
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

Az alábbi sor francia nyel-
ven Genf városában olvas-
ható, Svájcban: „Hitünknek, 
lelkiismeretünknek és régi 
törvényeinknek szabadsá-
gát minden aranynál feljebb 
becsüljük”. A sor Bocskai Ist-
ván fejedelemtől származik 
és a reformáció emlékmű-
vére vésték föl lelki iránytű-
ként. Illyés Gyula lemérte az 
emlékmű hosszát, számításai 
szerint 143 lépés hosszú. 143 

lépésen keresztül 
sorakoznak az 
emlékmű szobor-
alakjai – a protes-
táns mozgalmak 
vezérei: „Kálvin, 
Knox, Farel, 
Béza! S bika-fő-
vel / a hadrakelt 
hit zord hadna-
gyai, / a Vilmo-
sok! és Coligny 
és Cromwell / 
– ők néztek rám 
– s a szablyás 
Bocskay!” Az el-
múlt időszakban 
sokat töprengtem 

azon, hogy vajon a magyar 
reformátorok közül miért 
egy államférfit, vagyis egy 
fejedelmet, egy hadvezért 
ért a késői megtiszteltetés, 
hogy ezen az emlékművön 
szerepelhet egyedül hazánk-
fiai közül? Bocskai, vagy aho-
gyan régebben írták a nevét 
(Illyés Gyula is ezt a helyes-
írást követi) Bocskay pallé-
rozott, iskolázott elme volt, 
ráadásul apródi és katonai 

tanulmányait a Habsburg-
udvarban végezte, távol szü-
lővárosától, Kolozsvártól, 
és még távolabb a nemzeti 
függetlenség eszméjétől. Ha-
sonló utat járt be, mint 100 
évvel később II. Rákóczi Fe-
renc: udvarhű ifjúból vált a 
magyar szabadság ügyének 
példázatos bajnokává. Bibli-
ás fejedelemnek is nevezik 
mind a kettőjüket, tudva azt, 
hogy Rákóczi Ferenc kato-
likus vallású volt, Bocskay 
pedig református. Amikor 
Bocskay életével és műkö-
désével foglalkozó tanul-
mányokat olvasok, mindig 
találkozom a következő két 
kijelentéssel: Bocskay sza-
badságharca vallásháború 
is volt, a szabadságharcának 
győzelmét felmutató béke 
pedig biztosította a protes-
tánsok szabad vallásgyakor-
lását. De hiszen ennek a val-
lási szabadsággyőzelemnek 
köszönhetően épülhettek ki 
maradandóan a protestáns 
iskolák országszerte! De hi-
szen ennek köszönhetően 

kezdett virágozni az anya-
nyelvű oktatás! De hiszen 
ennek eredményeként in-
dultak újra Debrecen, Nagy-
várad és Kolozsvár nyomdái! 
De hiszen tudásszomjjal és 
ismeretéhséggel magyar di-
ákok seregei árasztották el 
Nyugat-Európa protestáns 
egyetemeit, majd tértek visz-
sza szülőföldjükre, hogy biz-
tosan képzett, nagy tudású 
lelkészekként és tanítókként 
újraszervezzék a megmaradt 
hazát. A Bocskayé „cselekvő 
hit” tehát. Illyés Gyula felte-
szi a következő kérdést és 
meg is válaszolja: „Hiszed, 
hogy volna olyan-amilyen / 
magyarság, ha nincs – Kál-
vin? / Nem hiszem.”. Nem 
hazudtolnánk meg az idéze-
tet, ha Kálvin nevét például 
kicserélnénk Bocskayra. 
Vagy a bibliafordító Károli 
Gáspárra. Vagy Bethlen Gá-
borra. Vagy Apáczai Csere 
Jánosra. Vagy Méliusz Juhász 
Péterre. A bőség jóleső zava-
ra! Azért kezdtem Bocskay-
idézettel a februári Polgár-

mesteri Naplót, mert ez a 
sor március végétől nem-
csak Genfben lesz olvasha-
tó, hanem Vámospércsen is, 
a fejedelem szobra melletti 
sétányon. Nem a talapzaton, 
hanem egy nagyméretű tér-
kövön. Járni fogunk tehát 
rajta, koptatni fogjuk, de 
nem tiszteletlenségből: ezek 
a szavak fogják tartani a lép-
teinket. A vámospércsiek 
már tudomást szerezhettek 
arról, hogy városunk siker-
rel pályázott a budapesti re-
formációs emlékmű egyik 
elemére. A fővárosi Kálvin 
téren 95 db – Luther Márton 
95 tételére utaló – térkövet 
helyeztek el a burkolatban, 
kövenként két idézettel. 
Az egyik idézet egy nagy 
reformátortól (Luther, Kál-
vin) származik, a másik egy 
magyar gondolkodótól. Szá-
munkra, a hajdúk utódai 
számára különösen kedves, 
hogy az egyetlen, Bocskay 
fejedelem által jegyzett idé-
zetet tartalmazó emlékkő a 
legkisebb hajdúvárosba ke-

rülhet. A követ ünnepélyes 
keretek között március 28-
án, szerdán fogjuk felavatni.

Ma, amikor a reformáció 
elmúlt 500 évére tekintünk, 
legyünk bármely felekezet-
hez tartozók, könnyű a hit 
ajándéka mellé felsorolnunk 
a reformáció ajándékait. A 
protestantizmus őszintesé-
gét. Az örökös kérdezés jo-
gát. A viták tüzében edzett 
igazságkeresést. A gondolat 
szabadságának kimondá-
sát. A hit humanizmusát. Az 
anyanyelvű tanítás elterjedé-
sét. Az írott szó cselekvő igé-
vé tételét. A nemzetünkhöz 
való ragaszkodás megerősí-
tését. Mindenkit arra kérek, 
ezekre az értékekre is gon-
doljanak, ezeket az értékeket 
is adják tovább gyermekeik-
nek, ha elhaladnak majd a 
szobor és a térkő mellett!

Ménes Andrea
polgármester

Vámospércs Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
lete 2018. január 29. napján 
nyílt ülést tartott, amelyen 
megtárgyalta a „Védjük meg 
településeinket, védjük meg 
hazánkat” felhívásról szóló 
előterjesztést. A Képviselő-
testület jelenlévő nyolc tagja 
hét igen és egyetlen nem sza-
vazattal arról döntött, hogy 
elutasítja az illegális migrá-
ciót és a felső korlát nélküli 

betelepítést, valamint be-
vándorlási irodák létreho-
zását, egyben kéri a Magyar 
Kormányt, hogy a magyar 
településekre komoly fe-
nyegetést jelentő tömeges 
betelepítéssel szemben, ha 
kell, jogszabályokkal lépjen 
fel. 2017. decemberében Szi-
ta Károly, Kaposvár polgár-
mestere, a Megyei Jogú Vá-
rosok Szövetségének elnöke 
felhívással fordult valameny-

nyi polgármesterhez és ön-
kormányzathoz, összefogást 
sürgetve a Soros György ma-
gyar származású amerikai üz-
letember, tőzsdespekuláns 
nevével fémjelezhető be-
vándorlási mozgalmakkal 
szemben. Szita Károly sze-
rint Soros György és az ál-
tala szponzorált szerveze-
tek abban érdekeltek, hogy 
beavatkozzanak az ország-
gyűlési választásokba és a 

nyíltan bevándorlásellenes 
kormányt leváltva a migrá-
ciópárti erőket helyezzenek 
az ország élére. Korábban, 
2016-ban, mintegy 2500 te-
lepülésvezető írta alá azt az 
Európai Unió vezetőjének 
címzett levelet, amiben a 
kötelező betelepítési kvóta 
káros következményeit so-
rolták fel.

Védjük meg Magyarországot!

A Nemzetpolitikai Állam-
titkárság a 2018-as évet Má-
tyás király emlékévnek nyil-
vánította, az Európa-szerte 
ismert és tisztelt uralkodó 
születésének 575., királlyá 
választásának 560. évfor-
dulója tiszteletére. Ezért 
városunk 2018-as program-

kínálatát úgy igyekszünk ala-
kítani, hogy számos rendez-
vénnyel, az év valamennyi 
szakában kapcsolódhassunk 
az országos ünnepségso-
rozathoz.  Mátyás jelentős 
uralkodóként vonult be a 
magyar történelembe, aki 
felvirágoztatta a reneszánsz 

kultúrát a Kárpát-meden-
cében, megerősítette az 
állam gazdaságát, jelentős 
hadi sikereket ért el, fontos 
célja volt egy törökellenes 
államszövetség létrehozása. 
Hunyadi Mátyás városunk 
történetében meghatározó 
szerepet játszott azzal, hogy 
„Vámospercsh” vámszedő 
jogait megerősítette és ki-
szélesítette, ezzel kiváltságos 
jogosítványokat biztosított a 
településnek. Nem véletlen 
az sem, hogy a humanista 
műveltségű uralkodó lett is-
kolánk névadója. Január 24-
én – amikor Mátyást királlyá 
választotta a Duna jegén fel-
vonuló magyar arisztokrácia 
– hirdettük meg meseíró- és 
rajzpályázatunkat. A legenda 
szerint Mátyás király – aki-
hez nem csupán az „igazsá-
gos” jelző tapad, hanem az 
„álruhás” is – gyakran ke-

reste fel a nép fiaként alatt-
valóit, hogy nem csupán az 
uralkodói trón magasából, 
hanem testközelből is lát-
hassa népe boldogulását, sé-
relmeit, kívánságait. Álruhás 
terepszemléi során gyakran 
került nem várt helyzetek-
be… gondoljunk csak a Ko-
lozsvári bíró című történet-
re, amiben a kíváncsi király 
„jutalma” huszonöt botütés 
lett. Környékünkön tartja 
magát a monda, miszerint 
az álruhás Mátyást kegyetle-
nül megvámolták a szigorú 
pércsiek… Végeredmény-
ben mégsem neheztelt meg 
túlságosan őseinkre a király, 
hiszen vámszedő jogaikat 
csak tovább erősítette. Arra 
vagyunk kíváncsiak – me-
sében és rajzban –, hogy mi 
történhetett, amikor itt járt 
a király. Szerinted, hogyan 
zajlott? Az rendben van, 

hogy egyszer volt Budán 
kutyavásár, de mit vámol-
hattak Vámospércsen egy 
álruhás uralkodótól? Talán 
egy rejtegetett országalmát? 
Egy véletlenül nála maradt 
erszényt, tele, friss, veretes 
aranypénzzel? Netalán el-
lopta Mátyás a tormakrém 
receptjét a vámospércsi 
bírótól? Olyan pályaműve-
ket várunk tehát, amelyek a 
megvámolt király történetét 
dolgozzák fel! Semmilyen 
megkötés nincs, mindenkit 
arra bíztatunk, hogy szaba-
dítsa ki a fantáziáját, színez-
ze ki a történetet és vesse 
papírra! 

A Mátyás Emlékév 
vámospércsi eseményei a 
változatosságot jelölték meg 
vezérelvként. Hamarosan 
szavaló- és mesemondó ver-
senyt hirdetünk, melynek 
győztesei elutazhatnak az 

ausztriai Bécsben megren-
dezendő nemzetközi ver-
senyre. 2018-ban fellép vá-
rosunkban Berecz András 
Kossuth-díjas előadóművész, 
aki ízes, tréfás, humorban is 
gazdag portrét fest a király-
ról. Felcsendülnek a rene-
szánsz muzsika gyöngysze-
mei, sőt reneszánsz udvari 
vonuláson is részt vehetünk. 
A Művelődési Ház előtti te-
rületen középkori népi játé-
kok várják az érdeklődőket, 
a város különböző pontjain 
pedig korhű viseletbe öl-
töztetett szelfi-paravánokat 
helyezünk el. Reményeink 
szerint őszi fesztiválunkon 
kerül sor a Fintorgó Gyer-
mekszínjátszó Csoport új 
darabjának ősbemutatójára, 
amiről előzetesen annyi el-
árulható, hogy Hunyadi Má-
tyás is szerepet kap benne.

Csatlakozunk a Mátyás Király Emlékévhez!



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

rendelkező magánszemélyek (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2017. december 27-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 148 732
Czeglédi Andrásné 8349733047 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 115 000
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 104 110
Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs Nyírmartonfalvai u. 051/9 68 750

Németi Barna 8399344664 4287 Vámospércs Újlétai u. 1. 57 000

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 377 350
Tóth Ferenc 8352343211 4287 Vámospércs Pacsírta u. 14. 77 820
Veres Pálné 8356543649 4287 Vámospércs Táncsics u. 29. 56 000

Összesen: 2 691 512

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2017. december 27-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Dante Shoes Kft. 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 415 417
Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700
Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 160 513
Revopart Trade Kft. 
“felszámolás alatt” 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthorikert 2201/1. 118 884

Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Összesen: 4 970 179

Házasságkötés:

Milák Sándor éS Balogh Mária 

Akik már nincsenek közöttünk:

VadáSz ElEMér

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Tisztelt Lakosok! 

Az állattartó köteles gondoskodni a tulajdonában lévő eb 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szökésének meg-
akadályozásáról.

Állatvédelmi hatóságként a jegyző, illetve a járási hivatal 
jár el.

A jegyző az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése 
esetén az állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja. Az 
állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, va-
lamint szökésének megakadályozása érdekében meghatáro-
zott építési munka elvégzésére is kötelezheti.

Aki a jegyző határozatában foglaltaknak nem tesz eleget, 
vagy annak előírásait megsérti, magatartásnak súlyához, is-
métlődéséhez igazodóan állatvédelmi bírságot köteles fizet-
ni. A bírság alapösszege 15.000 Ft, amely a jogsértés körülmé-
nyeitől függően 90.000 Ft-ig terjedhet.

Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóságként eljá-
ró járási hivatal szabja ki.

Az ebtartó állatorvossal köteles a tulajdonában lévő eb 
transzponderes (mikrochip) jelölését elvégeztetni, ameny-
nyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Főállatorvosa bírságot 
szabhat ki.

Tájékoztatom a lakosságot arról, hogy az önkormányzat a 
kóbor ebekkel kapcsolatos problémák megszüntetése érde-
kében együttműködési megállapodást kötött Egyek Nagy-
község Önkormányzatával. Ez alapján az önkormányzatunk 
– az Egyeki gyepmesteri telep útján – gondoskodik a kóbor 
ebek befogásáról és elszállításáról, amely az önkormányzat-
nak jelentős anyagi kiadást jelent.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kóbor ebekkel kap-
csolatos bejelentéseiket írásban tegyék meg a Polgármeste-
ri Hivatalban, a bejelentő nevével, elérhetőségével ellátva, 
(esetlegesen a kóbor állatról készült fényképpel) mert csak 
ebben az esetben tudunk anyagi kötelezettséget vállalni 
arra, hogy a kóbor ebet elszállíttatjuk. 

Ménes Andrea
polgármester

Tisztelt Betegek!

2017. december elsejétől lehetőséget biztosítunk arra, 
hogy a csak receptért érkező betegek a hosszadalmas vára-
kozást elkerülve a rendelési idő előtt a kért gyógyszereket 
kiírathassák. A délelőtti rendelési napokon 7.30-8.30-ig 
(receptek kiadása 8-tól), a du. napokon 12.30-13.30-ig (a 
receptek kiadása 13-tól) lesz receptíratás. Kérjük Önöket, 
hogy a kért gyógyszerek nevét írják fel 1 lapra névvel, 
születési idővel együtt, illetve azt hogy hány hónapra kérik 
a gyógyszert. Azok a betegek, akik nem tudják, illetve nem 
akarják megvárni a recepteket, azok a kint elhelyezett posta-
ládába bedobhatják a listát, és a kért recepteket a rendelési 
idő utolsó fél órájában, illetve  a másnapi rendelési idő előtt 
várakozás nélkül megkaphatják. Kérjük kedves betegeinket, 
hogy a gördülékenyebb betegellátás érdekében éljenek ez-
zel a lehetőséggel!  

Dr. Kovács D. Lilla

2018. január

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2018. január 29. napján ülést tartott, melyen a 
következő döntéseket hozták a képviselők:

A Képviselő-testület a Polgármester által készített - TOP •	
projektek és egyéb forrásból finanszírozott, nyertes projek-
tek megvalósításáról szóló - beszámolót elfogadta. 

A képviselők elfogadták az Önkormányzat és a Roma •	
Nemzetiségi Önkormányzat között 2012. június 1. napján 
létrejött Együttműködési Megállapodás módosítását.

a „Kelet – Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt” című •	
pályázathoz kapcsolódóan a projektben nem elszámolható 
538.813 Ft összegű költség megfizetésére kötelezettséget 
vállal az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A Képviselő-testület a Metaguru Kft-vel 2012. március •	
5. napján kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel – 
2018. január 31. napjával – történő megszüntetéséhez hoz-
zájárult.

A képviselők jóváhagyták a polgármester 2018. évi sza-•	
badságolási ütemtervét.

Az önkormányzat a tulajdonát képező NKB-133 for-•	
galmi rendszámú szippantó gépjárműre vonatkozóan a 
Vámosvíz Kft-vel 2022. december 31. napjáig bérleti (üze-
meltetési) szerződést kötött.

A testület a Művelődési Ház és Könyvtár által elkészí-•	
tett éves szakmai munkatervet és beszámolót elfogadta.

Az Önkormányzat a kóbor állatok befogására vonatko-•	
zóan 2018. február 1 napjától – határozatlan időre – Megálla-
podást kötött Egyek Nagyközség Önkormányzatával.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy Vámospércs •	
városban 2018. évben a közvilágítási hálózatot a Vasút utcán 
3db, a Kölcsey utcán 2db, a Hunyadi utcán 1db, a Bocskaikert 
II. dűlőben 3db lámpatest felszerelésével bővíti. A hálózat-
bővítés anyagi fedezetét az önkormányzat 2018. évi költség-
vetésében biztosítja.

A Képviselő-testület megalkotta Vámospércs város tele-•	
pülésképének védelméről szóló önkormányzati rendeletet.

A képviselők zárt ülés keretében szociális bérlakás iránti 
kérelmek elbírálásáról tárgyaltak, továbbá újabb 5 év időtar-
tamra megválasztották Dr. Rácz Norbertet a Humánszolgál-
tató Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

Szőlő és gyümölcsfák szakszerű metszését vállalom.
Érdeklődni: 09-70/384-1499-es telefonszámon

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Vadász ElEmér

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

A Támogató Szolgálat hírei

A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központon belül mű-
ködő Támogató Szolgáltatásunk szociális alapszolgáltatás 
keretében nyújt szociális és mentális gondozást a rászoruló 
személyek számára. A szolgálat célcsoportja olyan fizikai, ér-
telmi, és érzékszervükben károsodott személyek, akik az ál-
lapotukból adódó problémáikkal csak jelentős nehézségek 
árán tudnak boldogulni. Ezen akadályok következményei-
ből adódó mindennapi gondok leküzdéséhez és enyhítésé-
hez nyújtunk speciális segítő tevékenységet. Feladatunk az 
ellátottak és családjuk támogatása, annak érdekében, hogy 
egészségi állapotuknak megfelelően minél szélesebb körű 
segítségnyújtásban részesüljenek az életük bármely terüle-
tén. Amennyiben önnek, vagy a környezetében lévő 
bármely személynek szüksége van a szolgálat segítő 
munkájára, kérjük, keressék fel a Vámospércsi Szoci-
ális Szolgáltató Központon belül működő irodánkat. 
 

Pénzes Zsuzsanna 
szolgálatvezető

Felhívás meseíró- és rajzpályázatra, 
valamint vers- és mesemondó 

versenyre!

„A megvámolt király” – meseíró- és rajzpályázat, fel-
hívás

Környékünkön tartja magát a szóbeszéd, miszerint az álru-
hás Mátyást kegyetlenül megvámolták a szigorú pércsiek… 
De mit kereshetett Mátyás király nálunk? És miért bújt álru-
hába? Írd meg vagy rajzold le Mátyás király vámospércsi lá-
togatását és kalandjait! Szerinted, hogyan zajlott? Semmilyen 
megkötés nincs, mindenkit arra bíztatunk, hogy szabadítsa 
ki a fantáziáját, színezze ki a történetet és vesse papírra! A 
pályaművek leadása a Művelődési Ház és Könyvtárban (pos-
tai küldemény esetén: Művelődési Ház és Könyvtár (4287 
Vámospércs, Debreceni utca 2.) lehetséges, e-mail-ban: koz-
ma.erzsebet@gmail.com. Határidő: március 12. (hétfő). A 
beérkezett műveket szakértő zsűri bírálja el Halász Margit 
író és Somogyi László Gábor képzőművész vezetésével. A 
díjkiosztóra március 24-én kerül sor.

„Itt járt Mátyás” – vers- és mesemondó verseny

Mátyás királyt azért is szerethetjük, mert számos monda 
és mese él róla a nép ajkán. Úgy tűnik, eleink is kedvelték 
az uralkodót, különben nem őrizte volna meg ennyire sze-
rethetőnek az emlékezet. A vers- és mesemondó versenyre 
egy – a király alakját megidéző – verssel, balladával, mesével 
vagy mondával lehet nevezni, négy kategóriában (1-2. évfo-
lyam; 3-4. évfolyam; 5-6. évfolyam; 7-8. évfolyam). Ajánlott 
irodalom: Mesék és mondák Mátyás királyról. Nevezési ha-
táridő: 2018. március 12. (hétfő). Nevezés személyesen: Mű-
velődési Ház és Könyvtár (4287 Vámospércs, Debreceni u. 
2.). E-mail: kozma.erzsebet@gmail.com; Telefonszám: 06-20-
559-81-14

Vámospércs területére megbízható, kerékpárral 
rendelkező kézbesítőt keresek kora reggeli 

munkavégzésre.

Rehabilitációs ellátás, nyugdíj és főállás mellett is 
végezhető napi két órás tevékenység.

Ugyanitt díjszedőt is keresek.

Jelentkezni lehet:
20/365-3899

MEGNYITOTTUNK!

Szeretettel várunk minden 
kedves régi és új vásárlót 
a Malom u 1. sz. alatti 

Zöldség-gyümölcs vegyes-
kereskedésünkben.

2000 forint felett házhoz- 
szállítást vállalunk.

Rendelésfelvétel személyesen 
vagy a 30/626-0105-ös telefonszámon.

Gazda 2022. Bt.



Félszáznál is több család 
kapott tartós élelmiszerek-
ből (konzervek, tészták, 
kristálycukor, liszt, étolaj), 
tisztítószerekből (szappan, 
folyékony szappan, mosó-
szer), gyermekápolási ter-
mékekből (digitális lázmé-
rő, pelenka, készségfejlesztő 
játék, fogkefe, kifogó) össze-
állított csomagot városunk-
ban. Az adományosztási ak-

ciót a Rászoruló Személyeket 
Támogató Operatív Program 
keretében szervezték azért, 
hogy a családok évében mi-
nél több családot segítsenek 
a csomagokkal. A csomago-
kat elsősorban olyan rászo-
ruló családok kapták, akik 3 
éves kor alatti gyermeket ne-
velnek, vagy olyan várandós 
kismamák, akik hátrányos 
helyzetű családokban élnek, 

illetve olyan 7 és 14 éves kor 
között gyermekeket nevelő 
családok, akik nem vesznek 
részt a gyermekétkezte-
tésben. Vámospércsen 57, 
Nyírmártonfalván 18 család 
kapott tartós élelmiszer- és 
babacsomagot. Az adomány-
osztáson Tasó László, a Mi-
niszterelnökség államtitkára 
azt mondta: a térségben is 
fontos, hogy a rászorulók ne 

csak a téli ünnepek idősza-
kában kapjanak segítséget. 
A következő hetekben a me-
gye 76 településére jut majd 
az ajándékcsomagokból, or-
szágszerte pedig 121 ezer 
csomag kerül kiosztásra, 
mintegy 977 millió Ft érték-
ben, részben hazai, részben 
Uniós források segítségével.

Újabb családok kaptak tartós élelmiszerekből álló csomagot!

Intézményeink idén is működési biztonságban kezdik meg az új évet. Ráadáasul több intézmény életében fontos változásokat hoz 2018, különböző pályázati sikerek miatt. Arra kértük 
intézményvezetőinket röviden adjanak tájékoztatást működésükről, futó pályázataikról. Cikkünk a Vámospércsi Hírek márciusi számában folytatódik.

Intézményeink Önökért vannak!

A katolikus egyházi ka-
lendárium szerint a farsang 
vízkereszt és hamvazószerda 

közé esik. A farsanghoz elvá-
laszthatatlanul számos népi 
hagyomány kapcsolódik. A 

párválasztás mellett a far-
sang lényege a szabályok fel-
rúgása és kigúnyolása, ehhez 
az „arctalanságot” az állarcok 
biztosítottak. Városunkban 
ötödik alkalommal rendez-
tük meg a Városi Farsangi 
Bált február legelső szom-
batján, jótékonysági céllal, 
a Fintorgó Gyermekszínját-
szó Csoport támogatásának 
javára. A megjelent vendé-
geket városunk polgármes-
tere Ménes Andrea fogadta, 
farsangi köszöntőt Tasó 
László a Miniszterelnökség 
államtitkára, országgyűlési 
képviselő mondott. A Fintor-
gók farsangi lakodalmassal 
lepték meg az egybegyűlte-

ket, mely vidám hangulatot 
varázsolt a közönség sorai-
ba. A műsort összeállította 
csoport vezetője Somogyi 
László Gábor, a násznépnek 
a zenei kíséretet Tarr Imre 
biztosította. A lakodalmas 
műsor után Bálega Jánosné 
vezetésével az Élelmezési 
Intézmény szakácsai által 
készített ízletes vacsorát fo-
gyasztották el a vendégek. 
Az este során megérkezett a 
rendezvényre a Hajdú Bihar 
Megyei Közgyűlés alelnöke 
Tasi Sándor és felesége is. A 
jókedvű mulatáshoz sokak 
kedvence a népszerű mu-
latós zenész Kocsis Janika 
muzsikált lankadatlanul. Az 

bál eredményesen zárult 
összesen 521.500.-Ft folyt be 
a Fintorgó Gyermekszínját-
szó csoport támogatására. 
Köszönjük a rendezvény tá-
mogatását Tasó László állam-
titkár úrnak, Hajdú-Bihar Me-
gyei Közgyűlés alelnökének 
Tasi Sándornak, Ménes And-
rea polgármester asszony-
nak és Vámospércs Városi 
Önkormányzatnak, Újléta 
polgármesterének, Szimáné 
Tóth Erzsébetnek. Köszön-
jük a Gész-Gaál és Sziklás Kft 
támogatását és a tombola 
sorsoláshoz nyújtott adomá-
nyát. Köszönjük a tombola 
adományokat Dr. Ráczné 
Ritli Adriennek, Méhész At-

tilának, Jessy-Gold Kft veze-
tőjének, Sallai Szabolcsnak, 
a Gazda 200 Bt.-nek, Frézia 
Virág-Ajándéknak, Eszenyi 
Mariannak Jane Food Kft 
és Farmer-Gazda Bt-nek. Az 
éjfél utáni tombola sorsolás 
fődíja Somogyi László Gábor 
képzőművész alkotása volt, 
egy gyönyörű vámospércsi 
festmény, melyet a művész 
ajánlott fel. A hajnalig tartó 
mulatság kiváló hangulat-
ban zajlott! Köszönjük a ren-
dezvény megvalósításában 
résztvevő dolgozók munká-
ját!

Diósné Kozma
Erzsébet

Álarcosbál az álarcosokért – avagy mulatság a Fintorgókért

Nagy várakozással tekin-
tünk az előttünk álló év, sőt 
évek elé, hiszen teljesen 
megújul, korszerűsödik és 
átalakul a Művelődési Ház 
és Könyvtár. Egy a 21. század 
kívánalmainak maximálisan 
megfelelő, energiatakaré-
kos, funkcionális, felhaszná-
lóbarát épületbe léphetünk 
be hamarosan, könyvtárunk 
pedig „informatikai ráncfel-
varráson esik át”. Program-
jainkkal egész évben várjuk 
a Vámospércsieket. Mivel 
még az év elején tartunk, né-
hány eddigi és közeljövőbeli 
eseményünket szeretném az 
olvasók figyelmébe ajánla-
ni. Kezdésként január 14-én 
Varnus Xavér orgonaművész 
hangversenyét hallgathat-
tuk meg a Művelődési Ház 

és Könyvtár nagytermében. 
Január 22-én a Magyar Kultú-
ra Napján a Hajdú Bihar Me-
gyei Népművészeti Egyesü-
let  anyagából nyílt kiállítás 
„A reformáció történelmi és 
kulturális öröksége az élő 
népművészetben” címen. Ja-
nuár 27-én a Fregoli Színház 
előadását (Nejem a neten) 
láthatta a közönség. A vá-
rosi Farsangi Bálra február 
3-án került sor Kocsis Janika 
közreműködésével.  Febru-
ár 23-án lesz a Pesti Művész 
Színház (Bulvár Színház) 
társulatának előadása (Az 
asszony körbejár). Március 
3-án, szombaton  rendez-
zük meg az immár XXVII. 
Vámospércsi Borversenyt. 
Március elején  kiállítás 
nyílik H. Csongrády Márta 

Kölcsey- és Holló László-dí-
jas fotóművész anyagából, 
melyben új arcát mutatja be 
az alkotó. A város legnagyobb 
rendezvénye természetesen 
a Hajdú Napok! 2018-ban a 
főnap július hetedikére esik. 
Néhányan a fellépők közül: 
Zalatnay Sarolta és a Reflex 
együttes, Marót Viki és a 
Nova Kultúr, Margaret Island 
és Kis Grofó is a színpadon 
csinálják majd a fesztivált. 
Legyenek a vendégeink! 
További jó hír, hogy a népi 
kultúra területén működő 
közösségek támogatására 
létrehozott Csoóri Sándor 
Program 600 ezer forinttal 
támogatta a Vámospércsi 
Népdalkört, amiből visele-
tet varrat a csoport.

Diósné Kozma Erzsébet
(Művelődési Ház és Könyvtár)

A Debreceni Tankerületi 
Központ által elnyert „Iskola 
2020” című pályázat kereté-
ben felújításra kerülnek a 
Vámospércsi Mátyás Király 
általános Iskola és AMI épü-
letei. Az elnyert összeg 429 
millió forint, ám minden 
fillérnek meglesz a helye. Az 
Iskola utcai és a Nagy utcai 
épületben egyaránt felújít-
juk a vizesblokkokat, kicse-
réljük a belső ajtókat, radiá-
torokat, padlóburkolatokat, 

megvalósul az épület teljes 
belső festése. Megújul az ud-
varunk: térburkolat kap, ker-
ti bútorokat, játszó és sport-
eszközöket szerzünk be. A 
felújítással érintett terület 
(udvarokkal, sportpályák-
kal együtt) csaknem 8700 
négyzetméter! Az iskola 
megújulása mellett sikerrel 
indultunk el diákutaztatá-
si pályázatokon is, amelyek 
Arany Jánoshoz kapcsolód-
nak. 30 tanuló indul útnak 

március elsején és másodi-
kán felfedezni „Arany János 
Budapestjét” a Petőfi Irodal-
mi Múzeumnak hála. „Határ-
talanul” pályázatunk idén 
csaknem két millió forint 
támogatásban részesül, ami-
nek eredményeképpen 34 
tanuló látogathat el 4 napos 
tanulmányi kirándulásra Er-
délybe, „Arany János nyomá-
ban” címmel, májusban.

Mészárosné Oláh Róza 
(Mátyás Király Általános Iskola és AMI)

Kiemelt területünk: 
az anyanyelvi nevelés, az 
egészséges életmód szoká-
sainak kialakítása, valamint 
a környezet védelmére és a 
közlekedésre nevelés. Peda-
gógiai alapelveinknek meg-
felelően azon fáradozunk, 
hogy minden hozzánk járó 
gyereknek derűs, nyugodt, 
biztonságot nyújtó óvodai 
éveket biztosítsunk, hogy 
a szülők napközben gyere-
küket biztonságban tudják 
és nyugodtan végezhessék 
munkájukat. Törekszünk rá, 
hogy megismerjük a csalá-
dok értékrendjét, szokásait, 
hogy partnerként tudjuk 
segíteni a gyermekeik ne-
velését. Évről évre azt ta-

pasztaljuk, hogy a gyerekek 
szeretnek óvodánkba járni. 
Könnyen teremtenek baráti 
kapcsolatokat, és elfogadják 
szokás- és szabályrendsze-
rünket. Sokat teszünk azért, 
hogy olyan környezetet te-
remtsünk, ahol jó gyereknek 
lenni, ahol a szülők gyerme-
keiket biztos kezekben tud-
hatják. Nagy gondot fordí-
tunk a kellemes, esztétikus, 
gyermekbarát környezet 
kialakítására, mely által az 
óvoda a gyermekek máso-
dik otthonává válik. Mindig 
a gyerekek érdekeit tartjuk 
szem előtt, környezetüket 
úgy alakítjuk, hogy a mai 
kor elvárásainak megfele-
lően sok mindennel megis-

merkedjenek, élményeket, 
tapasztalatokat szerezzenek. 
Ezért is nagy örömmel, vára-
kozással tölt el bennünket- a 
fenntartó önkormányzat ál-
tal elnyert- pályázat hama-
rosan történő megvalósítá-
sa, mely az óvoda konyhai 
eszköz bővítésére, valamint 
udvari játékok cseréjére irá-
nyul. Ennek köszönhetően 
ismét egy olyan előrelépés 
történik, ami a gyerek fejlő-
dését nagyban elősegíti, in-
tézményünk színvonalát ma-
gasabbra emeli. A teljesen 
megújult udvari környezet 
lehetőséget ad a szabad le-
vegőn történő biztonságos, 
egészséges mozgásra.

Németh Jánosné
(Vámospércsi Óvoda)

A mi intézményünk 
mikrotérségi szinten mű-
ködik, három önkormány-
zat fenntartásában, mely-
nek központi települése 
Vámospércs. Vámospércsen 
házi segítségnyújtás, jelző-
rendszeres házi segítségnyúj-
tás, és család- és gyermek-
jóléti szolgálat ellátásokkal, 
Nyírmártonfalván házi segít-
ségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, és csa-
lád- és gyermekjóléti szol-
gálat ellátásokkal, Fülöpön 
pedig jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátással se-
gítjük a lakosságot. Amikor 
azt szeretném elmondani az 
ismerőseimnek, hogy mivel 
is foglakozom nap mint nap, 
úgy szoktam megfogalmaz-
ni, hogy ha valaki bejön hoz-
zánk az utcáról, mi kitalál-
juk, vagy megkeressük, hogy 
hogyan, kinek a segítségével 
lehet megoldani a konkrét 
problémát, vagy megpróbál-
juk felvenni a kapcsolatot az-
zal a hatósággal, szervezettel, 

intézménnyel, akire tartozik 
a probléma megoldása, vagy 
aki erőforrást, adományt 
tud biztosítani hozzá. Tehát 
a szolgálat a kliensek részé-
re információt nyújt arról, 
hogy milyen ellátásokat igé-
nyelhetnek, letöltjük, nyom-
tatjuk, kitöltjük nekik az 
adatlapokat, fénymásoljuk, 
amit csatolni kell a benyúj-
tásához. Tájékoztatjuk őket 
hova és mikor nyújthatják 
be. Az egyes hatóságok, hi-
vatalok konkrétan hozzánk 
küldik az ügyfeleket, hogy 
a nyomtatványt segítsünk 
kitölteni helyesen, vagy 
felkérnek egy ügy kapcsán 
vélemény, javaslat, környe-
zettanulmány készítésére. 
Kérelmeket írunk a közüze-
mi, büntetési tartozások 
elengedése, részletfizetése 
érdekében. Családi kapcso-
lati problémák rendezésé-
ben próbálunk tanácsot 
adni, megbékíteni a feleket. 
Összehozni széthullott csa-
ládokat. Elhanyagolt idő-

sek családtagjait felkeresni. 
Gyakran járunk közbe olyan 
idősek, vagy fogyatékosok el-
helyezésében, akik egyedül 
maradtak, nincs, aki eljár-
jon helyettük. Folyamatosan 
gyűjtjük a lakosság által fel-
ajánlott ruhaadományokat 
és osztjuk szét. A Vöröske-
reszttől, Máltai Szeretetszol-
gálattól, civil szervezetektől 
bútort, élelmiszert, takarót 
igénylünk egy-egy konkrét 
ügy kapcsán a rászoruló csa-
ládnak és megszervezzük, 
hogy az adomány eljusson 
hozzájuk. Most pályáztunk 
a Szociális és Gyermekvé-
delmi Főigazgatóság által 
összefogott EFOP-3.8.2-16-
2016-00001 kiemelt pro-
jektre, ami „Szociális Hu-
mánerőforrás Fejlesztése”  
címmel lett meghirdetve. A 
dolgozóknak így a kötelező 
szupervízió ingyenesen lett 
biztosítva (jelenleg is folyik), 
ami nagyon fontos ebben a 
szakmában.

Vinczéné Gáll Anikó
(Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
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Varnus Xavér egyedül 
lépett fel a színpadra, a 
színpad három orgonája 
közül a központba állított 
instrumentumhoz ült le, 
és mindenféle kommen-
tár nélkül játszani kezdte 
Johann Sebastian Bach jól 
ismert Toccata und Fuge 
in D minor című darabját: 
kilenc perc vegytiszta zene 
következett, olyan, amitől 
falak épülnek fel és rogynak 
le. Amikor a darab véget ért, 
az utolsó hang hat másod-
perces visszhangja is elült, 
szembe fordult a zsúfolásig 
megtelt, pótszékekkel kibő-

vített nézőtérrel és nyugodt 
hangon, sallangmentesen, 
roppant intelligenciával be-
szélni kezdett arról a gyer-
mekkori olvasmányáról, 
ami megváltoztatta az életét. 
Láng György Bach életrajzi 
regényéről, A Tamás-temp-
lom karnagya című mun-
kájáról értekezett, és arra 
bíztatta közönségét, hogy 
ne féljenek a komolyzene 
közelségétől. Főleg nem az 
ő jelenlétében – tehetjük 
hozzá. A vámospércsi újévi 
koncert egyik különössége 
abban állt, hogy három – 
az orgonatörténet nagyon 

különböző korszakaiból 
származó – hangszer szólalt 
meg rajta, Varnus Xavér és 
ifjú pályatársai – Barnkopf 
Balázs, Elischer Balázs, va-
lamint az ütősökön játszó 
Barnkopf Ábel – közremű-
ködésével. A központi orgo-
na egy klasszikus templomi 
hangszer (a roueni kated-
rális orgonájának digitális 
párja) volt, mellette egy a 
mozitörténet hőskorában 
használt moziorgona foglalt 
helyet és egy elektromos, a 
bluesban és jazzben is nagy 
népszerűségnek örvendő 
Hammond-orgona. A kon-
certen elhangoztak olyan 
darabok, amelyek speciáli-
san egyik vagy másik típus-
ra íródtak, így külön-külön 
is érezhetővé, pontosabban 
hallhatóvá váltak a hangzás-
beli karakterkülönbségek. 
A legpompásabb persze két-
ségkívül a három hangszer 
egymással is versenyre kelő, 
mégis bámulatos összhang-
zása volt olyan örök klasszi-
kus filmzenék újrahangolt 
megszólaltatásakor, mint 
például Ennio Morricone-tól 
a Volt egyszer egy vadnyugat 

vagy a Keresztapa bizarr, 
szétoldódó kontúrú, felejt-
hetetlen tangója. Varnus 
Xavér mindvégig közvetlen 
volt, kiválóan kommunikált, 
értelmező kommentárjai ve-
zették egyik darabtól a mási-
kig a közönséget. Azt mond-
ják, hogy a belső időnek 
nem lehet parancsolni, az 
időérzékelés attól függ, hogy 
mit hogyan élünk meg, ezért 
tűnhet egy kétórás koncert 
röpke pillanatnak és egy 
hangszerhangolás örökké-
valóságnak. Az újévi előadás 
előtörténetéhez még az is 
hozzátartozik, hogy a színpa-
di beállás során megsérült 
a központi orgona több bil-
lentyűje, és az ezekhez tarto-
zó hangokat a művésznek át 
kellett irányítania a kezdés 
előtt egy másik billentyűs-
orra – szakmai zsenialitásá-
nak és emberi nagyságának 
jó példája, hogy ezt a malőrt 
csak a koncert végén osz-
totta meg hallgatóságával, a 
közönség mit sem vehetett 
észre belőle. A kétszeri visz-
szatapsolást jutalomjáték 
követte.

Orgonavirtuózok és virtuóz orgonák –
Varnus Xavér fellépéséről

Már hagyomány városunk-
ban, hogy az év utolsó kiállí-
tását (mintegy az esztendő 
zárásaként) Hajdú-Bihar Me-
gye Napján (november 22.) 
nyitjuk meg, az újév első tár-
latát pedig napra pontosan 
két hónappal később, a Ma-
gyar Kultúra Napján (január 
22.) indítjuk útnak. Idén a 
Hajdú-Bihar Megyei Népmű-
vészeti Egyesület tagjainak 
„A Reformáció történelmi 
és kulturális öröksége az élő 

népművészetben”című se-
regszemléje tárta ki kapuit 
az érdeklődők előtt. „Köl-
csey Ferenc költeményének, 
a magyar nép Himnuszának 
születésnapja évről évre 
lehetőséget teremt mind-
annyiunk számára, hogy 
elgondolkodjunk a kultúra 
fogalmáról, a hagyományok 
erejéről, a helyi, megyei és 
országos értékek számba-
vételéről. A kultúra nem 
eleve adottság, amibe bele-

születünk; meg kell dolgoz-
nunk érte, hogy érdemesek 
legyünk rá. Életünk, szemé-
lyiségünk, műveltségünk, 
lelki egészségünk fokmérő-
je, hogy milyen a kultúránk, 
milyen kultúrafogalmat tar-
tunk követendőnek. Fontos 
kérdés, hogy tudjuk-e ötvöz-
ni a tradíció erejét jelenkori 
kétségeink és kihívásaink 
megoldásában. A mostani 
tárlat finom textíliái 50-60 
öltéstípust vonultatnak fel, 
a szépérzék, a precizitás, 
a hasznosság fejeződik ki 
bennük. Örülök, hogy a re-
formáció emlékévéhez is 
kapcsolódhatunk ma, és 
kapcsolódni fogunk is még 
tavasszal, hiszen elhelyezés-
re kerül Vámospércsen egy 
Bocskai- és Luther-idézetet 
tartalmazó térkő is.” – fogal-
mazott Ménes Andrea pol-
gármester köszöntőjében. 
Hubert Erzsébet néprajz-
kutató, a kiállítás kurátora 
elmondta, hogy a kiállítási 
darabok egytől egyig temp-

lomi textíliák: a reformáció 
500 éves évfordulója lehető-
séget biztosított a már elöre-
gedett terítők, dekorációk 
cseréjére, így a tárlat zárását 
követően átkerülnek rendel-
tetésük helyére. A tradicio-
nális úri hímzés az itáliai és 
bizánci hímzéskultúra alap-
jait jellegzetes magyar motí-
vumokkal és színhasználat-
tal egészítette ki, területileg 
nagyon különböző változa-
tokat hozva létre – a kiállí-
táson a Debrecen környéki 
változatokat csodálhatjuk 
meg. A megnyitón fellépett 
az Arany Páva minősítés-
ben részesült Vámospércsi 
Népdalkör, Somogyi László 
Gábor Kölcsey-díjas festő-
művész pedig elszavalta 
Kölcsey remekművét. Az 
esemény zárásaként úri 
hímzés bemutatót tartottak 
az egyesület megjelent tag-
jai,   Tarsoly Andorné és Vi-
rágos Lajosné Kozák Anikó 
népi iparművészek.

Textilremekekből nyílt kiállítás

Rangos elismerésben ré-
szesült a Magyar Kultúra 
Napjának tiszteletére ren-
dezett ünnepségen város-
unk szülötte, a Vámospércsi 
Művésztelep egyik alapítója, 
Nagy Sándor Zoltán. Az or-
szágosan is ismert grafikus, 
rézkarcművész és tanár a 
Csokonai Színházban tartott 
díjkiosztón vehette át a Deb-
recen Kultúrájáért Alapít-
vány Ösztöndíját Kósa Lajos 
minisztertől, Papp László 
polgármestertől és Duffek 
Mihály alapítványi elnöktől. 
Nagy Sándor Zoltán pályáza-
tában egy leendő alkotói és 
képgrafikai műhely létreho-
zását vázolta fel. A majdani 

Belvárosi Grafikai Műhely 
célja, hogy a sokszorosító 
grafika és a kézi könyvkö-
tés eszköztárát felhasználva 
nyújtson kulturális és mű-
vészeti szolgáltatást Debre-
cenben, szervezzen szakmai 
beszélgetéseket és kulturális 
kapcsolatokat építsen ki a 
sepsiszentgyörgyi Balassi 
Intézettel és az Árkosi Kul-
turális Központtal. Nagy 
Sándor Zoltán jelenleg a Ma-
gyar Faust díszkiadásának 
harminckét színes grafiká-
ján dolgozik. Az alkotó egyik 
legutóbbi egyéni tárlatát 
szülővárosában rendezte 
Vámospércsi anziksz cím-
mel 2016. novemberében.

Újabb vámospércsit ismertek el!

Február 4-én búcsúztatták 
el a debreceni Déri Múze-
umból Bocskai István mo-
numentális hadi lobogóját. 
A lobogó a Magyar Nemzeti 
Múzeum ajándékaként A hit 
megtartó ereje – Erdélyi feje-
delemség és Debrecen című 
kiállítás részeként vendéges-
kedett a Cívisvárosban. A 17. 

századból csaknem egyedüli-
ként fennmaradó, ma is ma-
gyar tulajdonban lévő törté-
nelmi emlék előtt egyként 
tisztelegtek a Hajdúkerületi 
Hajdúvárosok Egyesületé-
nek delegáltjai. Városunkat 
Huszti János alpolgármester 
úr képviselte.

Lobogó-búcsúztató


