
Fontos bejelentéssel 
készült november 12-én, 
a Szociális Munka Napján 
kiadott közleményében 
Ménes Andrea polgármes-
ter. A bejelentés értelmé-
ben Vámospércs Városi 
Önkormányzat minden 
szociális szférában dolgo-
zó munkatársát 100.000 

forint jutalomban részesí-
ti. „Ma, a Szociális Munka 
Napján köszönjük meg 
kitartó munkátokat! Kö-
szönet a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat-
ban, a Szociális Szolgáltató 
Központban dolgozóknak, 
a házi segítségnyújtóknak 
és mindazoknak, akik azon 

fáradoznak, hogy a város-
unkban élő rászorulók éle-
tét, mindennapjait kicsit él-
hetőbbé, szebbé tegyék! A 
járványhelyzet új kihívások 
elé állított benneteket is, 
amelyben az eddigi tapasz-
talatok alapján derekasan 
helytálltatok! Vámospércs 
hálás nektek” – fogalmazott 
a városvezető. Vámospércs 
Városi Önkormányzat ön-
erejéből finanszírozza a 
Széchenyi Pihenőkártyára 
folyósított összeget. Ma-
gyarország Kormánya még 
2020. márciusában jelentet-
te be, hogy 170 ezer egész-
ségügyi dolgozó részesül 
egyszeri bruttó 500.000 
forintos jutalomban, a ko-
ronavírus elleni védeke-
zésben nyújtott kimagasló 
munkája elismeréseként.

Debrecen Város Csokonai-
díja elismerést Debrecen Me-
gyei Jogú Város képviselő tes-
tülete a kulturális élet, az iro-
dalom, a művészetek terén 
kimagasló alkotó tevékenysé-
gért; a társadalomtudomány-
ok, a közművelődés területén 
éveken keresztül maradandó 
értékeket teremtő kiemelke-
dő munkáért; valamint átfo-
gó életmű elismeréseként 
adományoz. A közgyűlés 
ez évben Debrecen Város 
Csokonai-díja elismerő díjat 
adományozott H. Csongrády 
Márta Vámospércs Város-
ért-díjas fotóművésznek. H. 
Csongrády Márta, aki kezdet-
től fogva művészeti vezetője 
a városunkban működő Mű-
vésznők Nemzetközi Alkotó-
táborának, muzeológusként 
és etnográfusként végzett 
a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen. Harmincöt évig 
a Kenézy Gyula Kórház és 
Rendelőintézetben dolgo-

zott tudományos munkatárs-
ként. Megalapította a Kenézy 
Galériát, valamint szervezte 
a DOTE Gyermekkliniká-
ján alakult Baby Galériát. 
Többször szere-
pelt munkáival 
Debrecen japán 
testvérvárosában, 
Toyamában, va-
lamint Toyama 
a cívisvárosban 
megrendezett ki-
állításain. Debre-
cen művészeivel 
csoportos kiállí-
tásokon szerepelt 
Kínában, Koreá-
ban és Japánban. 
„A szépséget és 
a csúnyát is meg 
kell mutatni az 
e m b e r e k n e k , 
tanulságként az 
utóbbit. A mö-
göttes dolgokat 
szeretném meg-
mutatni, de egy 

ablaküvegen is látok valami 
szépséget, ami megragad” 
– vallja H. Csongrády Márta, 
akinek szívből gratulálunk a 
jeles elismeréshez!

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

Kedves Vámospércsiek! 
Valamennyi statisztikai 

adat, az Operatív Törzs elő-
jelzése és a matematikai mo-
dellek szerint is a hazánk-
ban 2020 elején megjelent 
koronavírus második hullá-
mának tetőzése november 
végére és decemberre vár-
ható. Sokan reménykedtünk 
benne, hogy a tavaszi sike-
res védekezés, a kormány 
előremutató döntései, az 
egészségügyi dolgozók meg-
feszített küzdelme az állam-
polgári fegyelem és a közös 
összefogás elegendő lesz a 
második hullám elkerülésé-
hez, de legalábbis minima-
lizálásához. Amikor Európa 

egy rövid nyári 
időszakra felléle-
gezhetett a világ 
más pontjain, 
például az ameri-
kai kontinensen 
az USÁ-ban és 
Braziliában be-
lobbant a járvány. 
A Kormány a ta-
vaszi első hullám 
során beszerezte 
a védekezés tár-
gyi eszköztárát: 
lélegeztetőgépek 
ezres nagyság-
rendben, masz-
kok, arcpajzsok, 
overálok milliós 
számban érkez-

tek Kínából, akkor, amikor 
a legnagyobb hiánycikk-
nek számítottak, és vérre 
menő küzdelem dúlt értük 
az egyes országok között. 
Az egészségügyi dolgozók 
mellett pedagógusok, szoci-
ális munkások, kereskedők, 
közlekedési alkalmazottak, 
önkormányzati dolgozók 
vállvetve dolgoztak előbb 
azért, hogy az ország ne 
álljon le teljes mértékben, 
utóbb azért, hogy újra tud-
jon indulni az élet és a gaz-
daság. 

Az őszi, hagyományosan 
is vírusos időszak sajnos 
nem az enyhülést hozta el…  
Ezért a kormány megfogad-

va a járványügyi szakem-
berek és az Operatív Törzs 
ajánlásait több lépcsőben 
vezetett be óvintézkedése-
ket. Előbb enyhe korláto-
zásokat, majd következtek 
a szigorúbbak is: kijárási 
tilalom este nyolc óra és 
reggel öt óra között; az üz-
letek nyitvatartási idejének 
csökkentése; rendezvény-
tilalom; éttermek, könyvtá-
rak, múzeumok, színházak 
bezárása; digitális oktatás a 
felsőoktatási intézmények-
ben és a középiskolákban, 
zárt kapus sportesemények. 
Ne feledjük, mostani tudá-
sunk szerint a szigorú kor-
látozások csupán egy hó-
napig lesznek érvényben, 
amennyiben hatásuk vissza-
igazolódik, és a fertőzöttek 
számát sikerül kordában 
tartani. Mindeközben a kör-
nyező országokban – főként 
Ausztriában és Romániában 
– a miénktől jóval súlyosabb 
egészségügyi helyzetet jóval 
súlyosabb megszorítások 
követnek. 

Szeretném hálámat ez-
úton is kifejezni a frontvo-
nalban szolgálatot teljesítő 
orvosoknak, ápolóknak, 
asszisztenseknek, kórház-
parancsnokoknak. Büszke 
vagyok arra, hogy helyi szin-
ten is nagy összefogással és 
önfegyelemmel el tudtuk 

látni új önkormányzati fel-
adatainkat, biztonságban 
tudhatjuk időseinket és 
gyerekeinket, kölcsönösen 
vigyázunk elesettjeinkre! 
A városi önkormányzathoz 
kötődő intézmények veze-
tőivel folyamatosan egyez-
tetek, vizsgáljuk a megol-
dandó feladatokat, szemünk 
előtt az emberélet óvásának 
szentsége lebeg. A Városi 
Önkormányzatnál rendkí-
vüli működést rendeltem 
el, aminek értelmében az 
ügyfélfogadás november 
9-től szünetel. 

A Vámospércs – Kistérsé-
gi Rendelőintézetben előze-
tes időpontfoglalás alapján 
a szakrendelések (a sebé-
szet kivételével) működ-
nek. A betegek érkezése és 
távozása külön bejáratokon 
történik ezzel is csökkentve 
a betegek érintkezését. Az 
intézmény területén csak 
szabályosan viselt maszk-
ban lehet tartózkodni, az 
épületet folyamatosan fer-
tőtlenítik.

A Vámospércsi Szociális 
Szolgáltató Központban, 
az idősek védelme érdeké-
ben már 2020. augusztus 
18. napjával kezdődően lá-
togatási és kijárási tilalom 
lépett életbe. Az intézmény 
területére csak a dolgozók 
léphetnek be a megfelelő 

higiéniai szabályok betartá-
sával. Az udvarra csak a Tá-
mogató Szolgálat gépjármű-
ve hajthat be, fertőtlenítést 
követően. A bentlakásos 
intézmény lakói hozzátar-
tozóikkal, ismerőseikkel, 
a látogatási tilalom vissza-
vonásáig csak telefonon, 
illetve interneten keresztül 
tarthatják a kapcsolatot. Az 
eljárási rend alapján a ho-
zott csomagok csak fertőt-
lenítés után kerülhetnek a 
lakókhoz.

A szociális étkeztetést 
igénybe vevők részére az 
Élelmezési Intézmény az 
étkeztetést kiszállítással 
biztosítja, mivel ezen ellá-
tottak fokozott kockázatnak 
vannak kitéve az életkoruk 
miatt.

 A Vámospércsi 
Óvoda és Minibölcsőde no-
vember 23-tól ügyeleti rend-
ben működik, aminek értel-
mében az intézmény azokat 
az egészséges gyermekeket 
fogadja, akiknek elhelyezé-
sét a szülők semmilyen mó-
don nem tudják megoldani.

A Vámospércsi Mátyás Ki-
rály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Intézmény 
esetében az intézménybe 
lépő diákok, pedagógusok 
és alkalmazottak orrot és 
szájat egyaránt eltakaró 
maszkot viselnek a közös-

ségi terekben; belépéskor 
hőmérséklet mérés és kéz-
fertőtlenítés történik; a cso-
portbontásban tartott tan-
órákon a pedagógusoknak 
kötelező, a diákok részére 
javasolt a maszk viselése. Az 
intézmény területére csak 
a pedagógusok, tanulók, 
technikai személyzet lép-
het be. A tanítási idő végén 
külön szakaszolva engedjük 
haza a diákokat, elkerülve a 
torlódást és a csoportok ke-
veredését.

Felelős állampolgárként 
továbbra is az lesz a legfon-
tosabb teendőnk, hogy be-
tartsuk a 

távolságtartást, a maszk-
viselést, a kézmosást, és 
hogy kövessük az aktuális 
járványügyi intézkedéseket. 
Hiszem, hogy egyre inkább 
a mindennapjaink szerves 
és tudatosabb részévé vá-
lik az önmagunkért, csalá-
dunkért, embertársainkért, 
mindannyiunk biztonságá-
ért érzett felelősség. A tel-
jes esztendő erre tanít és 
sarkall bennünket. 2020 ad-
venti időszakában, az örök 
és megszabadító várakozás 
idején még érvényeseb-
ben szól: együtt vagyunk, 
Vámospércs!

Ménes Andrea
polgármester

Cél a szociális dolgozók 
megbecsülése

H. Csongrády Márta Csokonai-díjas!



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. október 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 56 560
Ifj. Sós János 8332013429 4289 Vámospércs, Temető utca 7. 165 025
Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs, Acsádi utca 7. 131 771
Id. Menyhért András 8363750972 4287 Vámospércs, Víg utca 5. 96 787

Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán utca 85/A. 63 250

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom utca 634 975
Poppelmajer János 8431901160 4287 Vámospércs, Víg utca 24. 56 140
Kozáp Sándor 8390520443 4287 Vámospércs, Tulipán utca 23. 54 944
Ifj. Szörny Ottó 8367383990 4287 Vámospércs, Malom utca 11. 52 500
Horváth Antal 8358600739 4287 Vámospércs, Acsádi utca 15. 50 700

Összesen: 1 362 652

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. október 31-ei állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

SUN-SOLAR GREEN KFT. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 487 783
BALOGH VÁMOS TRANS 
KFT. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Árpád 

u. 75. 464 550

CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4289 Vámospércs, Béke u. 5. 477 409

Összesen: 1 429 742

Házasságkötések:
Laiber erik Martin és Varga kataLin

bot János és kiss Zsanett

Madár erik és Weidisch edit

Akik már nincsenek közöttünk:
sZiLágyi Margit (tóth Margit)

PoLgár iMréné (hunyadi róZa iLona)
sZeMán györgyné (cZegLédi Margit)

Fónai Jenő LaJosné (Lakatos erzsébet)
MedVe JóZsef

sZücs andrásné (budaháZy kLára)
MéhésZ LaJos

deMJén sándor

PóLyik sándorné (PoLgár Piroska)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Tisztelt Lakosok!

A már meglévő kutak vízjogi engedélyezésével összefüggés-
ben a korábbi jogszabályi előírás szerint valamennyi kutat enge-
délyeztetni kellett, a vízjogi bírság elkerülése miatt legkésőbb 
2020. december 31-ig. 2020. május 19. napján elfogadta az Or-
szággyűlés „az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erő-
sítő módosításáról” szóló 2020. évi XXXI. törvényt, amely szerint 
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki az enge-
dély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemelte-
tett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény (kút) víz-
jogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig 
kérelmezi. Összefoglalva tehát a korábbi jogszabályi határidőt 
(2020. december 31.) három évvel elhalasztotta a jogalkotó, így 
a bírság megelőzése érdekében az engedélyeztetésre 2023. de-
cember 31-ig van mód. Kérdés vagy engedélyeztetés kapcsán 
továbbra is állunk a lakosság szíves rendelkezésére a 06-52/591-
513-as telefonszámon, vagy az epiteshatosag@vamospercs.hu 
e-mail címen

Kanyóné Papp Klára
jegyző

e g y h á z i  h í r e k
A fokozódó vírushelyzetre való tekintettel a kormányzat dön-

tésével összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsina-
ta nem javasolja istentiszteletek és egyéb egyházi alkalmak meg-
tartását. Ennek megfelelően a Vámospércsi Református Egyház-
község alkalmai is szünetelnek. Ebben a nehéz, próbatételekkel 
tarkított helyzetben gyülekezetünk a tavaszi járványhelyzethez 
hasonlóan online istentiszteletekkel jelentkezik az egyházköz-
ség facebook oldalán. Hálásan köszönjük minden kedves ada-
kozó testvérünk támogatását is, akik ebben a nem mindenna-
pi időben is szívükön viselik a gyülekezet életét, fenntartását. 
Mindennél fontosabb most a közös imádság, elcsendesedés, 
Isten elé állás. Hordozzuk egymást továbbra is imádságainkban, 
kérve Istenünk könyörülő kegyelmét, megtartó erejét betegek, 
orvosok, ápolók, szociális dolgozók, gyászolók, pedagógusok, 
diákok és minden embertársunk életébe! „Semmiért se aggód-
jatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hála-
adással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, 
mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 
gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6-7)

Komor Csaba
református lelkipásztor

Rendkívüli működés

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus fertő-
zés terjedésének megelőzése érdekében a Polgármesteri Hiva-
talban (4287 Vámospércs, Béke u. 1., és Nagy u. 4. sz., (beleértve 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodáját is) az ügyfélfoga-
dás szünetel. 2020. november 9. napjától határozatlan időtartam-
ra – a korlátozás visszavonásáig rendkívüli működést rendelek 
el. Az előre nem látható halaszthatatlan ügyek (halálozás, anya-
könyvezés, katasztrófa helyzet stb.) intézése ügyeleti rendszer-
ben történik, az alábbi telefonszámon. +36-20-268-7844. Kérjük 
a Tisztelt ügyfeleket, hogy kérelmeiket elsősorban elektroniku-
san szíveskedjenek benyújtani, az info@vamospercs.hu e-mail 
címen. Szociális ügyekben a +36-52-591-510-es számon tudunk 
felvilágosítást nyújtani. A szükséges nyomtatványok átvételére 
és a kérelmek benyújtására a Hivatal főbejáratánál biztosítunk 
lehetőséget! Helyi adó ügyekben a +36-52-591-015 telefonszá-
mon nyújtunk tájékoztatást! Postai úton: Vámospércs Városi 
Önkormányzat (4287 Vámospércs, Béke u. 1.) Személyes ügyfél-
fogadás: az ügyfeleknek az ügyintézővel előzetesen telefonon 
szükséges időpontot egyeztetni. Személyes ügyintézésre kizáró-
lag az egyeztetett időpontban kerülhet sor. A Titkárság minden 
nap: 8,00-12,00 óráig az (52) 591-503, 12,30-16,00 óráig a (20) 
251-08-05 számon érhető el.

A 8,00-12,00 óráig hívható telefonszámok az alábbiak:
Anyakönyvi ügyintézés: (20) 268-78-44
Szociális ügyintézés: (52) 591-510, (20) 251-06-50
Munkaügyi ügyintézés: (52) 591-509, (20) 251-0687
Városfejlesztési és műszaki ügyintézés: (52) 591-513 
Városüzemeltetési ügyintézés: (52) 591-512 
Pénzügyi ügyintézés: (52) 591-000, (52) 591-001 

Ménes Andrea
polgármester

Pályázati felhívás önkormányzati 
tulajdonú lakások bérbeadására!

Vámospércs Városi Önkormányzathoz a Vámospércs, Pacsirta 
utca 25. szám alatti 18 lakásos önkormányzati bérház lakásainak 
bérlésével kapcsolatos pályázatok folyamatosan benyújthatóak. 
A pályázati dokumentáció, illetve a részletes feltételek a www.
vamospercs.hu oldalon a Városháza/Hivatali ügyintézés/Letölt-
hető dokumentumok között található.

A Debreceni Vízmű Zrt. közleménye

Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy a vámospércsi 
információs irodánk nyitva tartása határozatlan ideig szünetel, 
tekintettel a Vámospércsi Polgármesteri Hivatal épületében be-
vezetett rendkívüli működési rendre. Felhívjuk szíves figyelmü-
ket, hogy elektronikus csatornán (ugyfelszolgalat@debreceni-
vizmu.hu) is kereshetik társaságunkat megrendeléseikkel, érte-
sítési cím, mérőállás, felhasználó személyében történő változás 
és egyéb bejelentéseikkel. A felmerülő kérdéseiket, bejelenté-
seiket az alábbi elérhetőségeken is fogadjuk: Debreceni Ügyfél-
fogadási Iroda (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., telefon: 06-52-
513-506). Ügyfélfogadás ideje: hétfőn, kedden és szerdán 8 óra 
és 15 óra között, csütörtökön 8 óra és 19 óra között, pénteken 7 
óra és 13 óra között.

Közérdekű tájékoztatás

Tájékoztatjuk látogatóinkat és olvasóinkat, hogy a Kormány 
484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelete alapján tilos a muzeá-
lis intézmények, a nyilvános könyvtári ellátást biztosító 
intézmények, kép- és hangarchívumok, közművelődési 
intézmények, közösségi színterek és integrált kulturális in-
tézmények látogatása és az ott tartózkodás (a foglalkoztatottak 
kivételével). A rendelet visszavonásig hatályos. Információ: 06-
52-591-10-38.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Fintorgó-toborzó!

Továbbra is várja leendő tagjai jelentkezését a Fintorgó Gyer-
mekszínjátszó Csoport! A csoport tagjai különböző korúak, 
első osztálytól egészen a nyolcadik évfolyamig. A drámajáték 
segítségével a gyerekek önkifejezése, gondolkodáskészsége, ko-
operatív készsége fejlődik, melynek hatására az iskolai életben 
könnyebben megállják helyüket. A színjátszóra járó gyerekek 
kimagasló eredményeket érnek el a helyi, megyei, sőt az orszá-
gos vers- és prózamondó versenyeken is. A csoport erőssége 
a rugalmasság, a jó alkalmazkodóképesség, egymás szeretete 
és tisztelete. Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges: 
somogyilaszlogabor@gmail.com, 06-20-5766555.

Döntőben a Vámospércsi Népdalkör!

A Vass Lajos Népzenei Szövetség idén is megrendezi a Vass 
Lajos Népzenei Találkozót és Versenyt a Kárpát–medencében 
élő valamennyi magyar, valamint a határon belül élő nemzeti-
ségi népdalkörök, zenei csoportok, szóló énekesek, hangszeres 
szólisták számára „Hagyományos régiók, régiók hagyománya” 
címmel. Hagyományos helyszíni bemutatókkal tavasszal lett 
volna esedékes a középdöntők regionális megrendezése. Ezt a 
sors, pontosabban a koronavírus-járvány felül írta. A versenyek 
időpontja átkerült őszre és a hagyományos helyszíni bemuta-
tókat kiegészítették online nevezési lehetőséggel (ez utóbbi 
során mozgókép formájában kellett rögzíteni a produkciót.) 
A Vámospércsi Népdalkör is az online versenyzést választot-
ta. Örömmel gratulálunk Szabó Mihályné csoportvezetőnek, 
hiszen a Népdalkör hajdúsági dalcsokrával bekerült az orszá-
gos döntőbe! A csoport középdöntőbe beküldött felvételét a 
Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalán 
tettük közzé, ezzel lehetővé vált, hogy a műsort széles körben 
minden érdeklődő megtekinthesse. A felvételt Szilágyi Ákos ké-
szítette.

Tűzvarázsló Tűzijátékbolt

Vámospércs, Irinyi János utca 24 szám alatt.

Tűzijáték, parti kellék, játék-ajándék, egész 
évben széles választékban.

173/2011-es kormányrendelet értelmében 
egész évben felhasználható tűzijátékok 

nemcsak a szilveszteri időszakban!

Nyitvatartás: Előzetes egyeztetés alapján!

Telefonszám:  0630/6052926

                          0620/4059852

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Szilágyi Margit (tóth Margit)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Polgár iMréné (hunyadi róza ilona)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

SzeMán györgyné (Czeglédi Margit)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Medve JózSef

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

SzüCS andráSné (Budaházy Klára)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

MéhéSz laJoS

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

deMJén Sándor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

PólyiK Sándorné (Polgár PiroSKa)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak



November 14-én, a 
piliscsabai temetőben, re-
formátus szertartás szerint 
helyezték örök nyugalomra 
Szőcs Géza József Attila- és 
Kossuth-díjas írót, költőt, ko-
rábbi kulturális államtitkárt, 

Orbán Viktor miniszterelnök 
kulturális főtanácsadóját. 
Szőcs Géza – aki 1953-ban 
született Marosvásárhelyen 
és élete jelentős részét Ko-
lozsváron töltötte – a Nicolae 
Ceaușescu diktátor nevével 

fémjelzett romániai kommu-
nizmus félelmet nem ismerő 
bírálója volt, akit több ízben 
életveszélyesen bántalmazott 
a román titkosrendőrség, a 
Szekuritáte. Többedmagával 
szerkesztette a kor viszonyai 
között egyedülálló rendszer-
kritikus Ellenpontok című 
szamizdat lapot. Sütő András 
jóvoltából a nagytekintélyű 
nemzetközi kulturális elisme-
rés, a Herder-díj ösztöndíjasa-
ként Bécsben tölthetett egy 
évet az 1970-es évek végén, 
közben bejárta Európa és 
az Egyesült Államok számos 
nagyvárosát, kapcsolatokat 
épített, megismerkedett a 
magyar emigráció jelentős 
alakjaival. Romániába visz-
szatérve lehetőségei egyre 
szűkültek, egyre több jel 
mutatott arra, hogy politikai 
gyilkosság áldozata lesz. Szé-
leskörű nemzetközi nyomás 
hatására 1986-ban emigrálha-
tott Svájcba, ekkortól kezdve 
innen, 1989-től Budapestről 
szervezte a demokratikus el-
lenállás platformjait. A romá-
niai rendszerváltást követően 

az RMDSZ (Romániai Magyar 
Demokratikus Szövetség) 
főtitkára, majd politikai alel-
nöke, ezt követően a román 
parlament szenátora lett. 
2010-ben Orbán Viktor mi-
niszterelnök őt kérte fel a kul-
turális államtitkári feladatok 
ellátására. 2012-től miniszter-
elnöki főtanácsosként, és az 
egyik jelentős magyarországi 
irodalmi szervezet, a Magyar 
PEN Club elnökeként tevé-
kenykedett. Nevéhez kötődik 
az alternatív irodalmi Nobel-
díjként is emlegetett Janus 
Pannonius Költészeti Nagydíj 
megalapítása. Szőcs Gézának 
mintegy harminc könyve je-
lent meg, ezek harmada ide-
gen nyelveken. A piliscsabai 
temetőben Orbán Viktor 
miniszterelnök, Orbán János 
Dénes Babérkoszorú-díjas 
költő, Szőcs Petra, a költő lá-
nya, filmrendező, valamint 
Korpa Tamás Gérecz Attila-
díjas költő búcsúztatta.

„Nehéz elköszönni Szőcs 
Gézától. Több voltál, mint 
barát, mentor, sztratégosz, ta-
nár, intellektuális életmentő, 

több voltál költőnél, politi-
kusnál, tanácsadónál, közéle-
ti személyiségnél. – fogalma-
zott Orbán Viktor, majd így 
folytatta: „Mindig többet kap-
tam, mint amit vártam tőle. 
Szőcs Géza jövő idejű barát 
volt, soha nem tudott pihen-
ni. Minden megbeszélésre 
zsáknyi ötlettel érkezett. A 
legjobb munkaadóm volt, már 
most hiányoznak a rám kirótt 
penzumai. Azt a különleges 
világot, amit magában hor-
dott, mély és pontos erkölcsi 
érzékkel épített föl. Mindig a 
nemzet és a haza számára leg-
jobb elképzeléseit választotta 
ki. Vannak emberek, akiket 
semmilyen skatulyába nem 
lehet besámfázni, Szőcs Géza 
Szőcs Géza volt. Mértéke föld 
és ég közötti, a gravitáció 
nem húzta le, nem járt, szinte 
lebegett robusztus alakja elle-
nére.”

Korpa Tamás, aki a fiatal pá-
lyatársak nevében búcsúzott, 
személyes élmények feleleve-
nítése mellett a költő irodal-
mi nagyságát hangsúlyozta: 
„Szőcs Géza kivételes tehetsé-

gű költő volt, aki tálentumait 
élete során megőrizte, gya-
rapította, nagyhatású verses-
könyvek sokaságában tette 
közkinccsé. Már indulása, 
majd első kötetei is valóságos 
paradigmaváltást jelentettek 
a romániai magyar költészet-
ben, mind az idősebb, mind 
a fiatalabb generációkat ins-
pirálta, hatása korántsem 
lokális volt csupán, messze 
túlterjedt a költői iskolákon, 
műhelyeken és az országha-
tárokon. Szabadság, spiclik, 
dörzspapír, sétatéri hattyú-
szárny, gyönyörűen viharvert, 
tengersós kabát, húsz méter 
hosszú sál, olyan szépen el-
rendezve, mint egy kinyílt, 
zuhanó ejtőernyő, albatrosz, 
indián szavak, albatrosz, spic-
lik, dörzspapír, indián szavak 
a rádióban, szabadság, befala-
zott lábnyomok. Homokóra, 
mely szüntelenül, megállás 
nélkül forog, folyton pereg. 
Nyugodj békében, a boldog 
feltámadás reménye alatt.” 
Szőcs Géza halálát a korona-
vírus következtében fellépő 
szövődmények okozták.

Búcsú Szőcs Gézától

Az elmúlt három év-
tizedben a VÁMOSGÉP 
világszínvonalú gép- és 
acélszerkezetgyártó- és be-
szállító céggé, nem melles-
leg környékünk legnagyobb 
munkáltatójává vált. A céget 
2017 óta vezető Fábián At-
tilát a VÁMOSGÉP aktuális 
koncepciójáról, vezetői hit-
vallásáról, a világjárvány je-
lentette kihívásokról.

Vámospércsi Hírek: Né-
met Béla igazgató urat követ-
te a VÁMOSGÉP élén. Volt már 
korábban is kapcsolata a cég-
gel? Mesélne a VÁMOSGÉP ve-
zetését megelőző életútjáról?

Fábián Attila: Középisko-
lai tanulóként a nyári gyakor-
latokat töltöttem az akkor szár-
nyait bontogató VÁMOSGÉP 
Kft-nél. Ezt követően a tény-
leges munkát 2001-ben kezd-
tem a Társaságnál gyártás-
technológus munkakörben. 
Soha nem elégedtem meg 
azzal, hogy „csak” elméletben 
tervezzem a gyártást. Ha volt 
időm rá – néha munkaidő 
után –, az általam elkészített 
vágóprogrammal le is gyár-
tottam a plazma- vagy lézervá-
gó gépeken az alkatrészeket. 
Emellett nyelvet tanultam, így 
egy idő után abban a helyzet-
ben találtam magam, hogy 
én vagyok az elsőszámú ve-
vői kapcsolattartó. Az akkori 
közvetlen vezetőm nyugdíjba 
vonulását követően elérhető-
vé vált a műszaki vezetői po-
zíció. Négy évig irányítottam 
a Társaság krémjét jelentő 
mérnöki csapatot, ekkor nyílt 
lehetőségem – a tulajdonosok 
jóvoltából – az ügyvezetői po-
zíció betöltésére. Nagy kihívás 
Német úr pótlása, hiszen hu-
szonöt éven keresztül vezette 
sikeresen a vállalatot.

Vámospércsi Hírek: Ha a 
VÁMOSGÉP jelenlegi profilját 
kellene röviden ismertetnie, 
mi volna az?

Fábián Attila: Ha tény-
leg röviden kell megfogal-
mazom, akkor úgy mon-
danám, hogy jelenleg a 
VÁMOSGÉP Kft világszínvo-
nalú acélszerkezetgyártó a 
mezőgazdasági és földmunka 
gépalkatrészek területén, épp 
úgy, mint ahogyan a főcím-
ben említette. Emellett helyi 
vállalkozásként kiszolgáljuk a 
környező települések gazdál-
kodóinak, illetve a lakosság ki-
sebb-nagyobb részének alkat-
részigényeit is. Remélve, hogy 
jó hírünket viszik.

Vámospércsi Hírek: Meg-
osztaná az olvasókkal szak-
mai és vezetői hitvallását? 
Ön szerint mikben áll a siker 
és a sikeresség titka?

Fábián Attila: Természe-
tesen a kitartó munkában. A 
szorgalomban és a követke-
zetesen végzett munkában hi-
szek, meggyőződésem, hogy 
nem létezik tartósan kiemel-
kedő teljesítmény szorgalom 
nélkül, legyen szó az élet bár-
mely területéről.  Nagyon fon-
tosnak tartom a következetes 
és őszinte kommunikációt 
mind az alkalmazottak, mind 
a megrendelők felé, valamint 
azt, hogy a munkában nem 
ismerek kompromisszumot. 
És ezt a kollégáimtól is elvá-
rom. A VÁMOSGÉP Kft olyan 
közösség, melynek tagjai ké-
pesek és akarnak tenni a sike-
rért, és a közös célokért. Ez a 
sikerességünk titka! 

Vámospércsi Hírek: A 
napokban jelent meg egy iz-
galmas imázsfilm a cégről, ki-
térve arra, hogy a VÁMOSGÉP 
25 éve biztosít gyakorlati hely-
színt a szakképzésben tanuló 
diákok számára, sőt kapcsola-
tuk van a Debreceni Egyetem-
mel és a felnőttképzésben való 
részvétel sem idegen Önöktől. 
Mesélne ilyen szempontból is 
a cégről? Ha valaki Önöknél 
végzi a gyakorlati képzést, arra 

is van esélye, hogy munkavál-
lalóként tovább folytathassa 
a VÁMOSGÉP kötelékében a 
munkát?

Fábián Attila: Köszönöm 
a kérdését. Az imázsfilmet a 
pár nappal ezelőtti megjele-
nése óta már több mint hét-
százan nézték meg, annak 
pedig kifejezetten örülök, ha 
a sajtó is felfigyelt rá. Nem tit-
kolt célunk volt a kisfilmmel, 
hogy a cégnél folyó termelési 
tevékenységen túl az oktatási 
lehetőségekről is képet kap-
jon a nagyérdemű, mert talán 
erről eddig kevés információ 
volt a köztudatban. Ahogyan 
a filmben is elhangzik, a 
VÁMOSGÉP Kft. már idesto-
va 25 éve vesz részt a szakmai 
képzésben, ami eddig legin-
kább a szakmunkás tanulók 
gyakorlati oktatását jelentette 
hegesztő, lakatos és forgácso-
ló szakmákban. Ezidáig ennek 
formája leginkább az egyéni, 
termelési folyamat közben 
végzett oktatás volt, azaz a 
gyártásban részt vevő, megfe-
lelő végzettséggel és tapaszta-
lattal rendelkező szakember 
mellé egy-egy tanuló került 
beosztásra, ezáltal a szakma 
gyakorlati fortélyait a tanuló 
a termelési folyamat közben 
sajátíthatta el. 2019-ben a cég 
vezetése arról döntött, hogy 
az oktatást tanműhelyes kere-
tek közé szeretné vinni, na-
gyobb tanulói létszámmal, és 
kibővített oktatási palettával. 
Ebben az évben épült föl a kb. 
940 négyzetméteres tanmű-
helyünk, amelynek gépesíté-
se jelenleg is folyik. Terveink 
szerint 2021 elejétől a duális 
rendszerű középfokú szakmai 
oktatást már az új tanműhely-
ben tudjuk megoldani csopor-
tos formában, szakoktatói irá-
nyítással. Az általunk oktatott 
szakmák is bővültek, így hely-
színt biztosítunk a hegesztő, 
a gépi és CNC forgácsoló, az 

épület- és szerkezetlakatos, a 
gépgyártástechnológiai tech-
nikus, a gépésztechnikus és a 
logisztikai technikus szakmák 
gyakorlati oktatásának is. A du-
ális középfokú oktatás mellett 
a cég profilja lehetővé teszi a 
duális rendszerű felsőoktatás-
ban való részt vállalást is. 2017 
óta van együttműködési meg-
állapodásunk a Nyíregyházi 
Egyetemmel a duális rendsze-
rű gépészmérnöki alapképzés 
gyakorlati oktatására vonatko-
zóan. A 2021/2022-es tanévtől 
kezdődően pedig már a Deb-
receni Egyetem duális rend-
szerű műszaki menedzser 
mesterképzés ipari folyamat-
tervezés specializációján, 
valamint a szintén duális 
rendszerű gépészmérnök 
alapképzés üzemeltető-kar-
bantartó specializációján 
tanuló hallgatók számára is 
gyakorlati helyszínt tudunk 
biztosítani. A képzés duális jel-
lege abból adódik, hogy a gya-
korlati oktatás az egyetemen 
kívül, a képzési idő felében a 
VÁMOSGÉP Kft-nél történik. 
Már a korábbi években is 
megkeresett bennünket több 
felnőttképző cég azzal, hogy 
tudnánk-e az ő szakirányú 
képzéseikhez gyakorlati hely-
színt biztosítani. A csoportos 
képzésre való alkalmatosság 
hiányában eddig ezeket a 
megkereséseket el kellett uta-
sítanunk, azonban az új tan-
műhelyünk indulásával lehe-
tőségünk nyílik a felnőttképző 
cégek szakmai oktatásához 
helyszínt biztosítani, így töb-
bek között lehetőség lesz a 
cég tanműhelyében hegesztő, 
szerkezetlakatos, illetve for-
gácsoló szakképesítéseket is 
elsajátítani. Az oktatási terü-
letünk kiszélesítésének egyik 
oka a saját munkaerő után-
pótlásunk biztosítása. A jó 
szakemberre mindig szüksége 
volt, van és lesz is cégünknek. 

Aki a Vámosgép Kft-nél végzi 
a gyakorlati képzését, a sikeres 
vizsgát követően munkalehe-
tőséget ajánlunk a számára.

Vámospércsi Hírek: A 
koronavírus világjárvány 
mennyiben érinti a műkö-
désüket, beszállító körüket, 
a termékeik iránti keresletet? 
Mekkora kihívást jelent a 
VÁMOSGÉP számára? Milyen 
stratégiát dolgoztak ki erre 
az időszakra? Hogyan tud re-
agálni és tervezni egy ekkora 
volumenű cég?

Fábián Attila: Sajnos a 
járvány a mi működésünk-
re is komoly hatással van. A 
megrendelésállományunk az 
előző év rendeléséhez viszo-
nyítva megközelítőleg 30%-
kal esett vissza. Emiatt sajnos 

hozzá kellett nyúlnunk az erő-
forrásainkhoz. Segítséget je-
lentett a gazdálkodásunkban, 
hogy igénybe tudtuk venni 
Magyarország Kormánya által 
meghirdetett bértámogatást. 
Emellett természetesen óriási 
feladat a Társaság működésé-
nek fenntartása. A szükséges 
alapanyagok biztosítása, az al-
kalmazottak egészségének vé-
delme. Az elsők között dolgoz-
tunk ki egy minden részletre 
kiterjedő pandémiás tervet 
annak érdekében, hogy a mű-
ködéshez szükséges feltétele-
ket minden körülmények kö-
zött biztosítani tudjuk, hiszen 
a jórészt külföldi megrende-
lőink folyamatosan igényel-
ték és igénylik az alkatrészek 
szállítását.

„A következetesen végzett munkában hiszek”

Vámospércsi Hírek: Ho-
gyan áll a Bocskai SE a baj-
nokságban? 

Oláh Sándor: Felnőtt 
labdarúgó csapatunk az őszi 
idény vége felé a megyei első 
osztály 10. helyén tanyázik, 16 
ponttal; ifjúsági csapatunk 12. 
helyen, 11 ponttal, míg U16-os 
csapatunk jelenleg a 4. pozíci-
ót foglalja el 19 ponttal. Megyei 

III-as csapatunk a 10. helyen 
vitézkedik, 11 ponttal. Sajnos 
a Bozsik U7, U9, U11, U13-as és 
a U11-13-as futsal bajnokság a 
járvány miatt félbeszakadt.

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen módon befolyásolja a 
klub életét a vírushelyzet?

Oláh Sándor: Sajnos min-
ket is nagyban befolyásol, hi-
szen már az előző idény is cson-

ka bajnokság volt.  A vírus miatt 
március 16-án felfüggesztették 
a bajnokságot, és később sem 
indult újra. Az idei, vagyis a 
2020/21-es szezon elindult, 
de az őszi idény utólsó három 
mérkőzését már a vírushelyzet 
megzavarta. Előbb zárt kapus 
mérkőzést írtak elő, majd az 
egyesületekre bízták a folyta-
tást, természetesen az MLSZ 

útmutatása mellett. Emiatt 
több csapat lemondta a szerep-
lést. A mi esetünkben a BUSE 
és a Hajdúnánás csapata sem 
vállalta a játékot.

Vámospércsi Hírek: A 
csapatnak jelent-e extra moti-
vációt a magyar válogatott jó 
szereplése? 

Oláh Sándor: A válo-
gatott szereplését minden 

játékos – óvodásoktól a 
felnőttekig – figyelemmel 
kíséri, minden edzésen be-
szédtéma. Régen nem volt 
már ilyen eredményesen és 
meggyőzően szereplő válo-
gatottunk. Reméljük, ennek 
hatására egyre több gyerek 
akar futballozni.

Vámospércsi Hírek: Az 
elmúlt időszakban mik vol-

tak az egyesület fontosabb 
eseményei?

Oláh Sándor: 2017-ben és 
2018-ban egymás után meg-
nyertük a megyei II. osztályú 
bajnokságot, a 2018/19-es sze-
zon óta a megyei I. osztályban 
szerepelünk. Bízunk benne, 
hogy állandósítani tudjuk itt a 
jelenlétünket.

Seregszemle a Bocskai SE-nél
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Ha szemlélünk egy fát 
vagy akár csak felidézzük azt 
gondolatainkban, érezzük a 
látszólag mozdulatlan fából 
sugárzó életet, állandóságot 
és biztonságot. Természetes 
szépségét mindenki tapasztal-
hatja, ha tavasszal elsétál egy 
virágzó vadgesztenyesor előtt 
vagy végighordozza tekintetét 
a lombkoronák őszi színein. 
Az emberi lakhely elenged-
hetetlen része a fa, a virág, a 
gondozott növényzet. Külön 
jelentősége van az utcai fasor-
oknak, mert ekkor a fák cso-
portja tájképet alkot. Megtöri 
a házak monoton sorát, em-
berivé varázsolja környezetét, 
oxigéndúsító és légtisztító 
hatásuk szintén közismert: 
egyes növények olyan káros 
anyagoktól is megszabadítják 
a levegőt, mint a benzol vagy 
a formaldehid. Kéz a kézben 
jár tehát esztétikum és prakti-

kum. Vámospércs Városi Ön-
kormányzat Zöld Város Prog-
ramjában éppen ezért komoly 
szerepet szán a köztéri zöld 
övezetek gondozásának és 
újabbak kialakításának. „Sike-
res pályázati forrásokból a Ma-
rinka városrészben gőzerővel 
épül a jóléti park és jól halad 
a fák telepítése is. Az elmúlt 
hónapban rendbe raktuk a Pe-
tőfi-szobor melletti területet, 
a főtérre levendula- és rózsa-
töveket ültettünk, valamint a 
jövőbe vetett hitet kifejező 
platánfákat. A Hajdú Látoga-
tóközpont előtt csüngőakác, 
kúszó eperfa, díszcseresznye 
állnak sorfalat, a Hétpróbás 
játszótér mögött pedig egy 
mini arborétum jött létre 
platánok, juharok, tölgyek, se-
lyemakácok beültetésével. A 
piac előtt újonnan kialakított 
parkolókhoz platánok, vörös 
szilvák, vörös juharok hozzák 

majd el az árnyékot. Tavasszal 
a 48-as főútvonal belterületi 
szakaszán már tanúi lehettünk 
egy jelentősebb fásításnak.” 
– osztotta meg lapunk olva-
sóival Ménes Andrea. „A Pe-
tőfi-szobor és a világháborús 
emlékmű környékére vörös 
rózsatöveket ültettünk, amik 
szimbolizálhatják a kiontott 
vért, a mártíromságot. Amikor 
fákat, cserjéket, szép növénye-
ket látok, mindig az elképzelt 
Paradicsom jut eszembe. Ér-
demes azon munkálkodnunk, 
hogy a magunk környezeté-
ben és a köztereken is a para-
dicsomi állapotokat segítsük 
elő. Köszönjük mindazon ön-
kormányzati munkatársaknak, 
közmunkásoknak, önkénte-
seknek, akik hozzájárultak a 
parkosítási akció sikeréhez.” 
– fejezte ki háláját Somogyi 
László Gábor alpolgármester, 
a parkosítási akció tervezője.

Aki fát ültet, hisz a jövőben!
2019. november 22-én, 

Hajdú-Bihar Megye Napján 
ünnepélyes keretek kö-
zött avattuk fel a városháza 
dísztermében Vámospércs 
szülöttje, Lencz Géza pro-
fesszor, rektor portréfestmé-
nyét. Az egy évvel ezelőtti 
avatáson Ménes Andrea pol-
gármester bejelentette, hogy 
a díszterem innentől kezd-
ve minden évben egy jeles, 
Vámospércshez is kötődő 
személyiség arcképével fog 
gazdagodni. A nemes cél, 
hogy a díszterem falait repre-
zentatív történelmi arckép-
csarnok díszítse, jelképesen 
megidézve a velünk együtt 
élő, a településünk múltját 
meghatározó nagyjainkat. 
Idén, a Hajdú Látogatóköz-
pont alapításának évében, 
Bocskai István, Erdély és 
Magyarország fejedelme, a 
hajdúk patrónusa kerül az őt 
megillető, központi helyre. 
A portré alkotóját, Somogyi 
László Gábor festőművészt 
arról kérdeztük, hogy mi-
lyen érzésekkel fogott hozzá 
egy kultikus, sokak által is-
mert, de élőben sosem látott 
személy vonásainak megfes-
téséhez, és hogy mennyiben 
újította meg a fejedelem 
képi ábrázolásának hagyo-
mányát. „Megtiszteltetés egy 
önkormányzatnak vagy egy 
közgyűjteménynek festeni, 
hiszen sok emberhez érhet 
el így a kép. Első lépésként 
átnéztem az eddig fellelhe-
tő Bocskai-ábrázolásokat 
(rézkarcok, grafikák, festmé-
nyek), és részben ezekből 
próbáltam összegyúrni az ál-
talam elképzelt fejedelmet. 
A sötét, középkori, háborús 
hangulat helyett a nyitottsá-
got szerettem volna hangsú-
lyozni. A nyitott, humanista, 
reneszánsz, vallásszabadsá-
got hirdető államférfit, aki 
két világbirodalom szorítá-
sában is képes volt megóvni 
a hazát. Ezt a nyitottságot 
viszi színre a kompozíció is: 
az élénk, de nem hivalkodó 

színekkel például, aztán az-
zal, hogy a háttérben nem 
valamilyen figurális objek-
tum van (egy város vagy csa-
tatér), hanem a távlatosságot 
kifejező ég. A képről kilógó 
zászló vagy a vonuló felhők 
is viszik a gondolatainkat 
tovább, arra ösztönözve a né-
zőket, hogy ők maguk pró-
bálják kitalálni, odaképzelni 
a befejezést. A kép nem ér 
véget a kép határainál, aho-
gyan Bocskai hatása sem 
szűnik meg 1606-os földi el-
múltával, hanem napjainkig 
befolyásolja az életünket, 
hagyományainkat. Az ara-
nyozás, ezüstözés technikája 
védjegyemmé vált, ennél a 
képnél is igyekeztem a pán-
cél és szőrmebunda változó 

csillogását, a csatok, a bross 
az öv fémességét elősegíteni 
ezzel. Attól függően, hogy 
milyen napszakban, milyen 
fényviszonyok között, mi-
lyen szögből tekintünk a 
képre, másként dolgozza 
össze a szemünk a látványt. 
Bízom benne, hogy idővel ez 
a festmény is bekerül a sokat 
használt, megosztott, kiad-
ványokban szereplő Bocskai-
portrék közé, hiszen ekként 
tud élővé, elevenné válni 
– ez mindenképpen büszke-
séggel töltene el.” – fejezte 
ki reményeit Somogyi László 
Gábor. A portré 80 x 120 cm-
es, olajkép, amely idén is a 
művész, kulturális alpolgár-
mester adományaként kerül 
a város birtokába.

Bocskai a városházán

Vámospércs Városi Ön-
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő-
dési Egyesület nyílt pályá-
zatot hirdet, melynek célja 
a Hajdú Látogatóközpont 
kabalájának megtervezése! 
Ne habozz, ha van ötletet, 
elképzelésed, dobd be a 
közösbe! Célunk egy olyan 
kabalafigura elkészítése, 
amely minden korosztály 
számára jó élményt és kel-
lemes pillanatokat szerez, 
figyelemfelkeltő megjelené-

sével bárhol a társaság kö-
zéppontja lehet, valamint 
kifejezi a hajdú hagyomá-
nyok által képviselt értéke-
ket. A kabala természetesen 
lehet ember, valós állít, ki-
talált élőlény. Fontos, hogy 
színeiben jelenjenek meg a 
város szimbólumai (kék és 
fehér). A pályázatra bárki 
benyújthat pályaművet kor-
tól függetlenül, egy pályázó 
több ötlettel is jelentkezhet. 
A műveket a vamospercs.
kulturalis@gmail.com cím-

re várjuk 2020. december 
31-ig. A kabalát pontosan 
meg kell rajzolni, és egy pár 
soros leírást is mellékelni 
hozzá (mit ábrázol, miért 
ideális választás, hogyan 
kapcsolódik a hajdúkhoz). 
A legjobb pályamunkákat a 
Vámospércsi Programkínáló 
fb-oldalon osztjuk meg. Az 
első díjat elnyert pályamű-
ből plüssfigura készül, amit 
a megnyitást követően a 
Hajdú Látogatóközpontban 
is meg lehet vásárolni. 

Tervezd meg te a múzeum kabaláját!

Egy országnak, egy tájegy-
ségnek, a minket körülvevő ter-
mészetnek, sőt lakóhelyünk-
nek is érdemes megkeresni a 
csodálatra méltó jelenségeit. 
Szokták Magyarországra mon-
dani, hogy ezerarcú, és szám-
talan bakancslistát megtöltő 
értékkel rendelkezik, ehhez 
kétség sem férhet. De lássuk, 
mi a helyzet az ország egyik 
különleges, számunkra talán 
a legkedvesebb településén, 

a legkisebb hajdúvárosban, 
Vámospércsen! Felhívásunk-
ban arra szeretnénk kérni és 
ösztönözni olvasóinkat, lakó-
inkat, a város barátait, hogy 
tegyenek javaslatokat, milyen 
épületek, személyiségek, ter-
mészeti jelenségek, növény- 
és állatfajok, rendezvények, 
helyi csoportok kerüljenek fel 
a legbecsesebb listára! A kez-
deményezés célja e csodák be-
mutatása, adott esetben – a jár-

ványszigort követően – ezek 
meglátogatása. A javaslatokat 
az év utolsó napjáig (decem-
ber 31.) várjuk a vamospercs.
kulturalis@gmail.com cím-
re. Így a jövő év első napján 
(2021. január 1.) már azzal a tu-
dattal ébredhetünk, hogy a hét 
legtöbb javaslattal rendelkező 
csodát önök elé tárhatjuk! A 
győztesek innentől kezdve 
viselhetik a „Vámospércs hét 
csodája” címet.

Vámospércs hét csodája – te döntesz!

A színezés soha nem megy 
ki a divatból, legyen szó akár 
gyerekről, akár felnőttről, 
hiszen számtalan módon fej-
leszti a kreativitásunkat, fi-
nom mo to ri kán kat, jó időre 
leköti a fi gyel mün ket. Esős na-
pokon egy köteg színes ceru-
za, zsírkréta vagy filctoll és 
néhány boltbók vásárolt vagy 
az internetről nyomtatott szí-
nező életet menthet. De mi 
van, ha meguntuk a gyári szí-
nezőket? Ebben az esetben 
segítő kezet, pontosabban se-
gítő sablont nyújthat majd a 
tervezés és rajzolás alatt álló 

Vámospércsi ki-
festő, amelyben a 
településhez kap-
csolódó történel-
mi személyek, épü-
letek, növények, 
állatok várják a 
színek eljövetelét. 
A kifestő sablonjai 
alatt a képekhez 
kapcsolódó rövid 
mondókák is sze-
repelnek majd, 
így a leendő füzet 
kétfajta módon 
is hasznosítható 
lesz.

Vámospércsi kifestő 
készül


