
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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Közösségépítésünkről – rendhagyó Polgármesteri Napló

Ménes Andrea polgármes-
ter asszonyt március 15-ei 
nemzeti ünnepünkön Orbán 
Viktor miniszterelnök felter-
jesztésére Áder János köztár-
sasági elnök Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetésben 
részesítette. A vámospércsi 
közösség előtt álló feladatok-
ról kérdeztük ünnepi inter-
júnkban.

Vámospércsi Hírek: Egy 
ilyen magas rangú elismerés 
váratlanul, egyben készület-
lenül érheti az embert. Mik 
voltak az első érzései a hír 
hallatán?

Ménes And-
rea: Az elismerést 
Vámospércs tele-
pülésvezetéséért 
és a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkor-
mányzatban telje-
sített munkámért 
kaptam, ezért 
megpróbáltam vé-
gig gondolni azt, 
hogy az elmúlt 
két évtizedben 
honnan és hová 
jutottunk helyi és 
megyei szinten, 
és reménytelen 
kísérletet tettem 
azoknak a mun-
katársaknak és 
segítőtársaknak a 
számbavételére, 
akik mellettem 

álltak. Reménytelen kísérletet 
említettem, hiszen nagyon 
sokan vannak. Hálát adtam a 
családomnak is, akik folyama-
tosan támogattak, az embert 
próbálóbb periódusokban 
gyakran ember feletti mó-
don. Teszem a dolgomat, aho-
gyan eddig is, kár volna nagy 
szavakat citálni, de annyit 
azért megjegyzek, hogy ez az 
elismerés jele annak, hogy a 
vámospércsi közösségre ma-
gas szintekről is figyelnek, 
láthatók vagyunk, vagyis ná-
lunk történnek a dolgok.

Vámospércsi Hírek: A 
Vámospércsi Hírek februári 
számában beszámoltunk 
már a város szociális ren-
deletét érintő változásokról, 
vagyis arról, hogy Polgár-
mester Asszony kezdemé-
nyezésére, a Képviselő-testü-
let támogatásával új telepü-
lési juttatásokról, továbbá a 
már meglévő támogatások 
megerősítéséről és bővíté-
séről határoztak. Pár hét 
leforgása alatt már be tud 
számolni fejleményekről?

Ménes Andrea: Nem ül-
tünk ölbe tett kézzel, hanem 
azonnal a tettek mezejére lép-
tünk. Örömmel számolhatok 
be arról, hogy a 2019/2020-
as tanév második félévére 
kiírt települési tanulmányi 
ösztöndíjpályázatunkra 65, 
a kritériumoknak megfelelő 
pályázat érkezett be. A pá-
lyázati anyagokat a Humán-
politikai Bizottság és a Kép-
viselő-testület megtárgyalta 
és összevetette. Döntésünk 
értelmében mind a 65 pá-
lyázót támogatjuk, egységes 
30.000 forintos ösztöndíjjal. 
Az ösztöndíj anyagi fedeze-
tét fegyelmezett gazdálkodá-
sunknak köszönhetően a vá-
ros saját forrásai biztosítják. 
Mondanom sem kell, mekko-
ra segítséget jelent az a pénz 
a középiskolás diákokat tanít-
tató szülőknek, és természe-

tesen jelenti a diákok munká-
jának elismerését és bizalmát 
a város részéről. 

Vámospércsi Hírek: Ter-
veznek még ehhez hasonló, 
tanulásmotiváló vagy tanu-
lássegítő akciókat a közeli 
jövőben?

Ménes Andrea: Igen, 
ráadásul nem csak a közeli 
jövőben, hanem az aktuális 
jelenben is. Az Emberi Erő-
forrás Fejlesztési Operatív 
Program (EFOP) segítségével 
ingyenes angol nyelvi kur-
zust indítunk. Sokaknak „be-
ragadt” a diplomájuk, mert 
nem rendelkeznek megfelelő 
nyelvvizsgával, és ez nagy baj, 
hiszen hiába van meg a záró-
vizsgájuk, diplomamunkájuk, 
ha az utolsó lépcsőfok hiány-
zik. Az eredeti kiírás szerint 
éppen ezért a nyelvtanfo-
lyamra csak diplomamentő 
célzattal lehetett jelentkezni, 
mi viszont bővítettük a kört 
olyan vámospércsi lakóhely-
lyel rendelkező személyekre 
is, akiknek szükségük lehet 
a közeljövőben középfokú 
nyelvvizsga-bizonyítványra: 
akik vagy a középiskola 3-4. 
évfolyamán tanulnak, vagy 
már érettségivel rendelkez-
nek, illetve főiskolai hallga-
tók. A debreceni Royal City 
Oktatási Központ tanárai fog-
ják helyben tartani azt a 120 
órás, intenzív tanfolyamot, 

melynek végén kötelezően 
nyelvvizsgát kell tenni. Mivel 
a cél a középfokú szint eléré-
se, ezért 2020. március 11-én 
már megtörtént az addig 
regisztrációjukat elküldők 
számára a bemeneti szint-
felmérés. Összesen 32-en je-
lentkeztek, és 14 fő számára 
nyílhat meg ez az ingyenes 
lehetőség. De itt szeretném 
megemlíteni a ruhagyűjtési 
akcióinkat is, amelyek szin-
tén – habár más szinten – 
kézzelfogható segítséget je-
lentettek a családok számára.

Vámospércsi Hírek: 
Általános kortünet, hogy a 
közösségek széthullanak, 
mindenki bezárkózik a 
maga kis digitális világába, 
a képernyők mögé. Lehet 
még esélye a 21. században 
a közösségnek?

Ménes Andrea: Csak a 
közösségeknek van esélye, és 
ez az esély nagyon különböző 
módokon érvényesül. Most 
például óriási közös akarat, 
szolidaritás és összefogás kell 
ahhoz, hogy a lehetőségekhez 
mérten védekezni tudjunk a 
világjárvánnyal szemben: va-
gyis közösségként kell visel-
kedni mindannyiunknak. A 
járvány elmúltával, ahogyan 
erre a miniszterelnök is utalt 
a gazdaság vonatkozásában, 
újra kell építenünk a közös-
ségi életet és megnyitni a 

közösségi tereinket. Ez nagy 
munka lesz, hiszen az óvin-
tézkedések miatt elmaradó 
eseményeink fontos közös-
ségi élményektől fosztanak 
meg minket. Ennek enyhíté-
sére dolgoztunk ki – mintegy 
a szociális csomag mintájára 
– egy közművelődési csoma-
got. Szeretnénk új tematikus 
klubokat indítani 2020 má-
sodik felében (Kellér Dezső 
Filmklub a filmkedvelőknek, 
Navigátor Klub a világuta-
zóknak, Lencz Géza Polgári 
Kör a közélet iránt érdeklő-
dőknek, diavetítő és papír-
színházas Matiné Klubot a 
gyerekeknek, de folytatódik 
az Írók az iskolában soro-
zatunk is), ezek afféle ön-
képző- és önsegítő körök is 
volnának. A Művelődési Ház 
bezárása miatt szünetelnek a 
színházi alkalmak: itt a lehe-
tőség arra, hogy majd buszos 
színházlátogatásokat szervez-
zünk Debrecenbe, Nagyvá-
radra, Miskolcra, Szatmárné-
metibe. Már újragondoltuk, 
felújítottuk a megye napi és 
a december 12-ei (Korponai 
Kiváltságlevél napja) ren-
dezvényeink koncepcióját, a 
visszajelzések szerint siker-
rel. A hajdúk mindig is hittek 
magukban, a saját útjukban, 
a saját világukban. Hiszem, 
hogy ez a 21. században is jár-
ható út.

Február 24-én, hétfőn 
este rendezték meg a hazai 
gasztronómiai élet legjelen-
tősebb eseményét Budapes-
ten, a Volkswagen-Dining 
Guide Év Étterme Díjátadó 
Gálát. Nagy öröm, hogy az 
ország 10 legjobb vidéki 
cukrászdája közé idén is 
bekerült a vámospércsi 
Kiss-Virág! Kelet-Magyar-
ország egészét figyelembe 
véve a Kiss-Virágon kívül 
mindösszesen a gyulai Száz-
éves Cukrászda és a miskol-
ci Desszertem lett része a 
legszűkebb elitnek. Az étte-
remkalauz az alábbi három 
kulcsfogalommal jellemzi 
a Nagyné Kiss Andrea által 
megálmodott intézményt: 
innovatív, kézműves, mo-
dern. A vámospércsi cuk-
rászda több mint húszéves 
múltra tekint vissza, ezt a 

két évtizedet azonban vé-
gig újító szellemű gondol-
kodásmód és magas minő-
ségű alapanyagok keresése 
és használata jellemzi. A 
kínálatban ennek meg-
felelően a hagyományos 
desszertek újragondolt, 
modernizált változatai sze-
repelnek. A Kiss-Virág mű-
helyében nagyon jó és friss 
alapanyagokkal dolgoznak, 
ez érezhető a minőségen is. 
„Kiváló cukrászda, jó volna, 
ha ilyen és ehhez hasonló 
cukrászdák jellemeznék a 
magyar vidék felhozatalát” 
– zárja ajánlóját a Dining 
Guide közleménye. A Kiss-
Virág Cukrászdát 2019. no-
vember 22-én, Hajdú-Bihar 
Megye Napján Vámospércsi 
Értéktár Bizottságba is be-
választották.

Folyamatosan TOP-on a
Kiss-Virág Cukrászda!

Vámospércs Városi Ön-
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület Történelmi Sétány 
(középkori vámház, erődített 
falszakasz, történelmi dom-
borművek) kialakítását kez-
deményezi a településen. A 
Sétány megvalósításához sze-
retnék bevonni Vámospércs 
lakosságát és a Vámos Tele-
pülések Szövetségét (önkor-
mányzatokat, civil szerveze-
teket, magánszemélyeket). E 
célból különböző címletek-
ben (1.000 ft, 5.000 ft, 10.000 
ft, 50.000 ft) téglajegyeket 
bocsátunk ki. Téglajegyek vá-
sárlásával, civil összefogás ré-
szeként bárki hozzájárulhat 
ennek a nagyszabású, iden-
titáserősítő emlékhelynek a 
megvalósításához. Azoknak 
a nevei, akik támogatásukkal 
hozzájárulnak az építkezés-
hez, felkerülnek a vámház-

ban elhelyezendő Törté-
nelmi Sétány emléktáblára. 
Hisszük, hogy közös ügyünk-
ként, összefogásunk gyümöl-
cseként, az egység jelképe-
ként tekinthetünk a Nemzeti 
Összetartozás Évében arra a 
Történelmi Sétányra, amely 
városunk két legfontosabb 
hagyományából, a hajdú- és 
a vámosmúltból táplálkozik. 
Tervezett átadás: 2020. június 
27-én, a Hajdú Napok és a Vá-
mos Települések Találkozójá-
nak részeként.

Az adományokat a kö-
vetkező módokon és cí-
mekre várjuk: Banki átuta-
lással: Vámospércs Városi 
Önkormányzat, számla-
szám: 61400007-10004737-
00000000, közlemény: 
téglajegy. Személyesen: 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat, Béke u. 1. (E. Póik 
Mártánál).

Téglánként építjük múltunkat, 
jelenünket és jövőnket!

Dánielfy Zsolt eddigi pá-
lyafutása során több mint 
150 szerepet játszott, töb-
bek között a Lúdas Matyi 
Döbrögijeként, a Don Qui-
jote Sancho Panzájaként, a 
Légy jó mindhalálig Valkay 
tanár uraként, a Csárdáski-
rálynő Miska pincéreként 
is szakmai és közönségsike-
reket aratott. Dánielfy Zsolt 
a vámospércsi szavaló- és 
mesemondó versenyek zsű-

rijének állandó elnöke, szá-
mos alkalommal lépett fel 
városunk ünnepi alkalmain 
versmondással és éneklés-
sel. A március 15-ei nemzeti 
ünnep alkalmából színmű-
vészeti munkássága megko-
ronázásaként Jászai Mari-
díjban részesült. Dánielfy 
Zsoltnak szívből gratulál 
vámospércsi közönsége!

Jászai Mari-díj
Dánielfy Zsoltnak



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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2020. február 29-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 53 060
Id. Sós János 8332013429 4288 Vámospércs, Temető u. 7. 232 760
Ifj. Sós János 8332013429 4289 Vámospércs, Temető u. 7. 225 799
Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs, Acsádi u. 7. 106 771

Malmos Tamás (E.V) 60028129-1-29 4287 Vámospércs, Dózsa György u. 42. 107 758

Id. Menyhért András 8363750972 4287 Vámospércs, Víg u. 5. 73 967
Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán u. 85/A. 63 250

Összesen: 863 365

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)
2020. február 29-ei állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

S & C SHOES KFT. 25815179-2-09 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 1 091 095
BAZSI-COOL KFT. 26125880-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 412 812
SUN-SOLAR GREEN KFT. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 351 087
CAR BRILL KFT. 23741265-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 68. 375 688
TÜBERT BURKOLAT BT. 26524052-02-09 4287 Vámospércs, Víg u. 10. 1 006 054
CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4289 Vámospércs, Béke u. 5. 376 392
C.R.ERSI KFT. 26582607-2-09 1025 Budapest, Kilátás u. 10. fél 3. 259 013
NYÍRFA TRANSPED KFT. 2556868-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 155 119
VÁMOSERDŐ KFT. 26182252-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 151 032

Összesen: 4 178 292

Házasságkötés:

Varga attila és Dunai renáta ZsuZsa

Akik már nincsenek közöttünk:

Erdős Andrásné (HAlász IlonA)
GAjdos FErEncné (GubA julIánnA)
bAloGH Kálmánné (szIláGyI judIt)

tótH sándor

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Gajdos Ferencné (Guba juliánna)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Erdős Andrásné (HAlász IlonA)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

i s k o l A i  h í r e k
2020. 03. 13-án, 21:15 órakor az Operatív Törzs határozata alap-

ján Orbán Viktor miniszterelnök úr akciótervet tett közzé, ami 
új helyzetet teremtett. Az akcióterv értelmében az alábbi forga-
tókönyvet kell követnünk: 2020. 03. 16-ával kezdődően a későb-
biekben meghatározott időpontig a következők lépnek életbe. A 
diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket. Gyermekfel-
ügyelet lehetőségét csak azon szülők számára tudunk felajánla-
ni, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos 
feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás bizto-
sításához. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiscsoportos felügyelet 
esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a 
gyermek! Ennek értelmében új oktatási munkarend kerül beveze-
tésre, amit digitális munkarendnek nevezünk. Ezt a munkarendet 
a későbbiekben ismertetjük, mivel a kidolgozása jelenleg még fo-
lyamatban van. További tájékoztatásig nincs teendő.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a kormányzati honlapo-
kon és az intézményi honlapon, az iskola hivatalos Facebook ol-
dalán, valamint a KRÉTA rendszer faliújságján keresztül közölt 
információk tekinthetőek mérvadónak. Az aktuális információ-
kat / tennivalókat mindig ezeken a csatornákon fogjuk közölni az 
iskolaközösség tagjaival. (Lehetőség szerint az iskola épületeinek 
bejáratánál hirdetmény formájában is közzétesszük.) Kérjük, 
hogy a megfelelő tájékozottság érdekében, mindenki naponta 
többször ellenőrizze az információk aktualitását!

Ügyeleti telefonszámunk: 06-52-210-046 (munkaidőben) Kér-
jük, hogy elsősorban az osztályfőnököket keressék kérdéseikkel! 
Az iskola közösség tagjainak megértését, segítségét előre is kö-
szönjük!

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

TóTH sándor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

BAlogH Kálmánné (szIlágyI JudIT)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Tájékoztató a helyi intézkedési tervről!
2020. március 13-án (péntek) délután a Polgármesteri Hiva-

talban tájékoztató előadást tartott a koronavírussal kapcsolatos 
helyi intézkedési tervről és a március 11-én életbe lépett rendkí-
vüli jogrendről Ménes Andrea polgármester és Dr. Rácz Norbert, 
a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. A tájékoztatón városunk intézményvezetői, vala-
mint a nagyobb cégek, vállalkozások vezetői (a főbb munkálta-
tók) vettek részt. A tájékoztató célja a koronavírus terjedése miatt 
hozott országos rendelkezések ismertetése volt, továbbá annak 
megbeszélése, hogy helyi szinten, saját (munka)környezetünk-
ben milyen higiéniai protokoll betartásával lehetséges védekezni 
a vírussal szemben. A tájékoztatón felszólalt Takács György rend-
őr százados, a Vámospércsi Rendőrőrs vezetője, aki ismertette a 
hatályban lévő karantén-szabályokat. 

Dr. Rácz Norbert beszámolt a Vámospércs-Kistérségi Rendelőin-
tézet honlapján létrehozott koronavírus tájékoztató felületről, ame-
lyen számos ismeret, videós anyag, ábra segít eligazodni a vírussal 
kapcsolatos aktuális információkon (a helyes kézmosástól kezdve, a 
rendkívüli jogrend ismertetésén át a főbb óvintézkedésekig).

A tájékoztató elérhető az alábbi linken: http://vamosszakrendelo.
hu/spg/358906/Koronavirus-tajekoztato

A Magyar Kormány által működtetett folyamatosan aktualizált 
információk pedig itt érhetők el: https://koronavirus.gov.hu/

Kérjük Önöket, figyeljünk egymásra, főként idősebb társaink-
ra és tartsuk be az alapvető higiéniai protokollt (helyes kézmosás, 
papír zsebkendő használata, szellőztetés, fertőtlenítőszeres taka-
rítás, közösségek, forgalmas helyek kerülése)!

Felhívás
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2020. december 31-ig továbbra is 

él a türelmi idő azokkal szemben, akik a vízilétesítményeiket 
(ásott vagy fúrt kutak) jelenleg engedély nélkül üzemeltetik.

Belügyminisztérium

A támogató szolgálat működésével 
kapcsolatos közlemények a 

koronavírus járvány ideje alatt
A támogató szolgáltatást az országban terjedő vírusos megbe-

tegedés kritikus időszakában a megfelelő megelőző intézkedések 
betartásával továbbra is biztosítjuk. Azonban a szolgáltatást a 
szükséges minimumra csökkentjük, az ellátást igénybe 
vevők és a dolgozók védelme érdekében. 

A fertőzés elleni védelem érdekében megtett lépések: 
Szállítás: A köznevelési rendszer átállásával a szállító szolgál-

tatás jelentős része leáll. Mindezeken túl: azonban halaszthatatlan 
esetekben továbbra is felvesszük a szállítási igényeket, a veszély-
helyzet ideje alatt azonban kerüljük a csoportos szállításokat! A be-
tegség bármilyen gyanúja esetén nem tudjuk vállalni a szállítást. 

Személyi segítés: A szolgáltatás során a tevékenységek rész-
ben az ellátott otthonában, részben viszont forgalmas közösségi 
terekben történik, ez a fertőzés terjedésében magas kockázatú-
nak értékelhető. Ezért a feladatok tekintetében itt is mérlegelen-
dő, mely tevékenységek nélkülözhetetlenek az ellátott személyi 
biztonsága érdekében. Bevásárlás esetén célszerű tömbösíteni, 
a tervezésben minél kevesebb beszerzés alkalmazására célszerű 
törekednünk. A gyógyszerkiváltás folyamata a veszélyhelyzet ki-
hirdetése alatt egyszerűbb, így az intézhető. A gyógyszertáraknál 
azt a szabályt alkalmazzák, hogy a helyiségben csak a kiadó ab-
lakoknak megfelelő számú személy tartózkodhat, a várakozás itt 
is épületen kívül történik, ezt a kiváltáskor érdemes figyelembe 
venni.

Pénzes Zsuzsanna
óvodavezető szakmai egység vezető

Ideiglenes határlezárások Románia felé
A koronavírus terjedése miatti óvintézkedések részeként a 

román-magyar határ négy átkelőhelyének ideiglenes bezárását 
jelentette be csütörtök este Marcel Vela román belügyminisz-
ter. Az ideiglenesen bezárt átkelők közé tartozik a Nyírábrány-
Érmihályfalva és a Létavértes-Székelyhid átkelő is. Környékün-
kön a borsi átkelő továbbra is üzemel!

Látogatási tilalom!
A Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján az or-

szágos tisztifőorvos 2020. március 8. napjától látogatási tilalmat 
rendelt el Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentla-
kásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új korona-
vírus miatt.

Az eddigi járványügyi adatok alapján a megbetegedés súlyos 
formája elsősorban az idős és/vagy egyéb megbetegedésben 
szenvedőket érinti. A fertőzés a zárt közösségekben, intézmé-
nyekben képes gyorsan elterjedni, és nagyszámú, súlyos, eset-
leg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. Az intézkedés 
meghozatalára a fokozott védelemre szoruló csoportba tartozók 
életének és egészségének védelme, fertőződésük megelőzése ér-
dekében volt szükség.

A határozat alapján, 2020. március 8. napjától, a 
Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ intézményében, 
látogatási tilalom lépett életbe, mely visszavonásig érvényes.

Az intézményben működő Támogató Szolgálat, továbbra is vál-
tozatlanul biztosítja a lakosság szállítással kapcsolatos igényeit.

A Nappali ellátotti klub tagjai továbbra is igénybe vehetik a 
szolgáltatást, az intézmény új szárnyában, a bentlakóktól elkülö-
nítve.

A bentlakásos intézmény lakói hozzátartozóikkal, ismerőse-
ikkel, a látogatási tilalom visszavonásáig személyesen nem, csak 
telefonon keresztül tarthatják a kapcsolatot. 

Megértésüket köszönjük!
Pigniczki Mónika
intézményvezető

SÍRKŐ-MŰKŐ, GRÁNIT-MÁRVÁNY
GRÁNIT SÍREMLÉKEK KÉSZÍTÉSE,

RÉGI EMLÉKEK HELYREÁLLÍTÁSA, TISZTÍTÁSA,
ÉS EGYÉB GRÁNIT TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE

RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL
Érdeklődni lehet: 06-70/678-5878-as

telefonszámon.

h á z i o r v o s i  h í r e k
Bizonyára Önök is hallottak róla, hogy sajnos Magyarországon, 

illetve Debrecenben is megjelent a koronavírus. Ezzel kapcsolat-
ban szeretnék néhány fontos információt megosztani.

HÁZIORVOSI TANÁCSOK

1. HIGIÉNIA: Gyakori, alapos kézmosás javasolt szap-
pannal (vagy ennek hiányában alkoholos kézfertőtlenítő 
használata)! Arcunkat is öblítsük le néha, zsúfolt hely után 
nem árt az otthoni ruhacsere! Tüsszentéskor, köhögés-
kor használjunk zsebkendőt, esetleg könyökhajlatunkat! 
2. VÉDELEM: Maszkot (ún. sebészi maszk) annak java-
solt viselni, aki maga beteg és mégis kénytelen közösség-
be menni (pl. orvoshoz), de nem akar másokat megfer-
tőzni, vagy aki rossz szokása miatt enélkül gyakran nyúl-
na a szeméhez, szájához (ezzel megfertőzheti önmagát). 
Magasabb védelmi szintű maszk viselése fertőző betegekkel kon-
taktusba kerülő egészségügyi dolgozók számára lehet indokolt. 

3. UTAZÁS – MEGFONTOLTAN: Ha tehetik, ne utazzanak kül-
földre, főként koronavírussal fertőzött területekre!

4. TÁRSASÁGI ÉLET: Kerüljék el a zsúfolt helyeket, nagyobb 
közösségeket (koncert, meccs, bevásárlóközpont, nagyobb ren-
dezvények, tömegközlekedés stb.)! Kerüljék a szennyezett leve-
gőjű városrészeket!

5. KÖSZÖNTÉS – CSAK SZÓBAN: Kerüljék a szükségesnél szo-
rosabb testi kontaktust ismerőseikkel (kézfogás, ölelés, puszi)!

6. HÁZIORVOSI RENDELÉS: Csak akkor menjen háziorvosi 
rendelőbe, váróterembe, ha feltétlenül szükséges: beteg és ha-
laszthatatlan orvosi vizsgálatra van szüksége! Ne menjenek há-
ziorvoshoz: gyógyszert íratni, beutalót kérni, leletet megbeszél-
ni, vérnyomásnaplót bemutatni! Ezeket tegyük meg telefonon, 
postaládába dobott üzenet segítségével, vagy esetleg később, a 
járványos időszak végeztével! Így megvédhetik magukat és csa-
ládtagjaikat a fertőzésektől! Magas láz és száraz köhögés esetén 
telefonon hívják fel az orvosi rendelőt, ahol megbeszéljük a to-
vábbi teendőket!

7. A VESZÉLYEZTETETTEK: Különösen óvjuk az időseket, a 
dohányosokat, a krónikus betegeket! (Szerencsére a gyermekek, 
fiatalok, várandósok az eddigi tapasztalatok szerint enyhe tüne-
tekkel átvészelik a betegséget.)

8. ELKAPTAM A KORONAVÍRUST?! Koronavírus fertőzés 
gyanúja (fertőzött területre utazást, fertőzött beteggel történő 
találkozást követően kialakuló légúti hurutos tünetek, láz) ese-
tén TELEFONON hívja fel háziorvosát (210-018) vagy az alábbi 
telefonszámok valamelyikét: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456! 
Maradjon otthonában, ne menjen közösségbe, orvosi rendelőbe 
vagy váróterembe sem!

Együttműködésüket köszönjük!
Dr. Kovács D. Lilla

háziorvos

Ó v o d A i  h í r e k
Az Óvoda 2020. március 16. napjától (hétfő) ügyeleti rendben 

továbbra is fogadja azokat az egészséges gyermekeket, akiknek 
elhelyezését a szülők semmilyen módon nem tudják megoldani. 
Amennyiben a családban az egyik szülő nem dolgozik, az Óvoda 
a gyermek átvételét automatikusan megtagadhatja. A gyermekek 
fogadása az Óvoda zárt előterében történik, ahol az intézmény 
dolgozója várja az óvodásokat. Egyéb indokból az Óvoda terüle-
tére belépni TILOS! Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermeket 
kizárólag egy hozzátartozó kísérje, aki az idősek iránti felelős-
ségünket figyelembe véve ne 60 év feletti nagyszülő legyen! Az 
Óvoda házirendjére, szabályzataira, valamint a kialakult veszély-
helyzetre tekintettel fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
a gyermekek óvodai ellátására csak egészséges gyermekek tekin-
tetében van lehetőség! További tájékoztatást a lényeges informá-
ciókról az eljárásrenddel kapcsolatban az Intézmény vezetője, és 
az óvodatitkár nyújt az alábbi elérhetőségeken: Németh Jánosné: 
06-20-559-3738, 06-52-210-026; Csányiné Birki Bernadett: 06-30-
305-0567.



Kisebbfajta csoda volt, 
hogy megjelenhetett 1977-
ben Utassy József Zúg már-
cius című verse a diktatúra 
cenzorait kijátszva. Utassy 
költeménye az 1848– 49-es 
forradalom és szabadság-
harc lánglelkű, mártír költő-
jét, Petőfi Sándort idézi meg, 
megteremtve a párhuzamot 
a Habsburg helytartótanács 
és a Kádár-rezsim, tehát 
kettejük korának elnyomó 
hatalmai között. A vers első 
négy sora ekként szól: „Én 
szemfedőlapod lerántom: / 

Kelj föl és járj, Petőfi Sándor! 
/ Zúg Március, záporos fény 
ver, / Suhog a zászlós tűz a 
vérben.” Talán átvillan el-
ménként időnként a kérdés: 
vajon volt-e elvi esélye annak, 
hogy Petőfi, a Kárpát-meden-
ce egyik legnagyobb utazója 
járt a legkisebb hajdúváros-
ban? Például 1843–44 telén, 
amikor Debrecenben töltöt-
te élete egyik leghidegebb 
évszakát – miért ne látogat-
hatott volna el a kondorosi 
csárdába, vagy még köze-
lebb, a halápiba, s ha már ott 
volt, a vámospércsibe... Vagy 
midőn az erdélyi hadszíntér-
re sietett, útban Bem tábor-
nokhoz, áthaladhatott-e az 
itteni utakon? Akár járt itt 
hús-vér alakban a hős poé-
ta, akár nem, szellemisége a 
szabadságszerető hajdúutó-
dok között viszonzásra talált. 

Hiszen a vámospércsi közös-
ség a történelem 19. századi 
viharai között számos eset-
ben tett tanúságot emberi 
és közösségi nagyságról. Az 
1848-49-es dicsőséges sza-
badságharc során a hajdú-
kerületi kötelezettségeken 
felül állított ki katonákat a 
település. A vámospércsiek 
ott voltak az erdélyi harcok-
ban épp úgy, mint a tavaszi 
hadjárat csatáiban és Buda 
visszavételénél. A szabad-
ságharc leverését követően 
a vámospércsi erdőkben, de 
a belterületen is sok mene-
külő és bujdosó húzta meg 
magát – a civil lakosság segít-
ségével. Városunk a szabad-
ságharc kései szakaszán egy 
fontos diplomáciai találkozó 
színhelye is volt: itt fogadta 
Görgei Artúr honvédtábor-
nok, hadügyminiszter, a hon-

védsereg fővezére az ideigle-
nes kormány fejét, Szemere 
Bertalant, és külügyminisz-
terét, Batthyány Kázmér gró-
fot, azon mesterkedve, hogy 
a két magyar fősereg egye-
sítésével győzelmet csikar-
janak ki az osztrák fővezér, 
Haynau tábornok felett. A 
miniszterelnök, a külügymi-
niszter és a hadügyminiszter 
tervei végül sajnos nem való-
sulhattak meg, Petőfi örökre 
eltűnt a segesvári csatában 
– munkálkodásuk mégsem 
volt hiábavaló, tanúságtétel-
ük nemzedékek önértését 
és önbecsülését határozta 
meg. Újabb honismereti ku-
tatásaink eredményeképpen 
két vámospércsi születésű 
’48-as katona alakját szeret-
nénk megeleveníteni. Tiba 
András 1820-ban született 
Vámospércsen, református 

gimnáziumi tanulmányait 
követően a seregben kezd 
szolgálni: 1843-ban önkén-
tesként, 1844-től tizedesként 
a 6. Württemberg huszár-
ezredben. 1848. májusában 
a Lenkey-századdal hazatér 
Galíciából, majd részt vesz 
a szerb felkelők elleni délvi-
déki harcokban. A Lenkey-
század kalandos hazatéré-
séről készített filmet Sára 
Sándor 80 huszár címmel. 
Tiba katonai pályája folya-
matosan ível felfelé: őrmes-
ter, majd hadnagy lesz, 1849. 
június 16.-án kitünteti magát 
a zsigárdi ütközetben. Július 
7-én főhadnaggyá léptetik 
elő, július 24-én ideiglenesen 
beosztják a 17. Bocskai hu-
szárezred közép-tiszai hadse-
regben szolgáló részéhez. A 
szabadságharc vérbe fojtását 
követően lefokozzák, majd 

leszerelik. Különleges pályát 
tudhat magáénak Lakatos 
Lajos (nemes Lakatos István 
hajdú hadnagy fia), aki 1828-
ban született Vámospércsen. 
Lakatos református joghall-
gatóként tanult, majd 1848 
szeptemberétől 1849 febru-
árjáig a Hajdú-kerületi ön-
kéntes nemzetőr zászlóalj ka-
tonája volt, illetve hadnagya a 
fel-dunai seregben. 1849. ápr. 
19-től hadnagy az 53. (Bocs-
kai) honvédzászlóaljban. A 
szabadságharc leverését kö-
vetően az 1850-es években 
ügyvéd Máriaradnán, 1858-
tól Battonyán. 1867-től a 
battonyai honvédegylet tag-
ja, 1890-től elnöke. Hosszú 
életét 1905. júniusában adta 
vissza teremtőjének. 

Emléküket megőrizzük!

Tiba András és Lakatos Lajos – ’48-as vámospércsiek

Nagyon jó hangulatban 
zajlott a Városi Farsangi Bál, 
mintegy 200 fő részvételével, 
február, egyben a tél utolsó 
szombatján, a „szökőnapon” 
A vendégeket házigazdaként 
Ménes Andrea polgármester 
asszony fogadta és köszön-
tőt mondott a tiszteletükre. 
A rendezvényt Tasó László 
országgyűlési képviselő nyi-
totta meg. Nyitótáncként 
Rácz Renáta magyar- és Euró-
pa-bajnok táncos mutatta be 
Farsang mindörökké című 
koreográfiáját. 

A bál a korábbi évekhez 
hasonlóan jótékonysági cél-
lal került meghirdetésre. A 
jótékonysági célra 762.600 Ft 
gyűlt össze. A befolyt össze-
get történelmi sétány kiala-
kítására fordítja Vámospércs 
Városi Önkormányzat.  Vala-
mennyi támogatást nagyon 
köszönünk. A célt jelentős 
összeggel támogatta Tasó 
László országgyűlési kép-

viselő, Ménes Andrea pol-
gármester, Somogyi László 
Gábor alpolgármester, Varga 
Gyula egyéni vállalkozó, to-
vábbá a Gész-Gál-Sziklás Kft 
és a VámosGép Kft. Köszön-
jük a tombolasorsolásra fel-
ajánlott ajándékokat is!

Az ízletes vacsorát az 
Élelmezési Intézmény kony-
hai dolgozói főzték Bálega 
Jánosné irányításával. A ze-

nét Zelenák Krisztián szol-
gáltatta hajnalig.  Különleges 
dekoráció készült a bálra So-
mogyi László Gábor és Szőcs 
József vezetésével. Köszön-
jük a terem díszítésében a 
rendezvény előkészítésében 
és lebonyolításában dolgo-
zók munkáját.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Nem csak szórakoztató, hanem 
eredményes is volt a bál!

A Vámos Települések 
Szövetsége (VTSz) tagjai-
nak éves közgyűlésére 2017. 
február 21-én került sor Hé-
vízen a NAV Gyógyházban. 
A megjelent tagtelepülések 
(Vá mos pércs, Vá mos a tya, 
Vá mos o ro szi, Vá mos új fa-
lu, Vá mos györk, Vá mos-
csa lád, Vá mos sza ba di, Vá-
mos lucs ka, Vá mos ba log, 
Fel ső vá mos, Vá mos gá l fal-
va) polgármesterei és kép-
viselői megvitatták közös 
terveiket, programjaikat és 
a Szövetség egyéb döntést 
igénylő ügyeit. A találkozó 
jó hangulatban, az eddigi 
tapasztalatok és a jövő ter-
veinek megvitatásával telt. 
Városunkat Ménes Andrea 
polgármester, VTSz elnök-
ségi tag képviselte. A köz-
gyűlésen elfogadták Hám 
László elnöki beszámolóját, 
aki felidézte a 2019-es év 

meghatározó eseményeit 
(gyermektábor, Virág Já-
nos kórustalálkozó, vers- és 
mesemondó verseny, nyári 
találkozó). A nyári nemzet-
közi találkozóval kapcsolat-
ban Ménes Andrea átadta a 
rendezvény meghívóját és 
akciótervét a küldötteknek, 

kérve együttműködésüket 
a leendő Történelmi Sétány 
és a Vámos Körkép címet 
viselő fotókiállítás vonatko-
zásában. A VTSZ nyári tábo-
rát a Hajdú Napok részeként 
városunkban rendezik meg 
június 26-28. között.

Egyeztettek a Vámos Települések 
Szövetségének elöljárói

2019-ben Fodorné 
Regőczy Marianna (és 
Győriné Major Éva) ré-
szesült a Vámospércs 
Oktatásügyéért Díjban. 
Vámospércsre találásról, 
pedagógiáról és a Balaton 
déli partjáról kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
Debrecenben született, és 
ötödik osztályos koráig a 
cívisvárosban is tanult, az 
Eötvös Utcai Általános Isko-
lában. Mekkora váltást je-
lentett az Ön életében, hogy 
gyerekként Vámospércsre 
települtek? Milyen volt az it-
teni, vidékiesebb közeg és i

Fodorné Regőczy Ma-
rianna: Nagyon nagy váltás 
volt ez az életemben. Emlék-
szem, én nem is szerettem 
volna elköltözni Debrecen-
ből. De édesanyám második 
házassága és munkahelye 
szükségessé tette ezt. Ma 
már másképp látom. Kap-
tam egy szerető nevelőapát, 
egy csodálatos testvért, egy 
remek gyerekközösséget, 
barátokat, egy nagyon szín-
vonalas iskolát, felkészült 
tanárokat. Ezek után már 
nagyon jól éreztem magam. 
Mi sem bizonyítja jobban, 
hogy később férjemmel itt 

telepedtünk le, itt született 
a lányunk.

Vámospércsi Hírek: 
Középiskolásként vissza-
tért Debrecenbe, a Csoko-
nai Gimnázium tanulója 
lett, ráadásul angol szakon. 
Az orosz nyelvi tengerben 
meglehetősen különleges 
választás. Mi volt az oka 
ennek? Tudta kamatoztat-
ni az angol nyelvben rejlő 
nyitottságot az egykori ke-
leti blokkban?

Fodorné Regőczy Mari-
anna: Igen. Nagyon szeret-
tem csokonais – diák lenni. 
Mai napig tartunk osztályta-
lálkozókat, melyen osztály-
főnökünk is mindig ott van. 
Az angol nyelv tanulása már 
akkor is jónak tűnt, az orosz 
mellett.  Igaz, mindkettő-
ből érettségiztem anno, de 
utána évekig nem volt erre 
a tudásra szükségem, így 
igencsak megkopott.

Vámospércsi Hírek: 
Tanítói diplomát szerzett, 
Vámospércsen helyezkedett 
el, rövid időn belül példa-
képpé vált. Miért a pedagó-
gia és a tanítás mellett kö-
teleződött el?

Fodorné Regőczy Ma-
rianna: Érettségi után 

semmi elképzelésem nem 
volt arról, hogy mivel sze-
retnék foglalkozni. Szeren-
csére felajánlották -az akkor 
még- Községi Könyvtár ve-
zetését, igaz, csak meghatá-
rozott időre. Ezt örömmel 
elfogadtam, hiszen olvasni 
mindig nagyon szerettem. 
Nagyszerű emberekkel 
dolgozhattam, képeztem 
magam, elvégeztem a mi-
nisztérium által indított, 
egy éves könyvtárkezelői 
tanfolyamot. Közben a min-
dennapi teendők mellett, 
vetélkedőket szerveztem és 
bonyolítottam le, könyvtári 
órákat tartottam. Három év 
után aztán úgy gondoltam, 
hogy jelentkezek a Debre-
ceni Tanítóképző Főiskolá-
ra, természetesen könyvtár 
szakkollégiumra. A sikeres 
felvételi után, az akkori 
igazgató-helyettes áthívott 
képesítés nélküli nevelő-
nek. Először a napköziben, 
majd a diploma megszerzé-
se után osztálytanítóként 
dolgoztam. Remek osztá-
lyaim voltak, csodálatos, 
értelmes gyerekekkel, gon-
doskodó szülőkkel. Az isko-
lában nagyszerű emberek, 
nagytudású kollégák vettek 

körül. Nagyon jól éreztem 
magam. Ez megpecsételte a 
sorsomat: egy életre elköte-
leződtem a pedagógus hiva-
tás mellett.

Vámospércsi Hírek: 
Újabb jelentős fordulat az 
életében második diplomá-
jának megszerzése a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolán, oligofrén peda-
gógia szakon. Mit jelent 
pontosan a pedagógiának 
ez a speciális területe, és 
hogyan tudta kamatoztat-
ni munkája során?

Fodorné Regőczy Mari-
anna: Az oligofrén pedagó-
gia, az értelmi fogyatékosok 
pedagógiáját jelenti. Szak-
mai kompetenciám szerint 
az értelmileg akadályozott, 
és a tanulásban akadályozott 
gyermekek, fiatalok és fel-
nőttek nevelését, oktatását, 
gondozását, rehabilitációját 
szolgáló intézményekben a 
gyógypedagógiai feladato-
kat láthatom el. Mindig cso-
dálattal néztem gyógypeda-
gógus kolléganőmet, hogy 
milyen szakértelemmel, 
mennyi türelemmel oktat-
ja és neveli az osztályába 
járó gyerekeket. Ő biztatott, 
hogy végezzem el a főisko-

lát, hiszen egyre több gye-
reknek van szüksége speciá-
lis, egyénre szabott tanulási 
módszerekre. Örökké hálás 
leszek neki. Az tény, hogy 
a pedagógiának nem a leg-
könnyebb része, de talán a 
legszebb.

Vámospércsi Hírek: 
A díjátadó ünnepségen 
elhangzott, hogy férjével 
– a szintén kiváló peda-
gógus Fodor Lászlóval – 
nyugdíjaséveiket a Balaton 
mellett szeretnék tölteni. 
Északi vagy déli part? Mi-
lyennek képzeli el egy ide-

ális, hobbiknak is hódoló 
napját a Balatonnál?

Fodorné Regőczy Ma-
rianna: Ez valóban így 
van. Mindig nagy rajongói 
voltunk a Balatonnak. Déli 
part. Fonyód. Az első lé-
péseket már megtettük. A 
többit majd látjuk. Az még 
a jövő. Milyen egy ideális 
nap? Család, barátok, séta, 
kirándulás, strandolás, nap-
sütés, beszélgetés, jókedv, 
vidámság, nevetés. Ha ezek 
megvannak, az a nap már 
csak klassz lehet.

Egy életre elköteleződtem a pedagógus hivatás mellett



Vándorkiállítás címmel 
nyílt meg február 26-án 
Vámospércsen az a képzőmű-
vészeti tárlat, amelyen magyar, 
roma, román és svéd szárma-
zású művészek alkotásait te-
kinthette meg a nagyérdemű. 
A kiállítás a „Humán szolgálta-
tások fejlesztése a Nyíradonyi 
Járásban” elnevezésű EFOP-
os pályázatnak köszönhetően 
2019-ben és 2020-ban a járás 
nyolc településének lakóihoz 
viszi el kortárs alkotók műveit. 
„Örvendünk, hogy olyan pá-
lyázatnak is részesei lehetünk, 
amely az itt élő emberek szel-
lemi és lelki épülését segíti, 
legyen szó kiállításról, klubok 
és önsegítő körök létrejöt-
téről, ruhagyűjtési akcióról 
vagy szívességbankról. Ezek 
a kezdeményezések szoros 
összhangban vannak az itteni 
önkormányzat mottójával, mi-
szerint nálunk legfontosabb 
érték az ember, a közösség. 
És ha már közösség, tegyük is 
hozzá: alkotóközösség. Büsz-
keség számunkra, hogy a legki-
sebb hajdúváros nyaranta két 
képzőművészeti tábornak is 
otthont adhat.” – fogalmazott 
köszöntőjében Ménes And-
rea polgármester. A Vándor-
kiállítás koordinátora, Molnár 
Csilla szerint a kiállítás jó pél-
dája az etnikumközi párbe-
szédnek, annak, hogy külön-
féle szemléletű, származású és 
technikájú alkotók között lét-
rejöhet egy egymás műveire 
is reflektáló, termékeny sok-
színűség. „Az alkotások mel-

lett nem lehet elsétálni, hatást 
váltanak ki, azonosulást és el-
különböződést. S reményeink 
szerint, közvetve és közvetle-
nül: segítik az elfogadást, tá-
mogatják az ismeretszerzést”. 
Kiállításmegnyitójában So-
mogyi László Gábor Kölcsey-
díjas képzőművész, kulturális 
alpolgármester igyekezett va-
lamennyi képhez szubjektív 
fogódzókat nyújtani. Külön 
is kiemelte a helyi kötődésű 
alkotók – Lehó István, Szűcs 
Réka és Pekárovics Zoltán – 
munkáit. „Fantáziánk kérdése 
is, hogy létrejön-e köztünk és 
az alkotás között valamiféle 
aha-élmény, rácsodálkozás a 
lényegre, elmerülés a rész-
letekben. Az, hogy mire va-
gyunk és leszünk érzékenyek, 
túl egy kiállítás képein, az élet 
más területein is érvényes. 
Érzékenységünk és nyitottsá-
gunk pallérozására ez a mos-
tani tárlat jó apropó és alka-
lom.” – fogalmazott Somogyi 
László Gábor. Az esemény 
sokszínűségét az irodalom 
is gazdagította: a jelenlévők 
meghallgathatták Ács Tamás, 
a soproni Petőfi Sándor Szín-
ház színművészének zenés 
irodalmi előadását, A bor di-
csérete címmel. A kulturális 
és egyben kulináris időutazás 
a cigány eredetmítoszoktól 
Heltai Gáspár, Csokonai Vitéz 
Mihály, Vörösmarty Mihály és 
Petőfi Sándor „boros” versein 
át egészen napjainkig kalau-
zolta az érdeklődőket a nemes 
nedű vonzásában.

A képzőművészet és a bor 
dicsérete Vámospércsen

Február 22-én került 
sor az immáron XXIX. 
Vámospércsi Borverseny-
re a Művelődési Ház és 
Könyvtár színháztermé-
ben. A mustrát Sándor Sán-
dor alpolgármester nyitot-
ta meg, majd felnyíltak az 
üvegek, koccantak a poha-
rak és általános jókedv lett 
úrrá versenyzőkön, fellé-
pőkön és érdeklődőkön 
egyaránt. A versenyen 21 
bor szállt ringbe, 21 túl-
élő (a tavaszi fagy, majd a 
perzselő hőség jelentős 
kárt okozott a szőlőültet-
vényekben). Az bizonyos, 
hogy a zsűri – Pető József 
borszakértő, elnök; Huszti 
János (Kertbarát Kör), La-
katos József képviselő és 
Sándor Sándor alpolgár-
mester – ítélethozatal előtt 
mind a 21 nedűt végigkós-
tolta és értékelte típus, cu-
kortartalom, illat, érlelés és 
tisztaság alapján. Vörösbor 
kategóriában Nagy István 
bora győzött, míg Holhós 
Ferenc második, Dankó Ta-
más pedig harmadik díjat 
nyert. Fehérbor kategóriá-
ban Csuth Imre diadalmas-
kodott, Pál János itala lelt 

otthonra a képzeletbeli do-
bogó második fokán, Nagy 
Istváné pedig bronzérmes 
lett. Rozé kategóriában kü-
löndíjban részesült Dankó 
Tamás, vendégbor kategó-
riában pedig Szegedi Ti-
bor. A bortermelők mellett 
a háziasszonyok is kitettek 
magukért és összemérték 
különleges borkorcsolyái-
kat. A különverseny során 
Dankó Boglárka kenyér-
lángosa és Szabó Erzsébet 
tepertős pogácsája aratta 
az ízlelőbimbók legna-
gyobb tetszését. A kósto-

lási fázisokat Hüse Krisz-
tina és Ladányi Benedek 
gyimesi népdalcsokra, a 
Bíborkadarka Néptánccso-
port szilágysági és dél-al-
földi tánccsokra, valamint 
a Vámospércsi Népdalkör 
bordal-csokra tette él-
ményszerűbbé. Szókraté-
szé a mondás, miszerint: 
„A bor elaltatja a férfiak 
lelkében a fájdalmat, mint 
a mandragóra az embe-
reket, és lángra gyújtja a 
vidámságot, mit a tűz az 
olajat.” 

Egy korty híján harminc!
Hamvazó szerda előtti 

délután mintegy 60 fő részé-
re szerveztük hagyományos 
farsangi télűző mulatságun-
kat a Szociális Szolgáltató 
Központban. Pigniczki Mó-
nika intézményvezető beve-
zetője után Ménes Andrea 
polgármesternő köszön-
tötte időseinket. Rendez-
vényünket megtisztelték 
jelenlétükkel Sándor Sándor 
és Somogyi László Gábor al-
polgármester urak is. A hely-
színt idén is a klubtagok és a 
dolgozóink által színesen, al-
kalomhoz illően feldíszített 
ebédlő helyiség biztosította. 
A Nappali Klub tagjai verses-
zenés vidám kis műsorral 
kedveskedtek, mely azonnal 
megteremtette a jó hangula-
tot. A Vámospércsi Pircsike 
Közművelődési Egyesület 
Színjátszó Társulata három 
tréfás bohózattal is megne-
vettette a nagyérdeműt. A 
repertoárból nem hiányoz-
hatott lakóink bemutatkozá-
sa sem. Szalontai Erzsébet 
farsangi versét Lutsch Gyuri 
– mint kukta – mondóká-
ja követte. Idén nagy örö-
münkre egyre többen vállal-
koztak arra, hogy valamilyen 

jelmezt öltsenek magukra. 
Kissné Rózsika néni Piroska 
és a farkas meséjéből indít-
tatva Piroskának öltözött. 
Gyarmatiné Jolika néni a 
Tavasz tündér, míg Guba 
Feri bácsi a király, Szilágyi 
Jóska bácsi Julius Caesar, 
Ifj. Nagy Józsi pedig a kram-
pusz bőrébe bújtak. Baginé 
Erzsike néni gondoskodott 
mindnyájunk egészségi álla-
potáról, hisz ő nővérkének 
öltözött be. A tartalmas mű-
sorok láttán az étvágyunk 
is megjött. Molnár Jenőné 
Gyöngyike, valamint a Klub 
tagjai gondoskodtak arról, 

hogy a farsangi fánk és cső-
röge megfelelő mennyiség-
ben rendelkezésre álljon a fi-
nom citromos tea, és forralt 
bor mellé. A jókedvről Tarr 
Imre gondoskodott, aki év-
ről évre visszatérő harmoni-
kásként már-már családtag-
nak számít. Úgy gondolom, 
mi megtettünk mindent an-
nak érdekében, hogy a telet 
elbúcsúztassuk, és jöjjön a 
tavasz. A többi már nem raj-
tunk múlik.

Polgárné Nagy Elvira
szakmai egységvezető

Farsangolás idősebbek módjára

Autográf – Kortársak 
kézzel címmel nyílik kiállí-
tás városunkban a Költészet 
Napjához kapcsolódva Balla 
Zsófia, Michael Donhauser, 
Gálfalvi György, György Pé-
ter, Kemény István, Kovács 
András Ferenc, Markó Béla, 
Nádas Péter, Nádasdy Ádám, 
Szőcs Géza és Szőcs Petra 
eredeti kézirataiból. „A hi-
vatalos definíció szerint az 
autográf kézirat olyan ere-
deti, saját kézzel írt szöveg, 
melynek szerzője jelentős, 
neves személy. A szerzők 
Kossuth- és József Attila-díja-
sok, a kortárs művészeti élet 

meghatározó személyiségei. 
Olyan műveiket választot-
tam, amelyek valamilyen 
módon kapcsolatba hozha-
tók a nemzeti összetartozás 
tematikájával is. Örömmel 
adták tollal papírra rögzített 
írásaikat a legkisebb hajdú-
városnak. Vámospércsen 
igyekszünk közel hozni a 
világot az itt élőkhöz; abban 
bízunk, hogy ez a gyűjte-
mény és a hozzá kapcsolódó 
– Somogyi László Gábor által 
megálmodott – interaktív ki-
állítás is ezt a célt szolgálja” 
– nyilatkozta Korpa Tamás, a 
gyűjtemény kurátora.

Kortárs klasszikusok 
kéziratai Vámospércsen

A vitéz közalkalmazott 
címmel látott napvilágot Ha-
lász Margit új könyve a Kor-
társ Kiadó gondozásában. 
Díszpolgárunk tizenharma-
dik kötete tárcák és rövi-
debb írások gyűjteménye. E  
tárcák hősnője mindennap-
jaink flaszterén bóklászik: 
olykor egy veszteglő troli-
ban szorong a többi utassal, 
új bevásárlókocsira, „banya-
tankra”, málnára, békére, 
Skóciára vágyva, máskor a 
gyerekkor kincseit, régvolt 
alakjait idézi fel magában 
a tanári szoba csendjében. 
Szóljon bár a humor, a derű, 
a remény vagy éppen a drá-
ma, a kétségbeesés nyelvén, 
szavai közé mindig odaszö-

vi azt az aranyfonalat, ami 
közös hajlékunkba, a mesé-
be vezet haza minket, hall-
gatóit. S onnan kitekintve 
máris otthonosabb a világ. 
Halász Margit ekként vall 
A vitéz közalkalmazottról: 
„Volt egyszer egy szegény 
közalkalmazott, aki beleun-
ván szürke hétköznapjaiba, 
utazni indult. Nem titok, ez 
a közalkalmazott én voltam. 
Bejártam ungot-berket, Bu-
dapestet és a nagyvilágot. 
Még a gyermekkoromba is 
visszamentem. Láttam ezt, 
azt, amazt. Bicikliztem, met-
róztam, gyalogoltam, repül-
tem. Ámultam. Bámultam. 
Mosolyogtam. Vicsorogtam. 
Aztán hetvenhét napon át 

megállás nélkül írtam. Hogy 
mindez igaz-e vagy sem, ki 
tudná azt megmondani? 
Novellákat és regényeket 
írtam éveken át. Nem is na-
gyon tudtam, mi az a tárca 
a fogalom meghatározásán 

kívül. Aztán évekkel ezelőtt 
felkértek, hogy írjak a Sza-
bad Földbe, majd a Magyar 
Nemzetbe tárcákat. Nagyon 
jó iskola volt, mert íróként 
szigorúságra, józanságra, 
precizitásra késztetett.”

Megjelent Halász Margit új könyve
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