
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!
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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

Októberi Polgármeste-
ri Naplóm talán az eddi-
gieknél is különlegesebb 
számomra, hiszen a je-
lenleg folyamatban lévő 
polgármesteri ciklusom 
záródarabjáról van szó. Az 
első szó természetesen a 
köszöneté. Mindenekelőtt 
szeretném megköszönni 
azt a bizalmat, amellyel 
hosszú ideje megtisztel-
nek és azt a közös munkát, 
amellyel egyre szebbé és 
élhetőbbé tettük az elmúlt 
több mint egy évtizedben 
lakóhelyünket. Nagy meg-
tiszteltetés volt számomra, 
amikor 2002-ben először 
önkormányzati képviselő-
je, majd 2006-ban polgár-
mestere lettem – a válasz-
tók bizalmából – szülővá-
rosomnak. 

Szüleim, nagyszüleim is 
ezen a településen életek, 
itt nevelkedtem én is! Is-
merem az embereket, a ter-
mészetet, minden adottsá-
gával együtt szeretem ezt a 
várost, mert emberi lépté-
kű, és olyan helyi közösség 
él itt, amely nem megy el 
együttérzés nélkül a másik 
ember öröme, vagy épp 
bánata mellett. Képes az 
összefogásra, tiszteli és 
féltve őrzi ősei hagyomá-
nyait, s tesz is azért, hogy 
azt átörökítse. Gyermek-
kacajtól hangosak az ut-
cák, az intézmények, tele 
van élettel e hely minden 
zeg-zuga! Azt valljuk, mi 
itt mindannyian, hogy leg-
nagyobb érték az Ember, 
ezért minden intézkedé-
sünkkel, döntésünkkel 
és munkánkkal az itt élő 
embereket szolgáljuk! Hi-
szem, hogy mindannyian a 
saját életünkkel, tevékeny-
ségünkkel hozzájárulunk a 
közösség sikeréhez, ezért 
ahogyan idáig is, min-

denkire számí-
tunk a terveink 
megvalósítása 
érdekében! Nin-
csenek elrugasz-
kodott álmaink, 
a legfontosabb 
számunkra a 
család, a munka, 
az otthon, ame-
lyért szilárd hit-
tel dolgozunk! 

Az elmúlt 
években elköte-
lezetten fogtam 

hozzá – képviselő-társaim-
mal együtt – egy másfajta 
várospolitika építésébe, 
melynek alapja az az In-
tegrált Városfejlesztési 
Stratégia, amelyben rövid, 
közép és hosszú távú ter-
veinket fogalmaztuk meg, 
és amelynek segítségével 
azóta is következetesen fej-
lesztjük a települést. Olyan 
várost szeretnénk építeni, 
mely vonzó emberi lépté-
kével, vidékies stílusával, 
ahol minden korosztály 
számára elérhetők a magas 
szintű közszolgáltatások, 
jó az egészségügyi ellátás 
és az iskola, van munkale-
hetőség, jó a közlekedés, 
így kényelmesen megkö-
zelíthető a megye székhe-
lye, Debrecen.

Bocskai István – már a 
XVII. század elején – ki-
váltságokkal ruházta fel 
az ide telepített hajdúit, 
ehhez a hagyatékhoz mél-
tóan szeretnénk élni, és 
erős körzetközponti sze-
repet betölteni a környe-
ző települések életét is 
megkönnyítve. Ezért épí-
tettünk Járóbeteg Szakor-
vosi Rendelőt és nyílhatott 
Kormányablak kiszolgálva 
a környék közel 20000 la-
kosát.

Szeretnénk a folyamat-
ban lévő beruházásainkat 
a következő években sike-
resen befejezni, megtar-
tani kiszámítható, stabil 
gazdálkodásunkat, és to-
vább javítani az infrastruk-
túránkat, elsősorban az 
önkormányzati utak aszfal-
tozására, járdák építésére 
és a belvízrendezésre gon-
dolok. Ezekkel a beruházá-
sokkal hitünk szerint a he-
lyi emberek sokkal szebb 
és komfortosabb környe-
zetben élhetnek. A mögöt-
tünk hagyott években az 

alábbi utcákon végeztünk 
útfelújítási munkálatokat, 
új aszfaltréteg leterítését, 
útalap készítését: Bartók 
utca, Csokonai utca, Haj-
nal utca, Iskola utca, Kiss 
utca, új út épült a Tán-
csics utcán és a Járóbeteg 
Szakrendelőhöz; 12 utca 
esetében útalap kiépítésé-
re került sor, folyamatban 
van az Acsádi út és a Csil-
lagos dűlő útstabilizációja 
is. Örömmel számolhatok 
be arról, hogy legutóbbi 
pályázatunkat a Belügy-
minisztérium ismételten 
támogatta, így hamarosan 
elkezdődhet a József Attila 
utca útfelújítása is. Az előt-
tünk álló években ismét 
költségvetésünk jelentős 
részét önerős útfelújítá-
sokra szeretnénk fordíta-
ni. 

A jó szakmai színvonalú 
nevelési-oktatási intézmé-
nyeinket sorra felújítottuk, 
az ovisok gyönyörű játszó 
udvart is kaptak, a továb-
biakban bölcsődei férőhe-
lyeket szeretnénk kialakí-
tani, hogy minél több csa-
lád boldogulását segítsük, 
ezáltal is! 

Nagy gondot jelent, mi-
képp tartsuk helyben a 
képzett munkaerőt, ezért 
a meglévő közepes és kis 
vállalkozásainkat azzal kí-
vánjuk segíteni, hogy ön-
kormányzati bérlakásokat 
alakítunk ki, segítve a szak-
emberek helyben maradá-
sát.  Jelenleg is jól működő 
ösztöndíjprogramjaink 
vannak, támogatjuk a szak-
képesítések megszerzését, 
hogy minél több fiatal itt-
hon Vámospércsen találja 
meg a számítását.

Nagy örömünkre elkez-
dődött a 48-as számú fő-
útvonal felújítása! Remé-
nyeink szerint sok pozitív 
hatással lesz elsősorban 
a közlekedés biztonságát, 
gyorsaságát tekintve az itt 
élők életére, hisz sokan 
járnak be a településről a 
megyeszékhelyre tanulni, 
dolgozni! 

Debrecen fejlődése, a 
mi lakosaink számára is 
új lehetőségeket nyit meg. 
Ugyanakkor a határ és a 
megyeszékhely közelsége 
reményeink szerint a helyi 
gazdaság fellendülését is 
szolgálja majd, ezért igény 

szerint folyamatosan bővít-
jük az ipari területünket!

Ahogyan említettem, 
számunkra fontosak a ha-
gyományaink, ezért vásá-
roltuk meg a város egyik 
legidősebb házát, és alakí-
tottunk ki hajdú hagyaté-
kaink számára bemutató 
termet, kézműves udvar-
házat és történelmi kaland-
parkot! A családok szóra-
kozását szolgálja majd a 
jóléti park, ahol sétányok, 
rendezvény tér és gyönyö-
rű park fogadja a Marinka 
területén a kikapcsolódni 
vágyókat.

A megújult városháza 
és a külső felújítás alatt 
álló impozáns reformá-
tus templom ölelésében a 
Béke utcai park teljes újra-
gondolásával egy letisztult, 
impozáns új városközpont 
jön létre, virágokkal, dísz-
burkolattal, utcabútorok-
kal és egy háromszög ala-
kú, fedett-nyitott, pergolá-
zott építménnyel. 

Tovább növeljük a város 
zöld felületeit, újabb par-
kolókat alakítunk ki a fel-
újításra kerülő művelődési 
házunk körül, mely nem 
csak Vámospércs, de a kör-
nyék büszkesége és kultu-
rális centruma is lesz! Szin-
tén nem csak a helyiek, de 
a környékbeli termelők és 
vásárlók kényelmét, kul-
turált vásárlását szolgálja 
majd az új piac. Nagyobb 
lesz a területe, korszerűbb 
a kiszolgáló épülete, ren-
geteg parkolóval a bejárata 
előtt!

Barnamezős beruházá-
sunkkal megtisztítjuk és 
hasznosítjuk a régi állatvá-
sártér területét, ahol ren-
dezvényházat építünk, a 
város és az arra igényt tar-
tó cégek, magánszemélyek 
számára.

Jó kapcsolatot ápolunk 
a Debreceni Tankerületi 
Központtal, a Mátyás Ki-
rály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
fenntartójával. A tankerüle-
tünk sikeres pályázatának 
köszönhetően közel fél 
milliárd forintból korsze-
rűsítik ebben a tanévben 
az iskolánk épületét és ud-
varát. Irigylésre méltó kör-
nyezetben tanulhatnak és 
tölthetik szabad idejüket 
majd gyermekeink. Terve-

ink között szerepel a tan-
uszodánk felújítása, hogy 
sokkal hatékonyabban, 
energiatakarékosabban 
tudjuk működtetni. Nem 
szeretnénk azon a hagyo-
mányon változtatni, hogy 
nálunk minden iskolásko-
rú gyermek évtizedek óta 
megtanul úszni!

Fontosnak tartjuk a 
sport, civil és hitéletünk 
támogatását, ezért to-
vábbra is nagy figyelmet 
szentelünk működési fel-
tételeik támogatására. A 
városi sportpálya terüle-
tén elkészült a szabadtéri 
kondiparkunk, a futball-
pálya egyik oldalán pedig 
mobillelátó épült. Orszá-
gos teljesítménytúrát in-
dítottunk az aktív kikap-
csolódás jegyében, Hajdú 
Portya névvel.

Folyamatosan gondot 
fordítunk a temetőnkre, 
hogy méltó kegyeleti helye 
legyen elhunyt szerette-
inknek. Az elmúlt években 
a ravatalozó belsejében 
történtek felújítások, új 
drapériát, hangosító be-
rendezést, kandelábere-
ket, külső és belső burko-
latot kapott az épület. Idén 
a tető cseréje valósul meg, 
együttműködve a temetőt 
működtető Platinum Haj-
dú-Bihar Megyei Temet-
kezési Vállalattal. További 
terveink között szerepel 
a temető belső útjainak 
megerősítése és temető-
gondnoki szolgálat felállí-
tása.

A városban egyre jobb a 
közbiztonság, rendőreink 
jól végzik a munkájukat, s 
véleményük szerint is ha-
tékonyan segíti a felderí-
tést a kamerarendszerünk, 
amit bővíteni kívánunk.

A helyi közösséget nem 
minősíti semmi jobban, 
mint az, ahogyan a bete-
gekkel, idősekkel eleset-
tekkel bánik. Nálunk a 
szociálisan hátrányos hely-
zetűek jellemzően a város 
bizonyos részein élnek, 
ún. szegregátumokat alkot-
va. A Tulipán utcán lakók 
élethelyzetének javítása, 
illetve a közszolgáltatás-
okhoz való hozzáférésük 
mind optimálisabbá tétele 
a célja annak a pályázat-
nak, mely megvalósítása 
már folyamatban van, s 

amely keretéből a lesza-
kadó városrészekben utat 
építünk, bérlakást ala-
kítunk ki, valamint egy 
olyan közösségi teret, ahol 
lesz kert és játszóudvar is, 
s ahova helybe visszük azo-
kat a szolgáltatásokat, ami-
re szükségük lehet a nehe-
zebb sorsú embereknek!

Az idősgondozás terü-
letén szép eredménye-
ket értünk el az elmúlt 
időszakban, felújítottuk 
és bővítettük a szociális 
szolgáltató központunk 
épületét, folyamatban van 
a pihenőudvar kialakítása, 
új korszerű betegszállító 
buszt vásároltunk, felpezs-
dítettük a nappali ellátot-
tak életét! Tudjuk, a leg-
kiszolgáltatottabbak azok 
az idős, beteg emberek, 
akiknek nincs helyben 
hozzátartozója. Gyakran 
előfordul, hogy csak átme-
netileg, egy-egy betegség, 
törés idejére kellene ápo-
lás, ezért tovább bővítjük 
azokat a szolgáltatásokat, 
melyek a házi gondozást 
biztosítják.

Mára megyeszerte ismer-
tek városi fesztiváljaink; 
a hozzájuk kapcsolódó, 
minden esetben ingyenes, 
élő nagykoncertek pedig 
komoly tömegeket vonza-
nak. Elég csak az István, 
a király, a Valahol Európá-
ban vagy a Honfoglalás 
című rockoperákra gon-
dolni; vagy visszaemlékez-
ni a Csík Zenekar, Charlie, 
a Republic, a Honeybeast, 
a Margaret Island, a Magna 
Cum Laude, Majka, az Is-
merős Arcok, a Kowalsky 
meg a Vega könnyűzenei 
koncertjeire. 

Bizonyára az Önök fejé-
ben is van jó néhány olyan 
ötlet, vagy megfogalmazó-
dott probléma, ami sürgős 
megoldásra vár. Ezért is 
fontos a közös gondolko-
dás, felelősségvállalás és 
cselekedet. A mi közös aka-
ratunk, a közös életünk, 
a hozzáállásunk. Ezekkel 
a sorokkal zárom a 2014-
2019-es önkormányzati 
ciklust értékelő publicisz-
tikámat, és tekintek előre 
az előttünk álló közös vál-
lalások reményében.

Ménes Andrea
polgármester



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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény. 130. §-a alapján)
2019. szeptember 30-ai állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné (E.V.) 67169100-1-29 4078 Debrecen Haláp tanya 309. 122 300 
Nagy Károly (E.V.) 64242842-2-29 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 616 950 
Rosenfeld László (E.V.) 47644007-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 417 036 
Deákné Szőcs Mária 
(E.V.) 64925468-1-29 4287 Vámospércs, Nagy u. 12. 181 184

Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 53 060 
Id. Sós János 8332013429 4288 Vámospércs, Temető utca 7. 190 440 
Ifj. Téglási Imre (E.V.) 68206794-1-29 4287 Vámospércs, Acsádi út 6. 134 051 
Kiss Mihály 8389191431 4287 Vámospércs, Víg u. 2. 312 036 

Összesen: 2 027 057

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

rendelkező gazdasági társaságok (2017. évi CL. törvény. 130. §-a alapján)
2019. szeptember 30-ai állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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

S & C SHOES KFT. 25815179-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 36. 1 091 095 
BAZSI-COOL KFT. 26125880-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 377 672 
SUN-SOLAR GREEN 
KFT. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 118 366 

CAR BRILL KFT. 23741265-2-09 4288 Vámospércs, Nagy u. 68. 177 724 
TÜBERT BURKO-
LAT BT. 26524052-02-09 4287 Vámospércs, Víg u. 10. 246 350 

CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4289 Vámospércs,  Béke u. 5. 184 358 

Összesen: 3 718 577

Házasságkötés:

SzűcS ÁdÁm éS HanuSi alexandra

BacSa JózSef Henrik éS kacSÁndi noémi

WeidiScH éS BÁn nikoletta

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Őszi lomtalanítás!

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoz-
tatása szerint Vámospércs városban az esedékes éves lomtalaní-
tást a társaság 2019. október 16. és 17. napokon fogja elvégezni. 
Az elszállításra a 48-as számú főúttól északra eső utcák esetében 
október 16-án (szerdán), míg a délre elhelyezkedő utcák eseté-
ben október 17-én (csütörtökön) kerül sor. A lomokat reggel 7 
órára szükséges kihelyezni. 

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan 
szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló 
edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem 
szállíthatók el (pl.: bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kar-
tondobozok, rongy bezsákolva). 

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulla-
dékok körébe: a kommunális hulladék, építési törmelék, zöld-
hulladék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladék-
nak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, 
amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi 
épségét, egészségét!

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy Vámospércs Városi Ön-

kormányzat Képviselő-testületének 96/2019. (IX. 09.) számú határo-
zata alapján a Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs intézmény 
2019. szeptember 23. napján bezárja kapuit az épület felújítása miatt. 
Az építési munkák idejére a közgyűjteményi és közművelődési fel-
adatok ellátását a Nagy utca 4. szám alatti épületben biztosítjuk a 
lakosság számára, az 1997. évi CXL. törvénynek megfelelően. A költö-
zés időtartama alatt a lakossági szolgáltatás nem üzemel.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Roma Bál és Családi Nap

Eseménydús napra ébredtünk szeptember 28-án, szomba-
ton. Délelőtt 9 órakor már javában vártuk a roma családokat a 
Városi Sportpályán megrendezett Családi Napunkra. Miközben 
készült a pörkölt és vendégül láttuk a felnőtteket, a gyerekek 
ugrálóvárban szórakozhattak, továbbá arcfestéssel és lufifújó 
bohóccal kedveskedtünk nekik. Könnyen röpült el a délután, 
hiszen mindannyian nagyon vártuk az estét. 19 órakor már 
sokan gyűltünk össze a Mátyás Király Általános Iskola és AMI 
szépen feldíszített tornatermében. A bált megtisztelte jelen-
létével Ménes Andrea polgármester asszony, Somogyi László 
Gábor a Pircsike Közművelődési Egyesület elnöke, Bernáth Bá-
lint a Hajdú-Bihar Megyei Területi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, valamint jelöltek és delegáltak Nyírábrányból 
és Hajdúhadházról. A rendezvényt két fellépő műsora színe-
sítette: Lejla és Rézműves Márkó kiváló hangulatot teremtet-
tek; ahogyan a zenét a továbbiakban szolgáltató Kiss Gusztáv 
Vilmos is. Tudnak mulatni és összetartani a romák – jegyeztük 
meg! Szeretném köszönetemet kifejezni támogatásukért Ménes 
Andrea polgármester asszonynak, Kanyóné Papp Klára jegyző 
asszonynak, Vámospércs Város Képviselő-testületének, és ter-
mészetesen közvetlen munkatársaimnak, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselőinek, Gere Lászlónénak és Bődéné 
Drigán Juliannának. Továbbá Balogh Szabinának, Kiss Kriszti-
nának, Virág Tímeának, Zahonyai Anikónak, Tejfel Tímeának, 
Tóth Tivadarnak és a biztonsági őröknek.

Kállai Gergőné
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, elnök

Doktori disszertáció készül 
Vámospércsről!

Sándor Vivien ifjú kutató városunkhoz ezer szállal kö-
tődik. Itt kezdte életét, itt végezte általános iskolai tanulmá-
nyait, és itt él édesapja, Sándor Sándor. Amikor jelentkezett a 
Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Nép-
rajz Programjába, már előre tudta, hogy a kutatási területe 
Vámospércs lesz. A kutatási téma időközben kissé módosult, 
de végül szilárd elgondolássá vált az, hogy Vámospércs város-
iasodását kutatni érdemes. 

Vámospércsi Hírek: Honnan is indul a történet? 
Sándor Vivien: Nagy eséllyel nincs olyan lakos, aki ne is-

merné Gazdag István, egykori levéltáros munkáját, a kék, vas-
tag kötésű, Vámospércs története címmel ékeskedő könyvét. A 
szakirodalom tökéletesen rögzíti az egykori község népéletét, 
történelmét, de mi történt 1990 után? Az egyetlen primer for-
rás a Vámospércsi Hírek 1991-ben jelentkezett első számával és 
azóta töretlenül, lassan 30 éve értesíti a település lakosságát az 
aktuális hírekről, történésekről. Közben 2001-ben visszakaptuk 
városi rangunkat és ehhez a címhez méltóan fejlődik városunk. 
Ugyanakkor ez a fejlődés tucatnyi változással is járt és jár a mai 
napig is. Nemcsak a település, de a kistérség is formálódik, és el-
mondható, hogy kistérségi mikrocentrum lettünk. Amikor kuta-
tásomat elkezdtem, felfigyeltem arra, hogy a társadalomföldrajzi 
szakirodalmakon kívül más tudományág kevésbé vagy egyálta-
lán nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mi történt a népes-
séggel, a kultúrával ezekben a várossá lett falvakban. Így ekkor 
ezek a felvetések fogalmazódtak meg: mitől város a város? Le-
het-e különbség város és város között? Miképpen kezeli községi 
múltját egy város? Városi lesz-e a lakosság, ha városi jogállású 
településen él? Vámospércs minek köszönheti predesztinált 
fejlődését? Ugyanis a trianoni döntés, illetve az 1990 óta önálló 
költségvetéssel rendelkező önkormányzati helyzet, a növekvő 
mobilitás, a megnyíló országhatárok egy eleve elrendelt várossá 
fejlődést produkált. 

Vámospércsi Hírek: Milyen módszertani megfontolások 
segítségével jár el a kutatásai során?

Sándor Vivien: Az intézményesülés, az infrastruktúra soha 
nem látott mértékben alakult át. Mivel Vámospércs lélekszáma 
jóval meghaladja az 5000 főt, így kutatóként több módszertant 
szükséges alkalmaznom. Elsőként a társtudományágak szakiro-
dalmainak szegmenseivel ismerkedtem, majd a hipotéziseim 
megalkotása után összeállítottam kérdéseimet. Mélyinterjúkat 
készítettem (még a jövőben is tervezem), ami azt jelenti, hogy 
(általában) diktafonon rögzített beszélgetésekből nyerek in-
formációt, kérdőíveztem is. Kiemelném továbbá a résztvevő 
megfigyelés módszerét is, ami azt jelenti, hogy részt veszek 
rendezvényeken, és kutatói attitűddel szemlélődöm a városban. 
Vámospércs Város Önkormányzata által jóváhagyott kutató en-
gedéllyel rendelkezem, ugyan-
is ennek a dokumentumnak a 
megléte elengedhetetlen. Cé-
lom az, hogy 1990 után történt 
fejlődési mozzanatokat egy 
kutatási modellben ismertes-
sem, nevezetesen Vámospércs 
mintáján keresztül. A jelen-
kutatás ma egy nagy kihívás a 
tudományban, de figyelembe 
kell venni, hogy a történelmet 
most (is) írjuk.

A magányosság ellenszere
Mindnyájan tapasztaljuk, beköszöntött az ősz, előkerülnek a 

melegebb cipők, rétegesebben öltözködünk, sőt esténként már 
be is kell néha fűteni. Ez az időszak az, amikor az emberek nagy 
része az egyre kevesebb napsütés és a hosszú esték következtében 
otthonaikból nehezen mozdulnak ki, nem keresik egymás társasá-
gát, ezáltal elszigeteltté, egyre magányosabbá vállnak. Elsősorban 
az idősebbeken, az egyedül élőkön, valamint az özvegyen maradt 
embereken hamar eluralkodik a letargia, mely később szinte ész-
revétlenül depressziós állapotba fordulhat át. Van kiút! Sétáljunk 
akár egyedül, de ha lehet, többedmagunkkal minél többet a friss 
levegőn, illetve keressük egymás társaságát, hogy nagyokat be-
szélgethessünk és nevethessünk együtt. A Szociális Szolgáltató 
Központ keretein belül működő Nappali Klub elsősorban ehhez 
a már világméretű problémához is nyújt lelki-mentális segítséget. 
Klubunk bárki által szabadon látogatható hétfőtől péntekig egész 
nap. Szervezett csoportos klubfoglalkozások hétfői, szerdai és pén-
teki napokon 9 órától vannak. Térítési díjat a Képviselő-testület 
döntése értelmében nem kell fizetni. Ezeken a foglalkozásokon 
beszélgetések, nótázások, kézimunkázások, ügyességi és fejtörő 
játékok, főzések, életvezetési tanácsadások, irányított tornák foly-
nak. Semmi sem kötelező, mindenki szabadon döntheti el, egy-
egy tevékenységben részt kíván-e venni. Megtartjuk a névnapokat, 
hisz már úgy élünk, mint egy kedves kis család, aki örömmel és 
szívesen fogad be újabb családtagokat. Tagjaink közül egyre töb-
ben vesznek részt a település rendezvényein, kiállításain is. Évente 
több alkalommal szervezünk kirándulást közelebbi vagy akár távo-
labbi helyekre. Idén Sátoraljaújhely és környéke, valamint a romá-
niai Zsibói Arborétum és környéke volt fő úti célunk. Egy klubta-
gunk családja jóvoltából még egy egynapos kirándulást is tehet-
tünk Nyírbátorba és a búcsújáró kegyhelyre, Máriapócsra. A nagy 
sikerre való tekintettel immár második alkalommal töltöttünk el 
egy felejthetetlen napot az Erdőspusztai Tájház és Arborétumban, 
ahol filmvetítéssel egybekötött előadás, és a gyönyörű táj bejárása 
közben még egy bográcsos étel elkészítése is belefért a napba. Sok 
közös főzést szervezünk az intézmény udvarán is, így nagysikerű 
a bográcsozás, a palacsintasütés, de a legkelendőbb a szalonnasü-
tés, mely mindig nótázgatással zárul. Ezek mind nagyszerű közös-
ségépítő programok. Programjainkba igyekszünk az otthon lakóit 
is bevonni, melyet ők is jónéven vesznek. Klubtagjaink örömére 
idén átadásra került az új épületszárny, melyben (többek között) 
itt kapott helyet a klubélet is. Külön pihenőszoba került kialakí-
tásra tagjaink részére egy pillanatnyi rosszullét, vagy csupán egy 
kis lepihenés esetére. A klubfoglalkozások a pihenőszoba mellet-
ti teremben folynak. Ez idő alatt a tornaszoba gépei, felszerelései 
is nagyszerű lehetőség tagjaink testi egészségének megőrzésére, 
fenntartására. A teremben 2 szobakerékpár, 2 elliptikus tréner, két 
futópad, egy vibrációs tréner és egy bordásfal segítségével min-
denki megtalálhatja a számára legideálisabb eszközt. Mindemellett 
vérnyomásmérést, vércukorszint mérést és testsúlymérést is bizto-
sítunk. Egyedi problémamegoldásokban is segítséget tudunk nyúj-
tani. Akik idejárnak, saját elmondásuk szerint mentálisan jobban 
érzik magukat, s ez kihatással lehet egész szervezetükre. Bíztatok 
tehát mindenkit! Jönnek a búskomor, hosszú őszi, téli esték.  Ne 
engedjük, hogy levertté, melankolikussá váljunk, időben tegyünk 
ellene, a magányos gyötrődés, a melankólia később súlyos lelki, sőt 
testi betegségekhez is vezethet. Tartózkodjunk minél többet a friss 
levegőn. Szervezzük úgy napi teendőinket, hogy legyen idő és lehe-
tőség családtagjainkkal, szomszédainkkal vagy ismerőseinkkel be-
szélgetni akármiről. S ha ez kevés, vagy nem igazán van rá lehető-
ség, bátran nyissanak be hozzánk, a Nappali Klub ingyenes szolgál-

tatása keretében kellemes légkörben 
várjuk Önöket! Egy jó közösségbe jó 
betérni! Várunk mindenkit szeretet-
tel a Szociális Szolgáltató Központ 
Vámospércs Nagy utca 28. szám alatti 
épületében. Telefonszámaik: 06 52/ 
210-081, valamint 06 30/ 340 0121.

Polgárné Nagy Elvira
klubvezető

Iskolai Hírek
Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves 

szülőket, hogy a Debreceni Tankerületi 
Központ igazgatónője a 2019/2020-as 
tanévre a Vámospércsi Mátyás Király 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetői feladatai-
val Szabó Gyula intézményvezető-he-
lyettest bízta meg.

Jelen tanévtől két új pedagógus kezdte meg munkáját isko-
lánkban: Győriné Tóth Gyöngyi biológia-háztartásökonómia-
életvitel szakos, valamint Arany Lajos magyar nyelv- és irodalom 
szakos tanár.

Szeptember 27-én ismét részt vehettek tanulóink a Debreceni 
Egyetem Kutatók éjszakája programjain. Nagyon tetszett a gye-
rekeknek a segítőkutyás előadás és a látványos kémiai kísérletek. A 
rendezvényre 42 tanulónk utazott Debrecenbe Mészárosné Oláh 
Róza, Horváthné Czentye Ibolya és Danka Noémi szervezésében.

Felhívás!
Október 15-én fél 8 és 8 óra között az Iskola utcai épület sport-

udvarán zenés-táncos mozgásra invitáljuk a szülőket. Egy olyan 
pályázatban szeretnénk részt venni, amelynek keretén belül egy 
nagy sportáruház ajándékutalványát nyerhetjük el. Ehhez csak 
annyit kell tennünk, hogy minél több felnőtt mozogjon együtt az 
iskola udvarán.

Kérjük, segítsenek, hogy a gyermekeink minél nagyobb 
értékű sportszerutalványt nyerhessenek! Jöjjenek, spor-
toljanak velünk!

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes

Fájó szívvel emlékezünk

CSÁNYI ISTVÁN
1955-2016 október 12.

örök álmára

Szeretném elmondani azt, amit érzek.
    De a szavak erre nagyon szegények.
    Mert amire képes egyetlen mozdulat,

    arra sohasem lesznek képesek a szavak.
    Így a szeretetem a lelkem titka marad!
    „Te a jóságodat két marékkal szórtad,
    önzetlenül adtál rossznak és jónak”

Bánatos feleséged és családod



Ménesné Vincze Ani-
kó A Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgá-
lat munkatársaként és a 
Vámospércsen megvaló-
sítás alatt álló EFOP-os és 
TOP-os pályázatok mun-
katársaként tevékeny-
kedve napi kapcsolat-
ban van vámospércsi és 
környékünkbeli szülőkkel 
és gyerekekkel egyaránt. 
Hitvallásáról, munkata-
pasztalatairól, a folyamat-
ban lévő pályázatokról kér-
deztük.

Vámospércsi Hírek: 
Arra, aki emberekkel foglal-
kozik, ráadásul gyerekek-
kel, különösen igaz, hogy 
„életvitelszerű hivatásként” 
tekintsen a munkájára. 
Hatványozottan igaz ez 
például a gyerekek beszéd-
fejlesztésére, hiszen ahhoz, 
hogy a beszédhibákat kor-
rigálni lehessen, hogy a 
gyermek sikerélményhez 
jusson, nagyfokú bizalom-
ra, de szabályokon alapuló 
együttműködésre is szükség 
van. Önt mi vezette a logo-
pédiához, mesélne a tanul-
mányairól?

Ménesné Vincze Anikó: 
46 éves, házas, két gyermek 
édesanyja és tősgyökeres 
vámospércsi lakos vagyok.   
Tanulmányaimat a helyi ál-
talános iskolában kezdtem, 
majd a hajdúszoboszlói 
Hőgyes Endre Gimnázi-
umban érettségiztem. Már 
fiatal koromban is az érdek-
lődésem középpontjában a 
gyermekek nevelése-okta-
tása állt, így miután a nyír-
egyházi Bessenyei György 

Tanárképző Főiskolán meg-
szereztem tanítói diplomá-
mat, városunk iskolájában 
kezdtem szakmai pályafutá-
somat.  Az itt töltött idő alatt 
sok tapasztalatot szereztem 
idősebb kollégáimtól. Idő-
közben a fogyatékkal élő 
gyermekek oktatása kezdett 
el érdekelni, ezért beiratkoz-
tam az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolá-
ra, ahol először gyógypeda-
gógiai diplomámat szerez-
tem meg, majd néhány évvel 
később logopédia szakirá-
nyon is sikeresen végeztem, 
és több éven át dolgoztam a 
Vámospércsi Óvodában lo-
gopédusként. Az itt töltött 
nyolc év alatt a szülőkkel, 
gyermekekkel és a munka-
társakkal való eredményes 
együttműködés terén sike-
rült szép emlékeket szerez-
nem. Ezután a Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálathoz kerültem, ahol más-
fél évig, mint a Nyíradonyi 
Tagintézmény vezetője 
dolgoztam, jelenleg a járás 
intézményeiben – nagy 
örömömre Vámospércsen 
is – logopédusként segítem 
a gyermekek beszédfejlődé-
sét. A nevelés-oktatáson be-
lül ez az a terület, ahol igazi 
szenvedéllyel dolgozom, fo-
lyamatosan képzem magam, 
érdekelnek az innovatív 
módszerek, hivatásomnak 
tekintem. 

Vámospércsi Hírek: A 
város hogyan tudja kama-
toztatni az Ön szakértel-
mét?

Ménesné Vincze Anikó: 
Néhány éve Vámospércs Vá-

ros Önkormányzatának Hu-
mánpolitikai Bizottságában 
is dolgozom külsős tagként. 
Itt lehetőségem nyílt nehéz 
sorsú emberek életkörülmé-
nyein segíteni. Fontosnak 
tartom a segítségnyújtást a 
környezetünkben élő hát-
rányos helyzetű emberek 
számára, ezért ilyen jellegű 
pályázatokban is részt ve-
szek. Több hónappal ezelőtt 
két projekt is útjára indult, 
melyeknek keretein belül 
városunk több szomszédos 
településsel együtt célul tűz-
te ki a társadalmi felzárkóz-
tatás érdekében a területi 
különbségek csökkentését, 
a minőségi humán közszol-
gáltatásokhoz való hozzáfé-
rés javítását. 

Vámospércsi Hírek: 
Mesélne ezekről a pályáza-
tokról?

Ménesné Vincze Ani-
kó: Az EFOP-1.5.3. „Humán 
szolgáltatások fejlesztése 
Nyíradony járásban” című 
pályázatunknak köszönhe-
tően valósul meg a legtöbb 
programunk. A számos 
programelem közül a leg-
fontosabbakról szólnék. A 
program résztvevőinek a 
munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedési esélyüket szeret-
nék növelni, többük számá-
ra már sikerült munkahelyet 
találni, vagy közfoglalkoz-
tatottként visszavezetni az 
elsődleges munkaerőpiac vi-
lágába. Ehhez kapcsolóan az 
érdeklődőknek tartottunk 
előadást az önéletrajzírásról, 
az internetes munkahelyke-
resésről. 4 fő részére sikerült 
eddig célzott továbbképzési 

lehetőséget biztosítanunk, 
2 főnek a helyi bölcsőde el-
indításához sikerült megfe-
lelő képzettséget szereznie, 
ketten pedig az önkormány-
zatnál lévő gépek vezetésé-
hez szereztek szaktudást. A 
további képzési lehetősége-
ket folyamatosan keressük, 
hogy másoknak is tudjunk 
megfelelő átképzési lehető-
séget biztosítani. Szívesség 
Bankot hoztunk létre, mely-
nek alapvető célja a helyi 
idősek, rászorulók segítése, 
városunk szebbé tétele. Az 
önkéntességen alapuló he-
lyi kezdeményezésünkkel 
tartós szemléletformálást 
szeretnénk elérni, közössé-
geket építeni. Bárki, aki se-
gíteni szeretne, csatlakozhat 
ehhez a nagyszerű elképze-
léshez!

Vámospércsi Hírek: 
Ha jól tudom, kifejezetten 
az ifjúsági (középiskolás 
és egyetemista) korosztályt 
bevonták az együttgondol-
kodásba.

Ménesné Vincze Ani-
kó: Igen, a Diákszövetsé-
günkön keresztül, amelynek 
fő témája a diákmunka, és a 
16 és 25 év közötti nappali 
tagozatos tanulóknak nyújt 
segítséget a megfelelő di-
ákmunka megtalálásában. 
Csoportot hoztunk létre a 
Facebook-on, ahol tapasz-
talataikat, diákmunka-lehe-
tőségeket oszthatnak meg 
egymással. Családi napokat 
tartottunk, melynek célja 
egy önfeledt nap eltöltése 
volt együtt az érintett csa-
ládokkal. A gyermekeknek 
a népi játékokkal való is-

merkedést, ügyességi játé-
kokat biztosítottunk, a szü-
lőkkel együtt íjászkodtunk, 
kézműveskedtünk. A pro-
jekten belül lehetőség nyílt 
a nappali tagozaton tanuló 
középiskolások és a felsőok-
tatásban tanuló diákok szá-
mára ösztöndíj megpályázá-
sára, melynek célja a képzett 
fiatalok helyben tartása. Vá-
rosunk képviselőtestülete 
támogatta ezt a lehetőséget, 
s ennek köszönhetően elő-
ször 19 tanuló, majd a nyár 
végén újabb 21 helyi fiatal, 
most pedig 44 (!) középis-
kolás diák részesült egyszeri 
50.000 ft-os támogatásban. 
Az ösztöndíj félévente újra 
pályázható. Ehhez hasonló 
ösztöndíjprogramra eddig 
még nem volt példa, nagy 
segítséget jelent ez az összeg 
az érintett családoknak. Sze-
retném felsorolni azoknak a 
kollégáimnak a neveit, akik 
szintén sokat tesznek a pro-
jekt megvalósulásáért: Somo-
gyi László Gábor közösség-
szervező, Fodorné Regőczy 
Mariann, Győriné Major Éva, 
Kovács Istvánné, Krekkné 
Suba Tímea, Nagy Hajnalka, 
Nagy Judit, Ökrösné Kovács 
Gyöngyi, Plaveczné Gábori 
Csilla, Szabó Gyula, Tarr Il-
dikó, Vinczéné Gáll Anikó 
esetmenedzserek.

Vámospércsi Hírek: 
Fontos cél az integráció és 
a felzárkóztatás is. Ezeken 
a területeken beszélhetünk 
előrelépéséről?

Ménesné Vincze Anikó: 
Igen, másik fő pályázatunk 
éppen ezeket a célokat jelöli 
ki speciálisabb összefüggés-

ben. A TOP 5.2.1. „Társadalmi 
együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komp-
lex program megvalósítása” 
című pályázatról van szó.  
Ide olyan hátrányos helyze-
tű emberek voltak lesznek 
bevonhatóak, akik a város 
egyik szegregátumában 
(Tulipán utca és környéke) 
élnek. A cél ennek a kör-
nyéknek a felzárkóztatása, 
beintegrálása a város életé-
be. A szegregátumon belül 
tervben van egy settlement 
ház (közösségi ház) építése, 
ahol közel a lakóhelyükhöz 
többféle segítséget, szolgál-
tatást is megkapnának pol-
gáraink. Például: Ovi-suli 
program (iskola előkészítő 
foglalkozás) az 5-6 éves is-
kolába készülő gyermekek 
számára, tanulás segítése 
szakemberekkel a nagyob-
bak számára, bűnmegelőzés-
sel kapcsolatos előadások, 
asztalitenisz, kirándulások. 
Ezek előkészületei folynak, 
ami pedig már megvalósult: 
a célszemélyekkel a kapcso-
latfelvétel és egy jó hangula-
tú családi nap.

„Hivatásomnak tekintem”

2019-ben új díjtípussal 
bővült a kiosztható vá-
rosi elismerések száma. A 
„Vámospércs Közszolgála-
táért Díj” olyan személyi-
ségek munkájára irányítja 
a figyelmet innentől kezd-
ve, akiknek a zavartalan 
és akadálymentes önkor-
mányzati vagy állami 
munka nyugszik a vállai-
kon. Az elismerésben első-
ként Nagyné Héjjas Erika 
részesült.

Vámospércsi Hírek: El-
sőként kapni meg egy díjat, 
ráadásul egy olyat, amit 

„Közszolgáltatásért” osz-
tanak ki, különleges érzés 
lehet. Ha jól tudom, nem 
köztisztviselőnek készült 
eredetileg, hanem az óvó-
női munkán keresztül ve-
zetett ide az útja. Mesélne a 
tanulmányairól és ennek a 
váltásnak a mikéntjeiről?

Nagyné Héjjas Erika: 
Nagy megtiszteltetés és el-
ismerés számomra, hogy 
Vámospércs Közszolgála-
táért járó díjat átvehettem. 
Külön megtiszteltetés, és 
különleges érzés, hogy te-
lepülésünkön elsőként ré-

szesülhettem e díjban. Igen, 
valóban nem köztisztviselő-
nek készültem. Az általános 
iskolát helyben végeztem, 
majd tanulmányaimat 1985 
és 1989 között a hajdúszo-
boszlói Hőgyes Endre Gim-
náziumban folytattam, ahol 
középfokú szállítási, üze-
meltetési ügyintézőként 
végeztem. A sikeres érettsé-
gi vizsgát követően elkezd-
tem munkahelyet keresni. A 
Nyíracsádi Önálló Napközi 
Otthonos Óvodában helyez-
kedtem el, mint képesítés 
nélküli óvónő. 1993. decem-
ber 30-án megszületett Ri-
chárd nevű gyermekünk. A 
GYES ideje alatt megszűnt a 
munkaviszonyom. 1997-ben 
gépíró és szövegszerkesztő 
szakképesítést szereztem, 
majd ezt követően 1998. áp-
rilis 1-jén egy belvízvédel-
mi program keretében ad-
minisztrátorként kezdtem 
dolgozni a Vámospércsi 
Polgármesteri Hivatalban, 
ahol 2000. január elseje óta 
köztisztviselőként látom el 
feladataimat. 2002-ben tel-
jes körű anyakönyvi szak-
vizsgát tettem. 

Vámospércsi Hírek: 
Milyen feladatkörök tartoz-
nak Önhöz? Hogyan segíti 

az Önkormányzat műkö-
dését?  És a lakosság milyen 
ügyek intézésében remélhe-
ti a z Ön segítségét?

Nagyné Héjjas Erika: A 
Vámospércsi Polgármesteri 
Hivatalban eddig eltöltött 
21 évnyi munkám során 
többféle munkakört ellát-
tam, mint szabálysértési, 
gyámhatósági ügyintéző 
is végeztem feladataimat. 
Az anyakönyvi igazgatási 
feladatokon túl ma is szer-
teágazó a munkaköröm, 
hagyatéki ügyeket, kereske-
delmi, szálláshely-üzemel-
tetési, telepengedélyezési, 
birtokvédelmi, valamint 
közterület-foglalási ügyeket 
intézek, ellátom a népes-
ség-nyilvántartással kapcso-
latos feladatokat. A köztiszt-
viselő feladata a törvények 
betartása és betartatása, de 
emellett nagyon fontos az 
ügyfelek segítségnyújtása. 
Feladataimat, munkámat 
igyekszem lelkiismeretesen, 
pontosan, a legjobb tudá-
som szerint a város vezető-
sége, a lakosság, az ügyfelek 
megelégedésére végezni. 

Vámospércsi Hírek: 
Talán kevesen tudják, hogy 
a Városháza dísztermében 

nagyon sok határon túli 
magyar tette le az állam-
polgársági esküt 2010 óta 
a kedvezményes honosítási 
eljárásnak köszönhetően. 
Lehet tudni, hogy pontosan 
hány főről van szó? Milyen 
érzések járnak Önben az 
ilyen egyszerre megható, 
egyszerre drámai esemé-
nyek közben?

Nagyné Héjjas Erika: A 
kedvezményes honosítási el-
járásnak köszönhetően tele-
pülésünkön ezidáig 1260 fő 
tette le az állampolgársági 
esküt a városháza díszter-
mében. Örömteli esemény 
számomra a honosítási, visz-
szahonosítási eljárások ke-
retében az állampolgársági 
eskütételek lebonyolításá-
ban történő közreműködés. 
Megható és egyben feleme-
lő érzés egy ilyen esemény, 
hiszen mindig jó látni azt, 
hogy milyen boldogságot 
jelent az esküt tevők számá-
ra az állampolgárság meg-
szerzése. Többen közülük, 
az idősebb generáció tagjai 
személyesen is átélték a 
történelem viszontagságait, 
akik könnyeiket vissza nem 
tartva vesznek részt az eskü-
tételeken, a beszélgetések 
során megható történetek-

kel emlékeznek az esemé-
nyekre. Meghatódva élik át, 
hogy végre hivatalosan is 
ismét magyar állampolgár-
ok lettek, és magyarságukat 
nem csak a szívük mélyén 
kell őrizniük.

Vámospércsi Hírek: 
Habár egy nagybetűs köz-
szolga erényei közé tarto-
zik a pontosság, precízség, 
megbízhatóság, mesélne 
arról, hogy milyen az, ami-
kor lazulnak ezek az ismér-
vek? Milyen kedvteléseknek 
hódol?

Nagyné Héjjas Erika: A 
fentiekben leírtak alapján 
igen sokrétű a munkám, a 
feladatok ellátása sok eset-
ben munkaidőn túlra is 
kitolódik. Anyakönyvveze-
tőként hétvégén is dolgo-
zom, ugyanis az esküvőket 
általában szombati napokra 
tervezik, előfordul, hogy 
akár 2-3 esküvőt is le kell 
bonyolítani egymás után. 
Lényegében a munkám ki-
tölti az életem nagy részét, 
igazából kedvtelésre már 
nem is jut időm, de ha még-
is akad egy kis szabadidőm, 
azt mindenképpen a csalá-
dommal töltöm.

A köztisztviselő feladata a törvények betartása és betartatása



Augusztus 30. és szeptem-
ber 1. között a szilágybagosi 
Bánffy Napok keretein belül 
került megrendezésre a II. 
Szilágybagosi Amatőr Szín-
játszó Találkozó. Városunk 
Ménes Andrea polgármester 
vezette delegációja, a Pircsike 
Közművelődési Egyesület tár-
sulata és a Fintorgó Gyermek 
Színjátszó Csoport örömmel 
vett részt testvértelepülésünk 
három napos fesztiválján. A 
felnőttek az Eszti néni, a Peti-
ke mindent elintéz és a Busz-
megálló című bohózatokat 
mutatták be, míg a gyermekek 
a Röhög az egész osztály és a 
Reklám család című darabok-
kal arattak sikert. A fesztiválon 
lehetőség nyílt a bemutatkozá-
son túl a már évek óta megkö-
tött testvérvárosi barátságokat 
ápolni mind a gyerekek, mind 
a felnőttek között. A Fintorgó 
kapuja és színpada nyitva áll, 
mindenki előtt, aki szeretné 
megmutatni magát a világot 
jelentő deszkákon. A csoport 
létszáma, összetétele folyama-

tosan változik, újabb gyerek-
kel bővül, a továbbtanulók új 
iskolájukban folyatatják a drá-
majátékot. A csoport erőssége 
a rugalmasság, a jó alkalmazko-
dóképesség, egymás szeretete 
és tisztelete. A színdarabokhoz 
közösen tervezzük és készítjük 
el a jelmezeket és díszleteket. 
Előadásainkkal nem csak a vá-
ros, hanem a környező telepü-
lések kulturális rendezvényeit 
is színesítjük. Ha gyerekszínját-
szókkal dolgozol, akkor olyan 
színházat csinálsz, amilyet le-
het: amilyet te tudsz velük, és 
amilyet ők kiváltanak belőled. 
A csoport tagjai különböző 
korúak, első osztálytól egészen 
a nyolcadik évfolyamig. A drá-
majáték segítségével a gyere-
kek önkifejezése, gondolkodás-
készsége, kooperatív készsége 
fejlődik, melynek hatására az 
iskolai életben könnyebben 
megállják helyüket. Fejlesztő 
hatása abban rejlik, hogy cse-
lekvést, aktív közreműködést 
követel minden résztvevőtől. 
Ezáltal pedig nem valóságos 

körülmények között élnek át 
valóságos érzelmeket, hiszen 
a drámajátékok a „mintha” 
világába repítenek. A színját-
szással először 1991-ben ta-
lálkoztam közvetlen közelről 
a nagyváradi Szigligeti Szín-
házban, amikor egy bukaresti 
forgatócsoport felvételében 
volt szerencsém főszerepet 
játszani. Ez a különös találko-
zás a világot jelentő deszkával, 
varázslatos világgal, magához 
ragadott, elbűvölt és örök 
rabjává tett. A mögöttünk ha-
gyott közel három évtizedben 
számos csoport tagja, vezetője 
voltam, vagyok. A különféle 
szerepekben és a pedagógusi 
pályán szerzett tapasztalato-
kat próbálom kamatoztatni a 
csoportok vezetésénél, így a 
Pircsike Vámospércsi Közmű-
velődési Egyesületen belül mű-
ködő színjátszó csoportban, és 
a Fintorgó Gyermek Színjátszó 
csoportban. 

Somogyi László Gábor
csoportvezető

Testvérkedés Tháliával

Hajdú-Bihar települései 
közül többen is önálló stand-
dal képviseltették magukat 
a megyei Közfoglalkoztatási 
Kiállításon és Vásáron, amit 
ezúttal szeptember 7-én, 
Hajdúsámsonban rendeztek 
meg. „A közfoglalkoztatás ér-
téket teremt – fogalmazott 
Hoffmann Imre helyettes 
államtitkár –, hiszen a prog-
ram keretében olyan tevé-
kenységek jöttek létre, amik 
egybevágnak a belügymi-
nisztérium céljaival. Olyan 
programok valósulnak meg, 
amelyek hasznosak, értéket 
teremtenek. Folyamatos mun-
kavégzést tesznek lehetővé, 
valamint a lehető legtöbb hát-
rányos helyzetű  munkanélkü-
li számára elérhető az ország 
minden területén. A kormány 
a közfoglalkoztatást átmene-
ti megoldásként kezeli, egy 

munkaerőpiaci eszközként, 
mert a célja, hogy minél több 
közfoglalkoztatott helyez-
kedjen el az elsődleges mun-
kaerőpiacon.” – zárta sorait 
Hoffmann Imre. A kiállításon 
beszédet mondott Tasó László 
országgyűlési képviselő is. A 
rendezvényen díjazták a leg-
szebb standokat. Örömmel 
számolhatunk be arról, hogy 
a standok versenyében idén 
a vámospércsi aratott győzel-
met! „A standunk a levendula 
motívum köré csoportosít-
ható termékeket mutatott be, 
amiket a helyi levendulafarm 
ihletett. Szörp, falvédők, asz-
talterítők, dísztárgyak, hím-
zések, relaxációs kispárnák 
vitték a prímet” – fogalma-
zott Somogyi László Gábor. 
„A levendulás mezőgazdasági 
programunkra ráépülve jött 
létre immáron három éve a 

tíz főt foglalkoztató varrócso-
portunk, akik kiváló munkát 
végeznek.” – tudtuk meg 
Lengyelné Dobos Évától. A 
standot cserépedények, kan-
csók, zománcozott lábasok 
is színesítették. Ezeket a ki-
egészítők úgy kerültek elhe-
lyezésre, mintha egy paraszti 
hálószobasarkot és egy kony-
hasarkot jelenítenének meg. 
A varrócsoport tagjai jelenleg 
levendulamotívumos lenvá-
szon függönyök készítésén 
fáradoznak. A csoport munkái 
már a Városházán és a Szoci-
ális Szolgáltató Központban 
is felhasználásra kerültek. A 
stand kialakításában részt 
vett továbbá Gergely-Kardos 
Józsefné, Lengyelné Dobos 
Éva, Papp Jánosné, Somogyi 
László Gábor és Szőcs József.

Standszépségverseny

Tavaly rekordszámú – mint-
egy száz – vámospércsi és 
környékbeli piacozó indult 
útnak Feketetóra a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület szervezésében. Idén 
sem lesz ez másként, október 
12-én, szombaton. A mai Romá-
nia legnagyobb szabadtéri vá-
sárát minden év októberének 
második hétvégéjén rendezik 
meg – ilyenkor a régiségkeres-
kedők, keramikusok, vasműve-
sek, népművészek, zöldsége-
sek, ruhaárusok standjai több 
kilométer hosszan gyűrűznek 
a Sebes-Körös két partján. A 
látogatót, miután kíváncsian 
nézelődik és alkudozni pró-
bál, a piac különböző részein 
felállított étkezdék várják ven-
dégül, a tradicionális erdélyi 
konyha specialitásaival. „A ki-

rándulás lehetőséget biztosít 
arra is, hogy a résztvevők meg-
látogathassák a nagyváradi 
Székesegyházat, valamint hogy 
gyalogtúrán vehessenek részt 

a feketetó melletti hágón” – 
számolt be lapunknak Somo-
gyi László Gábor, a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület vezetője.

Célkeresztben Feketetó

Babszem Jankó és barátai 
vers- és mesemondó verseny, a 
népi ételek seregszemléje, „Az 
égig érő paszuly” rajzpályázat 
eredményhirdetése, palacsin-
tasütő verseny, őszköszöntő 
felvonulás a város utcáin, a Va-
lahol Európában című zenés 
darab bemutatója és az Ismerős 
Arcok ingyenes nagykoncertje 
– dióhéjban ezek a programele-
mek színesítették a szeptember 
21-én, szombaton, immáron 
hatodik alkalommal megrende-
zett városi őszi fesztivált. „Bizo-
nyítottuk mennyire szeretjük 
egymást, a városunkat, milyen 
fontos a rólunk alkotott kép, s 
mi mindenre vagyunk együtt 
képesek. Sok-sok ember aka-
ratát és segítő hozzáállását 
tükrözi az őszi minifesztivál. 
Aki nem hiszi, járjon utána!” – 
nyilatkozta lapunknak Ménes 
Andrea polgármester. Ha a ren-
dezvény bázisát jelentő nép-
hagyományoknak kérdezünk 
utána, elmondhatjuk, hogy a 
mezőgazdasági évet lezáró ün-
nepségek évszázadokra vissza-
menően meghatározták a kö-
zösség életét. Tájegységenként 
különböző időpontokban – 
szeptembertől kezdve Márton-
nap környékéig – hálaadással, 
mulatozással, bőséges vendég-
várással telt az idő, s tegyük 
hozzá: kiváló alkalmat kínált a 
falubeli fiataloknak az ismerke-
désre az őszi munkabúcsúztató 
forgatag. Egyes dunántúli és 
baranyai területeken „leány-
vásárt” tartottak ekkor, ahol az 
anyák az eladó sorban lévő lá-
nyaikat ünneplőbe öltöztették, 
ha módosabbak voltak, akár 
több váltás ruhába egy nap, és 
így várták az udvarló-jelölteket. 
Napjainkra az emberek élete és 
a tradicionális agrár-központú 
munkaév átalakult, ám az őszi 
események – szintén kicsit más 
hangsúlyokkal – várják vendé-
geiket. 

Városunk programja a Bab-
szem Jankó és barátai mese- és 
versmondó versennyel kez-
dődött, melyet városunk pol-
gármestere, Ménes Andrea 
nyitott meg. A programban 40 
versenyző mutatta be tudását. 
A produkciókat szakmai zsű-
ri értékelte, melynek elnöke 
Dánielfy Zsolt színművész volt, 
tagjai pedig Ménes Andrea pol-
gármester asszony, Polgárné 
Nagy Elvira képviselő asszony, 
amatőr színjátszó és szavaló, 

valamint Somogyi László Gá-
bor művésztanár, a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület elnöke voltak. A fel-
készült versenyzők, színvonalas 
és tartalmas produkciókat mu-
tattak be. Az 1-2. évfolyamból 
az első helyezést Gém Anna, 
a másodikat Nagy Zsanett Lili, 
a harmadikat Bálint Antónia 
Ildikó nyerte el. A harmadik 
és negyedik évfolyamból első 
lett Trencsényi Simon, máso-
dik díjban részesült Égető Má-
tyás, a harmadik pedig Balázs 
Máté lett. Ötödik és hatodik 
évfolyamban az első helyezést 
Plavecz Kincső, a második he-
lyezést Pálfi Petra Sára, a harma-
dikat Sallai Réka érdemelte ki. 
Hetedik-nyolcadik évfolyamon 
drámai szavalással Ács Panna 
végzett az élen, a második he-
lyezett Karacs Zsófia és a har-
madik díjas Petruska Kristóf 
előtt. Idén ifjúsági kategóriával 
(14-18 év) is bővült a verseny: 
első helyezést ért el Lukács 
Zsuzsa, második lett Megu Ró-
bert, harmadik pedig Szilágyi 
Réka. Öröm volt megtapasz-
talni, hogy testvérvárosunk, 
Szilágybagos is képviseltette 
magát szavalóival. Birtalan Beá-
ta és Égető Lóránt csoportveze-
tők tanítványai négy helyezést 
vittek haza a Szilágyságba. Ki 
kell emelnünk továbbá Pósán 
Fanni kiváló szavalatát, aki óvo-
dásként tett szert különdíjra. 
A versennyel párhuzamosan a 
parkban elhelyezett üstökben 
rotyogott az ízletes babgulyás, 
melyet az Élelmezési Intézmény 
munkatársai főztek. A levesbe 
kerülő finom csipetkét is a Házi 
Asszonyok Klubja készítette. 
A negyedik alkalommal meg-
hirdetett palacsintasütő verse-
nyen hat csapat mérte össze a 
tudását, közülük Gyarmati Sára 
és Szabó Izabella diadalmasko-
dott. A délutáni lovasszekeres 
felvonuláson vidám énekszó 
csendült fel a város utcáin 
Borsó Sándor, Holló István, 
Malmos Imre, Méhész Sándor, 
Szabó Gábor és Varga Elek sze-
kereiről. A csőszök szerepét 
Ács Panna, Petruska Kristóf és 
Szilágyi Ádám töltötte be. A Bí-
borkadarka Néptáncegyüttes 
tagjai ropták a táncot, Nagyné 
Kiss Melinda irányításával. 
„Az égi érő paszuly” rajzpá-
lyázat eredményhirdetésére 
és a népi ételek mustrájára a 
kiállítóteremben került sor. A 

rajzpályázatra száznál is több 
pályamű érkezett. Elért ered-
mények: 1-2. évfolyamon első 
helyezésben Trencsényi Lujza, 
másodikban Kőnig Jázmin, 
harmadikban Bányai Rebeka 
részesült. 3-4. évfolyam első he-
lyezettje Szabó Gréta, második 
Nagy Kristóf, harmadik Bródi 
Berta lett. 5-6. évfolyamból az 
első helyezést Pálinkás Klaudia, 
a másodikat Plavecz Kincső, a 
harmadikat Bíró Blanka rajza 
érdemelte ki. A 7-8. évfolyam-
ból első Borsó Zoltán, második 
Kiss Noémi, harmadik Horváth 
Erik rajza lett. Az eseményen 
beszédet mondott Ménes And-
rea polgármester és Tasó Lász-
ló országgyűlési képviselő is. A 
megnyitót a paszulyos és népi 
ételek bemutatója követte: 24 
fő 29 fajta finomsággal örven-
deztette meg a jelenlévőket. A 
résztvevők: Aranyi Jánosné, Ba-
logh Jánosné, Bányai Lajosné, E. 
Póik Márta, Fekete Márk, Héjjas 
Ivánné, Holló Istvánné, Jóga At-
tila, Kanyóné Papp Klára, Kato-
na Józsefné, Kozma Sándorné, 
Lakatos Sándorné, Lehóné 
Szőke Irén, Lukács Zsuzsa, Mol-
nár Imréné, Molnár Jenőné, 
Papp Jánosné, Somogyi László 
Gábor, Soós Ferencné, Szabó 
Gyuláné, Szabó Jánosné, Szabó 
Sándorné, Szilágyi Réka és Tö-
rök Józsefné.

A nap a Sziget Színház vas-
tapssal honorált Valahol Euró-
pában című zenés színdarabjá-
val és a Vámospércsre valóban 
ismerősként visszatérő Ismerős 
Arcok együttes élő, ingyenes 
nagykoncertjével ért véget. Kö-
szönjük a rendezvény megva-
lósításához nyújtott támogatást 
Ménes Andrea polgármester 
asszonynak, Vámospércs Városi 
Önkormányzatnak, Dr. Ráczné 
Ritli Adriennek (a Tupperware 
Debreceni Kirendeltsége ve-
zetőjének), továbbá Zudor Ró-
bertnek, Bálega Jánosnénak és 
az Élelmezési Intézmény dolgo-
zóinak, a Háziasszonyok Klub-
jának, és végül, de korántsem 
utolsó sorban Diósné Kozma 
Erzsébet intézményvezetőnek 
és a Művelődési Ház és Könyv-
tár dolgozóinak! Köszönjük 
mindazoknak a segítségét, akik 
a dekorációk elkészítésében, a 
rendezvény lebonyolításában 
adománnyal vagy munkájával 
segítségünkre voltak.

Hatodszor is égig ért!


