
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
Mindig azt 

mondjuk, de jó 
volt régen… Ke-
ressük a régmúlt 
karácsonyok ízét, 
illatát, rajongunk 
a retro díszekért, 
régi meseköny-
vekért. Keressük 
a nagyi sütijének 
a receptjét, és 
úgy egyáltalán, 
szeretnénk egy-
szer, csak még 
egyszer érezni 
azt a vágyott, bol-
dog érzést. De 
mit is keresünk 
igazából? Tény-

leg a régi dolgokat, vagy 
inkább azt az összetartást, 
szeretetet, ami akkor még 
sokkal jobban megvolt az 
emberekben?

Azt, hogy gyerekként egy 
illatos almának vagy egy 
aranypapírba csomagolt di-
ónak is mennyire tudtunk 
örülni… Vagy amikor este el-
ázva, még mindig kint szán-
kóztunk és boldogok vol-
tunk…? Hogy imádtuk a leg-
egyszerűbb ételeket is, mint 
a sültkrumpli kacsazsírral, 
hagymával, töpörtyűvel! 
De együtt ettük, nem pedig 
egymás mellett... Nem volt 
puccos hamburger, és bol-

dogok voltunk nélküle. Ma, 
amikor roskadoznak a bol-
tok a százféle szaloncukor-
tól, miért nem érezzük ezt a 
régi, boldog érzést?

Talán mert hiába az ezer-
féle étel, ha szanaszét a csa-
lád, hiába a drága ajándék, 
ha nem szívből adjuk, és 
hiába minden, ha a legfon-
tosabb, az összetartás nincs 
meg az emberekben. Ott ra-
gadt valahol a múltban... Ma 
csillogó a Karácsony. Csillog 
a lakás, díszítve a városok, a 
boltok, és tényleg minden. 
Ömlik ránk az álboldogság, 
és hogy „legyél boldog”, 
mert karácsony van! Mind-

annyian a gyermekkorunk 
emlékeit szeretnénk visz-
sza, hacsak egy percre is. És 
ugye, hogy nem arra a babá-
ra vagy kisautóra vágyunk, 
amit akkor kaptunk, hanem 
az érzésre, amit akkor érez-
tünk. Nem volt sok ajándék, 
de megbecsültük, és oda-
figyeltünk egymásra. Nem 
cseten, nem telefonon, ha-
nem szemtől szemben, lé-
lekkel.

Hát ezt keressük mind-
annyian, a régi idők han-
gulatát, a gondtalan, talán 
szegényes, de boldog gye-
rekkorunkat. S úgy érezzük, 
így karácsony környékén 

talán egy kicsit újra átélhet-
jük, hiszen ez csak rajtunk 
múlik. Igen, haladnunk kell 
a korral, de a szívünkben 
megőrizhetjük és továbbad-
hatjuk ezt az érzést. Mert a 
karácsonyi csoda létezik, de 
ez nem a boltokban, hanem 
a szívekben keresendő… 
Kívánom, hogy mindannyi-
an hozzuk létre ismét ezt a 
csodát, hogy a gyerekeink 
is így emlékezzenek majd 
vissza azokra a „régi” kará-
csonyokra!

Ménes Andrea
polgármester

Tiszta szívvel a Mindenki Karácsonyán!
Szeretettel hív és vár 

minden lakót – gyermeket 
és felnőttet – Vámospércs 
Városi Önkormányzat a te-
lepülés központi karácso-
nyi ünnepségére, a Minden-
ki Karácsonyára! Az ese-
ményen – ami december 

20-án, 17 órai kezdettel, a 
Művelődési Ház és Könyv-
tár színházterében kerül 
megrendezésre – fellép a 
Fintorgó Gyermek Szín-
játszó Csoport, valamint a 
Vámospércsi Népdalkör. Az 
ünnepi műsorról a Mátyás 

Király Általános Iskola és 
AMI második évfolyamos 
tanulói gondoskodnak a 
Búzavirág Gyermekkarral 
karöltve. Idén is kalács, me-
leg tea és forralt bor várja a 
Karácsonyra készülőket.

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

Csillagok, csillagok
Amikor feltekintünk egy 

éjszakán a csillagos égbolt-
ra, akkor érezzük igazán, 
hogy milyen kicsik va-
gyunk. Kis porszem az éle-
tünk a világmindenséghez 
képest. Milyen hatalommal 
bírhat mindezek Teremtő-
je? Milyen erővel rendelke-
zik az Isten, aki csodálatos 
módon alkotta meg a csil-
lagrendszereket, hogy jelei 
legyenek a hónapoknak, 
napoknak, ünnepeknek? 
Mindezt azért, hogy mi em-
berek tájékozódni tudjunk, 
a káoszban rendre leljünk. 
Bennünket is csillag vezet, 
ahogyan a napkeleti bölcse-
ket a betlehemi jászolhoz, 
Krisztushoz, a világ Megvál-
tójához. 

Az emberiség történeté-
ben sok-sok formában ka-
pott már értelmet, jelentő-
séget a csillag. Gondoljunk 
csak magyar mondavilá-
gunkra, Csaba királyfi csil-
lagösvényére vagy népdala-
ink sokaságára, melyekben 
a csillag megjelenik. Ott van 
a csillag a különféle címe-
rekben, lobogókon, eltérő 
színekben, alakokban ábrá-
zolva. Egyfajta értékmérő, 
minőséget mutató jellege is 
van a csillagoknak, amikor 

azt éttermeken, szállodá-
kon látjuk. Ilyenkor mindig 
eszembe jut, hogy Máriának 
hány csillagos szálláshelyen 
kellett világra hozni a világ 
Megváltóját. Milyen méltat-
lan körülmények fogadták 
Jézust, s mégis egy csillag 
vezette el a bölcseket Hoz-
zá, hogy hódoljanak előtte. 
Minket is vezet a csillag. 
Ott ragyog a templomunk 
tornyán. Jelzi, hogy az Isten 
Igéje ott található. Az Ige, 
mely az első karácsonyon 
testté lett, hogy az ember 
találkozzon az ő Krisztu-
sával. Az Ige, melyet írott 
formában is a kezünkbe 
vehetünk, amikor fellapoz-
zuk a Szentírást. Az Ige, 
melyet hallhatunk, amikor 
hirdetett igeként a szószék-
ről érint meg bennünket. 
De vajon elég bölcsek va-
gyunk-e ahhoz, hogy a meg-
felelő csillagot kövessük? 
Hiszen rengeteg csillag lé-
tezik, számos tévutat rejtve 
számunkra. Néha talán még 
magunkat is annak érezzük 
egy jól sikerült pillanatban, 
amikor megérint bennün-
ket a sztárolás szele. Vagy 
másokat kezdünk sztárolni, 
már-már isteníteni, netán a 
mai kor bálványai kerítenek 

a hatalmukba, mint például 
a hatalomvágy, munkamá-
nia, karrierépítés, vagyon-
halmozás… 

Légy bölcs! Nézz fel a csil-
lagos égboltra, s az összes 
csillag közül keresd meg 
a legfényesebbet! Nekünk 
azt érdemes követnünk, a 
hajnalcsillagot, vagyis Jézus 
Krisztust. Aki a Biblia utol-
só könyvének, a Jelenések 
könyvének utolsó fejezeté-
ben így vall Önmagáról: „Én 
vagyok… a fényes hajnalcsil-
lag” (Jel 22, 16). Talán Jézus 
édesanyja, Mária is, amikor 
ölébe vette gyermekét azt 
mondta Neki: Csillagom. Va-
jon mi tudjuk-e így szeretni 
Őt, aki értünk született, s 
az Isten szeretetét hozta el 
a világ számára 2019 évvel 
ezelőtt? Ő azért jött el, azért 
szól hozzánk ma is Igéje ál-
tal, hogy a mi porszemnyi 
életünket naggyá tegye, 
hogy Ő ragyogja be életün-
ket mennyei erejével. Ön-
magából, a saját örökkéva-
lóságából ad nekünk örök-
életet, ha valóban Krisztust, 
mint hajnalcsillagot követ-
jük. Legyünk hát bölcsek, 
és keressük meg Őt!

Komor Csaba
református lelkipásztor

Újabb útfelújításokat hozott az ünnep!
Vámospércs Városi Ön-

kormányzat sikerrel pályá-
zott a Belügyminisztérium 
meglévő burkolt utak fel-
újítását célzó pályázatán, 
aminek köszönhetően a 
József Attila utca burkolata 
felújításra került mintegy 
485 méter hosszban a Deb-
receni utca csatlakozásától, 
a Petőfi Sándor utcai keresz-
tezésig. A burkolat-felújítás 
folytatása volt az elmúlt 
években elvégzett Iskola 
utcai felújításnak, az iskola, 
óvoda megközelítésének 
biztosítására, a csapadékvíz 
kezelésére. A munkaterület 
átadás-átvételi eljárás kere-
tében a Vállalkozó Köz-Ép-
Út Kft. 2019.10.31.-én munka-
végzésre átvette a munkate-
rületet. A burkolat-felújítás 
keretében kikátyúzták a 
burkolathibákat, korrigálták 
a Patika utcai lekerekítő íve-
ket. A burkolat szélében a 
Patika utca és az Iskola utca 
között a bal oldalon a bur-
kolat szélében „K” jelű víz-
vezető szegélyt építettek, 
hogy a jelentős hossz-esés 
miatt megakadályozzák az 
eddigi útpadka lemosódá-
sát. A meglévő burkolatra 
4 cm. AC-11 kopó aszfalt ko-

póréteget építettek be 1680 
m2 területen. A burkolat fel-
újítása a meglévő burkolat 
szélességében valósult meg. 
A burkolatba eső szenny-
csatorna aknafedlapjait és 
tisztító idomjait szintbe 
kellett helyezni aszfaltozás 
előtt. Az elkészült útburko-
lat mellett mindkét oldalon 
stabilizált útpadkát készí-
tettek 0,5 méter szélesség-
ben és 10 cm. vastagságban. 
A Patika utcát megelőzően 
új víznyelőt helyeztek el, 
ami megkönnyíti a jelentős 
mennyiségű csapadékvíz 
meglévő rendszerbe törté-
nő elvezetését. Az elkészült 
munkákat a műszaki átadás-
átvételét 2019.12.02.-án Meg-
rendelő, Vámospércs Városi 
Önkormányzat átvette.

A Külterületi helyi köz-
utak fejlesztése, önkor-
mányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karban-
tartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése el-
nevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú pályázaton való 
sikeres szereplés eredmé-
nyeként valósult meg a Csil-
lagos dűlő külterületi sza-
kaszának, illetve az Acsádi 
út külterületi szakaszának 

felújítása. A pályázati felhí-
vás keretein belül, amely a 
meglévő földutak külterüle-
ti szakaszainak stabilizálását 
támogatta a mezőgazdasági 
területek elérésének bizto-
sítása céljából, az Acsádi út 
földút a meglévő nyomvo-
nalon stabilizálva lett, a ren-
delkezésre álló területha-
tárok között mintegy 2557 
méter hosszban, a Csillagos 
dűlő pedig 768 méter hossz-
ban. Az Acsádi út 3,5 méter 
szélességben került stabi-
lizálásra, a Csillagos dűlő 
pedig 3,0 méter szélesség-
ben. A stabilizáció mellett 
földpadka készült. Mindkét 
földút stabilizáció megfelel 
a pályázati feltételekben 
megfogalmazott mezőgaz-
dasági üzemek, területek 
elérésének biztosítására. A 
munkaterület átadás-átvé-
teli eljárás keretében a Vál-
lalkozó T+C Company Kft. 
2019.09.30.-án munkavégzés-
re átvette a munkaterületet. 
A folyamatos munkavégzést 
követően az elkészült mun-
kákat a műszaki átadás-átvé-
telét 2019.12.02.-án a Megren-
delő, Vámospércs Városi 
Önkormányzat átvette.



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. november 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. 322 826
Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 53 060
Id. Sós János 8332013429 4288 Vámospércs, Temető utca 7. 182 790
Ifj. Sós János 8332013429 4289 Vámospércs, Temető utca 7. 225 799
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: 1 969 812

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. november 30-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:

Kobezda Margit

Varga istVánné (Hunyadi róza)
Csányi istVánné (tótH Margit)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Önkormányzati tájékoztatás

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a vízgazdálkodásról szóló hatályos törvények értelmé-
ben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének szervezésével és ellenőrzésével kapcsolat-
ban a következő módosításokat rendeli el.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
szállításának közszolgáltatási díja a következő:

a) a közszolgáltatás alapdíja lakossági igénybevétel 
esetén: 90 Ft/hónap/ingatlan

b) a közszolgáltatás ürítési díja lakossági igénybevé-
tel esetén: 1.144 Ft/m3

c) a közszolgáltatás alapdíja nem lakossági igénybe-
vétel esetén: 90 Ft/hónap/ingatlan

d) a közszolgáltatás ürítési díja gazdálkodó szerveze-
tek által történő igénybevétel esetén: 2.000 Ft/m3

Az ürítést továbbra is az Önkormányzat gazdasági tár-
sasága, a Vámosvíz Kft. végzi. A Képviselő-testület célja 
ezen a téren is a lakosság segítése, ezért a közszolgáltatás 
díját önköltségi (a külső szolgáltatóékétól jóval alacso-
nyabb) áron tartja.

Ménes Andrea                  Kanyóné Papp Klára
polgármester	 	 	 	 jegyző

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Kobezda Margit

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Varga istVánné (Hunyadi róza)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Csányi istVánné (tótH Margit)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

i s k o l A i  h í r e k

Sportolóink a hideg beköszöntével sem veszítettek 
lelkesedésükből. Tanulóink nagy számban vettek részt a 
Mikulás-futáson…

2019. 12. 01-én a König Units Mikulás Futás verse-
nyen Balmazújvárosban Vámospércset 5 gyerek képvi-
selte. Eredményeik: Tömöri Boldizsár: korosztály I. helye-
zett 800 m-en, Lehel Zétény: korosztály III. helyezett 800 
m-en, Lehel Lőrinc: korosztály III. helyezett 800 m-en, 
Plavecz Zoé: korosztály I. helyezett 800 m-en, Plavecz 
Kincső: korosztály I. helyezett 800 m-en. Felkészítő: Gá-
bori László.

Ágoston Sára 4.b osztályos tanulónk 
Szigetszentmiklóson a Kempo világbajnokságon 1 
arany és 3 ezüst érmet szerzett.

Az adventi időszakban fontosnak tartjuk a jótékony 
akciókhoz való csatlakozást. Tanulóink a 3. Csoki Szív 
FlashMob felhívására sok-sok csokoládét gyűjtöttek, 
melyeket a Tündérkör Alapítvány rászoruló gyermekek 
részére fog kiosztani.
Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Tájékoztatás a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjról

Az Emberi Erőforrások Minisztérium 2020. évre is-
mét meghirdette az önkormányzatok részére a Bursa 
Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrend-
szerhez való csatlakozás lehetőségét, amivel Vámospércs 
Városi Önkormányzat idén is élt. Az Ösztöndíjrendszer 
olyan többszintű támogatási rendszer, amelynek pénz-
ügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkor-
mányzat által nyújtott, a megyei önkormányzatok által 
nyújtott, valamint a minisztérium által nyújtott támoga-
tás. A 2020. évi pályázati fordulóhoz 10 db. „A” tí-
pusú pályázat érkezett, ebből a Képviselő-testület 
december 2-ai ülésén mind a 10 pályázatot támoga-
tásban részesítette. 

Lakossági tájékoztatás!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vámospércs-
Kistérségi Rendelőintézet nyitvatartása éves karbantar-
tási munkálatok miatt 2019. év decemberi hónapban az 
alábbiak szerint alakul. Utolsó munkanap: 2019. decem-
ber 20. Intézetünk 2019. december 23-tól 2020. január 5-ig 
zárva tart. Első munkanap: 2020. január 6. Ezen időszakok 
alatt az egészségügyi szakellátásokat a Létavértesen és 
Debrecenben működő ellátók biztosítják. 

Szíves megértésüket köszönjük!

Dr. Rácz Norbert
ügyvezető	igazgató

Változások a térfigyelő rendszerrel 
kapcsolatban

Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. december 
15-én térfigyelő kamerarendszert építtetett ki. Az önkor-
mányzati tulajdont képező térfigyelő rendszer jelenleg 17 
db kamerából, valamint komplett megfigyelő-, rögzítő- és 
szerverközpontból áll. A rendszer megfelel a hatályos EU 
és magyar szabványoknak és a beruházás során megsze-
rezte a szükséges hatósági- és egyéb engedélyeket.

A megfigyelő-, rögzítő és szerverközpont jelenleg a 
Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs intézményben 
van elhelyezve, de az intézmény felújítása miatt a beren-
dezések áttelepítése vált szükségessé, mely áttelepítés 
során figyelembe kell venni a kapcsolódó műszaki, biz-
tonsági és adatvédelmi követelményeket is.

Közterületi térfelügyelet végzésére, illetőleg a kame-
rák üzemeltetésére és kezelésére a rendőrség, valamint 
a közterület-felügyelet jogosult. 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a Művelődési 
Ház és Könyvtár felújítása miatt nem tud megfelelő elhe-
lyezést biztosítani a térfigyelő rendszer központi egysé-
geinek – a rendszer jogszabályoknak megfelelő üzemelte-
tése érdekében – Vámospércs Városi Önkormányzat tér-
figyelő kamerarendszer Rendőrkapitánysággal történő 
közös üzemeltetése mellett döntött. Ennek során az Ön-
kormányzat térítésmentesen a Rendőrkapitányság hasz-
nálatába adja a térfigyelő rendszert, elvégezteti a rend-
szer áttelepítését, illetve a továbbiakban is finanszírozza 
a rendszer fenntartási költségeit. A Rendőrkapitányság 
pedig a térfigyelő rendszer központi egysége számára 
megfelelő nagyságú helyiséget bocsát rendelkezésére a 
Vámospércs, Nagy utca 3. szám alatt található rendőrsé-
gi objektumban. Itt biztosítja a műszaki berendezések 
és tartozékaik elhelyezését, továbbá a rendszert kezelő 
rendőrségi személyzet munkavégzésének feltételeit.

Házi gyermekorvosi rendelés

A Kistérségi Járóbeteg Intézet 2019.12.23-2020.01.03.-ig 
zárva tart. A házi gyermekorvosi rendelés a következő-
képpen alakul:

2019. 12. 23. (hétfő) 8:30-10.30.
Rendelés helye: Nagy u. 7., tanácsadó

2019. 12. 24 - 2019. 12. 27. ügyeleti ellátás
Helye: Nagy u. 7., tanácsadó

2019. 12. 30. (hétfő) 8.30-10.30
2019. 12. 31. (kedd) 8.30-10.30, 
Helye: Piac u. 4., gyermekorvosi rendelő
Rendel: Dr. Mechler Andrea

2020. 01. 01. Ügyeleti ellátás, helye: Vámospércs, Nagy u. 7

2020. 01. 02. (csütörtök) 8.30-10.30
2020. 01. 03.(péntek) 8.30-10.30
Helye: Piac u. 4., gyermekorvosi rendelő
Rendel: Dr. Kerekes Valéria

Dr. Mechler Andrea
házi	gyermekorvos

Új alapokon a logopédiai szakszolgálat

Vámospércs Város Képviselő-testülete december 
másodikai ülésén döntött a Református Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézménnyel megkötni kívánt 
köznevelési megállapodás elfogadásáról. 2019. november 
29. napjáig a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Nyíradonyi Tagintézménye látta el a logopédiai fejlesztési 
alapfeladatot a Vámospércsi Óvodában, amit ezentúl – jó-
val kedvezőbb feltételek mellett – az REGyMI vesz át. A 
váltás a következő előnyökkel jár: A Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa eddig mindössze 
10 órában tudta ellátni a feladatát, ezért csak az iskolába 
lépő, súlyosabb esetekkel tudott foglalkozni, ami 31 gyer-
meket érintett. December elejétől azonban a Református 
Egységes Gyógypedagógiai Intézmény dolgozójaként már 
heti 24 órában tevékenykedhet a helyi óvodánkban. Így 
minden 5. életévét betöltött artikulációs problémával 
küzdő kisgyermek számára elérhetővé válik ez a szolgál-
tatás, sőt diszlexia-prevenciós csoport beindítására is lett 
lehetőség.  Ez heti szinten jelenleg 68 gyermek ellátását 
jelenti. A következő hónapoktól pedig egyre inkább bővül 
az Intézmény által nyújtott szolgáltatások köre. A nevelé-
si tanácsadáson belül az egyéni pszichológiai megsegí-
tést és a csoportos pszichológiai terápiákat (játékterápia, 
drámaterápia stb.) tudják biztosítani. Lehetőség nyílik 
fejlesztő pedagógiai szűrésekre, foglalkozásokra. Igény 
esetén próbálják biztosítani a speciális egészségügyi célú 
testnevelés foglalkozásokra jogosult gyermekek számára 
a gyógytestnevelőt. Utazó gyógypedagógiai hálózatot is 
működtetnek, így a sajátos nevelésű igényű gyermekek 
ellátása is megoldhatóvá válik. Debreceni központjukban 
működik a korai fejlesztés és gondozás, amelyet a bölcső-
de beindulása után Vámospércsen is elérhetővé tennék.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a Tisztelt vámospércsi lakosokat, hogy a 
Polgármesteri Hivatal – a 2019. évi igazgatási szünet el-
rendeléséről 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 Hiva-
talunknak címzett postai küldemények átvételét 2020. 
január 06. napjával kezdődően fogjuk lebonyolítani.

Megértésüket megköszönve:

Ménes Andrea                 Kanyóné Papp Klára
polgármester	sk.	 	 	 jegyző	sk.



Hetvenöt éves korában el-
hunyt Nagyvárad közkedvelt 
tanára, Ferenczy Béla grafi-
kusművész, a Vámospércsi 
Művésztelep és Grafikai Mű-
hely visszajáró és megbecsült 
tagja. Béni, ahogyan minden-
ki hívta, Nagyváradon szüle-
tett, itt is érettségizett a volt 
Premontrei Gimnáziumban. 
Képzőművészeti tanulmánya-

it a kolozsvári Ion Andreescu 
Képző- és Iparművészeti Főis-
kolán végezte. Béni az egyéni 
művészi karrierépítést nem 
tekintette elsőrendű fontos-
ságúnak, ellenben elhivatott 
pedagógus volt, évtizedeken 
át rajztanárként dolgozott, ge-
nerációkat nevelt a képzőmű-
vészet, általában a művésze-
tek iránti tiszteletre. Számos 

technikát alkalmazott, alkotott 
vízfestményeket, pasztelleket, 
tusrajzokat és olajfestménye-
ket. Legutóbb a nagyváradi 
várban nyílt életműkiállítása, 
idén nyáron. Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzat képzőmű-
vészeti gyűjteménye számos 
Ferenczy Béla munkát őriz, sa-
ját irodám falát is két tusrajza 
díszíti. Kedves Béni, köszön-

jük, hogy az életünk része vol-
tál, s hogy hagytál magadból, 
a tehetségedből néhány apró 
csodát, amely megörvendez-
teti a napjainkat! Nyugodj 
békében, a boldog feltámadás 
reménye alatt.

Ménes Andrea
polgármester

In memoriam Ferenczy Béla

November 22-én Veres Pé-
ter szavaitól visszhangzott a 
Városháza nagyterme: „Lá-
bammal bokáig járok a ma-
gyar sárba, / arcomat kicserzi 
az éles pusztai szél, / szemei-
met kicsire húzza a kemény 
sivatagi napfény; / gondjaim 
lehúznak a földre, vágyaim 
fölemelnek a felhők fölé, / 
nincsen más számomra, mint 
emésztő töprengés, forró vá-

gyak és kemény akarat: / ide 
kell hoznunk a nagyvilágot, 
/ ide kell hoznunk mindent, 
ami szép, ami jó, ami nemes és 
amit érdemes.” A Veres Péter-i 
gondolat („ide kell hoznunk 
a nagyvilágot”) jól rímelt So-
mogyi László Gábor előadásá-
ban a Megye Napi ünnepség 
mottójára: „Vámospércsiek a 
Nagyvilágban”. „Hajdú-Bihar 
Megye Napján a Hajdúkerület 

létrehozását ünnepeljük. 321 
évvel ezelőtt, 1698-ban egy 
olyan kiváltságos közigazgatá-
si terület jött létre, ami önálló 
törvényhatósággá vált és a 
vármegyékkel azonos rangú 
képviseletet tett lehetővé. En-
nek az 1000 négyzetkilomé-
ternyi új egységnek volt egyik 
alapítóvárosa, Vámospércs. 
A mai ünnepségen egyrészt 
múltúnk egyik fontos, példa-
adó életútját, Lencz Géza pro-
fesszorét méltatjuk. Másrészt 
a jelenkor Vámospércsének 
olyan szétsugárzó erejű, or-
szághatárokon innen és túl is 
ismert és elismert üzletem-
bereit, vállalkozóit, akik mél-
tán töltenek el büszkeséggel 
minket és jelentenek mércét 
számunkra. Szeretnénk ki-
fejezi nagyrabecsülésünket 
irányukban” – nyitotta meg a 
rendezvényt Ménes Andrea 
polgármester. Korpa Tamás 
irodalomtörténész Lencz 
Géza részletes pályaképének 
ismertetése előtt kitért arra 
a szülőföldkutató kirándulás-

ra, amely során vámospércsi 
gyerekek és felnőttek egy nap 
alatt juthattak el olyan nagy-
ságok szülőházához, mint Ka-
zinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc 
és Ady Endre. „Valamennyi 
személyiségben közös, hogy 
bölcsőjüket nem a fővárosban 
vagy a kor kulturális központ-
jaikban ringatták, hanem egy 
kistelepülésen. Hatásuk, mun-
kásságuk, majd hatástörténe-
tük mégis felsugárzó volt, és 
roppant küzdelmük, ambíció-
juk, tehetségük és az életüket 
kísérő szerencsés véletlenek 
összjátékának köszönhető-
en a nemzet egészére hatást 
tudtak gyakorolni. Előadásom 
hőse Lencz Géza, a Debrece-
ni Egyetem egyik létrehozója, 
rektora és dékánja; Bocskai-
kutató és vallástörténész, 
egy vámospércsi árvafiúból 
lett az, akinek arcképe a mai 
naptól a Városháza nagyter-
mét díszíti.” Az előadást kö-
vetően ceremoniális pillanat 
következett: Ménes Andrea 
polgármester, Sándor Sándor 

alpolgármester és az alkotó, 
Somogyi László Gábor alpol-
gármester közösen leplezte le 
Lencz Géza professzor port-
réját. Az ünnepi pillanat után 
került sor arra a beszélgetés-
re, amelyen a jelenkor híres 
vámospércsi vállalkozói, je-
lesül Nagyné Kiss Andrea (az 
ország legjobb 10 cukrászdája 
közé beválasztott Kiss-Virág 
Cukrászda tulajdonosa), Kiss 
Tivadar (a prémium kategó-
riás műbútorasztalos Kiss-
Família Kft. tulajdonosa) és 
Gaál László (az immáron több 
kontinensen is ismert Flavon 
étrendkiegészítőt gyártó Gész 
Gaál és Sziklás Kft. tulajdo-
nosa) mutatkozhatott be. A 
beszélgetés kezdetén a részt-
vevők a siker és a sikeresség 
kulcsfogalmait járták körül. 
Válaszaikból az derült ki, hogy 
a siker útja a kitartás, a pontos-
ság, a kreativitás, a bátorság, a 
szerencse és a tisztelet kövei 
által építhető fel. Természete-
sen mindez egyénenként, vál-
lalkozásokként saját arányban 

valósul meg. Az eszmecsere 
során olyan műhelytitkokba 
nyerhetett betekintést a szék-
sorokat megtöltő közönség, 
mint hogy a Kiss-Virág süte-
ményeinek mintegy 80 száza-
léka teljesen egyedi fejleszté-
sek eredménye; Kiss Tivadar 
munkatársaival egy egész ba-
rokk kastélyt – a pincétől a 
padlásig – álmodhatott újra 
Mándokon; valamint hogy 
Gaál Lászlóéknak milyen mó-
don sikerült kitörniük Közép-
Európából és ebben mekkora 
szerepe van a vámospércsi 
üzemüknek. A beszélgetést 
követően Ménes Andrea ok-
leveleket adott át a meghí-
vottaknak. Az oklevél arról 
tanúskodik, hogy az említett 
cégek és termékeik immáron 
a Települési Értéktár részét 
képezik. Az ünnepség végén 
mindenki megkóstolhatta a 
Kis-Virág Cukrászda különle-
ges süteménykülönlegessége-
it (többek között a mákvirágot 
és a gesztenyés ínyencséget), 
valamint a Flavon termékeket.

„Vámospércsiek a Nagyvilágban” – tudósítás a Megye Napjáról

2019-ben Lengyel Róbert, a 
Horse Trans Cargo Kft. tulaj-
donosa részesült Az Év Vállal-
kozója elismerésben, amit az 
V. Hajdú Napok gáláján ve-
hetett át. Lengyel Róbertet a 
Marinka varázslatos világá-
ról, a lószeretetről, valamint 
prémium kategóriás cégéről 
kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: Öt-
éves korától Vámospércsen 
él; vagyis gyermek- és ifjúko-
rának szocializációs közege 
ez a település volt. Egy helyen 
úgy nyilatkozott, hogy a „Ma-
rinka varázslatos világa a 
barátokkal kalandos, élmé-
nyekben gazdag, jellemfor-
máló évekkel ajándékozta 
meg.” Hogyan telt a gyermek-
kora? Mikortól vált fontossá 
az életében a lovak szeretete?

Lengyel Róbert: Valóban 
így van. A családom a Váci 
utcán lakott. A környékbeli 
gyerekekből szuper kis csapat 
kovácsolódott össze, együtt 
bicikliztünk, játszottunk és 
igen, a Marinka nevű rét kö-
zelsége miatt rengeteg kalan-
dunk színhelye volt, mindig 
bőven akadt felfedezni való.  
Állatorvos édesapám Dr. Len-
gyel Róbert rajongva szerette 
a lovakat. 12-13 éves korom-
ban vásárolta első kancáját, 
amin el is kezdett lovagolni 
tanítani. Kis idő elteltével 
Pallagra kerültem lovammal 
A Debreceni Állami Gazdaság 
lovardájába, ahol neves edző, 
Nagy Ferenc kezei alatt tanul-
hattam és fejlődhettem ugró 
lovas versenyzővé. Ezután éle-
tem meghatározta a lovaglás 
és versenyeken való részvétel. 
A pallagi éveknek köszönhe-
tem feleségemmel, Lengyelné 
Berecz Enikővel való megis-
merkedésünket is.

Vámospércsi Hírek: A lo-
vas versenyek világa milyen 
impulzusokat adott Önnek és 
a feleségének, hogy úgy dönt-

senek, lószállítással foglalko-
zó céget alapítanak családi 
vállalkozásként?

Lengyel Róbert: Ez nem 
egy  pár napos gondolkozás, 
ötletelés eredménye, hanem 
egyrészt hozta az élet, más-
részt szép lassan, évek leforgá-
sa alatt vált világossá, hogyan 
kell komolyan keresetei for-
rást látni a lószállításban, illet-
ve lehet, sőt meg kell ragadni 
és fejleszteni a lehetőséget és 
érdemes gazdasági társaságot 
alapítani a keresletre. 1989-
ig mindketten a DÁG lovas 
szakosztályának lovasaként a 
gazdaság lovaival, kamionjá-
val jártuk a versenyeket. Az 
akkori váltás után édesapám 
segítségével az elsők között 
sikerült vásárolnunk egy öreg, 
öt ló szállítására alkalmas 
Ford teherautót, amivel az 
időközben Vámospércsre ha-
zaköltöztetett lovaimmal, az 
immár „maszek”-világban sa-
ját forrásból próbáltuk mene-
dzselni a versenyeinket. Elein-
te még saját lószállítóval nem 
rendelkező ismerősök, sport-
társak bíztak meg, vigyem el 
az ő lovakat is az enyéimmel 
együtt ugyanazon versenyre. 
Később érkeztek a megkere-
sések, hogy meg tudnám-e 
oldani a szállítást más verse-
nyekre, más időben. Én ezek-
ben az években a lovaglásból 
életem, több lótulajdonosnak 
vállaltam lovaglást, illetve a lo-
vaikkal versenyzést volt, hogy 
10-13 lovat lovagoltam egy 
nap. Ezért úgy alakult, hogy 
legtöbbször feleségem vezet-
te le a fuvarokat. Ha külföldi, 
hosszabb szállítással bíztak 
meg bennünket, akkor bará-
tokat, „C” típusú jogosítvány-
nyal rendelkező lovas ismerő-
söket kértünk meg egyszeri 
juttatásért, hogy segítsenek a 
vezetésben a feleségemnek. 
Megláttam a lószállításban a 
potenciált, és elkezdünk azon 

munkálkodni, hogy megte-
remtsük a feltételeit a hiva-
talos szállításnak. 2002-ben 
megszületett minden olyan 
feltétel, amely lehetővé tette 
egy stabil alapokon nyugvó, 
megbízható, az ügyfeleket ma-
gas színvonalon kiszolgálni 
képes társaság létrehozását és 
megalapítottuk a Horse Trans 
Cargo Kft.-t.  Még ebben az év-
ben vásároltuk meg első még 
használt, de az előző nagyon 
öregekhez képest fiatal MAN 
kamionunkat. 2005-ben pedig 
sikerült az első új kamionun-
kat megrendelni.

Vámospércsi Hírek: 
Hogyan képzelhető el a 
lószállítás módszere? A lóról 
tudható, hogy az egyik legin-
telligensebb állat, az ember 
azt gondolhatná, hogy nehe-
zen tűri a bezárást és komoly 
kihívást jelenthet számára 
egy hosszú (akár 15-20 órás) 
utazás megtétele. 

Lengyel Róbert: Rendkí-
vül nehéz lovat szállítani. A 
ló intelligenciájának ellent-
mond, hogy ha módja van rá, 
kárt tesz magában. Ez való-
színűleg érzékenységéből és 
ijedősségéből fakad. Nagyon 
nehéz megvédeni őket a sé-
rüléstől. Egy nyugodt, utazás-
hoz szokott lóval nincs gond. 
Viszont az ideges, stresszes ló 
addig feszeng, mocorog, míg 
meg nem dörzsöli, koppintja, 
sérti magát.  Gumizott, bélelt 
falakkal vannak egymástól 
elválasztva szállítás közben, 
fejük kötőfékkel megkötve, 
szénazsák van eléjük akaszt-
va, amiből menet közben is 
tudnak enni. A megállóknál a 
sofőrök vödörből friss vízzel 
kínálják őket és 10 órát meg-
haladó szállítás után pihenő 
istállóknál vannak levezetve 
a kamionról, ahol a lovak és 
sofőrök is 9 órás pihenőjüket 
töltik.

Vámospércsi Hírek: Mik 
voltak a cég történetének leg-
fontosabb mérföldkövei?

Lengyel Róbert: A már 
említett 2002-es használt MAN 
kamion, majd 2005-ös első új 
megvásárlása. Mindenképp 
meghatározó volt a holland 
Roelofsen céggel való kap-
csolatunk. 2005-ben indult az 
együttműködésünk, amikor a 
holland cég első új kamionunk-
ra a lovak szállítására tökélete-
sen alkalmas, speciális felépít-
ményt készített. Talán ez volt 
az a pont, majd a gondos irodai 
háttérmunka, amely felemelt 
minket a legnevesebb európai 
lószállítók közé. Mindenképp 
ide sorolnám a 2014-ben meg-
valósult régi, nagyon leromlott 
állapotú, az irodánknak is helyet 
adó istállóépületünk felújítását. 
És persze a 2018-ban átadott 
csarnok és irodaépületünk, 
amely igazán kényelmes hely-
színt biztosít munkánknak.

Vámospércsi Hírek: 
Kincsem, Kibér, Imperiál, 
Overdose… az elmúlt 150 
év nemzetközileg is jegyzet, 
díj- és derby-nyertes magyar 
lovai. A Horse Trans Cargo 
Kft. történetében előfordul-
tak olyan esetek, amikor pél-
dául versenylovakat, vagy 
különleges törődést igénylő 
állatokat kellett szállítani-
uk? Ha jól tudom, a Nemzeti 
Lovasszínházzal is együttmű-
ködésben állnak.

Lengyel Róbert: Így van, 
az évek során volt alkalmunk a 
Nemzeti Lovasszínház és más 
hírességek lovait is szállítani. 
Öröm és presztízs, hogy rend-
szeresen szállítjuk a magyar 
ugró és díjlovas válogatotta-
kat, a horvát válogatott csapat, 
a Hortobágyi és Szilvásváradi 
Ménesek, Kassai Lajos, Richter 
Flórián lovait. Overdose vá-
lasztott csikóként velünk uta-
zott haza az angliai árverésről 
és verseny éveiben is többször 

szállíthattuk. És csak érdekes-
ségként időnként néhány kül-
földi sztár lovát is volt szeren-
csénk utaztatni, mint például: 
Ringo Starr, Martina Hingis, 
Robin van Persie.

Vámospércsi Hírek: 
2018 második felében készült 
el a cég nagyon esztétikus és 
színvonalas új vámospércsi 
épületegyüttese. Ennek a bá-
zisnak milyen funkciókat 
szántak? Jelenleg hány főt 
foglalkoztatnak?

Lengyel Róbert: Az épü-
letegyüttes 3 részből áll. Az 
első egység az irodaépület, 
irodákkal és a kiszolgáló helyi-
ségekkel. 2018-ig az istállónk-
ban, egy korábbi öltözőből 
és 2 darab lóboxból kialakí-
tott pici, de 16 éven keresztül 
mégis jól, okosan kihasznál-
ható irodában bonyolítottuk 
a logisztikai hátteret. Öt író-
asztal fért el a helységben, öt 
kollégánkkal osztoztunk a ki-
csi helyen. A munkánk növe-
kedésével szükséges lett volna 
további munkatársakat alkal-
mazzunk, de az irodánk mére-
te ezt nem tette lehetővé. Az 
új, tágas épület immár nem 
szab határt és 
nagy örömünkre 
két vámospércsi 
kollégával bővült 
irodai csapatunk. 
A második egy-
ség egy (lovas 
mércével mérve) 
pici fedeles csar-
nok, ahol az istál-
lónkban néhány 
napot pihenő, 
átutazó lovakat 
tudjuk mozgatni. 
A harmadik egy-
ség pedig a kami-
onok csarnoka, 
ahol hazatérve 
naptól, hótól, eső-
től kímélve lehet 
őket felkészíteni 
a következő heti 

útjaikra. Jelenleg összesen 21 
fővel dolgozunk.

Vámospércsi Hírek: 
Megható pillanat volt a Haj-
dú Gálán, hogy meglepetés-
vendége a saját lánya volt; 
aki szép és őszinte szavakkal 
jellemezte Önt, és azt az utat, 
amit feleségével, Lengyelné 
Berecz Enikővel bejártak. 
Elképzelhetőnek tartja, hogy 
idővel ő is bekapcsolódjon a 
cég életébe?

Lengyel Róbert: A gálán 
meglepetésvendég a 15 éves, 
nagyobbik lányom volt. Fiunk 
13, a kisebbik lányunk 9 éves. 
A mindennapokban elvárjuk 
tőlük, hogy segítsenek az istál-
ló körüli és a telephely fenn-
tartási munkákban, értsenek 
az általunk végzett munka 
alapjaihoz. Mindhárman kü-
lönleges gyerekek, különböző 
készségekkel és tehetséggel. 
Nem gondolnám, hogy helyes 
volna általunk választott uta-
kat kijelölnünk nekik. Terel-
getjük, segítjük őket saját te-
hetségük kibontakozásában, 
és bízunk benne, hogy ők ma-
guk találnak rá a helyes és bol-
dogságuk felé vezető útra.

A legnevesebb európai lószállítók között



Sikeresen lebonyolították a 
XIII. Vass Lajos Népzenei Ta-
lálkozó és Verseny elődöntőit, 
mintegy 15 helyszínen, 2019. 
áprilisa és novembere között. 
Örömmel számolhatunk be 
arról, hogy a Vámospércsi 
Népdalkör is túl van a – Vész-
tőn november 24-én megren-
dezett – megmérettetésen. A 
Hajdú-Bihar Megye Kölcsey-
díjával elismert együttes arany 
minősítésben részesült, ami 
azt jelenti, hogy a csoport kva-

lifikálta magát a 2020 tavaszán 
megrendezésre kerülő közép-
döntőre. Az együttes vezetője, 
Szabó Mihályné elmondta, 
hogy „A csoport egy hajdúsági 
és egy ormánsági dalcsokorral 
bizonyított a zsűri előtt. A zsű-
ri dicsérte a Népdalkört, ki-
emelték a hangzást, a citerakí-
séretet, a megfelelő tempót és 
a viseletet is. Vésztőn 37 fellé-
pő mutatta be tudását. Voltak 
szólisták, ifjúsági csoportok, 
együttesek, zenészek is.” A 

Vass Lajos Népzenei Szövetség 
a Kárpát-medence valameny-
nyi népdalköre, népzenei cso-
portja számára bemutatkozási 
lehetőséget biztosít; minősítő 
eljárásuk csúcsa a budapesti 
döntő szokott lenni, amin a 
Vámospércsi Népdalkör egy-
szer már Kiemelt Nívódíjban 
részesült. A csoportot a ver-
senyen Pálóczi Fanni citerás, 
Tóth Gyula népzenetanár és 
Tóthné Szabó Mariann ének-
zene tanárnő is erősítette.

A középdöntő már megvan!

Mintegy 40 éves művészi 
pályát tudhat maga mögött, 
az ország egyik legjobb han-
gú énekesnőjeként tartják 
számon, mégis talán, ami 
elsőként eszünkbe juthat 
róla az az életöröm, az ext-
ravagancia és a hitelesség. 
2020 januárjában Falusi Ma-
riann ad újévi koncertet 
Vámospércsen! Falusi Mari-
ann 1959. április 22-én szüle-
tett Barcson. Az idén hatvan-

éves énekesnő Artisjus-díjas, 
a Pa-dö-dö együttes tagja, 
televíziós, rádiós műsorveze-
tő. Filmszínészként és szín-
házi színészként is ismert. 
1983-ban a Ki mit tud? tehet-
ségkutató verseny győztese 
lett, dzsesszénekes kategó-
riában, majd Kubában és 
Mongóliában is fesztiválgyő-
zelmeket aratott. 2007-ben a 
Csillag születik, 2012-ben a 
Megasztár zsűritagja volt. Ed-

dig mintegy 29 lemeze jelent 
meg. Rendszeres fellépője a 
világhírű Budapest Klezmer 
Band újévi koncertjeinek. 
Legutóbb a Debrecen kör-
nyéki közönség a Virágkar-
neválon hallhatta, amikor is 
teltházas koncertet adott a 
Nagyerdei Stadionban. Falusi 
Mariann a következőképpen 
vall magáról: „Sosem bírtam 
a kötöttségeket, ez igaz, mér-
hetetlen szabadságvágy él 
bennem. Én hiszek az eleve 
elrendelésben. Nem útkere-
sésből próbálok új dolgokat, 
nem magamat akarom meg-
találni. Azért csinálom, mert 
érdekelnek. Minden érdekel, 
szeretem megmérni az erő-
met, és saját magamat szóra-
koztatom azzal, hogy elválla-
lok egymástól távol esőnek 
tűnő dolgokat. Azért, mert 
érdekes.” A koncertre, ame-
lyen közreműködik Sárik Pé-
ter, valamint a vámospércsi 
Búzavirág Gyermekkar is, 
2020. január 12-én, 16 órától 
kerül sor a református temp-
lomban. A belépőjegyek ára 
egységesen 2000 forint lesz.

Falusi Mariann ad újévi koncertet 
Vámospércsen

Adventus Domini, az Úr 
eljövetele... Advent, a biza-
lommal és reménykedéssel 
teli várakozás időszaka: vajon 
idén is eljön-e a Messiás? Újjá-
születik-e szíveink Betlehemé-
ben? Adventi első gyertyánk 
csak néhány szavas fényt vet 
a világra: „Az Ige testté lett.” 
Először nem értjük az üzene-
tet. Mi ez, ki ez az „Ige”? De 
János evangélista azoknak 
írja, akik rögtön értik. Akik 
úgy sejtik, hogy van ennek a 
világnak valami célja, értel-
me, rendező elve, fókusza és 
origója.  December elsején, 
hűvös, ám ragyogó tiszta nap-
sütésben ereszkedtek a hívek 
az Úrvacsorás Istentiszteletről 
a Városháza előtt felállított ad-
venti koszorúhoz. A templom-
ban Komor Csaba református 

lelkész az idő mibenlétéről 
értekezett nagyhatású beszé-
dében. Arról a csapdahelyzet-
ről, amit a XXI. századi em-
ber számára a „szorít az idő” 
szerkezet fejez ki leginkább, a 
rohanó világ, amelyben nincs 
lehetőség a belefelejtkezés-
re, a lelki elcsendesülésre; 
és arról az időtapasztalatról, 
amit „alkalmas idő”-ként , va-
gyis kegyelmi pillanatokként, 
megélt és átélt időként írt le. 
„A sürgőssel szemben a fon-
tosra is nyitott szívvel kell len-
nünk, nem könnyű, de el kell 
készítenünk magunkat erre. 
Az Úr a Megváltó Jézus Krisz-
tus által elhozza számunkra 
a világosság Igéjét a sötét-
ség hatalmával szemben.” 
– mondta Komor Csaba. „A 
legszemélyesebb és legcsaládi-

asabb ünnepünk a Karácsony. 
A Karácsonyra való készü-
lődés pedig esély arra, hogy 
értékeljük és átértékeljük a 
mögöttünk hagyott majd egy 
évnyi időszakot, benne a mi, 
a családunk, a szűkebben és 
tágabban értett közösségünk 
helyét” – fogalmazott ünnepi 
beszédében Ménes Andrea 
polgármester. „Meghitt vá-
rakozást és boldog ünnepet 
kívánok”. A városi adventi ko-
szorút idén is Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzat, a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület és a Művelődési Ház 
és Könyvtár dolgozói készítet-
ték. A gyertyagyújtás alkalmá-
val elhangzott Somogyi Lász-
ló Gábor tolmácsolásában a 
Négy gyertya meséje című 
karácsonyi történet is.

Az első gyertya lángja

Véradóünnepséget tar-
tott a Magyar Vöröskereszt 
Debrecen Területi szerveze-
te november 26-án délután a 
Belvárosi Közösségi Házban, 
ahol az idén százszoros, vagy 
afeletti véradók kitüntetést 
vehettek át. A legmagasabb 
szintű elismerést Komlósi 
István, a 130-szoros véradó 
kapta. Komlósi István 2017-
ben részesült a Vámospércs 
Egészségügyéért Díjban. A díj 
apropóján ekként vallott: „Az 
első alkalom, amikor vért ad-

tam, 19 éves voltam. A vállalat, 
ahol dolgoztam, szervezésé-
ben volt kihelyezett véradás. A 
sorkatonai szolgálat teljesíté-
se alatt is rendszeresen éltem 
a véradás lehetőségével. Egy 
plakátra emlékszem, rajta egy 
gyermek arcával és az alábbi 
szöveggel: Nénik, bácsik, kö-
szönöm! Nagy hatással volt 
rám ez a megrendítő élmény, 
ez indította el, hogy sziszte-
matikusan adjak vért. Azóta 
háromhavonta, az elmúlt idő-
szakban pedig kéthavonta já-

rok el rendszeresen vért adni. 
Úgy vélem, kötelességünk, 
hogy segítsünk egymásnak.” 

A 130-szoros véradó

Mikulás és hűséges rénszar-
vasa derekasan kiállták a sark-
vidéki klímára emlékeztető 
hideg idő próbáját december 
hatodikán, és idén is rengeteg 
gyermeket örvendeztettek 
meg. Az edzettebbek – kicsik 
és nagyok – a behavazott tájon 
Mikulásfutás formájában me-
legítettek be Gábori László és 
a vámospércsi futóklub tagja-
ival a nagy találkozás előtt, 
majd a délután folyamán. Az 
egy főre jutó mikulássapkák 
száma – a futók jutalma – ga-
rantáltan itt volt a legnagyobb 
közel és távol. A Mikulás a 
népes sereglettől szerencsére 
nem ijedt meg, sőt nagy érdek-
lődéssel fogadta a színe elé já-
rulók énekes és verses köszön-
téseit. Virgácsait – valamilyen 
technikai baki nyomán, vagy 
egyszerűen a vámospércsi 
emberek egész évben kitar-
tó jókedve és jólelke miatt – 
Finnországban felejtette. Mi-
közben a Mikulás audenciáját 
tartotta és minden gyermeket 
és örök gyermeket édességgel 

jutalmazott, a Művelődési Ház 
és Könyvtár előterében kéz-
műves-foglalkozásokra került 
sor. Serénységgel készültek az 
ajtódíszek, kopogtatók, asztali 
díszek. A Mikulásünnepség 
idén is Vámospércs Városi 
Önkormányzat, a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 

Egyesület, valamint a Műve-
lődési Ház és Könyvtár szer-
vezésében valósult meg. Kü-
lön köszönet illeti a Szociális 
Szolgáltató Központ Nappali 
Klubjának tagjait a tetszetős 
karácsonyfa-díszekért és a 
vámospércsi futóklub tagjait 
a lerótt kilométerekért.

Jó, hogy jöttél!

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenő hírlapja. Felelős szerkesztő: Korpa Tamás (vamospercsi.hirek@gmail.com). A szerkesztőség címe: Művelődési Ház és Könyvtár, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039.
Kiadja: Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Városi Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91
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