4287 Vámospércs, Nagy utca 5. 109 023

Összesen: 1 460 323

Választ az ország!
Áder János kitűzte a 2022-es választások időpontját: április 3-án 

kerül rá sor. A köztársasági elnök a kormány által kezdeményezett 
népszavazás időpontjáról is döntött.

Az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező 
polgárai immár kilencedik alkalommal szabadon dönthetnek arról, 
hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését. „Az Alaptörvény és a vá-
lasztási eljárási törvény egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz arra, 
hogy a köztársasági elnök milyen időpontra tűzheti ki az országgyű-
lési képviselők általános választását. E törvényi felhatalmazás alap-
ján az országgyűlési képviselők általános választását a legkorábbi 
időpontra, 2022. április 3-ra tűzöm ki” – közölte Áder János.

Országos listát az a párt állíthat, amely minimum tizennégy 
megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben 
önálló jelöltet állít. Február végére derült ki, hogy mely pártok ál-
líthatnak országos listát, illetve megismerhettük az egyéni válasz-
tókerületi jelölteket is. 

Az országgyűlési képviselők száma 199, ebből 106 képviselőt 
egyéni választókerületben, 93-at országos listán választanak.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár egy •	
egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben •	
nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár egy 
egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, 
ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár •	
egy pártlistára szavazhat.

Az új Országgyűlés alakuló ülését – a választást követő harminc 
napon belüli időpontra – a köztársasági elnök hívja össze.

Az országgyűlési választások és a négykérdéses referendum 
tehát ugyanazon a napon lesz, ami mellett korábban költséghaté-
konysági érveket sorakoztattak fel. A négy kérdés:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési in-•	
tézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultsá-
gokat bemutató foglalkozást tartsanak?
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átala-•	
kító kezeléseket népszerűsítsenek?
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket •	
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül 
mutassanak be?
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megvál-•	
toztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

SajtóközLemény
ELKÉSZÜLTEK A VÁROSI

KÖRNYEZETJAVíTó INTÉZKEDÉSEK
ÉS GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI BEAVATKOZÁSOK 

MEgvAlósíTÁsA vÁMOspércsEn cíMű prOJEkT 
BERUHÁZÁSAI

2022. február 25-én került megrendezésre a tOP-2.1.2-15-
HB1-2016-00017 azonosítószámú, zöld város kialakítása 
című intézkedés keretében támogatott projekt záró ren-
dezvénye, melyen ménes andrea Vámospércs Város pol-
gármestere mutatta be a megvalósult beruházás projekt-
elemeit.

A projekt gazdája, Vámospércs Városi Önkormányzat 100%-os 
támogatási intenzitással a Széchenyi 2020 program keretében, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költség-
vetési előirányzatból közel 860 millió Ft-os vissza nem térítendő 
támogatást kapott ezen komplex városfejlesztési program megva-
lósítására, melynek várható fizikai befejezési ideje 2022. március 
31.

Jelen projekt vámospércs város életében az első város-rehabi-
litációs fejlesztés volt, mely a TOp-2.1.2-15 azonosítószámú, Zöld 
város kialakítása című felhívás keretében valósult meg. A projekt 
célja egy a helyi adottságokra és igényekre épülő olyan harmoni-
kus városközpont kialakítása, amely mind az itt élő lakosok, mind 
az ide látogatók, mind a településen tevékenykedő vállalkozások 
számára vonzó, környezetileg és gazdaságilag fenntartható, a fej-
lesztés eredményeként megújuló és létrejövő új szolgáltatások 
korszerűek. A beavatkozások hozzájárulnak a lakosok szabadidős, 
kulturális, sport tevékenységének növeléséhez, a közösségi terek 
látogatottságának növeléséhez, a gazdasági aktvitás fokozódásá-
hoz, így mindezek által a település népességmegtartó erejének 
javításához.

Jelen projekt keretében a Művelődési Ház teljes körű felújítá-
sára, a kapacitások és szolgáltatások fejlesztésére, parkolóhelyek 
kialakítására, útfejlesztésre, és a működéshez szükséges eszközök 
beszerzésére került sor. A városközpontban, a 48-as számú főút 
mentén található két közpark is megújult, a Béke u. 2. szám alatt 
és a Művelődési Ház mellett. A projekt keretében kialakításra ke-
rült még a Marinka Jóléti park, ahol a terület használatát segítő 
kiszolgáló épület építése valósult meg, amely a szociális helyisé-
geken túl a látogatók számára napvédelmi funkciót és esőbeállási 
lehetőséget biztosít. Mindezek mellet a városi piac fejlesztése is 
megtörtént, melynek során a meglévő, kapacitásaiban korláto-
zott, kedvezőtlen infrastrukturális adottságokkal bíró létesítmény 
megújult, egy új, fedett csarnok épült, a közterületen a szükséges 
számú parkolóhelyek is létesültek. Az infrastrukturális fejleszté-
seket kiegészítő sOFT elemek mindegyike megvalósult, melyek a 
környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése, a települési 
arculat és identitás fejlesztése és a bűnmegelőzés, közbiztonság 
témakörökhöz kapcsolódtak.

Vámospércs Városi Önkormányzat
Cím: 4287 Vámospércs, Béke u. 1.
tel: + 36 52 591-515;   Fax: + 36 52-591-515
e-mail: info@vamospercs.hu

tÁjékOztatÁS
Tisztelt Vámospércsi Lakosok!

Amint tapasztalhatták, városunk Önkormányzata sikere-
sen pályázott a városi piac felújítására. köztudomású, hogy a 
vámospércsiek nagyon kedvelik a szombati piaci forgatagot, aho-
gyan az ide érkező árusok, kereskedők is elégedettek, nagy az 
igény portékáik iránt, ezért Önkormányzatunk is prioritásként 
kezeli, hogy modernebb, komfortosabb, rendezettebb körülmé-
nyeket kínálhassunk fel. A felújítás eredményeként nőtt a piac 
hasznos területe, fedett árusító része, létrejött egy modern vizes-
blokk, kiszolgáló épület, az Önkormányzat saját erőből parkolókat 
építtetett. A Vámospércsi Piac használatbavételi engedélyének 
beszerzését a beruházást követően azonnal megkezdtük. sajnos 
– rajtunk kívül álló okok miatt – az engedélyezést több tényező 
nehezítette. Az eljárásnak része a vízjogi üzemeltetési engedély 
beszerzése, amelyhez a szakhatóságok és közműszolgáltatók hoz-
zájárulása is szükséges. Az engedélyezési eljárás során az E.ON, 
majd az OpUs Titász a piac utcán lévő 22 kv-os földkábel 140 mé-
teres szakaszán – a parkolót értintő terület – történő kiváltását 
írta elő. A vízjogi engedélyezési eljárás során ezt a feltételt az ön-
kormányzattal azonban nem közölték. A fentiek miatt a Hajdú-Bi-
har Megyei kormányhivatal a forgalomba helyezési eljárást meg-
szüntette. A földkábel kiváltására villamoshálózati kiviteli tervet 
kellett készíttetni, amelyet be kellett nyújtani az OPUS Titász ré-
szére, mert kizárólag Ő jogosult a vezetékjogot megkérni. sajnos a 
fentiekben ismertetett eljárás nagyon sok időt vett igénybe annak 
ellenére, hogy folyamatosan sürgettük az ügyintézést. Az OpUsZ 
TITÁsZ eljárása hamarosan befejeződik, a napokban várjuk az 
aláírt együttműködési megállapodást. Amint az ismételt forga-
lomba-helyezési eljárás eredményeként megkapjuk a forgalomba-
helyezési, ezt követően pedig a vízjogi üzemeltetési engedélyt, a 
használatbavételi engedély kiadásának más akadálya nem lesz. A 
hátralévő időhöz kérjük a tisztelt lakosság türelmét, megértését! 
Bízunk benne, hogy a használatba vételt követően valamennyiünk 
fontos találkozóhelye lesz a piac!

Ménes Andrea
polgármester

Tisztelt Vámospércsiek!
A Vámospércsi Hírek januári számában terjedelmes cikket ol-

vashattak Komor Csaba lelkipásztorról, aki 2021 augusztusától a 
város beiktatott lelkésze. közösségépítő tervei közül talán az egyik 
legfigyelemreméltóbb, hogy szeretné vámospércsen újraszervezni 
a református köznevelést, azaz a helyi gyülekezet presbitériumá-
nak támogatásával általános iskolai oktatás beindítását tervezi. Az 
eredeti tervek szerint az intézményalapításra már a 2022/2023-as 
tanévtől, vagyis idén szeptembertől sor került volna, ezt azonban 
több objektív körülmény hátráltatja egyelőre.

Önkormányzatunk nagy várakozással fogadta a fiatal, ambici-
ózus lelkész terveit, s azokat maximálisan támogatja. Egyre több 
olyan rendezvényünk van, amelyet a református egyházközséggel 
közösen szervezünk, örülünk, hogy a lelki élet megújulni látszik 
a településen. A legkisebb történelmi hajdúváros lakóinak képvi-
seletében minden olyan ügy mellé szívesen állunk, mely Bocskai 
fejedelmünk hagyatékának ápolását szolgálja. 

városunkban a hajdúk letelepítését követően nem sokkal – az 
írásos emlékek szerint már 1610-ben –, református templom és 
iskola is alakult. Teljesen az államosításig, azaz 1948-ig egyházi is-
kola működött itt sikeresen, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, 
hogy sok olyan embert neveltek Vámospércsen a hazának, akik 
tevékenységükkel, munkásságukkal maradandót alkottak és joggal 
szolgálnak a ma nemzedékének is példaképül. 

látva a lakosság körében megfogalmazódott igényt, mely ma-
napság az egyházi iskolák népszerűségének növekedését igazolja 
vissza – hisz egyre többen, akár a napi ingázást, a korai kelést is 
vállalva, inkább a debreceni egyházi iskolát választják gyermekeik-
nek –, úgy gondoljuk, hogy hagyományainkra alapozva, a környék 
egyetlen református települése révén, miért is ne támogatnánk 
egy református általános iskola megalapítását, vezető szerepet vál-
lalva a református köznevelés térségi megújításában? 

Az iskolaalapítás mindamellett, hogy magasztos és nagyszerű do-
log, rendkívül szabályozott folyamat is. Az érvényben lévő jogszabály-
ok körültekintően rendelkeznek arról, hogy egy köznevelési intéz-
mény alapításához, működési feltételeinek garanciáihoz (minimum 
5 évfolyamra) milyen feltéteket kell a fenntartónak – ez esetben a 
vámospércsi református Egyházközségnek – biztosítania.  garan-
tálni szükséges a felmenő rendszerben tervezett iskola folyamatos 
finanszírozását, elkerülhetetlen a hatósági engedélyek megszerzése, 
a személyi és tárgyi feltételek jogszerű és stabil biztosítása.

Ez a folyamat komoly szakmai előkészítést, anyagi ráfordítást, 
szakmai és helyi társadalmi egyeztetési kötelezettséget jelent, amely 
megalapozza azt a konszenzust, melynek az eredményeként a helyi-
ek közös akarattal, örömmel fogadják felekezeti iskolát. Azt remé-
lem, hogy a pedagógusok nem kihívást és nem az egzisztenciájuk 
veszélyeztető tényezőt, hanem az alternatív utat, lehetőséget látják 
a keresztény értékek mellett elkötelezett iskola működtetésében.

Amikor szemünk előtt az lebeg, hogy városunk ismét egy ér-
tékkel több, újszerűbb lesz, hogy valami olyasmivel gazdagodhat, 
amely a gyerekeinknek nagyobb lehetőséget nyújt, miközben is-
mét erősödik körzetközponti szerepünk, s talán ezzel is vonzóbb-
nak találják majd sokan ezt a települést, amikor lakóhelyet választa-
nak maguk és a családjuk számára. A történelmi egyházak követői 
számára alternatívát kínáló iskola alapítása nagyszerű lehetőség, 
amihez nem elegendő a jó szándék és az akarat, de komoly szak-
tudás, a jogszabályban előírt keretek, pedagógiai program is szük-
séges. Ezért elengedhetetlen hozzáértő szakemberek (közoktatási 
szakértő, építész, pénzügyi szakember stb.) segítsége a törvényes 
feltételek kialakítása, a helyi szabályozás alakítása érdekében. A 
felkérendő szakemberekkel való egyeztetés után arra a döntésre 
jutottunk, hogy a református általános iskola beindítására, az em-
lített keretek kialakítására kevés az idő az idei induláshoz. Mind-
ezek miatt az a bölcs döntés született a vámospércsi református 
Egyházközség részéről, hogy csak a következő évben, azaz 2023. 
szeptember 1-én nyithatja meg kapuit a református iskola.

Akik a januári tájékoztatót követően jelezték beiratkozási szán-
dékukat azoknak hálásan köszönjük a megelőlegezett bizalmat és 
boldog tanévkezdést kívánunk!  A pedagógusokat, óvónéniket, 
szülőket és a jó szándékú vámospércsieket pedig arra kérem, hogy 
az ügy komolyságához mérten, minden erejükkel segítsék, hogy 
mindannyiunk megelégedésére alkothassunk megint valami na-
gyot a jövőnkért, a gyermekeinkért!

Ménes Andrea
polgármester

óvodai beíratás
kedves szülők!

A vámospércsi óvoda és Mini Bölcsőde intézményében a 
2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan az óvodai beíratkozás 
időpontjai: 2022. április 25-26-27. (8 és 16 óra között). Helye: az 
óvoda titkársága. Kérem, hozzák magukkal gyermekük születési 
anyakönyvi kivonatát, oltási bizonyítványát, TAJ-kártyáját és lak-
címkártyáját. A 2022. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltött gyer-
mekek számára az óvodai nevelés kötelező!

Győriné Major Éva
óvodavezető

köszönetmondás
Ezúton szeretnénk megköszönni az nTl Üzletház vezetőjének, 

Tóth lászlónak, az óvoda számára ingyenesen felajánlott festéket, 
melynek felhasználásával még esztétikusabbá tehetjük óvodánk 
csoportszobáit, öltözőit és kerítését

Győriné Major Éva óvodavezető
és a Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozói

Palánta eladó!
kis és nagy tápkockás palánták (paradicsom, 
paprika és egyéb zöldségnövények, gyógy- és 

fűszernövények, virágok) eladó!

korai fólia alá való ültetésre • április közepétől
Szezonális kiültetésre • május első felétől!

Elérhetőségeink:
személyesen: 4262, nyíracsád nyíl utca 25
Facebookon: „nyíracsádi palánta”
Telefonon: - 06 30 – 875 7385
 -  06 30 – 635 3973



Kedves Megjelentek,
tisztelt államtitkár úr, képvise-
lő úr, polgármester hölgyek és 
urak, képviselő-testületi tagok, 
intézményvezetők, kedves mun-
katársaink, Vá mos pércs lakói!

Létezik szerte e hazában 
néhány olyan intézmény, ame-
lyeknek jellemzően klasszicista 
homlokzatán, nagy betűkkel az 
alábbi felirat olvasható: A kÖZ-
MűvElŐDésnEk! Az épület 
ilyesfajta ajánlása, dedikációja 
tömör formában kifejezi, hogy 
a művelődés lehetősége min-
denkié, azoké pedig különösen, 
akik átlépik e szentély küszö-
bét, befáradnak a nyitott kapu-
kon. A feliratot felkiáltó jel zárja, 
vagyis időtlen óhaj és akarat fe-
jeződik ki benne és általa: hisz-
szük és valljuk, hogy „A nemze-
tek ereje művelődésüktől függ.” 
Nem véletlenül választottuk e 
Klebelsberg Kuno néhai kul-
tuszminisztertől idézett sort a 
mai átadó ünnepség meghívójá-
ra. Nem túlzás azt állítani, hogy 
történelmi pillanatot írunk vá-
rosunk históriájában. Érezzük, 
hogy itt valami komoly és fon-
tos dologról van szó. A felújítás 
révén a kelet-magyarországi 
határsáv egyik legimpozánsabb 
és funkciógazdagabb közműve-
lődési intézménye és könyvtára 
jött létre Vámospércsen, mint-
egy félmilliárd forintból.

Kedves Vendégeink, enged-
jék meg, hogy kifejezzem hálá-
mat Magyarország Kormányá-
nak, Fekete Péter államtitkár 
úrnak, Tasó lászló országgyű-
lési képviselő úrnak a kultúra 
és közművelődés terén kifejtett 
értékelősegítő munkájukért! 
Büszkeséggel értesülünk a kul-
turális intézmények megújulá-
sáról, a folyamatos közgyűjte-
ményi állománybővülésről, a 
közművelődési dolgozók bér-
rendezéséről. létrejött a Magyar 
Zene Háza, hamarosan átadják 

az új Néprajzi Múzeumot, több 
éves munka árán újították fel a 
szépművészeti Múzeumot, szá-
mos vidéki kiállítóhelyet, láto-
gatóközpontot adtak át, köztük 
a miénket, a Hajdú Látogatóköz-
pontot – most pedig itt állunk 
meghatottan ebben a csodálatos 
közművelődési intézményben.

Vámospércs, a legkisebb 
régi, ha gyo má nyos haj dú vá ros 
– szok tuk mondani. és valóban, 
a történelem fordulatai úgy hoz-
ták, hogy Hajdúböszörmény, 
Hajdúdorog, Hajdúhadház, Haj-
dúnánás, Hajdúszoboszló és 
Polgár mellett Vámospércsen 
telepítette le Bocskai István fe-
jedelem azt a 9254 hajdúvitézt, 
akik szabadságküzdelmében a 
leghűségesebb emberei voltak. 
Hűséges, öntörvényű, vitéz, 
magyar reformátusok, akiknek 
jelentős szerepük volt abban, 
hogy itt és most magyarul be-
szélhetünk, magyarul élhetünk 
és a magyar kultúra helyi köz-
pontját adhatjuk át.

Sokat láttak és tapasztaltak 
már ennek az épületnek a falai 
az elmúlt 55 évben. És komoly vá-
rakozás előzte meg létrejöttüket. 
Fordítsuk vissza pár perc erejéig 
az idő kerekét, idézzük meg 1967. 
augusztus 20-át, a vámospércsi 
Művelődési Ház átadó ünnepsé-
gét a korabeli sajtó tükrében. A 
Hajdú-bihari napló így fogalmaz: 
„A debreceni járás községei közül 
a legnagyobb esemény színhelye 
Vámospércs volt. Szombaton 
felavatták a község művelődési 
házát, ahol elsőként a Magyar 
néphadsereg Művészegyüttese 
adott műsort.” „vámospércsen, 
az országút mentén, a falu leg-
szebb épülete, az új művelődési 
otthon tűnik elénk. A korszerű 
létesítmény 3 millió 200 ezer 
forintba került. Augusztus 20-án 
adták át rendeltetésének. A tár-
sadalmi munka értéke a parko-
sítással együtt 250 ezer forintra 

tehető. A helybeli vasutasok és a 
fogyasztási szövetkezet dolgozói 
társadalmi munkában vállalták 
170 négyzetméter járda építé-
sét.” Egy 1973-as riport – szintén 
a Hajdú-bihari naplóból – arról 
számol be, hogy habár „az este 
eltakarja a falut, de a művelődé-
si ház kivilágított ablakai még a 
késő vendéget is csalogatják.” va-
gyis, van élet az intézményben, 
jól látható módon. Ugorjunk 
ismét tíz évet előre. 1985 máju-
sában Bakó Endre debreceni 
újságíró, későbbi főszerkesztő, 
Nadányi Zoltán és Németh Zol-
tán monográfusa teszi fel a köl-
tői kérdést, szintén a Hajdú-biha-
ri naplóban: „s mi van a házban? 
Működik néhány kiscsoport, 
amely képes állandó művelődési 
közösséget alkotni. A népdalkör 
1976 óta jó minősítéseket kap, 
a néptánccsoport is életképes, 
van helybeli vezetője, aki rá-
adásul szakképzett. Újabban ér-
deklődés mutatkozik a művészi 
torna iránt, kezdő és haladó cso-
portot is szerveztek. Még zongo-
raoktatás is folyik a művelődési 
házban. Az irodalombarát kör, a 
kismatematikusok baráti köre, a 
nyolcadikosok klubja, az ügyes 
kezek szakköre az iskolásoknak 
kínál művelődési lehetőséget. 
Ha a BAsIc-tanfolyamról nem 
feledkezünk meg, összesen tíz 
csoportot számolhatunk össze.” 

Kedves Megjelentek, e ko-
rabeli beszámolókból is jól ér-
zékelhető, mekkora igény volt 
egy eleven, lüktető közösségi 
térre, amit belakhattak előde-
ink. ne feledjék, évtizedekkel a 
kereskedelmi tv-csatornák és az 
internet világa előtt vagyunk, a 
művelődési ház az a szinte kizá-
rólagos fórum, ahol a közösség 
eseményei megtörténnek. Az 
épület megjelenésével, mérete-
ivel, urbanisztikai jellegzetessé-
geivel szintén magára irányítot-
ta a figyelmet az akkor még ha-

gyományos hajdúsági portákkal 
bíró településen. 

A most véget érő felújítás, 
nyugodt szívvel állíthatom, 
a legfontosabb mérföldkő a 
művelődési ház építése után. 
Az épület teljes energetikai 
korszerűsítésen esett át, új nyí-
lászárókat kapott, gépészeti 
fejlesztések, belsőépítészeti át-
alakítások történtek, modern 
fény- és hangtechnika került a 
színházterembe, az eddig be-
építetlen második emelettel pe-
dig jelentősen megnőtt az épü-
let hasznos alapterülete: ezen a 
szinten lelt otthonra a könyvtár, 
az olvasóterem, az oktatóterem 
és két vendégapartman is. A 
Zöld Város program részeként 
megújult a Művelődési Ház és 
Könyvtár melletti park, parkoló-
kat hoztunk létre, térkő-burkola-
tot kapott az épület környéke.

Tudjuk azt, hogy egy intéz-
mény rangját, méltóságát nem 
csupán a neki otthont adó épü-
let milyensége szabja meg, ha-
nem mindaz, ami a falai között 
történik, esetünkben pedig az 
is, ami a falain lóg. Ugyanis az 
intézmény folyósóit, közösségi 
tereit, termeit a Vámospércsi 
Művésztelep és grafikai Mű-
hely alkotásai, vagyis városunk 
képzőművészeti-szellemi vagyo-
nának értékei díszítik – kérem, 
csodálják meg Önök is őket. 
Vámospércs esetében a múlt 
kötelez: településünk az elmúlt 
700 évben számos jelentős sze-
mélyiséget adott a magyar nem-
zetnek: református prédikáto-
rokat, matematikust, szobrászt, 
egyetemalapító rektort, költőt, 
festőművészt – az új intézmény-
ben az ő szellemi örökségük be-
mutatása is célunk. 

A megújuláshoz az is hozzá-
tartozik, hogy két vámospércsi 
kötődésű művész nevét veszi fel 
az intézmény egy-egy alegysége. 
A kiállítótér névadója Fátyol Zol-

tán Csokonai- és Holló László-dí-
jas festőművész lesz, a könyvtáré 
pedig Térey János Babérkoszorú-
díjas költő. A névadással azoknak 
a személyiségeknek a kisugárzó 
erejére is szeretnénk felhívni a 
figyelmet, akiket egy-egy terü-
leten (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.

Saját polgármesteri progra-
mom egyik kulcsmondata az, 
hogy nálunk legfontosabb érték 
az ember. Meggyőződésem, és bí-
zom benne, rengetegen vagyunk 
így ezzel, hogy a Művelődési Ház 
és Könyvtár újragondolása kor-
tól, nemtől, vagyoni helyzettől 
függetlenül sok vámospércsi 
ember második otthona lesz. 
Hiszem, hogy e nagy beruhá-
zásból Vámospércs egésze gaz-

daságilag, esztétikailag, infrast-
rukturálisan, turisztikailag és a 
városiasodás vonatkozásaiban is 
profitálhat.

vámosprécsről van egy el-
gondolásunk, amit abban a 
mondatban foglalunk össze, 
hogy Vá mos pércs a vá mos pér-
csi ek otthona és a kistérségünk 
egyik központja. Ez a beruházás 
egyszerre teszi otthonosabbá 
vámospércset, és erősíti meg 
jellegében azt a tényt, hogy ez a 
város, a mi városunk a kistérség 
egyik központja. A mai napon 
tehát vámospércs egy „régiúj” 
intézménnyel gazdagodott, amit 
„A közművelődésnek!” ajánlha-
tunk. A tarsolyunk nem kong 
az ürességtől, épp ellenkezőleg, 
tele vagyunk ötletekkel, kihívá-
sokkal, ebbe a terembe például 
egy nagyteljesítményű orgonát 
is álmodtunk: jó úton járunk, 
hogy az álomból valóság legyen.

Kedves Megjelentek, köszö-
nettel tartozunk mind annyi uk-
nak – elsősorban kormányunk-
nak, az Európai Uniónak, állam-
titkár úrnak, képviselő úrnak 
– amiért a mai napot közösen 
élhettük meg! 

Ménes Andrea
polgármester

Térey János nevét viseli már-
cius 4-től vámospércs új könyv-
tára, amely február végén át-
adott művelődési ház emeletén 
található. Itt kétszer akkora tér 
fogadja az olvasókat, mint az 
elődjében. Az első, tágas köl-
csönző részen túl, gyereksarok, 
szakirodalmi helyiség és egy 
kisebb olvasóterem kapott he-
lyet. Szükség is van rá, hiszen 
13 509 kötettel gazdálkodnak 
az itt dolgozók. Ménes Andrea 
polgármester felidézte első 
találkozását a debreceni szüle-
tésű költő, íróval a hat évvel ez-
előtti helyi irodalmi szimpóziu-

mon. A városvezető őszintén az 
alkotó elé tárta izgalmát, hiszen 
nem minden nap találkozik 
az ember Magyar Köztársaság 
Babérkoszorúja díjas költővel, 
akinek a drámáit a Nemzeti 
Színházban játsszák. A vendég, 
akkor 25 éve nem járt gyer-
mekkora fontos helyszínén. 
Innentől kezdve egyre gyako-
ribbá váltak látogatásai, sokak 
számára emlékezetes a 2018-as 
díszpolgári cím átadása, ami a 
titkos szervezésnek köszönhe-
tően, valódi, megható megle-
petéssé válhatott az ünnepelt 
számára. A névadón beszédet 

mondott Harmath Artemisz, 
Térey János özvegye, aki hang-
súlyozta, hogy településünk 
neki és néhai férjének szív-
béli, költészeti, tudományos 
és családi búvóhelyévé vált. A 
beszédeket követően Apám 
álma – szemelvények Térey 
János vámospércsi kötődésű 
írásaiból címmel tartott zenés 
felolvasást Bán-Horváth vero-
nika, Górász Péter és Hoppál 
Basspoetry Mihály. A könyvtár-
ban elhelyezésre került egy tár-
ló a névadó könyveivel, kézira-
taival, relikviáival, majd pedig 
kezdetét vette A magyar alföld 
poétikái című tudományos 
konferencia, aminek városunk 
adott otthont március 4-én és 
5-én. A névadó ünnepségen a 
megyeszékhely kulturális veze-
tősége is képviseltette magát: 
Puskás István debreceni kultu-
rális alpolgármester, Szirák Pé-
ter, a debreceni irodalmi ren-
dezvények kurátora, Kovács 
Béla Lóránt, a Méliusz Könyv-
tár igazgatója és Pogrányi Péter 
kulturális főszervező.

Felavattuk a Térey János Könyvtárat

A hónap műtárgya címmel új 
rovatot indítunk a Vámospércsi 
Művésztelep és grafikai Műhely 
kincsiből. Minden hónapban 
egy képzőművészeti alkotásra 
irányítjuk rá a figyelmet, amit a 
Térey János Könyvtár bejárata 
mellett helyezünk el. Az alko-
tásokhoz 1-1 esszészöveg is ké-
szül, amit a Vámospércsi Hírek-
ben is publikálunk. Első alka-
lommal Somogyi László Gábor 
Hommage a Térey János című 
olajfestménye került fókuszba, 
amiről Fátyol Zoltán festőmű-
vész írt lírai futamokat: 

„A mikor a festő nem modell-
ként tekint a valóság egy-egy 
jelenségére, ha nem leképezni 
szeretné azt, hanem megidézni 
kívánja, azt mondjuk: látvány-
szerű festészetet művel.

Átírja-átfogalmazza, képté-
mává avatja a látottakat – kife-
jezőeszközeit eszerint választva 
meg –, egyes részleteket kiemel, 
míg másokat háttérben, esetleg 
figyelmen kívül hagy. 

A látványfestés és a látvány-
szerű között sokféle átmenet 
van, éppen annyi, ahányan 
foglalkoztak, foglalkoznak vele, 

festői programjukká téve a világ 
látható jelenségeinek ilyenféle 
megidézését. 

Ezt szemlélhetjük ezen a ké-
pen is. 

A világnak egy darabkája, 
amelyet behív konkrét tárgy, 
története van és annak is, aho-
gyan relikviából reliktummá 
lett. Egy hajdani kert pajtájának 
romjaiból emelte ki Térey János 
– a kert és benne a fészer egy-
kor édesapjának tulajdona volt 
–, mint az örök archívum egy 
elemét, ahol minden fellelhető, 
mert „ami nincs már / csak az 

marad”. Az idő visszafordult 
és célba ért. Emlékből-ereklyé-
ből hagyaték vált, a szomorú 
és megmásíthatatlan tény okán 
szó szerint, a kép révén pedig 
átvitt értelemben is.

A festett jelenség nem azt az 
ablakot ábrázolja. Ablakkeretre 
emlékeztető függőleges, víz-
szintes és diagonális képelemek 
hivatkoznak rá majdnem mo-
nokróm színezéssel. Az ablak 
négyszögének konstrukciója 
széttörött, részei imaginárius 
térben lebegnek. 

Egy szövegben az idézet-

nek meg kell je-
lölni forrását, de a 
vizualitásban nincs 
ilyesféle szabály. 
lelőhely az átélt lát-
ványélmény – amit 
a festő képre vált –, 
ennek intenzitása 

teszi hitelessé a 
művet. A kép mö-
gött lévő történet, 
ha van, ismerete kö-
zelebb viheti a nézőt 
a műhöz és kiegé-
szítve teljessé teheti 
a kép élményét.”

A hónap műtárgya

A vámospércsi Művelődési 
Ház és könyvtár mintegy fél-
milliárd forintból újult meg. A 
Zöld Város programban az épü-
let energetikai korszerűsítésen, 
gépészeti fejlesztésen, belsőépí-
tészeti átalakításokon esett át, 
az eddig beépítetlen második 
emelettel pedig jelentősen meg-
nőtt a hasznos alapterülete is. A 

február 25-ei átadó ünnepségen 
a város polgárai mellett a régió 
polgármesterei, egyházi veze-
tői, intézményvezetői és a sajtó 
munkatársai is képviseltették 
magukat. Az ünnepi beszédek 
közötti szüneteket a Tordai 
Quintet virtuóz zenekari játéka 
és Hunyadi Tamás énekmon-
dása tette felejthetetlenné. Az 

átadó egyik főszónoka, Fekete 
péter kultúráért felelős államtit-
kár úgy fogalmazott, hogy nem 
kell keresgélni a kultúra házát 
Vámospércsen, hiszen rögtön 
rátalálunk – utalt arra, hogy a 
főút mellett található, a megújult 
épület magára vonzza az ott el-
haladók tekintetét. Kiemelte a 
kultúra embermentő szerepét 

az elmúlt évek pandémiás és az 
elmúlt napok háborús nehézsé-
gei között. Az államtitkár nem 
jött üres kézzel a legkisebb haj-
dúvárosba: ígéretet tett, hogy a 
művelődési ház első tíz produk-
cióját az EMMI finanszírozza, és 
kétmillió forinttal hozzájárulnak 
a hőn áhított orgona megvásárlá-
sához. Tasó lászló országgyűlési 

képviselő a település lelkületé-
ről beszélt, az itt élőkről, akik 
ezen a vidéken akarnak marad-
ni. „Jó pár éve úgy érezzük, talán 
erősödik is bennünk az az érzés, 
hogy mi is számítunk, vidékiek” 
– vallja a képviselő. Mint mond-
ta, a környékbeli polgármeste-
rek célja, hogy az ifjú generációk 
tagjai közül a lehetőség szerint 

legtöbben maradjanak a szülő-
helyeiken. „Ezért kell harcolni, 
forrásokat teremteni. nekünk az 
a fontos, hogy a fiataljainknak is 
legyen válaszható hely az, amit 
mi építünk” – tette hozzá a po-
litikus. Az alábbiakban Ménes 
Andrea polgármester ünnepi 
beszédének közzétételével idéz-
zük fel a meghitt pillanatokat.

Kedves Vámospércsiek! A 
szomszédos Ukrajnában néhány 
napja háborús helyzet alakult ki, 
ami elől nagyon sokan (közöttük 
számos édesanya gyermekeivel, 
valamint idős ember) kényszerül-
tek elmenekülni, menedéket ke-
resve hazánkban. Aggodalommal 
a szívünkben figyeljük a híradáso-
kat, s bízunk abban, hogy hama-
rosan véget ér ez a rémálom, de 
addig is városunk lakosságát arra 
kérjük, adományaikkal segítsünk 
elesett, menekülésre kényszerült 
embertársainkon! Önkormányza-
tunk a vámospércsi református 
Egyházközséggel közösen gyűj-
tést szervezünk a háború elől 
ideiglenes elhelyezésre szoruló 
menekülteknek. Adakozni kétfé-
leképpen lehet: 

1. Amennyiben pénzadomány-
nyal szeretne segíteni, úgy a Ti-
szántúli református Egyházkerü-
let OTP-nél vezetett számlájára, a 
11738008-20011428-00000000 
számlaszámra fizethet be, a köz-
lemény rovatba megjegyezve, 
hogy 601-es kód, vagy „A hábo-
rús menekültek megsegítésére”

2. Amennyiben nem pénzzel, 
hanem adományokkal szeretne 
segíteni, úgy azokat felcímkéz-
ve, kívülre feltüntetve a csomag 
tartalmát a vámospércsi refor-
mátus gyülekezeti terembe 
(nagy u. 2.) lehet hozni, min-
dennap 8.00-12.00-ig.

Amire szükség van: -tartós 
élelmiszerek (lehetőleg kon-

zervek), kicsi ivólevek, csokik, 
kekszek, bébiételek, pelenkák, 
babatörlőkendő, tisztálkodó sze-
rek, higiéniai betétek, takarók, 
ágyneműk, matracok. nagyon 
fontos, hogy az adományokat 
ne ömlesztve, hanem termék-
típusonként szelektálva, külön 
dobozokba rakva kérjük, ezzel is 
segítve az önkéntesek munkáját!

Átadták a közművelődés szentélyét!

Ünnepi beszéd

vámospércs összefog!



Március 9-én zsúfolásig 
megtelt állampolgársági es-
kütételre érkezett külhoni 
magyarokkal a városháza 
nagyterme. Megrendítő volt 
belegondolni abba, hogy mi-
közben néhány száz kilomé-
terre tőlünk háború dúl és 
ártatlan emberek halnak meg, 
megélhetjük az összetartozás 
csodáját. Komplett családok, 
fiatal párok, sokat látott idős 
emberek egyként mondtak 
igent Magyarországra. „Kívá-
nom Önöknek, hogy életük so-
rán gondolják azt, hogy a mai 
nap igazán jó döntés volt, jeles 
alkalom, ami bevésődik szíve-
ikbe. Hazánk meghálálja azt, 
hogy képességeikhez híven, jó 
szívvel szolgálják ezt a nemze-
tet” – fogalmazott beszédében 
Ménes Andrea polgármester. 
A vámospércsi polgármesteri 
hivatalban 2010 óta 1300-nál 
is több külhoni magyar tette 

le az állampolgársági esküt! 
Többen váltak magyar állam-
polgárrá csak nálunk, mint a 
szomszédos Újléta település 
lakosságszáma! óriási megtisz-
teltetés, hogy a határok fölötti 
nemzetegyesítésben ekként 

is részt vehet városunk. 2010-
ben a FIDESZ-KDNP frakció-
szövetség kezdeményezésére 
az új kormány első intézkedé-
sei között fogadta el a kettős 
állampolgárság könnyítéséről 
szóló törvényjavaslatot.
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Városunkban március 11-én 
ünnepi műsorral és az azt köve-
tő koszorúzással emlékeztünk 
meg az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hőseiről. 
Szónoklatában Somogyi László 
Gábor alpolgármester kiemel-
te, hogy a történelmi pillanat 
megragadása a fiatalok bátorsá-
ga által történt: „Ez nem a csen-
des bölcselet időszaka volt. 
Hisz a legnagyobb cél a közjó, 
hazánk politikai és gazdasági 
függetlenségének elérése volt 
a tét, az esély. Erre a bátorságra 
ma is szükség lehet, ha nem is 
ilyen radikális formában. Egy 
másik nagy tanulság, hogy szé-
les összefogással sikerült a tör-
ténelmi távlatból már látható 
sikert elérni. Talán nem kelle-
ne ma is jobban összefogni itt a 
Kárpátok harapófogójában élő 
maroknyi honfitársunknak?” – 
tette fel a kérdést. A korabeli 
eseményeket megelevenítő lát-

ványos műsort a Vámospércsi 
Mátyás Király Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
6. évfolyamos tanulói adták 
elő. A műsort összeállította és 
betanította Horváthné Czentye 
Ibolya és Mészárosné Oláh 
Róza osztályfőnökök, a nép-

táncot koreografálta és betaní-
totta Gyarmati Attila igazgató. 
A zenei munkatárs Dorogi Ba-
lázs volt. A dekorációt és a dísz-
letet Fracz Vilmos tervezte és 
készítette. Valamennyi közre-
működő munkáját tisztelettel 
köszönjük!

„Megragadni a pillanatot a fiatalok 
bátorságára volt szükség!”

Három felnőtt és öt gyer-
mek vendége volt a Tájház-
nak március első hetében. A 
háború elől menekülve, kény-
szerpihenőn tartózkodott 
városunkban e két család, 
hiszen útközben lerobbant 
az autójuk, így kénytelenek 
voltak segítséget kérni. Kö-
szönet mindazon munkatár-
saknak és helyi lakosoknak, 
akik önzetlenül és adomá-
nyozással próbálták ittlétüket 
segíteni. Köszönet Illés Lajos-
nak, aki vállalta az öreg Vol-
vo javítását, köszönet Hüse 
Lászlónak, Sallai Szabolcsnak 
és az Élelmezési Intézmények 
a földi táplálékért, a Műve-
lődési Ház dolgozóinak és a 
Képviselő-testület tagjainak 
az odafigyelésért. A családok 
biztonságban megérkeztek az 
észak-lengyelországi Gdansk 

városába. Az újságban pub-
likált rajzot az egyik kisgyer-
mek készítette. „A legnagyobb 

feladatunk az, hogy felszaba-
dítsuk egymást a szeretetre.” 
(Böjte Csaba)

Ukrajnából menekültek, 
Lengyelországba tartottak...

Február 18-án, a Megyei Köz-
gyűlés nyitányaként mutatta be 
Szendiné Dr. Orvos Erzsébet 
főlevéltáros, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltárának igazgatója a Haj-
dú-Bihar Megye Legendáriuma 
című kiadványt. A rendkívül 
igényes kivitelben megjelent 

könyv a honfoglalás korától 
egészen a 20. század végéig 
foglal magában megyénk te-
lepüléseihez kötődő legendá-
kat, elbeszéléseket, adomákat, 
balladákat, naplójegyzeteket. 
A Sárrét, a Hortobágy, a Hajdú-
ság, a Ligetalja és Biharország 
csodás történeteiben olyan 

különleges lények, személyisé-
gek és természeti tünemények 
jelennek meg, mint a debrece-
ni Líciumfa, a püspökladányi 
Kincses-domb, a vámospércsi 
Sárkánytó, a kabai meteorit, 
Mátyás király, Bocskai István, 
Kossuth Lajos, Zöld Marci és a 
hortobágyi betyárvilág.

Március 22-én, kedden, Tasó 
László országgyűlési képvi-
selő fórumára Vámospércsre 
érkezett dr. Kövér László, Ma-
gyarország harmadik legfőbb 
közjogi méltósága, a Magyar 
Országgyűlés Elnöke. Elnök Úr 
beszédet mondott Tasó László 
mellett és értékelte az elmúlt 
kormányzati ciklus vezérelve-
it, eredményeit. Kövér László 
1959-ben született Pápán,  1986-
ban szerzett diplomát az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán. 
Egyike volt 1988-ban a Fidesz 
harminchét alapító tagjának, ő 
az egyes számú tagkönyv bir-
tokosa. 1990-től országgyűlési 
képviselő, 2010-től az Ország-
gyűlés elnöke, 2012-ben rövid 
ideig ügyvezető államfőként 
látta el a köztársasági elnöki te-
endőket. Idézzük a konzervatív 
politikus egyik közelmúltbeli 
helyzetértékelését, amiben 
kitér a magyar kormány nem-
zetpolitikai megfontolásaira is: 
„Az elmúlt száz esztendő min-
den tapasztalatával a hátunk 
mögött fel kellene ismernünk, 
hogy nemzeti létünkre nem a 
másik, hasonló sorsú, sokszor 

ugyanazon szülőföldet magá-
énak valló nemzeti közösség 
jelenti az igazi veszélyt, hanem 
azok a tudatformálás és tömeg-
manipuláció eddig soha nem 
látott hatékonyságú eszközeivel 
és technológiáival felfegyver-
zett, arctalan és felhatalmazás 
nélküli hatalmak, amelyekkel 
szemben vagy együtt tudjuk 
megvédeni társadalmainkat 
és szuverén államainkat, vagy 
amelyekkel szemben együtt 

bukunk el. A magyar kormány 
eltökélt, következetes és építő 
jellegű nemzetpolitikájának 
eredményeképpen nem csak 
a kárpát-medencei magyarság 
közösségei erősödtek meg lé-
lekben – és talán egyik-másik 
helyen politikailag is –, ha-
nem a világban szétszóródott 
magyar nemzet diaszpórában 
élő közösségei is. Ma a magyar 
nemzet összetartóbb, mint 8-10 
évvel ezelőtt.”

A legendák köztünk élnek

Nagy Hajnalka sze mé lyé ben 
új in téz mény ve ze tő kezdte 
meg munkáját óvodánk élén. 
Nagy Hajnalka óvodapedagó-
gusi diplomáját a Debreceni 
Egyetem Haj dú bö ször mé nyi 
Pe da gó gi ai Főiskolai Karán 
szerezte 2007-ben. 2008-ben 
került először kapcsolatba az 
óvodai élettel. A Vá mos pér csi 

óvodában egy jól összeszokott, 
egymást támogató, a rendkívü-
li helyzetekben is helyt álló 
közösség aktív tagjává vált. A 
Báb Munkaközösség tagja lett, 
majd közel két évig munka-
közösségi vezetői feladatokat 
láttott el a Hagyományőrző 
munkacsoportban. 2020-ban 
ó vo da pe da gó gu si munkája 
mellett a Debreceni Re for má-
tus Hit tu do má nyi Egyetem 
közoktatás vezető és peda-
gógus szakvizsga szakirányú 
továbbképzési szakára jelent-
kezett, majd idén januárban 
sikeres vizsgát tett. óvodánk 
programja, szellemisége, ha-
gyományai közel állnak hozzá, 
ő maga is azonos értékrendet 
képvisel. Hisz abban, hogy 
a nevelés eredményessége a 
gyermek, a szülő és az óvónő 
egymásra ható, egymást segítő 
harmonikus együttműködésé-
től függ. Célja az eredmények-

re, elvárásokra, tapasztalatokra 
alapozott innováció, a szakmai 
munka fejlesztése, valamint a 
nevelési gyakorlat pozitív ten-
denciáinak kezdeményezése. 
Magánéletében a legfontosabb 
számára a családja. 22 éve há-
zas, két fiúgyermek büszke 
édesanyja. Vezetői céljai meg-
valósításához kiemelten fon-
tosnak tartja az alkotói szabad-
ságot, a jó munkahelyi légkört, 
a kreativitást, az összehangolt 
munkát, a nevelőmunkával ösz-
szefüggő jó kapcsolatok kiépí-
tését és azt, hogy a gyermekek 
jól érezzék magukat óvodánk-
ban és egyéni fejlődésük bizto-
sított legyen. Mindezen célok 
eléréséhez a gyermekek neve-
lésében résztvevő személyekre 
egyformán szükség van és a 
közös érdekünk továbbra is a 
gyermekek hatékony nevelése. 
Nagy Hajnalkának sok sikert 
kívánunk!

Új vezető az óvoda élén

Együtt vagyunk magyarok!

A XXX. Vámospércsi Bor-
verseny abszolút győztese 
Csuth Imre lett, aki mind a fe-
hérborok, mind a vörösborok 
mustráján diadalmaskodott! 
A kettős győzelemhez szívből 
gratulálunk! Fehérborok kö-
zött a második helyezést Szabó 
Erzsébet, míg a harmadikat 
Bácsik Dávid nedűje érte el. 
Vörösborok között a képzelet-
beli dobogó második fokára 
Dankó Tamás, harmadik fokára 
Holhós Ferenc palackja került. 
Rozé különdíjat Bányai Csaba 
kapott, míg a vendégborok kö-
zött a nyíracsádi Béres István 
nedűjét emelte ki a Pető József 

borszakértő vezette zsűri. A dí-
jazottak jelképes tárgyjutalom-

ban részesültek a február 19-én 
megrendezett versenyen.

A jubileumi borverseny eredményei

Március 28-án az Irodalmi 
Teaház című sorozatunk ven-
dégeként érkezik városunkba 
Dániel András Év Gyerekköny-
ve-díjas és Szép Magyar Könyv-
díjas író, grafikus, az egyik leg-
népszerűbb magyar meseíró. 
Dániel András nevéhez olyan 
mára már kultikus mesék, mese-
sorozatok kötődnek, mint ami-
lyen a Kicsibácsi és Kicsinéni; 
A nyúlformájú kutya és az apró, 
csodás lényeket megidéző, tíz-
nél is több könyvet magába fog-
laló Kufli univerzum. De kik is 
azok a kuflik? Leghitelesebben 
akkor járunk el, ha magát a szer-
zőt idézzük: „Nem is kifli. Nem 
is kukac. Nem is bab, de nem 
is kavics. Kufli. Egy kufli sok 
mindenre hasonlít, és semmi-
re sem. Pattog, mint egy gumi-

labda, pedig nem is az. Színes, 
mint egy nyalóka, pedig nem 
ehető. Van kicsi, van nagy. Van 
kövér és van sovány. Jönnek-
mennek, sosem tudni, honnan 
hova...” A közönségtalálkozóra 

14 órai kezdettel a Művelődési 
Ház és Könyvtárban kerül sor. 
A találkozó moderátora Szeke-
res Nikoletta kritikus, a HUBBY 
– Magyar Gyerekkönyv Fórum 
elnöke lesz.

Kuflik a házban!

A Magyar Országgyűlés Elnöke is 
Vámospércsen!


