
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

Képviselő úr, Elnök úr, 
Nagytiszteletű úr, Képvise-
lő-társaim, kedves megje-
lentek!

Engedjétek meg, hogy 
az első szó a köszönet sza-
va legyen.  Köszönetemet 
szeretném kifejezni mind-
azoknak, akik az október 
13-i önkormányzati válasz-
tásokon a polgári oldal je-
löltjeit, és polgármesterré 
választásomat támogatták. 
Köszönöm a sok segítőnek 
a biztatást, és legfőképpen 
a bizalmat, mellyel prog-
ramunk felé fordultak, és 
segítették annak népszerű-
sítését! 

Köszönöm mindannyi-
unk családjának a türelmét, 
a belénk vetett hitét, s azt a 
sok erőt, szeretetet, amivel 
segítettek felülkerekedni 
minket a legnehezebb pil-
lanatokban is!

Köszönöm hűséges mun-
katársaimnak, kiemelten 
Kanyóné Papp Klára jegy-
ző asszonynak, Bökönyi 
Zsolt pénzügyi vezetőnek, 
dr Rácz Norbert igazgató 
úrnak és Korpa Tamás-
nak, akik szakmai felké-
szültségükkel hosszú évek 
óta segítik álmaink magas 
színvonalú megvalósítását! 
Őszinte szívvel gratulálok 
képviselőtársaimnak, akik 
tagjai lesznek a most meg-
alakuló Képviselő-testület-
nek és részeseivé válnak 
álmaink megvalósításának! 
Ugyanakkor tiszteletben 
tartom mindazok vélemé-
nyét, akik a választások 
napján másként gondolták 
a jövőt. 

Tudniuk kell, hogy nem 
a jobb vagy a baloldali sza-
vazókért fogok dolgozni. 
Számomra vámospércsiek 
léteznek, és valamennyiük, 
egész Vámospércs érdeke-

it fogom, fogjuk 
a Képviselő-tes-
tületben kép-
viselni. Ebben 
a munkában 
pedig számítok 
a városban élő 
polgárok, és 
Képviselőtársa-
im támogatásá-
ra.

Tisztelt Kép-
viselő-testület! 
C h u rc h i l l - t ő l 
származik a 
mondás: „Mi-

nél távolabbra tudsz visz-
szatekinteni, annál mesz-
szebb látsz előre.” Nekünk, 
vámospércsieknek van 
hová visszatekintenünk. 
Bocskai István fejedel-
münk öröksége olyan 
kapaszkodó, amely utat 
mutat és tartást ad a ma 
emberének is. Városunk 
mindennapjainak elvá-
laszthatatlan része a múlt, 
a szabadságharc óta eltelt 
több mint négyszáz esz-
tendő emlékezete. Kivéte-
les bizonyítéka ez annak, 
hogy ha hittel, becsülettel, 
de kellő határozottsággal 
és következetességgel alko-
tunk meg dolgokat, akkor 
azok kiállják az idő próbá-
ját. Nekünk ez a történelmi 
örökség ad olyan mércét, 
melyhez cselekedeteink-
ben mérnünk kell magun-
kat, és amely meghatároz-
za a távoli jövőnket is. Mert 
ilyen alapokra kötelessé-
günk sikerrel építkezni. A 
jövőről való gondolkozás, 
a nagy tervek létrehozása 
pedig nem kampánymun-
ka. Egy alkotófolyamat, 
amelyből mindenki kive-
heti, és ki is kell, hogy ve-
gye a részét.

Tisztelt Hölgyeim és Ura-
im! Nekem Vámospércs a 
legfontosabb! Polgármes-
teri kampányomat nem 
üres frázisokra, jól hangzó, 
szavazatcsalogató szloge-
nekre kívántam építeni, 
hanem olyan programot 
fogalmaztam meg, amely 
valóban fedi az itt élő em-
berek igényeit, elvárásait. 
Minden ember alapvető 
elvárása a biztos munka, 
melyből eltarthatja a csa-
ládját és önmagát. Alapve-
tő igény, hogy művelhesse 
úgy a hivatását, hogy abban 
kibontakozhasson, megelé-
gedettség töltse el. Az, hogy 

hasznosnak tudjuk magun-
kat, önbecsülésünk nélkü-
lözhetetlen eleme. A pol-
gári oldal célkitűzéseinek 
sorában is az elsők között 
helyezkedik el a munka-
helyek létrehozása, a köz-
munka program lehetősé-
ge. Az is alapvető elvárása 
a vámospércsieknek, hogy 
megfelelő egészségügyi el-
látásban, oktatásban és kul-
túrában, valamint szociális 
ellátásban részesüljenek. 
Ezért az új önkormányzat 
egyik legfontosabb felada-
tának tekinti, hogy aktív 
szerepet vállaljon a városi 
szolgáltatások működte-
tésében és fejlesztésében. 
Többet fogunk költeni az 
egészségügyi alapellátásra, 
valamint a járóbeteg-ellá-
tás színvonalának megtar-
tására, emelésére. Mindent 
megteszünk a várakozási 
idő minimalizálása érdeké-
ben. Tovább építjük útjain-
kat, közösségi tereinket. Új 
városi piacot és bölcsődét 
alakítunk ki, s hamarosan 
elkezdődik a művelődési 
házunk felújítása is. Na-
gyobb figyelmet fordítunk 
az egészségmegőrző prog-
ramokra, a szűrővizsgálat-
okra, valamint a családok 
egészsége érdekében a vá-
rosi tömegsportokra.

Mindennapjaink termé-
szetes, szinte észrevétlen 
részét jelenti a közszol-
gáltatások rendszere. A 
nyugodt, hétköznapi élet 
feltétele, hogy az ügyinté-
zés gördülékeny legyen, az 
óvodában legyen fűtés és 
szép udvari játékok, a járda 
mellett legyenek szemetes 
tárolók, a parkokban le-
gyen gondozott a fű. Azért, 
hogy a városban élők min-
dennapjait ne nehezítse a 
közszolgáltatások hiányos-
sága miatti bosszankodás, 
kiemelten kezeljük az in-
tézmények működését, a 
pedagógusok munkakö-
rülményeit, a gyerekek ok-
tatási-nevelési feltételeit. 
Az intézmény-felújítások 
során figyelemmel leszünk 
az idősek és a fogyatékkal 
élők elvárásaira, valamint 
járhatóvá tesszük az utakat 
és a járdákat. 

Vámospércs kisugárzá-
sát alapjaiban határozza 
meg a város arculata. Ah-
hoz, hogy az itt élők büsz-
kék lehessenek városukra, 

emelt fővel járhassanak 
utcáin, és az idelátogató 
vendégek otthon érezzék 
magukat nálunk, támogat-
juk a városképet érintő fej-
lesztéseket. 

Az új városközpont ki-
alakítását a ciklus nagy 
kihívásának tekintjük. Tá-
mogatjuk mindazokat a 
rendezvényeket, amelyek 
vendégeket hoznak város-
unkba, és elviszik jó hí-
rünket szerte a világban. 
A vámospércsiek bizton-
sága, komfortérzete miatt 
rendkívül fontos a közbiz-
tonság erősítése. A problé-
mákra a megoldást a köz-
területi rendőri jelenlét 
fokozásában látom, amikor 
a rendőrök tekintélyükkel, 
de törvényes fellépésükkel 
tartanak rendet a városban 
mindenhol. A közeljövő-
ben bővítjük a térfigyelő 
kamerák rendszerét, hogy 
ezzel is segítsük a rendőr-
ség munkáját, s növeljük a 
polgárok biztonságérzetét.

Tisztelt Képviselő-testü-
let! Vámospércsen, lábunk 
alatt érezve több száz év 
történéseit, kötelességünk 
továbbadni a ránk hagyo-
mányozott tudást és érté-
keket. Gyermekeink felne-
velésében nagyon fontos, 
hogy erősítsük a Bocskai 
István-i eszméket, és a haj-
dú-tudatot.

Csak a városát szerető, 
történelmét ismerő, és 
hovatartozására büszke fi-
atal marasztalható itthon, 
ahelyett hogy tehetségét 
máshol kamatoztatná. Me-
gyei és helyi ösztöndíj-
rendszerünk, a fiatal pá-
rok családalapítását segítő 
bérlakás programunk, a 
foglalkoztatási paktumban 
való részvételünk, a civil 

szervezetekkel való együtt-
működésünk mind azt a 
célt fogják szolgálni, hogy 
a városban tartsuk a fiatal 
tehetségeket.

Tisztelt Képviselőtársa-
im! Az értékteremtés a fe-
jekben kezdődik el. Majd 
a gondolat és a szándék 
közös akarattal és tettekkel 
válik valós eredménnyé. 
Ha mi nem hiszünk saját 
sikerességünkben, nem hi-
szünk magunkban, akkor 
azt sem remélhetjük, hogy 
bárki hihet bennünk. Én hi-
szek a vámospércsiekben! 
Tudom, hogy polgárai hi-
tének és szorgalmának kö-
szönhetően tovább halad-
hatunk a 2006-ban elkez-
dett úton! Most újra a saját 
jövőnkért dolgozhatunk, 
és én készen állok arra, 
hogy elkezdjük a munkát.

Hosszú évtizedek el-
maradásait, hiányosságait 
nem lehet varázsütésre 
bepótolni. Bizonyára talál-
kozunk majd nehézségek-
kel is. De ahogy Széchenyi 
István fogalmazott: „Azok-
ból a kövekből, melyek 
utunkba gördülnek, egy 
kis ügyességgel lépcsőt 
építhetünk.” 

Ez a jövőbe vetett biza-
lom, optimizmus tölt el en-
gem is ma, amikor itt állok 
Önökkel együtt a ránk váró 
feladatok kapujában. Az ön-
kormányzati választásokat 
követően, immár negyed-
ízben újra jobboldali veze-
tésű lett Vámospércs, s pol-
gármesterük a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlésben nem 
csak a Fidesz-KDNP képvi-
selőcsoportját, de a Terve-
zési, Fejlesztési és Stratégi-
ai Bizottságot is vezetheti 
újra a következő 5 évben. 
Ez egy olyan lehetőség a 

megye és városunk kap-
csolatában, amelyet eddig 
is megtapasztalhattunk, és 
a vámospércsiek eddig is 
nagy nyertesei lehettek. A 
továbbiakban is számítok 
a megyei vezetéssel közös 
eszmecserére, partnerség-
re az együttes munkában!

A politikusok sokszor 
abba a hibába esnek, hogy 
mindentudónak hiszik ma-
gukat. Én azt gondolom, 
hogy mindannyiunknak 
hozzá kell tenni a sikerek-
hez, politikusnak, munka-
adónak és munkavállaló-
nak, diákoknak és nyugdí-
jasoknak, vállalkozóknak 
és civileknek, kinek-kinek 
a legjobb tudása szerint. 
Vámospércs jövője azon 
is múlik, hogy tudunk-e 
együtt gondolkodni és ten-
ni közös céljainkért!

Tisztelt Képviselőtár-
saim! Tisztelt Hölgye-
im és Uraim! Nekünk 
Vámospércs egyszerre a 
múlt, jelen s jövendő. Az 
igazodási pont és a hagyo-
mány. Nekünk Vámospércs 
a hely, ahol az alkotó kép-
zelet szárnyalhat, a ke-
ret, amely biztonságot ad 
az itt élőknek. Nekünk 
Vámospércs város a javá-
ból! Őszintén kívánom, 
hogy legyen erőnk meg-
becsülni a lehetőséget, 
mely által egy gyarapodó 
Vámospércset építhetünk. 
Őrizzük és ápoljuk Bocs-
kai István örökségét, tet-
teinkkel legyünk méltók 
letelepítő fejedelmünk 
életművéhez. A Közgyűlés 
és Képviselőtársaim mun-
kájához sok sikert kívánok!

Ménes Andrea
polgármester

Lencz Géza hazaérkezett!
Hajdú-Bihar Megye Nap-

ján, november 22-én, Lencz 
Géza (1870 – 1932) profesz-
szor, egykori rektor és dé-
kán, Bocskai-kutató és val-
lástörténész, Vámospércs 
nagy szülöttje, a Debrece-
ni Egyetem egyik alapítója 
hazaérkezett a Városháza 
dísztermébe. Immáron 
szülővárosában is méltó 
módon emlékezhetünk 

a nemzetközi hírű Bocs-
kai-kutatóra. Lencz Géza 
portréját Somogyi László 
Gábor készítette és Mé-
nes Andrea polgármester 
asszony alpolgármesterei 
kíséretében leplezte le. 
A megye napi városi ün-
nepségről és Lencz Géza 
pályaképéről következő 
számunkban részletesen is 
olvashatnak.
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rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény. 130. §-a alapján)
2019. október 31-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. 326 326
Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 53 060
Id. Sós János 8332013429 4288 Vámospércs, Temető utca 7. 182 790
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: 1 0747 513

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. október 31-ai állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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. 120 379

CAR BRILL KFT. 23741265-2-09 4288 Vámospércs, Nagy u. 68. 182 784
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: 2 202 638

Akik már nincsenek közöttünk:

Hajdu Zoltánné (FerencZi KrisZtina)
Vértesiné Hajnal anett

Dezső Albert

Csuth bArnA Józsefné (nAgy eszter)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

61. házassági évfordulójuk alkalmából köszöntik 
sok szeretettel Szabó Sándort és feleségét, 

Piroskát gyermekeik, unokáik és dédunokáik.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a Tisztelt vámospércsi lakosokat, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal – a 2019. évi igazgatási szünet elrende-
léséről szóló 21/2019. (III.11.) képviselő-testületi határozata 
alapján 

2019. december 23. napjától 
2020. január 03. napjáig
igazgatási szünet miatt

zárva tart.

Az igazgatás szünet utáni első munkanap:
2020. január 06.

Az igazgatási szünet ideje alatt az előre nem látható ha-
laszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés) intézése 
ügyeleti rendszerben történik az alábbi telefonszámon: 
+3620/ 268-78-44. Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivata-
lunknak címzett postai küldemények átvételét 2020. január 
06. napjával kezdődően fogjuk lebonyolítani.

Megértésüket megköszönve:

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára
polgármester sk.   jegyző sk.

Tájékoztatás az Önkormányzati 
Választásokról

A 2019. október 13-án megrendezett helyi önkormányza-
ti választásokon Vámospércs városban a szavazatra jogosult 
személyek 51 százaléka, vagyis 2251 fő élt választási jogával. 
Az érvényes szavazatok száma: 2214 darab, az érvénytelenek 
száma: 34 darab volt.

A választás eredményeként a lakosság újabb 5 évre Mé-
nes Andreának szavazott bizalmat, a várost 2006 óta irányí-
tó politikus a szavazatok 67,43%-át (1493 db) szerezte meg. 
A Momentum Mozgalom színeiben induló Kosztin Mihály 
32,57%-ot ért el, ami 721 szavazatot jelent. 

A Képviselő-testület tagjai: Nagyné Oláh Edit (FIDESZ-
KDNP, 1259 szavazat); Polgárné Nagy Elvira (FIDESZ-KDNP, 
1162 szavazat); Lakatos József (FIDESZ-KDNP, 1140 szavazat); 
Ménesné Vincze Anikó (FIDESZ-KDNP, 1128 szavazat); Sza-
bó Gyula (FIDESZ-KDNP, 1089 szavazat); Ökrösné Kovács 
Gyöngyi (FIDESZ-KDNP, 1050 szavazat); Sándor Sándor 
(FIDESZ-KDNP, 938 szavazat); Kosztin Mihály (Momentum 
Mozgalom, 923 szavazat). 

Az új Képviselő-testület alakuló ülésére 2019. október 
30-án került sor a Városháza dísztermében. Ménes Andrea 
munkáját alpolgármesterként Sándor Sándor, külsős alpol-
gármesterként pedig Somogyi László Gábor fogja segíte-
ni. A Humánpolitikai Bizottság munkájában külső tagként 
Kállai Gergőné és Korpa Tamás, a Pénzügyi és Beruházási 
Bizottság munkájában Polgár Sándorné vehet részt a követ-
kező öt évben.

A Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képvise-
lők választásának eredményei: a megválasztott képviselők 
száma öt fő, Boros Andrea (FIROSZ, 184 szavazat), Boros 
Antalné (FIROSZ, 175 szavazat), Balogh Krisztina (FIROSZ, 
166 szavazat), Kozáp Kitti Zsanett (FIROSZ, 229 szavazat), 
Medve-Kozáp Renáta (FIROSZ, 210 szavazat).

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés munkájában Ménes 
Andrea továbbra is a FIDESZ-KDNP frakció frakcióvezetője-
ként, valamint a Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság 
elnökeként, továbbá a Megyei Értéktár Bizottság tagjaként 
tevékenykedhet. Közgyűlési tagként vehet részt a Hajdú-
Bihar Megyei Közgyűlés munkájában Kosztin Mihály, a Mo-
mentum Mozgalom delegáltja.

Október 3-án Ács Panna és Hunyadi Tamás 8.a osztá-
lyos tanulóink csaltak könnyeket gyönyörű éneklésükkel a 
Piremon ünnepségén részt vevők szemébe. 

Október 4-én énekkarunk is fellépett a vámospércsi Haj-
dú Múzeum átadó ünnepségén.

Pályaválasztás előtt álló tanulóink osztályfőnökeik kísé-
retében ebben az évben is részt vettek a Szelet a vitorlába! 
valamint a SuliFórum pályaválasztási kiállításokon. Tovább-
tanulási döntésük meghozatalában minél inkább próbálunk 
diákjaink és szüleik segítségére lenni. A pályaválasztási szü-
lői értekezleten a Debreceni Tankerületi Központ iskoláiról 
Vargáné Szabadka Tünde, a Kós Károly Művészeti Szakgim-
názium és Kollégium intézményvezetője tájékoztatta a meg-
jelenteket, majd november 8-án Hüse Attiláné, a Debreceni 
Szakképzési Centrum szakképzési főigazgató-helyettese a 
szakképzési törvény változásairól, az új szakképzési rend-
szerről, a DSZC intézményeiben meghirdetett képzésekről 
tartott tájékoztatót.

Emellett hagyományainkhoz híven lehetőséget adtunk 
volt diákjainknak, hogy bemutathassák középiskolájukat.

Október 21-től új pedagógus kezdte meg munkáját intéz-
ményünkben: Oláh Mariann tanárnő a 7. és 8. évfolyamon 
tanít magyar nyelv- és irodalom tantárgyakat.

Október 23. alkalmából hagyományainkhoz híven a 8. év-
folyam készült ünnepi műsorral. Felkészítőik: Szentjóbi Ma-
rianna és Horváthné Czentye Ibolya osztályfőnökök, tech-
nikai segítséget nyújtott Dorogi Balázs, a dekoráció Francz 
Vilmos Ákos munkája.

November hónapban egymás után sorakoztak a vers-, 
mese- és prózamondó versenyek. Ahol tanulóink megjelen-
tek, sorra szerezték meg a dobogós helyeket. A Kinizsi Em-
léknap alkalmából rendezett vers- és prózamondó verseny: 
Plavecz Kincső (6.b) I., Szabó Lili (5.c) III. helyezést ért el. 
Felkészítőjük Hamecz Erika Emese, Plaveczné Gábori Csilla, 
Szabóné Tóth Andrea. A Debreceni Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola és AMI Szabó Magda emlékére ren-
dezett  XIII. Megyei Vers- és Prózamondó Fesztiválján 
Plavecz Kincső (6.b), Pálfi Petra Sára (6.a), Lakatos-Balog 
Anasztázia (6.a), Szabó Lili (5.c) arany minősítést, Sallai Réka 
(5.a) ezüst minősítést kapott. Felkészítő nevelők: Hamecz 
Erika Emese, Szabóné Tóth Andrea, Plaveczné Gábori Csilla. 
A „Benedek napi versenyek”- versmondó versenyen 
Szabó Nóra (3.a) I., Szabó Lili (5.c) II. és Petruska Kristóf 
(7.b) II. helyezést ért el. Ács Panna 8.a osztályos tanuló szin-
tén I. helyezést ért el. Szavalatával annyira lenyűgözte a 
zsűrit, hogy felkérték a záró ünnepségen való fellépésre is. 
Felkészítőik: Hetey Lajosné, Hamecz Erika Emese, Szabóné 
Tóth Andrea, Nagy Judit, Komlósi Erika (szülő). Debreceni 
Bocskai István Általános Iskola megyei vers- és pró-
zamondó versenye: Szabó Nóra (3.a) I., Balázs Máté (3.a) 
II., Plavecz Zoé (3.b) II. helyezést ért el. Felkészítő nevelők: 
Hetey Lajosné, Plaveczné Gábori Csilla, Szabóné Tóth And-
rea. A különböző versenyek zsűritagjai nagy elismeréssel 
szóltak diákjainkról és felkészítőikről. Nagyon büszkék va-
gyunk rájuk!

Köszönjük azon kedves szülők és óvónénik együttműkö-
dését, akik kérésünkre részt vettek az október 15-én meg-
rendezett zenés-táncos reggeli tornán! A későbbiekben be-
számolunk a nyereményről és annak felhasználásáról.

Szeretettel várjuk a kedves szülőket az Iskola u. 1. sz. alatti 
tornateremben megrendezésre kerülő adventi vásárra, me-
lyet december 13-án 13:30 és 15:30 között az alsó tagozatos 
DÖK szervez.

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes

Tisztelt Lakosság!

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban az 
alábbi tájékoztatást tudjuk nyújtani:

Ezentúl is a szokásos időpontban (havonta egyszer, min-
den hónap 3. hetében, szerdán és csütörtökön korán reggel) 
szállítják el a szelektív hulladékot. 

November hónapban: 20-án és 21-én.  December-
ben: 18-án és  19-én

A merev falú, sárga fedelű edénybe lehet gyűjteni:  
• ásványvizes, üdítős palack lapítva, 
• tejes, gyümölcsleves dobozok,
• sörös, üdíős és energiaitalos alumínium dobozok,
• kartondobozok összehajtogatva,
• hullámpapír,
• irodai papírhulladék,
• újságpapír, prospektusok, reklám kiadványok
• csomagolódoboz

Az edényzet űrmértékét meghaladó szelektív hulladéko-
kat átlátszó színű zsákba, a kartondobozokat, újságpapíro-
kat száraz időben összekötegelve a szelektív hulladékgyűjtő 
edény mellé is ki lehet tenni a szállítás napján.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Hajdu Zoltánné (FerencZi KrisZtina)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Vértesiné Hajnal anett

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Dezső Albert

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Csuth bArnA Józsefné (nAgy eszter)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

i s k o l A i  h í r e k

Vámospércsen
élelmiszer engedéllyel 

üzlethelyiség 
kiadó bármilyen tevékenységre!

Tel.: 06-20/2826-101

Vámospércsen partnercéghez keresünk
CNC marós dolgozókat, azonnali kezdéssel.

Kiemelt bérezés.

érd.: 06 20 406 04 14
Human Work rental Holding Kft.



A Vámospércs Város Ön-
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő-
dési Egyesület által meg-
hirdetett autóbuszos ki-
rándulással összekötött 
honismereti pályázatra 
mintegy 30-an jelentkez-
tek: olyan gyerekek és fel-
nőttek, akik vállalták, hogy 
az út során elszavalják az 
Érmellék valamelyik nagy 
szülöttjének versét, mesé-
jét, rövidprózáját. Novem-
ber 16-án, korán reggel 
indultunk, s éppen hogy 
néhányat gurult a busz ke-
reke, máris megérkeztünk 
utunk első állomására, 
Barantóra. Az Érsemjénhez 
tartozó Barantón született 
Csiha Kálmán, az Erdélyi 
Református Egyházkerület 
püspöke, költő, egyházi 
író. A szülőháza előtt meg-
emlékeztünk róla, majd 
koszorút helyeztünk el a 
kúria falán. Utunk követke-

ző helyszíne Érsemjén volt, 
Kazinczy Ferenc nyelvújí-
tó, író és Fráter Lóránd 
nótáskapitány szülőhelye. 
Itt ringatták bölcsőjüket, 
innen indultak nagy útjuk-
ra, a nemzet szolgálatára. 
A Kazinczy–Fráter–Csiha 
Emlékház gondnokának, 
Csorba Teréz tanárnőnek 
hála egy feledhetetlen idő-
utazásban volt részünk. Ta-
nárnő meghatóan beszélt 
a nagy szülöttekről, és fel-
hívta a figyelmünket arra, 
hogy milyen sokat adott az 
Érmellék és Biharország 
a magyarságnak. Az em-
lékházban, majd a község 
szoborparkjában került 
sor a szavalatokra és a ko-
szorúzásra. Csorba Teréz 
szavaitól feltöltődve értük 
el következő úticélunkat, 
Érmihályfalvát, ahol a helyi 
iskola névadójának, a vá-
ros kétszeres Kossuth-díjas 
költőjének, József Attila és 

Radnóti Miklós barátjának, 
Zelk Zoltánnak az emlék-
táblájánál adóztunk versek-
kel, koszorúzássál. Utun-
kat folytatva Margittán 
megemlékeztünk Horváth 
János Ady-kutatóról, Hor-
váth Imre költőről és Ha-
rag György világhírű szín-
házi rendezőről. Keleti 
irányból észak felé értük 
el Sződemetert, Kölcsey 
Ferenc szülőfaluját. Szülő-
házánál és az emlékére be-
rendezett emlékháznál is 
elénekeltük nemzeti imán-
kat, a Himnuszt, elhangzott 
híres epigrammája, a Huszt 
is. Az emlékházban Pakulár 
István tiszteletes úr vezetett 
körbe minket a közelmúlt-
ban a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum munkatársai által be-
rendezett professzionális 
kiállításon, majd bemutatta 
azt a csöppnyi templomot, 
amelyben a kis Ferencet 
megkeresztelték. A sok 

szép lelki táplálék mellett a 
test táplálásáról sem feled-
kezhettünk meg. Ebédün-
ket a csodás fürdőváros-
ban, Tasnádon költöttük el, 
majd megkoszorúztuk Nóti 
Károly kabarészerző em-
léktábláját. Érmindszent-
től, mai nevén Ady Endré-
től ekkor már csak rövid 
buszút választott el minket. 
Megtekintettük azt a nád-
fedeles kis házikót, ahol a 
modern magyar költészet 
legnagyobb újítója megszü-
letett, körbejártuk a később 
épült Ady-kúriát, majd a gé-
niusz szobránál versekkel 
adóztunk az emlékének. 
Honismereti körutazásunk 
záróállomása a Károlyi gró-
fok fészke, egyben Károli 
Gáspár és Kaffka Margit 
szülővárosa, Nagykároly 
volt. Bejártuk a pompá-
san felújított neogótikus 
és neoromantikus kastély 
patinás termeit, koszorú-

kat helyeztünk el Károlyi 
Sándor, Ady Endre, Petőfi 
Sándor, Károli Gáspár és 
Kaffka Margit szobrainál. 
A napot rövid esti sétával 
és kávézással zártuk, majd 
indultunk haza. Elmond-
hatjuk, hogy 24 óra alatt 
bejártuk pátriánk számos 
neves gyermekének útra 
indító szülőhelyét. Ez az 
út ismét bizonyította az él-

ményalapú ismeretszerzés 
csodáját! Köszönöm támo-
gatóinknak, Ménes Andrea 
polgármesternek, valamint 
a szervezésben nyújtott se-
gítséget Korpa Tamás kollé-
gámnak, hogy e nagyszerű 
út megvalósulhatott.

Somogyi László Gábor
főszervező

„Az Értől-Adyig” – érmelléki zarándokúton jártunk

2019-ben Korpa Ta-
más Gérecz Attila-díjas 
költő, irodalomtörténész, 
szerkesztő részesült a 
Vámospércs Közműve-
lődéséért Díjban. Hajdú-
identitásról, a megtalált 
otthonról, írószövetségi 
munkáiról és jövőbeli ter-
veiről kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
Ha jól tudom, Észak-Ma-
gyarországról, az Aggtele-
ki-karszt környékéről szár-
mazik. Milyen szerencsés 
fordulat következtében te-
lepült le Vámospércsen?

Korpa Tamás: Bár nem 
Vámospércsen születet-
tem, vámospércsi lokál-
patriótává váltam. Debre-
cenbe az egyetem hozott, 
Vámospércsre a feleségem. 
Itt vásároltunk egy régi, 
mondhatni tájegységi tí-
pusú házat, amit az évek 
folyamán felújítottunk és 
igazi otthonunkká vált. 
Vámospércs mellett elő-
ször a Debrecenhez való 
közelsége, nyugodt vidé-
kiessége és a feleségem 
rokonsága miatt tettük le 
a voksunkat. Akkoriban 
mind a ketten a Debreceni 
Egyetemen doktoriztunk 
és kurzusokat tartottunk. 
Aztán sok minden megvál-
tozott: megismertük, közel 
kerültünk a városhoz, el-
kezdett izgatni engem is a 
hajdú-mikrokozmosz, az a 
kulturális és történeti tápta-
laj, amiből nagyon sok jeles 
személyiség (Lencz Gézá-
tól Térey Jánosig) és fontos 
esemény (például a Görgey 
– Szemere – Batthyány tit-
kos találkozó az 1848-49-es 
forradalom és szabadság-
harc végnapjaiban) hajtott 
ki. Amikor jó pár évvel ez-
előtt személyesen találkoz-
hattam Ménes Andrea pol-
gármester asszonnyal, hogy 
néhány kulturális felve-

téssel éljek irányába, nem 
gondoltam volna, hogy egy-
szer majd díjjal ismerik el a 
munkámat. Abban viszont 
reménykedtem, hogy an-
nak a beszélgetésnek lesz 
folytatása, mert az a vízió, 
amit felvázolt a város jövő-
jével kapcsolatban – benne 
egy 21. századi közművelő-
déssel, kulturális szektor-
ral, városmárka-építéssel 
– nagy hatással volt rám; 
de úgy is fogalmazhatnék: 
kevés ember akadna, aki e 
vízió hatása alól kivonhatta 
volna magát. Jó látni és ré-
szese lenni annak, ami már 
megvalósult, és tudni, hogy 
az elkövetkezendő időszak-
okban a nagy, jeles és ne-
mes vállalások maradéktala-
nul realizálódnak: például a 
szemünk előtt épül fel egy 
múzeum, és pincétől a pad-
lásig megújul a Művelődési 
Ház és Könyvtár is. 

V.H.: Bekapcsolódva a 
város életébe milyen jelle-
gű projektekben működött 
közre?

K.T.: Itt váltam igazi csa-
patjátékossá, itt ismertem 
meg annak fontosságát, 
hogy mit jelent egy város 
emlékezetének vizsgálata, 
arculatának alakítása, és mit 
jelent az egymásra figye-
lő közösség. Vámospércsi 
kapcsoskönyv; az „El-
adott párnák” – 1956 és 
Vámospércs című doku-
mentumfilm; a Katonado-
log – Vámospércs és az első 
világháború című kiállítás 
és kiadvány; az Ady100 or-
szágos ex libris pályázat; a 
Térey-konferencia; a Hajdú 
Portya teljesítménytúra; 
a testvérvárosi és határo-
kon átnyúló kapcsolatépí-
tés; több tucat író-olvasó 
találkozó; az újrahangolt 
Vámospércsi Hírek; a re-
formációs térkő; a Bocskai 
István Szülőföldkutató Tá-
bor – néhány szelet azok 

közül, amiken Ménes And-
reával és Somogyi László 
Gáborral munkálkodtunk 
az elmúlt években. Ezt a 
tevékenységet, amit művel-
ni igyekszünk, akkor lehet 
meggyőződésem szerint 
jól csinálni, ha a mindig lát-
juk egy-egy ágának a tétjét 
és a visszacsatornázás le-
hetőségét a nagy egészbe. 
Hozok egy példát. A Hajdú 
Portya nem csak arra volt jó 
személyes próbatételként, 
hogy lejárjunk 25 kilomé-
tert. Hanem arra is, hogy 
közben felépítsünk rá egy 
környezetvédelmi, egy rek-
reációs és egy szülőföld-ku-
tató kampányt. A Portyába 
csempészett Guiness Re-
kord-kísérletre (a világ leg-
nagyobb túrabakancsának 
közösségi létrehozása) fel-
figyelt több országos médi-
um, élőben jelentkezett be 
az M5 televízió, és a közté-
vé 4 nyelvű kulturális aján-
lójában is szerepelhettünk. 
Mindezek mellett kb. 25 em-
ber együttműködésének, 
közös gondolkodásának az 
eredménye, hogy 100 fő tel-
jesíthette az első Portyát a 
Hajdú Napok nyitónapján. 
Köztük vámospércsi fiata-
lok és idősek (a legifjabb 
túrázó 9 éves, a korelnök 75 
éves volt), művésznők, tör-
ténészek, profi futók és gya-
loglók is a megye határain 
túlról is. Már vannak újabb 
ötleteink, hogy hogyan tud-
juk fenntartani, sőt kiter-
jeszteni az érdeklődést. Azt 
szeretnénk, ha Vámospércs 
neve ebből a szempontból 
egyet jelentene a „különle-
ges, innovatív, patrióta” hár-
mas egységgel. 

V.H.: Lejár a mandátu-
ma 2019. december 31-én a 
Fiatal Írók Szövetsége élén. 
Szabó Magda Kossuth-dí-
jas író után Ön a második 
hajdú-bihari kötődésű iro-
dalomár, aki reprezentatív 

írószervezetet vezethet. Mit 
lehet tudni erről a tevé-
kenységéről?

K.T.: A Fiatal Írók Szö-
vetsége vezetésére 2015 óta 
készültem, 2017. január el-
sején vettem át a szerveze-
tet. Ez egy országos és rész-
ben nemzetközi irodalmi 
érdekvédelmi és tehetség-
gondozó szervezet, komoly 
könyvkiadói és kulturális 
rendezvényszervezői tevé-
kenységgel, a Kárpát-me-
dence minden részén jelen 
van. Vidéki és utazó elnök 
szerettem volna lenni, bizo-
nyítani, hogy nem feltétle-
nül kell Budapesten élni és 
lobbizni ahhoz, hogy szak-
mai reputációt és visszaiga-
zolást érjünk el. Én magam 
viszont vállaljam azt, hogy a 
nyakamba veszem a Kárpát-
medencét és Csíkszeredá-
tól Pozsonyig azon munkál-
kodom, hogy összehozzam 
a fiatal írókat, költőket, 
műfordítókat, irodalomkri-
tikusokat. Az elnökségben 
eltöltött hat év és az elnöki 
munka három éve alatt any-
nyi meg nem írt munkám 
„halmozódott fel”, hogy ko-
moly döntési szituációhoz 
érkeztem: vagy vállalok egy 
újabb ciklust irodalomszer-
vezőként, vagy folytatom 
a saját szépírói és iroda-
lomtörténeti írásaimat, el-
sősorban az otthonomért, 
Vámospércsért munkálkod-
va. Az utóbbit választottam 
és már most látom, hogy 
jól tettem. Hiszen, amikor 
Vámospércsért dolgozom, 
akkor nem csak szimbo-
likusan, hanem nagyon 
konkrét értelemben is a 
családomért is dolgozom. 
Azért, hogy egy gyarapodó 
kisvárosban, helyi értékek-
ből kiinduló, ám nagyvárosi 
kulturális és szabadidős 
lehetőségeink nyíljanak, 
biztos értékekhez nyúlhas-
sunk és elevenné tehessük 

a hagyományainkat.
V.H.: Milyen terveket tar-

togat a jövő?
K.T.: Van egy roppant 

széles látókörű, több diplo-
mával rendelkező, a hajdú-
tudatot erősíteni akaró pol-
gármesterünk, egy elismert 
képzőművész, pedagógus 
és honismereti szakember 
kulturális alpolgármeste-
rünk, egy összetartó kép-
viselő-testületünk; van egy 
gazdag tevékenységi körrel 
bíró közművelődési egyesü-
letünk; és megújul az intéz-
ményi hálónk (központban 
az újragondolandó művelő-
dési házzal és a múzeum-
mal). Ezek a körülmények 
és fejlemények arra pre-
desztinálják Vámospércset, 
hogy valami igazán nagy-
gyá és látványossá álljon 
össze az elmúlt években 
megkezdett munka. Nagy 
reményekkel nézünk az 
előttünk álló időszakra. Öt-
letünk is van bőséggel. A 
Hajdú Filmfesztiváltól és az 
„1919 és Vámospércs” című 
dokumentumfilm-tervezet-
től a Hajdú Legendárium 
nevű mesegyűjteményen 
át az új országos Ex lib-
ris-pályázaton keresztül a 
Vámospércsi Kiválóságok 

Terméig sokféle elképzelé-
sünk van arra nézvést, hogy 
Vámospércs közösségileg 
profitálhasson kedvező 
földrajzi helyzetéből, gaz-
dag múltjából bíztató jövő-
jéhez. A legfontosabb terv 
a múzeum átlelkesítése, 
bekapcsolása a város min-
dennapi életébe és a régió 
muzeális / közgyűjteményi 
vérkeringésébe, valamint a 
művelődési ház közműve-
lődési szerepének a 21. szá-
zad igényeihez közelítése. 

V.H.: Ha ránéz a díjra, kik 
jutnak az eszébe és kiknek 
ajánlja?

K.T.: Az adományozók 
mellett, akik bizalmukban 
részesítettek, ezt az elis-
merést elsősorban a kislá-
nyomnak, Emiliának, a fe-
leségemnek, Veronikának, 
anyukámnak, öcsémnek 
szeretném ajánlani; vala-
mint apukám és nagyszü-
leim emlékének. Továbbá 
azoknak az elhunyt irodal-
márbarátaimnak, akiknek 
jelentős szerepük volt ab-
ban, amit ma az életemnek 
gondolhatok: Lászlóffy Csa-
bának, Borbély Szilárdnak, 
Kertész Imrének, Grendel 
Lajosnak és Térey János-
nak.

Amikor Vámospércsért dolgozom, a családomért dolgozom



Október 26-án rangos 
eseménynek adott otthont 
Vámospércs: ezen a napon 
tartotta ugyanis éves ünnepi 
állománygyűlését a Törté-
nelmi Vitézi Rend Kelet-Ma-
gyarországi Törzsszéke. Az 
eseményt megtisztelte vitéz 
Béres Ferenc országos törzs-
kapitány és Gál Csaba szék-
kapitány is. Vitéz Hunyadi 
Péter, az esemény házigazdá-
ja lapunknak nyilatkozva ki-
emelte, hogy a Rend számos 
alapszervezete képviseltette 
magát a keleti országrészből, 
sőt, Budapestről is érkeztek 
vendégek. „Komoly fegy-
verténynek tartom, hogy a 

legfontosabb éves szervezeti 
egyeztetésre Vámospércsen 
kerülhetett sor. Igyekeztünk 
az állománygyűlést megelő-
ző órákban elkalauzolni a 
vitézeket a település néhány 
emlékőrző helyére, így meg-
koszorúztuk a 2016-ban a 
városi köztemetőben felállí-
tott első világháborús kop-
jafát és a reformáció 500. 
évfordulójára a református 
templomkertben felszentelt 
emlékművet is. Dr. Petró 
László lelkipásztor úr veze-
tésével templomlátogatáson 
vettünk részt, majd ökume-
nikus istentiszteleten kul-
csoltuk össze kezeinket, 

imádkozva a világháborús 
hősök és áldozatok lelki üd-
véért.” E nemes ceremoniá-
lis eseményeket követően a 
vitézek bevették magukat a 
rengetegbe, a Gróf Nádasdy 
Ferenc Emlékplakettel elis-
mert Farkasvölgye Vadász-
társaság vadászházába és 
mérleget vontak a Rend mö-
gött hagyott év tevékenysé-
geiről és kijelölték az előttük 
álló időszak céljait. Az állo-
mánygyűlést követően mód 
nyílt a híres üveghordók és a 
fácánnevelde megtekintésé-
re, valamint a 93 évében járó 
vitéz Török Jenő repülőmo-
dell-bemutatójára is.

Kelet-Magyarország vitézei, egyesüljetek!

A Halottak Napi ökumeni-
kus istentisztelet után avat-
ták fel Telegdy Károly, első 
világháborús hős síremlék-
ét a városi köztemetőben. 
Telegdy, aki református taní-
tó volt, majd a 4. honvéd gya-
logezred zászlósa, 1914-ben 
esett el az első világháborús 
harcmezőn, 32 évesen, a Kár-
pátokban. Az elmúlt évben 
nyílt meg az a Katonadolog 
nevet viselő, első világhá-
borús, közösségi gyűjtésen 
alapuló kiállítás a legkisebb 
hajdúvárosban, amihez egy 
honismereti kutatás is kap-
csolódott. A kutatás eredmé-
nyeként több, első világhá-
borús katona kilétére derült 
fény, és néhány esetben az 
életutak részletes feltárása is 
megtörtént. „Telegdy Károly 
életútja az egyik legfigye-
lemreméltóbb – fogalmazott 
Ménes Andrea polgármester 
–, hiszen a Nagyvárad mel-
letti Kisszántón született 
és tanított, majd a kárpáti 
harcokban hunyt el, mégis 
Vámospércsen alussza örök 
álmát. Síremlékeként szol-
gáló mellszobrát városunk 
jeles szülöttje, Nagy Sándor 

János szobrászművész ké-
szítette el a 20. század első 
harmadában”. Telegdy ha-
láláról annak idején a Deb-
receni Protestáns Szemle is 
megemlékezett, azt írta lap a 
fiatal zászlósról, hogy „újabb 
babért fűzött a református 
tanítóság által szerzett hősi 
dicsőséghez.” A síremlék 
eddig a város lezárt temető-
jében állt, onnan szállították 
át felújítva, dísztalapzattal 
és emléktáblával ellátva a 
városi köztemetőbe, az első 
világháborús katonák kopja-

fájának szomszédságába. Az 
avatási ünnepségen Telegdy 
Károly lelki üdvéért imát 
mondott dr. Petró László 
református lelkipásztor, 
Eiben Tamás római katoli-
kus atya és Tarapcsák János 
görögkatolikus parókus. 
A szertartás Vámospércs 
Városi Önkormányzat, a 
Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesület és a 
Platinum Hajdú-Bihar Me-
gyei Temetkezési Vállalat tá-
mogatásával valósult meg.

Telegdy Károly síremlékének avatása

November 10-én és 11-én 
XXI. alkalommal került meg-
rendezésre a Nemzetközi dr. 
Kardos Albert Vers- és Pró-
zamondó Verseny Debre-
cenben. Városunkat három 
szavaló képviselte a verse-
nyen, ahol mindannyian do-
bogósok lettek. Gyermek ka-
tegóriában Petrsuka Kristóf 
első helyen végzett, felnőtt 
kategóriában Polgárné Nagy 
Elvira második, míg Somo-
gyi László Gábor harmadik 
helyet szerezte meg.

Elismerés Debrecenből

Mindenszentek és a Halot-
tak Napja a keresztény egy-
házak legfontosabb emléke-
ző ünnepei közé tartoznak. 
Gyertyát gyújtunk a már üd-
vözült és az elhunyt, de üd-
vösséget még el nem nyert 
lelkekért. November elsején 
és másodikán mindenki ta-
lálkozik a halállal, legyen az 
kisgyerek, fiatal, középkorú 
vagy idős ember. Felidézünk 
arcokat – rokonainkét, bará-
tainkét, ismerősökét –, han-
gokat, hangulatokat. A felidé-
zés persze sebeket is feltép: 
emlékeztet az elmúlásra, 
ezért az érzések felkavarodá-
sának a napjai is ezek. Ugyan-
akkor vigasztalódást is jelen-
tenek, reménységet az örök 
– földön túli – életben. „Ami-
kor tisztítjuk, rendbe tesszük 
és gyertyákkal, mécsesek-
kel bevilágítjuk a sírokat, a 
hozzánk tartozó szeretteink 
nyughelyeit, öntisztító gya-
korlatokat is végzünk” – fo-
galmazott beszédében Ménes 
Andrea polgármester. „Nem 
emlékeztethetjük magunkat 
elégszer arra, hogy cselek-
vően szeretni csak az élőket 
lehet; az élőket, akik köz-
tünk, velünk együtt, a min-
dennapjainkban léteznek. 

Halottak Napja a rájuk való 
figyelés igazságát is közvetíti 
mindannyiunk számára”. A 
november elsejei hagyomá-
nyos ökumenikus Istentisz-
teleten igét hirdetett Eiben 
Tamás római katolikus atya, 
dr. Petró László református 
lelkipásztor és Tarapcsák Já-
nos görögkatolikus parókus. 
Tarapcsák János beszédben 
a következőképpen fogalma-
zott: azáltal, hogy az ember 
szembeszegült az Istennel, 
az ember életébe belépett 
a bűn. Az ember kiűzetett a 
Paradicsomból és a sorsa in-

nentől kezdve az, hogy meg 
kell halnia. Az Isten és az 
ember közti kegyelmi állapot 
Jézus Krisztus eljövetelével 
állt helyre. Jézus végigjárta 
és végigélte az emberi szen-
vedéseket azért, hogy meg-
váltson mindannyiunkat. „A 
hitbéli növekedésünk éle-
tünk utolsó pillanatáig kell, 
hogy tartson” – tette hozzá. A 
jelenlévők köszönetet mond-
tak a Platinum Hajdú-Bihar 
Megyei Temetkezési Vállalat-
nak és Kari Irén igazgató asz-
szonynak a ravatalozó külső 
és belső megújításáért.

Hiszem a test feltámadását!

November 21-én külön-
leges kiállítás nyílt meg a 
debreceni Egri Borozó Bor-
barát Galériában: ezúttal a 
Vámospércsi Mátyás Király 
Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola grafikai 
tanszakos diákjainak alko-
tásai kerültek a falakra. Az 
advent, a karácsonyi készü-
lődés jegyében tehetséges 
fiatalok műveiből szervezett, 
Ajándék karácsonyra című 
tárlatot Józsa Sándor grafi-
kusművész nyitotta meg. A 
művészeti intézmény taná-
rára, Francz Vilmos Ákosra 
nagy hatással volt annak ide-
jén Bíró Lajos, aki „nem csak 

a rajzolás és a festészet gya-
korlati alapjait adta át, hanem 
élő példája volt annak, hogy 
a képzőművészetet hogyan 
lehet megszerettetni, és a 
magában tehetséget érző di-
ákkal megtanítani”. Francz 
Vilmos Ákos életpályáján 
a tanítás mellett kiemelt 
helyen szerepeltek a Déri 
Múzeum világában eltöltött 
évek: jó húsz esztendő alatt 
itt kiállításrendező grafikus-
ként megannyi, a muzeoló-
gusokkal szorosan együtt-
működés eredményeként 
létrejött tárlat fémjelzi te-
vékenységét. Az intézményt 
elhagyta ugyan, ám mint 

mondja, számára soha nem 
volt kérdés, hogy a tanítás 
(és a művészet) elválasztha-
tatlan része életének. Ahogy 
Kovács István, a borozó tu-
lajdonosa felidézte, számára 
nagyon fontos, hogy amióta 
elindultak az itteni kiállítá-
sok, időről időre kapjanak 
megjelenési lehetőséget a 
legfiatalabb alkotók is. Több 
mint 70 tárlat után is válto-
zatlan lelkesedéssel nyilatko-
zott arról, hogy a történelmi 
időket idéző falakra ismét 
egy új, különleges hangulatú 
anyag került, melyet a debre-
ceni közönség egészen jövő 
január 21-ig láthat.

Grafika tanszakosok kiállítása 
Debrecenben

Az U17-es magyar labda-
rúgó válogatott háromnapos 
edzőtáborozáson vett részt 
a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség edzőközpontjában, 
Telkiben. A keretbe meghí-
vót kapott a Debreceni Lab-

darúgó Akadémia játékosa, 
Fűzfői Márk is. A csapat 
tagjai november 24. és 27. 
között készültek együtt. Az 
utolsó napon válogatottunk 
Szlovákia ellen játszott egy 
felkészülési mérkőzést. Fűz-

fői Márk, városunk szülöttje, 
idén részesült a Vámospércs 
Reménysége elismerésben, 
amit a Hajdú Gálán vehetett 
át 2019. július 6-án. Sportpá-
lyafutásához további sikere-
ket kívánunk!

Fűzfői Márk a válogatott keretében!

A Mikulás a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődé-
si Egyesület szervezésében 
idén is ellátogat városunkba! 
Ha találkozni szeretnétek 
vele, december 6-án gyertek 
a Művelődési Ház és Könyv-
tár előtt berendezett Mi-
kulásházhoz! Már 16 órától 
várni fog titeket krampuszai 
kíséretében. Lehetőségetek 
lesz közös fotót készíteni 
vele, versekkel, énekekkel 
kedveskedni neki. Termé-
szetesen az ajándék sem ma-
radhat el! A Művelődési Ház 
előterében idén is minden-
ki saját kezűleg karácsonyi 

ajándéktárgyakat készíthet. 
Akik pedig péntek délután 
egy kis testmozgásra vágy-
nak, semmiképpen se hagy-
ják otthon a nyúlcipőjüket: 

15 órától és 16:30-tól Miku-
lásfutás kezdődik Gábori 
László vezetésével a Műve-
lődési Ház elől! Mindenkit 
szeretettel várunk!

Kedves Gyerekek!


