
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
Egy gyertya 

lángja még nem 
tűz, de benne van 
a melegség ígé
rete. Két gyertya 
még nem világos
ság, de magában 
hordozza a fény 
legyőzhetetlen 
ségének az üze
netét. Három 
gyertya még nem 
a megérkezés, 
de bizonyítéka 
annak, hogy a vá

rakozással megszentelt Re
mény születőben van. A négy 
adventi gyertya lángja: még 
nem a várva várt pillanat be
teljesülése, de az idő végét 
jelzi, a Karácsony eljövetelét, 
a Megváltó születését. 

Az adventi gyertya láng
jai a készülődést, a várako
zás idejét jelzik. Hamarosan 
megszólalnak a karácsonyi 
csengők, és szelíd hangjaik a 
családot, az otthon melegét, 
a békét juttatják eszünkbe. 
Tiszta szívvel gondolunk 

szeretteinkre, és boldog iz
galommal készülünk arra, 
hogy ezt az érzést kifejezve, 
lelkünket fénybe öltöztetve, 
új értelmet, örömöt vigyünk 
egymás életébe. Nem a drága 
ajándék jelenti a fényt lel
künkben, hanem az önzetlen, 
őszinte, szívből jövő szeretet 
az, amely megsokszorozza 
ajándékunk értékét, egyedi
vé, felülmúlhatatlanná teszi 
azt. 

Ahol béke és szeretet van, 
ott meghitt, bensőséges kap

csolatokra épülő családot, 
közösséget lehet építeni. 
Figyeljünk arra, hogy a sze
retet lángja ne csak néhány 
napig, az ünnep idején ég
jen szívünkben, hanem a 
hétköznapokon is maradjon 
izzásban. Szeretettel visel
tessünk embertársaink iránt, 
életünkben ne legyen helye 
haragnak, gyűlöletnek. 

Vámospércs város képvi
selő-testülete nevében kívá
nok városunk minden pol
gárának szeretetteljes, áldott 

karácsonyt, békés, boldog, 
eredményekben gazdag új 
esztendőt. Meggyőződéssel 
hiszem, hogy az elkövetke
zendő 2019-es esztendőben 
is a szeretet, közösségért ér
zett felelősség, az összefogás 
jellemzi majd mindennapja
inkat. Ehhez kívánok erőt, jó 
egészséget, kitartást, jóked
vet és lelki békét.

Ménes Andrea
polgármester

Az előző ciklus elején 
előkészített és a második 
felében elindított, részben 
már befejezett, illetve folya
matban lévő, valamint a jövő 
év elején induló beruházási 
programelemek felpörget
ték a magyar gazdaságot. Az 
egymás után kezdődő magas 
és mélyépítő munkák a vá
lasztókerületben, valamint 
a régióba betelepülő cégek 
felszívták a munkaerőbázis 
még szabadon maradt részét, 
lassan a közfoglalkoztatási 
programok indításának el
maradásával kell számolni, 
nincs képzett és képezhető 
munkaerő a piacon. 

Minden vá lasz tó ke rü le ti 
településen Ál mosd tól – Vá
mos pér csig fejeződtek már 
be, illetve indultak el be
ruházások és a dömping a 
2019-ben lesz. Kiemelkedő 
jelentőségű közlekedésfej
lesztési beruházások javítják 
a megyeszékhely és a gyors
forgalmi hálózatok elérési 
lehetőségét. A 471-es főút 
Hajdúsámsont elkerülő sza
kasza a Karácsonyi Ünnepek 
előtt már használatba vehe
tő, a Debrecen felé haladó 
2 x 2 sávos kiépítés elkezdő
dött, és jövőre a forgalmi ne
hézségek miatt még nem, de 
2020ban folytatódik a belte
rületi szakasz kiépítése a vas
úti átjáróval együtt a 4-es út 
csatlakozási pontjáig. A 48-as 
főút építési munkái február
ban kezdődnek, a források 

rendelkezésre állnak. Kará
csonyig az M35-ös és M4-s 
autópálya egy fontos szaka
sza is átadásra kerül, ami
nek hatása az egész régióra 
kiterjed és létrejöttében volt 
szerencsém közreműködni. 
A választókerületi összekötő 
utak felújítása részben meg
történt, átadtuk a Nyír acsád
Nyír adony, Nyír  a csádVá mos
pércs, Nyír a donyNyír lu gos 
és a Vá mos pércsBa ga mér 
közötti útszakasz első üte
mét. A hiányzó Ba ga mért 
és Ál mos dot, illetve Fü lö pöt 
bekötő utak felújítása 2020-
ban befejeződik. Utóbbiak 
a Magyar Falu Program ele
meként kerülnek bonyolí
tásra, melyet még 2017-ben 
készítettem elő, több más, 
napjainkban ismertetett, a 
magyar vidéket fejlődését se
gítő program mellett (CSOK, 
belterületi útépítések, stb.). 
A TOP forrásaival megvaló
suló beruházások minden te
lepülésen javítják a közintéz
mények fenntartásának kö
rülményeit, iskolák, óvodák, 
bölcsődék korszerűsítése 
zajlik Bagamérban, Nyír áb
rány ban, Nyírmártonfalván, 
fontos helyi jelentőségű cé
lok valósulnak meg. Szenny
vízcsatornázás folyik Haj dú
had há zon és Lé ta vér te sen, 
kerékpárutak épülnek Tég
lá son, Haj dú had há zon, Bocs
ka i kert ben és Nyír a dony ban, 
csapadékvíz és belvízcsa
tornák, járdák épülnek több 

helyszínen, Nyí
r a  csá  don, Bocs
k a   i   k e r t  b e n , 
Haj dú sám son
ban. Komplex 
városfejlesztési 
programok in
dulnak Haj dú
sám son ban, Haj
d ú  h a d  h á  zo n , 
Nyír a dony ban, 
Tég lá son. A vi
dékfejlesztési 
és a gazdaságfej

lesztési és innovációra szánt 
pályázati források számos, a 
helyi gazdaságot erősítő be
ruházási elképzelés megva
lósulását teszik lehetővé. Kis 
és közepes nagyságú vállal
kozások, egyházi és civil szer
vezetek kapnak lehetőséget 
kiemelt, helyi, vagy térségi 
jelentőségű céljaik megvaló
sításához. Energiatakarékos 
háztartási gépek vásárlásá
hoz, épületszigetelésekhez 
kaptak magánszemélyek töb
ben is támogatást, folyamatos 
a Széchényi Pihenőkártyák 
igénylése és felhasználása, 
valamint több településen 
működnek népkonyhák a rá
szorult családok érdekében. 
A krónikus építőipari kapa
citásszükséglet és az emel
kedő bérek lassítják, de nem 
állítják meg a magasabb jöve
delem érdekében külföldön 
munkát vállaló szakemberek, 
szakmunkások mozgását, de 
egyre többen mérlegelnek 
és térnek vissza hazájukba. 
Természetesen soha nem fog 
megszűnni a külföldi munka
vállalás, hiszen az Európai 
Uniós csatlakozás melletti 
legfontosabb érvek egyi-
ke volt, elvárt szabadság-
jog. A bérek közötti különb
séget csak mérsékelni lehet, 
de megszűntetni, legalábbis 
belátható időn belül nem re
alitás. Aki az Euró bevezeté
sében gondolná a különbség 
megszűnésének lehetőségét, 
az minden bizonnyal nem 
rendelkezik megfelelő infor
mációkkal a gazdaság műkö
déséről. A törekvés egyértel
mű, a felzárkózás folyamatos 
és mind ezek mellett rendel
kezünk egy rendkívül fon-
tos adottsággal – a bizton-
sággal –, ami a Föld országa
iban egyre nagyobb értékké 
válnak.

Erre vonatkozóan a kor-
mányzó pártok álláspont-
ja megegyezik a magyar 
emberek állásfoglalásá-

val, így kötelezi a Magyar 
Országgyűlés tagjait. Ma
gyarország Miniszterelnöke 
él ezzel a támogatással, meg 
tudja védeni az ország és la
kóinak érdekeit. Érezhetően 
ez lesz a kulcsfontosságú 
kérdés a következő évben so
ron következő Európai Parla
menti Választáson, ahol szá
mítunk a magyar választók 
elkötelezettségére és Európa 
józan gondolkodású szavazó
inak kiállására.

A mindennapok bizton
ságát a jövő tervezhetősége 
teszi igazán értékessé. Ezért 
kiemelt figyelmet és tá-
mogatást kapnak a nem-
zetet alkotó családok az 
otthonteremtéshez, a gyer
mekvállalás, gyermekneve
léshez adókedvezmények és 
támogatások formájában, fi
ataljaink a továbbtanuláshoz, 
pályakezdéshez, munkaválla
láshoz és általánosságban is 
javulnak a munkavégzés fel
tételei. A gazdaság megerő
sítésére fordítható források 
technológiai fejlesztésekre, 
új munkahelyek létrehozá
sára adnak lehetőséget vala
mennyi szektor területén.  A 
gazdaság teljesítőképessége 
lehetővé teszi a nyugdíjak 
reálértékének megtartását, 
érezhető emelkedése bizton
ságosabbá és méltóságteljes
ebbé teszi az időskort. Előző
ek mellett vannak még olyan 
területek, ahol a szükséges 
források biztosítása eddig 
korlátozott volt és olyanok is 
ahová még nem fordítottunk 
kellő figyelmet. Láthatóak a 
kevésbé preferált területek, 
illetve azok, melyek problé
máinak nagyságát nem jól 
mérték fel. Van javítani való 
még bőven, egyáltalán nem 
gondolja senki, hogy minden 
a legnagyobb rendben lenne. 
De egyáltalán nincs olyan 
helyzet ma Magyarorszá-
gon, ahol bárkinek féle-
lemben, vagy problémájá-

val elszigetelődve kellene 
élnie, illetve semmilyen ki
látása nincsen jelenlegi ked
vezőtlen, vagy kifejezetten 
rossz helyzetéből kilábalni. 
Ha mégis ez az érzete, akkor 
valamilyen ezt érzékelő és el
látó rendszer nem működik 
jól, valahol valakik hibáznak, 
vagy éppen hiányzik az aka
rat és a bajban lévő aktivitá
sa. Sok esetben a legalapve
tőbb lépéseket sem teszik 
meg annak érdekében, hogy 
kilátásaik javuljanak, de vi
tathatatlanul igaz, hogy létez
nek olyan problémák, melye
ket a kormányzati rendszer 
nem ismert fel, vagy nem jól 
kezel. Ezért rendkívül fon-
tos, hogy időben kapjunk 
jelzéseket ezekről az ese-
tekről, mert az idő múlá-
sa a segítség lehetőségét 
is elveszik. 

Ma Magyarországon ter
vezhető a mindennapok 
világa, tervezhető a jövő 
és vállalható a hozzá veze-
tő út. Mindig lesznek, akik 
segítségre szorulnak, akik 
önerőből még nem, vagy 
már nem lesznek képesek a 
problémáik kezelésére, illet
ve a továbblépésre.  Ennek 
érdekében működtetünk 
szolgálatokat, ellátó szerve
zeteket, intézményeket, de 
ezek nem segíthetnek senkit 
erőfeszítés nélküli minőségi 
haladásra, csak az alapbizton
ságot adhatnak. Ezért tovább
ra is jellemzően azok tudnak 
gyorsabban haladni és maga
sabbra jutni az élet bármely 
területén, akik megdolgoz
nak érte, sőt megszenvedik a 
sikerhez vezető utat. A siker 
azonban múlandó és annak 
hajszolása elveszi az időt 
magától az élettől, ami meg
adatik az embernek. Nem 
fordítunk kellő időt és figyel
met sokszor a családra sem, a 
közeli hozzátartozókról nem 
is beszélve. Elmaradnak, vagy 
ritkábbak a közösségi, baráti 

összejövetelek és alig van
nak önszerveződő, önkéntes 
közösségeink. Nem vesszük 
figyelembe, hogy bármit el
érhetünk, de az időnket nem 
hosszabbíthatjuk meg. Nem 
tudjuk meddig tart és mit 
tartogat még.

Ezért arra bíztatom a vá
lasztókerület lakosságát és 
minden magyar embernek 
javaslom, több időt fordít-
sanak a családjaikra és 
hozzátartozóikra, a bará-
taikra és a közösségeikre, 
mert minden erőfeszítés 
hiábavaló, ha nem arra 
használjuk fel, amiért 
vállaltuk. Márpedig azért 
dolgozunk és vállalunk ter
heket, hogy megvalósítsuk a 
terveinket és elérjük az álma
inkat, tudjunk segíteni azok
nak, akik számítanak ránk, 
egészségesek, jó kedvűek, 
boldogok legyünk és minél 
több szépet éljünk meg föl
di életünk során. A szeretet 
vezérli életünket, még ak
kor is, ha ezt elfedjük és tit
koljuk a hétköznapok során. 
A Karácsony Szent Ünnepe 
lehetőséget ad arra, hogy át
gondoljuk eddigi életünket 
és a rákövetkező évben egy 
valóban Újat kezdjünk. Ha 
vannak is nehéz időszakok, 
érnek bennünket tragédiák 
és sokszor összeroppanunk 
a ránk nehezedő terhek alatt, 
mindig eggyel több érvünk 
van amellett, hogy valójá-
ban ez a legjobb hely, ahol 
lehetünk. 

Az előző gondolatokat 
figyelmükbe ajánlva köszö
nöm meg megtisztelő tá
mogatásukat és kiállásukat, 
egyben kívánok Áldott Kará
csonyi Ünnepeket és Egész
ségben, Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet!

Tasó László
államtitkár,

országgyűlési képviselő

Az ország gazdasági stabilitása a garancia a keleti régió 
megerősödéséhez

Áldott ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván minden kedves
lakosnak Vámospércs polgármestere és képviselő-testülete.



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)
2018. november 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné (E.V.) 67169100-1-29 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 113 250
Germán Ferenc (E.V.) 77463113-2-29 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 120 630
Nagy Károly (E.V.) 64242842-2-29 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László (E.V.) 47644007-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 821 731
Pálfalvi Lajos Sándor  (E.V.)58922693-1-29 4287 Vámospércs, Arany János u. 7. 109 988

Összesen: 1 776 599

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)
2018. november 30-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Dante Shoes Kft.
“f.a.” 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 756 617

Mauro Shoes Kft.
“f.a.” 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 

Polivill Elektro Bt. 24925615-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 185 513
Balogh Vámos 
Transz Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 314 179  

KisshausÉpker Kft. 
“k.t.a.“ 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Nyírfa Transped 
Kft. 25568688-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 238 800  

Revopart Trade Kft. 
“f.a.“ 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthori kert 2201. 118 884  

Összesen: 4 563 215

Akik már nincsenek közöttünk:

Nagy LajosNé (Máté Mária)
BáLega sáNdor

FereNczi iMréNé (MoLNár erzséBet)
igNát iMre

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Nagy LajosNé (Máté Mária)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Idén is kerül Bocskai Korona a 
karácsonyfa alá!

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. november 19-én tartott rendkívüli nyílt ülésén arról határo
zott, hogy idén ismét egyszeri 5.000 ftos szociális támogatást álla
pít meg minden állandó lakcímmel rendelkező 18 éven aluli gyer
mek részére (valamint a Vámospércsen tartózkodási hellyel ren
delkező, vámospércsi oktatási-nevelési intézménybe járó gyerek 
részére), továbbá az állandó lakcímmel rendelkező 60 év feletti 
lakosok számára! Az egyszeri juttatások kifizetése – Vámospércs 
hajdú tradícióihoz híven – Bocskai Koronában történik. Bízunk 
benne, hogy ez a hozzájárulás is segíti lakóinkat az ünnepi készü
lődésben és a karácsonyi forgatagban.

Ménes Andrea
polgármester

Vámospércsen működő

élelmiszer üzlet
januártól

kiadó!
 Tel.: 06-20/2826-101

Varga József
halálának 1. évfordulójára

„Nem az együttlét múló percei kötnek össze egymással lelkeket,
hanem az együtt töltött idők felejthetetlen emlékei.”

(Reviczky)
Felesége: Kati

Fia: Balázs
Édesanyja: Piroska

Testvérei: Ibolya és családja,
                     Sándor és családja

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

BáLega sáNdor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

FereNczi iMréNé (MoLNár erzséBet)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

igNát iMre

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

2018.12.12

A hajdúhagyományok turisztikai fejlesztése Vámospércsen

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, a Vállalkozókat, a Civil szféra képviselőit, hogy a Vámospércs Városi Önkor
mányzat által 2016. évben a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
című konstrukció keretében benyújtott 126.053.850 Ft összköltségű támogatási kérelme 122.000.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint 
támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár HajdúBihar Megyei Igazgatósága és az Önkormányzat megkötötték a 
Támogatási Szerződést, mely 2017.06.27. napon hatályba is lépett, így megkezdődött a projekt részletes műszaki-szakmai kidol
gozása. A projekt Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület konzorciumi együtt
működése keretében valósul meg.

A projekt alapvető célja olyan turisztikai attrakciókkal erősíteni és emelni a kulturális örökség részét képező 
történelmi hajdú öntudatot és a hajdúvárosok kiemelt szerepét, amelyek egyrészt a már kialakult hagyományok-
ra, másrészt új elemekkel bővülve szolgálják ezt a célt.

A hajdú hagyományok turisztikai fejlesztése Vámospércsen projekt különleges történelmi környezetben, hite-
les történetekkel átszőtt környezetben várja a vendégeket, mely önmagában vizuális és belső élmény is. A temati-
kus környezet segít az egyedi élmények megélésben.

A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK:
A projekt keretében az önkormányzat részéről megvásárlása kerül a 4287 Vámospércs, Móricz Zsigmond utca 1. szám alatti 

ingatlan, mely épületben kerül kialakításra a többfunkciós Hajdú Kiállító és Bemutatóterem interaktív elemekkel. A Bemu
tatóterembe lépve Égerházi Imre: Hajdúk című pannója fogadja a látogatókat. Ez a 1,5 x 6 m nagyságú pannó festett formában 
„kíséri végig” a marhahajtástól a katonáskodásig a hajdúkat. A fogadótérben elhelyezésre kerül a hajdúk közös címere (Égerhá
zi László fafaragó munkája), amely szimbolizálja a hajdú jogokat gyakorlók összetartozását. A címer mellett kerül elhelyezésre 
a hajdúviseletben álló bábú, kezében fegyvermásolattal. Bocskai fejedelem faragott portréja és intelme hívja időutazásra a 
látogatókat.  Az első terembe kerül elhelyezése egy információs pult (érintőképes számítástechnikai eszköz), amely áttekintést 
ad a hajdúság eredetével, társadalmi hovatartozásával foglalkozó forrásokról több nyelven is. A felnőttek számára széleskörű 
információt, a számítástechnikai program segítségével folyamatosan frissíthető adatbázist jelent, míg a gyerekek számára egy 
10 kérdésből álló játékos feladatsort. A játék az előzetes ismereteket deríti fel, melynek célja a kiállítás végig nézésére való 
felhívás, amely válaszul szolgál a kérdéssorra. A fogadó tér rendelkezik időjárás-független kínálati elemmel, valamint szociális 
blokkal is. Kialakításra kerül a bejárat mellett ajándékbolt is, üzleti lehetőséget biztosítva a vállalkozások számára.

A Kiállító teremben a katonáskodó hajdúk 4 fő csoportja közti különbségre hívja fel a figyelmet a kiállítás, a terem 4 olda
lán kialakítandó interaktív bemutatási módszerekkel, valamint kipróbálható élményeket adó eszközökkel: 

A városban már felállított Bocskai-mellszobor áthelyezésre kerül a Kiállító terembe. A terem közepén hatalmas utazóládák 
elhelyezése tervezett, amelyek ruhamásolatokat tartalmaznak. Az egyes hajdú csoportok megismerése után, az utazóládák, 
amik addig ülőalkalmatosságnak is szolgáltak, kinyílnak és ki-ki a neki tetsző öltözékbe bújva gyalogos vagy lovas hajdúként, 
vagy főúri öltözékben folytathatja a látogatást a Fegyverteremben.

A hajdúkatonák történetében mintegy 80 háborús esztendő számolható, így a fegyvertár bemutatása kiemelt pontja a Haj
dúhagyományok ápolásának. A teremben tervezett Kardos László néptánckutató előadásának levetítése a hajdúk toborzó tán
cáról. Amennyiben a látogató megnézte, meghallgatta és vállalta a katonaéletet az ezredben, kinyílik a fegyvertár ajtaja és 
megtekinthetőek a fegyvermásolatok.

Az egyik fal háttérképként történő kialakításával lehetőség adódik, hogy a korhű ruhában lévő látogatók a háttérkép előtt 
fotót készíthessenek.  Az időutazást a következő Történelmi terem falán végigfutó szemléletes idővonal segíti, amely a hajdúk 
nagy háborús időszakait követi végig

Minden történelmi eseményre egy korabeli idézet hívja fel a figyelmet:
Az egyes történelmi korszakokat Égerházi László fafaragásai különítik el egymástól. A mennyezetről különböző zászlómáso

latok ereszthetőtek le. 
A Hajdú Kiállító és Bemutató terem előtt közterületen parkolók (családi parkolók is) kerülnek létesítésre, melyek diszk

riminációmentesen hozzáférhetőek a nap 24 órájában. A látogatóterekben a szelektív hulladékgyűjtés feltételei kialakításra 
kerülnek. 

Az ingatlan udvarán tervezett a település adottságainak megfelelő Kézműves udvar kialakítása is, amely egyben múzeum
pedagógiai foglalkozásoknak is helyet biztosít. Életkorfüggetlen, családbarát megoldások kerülnek kialakításra – a család min
den tagja kipróbálhatja, megismerheti a régi fazekas technikákat. Célja a térség kézműveseinek, népművészeinek összefogása, 
az egyedül kis gazdasági erővel rendelkező művészek felkarolása a népi mesterségek különböző területéről. 

A Hajdú Kiállító és Bemutató teremből egy rövid sétával elérhető az ügyességet és a rátermettséget próbára tevő Tematikus 
játszótér. A gyerekek hét játékos elemből álló próba teljesítésével bizonyíthatják, hogy kiváló hajdú válhat belőlük: 

1. Ügyesség 5. Leleményesség
2. Bátorság 6. Kitartás
3. Pontosság 7. Gyorsaság
4. Erő
A Kiállító és Bemutatóterem a Kézműves udvar és a Tematikus Játszótér az év 270 napján nyitva lesz, biztosítva ezzel a Láto

gatók számára az egész éves látogathatóságot. Az Önkormányzat főszezonban heti 5 napon, naponta 8 órában tartja nyitva az 
attrakciókat. A játszótér bárki számára, ingyenesen igénybe vehető attrakció.

Turisztikai rendezvények szervezésére évi 4 alkalommal sor kerül, melyek az alábbiak: 
1. Vámospércsi Hajdú Napok a régi hajdúvárosok részvételével. Hajdútörténeti kiállítás is része a Vámospércsi Hajdú Napok 

programsorozatnak, melyben 3 napig a hajdútelepülések örökségének ápolása mellett számos különféle, színes esemé
nyen vehetnek részt az érdeklődők. 

2. Vámospércsi Ősz – „Égig érő paszuly” rendezvény, népi hagyományok bemutatása. 
1. Vámos Települések Találkozója – a Vámos Települések Szövetsége tagtelepülései szervezésében kerül megrendezésre, min

den évben más településen. A találkozó a „Vámos” nevű településeken élő polgárok közötti kapcsolatok kialakítását céloz
za baráti, Idegenforgalmi, kulturális és sport szempontból egyaránt. 

2. Kézművesek – népművészek találkozója: az egyedül kis gazdasági erővel rendelkező művészek felkarolása a népi mester
ségek különböző területéről, évente egyszer megrendezésre kerülő találkozó. 

Vámospércs Városi Önkormányzat
4287 Vámospércs, Béke u. 1.
Tel:  + 36 52 591-515
Fax:  + 36 52-591-515
Email:  info@vamospercs.hu



December 12.-e piros 
betűs ünnep a hajdúváros
ok történetében, hiszen 
1605ben ezen a napon 
szentesítette Bocskai Ist
ván a szabadságharcot le
záró Korponai Országgyű
lésen azt a kiváltságlevelet, 
ami 9254 hajdú vitéz lete
lepítéséről és különleges 
jogállásáról rendelkezett. 
Magyarország és Erdély fe
jedelme katonai érdemeik 
és hűségük elismerése
ként a hajdúknak kollektív 
nemesi rangot, közigazga
tási jogosítványokat és föl
deket adományozott, nem 
felejtkezett el a szabad val
lásgyakorlás óhajáról sem, 
cserébe pedig továbbra 
is katonai segítségnyúj
tást, engedelmességet és 
hűséget várt el, ahogyan 
a kiváltságlevél fogalmaz: 
„Hogy pedig a mi említett 
vitézeink bizonytalan lak
helyeikről el ne széledje
nek, együttesen mindig 
készen találtassanak.” 
December tizenkettedike 
több annál, hogy csupán a 
nagy históriás könyv egyik 
fontos bejegyzése legyen, 
ezért a régi és az újabb haj
dúvárosok is arra használ
ják fel különféle megem
lékezésekkel, hogy saját 
identitásukat, vállalt örök
ségüket, évszázadokon 
át tartó gyümölcsöző kü
lönfejlődésüket erősítsék. 
Idén, rendhagyó módon, a 
városi ünnepség Bocskai 
fejedelem szobránál került 
megrendezésre. Ünnepi 
beszédet mondott Ménes 
Andrea polgármester, az 
utódok nevében a Mátyás 
Király Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
felsős diákjai idézték meg 
a 413 éve történteket. „A 

régi hajdúvárosok legki
sebbike, Vámospércs, iga
zán nagyot mert álmodni. 
Több éves előkészítést, 
majd sikeres pályázást 
követően lehetőségünk 
van a település egyik régi 
törekvésének megvalósí
tására, a Hajdú Múzeum, 
Látogatóközpont és Ka
landpark létrehozására. 
Idén a december 12.ei ün
nepség kettős célt szolgál 
számunkra. Egyfelől kö
szönetünk jeléül elhelyez
zük a tisztelet koszorúit 
Bocskai István szobránál, a 
leendő múzeumunk előtti 
parkban, megemlékezünk 
a »magyarok Mózeséről«. 
Másrészt szakmai napot 
és sajtótájékoztatót tar
tunk délután  a városháza 
dísztermében a múzeum 
célkitűzéseiről, szakmai 
koncepciójáról, egyálta
lán a 21. századi múzeum
alapítás lehetőségeiről.” 
– mondta el Ménes And
rea polgármester. A szak
mai napon Korompainé 
Mocsnik Marianna mú
zeumpedagógus, megyei 
múzeumi koordinátor 
részletesen ismertette a 
majdani intézmény szak

mai felépítését, a kiállító
termekben elhelyezésre 
kerülő tárgyak, térképek, 
pannók, interaktív esz
közök sokaságát: „A mú
zeum minden generáció 
számára felkínálja az is
meretszerzés, a résztvevő 
elmélyülés, a közös játék 
és feladatmegoldás lehe
tőségét. Egyedi intézmény 
jön létre, nem egy sokadik 
városi múzeum. A múze
um kézművesházzal és 
Hétpróbás Kalandparkkal 
egészül ki, így egész napos 
elfoglaltságot jelent isko
lai csoportok és családok 
számára is.” Végül Bolyácz 
Róbert a szentendrei Sza
badtéri Néprajzi Múzeum 
Oktatási és Módszertani 
Központ csoportvezetője 
ismertette azokat a kiváló 
múzeumpedagógiai or
szágos programokat, adat
bázisokat (Múzeumi á la 
carte; A Mi Múzeumunk), 
amelyek segítségével min
denki könnyen ki tudja 
választani a számára té
mában kedves, életkorban 
megfelelő, közeli és távoli, 
aktuálisan megtekinthető 
kiállításokat, programo
kat.

Múzeumalapítást is hoz az újév!

Ha g yo m á n ya i n k ho z 
híven idén is megrende
zésre került a Mindenki 
Karácsonya elnevezésű 
közösségi karácsonyi ün
nepségünk a Művelődési 
Ház és Könyvtár színház
termében. A Mátyás Király 
Általános Iskola és AMI 
második osztályos tanuló
inak műsora mellett a Fin
torgó Gyermek Színjátszó 
Csoport betlehemes mű
sorral örvendeztette meg 
a hallgatóságot. Fellépé
sük apropóján arra vállal
koztunk, hogy összeszed
jük néhány hagyományos 
karácsonyi népszokást. 
Karácsony évszázadok 
óta a legszentebb, legmeg
hittebb ünnep a világ ke
resztény embereinek éle

tében. Bizonyára minden 
családnak megvannak a 
sajátos szokásai, a ked
venc ételei a karácsonyi 
terítéken és az ajándéko
zás körüli apró rituáléi. 
Azonban elődeink maguk
kal hozott ősi szokásainak 
egy része átalakult vagy a 
feledés homályába merült. 
Elevenítsünk hát fel pár 
régi karácsonyi szokást, 
hátha ezeknek a tradíci
óknak köszönhetően még 
szebbé tehetjük karácso
nyunkat. 

December 24.: Ádám és 
Éva napja, karácsony vigí
liája, böjtnap. Az adventi 
időszak utolsó napja, de 
egyben a karácsony kez
dete is. Dologtiltó napnak 
számított, csupán a takarí

tás és a sütés-főzés volt en
gedélyezett. Ezen a napon 
a karácsonyi asztalt ünne
pélyesen megterítették, 
az abroszt csak szenteste 
használták (a hétköznap
okon a parasztasztalra 
nem került terítő), ugyan
is mágikus erőt tulajdoní
tottak neki. A következő 
esztendőben pedig ugyan
ezt az abroszt vetőabrosz
ként vagy sütőabroszként 
alkalmazták, hogy a ter
més bő legyen, a kenyér 
jól sikerüljön vagy pedig 
– az abrosz mágikus ere
jének köszönhetően – a 
beteg embert tekerték be 
vele, esetleg bedörzsölték 
vele a beteg háziállatot. A 
karácsonyi asztalon vagy 
alatta a parasztgazdaság 
tartozékai is megjelentek: 
gabonamagvak, szalma, 
széna, gazdasági és háztar
tási eszközök kerültek a 
teríték mellé, hogy ezzel is 
elősegítsék az állatok sza
poraságát, vagy csak azért, 
mert ezáltal emlékeztek a 
kis Jézus születésére. Az 
asszonyok később aztán az 
állatoknak adták az aszta
lon maradt morzsát, hogy 
termékenyek legyenek a 
következő évben. 

E napon fontos szerepet 
játszik a vacsora is. Régen 
a katolikus egyház szigo

rú böjtöt rendelt el erre a 
napra, amit az éjféli misé
ig be kellett tartani. Elsőd
leges éteknek az  egész ke
nyér és a kalács számított, 
hogy egész esztendőben 
legyen belőle. Az asztal 
alá szénát, szalmát vitt 
be a gazda, hogy azután 
az állatok alá tegye, ezzel 
biztosítva egész esztendő
re az egészségüket. A bő 
termést igyekeztek befo
lyásolni a szintén az asztal 
alá helyezett magvakkal, 
szemes terményekkel.
Népszerűek voltak még 
a karácsonykor fogyasz
tott hüvelyesek, valamint 
a  sült tök és újabban a 
hal, melyek a következő 
év pénzbőségét kellett, 
hogy biztosítsák. Régen 
bab, borsó vagy lencsele
vest és mákos gubát ettek, 
ma már főként a hal és a 
krumplisaláta tartozik a 
tradicionális ételek közé. 
Az asztalra helyezett éte
lek, melyeket általában 
megfelelő sorrendben 
fogyasztottak el, a család 
tagjainak az egészségét 
biztosították a néphit sze
rint. Általában elsőnek az 
ostyát fogyasztották méz
zel, borssal és fokhagymá
val. Ezután ették az almát. 
Az almának karácsonykor 
sokféle mágikus szerepet 

tulajdonítottak. Almával 
jósoltak a lányok Luca
naptól fogva, a családfő 
pedig általában egy almát 
annyi felé vágott, ahány 
családtag volt, s mindenki 
kapott belőle, hogy össze
tartson a család.

A karácsonyi ünnepkör 
legismertebb, legjellegze
tesebb és nélkülözhetet
len jelképe a karácsonyfa, 
mely a téli napfordulóhoz 
kötődő pogány hagyomá
nyokban még nem szere
pel, azonban a fák és az 
örökzöldek fontos szim
bólumokként voltak jelen. 
A téli napforduló idején 
örökzöld növényekkel dí
szítették a házakat, hogy 
elűzzék a hideg tél egy
hangúságát. A keresztény 
világban ezért lettek az 
örökzöldek az élet és az 
örökkévalóság szimbó
lumai. A középkorban a 
templomokat szenteste 
almával díszített faágakkal 
ékesítették. A fákat ekkor 
még nem vitték be a há
zakba. A 16. századi Né
metországban szenteste 
papírvirágokkal díszített 
fenyőket vittek a város fő
terére, ahol nagy ünnep
lést tartottak, a feldíszí
tett fákat körbetáncolták, 
majd a szertartás része
ként elégették. A gyertyá

val díszített karácsonyfát 
elsőként 1660-ból jegyezte 
le Lisolette pfalzi grófnő 
egy 1708-ban írt levelében. 
A karácsonyfa-állítás szo
kása hazánkban a 19. szá
zadban jelent meg, főleg a 
német ajkú városi lakosság 
körében. Az első „magyar” 
karácsonyfát valószínűleg 
Brunszvik Teréz állította 
1824-ben, ez az új szokás 
pedig gyorsan meghono
sodott a városokban.

A betlehemezés a ma
gyar népi hagyomány 
egyik legismertebb és 
legnépszerűbb, több
szereplős, dramatikus 
népszokása a karácsonyi 
ünnepkörben. Tulajdon
képpen pásztorjáték, azt a 
történetet meséli el, mely
ben Jézus születésekor a 
„három királyok” (a nap
keleti bölcsek) megláto
gatják a jászolban, barmok 
közt fekvő kisdedet és 
Máriát. A betlehemezők, 
általában férfiak, legények 
vagy gyerekek betlehemet 
visznek magukkal, mely
be fából, papírból készült 
szent család figurákat és 
állatokat helyeznek. A 
dramatikus játék részei a 
bekéredzkedés, a háziak 
köszöntése, a születéstör
ténet felolvasása vagy elő
adása, adománygyűjtés.

A régi karácsonyokról

Katonadolog – vá mos
pér csi ek az első világ
háborúban (19141918) 
címmel nyílt kiállítás de
cember 13-án a Művelő
dési Ház és Könyvtárban, 
Vámospércs Városi Ön
kormányzat és a Pircsike 
Közművelődési Egyesü
let szervezésében, a Nagy 
Háború befejezésének 
centenáriumi évében. Je
lenlegi tudásunk szerint 
mintegy 164 vámospércsi 
adta életét a hazáért. Ők a 
letelepített hajdúk utóda
ihoz hasonlóan főként a 
39. császári és királyi gya
logezredben, valamint a 
magyar királyi harmadik 
honvéd gyalogezredben 
szolgáltak.  Valamennyi 
hadszintéren megfordul
tak, O las zor szág tól O rosz-
or szá gig, Szerbiától az 
Osztrák Tengermellékig. 
Ott voltak a Kaukázusban 
(például Kolozs József, 
a Móricz Zsigmond által 
is megírt prédikátor), 
ott voltak az Osztrák-Ma
gyar Monarchia egyik 
legjelentősebb katonai 
sikerénél, a gorlicei áttö
résnél (mint Kovács Jó
zsef), ott voltak a kárpáti 
támadások gyűrűjében 
hősi halált halva (mint 
Telegdy Károly), ott vol
tak a transzbajkáli fogoly
telepeken az orosz télben 
(mint Polgár Sándor és 
Rosenfeld József), ott 
voltak Doberdónál, Ison
zónál, Piavénél (mint Bá
nyai Imre, Hunyadi Péter, 
Lővy Sándor, Szutor Luk
ács). A kiállítás az ő sze
mélyes tárgyaik (fotók, le

velek, visszaemlékezések, 
fegyverek, kitüntetések, 
leszerelési emléklapok, 
anyakönyvek) bemutatá
sa köré épül, a korabeli 
összefüggések megérté
sét ismeretterjesztő vi
deók, kisebb installációk, 
speciálisan erre az ese
ményre készült, egyedi 
tervezésű pannók segí
tik. „Nem véletlen, hogy 
ennyien eljöttek, érdekel
té váltak és teljesen meg
töltjük a termet. Azokra 
a helyi hősökre emléke
zünk, akik egyszersmind 
a nagyapáink, dédapáink, 
nagybácsiaink voltak, s 
akik közül sokan nem 
jöhettek vissza családjuk
hoz, hozzánk, a háború
ból. A kiállítás közössé
gi gyűjtés és összefogás 
eredményeként valósult 
meg, tehát a helyi embe
reknek, családtagoknak, 
leszármazottaknak kulcs
szerepük van benne. A 
gyűjtést természetesen 
történeti kutatás is kísér
te, amelynek eredménye
it kiadvány formájában 
is megjelentettük Cen
tenáriumi emlékkönyv 
címmel a december 13
ai megnyitóra” – mondta 
Ménes Andrea polgár
mester megnyitóbeszédé
ben. „Az egyik legfonto
sabb hozadéka az elmúlt 
hónapok munkájának a 
vámospércsi születésű 
történészprofesszor, a 
Debreceni Egyetem egyik 
alapítója, Lencz Géza 
1916-ban publikált, A há
ború ethikai megítélése 
című tanulmányának új

rafelfedezése volt, hiszen 
ez a nagy retorikai gond
dal megalkotott szöveg 
bölcseleti szempontból 
vetett számot a háború, 
a háborús részvétel és a 
nemzeti megújulás kérdé
seivel” – folytatta Ménes 
Andrea. A kiállítás meg
nyitója előtt a szervezők 
újraavatták Telegdy Kár
oly hősi halott, fáklyákkal 
megvilágított sírhelyét a 
Köztemetőben, majd a 
rendezvény a Művelődési 
Ház és Könyvtárban foly
tatódott. Előadást tartott 
Szendiné dr. Orvos Erzsé
bet, főlevéltáros, a me
gyei levéltár igazgatója, 
rendhagyó tárlatvezeté
sen vehettek részt Korpa 
Tamás irodalomtörténész 
és Somogyi László Gábor 
képzőművész, a kiállítás 
kurátorainak vezetésével. 
„Sok nyomon indultunk 
el, lépésről lépésre pró
báltunk visszamenni az 
időben; a kiállítási tárgya
kat is megpróbáltuk egy
mással párbeszédbe lép
tetni. Egy frontot megjárt 
Bibliát helyeztünk a régi 
katonaládába, egy 1917-es 
ruhakefe és egy 50 éven 
át elbújtatott bajonett 
mellé. Mennyi érzelem, 
feszültség, kibeszéletlen 
történet…” – fogalmazott 
Somogyi László Gábor. 
A kiállítást minikoncert 
zárta: Sós Judit hangján 
elevenedtek meg régi ka
tonadalok, XX. század kö
zepi sanzonok és század
végi melódiák a legkisebb 
hajdúvárosban.

Katonadolog – évszázados 
távlatból
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Néhány hónapja indult 
útjára Vámospércsen az 
EFOP-1.5.3 „Humán szolgálta
tások fejlesztése Nyíradony 
járásban” című projekt. Vá
rosunk hét szomszédos tele
püléssel együtt célul tűzte ki 
a társadalmi felzárkóztatás 
érdekében a különbségek 
csökkentését, a minőségi hu
mán közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítását. Je
len cikkben beszámolunk a 
pályázat keretében működő 
különféle klubok november 
és december hónapokban 
megvalósult tevékenységé
ről. 

A Közösségben Egymá
sért Klub (november 28-ai) 
negyedik klubfoglalkozása 
az ünnepi időszak pénzügyi 
tervezésének kérdéseivel 
foglalkozott. Egy pénzügyi 
szakértő arról tartott elő
adást, hogy mire kell odafi
gyelni a mindennapokban a 
pénzügyeink intézése során, 
különösen az ünnepek kö
zeledtével. A foglalkozás és 
az előadás célja az volt, hogy 
a klubtagok képesek legye
nek az ünnepek fontosságát 
felismerni, azt, hogy kevés 
pénzből is lehet szeretettel
jes hangulatot teremteni; és 
az ajándékozás és költekezés 
ne haladja meg a klubtagok 
lehetőségeit. 

Az Ifjúsági Klub tagjai 
részt vettek az első világ
háborús események doku
mentációját végző helyi 
kutatómunkában, majd a 
dokumentációt bemutató 
Katonadolog című kiállí
táson. Segédkezői és aktív 
résztvevői voltak az Ön
kormányzat által szervezett 
megye napi Berecz András 
előadóestnek. Segítettek a 
vendégek fogadásában, ven
déglátásában. A december 
6ai klubfoglalkozás célja az 
volt, hogy a fiatalok megis
merkedjenek a régi karácso
nyi szokásokkal, és saját ma
guk készítsenek a Mindenki 
Karácsonyfájára díszeket. 
Úgy, hogy igyekezzenek fel
használni olyan díszítő- és 
csomagoló anyagokat, ame
lyeket a mindennapokban 
a szemétbe dobnánk. Ezzel 
elértük, hogy a fiatalok rá
jöjjenek arra, hogy mennyi 
anyagot pazarolunk el, ame
lyeket újrahasznosítva érté
kes díszés ajándéktárgyakat 
lehet elkészíteni.

A Szülő–gyermek Klub 
tagjai mielőtt meghallgatták 
Berecz András előadóestjét, 
egy a mesék mibenlétével 
foglalkozó beszélgetésen 
vettek részt. A beszélgetés 
célja az volt, hogy a szülők 
képesek legyenek a gyer

mekük korának megfelelő 
mese kiválasztására. A klub
tagok többféle mesével is
merkedtek meg. A meséket 
csoportosították életkor és 
nem szerint. A klubtagok
ban tudatosult, hogy a kö
zös mesemondás elősegíti 
a gyermek szellemi és lelki 
fejlődését. A decemberi al
kalmak természetesen az 
adventi készülődésnek, a 
szeretetteljes családi légkör 
megteremtésének jegyében 
teltek. Közösen barkácso
lás a gyermekekkel, adventi 
koszorú és díszek készítése, 
mézeskalácsfestés, közben 
karácsonyi dalokat éneke
lése, hallgatása. A gyerme
kekkel együtt végzett közös 
tevékenység hozzájárul a 
családi kapcsolatok és a köl
csönös önismeret fejleszté
séhez is. 

A Tudatosabb életért klub 
tagjaiban tudatosult, hogy az 
advent lényege a szeretettel
jes, felkészült, önátadó vára
kozás. Az év végi felelőtlen 
költekezés helyett pedig a 
biztos, kiszámítható, lépés
ről lépésre történő gyara
podás és pénzügyi tervezés 
szerepére hívták fel a klub
tagok figyelmét.

Ménesné Vincze Anikó –
Somogyi László Gábor

Folytatódnak az EFOP-os programok!

Rendszeresen keresik 
fel KözépEurópa adventi 
vásárait városunk lakói – 
bagaméri és álmosdi külö
nítményekkel kiegészülve 
– a Pircsike Közművelődési 
Egyesület jóvoltából évek 
óta. A bécsi és kassai vásá
rok után idén mintegy 55 fő 
juthatott el Románia bánáti 
régiójának két nagyváros
ába, Aradra és Temesvárra, 
valamint vallási zarándok
központjába, Máriaradnára. 
December nyolcadikán 
Ártánd felé léptük át a határt, 
Nagyvárad és Nagyszalon
ta érintésével közelítettük 
meg Aradot a szúrós szemű 
esőben. A városban rövid 
sétát tettünk: az impozáns 
városháza, a kovácsoltvas hi
dakkal átszőtt Maros-part, a 
roppant finom, letisztult és 
monumentális Páduai Szent 
Antal székesegyház érinté
sével érkeztünk meg a város 
egyik jelképéhez, a Szabad
ság-szoborhoz. Zala György 
1890-ben felavatott szobrát 
nem kerülték el a változó 
történelmi idők szelei: a ro
mán hatalomátvételt követő
en többször megrongálták, 
majd eltávolították – végül 
2004-ben került ma is látható 
helyére. A szoborcsoport ta
lapzatát az aradi tizenhárom 
tábornok és gróf Batthyányi 
Lajos miniszterelnök bronz 
domborműve díszíti. Város
unk delegációja elhelyezte 
a tiszteletadás koszorúját a 
szobor előtt. Következő úti 
célunk Máriaradna, a római 
katolikus lelkiség egyik fon
tos bánáti központja volt. 

Közösen megtekintettük a 
klasszicista templom cso
datevő kegyképét, majd a 
Bégaparti megyeközpont, 
a mintegy 320 ezres „kicsi 
Bécs”, Temesvár felé vettük 
az irányt. Temesvár nem 
hazudtolta meg az osztrák 
császárvárossal való ösz
szevetést: minden középü
letén, reprezentatív terén 
érződött az egykori mágnás 
kereskedőváros igényessé
ge, gazdagsága, ízlésessége, 
amihez manapság modern 
épületkomplexumok, nagy
áruházak, nagy képzelőerő
vel újrahasznosított épületek 
sokasága társul – na és a szo
cialista városrombolás sebei. 
A temesvári karácsonyi vá
sár egyik titka a bőséges vá
laszték (köztük a viszonylag 
kevés kínai termék) mellett 
az előnyösen megválasztott 
helyszín volt: a kis bódék 
szellősen helyezkedtek el az 
óriási téren, az emberek za
vartalanul közlekedhettek, 
nézelődhettek, élő koncer
tek tették kortárssá a vásárt, 
a helyben sült gasztronómiai 
különlegességek illata pedig 
már messziről becsalogatta 
turistákat és a helyieket. Né
hányan felkerestük azt a re
formátus parókiát, ahonnan 
Tőkés László helytállásának 
köszönhetően megindult 
a kommunista rendszert le
bontó forradalom 1989 de
cemberében. Köszönettel 
tartozunk Somogyi László 
Gábornak a kitűnő szer
vezésért és az élvezetes, 
információgazdag kalauzo
lásért.

Temesvár – adventi 
madártávlatból

Habár két krampusz is őrt 
állt a Mikulás vámospércsi, 
fenyőágakkal és ízléses de
korációval díszített kicsiny 
rezidenciájánál, nem a virgá
csokat óvták. Ugyanis nem 
volt se hosszú virgács, se 
rövid, se egyenes, se elága
zó, se hajlékony, se törékeny, 
se koromfekete, se hófehér, 
se csillogó, se fénytelen. 
Kézműves ajándék, ízletes 
szaloncukor, frissen sült pu
szedli viszont annál több. A 
krampuszok is inkább ked
ves, viccelődő alakok benyo
mását keltették, akik bátorí
tani igyekezték a gyerekeket, 
pöttömöket, kicsiket, nagyo
kat és egészen seniorokat is, 
hogy lépjenek a Mikulás elé. 
A Mikulás a verseket, éne
keket, dalokat édességekkel 
honorálta; akik pedig olyan 
furmányos keresztkérdé
sekre is felelni tudtak, mint 
például, hogy jók szerettek 
volnae lenni egész évben?, 
elégedetten csettintett. De

cember hatodikán, még 
éppen sötétedés előtt miku
lássapkás futók kezdték el 
róni köreiket Gábori László 
vezetésével a város utcáin, 
az ókori marathoni futóhoz 
hasonlóan vitték az üzene
tet: megérkezett ő maga a 
nagyszakállú, piros ruhás, 
pirospozsgás. Míg a Mikulás 
és a krampuszok a gyere
keket ajándékozták meg, a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
előcsarnokában lázas közös
ségi és családi munka zajlott: 
készültek saját kezűleg az 
adventi koszorúk és ajtódí
szek. A Mikulás, a Pircsike 
Közművelődési Egyesület 
jóvoltából kora estig város
unkban maradt. Köszönjük 
az egyesület tagjainak, So
mogyi László Gábor elnök
nek és a Művelődési Ház és 
Könyvtár rénszarvasos fej
díszbe bújt dolgozóinak az 
előkészületeket és a gondos 
szervezést.

Jó hogy jössz, jó hogy 
jössz, minden gyerek vár! id. vit. Hunyadi Péter 

1891. április 9-én született 
Vámospércsen, református 
családban. Az első világhá
borút a császári és királyi 
39. gyalogezred katonája
ként harcolta végig. A há
ború alatt háromszor sebe
sült meg. Kitüntetései a k. 
u k. (német: kaiserlich und 
könöglich, magyarul: csá
szári és királyi) hadsereg 
bécsi levéltárának archí
vumában őrzött dokumen
tumok alapján: sebesülé
si érem (a háború során 
szerzett hadi sebesülése
kért adományozták rend
fokozattól függetlenül IV. 
Károly adományozta); Kár
oly-csapatkereszt (olyan 
frontharcosok részesülhet
tek benne, akik legalább 
12 heti frontszolgálatot 
teljesítettek, IV. Károly 
adományozta); Bronz Vi
tézségi Emlékérem (Ferenc 
József adományozta); Ezüst 
Vitézségi Emlékérem (Fe
renc József adományozta); 
Ezüst Vitézségi Emlékérem 
ismétlőpánttal (IV. Károly 
adományozta); Háborús 
emlékérem kardokkal, si
sakkal (a kardos és sisakos 
emlékéremre azok voltak 
jogosultak, akik az első 
világháborúban 1918. ok
tóber 30ig bezáróan tény
leges katonai szolgálatot 
teljesítettek, akár a harc
téren, akár a hátországban 
szolgáltak); Nemzetvédel
mi kereszt (Horthy Miklós 
adományozta). Hunyadi 
Péter a haza szolgálatának 
elismeréseként felvételt 

nyert a Vitézi Rendbe, 
14197 sorolási számon. A Vi
tézi Rendet az első világhá
borút követően, 1920-ban 
hívták életre: olyan szemé
lyeket választottak a rend 
tagjaivá, akik a harcokban, 
valamint az élet különbö
ző területein (kulturális, 
szociális, vallási, karitatív 
elhivatottság) példamutató 
elszántsággal álltak helyt. 
A szovjet megszállást köve
tően a Vitézi Rend Magyar
országon nem tevékeny
kedhetett tovább. Az akkori 
kormányzat 1945-ben be
tiltotta a szervezetet, de az 
emigrációba kényszerített 
vitézek összefogásának 
köszönhetően működött 
továbbra is. A rendet végül 
2011ben rehabilitálta az 
Alkotmánybíróság.
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